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A tanítványság feltételei

„Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ, nem lehet a
tanítványom.”

Luk. 14,27

Ha életünk legbensõségesebb kapcsolatai ütköznek Jézus
Krisztus igényeivel, Õ azt mondja: feltétlenül neki kell en-
gedelmeskednünk. Tanítványnak lenni annyit jelent, hogy
egy személynek, a mi Urunk Jézus Krisztusnak szenvedé-
lyesen és személyesen odaszánjuk magunkat. Nagy kü-
lönbség, hogy egy személynek vagy egy bizonyos ügy-
nek, elvnek szentelem-e oda magam. Urunk sohasem hir-
dette, hogy egy ügynek, hanem, hogy neki magának szen-

teljük oda magunkat. Sokan kereszténynek mondják magukat, akik nem adták át magu-
kat Jézus Krisztusnak. A tanítvány Jézus Krisztus alázatos szolgája – szeretetbõl. Ezen
a földön senkiben sincs meg a Jézus Krisztus iránti szenvedélyes szeretet, csak ha nem
a Szentlélek oltotta belé. A Szentlélek az egyetlen, aki szereti az Úr Jézus Krisztust. Õ
árasztja ki Isten valódi szeretetét a szívünkbe. Valahányszor a Szentlélek lehetõséget lát
arra, hogy megdicsõítse Jézust, betölti szívedet, idegeidet, egész személyiségedet meg-
ragadja és az odaadástól izzóvá és lángolóvá leszel. 
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Barnabás és Pál missziós útra indulnak. Az
ApCsel 13,2–3 így számol be errõl: „M ikor egy
alkalommal istentiszteletet tartottak, a Szentlé-
lek így intézkedett: Rendeljétek Barnabást és Sa-
ult arra a munkára, amelyre szántam õket. Erre
böjtöt tartottak, majd rájuk tették kezüket s útra
bocsátották õket.”  A Szentlélek tehát kiválasztot -
ta az elsõ misszionáriusokat. A kézrátétellel a
közösség Istennek ajánlja és elbocsátja õket. Az
antióchiai egyház alkalmas volt arra, hogy a ke-
reszténység kisugárzó központja legyen.
Tarzuszi Saul bátor kezdeményezése, hogy a po-
gányoknak hirdeti az evangéliumot. Ez mély vál-
tozást idézett elõ a keresztény gondolkodásban.

Antiochia kikötõjében – Szekeukiában száll -
tak hajóra a misszionáriusok, és Ciprus szigeté-
re érkeztek. Ez volt az elsõ állomásuk. „Az õ ta-
nítására várnak a szigetek”  Iz 42,4–Pál ismerte
ezt a jövendölést, és mostani igehirdetését eb-
ben látta körvonalazva. Isten tervét akarta ezzel
is teljesíteni. Az evangélium nem volt teljesen
ismeretlen Cipruson: ez volt Barnabás hazája,
aki a hellénista zsidókat befogadta. Barnabás
volt a misszió vezetõje, Pál az igehirdetõ, Márk
pedig a segítõjük. Ciprus általában békés keres-
kedelmet folytatott szomszédaival, akik viszont
gyakran elfoglalták és uralmuk alatt tartották.
Pál, Barnabás és Márk Szalamiszban kötöttek
ki. Az apostolok elõször a zsinagógákban kezd -
ték hirdetni az evangéliumot, ekkor többen
megtértek. Az elsõk közé tartozott Mázon is.
Pál, Barnabás és Márk Szalamiszból Páfoszba
mentek. Itt a sziget prokonzula –  Sergius
Paulus –  az „Úr szavát kívánta hallani.”  ApCsel
13, 7 Hívõ lett.

Ciprusból Pamfiliába: Miután Pál és Barna-
bás befejezték igehirdetésüket Ciprus szigetén,
Páfoszban hajóra szálltak és Anatólia irányába
vették útjukat. Márk pedig visszatért Jeruzsá-

lembe. Pergé régi város volt, Pamfil ia vallási
központja. Pergének görög arculata volt, de
templomában egy ázsiai istenséget tiszteltek,
akit Artemisznek, i l letve Dianának neveztek.
Márk Pergébõl tért vissza Jeruzsálembe. Visz-
szatérésének okát nem ismerjük. Pál nem felej-
tette el ezt a lépését, és második apostoli útjára
nem volt hajlandó magával vinni. Pál és Barna-
bás most már segítõtárs nélkül folytatták útjukat
– a Pizidiai Antióchia felé.

Tauruszon át Antióchiába: Kemény és nehéz
munkára vállalkoztak az apostolok. Kevés száraz
kenyeret vittek magukkal, amit vízben puhítottak
meg, és egy marék olajbogyót fogyasztottak
hozzá. Útjuk igen sokszor vezetett szûk szikla-
völgyön, amit a Kesztrosz folyó vájt magának. A
vidék lakói szilaj, harcias emberek voltak. A sö-
tét szakadékokból az izauri rablók törtek rájuk.
Többször jutottak olyan helyre, ahol a folyón
nem volt híd. Legalább hat napra volt szüksé-
gük, hogy ezt az utat megtegyék. A Pizidiai
Antióchia helyi istensége Men volt – a holdis -
tenség. Pizidián haladt keresztül a „Colonia
Caesarea”  útkeresztezõdés. Pál ezért is válasz-
totta igehirdetése kiindulópontjának. Pál a vá-
rosban élõ zsidó közösségeknél kezdte igehir-
detését. Pogányok is voltak a hallgatók között.
Sokan elfogadták a zsidó hitet és erkölcsöket,
de a körülmetélést nem. Pál a zsidóknak a
Szentírásból kiindulva azt bizonyította, hogy Jé-
zus a megígért Megváltó. A pogányokhoz szól-
va az apostol a bálványok tehetetlenségét mutat-
ta meg és azt hangsúlyozta, hogy térjenek meg
az igaz Istenhez, aki az egyetlen teremtõje égnek
és földnek. Egyedül Õ méltó arra, hogy az em-

ber feléje forduljon. Isten Jézus Krisztus által
üdvösséget hirdet mindenkinek a föld végsõ ha-
táráig. A szép eredmények láttán a zsidók Pál el-
len fordulnak, és igyekeznek eltávolítani a vá-
rosból. Végül sikerül kiûzni õket a városból. Pál
és Barnabás számára ez nagy lelki fájdalom.

Antióchiából Ikoniumba: Pál és Barnabás
Antióchiában népes közösséget hagytak, akiket
a „Szentlélek öröme” töltött el. Kiûzetésük után
Ikoniumba vették útjukat. Pál idejében a város
nagyon szimpatizált a rómaiakkal. Pál és Barna-
bás itt is elõször a zsidók zsinagógáját kereste
fel. Hamar megszerzik az elsõ híveket, de az el-
lenségeket is. Megakarják õket kövezni, ezért el-
menekülnek a szomszédos Likaoniába. Pál fára -
dozása meghozta a gyümölcsét Ikoniumban is.
Antióchia mellett hosszú idõn át ez a város lett
Kis-Ázsia belsejében Krisztus egyházának a kö-
zéppontja. Ikonium után az apostolok elsõ állo-
mása Lisztra volt. Ez a kis város Szent Pál ide-
jében nem volt jelentõs hely. Római kolónia
volt. Zsinagógájuk sem volt, ezért Pál egy na-
gyobb téren beszélt ezeknek az egyszerû embe-
reknek. Az élõ Istenrõl beszéltek nekik, aki min-
dent teremtett és gondunkat viseli. A l isztrai
hallgatóság lelkesen fogadta Pál és Barnabás
tanítását. Néhány zsidó fölizgatta a népet elle-
nük. Pált megkövezték és a városon kívülre von-
szolták, otthagyták. Errõl ír az ApCsel 14,8–20.
Pál és Barnabás igehirdetése nem volt hiábava-
ló. Pál számos pogányt térített meg és innen
származik leghûségesebb tanítványa: Timóteus.

Lisztrából Derbébe mentek. Ez volt missziós
útjuk elsõ legvégsõ állomása. Derbében is hir-
dették az evangéliumot és sok tanítványt szerez-
tek, mert senki sem zavarta õket. ApCsel 14, 21.

Már közel négy éve voltak úton, most visz-
szatértek Lisztrába, Ikoniumba és Antióchiába.
A fiatal egyházközségek sorsa aggasztotta Pál
szívét. Áthaladtak Pizidián, bejárták Pamfiliát és
hirdették az igét Pergében. Mindenütt egy kis
buzgó közösséget hagytak, amely azután tovább
tudott fejlõdni. Ezután Attáliába mentek. Attália
Pamfil iának fontos kikötõje volt. Pál és Barna-
bás Attál iában hajóra szál l tak és a szíriai
Antióchiába hajóztak. Itt nagy örömmel fogadták
õket, mindenki örült,
hogy Isten a pogá-
nyoknak is megnyi-
totta a hi t kapuját.
ApCsel 14, 27. Az el-
sõ missziós út
45–49- ig tartott.
Forrás: Gyürki Lász-
ló: Szent Pál apostol
útjain. 

Pálffy Mária

Szent Pál-év

Szent Pál elsõ apostoli útja



F
iatalkorod ellenére akkora életmû áll
már mögötted,  hogy más hatvan vagy
hetven éves korában mondhatja ezt el

magáról.  Egyik nyilatkozatodban olvastam,
hogy szinte alig volt volt gyerekkorod,  mert
az egészet végig muzsikáltad.  Zenészcsalád-
ból származol,  apukád mind a négy gyerme-
két a zenei pályára irányította.  Ha története-
sen nem egy ilyen családba születtél volna,
akkor én most egy híres táncosnõvel vagy
énekesnõvel beszélgetek?

Hát akkor valószínûleg egy nyugdíjba
készülõ táncbaler ina lennék. Gyerekko-
romban már világosan éreztem, hogy jó
adottságaim  vannak a tánchoz, ez volt
m inden álm om .

Nem okozott szomorúságot,  hogy
nem lehettél igazán gyerek?

Egy gyerek nem igazán tud-
ja ezt, mert nincs összeha-
sonlítási alapja. Csak azt
tudtam, hogy amíg nincs
meg a négy vagy öt óra
gyakorlás, addig nem csi-
nálhatok semmit. De sze-
rintem m i rettenetesen in-
fantilisek maradtunk, a szó
pozit ív ér telm ében, ha a
négy testvér összetalálkozik,
akkor valam i fergeteges lazítás-
ban éljük ki magunkat. 

A szigorú,  kemény gyerekkor vé-
gül is nagy gyümölcsöket eredménye-
zett az életedben.

Ha nem így lett volna, akkor nem let -
tünk volna sikeresek. A szigorú neveléssel
megtanultunk dolgozni, nem feladni. Azt
gondolom, bárm ilyen gyerek nevelésében
nagyon sokat számít, hogy megtanuljon
valamiért küzdeni. Apánk nagyon szigorú -
an és tudatosan tanított m inket. Késõn
kezdett hegedülni és m indig úgy érezte, ez
az õ életében egy behozhatatlan hátrány,
ezért kellett nekünk nagyon korán elkezde-
ni. Nem adott egyik kollégája kezébe se
bennünket, mert nem bízott meg senki-
ben. Egészen más az, hogyha egy apa van

a gyereke mellett és
órákig felügyeli, vagy
ha egy gyerek el-
megy egy héten
egyszer vagy
kétszer he-
gedülni, és
a tanár
f o g -
l a l -

kozik vele félórát. Tizennégy
éves korunkban sokkal töb-
bet tudtunk, én is meg a
bátyám is, m int a saját kor-

osztályunk. Mai na-
pig érezzük az apu

tanításának az elõ-
nyeit.

Tizennégy éves ko-
rodban csodagyerekként

könyveltek el,  és bekerültél a
Zenemûvészeti Fõiskolára.

Örömet és szeretetet sugározniÖrömet és szeretetet sugározni
Keresztény mûvészek

Beszélgetés Illényi Katica
elõadómûvésszel életérõl,

pályafutásáról
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Igen, és ezzel párhuzamosan jártam a
Konzervatóriumba, a közismereti órákra.
Ez annyi elõnyt jelentett, hogy a zeneaka-
démiai tanáromnál tanulhattam végig. 

Minden zenei mûfajban otthonosan mo-
zogsz,  legyen az komolyzene,  swing,  musical
vagy jazz.  Melyikben találtad meg önmagad?

A Zeneakadém iát úgy fejeztem  be,
hogy a komolyzenén kívül nem nagyon is-
mertem más mûfajt, bár a jazzt már akkor
is nagyon szerettem. Egészen véletlenül
egy operett turnéba keveredtem, ahol he-
gedûs voltam a zenekarban és nagyon
megtetszett a hangulata, mert egy kicsit
könynyebb meg szabadabb volt, m int a
klasszikus zene. Akkor megfertõzõdtem a
mûfajjal, és így kezdtem énekelni meg tán-
colni is. Késõbb azt vettem észre, hogy az
operettben is azokat a zenéket kedvelem,
amelyeknek inkább jazz-es harmóniái van-
nak. Ábrahám Pál, Fényes Szabolcs dalai
közelebb álltak hozzám, m int Kálmán Imre
szerzeményei, mert a swing jobban tet-
szett, m int a csárdás. Rájöttem, hogy én
rettenetesen szeretem ezeket a dalokat, és
akkoriban találkoztam Stéphane Grappelli,
jazzhegedûs életútjával. Onnantól kezdve
egészen ráálltam erre. Egy nagykoncertet
m indig úgy állítok össze, hogy m indenki
megtalálja benne a magának tetszõt. Ezért
van filmzene, jazz, komolyzene és sztepp-
tánc is a repertoáromon. 

Elõadás közben szteppelsz és énekelsz is.
Ezek szerint a hegedülés mellett  tánccal és
énekléssel is komolyan foglalkozol.

Nagyon sokat táncoltam, de hamar rá-
jöttem, hogy a klasszikus balett alapok
nélkül az ember nem tanulja meg a testét
koordinálni, muszáj volt valamilyen szin-
ten a technikát elsajátítani. Tíz évig jártam
heti háromszor-négyszer jazztáncra, és
ma már egy profi táncegyüttes napi tré-
ningjét végig tudom csinálni. Egy elõadó-
nak nagyon fontos, hogy megtanuljon

szépen mozogni, nem
m indegy, hogyan ha-
jolsz meg, hogy áll raj-
tad a ruha. A tánc mel-
lett még többet foglal-
koztam az énekléssel. A
mai napig hetente két-
szer járok hangképzés
órára. Nagyon sokat
énekeltem operetteket,
de ugyanakkor a jazz-
ben egészen m áshol
képezzük a hangokat.
Abban a hangm agas -
ságban adunk elõ, ahol
m ost beszélgetünk. A
hangképzés nem csak

arra való, hogy az ember operaénekes le-
gyen. A Tivoli Színházban például a
"Szerelmesék" c. elõadásom kétszer egy
óra, egyszemélyes darab, ame-
lyet végig beszélek és énekelek
megállás nélkül. Ha nem helye-
sen használnám a hangomat,
akkor a felét se tudnám megcsi-
nálni, mert lerekednék.

A magazin alcíme hit-mag-
yarság-érték.  Mit jelent számodra
ez a három fogalom?

Vallásos családban nõttem
fel, katolikusok vagyunk, és ez
m eghatározó az életem ben. Ka-
masz koromban az egyetemi
templom ének és zenekarában
aktív résztvevõ voltam. Dauner
János, szalézi atya tartotta ös-
sze az egész csapatot, és ha
viszszagondolok, csak hálát ad-
hatok, hogy m ilyen steril kör-
nyezetben nõttem fel. Az ember
egész életére jó kihatással van
egy ilyen hívõ baráti társaság.
Sokszor elgondolkozom azon,
hogy azok a kollégák, akiknek
nincs hitük, azokra nem is ha-
ragudhatunk, amiért másképp
viselkednek, hiszen más az ér-
tékrendjük. Én mindig nagyon
sokat kértem és kaptam a Jóis-
tentõl. Ha nem látsz más kiutat,
kérni kell, de én ennél is több-
ször szeretek megköszönni dol-
gokat. Amikor létrejött a már említett egy-
személyes darabom, és ott álltam a füg-
göny mögött, nem az volt az elsõ gondo-
latom, hogy jaj, add Uram, hogy jól sike-
rüljön, hanem köszönöm, hogy itt lehetek,
hogy nekem ez megadatott. Sokat aggó-
dom a világ menetéért mostanában, hír -
adót sem nézek, mert csak félelemben él-
nék. Lelkileg megnyomorítja az embert a

rossz hír, én inkább hálát adok m inden na-
pért, amely békességben telt el. 

Nagyon sokat utazol a világban.  Soha
nem éreztél csábítást,  hogy végleg kint ma-
radjál?

Ha ma lennék huszonéves fiatal, és
csak racionálisan gondolkodnék, lehet,
hogy elmennék, mert külföldön mások a
körülmények, a lehetõségek határtalanok

Koncert 

Koncert közben

Szerelmesék

Elsõ hegedû
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– Amerikában pláne. De én már annyit jár-
tam külföldön, hogy nekem a külföldre va-
ló rohangálás igénye teljesen kielégítõ -
dött. Persze régebben én is azt terveztem,

hogy el fogok
menni, de az évek során
már megdolgoztam itthon a közönségem
szeretetéért, ezért nem mennék el innen

soha és ism erem  a honvágy kínzó érzését
is. Persze néha jó egy kicsit kikapcsolódni
és elmenni, már csak azért is, mert most
negatív korszakot élünk itthon, a globali-
zálódó világ ezt eredményezi. A nemzete-
ket összemossák, nem kell nemzeti érték,
de én hiszek abban, hogy a magyarokra
vár egy szebb jövõ – ez nem mehet a vég-
telenségig. 

Mi a zenei hitvallásod?
Másokat boldoggá tenni a muzsikám-

mal, hiszen a zenével gyógyítani is lehet.
Nekem  ugyan
t er m és ze-
tes a ze-
n e ,
m e r t
ebben
nõt tem
fel, de
m a m ár
tudom , 

milyen nagy ado-
m ány van
a kezem-
ben, ezért tu -
datosan törek-
szem rá, hogy mások -
nak örömet szerezzek a mûvé-
szetem m el. Az em berek tele
vannak szorongással, de amikor
eljönnek meghallgatni egy-egy
koncertemet, és ha arra a kis
idõre elfelejtik a problémáikat,
bánatukat, akkor már volt értel-
me a munkámnak. Ilyenkor én
is boldog vagyok, hiszen érzem,
hogy kölcsönösen feltöltõdtünk,
örömet és szeretet tudunk egy -
másnak sugározni. Számomra
ez a legcsodálatosabb dolog. 

Mik a jövõbeni terveid?
Tervek azok mindig vannak,

egyik hozza a másikat. Nagyon
sok meghívásom van vidékre és
Pestre egyaránt. Van, amikor
egy szál zongorával kísérnek,
máskor tr ióval, vagy kvartettel
adok jazz-estet és van, amikor
nagyzenekarral koncertezem.    

Õsszel a M iskolci Szimfoni -
kusokkal szerepelek, ahol a
filmzenéktõl kezdve a nagy slá-

gereken keresztül, egy-egy komolyzenei
örökzöld is felcsendül majd.

Pár héttel ezelõtt a Magyar Vö-
röskereszt  Jószolgálati és Kultu-
rális nagykövetévé választottak.
Számomra nagyon megtiszte-
lõ ez a kitüntetés. Bárhol is
járok ezentúl a világban,
feladatom  lesz, hogy a
mûvészeten keresztül fel-
hívjam a figyelmet a Vörös-
kereszt tevékenységére.
M indezt boldogan te-
szem. 

Ez év
novem beré-

ben nagysza-
bású jótékony -

sági koncertet
adunk a M ûvé-

szetek Palotá-
jában, a Vö -
r ö s k e r e s z t
s zer v ezés é-
ben.  Ugyanitt
t e r v e z e m
2010-re a

négy I l lényi
testvér  közös

koncer t jét . Ez
életem  legna-

gyobb terve.
A napjaim at

mostanában stú-
diókban töltöm ,

hiszen hamarosan
megjelenik a 2008-as

koncertem  és a
„ Szerelmesék”  c. szín-
házi estem is DVD-n. 

A „ Szerelm esék”
egyébként õsszel is-

mét folytatódik a Tivoli
Színházban.

Köszönöm a beszél -
getést,  és szívbõl kívánom,

hogy muzsikáddal még na-
gyon sok embernek adj lelki

örömet.
Kuruczleky Ilona

Tánc közben

Szerelmesék

Jóga
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F
erkó Zoltán neve minden bizonnyal ismerõ-
sen cseng a nemzeti média tudósításait nyo-
mon követõk számára. Õ az a budapesti fia -

talember, aki két évvel ezelõtt 4000 kilométeres
kerékpáros zarándoklatot tett a moldvai csángó-
magyarok magyar nyelvû val lásgyakorlásáért.
Ferkó Zoltán családjával azóta hosszabb idõt töl-
tött a gyimesi csángók között is: tavaly nyáron a
Boros hagyományõrzõ skanzen és panzió házi-
gazdája vol t a Gyimesközéplokhoz tartozó
Borospatakán. Életének e két meghatározó szaka-
száról könyvet írt, a második idén Nagypénteken
jelent meg Felnõttkorom legszebb nyara –
Borospataka címmel. Fordulatokban gazdag éle -
térõl, a csángók között szerzett tapasztalatairól, és
ami a legfontosabb, a magyarságról beszélget-
tünk a szerzõvel.

Hogy jut eszébe egy fiatal budapesti apukának,

hogy csapot-papot otthagyva feleségével és két kis-

gyermekével egy pár száz fõs havasi faluba költözzön a

Gyimesekbe, az ezeréves határ szomszédságába?

Nagyon egyszerûen, szinte magától értetõdõ-
en. Az út azonban, amely elvezetett idáig, hosszú
és kacskaringós volt.

Túlságosan hosszú azért nem lehetett, hiszen Zol -

tán ránézésre nem néz ki huszonöt évesnél idõsebbnek.

Köszönöm, talán a sok kerékpározás teszi.
Sokáig versenyszerûen ûztem ezt a sportágat, és
ma is kerékpárral járok mindenhová. Havonta át-
lagosan 1000 kilométert teszek meg munkába já -
rás és ügyeim intézése közben. Egyébként tavasz-
szal múltam 33 éves.

M ikor hallott elõször a csángókról?

Középiskolás éveim végén, az érettségi elõtt.
A budapesti Baár-Madas Református Gimnázi-
umba jártam, és osztályunk a szalagavatóra
moldvai csángó táncokkal készült. Egy fiatal nép-
rajzos, Nagy Bercel tanította meg nekünk a mold-
vai magyarok legjel legzetesebb táncait, a próbák
szüneteiben pedig moldvai népdalokkal, népme -
sékkel szórakoztatott bennünket. Nem én voltam
az egyetlen az osztályból, aki Bercelnek köszön-
hetõen egy életre a moldvai csángó kultúra sze-
relmese lett. A szalagavatón egyébként nekünk
volt a legnagyobb sikerünk. Gyönyörû moldvai
népviseletünkben eléggé kilógtunk a palotást
meg bécsi keringõt járó többi osztály közül.

A Baár-M adas után a Károli Gáspár Református

Egyetem következett.

Magyar szakosként rengeteget hal lottam a
Keleti-Kárpátoktól is Keletre élõ magyar testvére -

inkrõl, a moldvai csángókról, akik az õket legke-
vesebb nyolc évszázada fenyegetõen körülvevõ
ortodox román tengerben mindmáig hûen õrzik a
létezõ legarchaikusabb magyar nyelvjárást, a kár-
pát-medencei magyarság körébõl régen kiveszett,
hihetetlenül gazdag monda-  és mesevi lágot,
komplex õsi hitvilágunk egyes elemeit, de ugyan-
akkor mélyen és teljes õszinteséggel megélt ró-
mai katolikus hitüket is. Õk jelentik az egyetlen
élõ kapcsot majdnem elfeledett gyökereinkhez. 

Gondolom, igyekezett minél hamarabb felkeresni

õket.

Már az egyetemi évek alatt voltak évfolyam-
társaim, akik nyaranta egy-egy hétre kilátogattak
Moldvába és önkéntes alapon magyart tanítottak
a csángó gyerekeknek, nekem azonban más utat
jelölt ki a Sors. Meg kellett járnom Ausztráliát,
hogy eljussak Csángóföldre.

Hogy került az ötödik kontinensre?

Tanári diplomám megszerzése után visszavárt
egykori középiskolám, a Baár-Madas, de csak rö-
vid ideig tanítottam. Korainak éreztem még lehor-
gonyozni egy nyugdíjas tanári állásban. Helyette
elmentem menedzserasszisztensnek, majd ügy-
félkapcsolati területen dolgoztam az egyik mobil-
szolgáltatónál. Élveztem a pörgést, a folyton vál-
tozó világot, a sok újdonságot. Aztán három év
után úgy gondoltam, ideje váltanom. Látni akar-
tam a világot és jól meg akartam tanulni angolul.
Megtakarított pénzembõl befizettem Ausztrália
egy jónevû nyelviskolájába és megvettem a repü-
lõjegyet Sydneybe.

Közelebb nem talált nyelviskolát?

Dehogynem, biztosan lett volna több is.
Azonban mindenképpen angol nyelvterületre sze-
rettem volna menni, és Ausztrália olcsóbbnak
tûnt, mint Amerika, ugyanakkor nagyobb kaland-
nak, mint London. M int utólag kiderült, sejtéseim
beigazolódtak.

Hogy érezte magát?

Kiválóan. M ikor a '90-es évek közepén egye-
temista koromban egy hónapot töltöttem Hollan-
diában nyári egyetemen, ahol a résztvevõk 50 kü-
lönféle országból érkeztek, kinyílt elõttem a világ.
Rácsodálkoztam, milyen végtelen változatosság-
gal teremtette Isten az embert. Itt gondolkoztam el
elõször azon, vajon én miért pont magyarnak szü-
lettem. Sydneyben ugyanezt éreztem, csak ha le-
het, még hatványozottabban. M iközben szorgal-
masan tanultam az angolt és mellette felszolgáló-
ként dolgoztam, élveztem ennek a csendes-óceá-
ni metropolisznak minden áldá-
sát. A közvetlen és segítõkész em-
bereket, az élhetõ utcákat, parko-
kat, épületeket, az élet minden te-
rületén megtapasztalható jól szer-
vezettséget, a hajnali vagy éppen
munka utáni fürdõzést Bondi vagy
Manly Beachen. M indez teljesen
más volt, mint amit addig Buda-
pesten megszoktam.

Szavaiból úgy tûnik, maradt volna még. M iért jött

haza?

Azt gondolom, a hazát semmi nem pótolhatja
az embernek. Ha jártamban-keltemben magyar
szót hallottam az utcán, mindig elfogott a hon-
vágy, és az idõ múlásával ez csak egyre erõsö-
dött. Aki hosszabb idõt eltölt egy i lyen nagyvá-
rosban, valamennyire óhatatlanul világpolgárrá
válik. Belém azonban a hazámhoz, a magyarság-
hoz való ragaszkodást is örökre belémégette a
honvágy kínkeserves tüze.

M ihez kezdett újra itthon?

Természetesen azonnal jelentkeztem Moldvá-
ba magyartanárnak.

Gondolom, két kézzel kaptak Ön után.

Romántudásom hiánya akkor még akadálya
volt a kiutazásnak, úgyhogy más irányba kezdtem
keresgélni. Több mindent kipróbáltam a vendég-
látástól a marketingig, de igazából nem találtam a
helyemet. Úgyhogy fél év után ismét elszántam
magam a 24 órás repülõútra.

Csak nem?

De igen, visszamentem Ausztráliába. Sõt, ek-
kor tanulóvízum helyett már ideiglenes tartózko-
dási engedély díszelgett útlevelemben, úgyhogy
ebbõl bármi lehetett volna. Aztán nem lett.

M it csinált kint másodjára?

Vendéglátós szakmai gyakorlatomat töltöt-
tem. Szabadidõmben pedig a New South Wales
State Library- t bújtam, románul tanultam, készül-
tem Moldvába. Bár az elsõhöz hasonlóan máso-
dik kinttartózkodásom is életem legszebb és leg-
szabadabb idõszakai közé tartozik, mindvégig
tudtam, hogy nem örökre szól. M ikor a végén
utoljára sétáltam el a Circular Quay-n a Harbour
Bridge- tõl az Operaházig, éreztem, itt hagyok ma-
gamból egy darabot. Pár óra
múlva a repülõtéren várakozás
közben elmerengtem a horizon-
tot kémlelve, és mintegy önkén-
telenül félhangosan kicsúszott a
számon: minden lehetséges.
Azóta hitvallásom a Máté 17:20:
„Ha akkora hitetek volna, mint a
mustármag, azt mondanátok en-
nek a hegynek: menj  innen
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amoda, és elmenne; és semmi sem volna lehetet-
len néktek.”

Ezek után már biztosan M oldva következett. 

Így van. Három héttel késõbb az ezer fényben
pompázó, ezernyi ri tmussal lüktetõ, ötmil l iós
Sydney helyett Lábnyik, egy pár sáros utcából ál-
ló moldvai csángómagyar falucska lett az ottho -
nom. Nagy váltás volt minden szempontból. Pál-
mafák helyett tölgy és bükk, hófehér limuzinok
helyett ütött-kopott Daciák, ugyanakkor szeretetre
és törõdésre, sõt, tanulásra kiéhezett gyerekek és
fiatalok. Egy családban nem ritkán nyolcan, tízen
vagy még többen. A helybeliek nyitottságának
köszönhetõen azonban hamar belerázódtam a
második legkeletibb magyarlakta település min -
dennapjaiba.

M i volt a legnagyobb élménye?

Kétségkívül az, hogy itt ismertem meg a fele-
ségemet. Réka akkor már második éve tanított
magyart Klézsén, egy Bákóhoz közeli csángó fa-
luban. Bár Marosvásárhelyen született és Erdély-
ben nõtt fel, már évek óta Budapesten élt, amikor
úgy érezte, nagyobb szükség lehet rá a Kárpáto -
kon túl. Közös életünket aztán mégis Budapesten
folytattuk.

Ne szaladjunk ennyire elõre. Voltak kevésbé kelle-

mes élményei is M oldvában?

Elvétve, de akadtak olyanok is. Amire a leg-
jobban rácsodálkoztam, az volt, hogy egy olyan
színmagyar faluban, mint Lábnyik, ahol mindenki
mindig mindenkivel magyarul beszél, van egy
hely, ahol idegen nyelven folyik a közösségi élet.
És ez a hely nem a rendõrség, nem a polgármes-
teri hivatal, de még csak nem is az iskola.

Hanem?

Az Isten háza, a templom. Képzeljenek el egy
magyarul beszélõ közösséget,
amint teljes természetességgel
éli mindennapi életét magyarul,
ám a templomba belépve a be-
széd és a gondolat hirtelen ro -
mánra vált. Félelembõl, meg-
szokásból vagy túlzott megfele-
lési vágyból, nehéz lenne meg-
mondani. A szentmise rendben
végigmegy románul, aztán a

nem a magyar anyanyelv, hanem
a római katolikus hit. Amilyen
nyelven hitüket megélik, annak a
kultúrkörnek a nyelvéhez kötõd-
nek. Magyar nyelvû mise, gyó-
nás, áldozás híján az évtizedek,
évszázadok alatt így aztán szépen
elrománosodnak. 120 évvel ez-
elõtt még kétszázezres tömbma-
gyarság élt Moldvában, ma pe-
dig? Alig hatvan ezres szórvány-
magyarság. A moldvai magyar
oktatási  program mellett tehát

moldvai magyar egyházi programra is szükség
van, különben két-három nemzedéken belül be-
következik a legrosszabb, a teljes asszimiláció.
És ha nem vigyázunk, hosszabb idõ alatt bár, de
hasonló sorsra juthat a többi határon túl i  nemzet-
rész, sõt, végsõ esetben az anyaország is.

A beszélgetést következõ számunkban folytatjuk.

Ha addig is megrendelné Ferkó Zoltán Felnõttkorom

legszebb nyara „Borospataka” címû új könyvét, amely-

ben a moldvai magyar miséért indított zarándoklatról is

sok szó esik, küldjön e- mailt a szerzõnek a

ferkozoltan@post.com címre vagy hívja fel telefonon a

06/70-771-9767-es telefonszámon.            
Kuruczleky Ilona

templomból kiérve, mintha mi
se történt volna, folytatódik to-
vább az élet magyarul. Nem
kell szociológiából doktorátus-
sal rendelkezni, hogy az ember

észrevegye, ennek a közösségnek az életében va-
lami nagyon nincs rendjén.

M it tett ezután?

Ahogy említettem, Rékával Budapesten foly-
tattuk közös életünket, a csángóktól azonban
egyetlen napra sem szakadtunk
el. Nagy lelkesedéssel vetettük
bele magunkat az újonnan alaku-
ló Keresztszülõk a M oldvai
Csángómagyarokért Egyesület
(www.keresztszulok.hu) szerve-
zésébe. Réka az egyesület titkára
lett, én pedig két évig az alelnö-
ke. A Keresztszülõk Egyesülete
azokat a nagylelkû, tenni vágyó
embereket fogja össze, akik leg-
alább egy évre vállalják, hogy
anyagilag is támogatják a ma-
gyarul tanuló moldvai csángó gyerekeket, fiatalo-
kat. Egy általános iskolás korú csángómagyar di -
ák egyéves taníttatása magyar nyelvre és kultúrá-
ra negyvenezer forintba kerül, ez mindössze 110
Ft-ot jelent naponta. A moldvai magyar oktatási
program jelenleg mintegy 1600 gyermeket ér el.
Ugyanakkor a hatvanezer magyarul még beszélõ
moldvai csángó közül 9000 az iskoláskorúak szá-
ma. Hatalmas fejlõdésre volna tehát lehetõség, ha
még több támogató jelentkezne.

A családi élete hogyan alakult?

Rékával összeházasodtunk és
megszületett elsõ gyermekünk,
Csaba, majd két év múlva Boglár.
Én ismét az egyik mobilszolgálta-
tónál kezdtem el dolgozni, de a kü-
lönös lábnyiki élmény nem hagyott
nyugodni . Elkezdtem kutatni  a
moldvai csángómagyarok anya-
nyelvû vallásgyakorlásának kérdé-
sét. Rájöttem, hogy egy több év-
százados, megoldatlan kérdésrõl
van szó. A római katolikus egyház
jászvásári (iasi) püspöksége szer-
vil is módon kiszolgálja a minden-
kori román kormányprogram ré -
szét képezõ agresszív asszimilá-
ciós törekvéseket. 

A mélyen
val lásos moldvai
csángó- magyarok
identitásának leg-
erõsebb oszlopa
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Tõkés László református 
püspökkel Csíksomlyon

Csaba és Boglár
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Isten gondviselését. Akik azonban nem tanulnak
a történelembõl, arra ítéltetnek, hogy megismé-
teljék.

A szónok kitért a világ magyarságának hely -
zetére is: – A mi világunk benne a magyarság
sorsa különösen is nagy válságban van. A ma-
gyarországi gondjainkat azért hozom elõ, mert
az ottani életünk visszahat a világon élõ összes

magyarra, és a mindent megosztó szándék elle-
nére mi egy nemzet vagyunk. A legtöbb ember
csak a gazdasági bajokat érzékeli, hogy drágább
lett az élet. Némelyek mélyebbre tekintenek, s
azt mondják, mindez az erkölcsi válság miatt
van. Az igazi okot kell keresnünk. Az európai
ember az újkor óta elveszítette Istenbe vetett ko-
moly hitét. Egy darabig még az erkölcsi érzéke
megmaradt a jó és a rossz iránt, de hit hiányá-
ban ez is megszûnt. Az erkölcs támaszt kíván.
Már Dosztojevszkij megállapította: – Ha nincs
Isten, mindent szabad.

Az istenhit hiánya magával hozta az erkölcsi
válságot: a korrumpálódás t, a bûn botrányig va-
ló fokozódását. Ezt követte az értékválság, ami-
kor minden a pénz szerint ítéltetik meg és az
emberi munka nem kapja meg az igazi értékét.
Áldozatos munkakörökben dolgozó emberek
egy hónap alatt sem tudnak annyi jövedelemhez
jutni, mint a mai vi lág gazdagjai sokszor egy óra
alatt. Az erkölcsi válságban még az is fájó seb,
hogy az emberiség õssejtjét, a családot rombol-
ják és vele szemben mindenféle más együttélést
a család rangjára emelnek.

Az i fjúságot pedig elbizonytalanítják és
megrontják a különbözõ Gender programokkal,
amit röviden úgy lehetne összefoglalni, hogy a
mai ember szabadon döntse el, hogy férfi vagy
nõ, heteroszexuális, vagy homoszexuális, vagy

épp transzszexuális lesz-e.
Aztán ajánlják, hogy legáli-
san fogyasztható legyen a
kábítószer, mert az nagy be-
vételt hozhat az ál lamnak. A
szenvedélyeknek kiszolgál-
tatott ifjúság céltalanul sod-
ródik, depresszióssá válik és
nagyon sokszor öngyilkosan
végzi az életét. Az ifjúság és a

család tudatos rombolásának ellent kell állnunk.
A bajok elviselésében Szûz Máriától tanuljunk,
aki maga is megtanult Krisztus módján szen-
vedni -  mondta a szónok.

Bábel Balázs ki jelentette: -  Olyan mély de-
presszióban van népünk, s olyan a magyar lel-
kiállapot, hogy már szinte nem is hisz semmi-
ben és nem reménykedik. Ilyenre nem volt még
példa nagy háborúk után sem. Évekkel ezelõtt
hallhattuk az eget verõ gõgös kijelentését egy
poli tikusnak: „Magyarok Nagyasszonya levette
rólunk a kezét, majd mi gondoskodunk ezután a
magyarokról.” Másvalaki pedig azt mondta: „ jó-
léti  rendszerváltást hozunk". És mi a valóság?
Kisemmizettek lettünk és kifizethetetlen adósság
jármában nyögünk. Az egyre növekedõ munka-
nélküliség, a hadisarc szintû adózás mil l iókat
dönt mély szegénységbe. A gátlástalanul gyor-
san meggazdagodóknak természetesen ez nem
jelent lelki ismereti  problémát. A legtehet -
ségebbek közül sokan ki látástalanságukban
külföldön keresnek megélhetést. A demoralizált

B
ábel Balázs érsek szentbeszédében utalt a
2004. december 5- i szavazás eredményé-
re és kérte: akik nemet mondtak a nemzet

összetartozására, vagy közömbösek maradtak,
bánják meg bûneiket!  Hangsúlyozta: -  Össze-
tartozunk azokkal, akik elõttünk jártak, akik ke-
resztényeknek, magyaroknak, székelyeknek,
csángóknak vallották, vall ják magukat. 

–  Ki a bölcs? –  tette fel  a
kérdést, majd így válaszolt rá:
– Aki mindent a legmagasabb
szempont szerint ítél  meg.
Nem csupán néhány esztendõ-
re tekint elõre, vagy a múltba
hátra, hanem az örökkévalóság
fényénél tudja áttekinteni a tör -
ténelmet, benne felismeri Isten
vonalvezetését, mert õ egyene-
sen ír görbe vonalakon. Egy francia származású
nagy amerikai történész Jacques Barzun írja:
„Aki pedig a történelmet a maga teljességében
szeretné megismerni, annak Istennel kell társal-
kodnia.”

Bábel Balázs beszédében rámutatott: –  Ha
mi ezeréves történelmünkre gondolunk ezen a
tájon, Szent István korától napjainkig, az „ em-
ber-katedrálisokig” : Márton Áron, és Jakab An-
tal püspökig, akkor látjuk, mennyi megpróbálta-
tás érte, s már-már a pusztulás szélére sodorta
az ellenség ezt az országrészt. A sokszoros tatár
és török pusztítások, majd a 150 évig betöltetlen
gyulafehérvári püspökség, a háborúk harcai,
országfeldarabolások, a falurombolás már a
megsemmisülés vízióját vetítette elõ. A török
hódoltság ideje alatt már csak a ferencesek ma-
radhattak meg, akik a katolikus hit õrzõi voltak
és ebbõl a kicsiny magból újra tudtunk kezdeni,
mostani ittlétünk is ennek bizonyítéka. Szá-
munkra a múlt erõs gyökér, jelen és a jövõ be-
lõle él. A múlt azért reményünk, mert bizonyítja

Oltalmad alá f utunk , 
Ó dicsõséges és áldott Szûz!
Többszázezer zarándok a Csíksomlyói búcsún

Itthon vagyunk Szûz Mária õsi kegyhelyén, a magyar nemzet szíve itt do-
bog most ebben az ünnepi órában. Égi Édesanyánk összefog bennünket,
a világ különbözõ tájairól érkezett magyarokat – e szavakkal kezdte Bá-
bel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek a Pünkösdi Nagybúcsút 2009. má-
jus 30-án Csíksomlyón. A Szent Koronát hozó Asztrik érsek 90. utóda-
ként köszöntötte zarándok testvéreit a szónok, aki hálát adott Istennek az
ezeréves egyházmegyéért, valamint a nyolcszáz éves ferences rendért. A
csíksomlyói búcsún az idén is többszázezren vettek részt, a Székely gyors
ismét külön vonatot indított, immár 850 fõvel Budapestrõl.

Zarándokutak
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iskolákról  és katasztrofál is helyzetben lévõ
egészségügyi intézményekrõl már ne is szól -
junk. Emberileg nincs már remény. És mégis!
Társadalomlélektani kutatások bizonyítják, hogy
az elkötelezetten vallásos emberek jobb testi,
lelki egészségnek örvendenek az õ családjukban
nagyobb a gyermekvállalás és még várható föl -
di élettartamuk is hosszabb. 

A Kalocsa-kecskeméti érsek hangsúlyozta:
– Nem vette le rólunk kezét a Magyarok Nagy-
asszonya, a csíksomlyói Szûz Mária. Abban is
remélhetünk, hogy Európáról sem, hiszen Euró -
pa zászlaja kék mezõben 12 csil laggal Szûz Má-
riára utal.

A zarándokok az ünnepi órában, a nagy ju -
bileumi évben hálaadással Istennek, mint gond -
viselõ Atyának, megváltást hozó Fiúnak, és
megújító Szentléleknek, Szent István király fel-

ajánlását mintegy megismételve imádkozták a
zarándokok a legõsibb Szûz Mária imádságot:
Oltalmad alá futunk Istennek szent szülõje, kö-
nyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején.
Hanem oltalmazz meg minket minden veszede-
lemtõl, Ó dicsõséges és áldott Szûz!

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, aki
„házigazdaként” köszöntötte a zarándokokat,
utalt a 443 évvel ezelõtti hit védelemre, amikor
a katolikusok ugyanezen a helyen kérték Szûz
M ária segítségét. „Isten, tarts meg minket õse-

ink hitében és erényeinkben, ezt kérjük ma Tõ-

led” –  mondta Jakubinyi érsek.
Hagyományokhoz il lõen idén is a világ szá-

mos pontjáról  érkeztek zarándokok
Csíksomlyóra. A Székely gyors, a tavalyi nagy
sikerre való tekintettel 850 utassal, 13 kocsival
második alkalommal  indul t útnak, a

Kárpáteurópa Utazási Iroda és az Indóház szer-
vezésében. A különvonat idén is befutott a
Gyimesekbe, az ezeréves, történelmi Magyar-
ország vasúti határál lomásához, ahol megte-
kintették a Rákóczi vár romjait, a vár tövében
ál ló 30. számú MÁV õrházat, valamint részt
vettek a kontumáci  kápolna elõtt Böjte Csaba
által bemutatott szentmisén.

Egy csodálatos
imádsággal búcsúzom
olvasóimtól: „Óh, ke-
gyelmek Anyja, Széke-
lyek Nagyasszonya!
Tekints kegyelmesen
sokat szenvedett, sok
szükséget megélt hû
gyermekeidre!”

Frigyesy Ágnes

Ö
t évtizedes pályám
során sokszor fogal-
maztam gond nélkül,

néha nehezebben, de most
érzelmeimmel s a bõség za-
varával kell küzdenem. Is -
ten Öreg Bojtárja ugyanis
mesterem, példaképem,
noha csak futólag láttam és
csak egyszer hal lhattam ki-
váló igehirdetését. Nem így
a már aranydiplomás lel-
kész feleségem, akivel
együtt olvassuk írásait, s
aki tanítványa volt. Sokszor
idézi  a M átra oldalában
folytatott jóízû, csoportos
beszélgetéseket.

Bandi Bácsitól még ma is tanulok nagybetûs
Szeretetet, Szerénységet, Alázatot s i lyenkor
eszembe jut egy-egy valamikor magasállású
Testvérem, aki kéretlenül is szívesen beszél fon-
tos beosztásairól, magasabb kapcsolatairól és
sokirányú nyelvtudásáról...

De most hadd szóljak egy csodálatos em-
berrõl. Dr. Gyökössy Endre 1913-ban született
és 1997-ben ment az Örök Hazába. Isten vi-
szonylag hosszú életet rendelt számára, noha
mûtéteken esett át és két infarktusa is volt. Apja
református, anyja katol ikus volt és az ökumeni-
kus családi béke örökre elkötelezte. Sokan rót-
ták fel azt, hogy nem egy katolikus pap barátja is
volt. A református teológia elvégzése mellett

„ summa cum laude”  két
doktorátust is szerzett –
bölcsészettudományból és
pszichológiából. A palástot
1939-ben kapta meg, majd
Baselben tanult tovább. Ha
valaki, hát Ó járta és mutat-
ta a krisztusi utat, apostola
volt az igazságnak és sze-
rette az Isten adta életet, az
embereket. Elve volt, hogy
ne csak a szószék magasá-
ból legyen kapcsolata a hí-
vekkel, hanem emberkö-
zelbõl is lássa a szívek, lel-
kek örömét, fájdalmát.

Egyik baseli professzo -
rának lányát kérte feleségül

és nem a gondtalan, sokat ígérõ svájci pályát
választotta, hanem 1941-ben hazajött annak el-
lenére, hogy akkor már sejteni lehetett: egy sok
áldozatot követelõ vesztes háború fájdalmas ár-
nyéka borul az országra. Felesége, ez a nagy-
szerû asszony követte – Handi Bácsi mindig
legjobb káplánjaként emlegette. Kálvin tér után
Rákospalota, majd Újpest következett. Öt gyer-
mekük született, ketten sajnos meghaltak. A lel-
kek orvosa vezette nyáját, sokat írt, többek kö-
zött verseket is. Tanított a Teológián és lakásán
is tartott szemináriumot tanítványainak. Olyan
sokan látogatták, hogy a buszvezetõk lelkesen
kiáltották: Gyökössy szeminárium következik!

Egyszer behívatták az „ i l letékesek”  és fag-

gatni kezdték, információkat akartak kiszedni
belõle. Saját bevallása szerint olyan buta arcot
vágott, amilyet csak lehetett, válaszai meg kép-
telenül naivak voltak, így a tiszt dühösen vágta
le elé a személyi igazolványát és elzavarta. Val-
lotta azt is, hogy nyugalmazott lelkész nincs. El-
ve volt, hogy elõször imádkozz, gondolkozzál és
csak azután cselekedjél! És most lélekgondozói
tevékenységérõl néhány mondatot.

Bajaikkal százak és százak keresték fel. És Õ
tudott hallgatni. Volt, aki órákon át beszélte ki
magát s a végén azt mondta: de jót beszélget-
tünk. Pedig Bandi Bácsi meg se szólalt. Soha-
sem faggatott, ítélt, adott kivezetõ tanácsot, csak
a megoldás lehetõségeire mutatott rá azzal,
hogy a bajbajutottnak kell mérlegelnie és a he-
lyes döntést meghoznia. Öregen, betegen, fá-
radtan se küldött el senki.

Egy este megkérdezte a feleségét: Mondd
Szívem, van-e hátra még valaki? A válasz igen
volt. És Õ: akkor küldd be. Élete párja erre így
válaszolt: Itt áll elõtted....

Bandi Bácsi gondolatai, emléke a szívemben
él – egészen a remélt, boldog találkozásig. Dr.
Gyökössy Endre munkáit –  nem véletlenül –
zömmel a Szent Gellért Kiadó adja ki. Kedvenc
olvasmányunk a „Siess segítségemre Uram,
Szabadítóm!”  Ez a kis remekmû napi bontásban
ad igét, éneket, imát lefekvéskor, öregeknek. Fe-
leségemmel mindig ezzel fejezzük be a napot.

Búcsóul   Assisi
Szent Ferenc gondo-
latait idézném:  
Uram, engedd, hogy erre
ügyeljek:
nem engem vigasztaljanak, 
hanem én vigasztaljak,
nem engem értsenek meg,
hanem én legyek megértõ.
Ne engem szeretgessenek,
hanem én szeressek.   

Bayer Emil 

Jézus mondta: „ Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”

A Lelkek Orvosa
Emlékezés Dr. Gyökössy Endre református lelkészre



A
„ Comunitá Cenacolo”  egy keresztény közösség,

amely befogadja az utat  tévesztet t ,  csalódot t ,  re-

ményvesztet t  f iatalokat ,  ak ik  arra vágynak, hogy

megtalálják  önmagukat ,  az élet  értelmét  és örömét .  A

Közösséget  Elvira Petrozzi nõvér alapítot ta 1 9 8 3 -ban,

ak i Istennek  szentelte életét  a megtévedt  és kábító-

szerfüggõ f iatalok  segítésében.  Székhelye Saluzzóban,

Olaszországban van.  A Közösség ma 5 4  házat  szám lál

elszórtan Olaszországban és a világban ( Franciaor-

szág,  Horvátország,  Bosznia-Hercegovina,  Brazíl ia,

Auszt ria,  Peru,  Argent ína,  Oroszország,  Amerika,  M exi-

kó)  és kb.  1 5 0 0  f iatalt  fogad be.  Egyházmegyénk  ne-

gyedéves papnövendéke,  Petenko M iron régi vágya

volt ,  hogy belülrõl is megismerhesse a közösséget .

Idén nyáron engedélyt  kapot t  arra,  hogy egy ideig

részt  vehessen életükben:  m ásfél hónapot  töltöt t

auszt riai házukban.  Õt  kérdeztem ot t  megélt  élménye-

irõl,  benyomásairól,  tapasztalatairól.

M ikor találkoztál elõször ezzel a közösséggel?

Amikor 2 0 0 0 -ben medjugorjei zarándok laton vol-

tam ,  hallot tam  egy f iatal f iú tanúságtételét ,  ak i a

Cenacolo-közösségben élt  már több éve és kábítószer-

függõségbõl  gyógyult   meg.   A  következõ években is

elzarándokoltam Medjugorjéba,  és m indig hallot tam

tanúságtévõ f iatalokat  beszámolni,  ak ik  ebben a kö-

zösségben éltek .  Nagyon megérintet tek  ezek  a beszá-

molók ,  és vágyat  éreztem arra,  hogy akár egy-két  évet

is eltöltsek  körükben.  Többször is érdek lõdtem, hogyan

lenne lehetséges  ez.   Hallot tam, hogy bár nem köny-

nyen,  de azok  is bekerülhetnek  a közösségbe,  ak ik

nem kábító-szerfüggõk.  Sokáig nem kaptam konkrét

választ  a jelentkezéseimre.  Késõbb megtudtam, hogy

ez egyfajta próbatétel is,  és ak i igazán k itartó,  az lép-

het be hozzájuk.

M i volt az ,  am i m egérintett ezekben a tanúságtéte -

lekben ?

A hitelesség.  A közösség tagjai nem  be-szélnek  so-

kat ,  hanem próbálják  megélni az Evangéliumot .  Lát -

tam az egyszerûségüket ,  és azt  az örömöt ,  szabadsá-

got ,  amely a szemükben tükrözõdöt t .

Végül hogyan sikerült bejutnod a közösségbe?

Amikor az elmúlt  tanévben a szemináriumban egy

katolikus mozgalom vagy közösség bemutatásáról kel-

let t  dolgozatot  írnunk ,  én a Cenacolót  választot tam. A

dolgozat  megírása ismét  felkeltet te bennem a vágyat  a

közösség közelebbi megismerése iránt .  Ezút tal  alapí-

tójuknak ,  Elvira nõvérnek  cím eztem  a levelem et ,

amelyben kértem, hogy egy k is idõt  tölthessek  a kö-

zösség bármelyik  házában.  Végre megkaptam a várt

választ  - azt  írták ,  részt  vehetek  az auszt riai ház kö-

zösségének életében. A feltétel az volt ,  hogy legalább

4 5  napot  kell ot t  eltöltenem. Ezt  teljesítet tem is.

Ez alatt az  idõ alatt mennyire sikerült megismerned a

közösséget?

Egy hónapra volt  szükségem, hogy rájöjjek ,  tulaj-

donképpen m itõl gyógyulnak  meg it t  a kábítószerfüg-

gõ f iúk .  Nagyon szép dolgokat  lehet  hallani a közös-

ségrõl.  Az élet  azonban igen kemény,  ugyanakkor jó is

it t .  Azt  hiszem, legalább fél évet ,  vagy annál is többet

kellet t  volna elöltenem ahhoz,  hogy am it  lát tam, azt

életem során meg tudjam valósítani.  Úgy gondolom,

Jézus Krisztus irányt  adot t ,  utat  mutatot t  nekem az it t

eltöltöt t  idõ alat t .

M esélnél bõvebben a közösség mindennapjairól,  esemé-

nyeirõl?

A f iúk  Szent  Benedek  reguláját  igyekeznek  betar-

tani,  am it  Elvira nõvér alapozot t   meg  –  vagyis  imád-

koznak   és dolgoznak .  Az imádság már kora reggel

szentségimádással kezdõdik  a kápolnában.  A napi

munkát  m indenk i a saját  munkacsoport jában végzi,

ahová be van osztva.   Háromhavonta  m indenk i  más

munkacsoportba kerül át .  Legnehezebb feladata a sza-

kácsnak  van.  Az egész közösségnek  kell naponta fõz-

nie,  beleértve a hétvégét  is.  Ha egy új f iú a szakácsko-

dás feladatát  kapja,  három napja van,  hogy megtanul-

ja munkáját  a régi szakácstól,  ezután egyedül kell süt -

nie-fõznie.  Persze m indig akad,  ak i segít i a munkáját .  

Szabály a közösségben,  hogy nappal m unka köz-

ben nem szabad leülni.  Ebéd után szabad beszélgetés

van, ám ez is szabályokhoz kötöt t :  nem lehet  m indig

ugyanazzal a személlyel beszélget i,  m indennap mást

kell meghívni beszélgetésre.  A kábítószerfüggõk  na-

gyon zárkózot t  emberek ,  és ezek  a beszélgetések  arra

serkent ik  õket ,  hogy nyíljanak  meg,  és személyváloga-

tás  nélkül  m indenk ivel próbáljanak  kapcsolatot  terem-

teni a közösségben.

Szeretnék  k iemelni egy eseményt ,  amelyre kéthe-

tente gyûlik  össze a közösség.  Az olasz „ condividere”

szóval jelölik ,   am i  megosztást   jelent .   Ekkor m inden-

k i elmondja,  m i zajlik  benne, m iket  élt  át  az elmúlt  két

hétben.  Nem lehet  félrebeszélni,  hisz napközben lát ják

egym ást ,  m indenk i tudja,  m it  tet t  vagy m ulasztot t  a

másik .  Olyan ez talán,  m int  egy nyilvános gyónás.

Nem könnyû k iállni és elmondani õszintén a többiek -

nek ,  m i az,  am i fáj,  m i az,  am i örömet okoz.  Általában

ez az az alkalom ,  am ikor t isztázni lehet  a félreértése-

ket,  nézeteltéréseket is.

A másik  fontos esemény a „ revisione” ,  azaz vizs-

gálat .  Ez k iscsoportokban történik ,  am ikor m indenk i el-

mondja,  hogyan lát ja a másikat .  Egy-egy konf lik tus-

helyzet  vagy nézeteltérés során k ialakult  szituációt  ele -

meznek, k i hogyan élte meg, és a többiek  hogyan lát -

ták  ezt  k ívülrõl.  Ezek  az alkalm ak  nagyban segít ik  az

õszinteség k ialakulását  és a kölcsönös elfogadást ,  sze-

retetet  a közösségben.

Ha a közösségbe új f iú érkezik ,  úgynevezet t  „ õr-

angyalt ”  kap maga mellé,  vagyis egy tapasztalt  közös-

ségi tagot ,  ak i már hosszabb ideje it t  él.  Az õrangyal

éjjel-nappal vigyáz védencére:  vele van,  am ikor  elvo-

nási  tünetekben  szenved,  dolgozik  vele vagy helyet -

te,  ha kell.  A közösség teljesen a Gondviselésbõl él.

Nincs állandó jövedelmük és rendszeres támogatást

sem kapnak .  Ezért  szabály az is,  hogy semmivel nem

szabad pocsékolni,  a k itet t  ételt  m ind meg kell enni.

Ha az új f iú nem tudja,  nem bírja megenni az adagját ,

az õrangyala az, ak i segít  nek i ebben is.

Említetted,  hogy egy hónap kellett,  míg rájöttél,  mi

gyógyítja ki a fiúkat a kábítószer-függõségbõl.  Elmondanád,

mi az?

Elvira nõvér többször elmondta,  hogy az alkohol-

vagy drogfüggõség nem  a test  betegsége,  hanem  a

szív szeretethiánya.  Ha a szív megváltozik  –  szeretve

lesz és megtanul szeretni – ,  a függõség elmúlik  magá-

tól.  „ M egismeritek  az igazságot ,  és az igazság  sza-

baddá  tesz  benneteket ”  –  mondja Jézus.  Ezért  na-

gyon õszinték  egymással a f iúk ,  igyekeznek  igazság-

ban élni.  És ez az igazság szemmel láthatóan szabad-

dá teszi,  meggyógyít ja õket .  A közösségben m indenk i
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elõbb-utóbb leveszi álarcait  és önmaga lesz,  szabad-

nak  érzi magát .  Elfogadja saját  magát ,  és másokat .

Azt  m ondják  Cenacolóról,  hogy ez az élet  iskolája.  Az

ember megtanul it t  helyesen élni,  am i azt  jelent i,  hogy

megtanulja reálisan látni magát  és a világot .  M egtanul

szolgálni,  szem benézni a problém ákkal.

M ennyi idõt töltenek itt a fiatalok,  míg teljesen meg -

gyógyulnak,  s elég erõsek lesznek ahhoz,  hogy a világban

önálló új életet kezdjenek?

Általában három -négy évet .  Azonban nem  létezik

f ix periódus.  Nem az it t  töltöt t  idõ a fontos.  Az igazán

fontos az,  hogy ma m ilyen vagy.  Tudsz-e szeretni,

tudsz-e imádságban Istennel élni.  Elvira nõvér m indig

elmondja,  hogy akkor lesz képes valak i a közösséget

elhagyva a világban élni,  ha az imádságot  választ ja

egész életére.

Nem rég egyházm egyénk  fõpásztora - M ajnek  An-

tal püspök atya –  is ellátogatot t  a Cenacolo-közösség

medjugorjei házába,  találkozot t  az ot t  élõ f iatalokkal.

Az alábbiakban õ mondja el gondolatait  a közösségrõl.

M ég akkor hallot tam  a Cenacolóról,  am ikor néhány év-

vel ezelõt t  a püspökségünk  egy kárpátaljai f iatalem-

bernek  segítet t  bejutni a közösség medjugorjei házába

–  kezdte beszámolóját  a püspök atya.  –  Nemrég pe-

dig egy medjugorjei zarándok latom alkalmával,  am i-

nek  egyik  fontos célja volt  a közösség meglátogatása,

találkozhat tam az ot tani vezetõkkel,  szentm isét  tart -

hat tam  ot t  és hallhat tam  a f iúk  tanúságtételeit .  Köz-

ben mások  véleményét  is megismertem a közösségrõl,

így most  már összetet tebb,  pozit ív élményem van a

mozgalomról.  A f iatalok  tanúságtételeikben meséltek

a korábbi bûnös életük rõl.  Elm ondták ,  hogy am ikor

m ár m indenk inek  a bizalm át  elveszítet ték  a környeze-

tükben,  volt  valak i,  ak i nem mondot t  le róluk .  Általá-

ban édesanyjuk  volt  az,  ak i sokat  sírt  és imádkozot t  ér-

tük .  És m iután a gyógyszeres kezelés és a pszichológu-

sok  sem tudtak  már segíteni,  többeknél az édesanya

volt  az,  ak i rátalált  a közösségre,  és ak i rávet te õket ,

hogy vonuljanak  be oda.  M egrendítõ szám om ra,  hogy

szinte m indig van egy ember a világon,  ak i közvet ít i  a

M ennyei  Atya  gondoskodó,  m egm entõ szeretetét ,  és

ak i az utolsó,  bûnös gazem berré vált  egyéntõl sem  for-

dul el.  Hangsúlyozom tehát ,  hogy m indig kell az Isten-

nek  valak i,  egy irgalmas szamaritánus,  ak i közvet ít i,

felhangosít ja az Õ m egm entõ szeretetét  és irgalm át  a

szerencsét len em ber felé.

A közösség gyógyítási m ódszere –  ha szabad így

mondani –  végtelenül egyszerû.  A világ számára hihe-

tet len és érthetet len,   hogy  m indenféle  prak t ikák  nél-

k ül  az  „ ora et labora” elvet  követ ik .  Tehát  közösség-

ben élnek ,  imádkoznak  és dolgoznak .  Persze hozzá

kell tenni,  hogy Isten az,  ak i gyógyít ,  ak i visszaadja az

embernek  a szabadságát ,  a szív békéjét .  Ezt  megta-

pasztalva élõ hit re jutnak  a közösségben. És számom-

ra ez az igazán nagy csoda.  M ert  a szabadulás kétség-

telenül fontos és szép dolog,  de fennáll a visszaesés le-

hetõsége.  Am i m egtart  és m egvéd a visszaeséstõl,  az

az élõ hit ,  a tanúságtevõ élet ,  a hit  ál landó m egvallá-

sa.  Ki merem mondani,  hogy m iként  az utolsókból el-

sõk  lesznek ,  úgy a m i át lagkeresztényeink  elõt t  járnak

ezek  a f iúk ,  ak ik  e közösségbõl hazakerülnek .  

A Cenacolo-közösségeken k ívül lehetne,  sõt  szük-

séges is lelk ipásztori központokat ,   imaközösségeket

k iépíteni,  ahol a szabadításon lenne a hangsúly.  Öröm-

m el m ondhatom ,  hogy m ár m ûködnek   i lyenek   egy-

házmegyénkben.  Schönbornban m inden szerdán este

összejönnek  az emberek  imádkozni,  és nem csak  ka-

tol ikusok .  Az összejöveteleknek  az let t  a cél ja,  hogy az

odaérkezõk  egyrészt  az Úr Istent  dicsérjék ,  másrészt ,

ak i a nyom orúságaival,  panaszaival érkezet t ,  azokért

szabadító im ákat  m ondjanak .  Így õk  is –  Isten hatha-

tós jelenlétét  felismerve –  az Õ dicséretére jutnak .  Egy

csapat  ebbõl az imaközösségbõl eljár más egy-házköz-

ségekbe is,  szabadító szolgálatot  végezve.  Ezzel pár-

huzamosan Frigyesfalván,  M unkácson és Ungváron is

van hasonló összejövetel és szabadító szolgálat .  Azt  lá-

tom, hogy az embereknek  egyre nagyobb szüksége van

ilyen jellegû imaközösségekre,  imaszolgálat ra.  Nyilván

maga a Szent lélek  az,  ak i mûködik  és hozza lét re eze-

ket  a közösségeket  azok  által,  ak ik  f igyelnek  Õrá.

Nagyon szeretném, és sok-sok  ember szeretné,

hogy Ukrajnában is legyen Cenacolo közösség.  Körül -

belül húsz országban van m ár közösségi házuk ,  a kö-

vetkezõt  Ukrajnában is megnyithatnák  hisz ötvenm ill i -

ós országról van szó és sajnos sok  drogos,  alkoholista

és más függõségtõl szenvedõ ember él it t .  Szeretném

kérni ezért  a híveket ,  imádkozzunk   erre  a célra,

hogy  Uk rajnában,  eset leg éppen Kárpátalján,  az álta-

lunk  felajánlot t  helyen nyíl jon egy Cenacolo-közösségi

ház.  Felkerestem azt  a kárpátaljai f iatalembert  is,  ak i

másfél évet  töltöt t  a közösségben,  és megkértem,  me-

séljen gyógyulásáról,  megtérésérõl,  tapasztalatairól a

közösségben.  Alább az õ beszám olóját  olvashat juk .

Sajnos én is kábítószereztem ,  de m ég a m edjugorjei

közösségbe vonulás elõt t  tértem  m eg és szabadultam

meg a kábítószer-függõségtõl.  M egtérésem története

azzal kezdõdöt t ,  hogy egy barátom, ak i szintén drogos

volt ,  de megtért  és meggyógyult ,  sokat  mesélt  nekem

Istenrõl,  az imáról,  szabadulásáról.  Buzdítot t ,  hogy

kezdjek  el imádkozni,  kérjem Istent ,  hogy szabadítson

m eg engem  is függõségem tõl.  Tiszta pil lanataim ban el-

kezdtem olvasni a Szent írást ,  de még egy ideig dúlt

bennem a harc.  M egtérésem akkor következet t   be,

am ikor  egy  hajlék talan alkoholistát ,  ak i pénzt  kért  tõ-

lem ,  annyira megsajnáltam ,  hogy este hazamenve ke-

servesen sírni kezdtem. Azt  tapasztaltam , hogy nem is

én sírok ,  hanem valak i bennem. Rádöbbentem, hogy

Jézus az.  Õ az,  ak i sajnálja bennem azt  az embert .

Éreztem, hogy végtelenül szeret  m indenk it ,  engem is.

Nagyon bántam, hogy eddig nem érdekelt  ez a Sze -

mély, sõt számtalanszor megbántottam Õt. Lassan

megkaptam a hit  ajándékát ,  meggyõzõdésemmé vált ,

hogy Isten létezik  és m indenk it  nagyon szeret .  

Megtérve igazából egy szerzetesközösségbe vágy-

tam. De ajánlot ták ,  hogy keressem fel a Cenacolo kö-

zösséget .  A munkácsi püspökségen segítet tek  felvenni

a kapcsolatot  a Cenacolo medjugorjei házával.  Így ke-

rültem  oda,   és másfél évet  töltöt tem ot t .  A közösség

némely tagjának  idõnként  durva,  nyers,  utcai st ílusa

volt ,  hisz kem ény drogosok  jöt tek  ide,  ak ik  –  bár tele

voltak  jó szándékkal és vágytak  a gyógyulásra –  nem

tudtak  egy csapásra megjavulni.  Nekem, ak i már ko-

rábban szak ítot tam  a drog világával és rendes,  hívõ ba-

rátaim  voltak ,  ez nehézségeket  okozot t .

Megdöbbentõ volt  látni,  hogy az ide kerülõ f iúk

legtöbbször a lelk iismeretüket kapják vissza elõször,  és

a szüleik  ellen elkövetet t  bûneiket- lopásokat ,  hazugsá-

gokat,  test i-lelk i bántásokat bánják legjobban. Sokszor

értük  imádkoznak.  Hiányozni kezd a szülõ.  Amíg dro-

goztak ,  nem törõdtek  a szüleikkel,  de most ,  hogy meg-

szabadultak  és megt isztult  a szívük, egyszerre csak

nagy szeretetet  éreznek  szüleik  iránt .  Jómagam is így

voltam ezzel megtérésem után. Továbbá azt  is tapasz -

taltam, hogy amint  az én életemben, úgy it t  is Jézus

az, ak i gyógyít ,  ak i megszabadít .  Õ adja a kegyelmet

és az erõt  a változáshoz és a megmaradáshoz a jóban.  

A  Cenacolo-közösségek   szorosan együt tmûköd-

nek az ide kerülõ f iatalok  szüleivel,  hisz a kábítósze -

rek  k ipróbálása csak  a végsõ pont  egy f iatal életében,

ak i nem kap a szüleitõl elég f igyelmet  és szeretetet .

Sok  esetben a szülõknek  is be kell látniuk ,  hogy õk  is

hibáztak ,  mert  nem f igyeltek  eléggé a gyerekükre.

Gyakran egy m egtért ,  m eggyógyult  f iatal m egerõsödve

a közösségben, hazakerülve változást  hoz a család

életében is,  hisz ot thon

folytat ja  a  tanúságtevõ

életét .   Sokak  éppen az

ilyen m egtért  em ber éle-

t ét  lát va gondolk oznak

el:  vajon hogyan történ-

hetet t  ez  a nagy vál t o-

zás?  És választ  keresve

erre a kérdésre tapasztal-

ják  m eg Isten tevékeny

szabadító erejét .                       Bunda Szabolcs

Keresztény közösségek
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Válogatás a rendi alkotmányból:

„Sajnos a XX. század embere már nem
tudja, ki a lovag, nem tudja mit jelent lo-
vagnak lenni, illetve milyenné kell vál-
nia. A lovag ma is, mint mindig – mint
nyolcszáz vagy ezer évvel ezelõtt – arra
törekszik, hogy valódivá, valódi lovaggá
váljon. A valódi lovag szakrális személy.
Legrövidebben megfogalmazva: Híd,
környezete és az ég között... De így is
megfogalmazhatjuk: Krisztus Útján jár...
...Hogy a lovag valóban szakrális sze-
méllyé váljék, meg kell találnia az ös-
vényt, amely õt Krisztus Útjára vezeti,
majd meg kell tanulnia méltóképpen jár-
ni Krisztus útján. A leglényegesebb kér-
dés az ösvény kérdése... Valamikor a lo-
vag felavatása elõtt végigjárta az ösvényt,
s amikor az Útra rálépett, akkor ütötték
lovaggá... Beavatottá is vált... Az ösvény
a beavatás útja... Nem könnyû megvá-
lasztani a megfelelõ ösvényt, mert a be-
avatás nem játék, a beavatásnak haté-
konnyá kell válnia. A lovagnak mindig
volt választott Hölgye, Érte vállalta a lo-
vagi küzdelmet (önmagával szemben és a
világgal szemben), az Égi Hölgyért, az
Asszonyért, akiért a Sárkánnyal (mindaz-
zal, amit a sárkány jelképez) szembeszáll,
azaz Nagyboldogasszonyért, azaz Szûz
Máriáért... Valamikor minden lovag elsõ-
sorban a Szûz Anya lovagja volt.

A lovagrendek hajdanában szent köte-
lességüknek tekintették, hogy keressék az
eltûnt szakrális királyt, újjáteremtsék a

Szakrális Királyságot... Krisztus meg-
hagyta apostolainak, az emberiségnek az
Útra való vezetését... Így a lovag elsõren-
dû feladata mindig apostoli volt... A lo-
vag, a Krisztus – felkínálta kollektív üdv-
keresés útját járta (Járja, kell járnia), és
arra akarja rávezetni az arra érdemesül-
teket... Az úttal (a birtoklás, a hatalom út-
ja) szemben az Utat, az elõítéletekkel és
divattal és a korszellemmel szemben az
igazságot, azaz komolyan veszi, hogy
Krisztus az Út, az igazság és az Élet…
Kétféle lovagi út van. Egyik sem felsõb-
brendûbb, mint a másik és manapság al-
katának, személyiségének ismeretében
választhatja mindenki, hogy melyik úton
járjon. Számtalan az ösvények száma, de
csak kétféle út van.) Minden lovag lelké-
ben egyesül Szent László és Assisi Szent
Ferenc, de a lovag maga eldöntheti, hogy
Szent László vagy Assisi Szent Ferenc
vagy más szakrális személyek, illetve

szentek ösvényén képes az Utat
megközelíteni… De senki sem
képes az Útra
rálépni, míg Ön-
magát le nem
gyõzte.

Hittel vall-
juk, hogy a lo-
vagság intézmé-
nye, így Lovag-
rendünk is külö-

Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrendje
Lovagrendek

2006 csíksomlyói zarándoklat.  Kor.  ékszerekkel
a Szûzanya faszobránál.  Balról: dr Bakos Batu,
Hummel Gizella,  Mireisz Tibor

Szentmisén a lovagrend tagjai díszöltözetben

A lovagrend zászlója

Istvánffy Sándor,  
Laczhegyi László,  
dr.  Molnárfi Tibor

Lovagavatás.  balról áll
dr.  Bakos Batu,  térdel v.
Sinkovits Vitay András,
avató püspök dr.  Ladocsi
Gáspár 

Egy Lovagrend küldetése:

„Hõs az, aki ellenfeleit legyõzi. Lovag az, aki 
nemcsak ellenfeleit, de Önmagát is legyõzi. ”
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nösen alkalmas e kihívásnak megfelelni,
és képes hatékonyan elõmozdítani a
szent átalakulást.

A Magyarok Nagyasszonya – aki egy-
ben a Világ Gyõzelmes Királynõje, Ma-
gyarország patrónusa, minden magyarok
Úrnõje, a Szent Koronának, amelyben Is-
ten Égi és földi birodalmának az egybe-

szövõdése fejezõdik ki, a harmadik
központi alak-
ja. Ennek a
f e l f o g á s n a k
d o g m a t i k a i
alapja Mária
mennybe föl-
vétele. Törté-
nelmi alapja a
magyar nép

õsi Boldogasszony hagyománya, továbbá
annak bizonyossága, hogy Magyarorszá-
got Szent István a Szent Szûz oltalmába
ajánlotta. Valamint az, hogy a Szent Ko-
rona tanának megalkotása után a magyar
nemzet hitében: a Regnum Marianum
gyönyörû eszméjében megzavarhatatlan
összhangzással váltak megbonthatatlan
egységgé az angyal hozta Szent Korona
…és a Nagyaszszony, a magyarok hites,
igaz védelmezõje, Égi Királynõje. Nincs
is hát abban semmi hiteltelen, hogy a
Szûzanyát és a Szent Koronát magyar
földön felfoghatatlanul nagy tisztelet
övezi, minden magyar egyéni és közössé-
gi (családi, lovagi, állami) életében.

Magyarország felajánlása a Nagyasz-
szonynak a magyar nép korábbi, még a
Szent István elõtti idõkbõl való
Nagyboldogasszony hitével összhangban
megtörtént, éppen a nagy Szent Gellért
püspök tanácsára, a Szent Korona pedig a
magyar államhatalom alanyává vált, kö-
telezõ erejû, világszerte magasztalt köz-
jogi tanná. Errõl szól a magyar nemzet
évezredes története, errõl szólnak mély-
séges értelmû imáink, ezt tanúsítják
nagyhírû közjogi gyõzelmeink. Amikor
Lovagrendünk ez igazságokat hirdeti,

nem egyebet tesz, mint ragaszkodik a
legszebb, legszentebb magyar hagyomá-
nyokhoz, azok méltó élesztéséhez. Így
válhat érthetõvé, miért oly fontos és
szent ügy a lovagok számára a jogfolyto-
nosság helyreállítása.

A Magyarok Nagyasszonya lovagjai
fentiekbõl következõen kötelességüknek
tekintik, hogy a Szent Korona szakrális, a
magyar küldetést meghatározó igazságá-
ban elmélyüljenek. Megismerkedjenek a
Szent Korona misztériuma összes kér-
désköreivel, megismerjék a Szent Korona
tanát és levonják a következtetéseket a
Szent Korona tana azon legfontosabb té-
telébõl, hogy miképpen a király sem, a
nemzet sem határozhatja meg a Szent
Koronához való viszonyát, és nem kevés-
bé komolyan veszik a magyar küldetés-
nek a jelen viharos korunkban megfelelõ
azon egyéni, közösségi feladatokat, me-
lyek közül kiemelkedik a nemzeti en-
gesztelés.” Hittel valljuk, hogy a lovag-
ság intézménye, így Lovagrendünk is kü-
lönösen alkalmas e kihívásnak megfelel-
ni, és képes hatékonyan elõmozdítani a
szent átalakulást.

Céljai között megtalálhatóak: – A
Szent Korona méltóságának visszaállítá-
sa, azaz a Szent Korona tana érvényessé-
gének az elismertetése; – A Szent Koro-
na egyesítõ ereje által a nemzeti egység
megteremtése; – Az újpogányság elleni
küzdelem vállalása; – A lovag törekszik a
társadalom olyan átalakítására, hogy a
Szent Korona méltóképpen megbecsült
legyen – az államhatalom alanyaként is –
és így Mennyei Királynõnk a földi élet-
ben is valóságos uralkodó lehessen….
Tagjai számára fontos az egyházi élet, a
magzat és családvédelem, a szokásos ka-
ritatív, szociális, gyengéket, betegeket,
szegényeket, árvákat, özvegyeket felka-
roló, védelmezõ, támogató munka. A lo-
vagrendnek jelenleg erdélyi, felvidéki és
belföldi tartománya van. Lovagjaink kö-
zel egyötöde lelkipásztor, akik megyés
püspökük engedélyével rendi káplánja-
ink is.       

www.szentkoronalovagrend.hu

Lovagrendek

Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrendje
Lovagrendi mise az ezer éves határon 2006.
június 4-én ,  celebrálja p.Siegfried Lang atya
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M
ár évekkel ezelõt t  felf i-

gyeltem ,  sétáim  alkal-

mával a közeli utcában,

egy vit rinre,  m elyet  aranyozot t  bú-

torok ,  csillárok ,  keretek  dekorál-

tak .  Szok tuk  m ondani „ k icsi a vi-

lág”  m ert  barátnõm  révén m egis-

m e r k e d h e t t e m

Erdõs Tiborra l és fiával

Tibcsivel,  ak i a szép tár-

gyakat készítet te vagy res-

taurál t a.  M ûhelyük ben

rend, t isztaság, barátságos

meleg fogadot t .  M ondtam,

ide szívesen eljönnék  inas-

nak ,  de a nõk  k i vannak  zárva,

csak  a beszélgetés erejéig élvezhet -

tem a régiségek  és angyalok  meghit t

hangulatát .

M ióta foglalkozik faszobrászattal és aranyozás-

sal?

Az általános iskolában rengeteget  rajzoltam, nem-

zetközi gyermekrajz k iállításokon szerepeltem, Bako-

nyi M ihály festõmûvész-graf ikus tanárom magas színtû

képzésben részesítet t ,  meglát ta jó kézügyességemet ,

és tanácsolta,  hogy menjek  faszobrásznak ,  mert ,  az

szép szakm a.  Tizenégy éves korom  óta csinálom ,  ak -

kor a Faszobrász Ktsz-ben tanultam. Mesterem Dilong

Sándor elismert  faszobrász,  többek  közöt t  a Parlament

vadásztermében õ készítet te a faragásokat .  Iparos em-

berként ,  rá azt  mondták ,  hogy mûvész.  Sokat  tanul-

tunk  tõle,  és beszélt  az aranyozásról,  akkor elhatároz-

tam, hogy azzal is fogok  foglalkozni.  Gyerekkori em lé -

kem, am ikor a Frankel Leo utcában lak tunk ,  egy ara-

nyozó k irakatában gyönyörû szép angyalkákat  lát tam.

M indig megálltam, és hosszan néztem a k is put tókat .

Képzõmûvészet i gimnáziumban tovább fejlesztet -

tem rajztudásom. Majd a katonaság után,  családalapí-

tás és a pénzkeresés következet t .  Kis Tibor mûhelyé-

ben tanultam  m eg igazán dol-

gozni ,  t erm elni .  Faragt unk

szobrokat ,  tükörkereteket ,  kon-

zolokat ,  csil lárokat ,  falikarokat ,

népm ûvészet i  és st ílbút orok at ,

m indent ,  am i az akkori lakáskul-

túrában megjelent.  A hetvenes

évek  vége fele önálló let tem, és it t  a

családi házunkban megalapí-

tot tam mûhelyem, és megta-

nultam  az aranyozást  is.  M i-

kor a határ k inyílt ,  Bécsbe

közel kerültem az európai

színvonalhoz.  M ás igények

merültek  fel,  és tanulmányoz-

tam a régiségeket .  M inden munka

hozza a tanulást ,  mert  lépünk  egyet ,

k ihívás,  gondolkodni kell,  elõdök  tudás-

anyagát  használni nem szégyen.  A Jó Isten

kegyelme révén,  nagyon komoly aranyozó- resta-

urátor mûhelybe sikerült  bejutnom, és tanulhat tam.

Azt mondta titokszakma az aranyozás.  Kérem, avasson

be kicsit minket is ebbe a titokba.

M indenk i védi a mûhelyt itkokat ,  mert  hosszú idõ

kell ahhoz,  hogy szakmáját  magas szinten el tudja sa-

ját ítani.  A fára ecset tel k rétagrundot  hordunk  fel,

egyenletes vastagságban, és erre kerül a 8  m ikron vas-

tag aranyfüst .  M ókus farokkal fogjuk  meg a vékony

méret re vágot t  aranylapot ,  mert  kézzel nem lehet  hoz-

záérni.  Gyengébb anyag a metállap,  vagy javításhoz a

különbözõ t ink túrával kevert  bronz.  Az aranyverés is

hétpecsétes t itok  alat t  védet t ,  apáról f iúra szálló szak-

ma.  Régi k ínai módszer szerint ,  halhólyagban kõtömb-

ön kõkalapáccsal verik .  Magyarországon sajnos már

nincs aranyverõ.

Beszélgetésünk  alat t ,  if jú Erdõs Tibor keze alat t

éget t  a munka,  témával kapcsolatos gondolatait  meg-

osztot ta velünk .  Elmesélte,  zenei pályával is próbálko-

zot t ,  de óvodás korában társait  elhozta mûhelylátoga-

Keresztény mûvészek
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Hit és tudomány

A
szerzõ a PPKE ny.  egyetemi tanára,  ak i korábban

az Esztergomi Teológiai Fõiskolán t izennyolc évig

tanítot ta a f ilozóf ia keretében az élet  bölcseletét ,

azon belül pedig  az élõlények k ialakulását .  A Vigíliá-

ban ( 1 9 7 3 )  k rit ikai tanulmányt  írt  Jacques Monod No-

bel-díjas f rancia genet ikus 1 9 7 0 -ben publikált  mûvérõl.

Ez mérföldkõ,   m ivel   Darw in után elõször  k ísérelte

meg az evolúciót  a DNS-re alapozni.  Szerzõje  azon-

ban, bevallot tan ateista lévén, megpróbálta a teremtés

helyébe a " kozmikus vélet lent"   beik tatni,  am i képte-

lenség.  

I.  Az elsõ kötetben a szerzõ arra mutat  rá,  hogy

Darw in fejlõdéselmélete valójában nem evolúciós ma-

gyarázat .  A lat in e-volvere valamilyen magszerû állapot-

ból való k ibontakozásra utal.  A " fejlõdni"  más, m int  a

" k ifejlõdni" .  A cseppkõbarlang f igurái csak " fejlõdnek" .

Az embrióból k ibontakozó élõlény ellenben  " k ifejlõ-

dés"  eredménye. Darw in eredet i gondolata a zseniális.

Õ elfogadja a Teremtõt,  ha az élõlények egyet len vagy

néhány õs-egysejtûbõl k ialakulhatnak.  Az akkori genet i-

kai ismeretekkel azonban  nem lehetet t  megalapozni

ezt  a nagyszerû felismerést .  Ma viszont tudjuk, hogy az

élõlények biológiai k ibontakozásának  genet ikai prog-

ramja egyet len õs-egysejtû DNS-ének " könyvtárába"

belefér.  Az ember szellem i lelke a k ivétel,  amely köz-

vet len teremtõi ak tust  igényel.  A szerzõ alaptétele,

hogy ha az egyedfejlõdés,  tehát  a megtermékenyítet t

petesejt  embrionális k ibontakozása genet ikailag vezé-

relt ,  vagyis programozot t ,  akkor a törzsfejlõdés,  vagyis

az evolúció egésze is genet ikailag vezérelt ,  tehát prog-

ramozot t  folyamat.  Ezt  már Szent  Ágoston megsejtet te,

am ikor az élõlények  k ialakulá-

sát  az anyaméhben végbeme -

nõ embrionális k ibontakozás-

hoz hasonlítot ta.  A k lónozással

megdõlt  az elmúlt  századok

gépes-m echanikus vi lágképe,

hangsúlyozza a szerzõ.  Az élõ-

lény " csodája"  ugyanis az,

hogy  m inden sej t jében az

egész élõlény genet ikai terve

benne van.  Ezért  lehetne egy

kétszáz m illió éves dinoszau-

ruszt egyet len ép DNS-e révén

életre kelteni.  Gépeket viszont

nem lehet  k lónozni.

Az evolúció e szerint  célirá-

nyos folyamat .  Am i ugyanis

programozott ,  az az okot  a cél-

lal együt t  foglalja magába ( vö.  egy sajátos feladatra

programozott  számítógép) .   Ezért  nem indokolt  a

" vagy teremtés, vagy evolúció"  szembeállítása. A meg-

oldás:  az evolúcióban k ibontakozó teremtés.  Ez nem

azonos a k reacionizmussal,  amely a közvet len terem-

tést vallja.  Aquinói Szent Tamás ezzel szemben a " má-

sodlagos okok" ,  vagyis a természet törvények asszisz-

tenciájával k ivitelezet t  teremtést  tanít ja.  Ezért   kelet-

kezhetnek olyan biológiai rendellenességek, m int  a két-

fejû borjú vagy az összenõt t   Sziám i ik rek .  

II.  A most  megjelent  második  kötetben az ember

megjelenését  bemutatva részletesen foglalkozik  a szer-

zõ a  Neander-völgyikkel,  m int  a legfejlet tebb ember-

szabásúakkal,  amelyeket sokáig prim it ívebb formájú

embereknek   véltek .   Válaszol a tévében gyakran mél-

tatot t  állat i intelligenciára is.  Le-

szögezi az emberre egyedül jel-

lemzõ  " k reat ív intell igencia"  és

a " funkcionál is intel l igencia"

alapvetõ különbségét .  Utóbbi a

gépek és az állatok minõsítése.

Ha a gép " számol" ,  akkor csak

a számolás funkcióját  végzi el,

nem gondolkodik .  Részletesen

méltat ja a modern agykutatás

eredm ényeit ,  k iem elve,  hogy

az ál latok at  agyuk  irányít ja

m ozgásukban,  az em ber vi -

szont  tudatos szellem i tevé-

kenységénél az agyát  eszköz-

ként használja.   Végül az evolú-

ció kérdését  szembesít i a katoli-

kus teológiával és a Bibliával,

leszögezve,  hogy a Szent írás  helyes értelmezése nincs

ellentétben a valódi tudománnyal.  

Ami a Végsõ Okot  il let i:   ahogyan Arisztotelész a

mozgást  elemezve eljutot t  az Elsõ Mozgatóig,  úgy jut -

hatunk  el a szerzõvel a genet ikai programozot tság ok-

sági vonalán az Elsõ Programozóig.  A Teremtõ ebben a

" programozat lan Programozó" ,  az ember m int  teremt-

mény a " programozot t  programozó" ,  az általa készítet t

gépek pedig a " programozot t  nem programozók" .  

A szerzõ az arisztotelészi logikát  alkalmazza,  fel-

használva a modern genet ika eredményeit .  Közérthetõ-

en fogalmaz,  hogy segítse az égetõ kérdés válaszának

megértését ,  am ihez persze azért  a megfelelõ szintû bi-

ológiai ismeretek is szükségesek. Értelm iségi kereszté-

nyeknek ajánljuk .                                 Boda László

Keresztény mûvészek

tásra,  és erõsebb volt  az anyai ágról,  dédapja és nagy-

apja ( Garamvölgyi Ágoston az aranycsapat  tartalék  ka-

pusa)  k iváló faszobrászok  hatása.  Általá-

nos iskolában ugyancsak  Bakonyi

M ihály festõmûvész tanítot -

ta rajzra,  és sikeres felvé-

telt  nyert  a Képzõ és Ipar-

mûvészet i Szakközépisko-

la szobrász szakára.  M eszlényi János szob-

rászmûvészt  és Pató Rózát  tart ja mestereinek .  Ta -

nulmányait  Sopronban a Nyugat  magyarországi Egye -

tem Alkalmazot t  Mûvészet  Építész Szakán végezte.

Belsõépítész diplomával kezében választás elõt t  állt ,

szakma vagy a mûhely.  Kipróbálta m ilyen alkalmazot t -

ként  egy fõnök  mellet t  dolgozni.  Két  év óta végleg a

mûhely mellet t  döntöt t .  Öt  órakor kel fel és vall ja,

azért  jön be hatra,  mert  jól érzi it t  magát ,  megszeret-

te ezt  a m unkát .  Édesapja t izenhatodik  éve vezet i az

Ornament ika Faszobrász Aranyozó Restaurátor Bt -t ,  f i-

ával jól tudnak  együt t  dolgozni,  de szakm a folytonos-

ságát  fél t i .

Országnak  nincs

pénze az ok tatásra,  ab-

ban a korban vagyok ,  har-

m inc szak m ában el töl t öt t

munkaév után,  mûhelyem van,  tanítani tudnék .  M es-

terfogásokat ,  szakm a szeretetét ,  sok  m indent  kellene

átadni a f iataloknak ,  ahhoz idõ,  évek  kellenek .  Diva -

tos,  hogy elolvasnak  egy könyvet ,  le van írva valam i-

lyen szinten, azt  hiszik ,  tudnak aranyozni,  de tapasz -

talat  és m ûhelyhát tér nélkül nem  lehet  m egvalósítani.

Sokszor csak  tönk re teszik  a gyönyörû ant ik  felületet .  

Ezt  választot tam, és életemmé vált ,  am iben fel-

nõt tem. - folytat ja Tibcsi –  Nem átvenni szeretném ezt

a mûhelyt ,  hanem folytatni.  Õseink  olyan t ípusú embe-

rek  voltak ,  am íg éltek  dolgoztak .  Célom: tanulni,  ta-

nulni és sok-sok  szép tárgyat  lét rehozni,  resta-

urálni.  Nem  a m ai tém ák  vonzanak ,  három  éve

elvesztet tem édesanyámat ,  és rájöt tem at tól nõ fel az

ember,  ha fel tudja dolgozni a problémát,  komoly fele -

lõs gondolkodással tovább tud élni,  összetartó,  segítõ-

kész,  egymásra számító körben.

Sajnáltam, hogy az elhangzot t  értékes mondato-

kat  csak  hárman hallot tuk ,  és nem egy osztálynyi leg-

alább harm inc f iatal,  ak ik  megszívlelhetnék ,  és tovább

adhatnák  a szakma és munka szeretetére vonatkozó

k om oly  gondolatok at .

Évt izedek k el  ezelõt t

m indez term észetes volt ,

de manapság a TV f ilm je -

ibõl,  fegyverrel megszer-

zet t ,  vagy a munka nél -

kül ölükbe pot tyant  csil -

logó vagyont  lát ják  a

gyerekek, és nem az al -

kotó,  termelõ munkát .      

Németh Andrea           

Programozott  evolúció  és  teremtés
Az ember megjelenése és kiemelt szerepe a világban



A magazinban mindig szívesen mutatok be olyan mûvésze -
ket,  akik még nem ismertek a nagyközönség elõtt.  Most,  Guti
Tündét és zenéjét ajánljuk kedves Olvasónk figyelmébe.  Arra
kérem Tündét meséljen nekünk a zene iránti szeretetérõl.

Családi örökségünk a zene szeretete. Szüleim annak-
idején az egyházi kórusban énekeltek, édesanyám zongo -
rázni is tanult, családunkban m indig ott volt a dal és a ze-
ne valam ilyen formában. Kiterjedt rokonságunkban leg-
többen játszanak valam ilyen hangszeren, tehát ez szinte
örökség, m indnyájunknak fontos a zene. Fiainkat m i is ta-
níttattuk, a legidõsebb  zongorázik, a három fiatalabb gi-
tározik. 

Mikor kedtél zenével foglalkozni?
Tizenhárom évesen tanultam meg harmóniumozni a

református templomban, majd elvégeztem Debrecenben
a nyári kántorképzõ tanfolyamot. Gitározni egy évvel ké-
sõbb kezdtem. Nagyon megszerettem, mert m indig kéz-
nél volt, könnyen mozdítható. Tizenévesen  két hangsze-
ren játszottam: harmóniummal kísértem a gyülekezetet,
gitárral pedig keresztyén ifjúsági csoportokat. Ez utóbbi-
val  kialakítottam saját stílusomat, de a komolyzene irán-
ti szeretet megmaradt bennem.

Mióta foglalkozol dalok írásával?
Gyerekkorom óta m indig énekeltem „ csak úgy” , am i

és ahogy éppen jött. Diákként én is énekeltem a templo-
mi és az iskolai kórusban, gyakran hívtak m inket vendég-
szereplésre. Tizennégy évesen írtam az elsõ saját dalo-
mat, am i békedalra sikerült fr iss gitártudásommal, ké-
sõbb folyamatosan hol versek, hol énekek születtek. A
CD-n hallható dalok szövegét és dallamát is én írtam.

Mik a terveid,  járod-e az országot?
Nem járom az országot, nem vagyok egy „ fellé-

põs”  típus.  Nem tartom magam mûvésznek, csak
egy egyszerû feleség és családanya vagyok, aki a
felülrõl kapott kincseket szét akarja osztani. Hiszek
Jézus Krisztusban mint Isten Fiában és Megvál -
tómban. Dalaimmal az a célom, hogy minél többen
megismerhessék Isten szeretetét, és a személyes át-
éléseim dalba foglalása is hozzájáruljon mások
megtéréséhez.

Hol kamatoztatod a képességeidet?
Az Agapé Gyülekezetbe járok családommal, itt

szolgálok, itt mutattam be dalaimat. Írtam Bibliai
témájú „ indulókat" is gyülekezetünk gyerektábo-
rának. Persze nemcsak a saját dalaimat kísérem.
Házi csoportban, vagy nõi napon más testvérek
szerzeményeit is énekeljük.

Mit jelent számodra magyarnak lenni? 
Hiszem, hogy nem véletlenül születtem Magyarorszá-

gon!  Magyarnak lenni jó, szeretem a hazámat, csodálatos
történelmét, szabadságvágyát!  Magyar érzelmûnek ne-
veltek a szüleim, és a tágabb rokonság is így gondolko-
dik. Gyermekeinkkel sokat beszélgetünk ezekrõl a  dol-
gokról, aki magyar, az felelõs a nemzetéért!  Hívõ ember-
ként feladatomnak tartom elmondani, hogy hazánk fel-
emelkedése a szívek és lelkek megváltozásával kezdõdik.

A keresztyén értékeknek újra a helyükre kell kerülniük eb-
ben az üzletközpontú világban, vissza kell adni az embe-
rek kezébe a Bibliát, hogy stabil alapokon álljon egyéni és
társadalm i életünk!  A Jézus Krisztusba vetett hit ad egy
olyan tartást, erõt, ami átsegít m inden válságon, legyen az
gazdasági vagy morális.

Mi a célod a lemezeid kiadásával?
A  lemezeim   céla  elsõ-

sorban  az  evangélium
hirdetése! Am ióta m eg-
tértem, életem és ének-
lésem értelme és célja
Jézus Krisztus hirdetése!
Életem zsinórmértéke a
Bibl ia, am i naponként i
szellem i táplálékom.  Ez
ad stabilitást a m inden-
napokban.

Kívánom,  hogy a
dalaiddal még sok em-
bernek adj örömet.        

K. I.

Keresztény mûvészek
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Jelenits István a szellemi ember felelõs magatartását

abban látja, hogy –  szellemi értelemben-  az izmokat

el kell takarni. Az értékteremtés nem magamutogatás,

kérkedés, nem a megfélemlítés eszközeivel történik.

Azt gondolom Irén ehhez meglehetõsen hasonló utat

választott. Kérem javítson ki, ha tévednék, vagy be-

széljen errõl bõvebben.

Való igaz, hogy olykor hatalmas megpróbál-
tatások várnak azokra, akik szellemi izomzatukat
nagy tömeg elõtt mutogatják. Ismerek azonban
egy prófétát – a Názáreti Jézusra gondolok –,
aki igazán robusztus szellemi alkat volt, mégis
sikerrel szerepelt a legszélesebb hallgatóság
elõtt is. Ennek oka az volt, hogy a legbonyolul-
tabb igazságokat is sikerült neki a legegysze-
rûbb példázatokban megfogalmaznia.

Fiatalon került rivaldafénybe az irodalmi életben.

Zelk Zoltán felfedezettjeként könnyedén sikerült dia-

dalt aratnia: verseskötetei egymást követték, mûfordí -

tóként is tekintélyre tett szert. M ostani elkötelezettsé-

ge a keresztény nemzeti értékek felmutatásában az

„intellektuális földmûves” alázatáról tanúskodik.

M indszenty Józsefrõl drámát írt. Volt ennek valami-

lyen következménye?

„A Hercegprímás Keresztje”  címû drámám
Mindszentynek az ÁVÓ-n töltött gyötrelmes idõ-
szakáról szól. Ezt a passiójátékot  a „Tiszták, hõ-
sök, szentek”  címû, a Kortárs Kiadónál megje-
lent könyvemben publ ikál tam. Ezt követõen
egyik vezetõ fõvárosi színházunk kitüntetett ér-
deklõdést tanúsított iránta. Már a bemutató nap-
ját is kitûzték, amikor ez a színház váratlanul le-
mondott a bemutató tervérõl. Az ok azóta is is-
meretlen elõttem.

Legutóbb megjelent könyvének a Halotti beszéd

szavaiból választott címet. Kérem mondjon errõl kö-

zelebbit is. M ilyen témakörökrõl írt?

Ez a tanulmánykötetem a Magyarok Istené-
rõl szól, és a MIÖ ISEMÜK címet viseli. Néhány
szó jelentése régóta foglalkoztat a Halotti Be-
szédben, olyannyira, hogy a magyar változatot
összevetettem a latin eredetivel. Ekkor derült ki
néhány meglepõ dolog. Például az, hogy az
„elevé”  nem idõhatározó szó, tehát nem azt je-
lenti, hogy „kezdetben” , hanem a Deus latin fõ-
név magyar megfelelõje, vagyis Isten-név. Ha a
szó tövébõl indulunk ki, akkor ez ÉL kánaáni fõ-
isten nevével mutat rokonságot. A megfeszített
Jézus is ÉLI néven hívja arameusul Atyját a Gol-
gotán, ha hinni lehet a hagyománynak. Ugyan-
ilyen érdekes a Halotti Beszéd „ isa”  szava is. Ez
a közhiedelemmel ellentétben nem rámutató szó
„ lám!”   jelentéssel, hanem õsi szellemet, isteni
szikrát vagy isteni õst jelöl. Bizonyíték erre az

Isaszeg helynév is – tudva levõ, hogy helyneve-
ink jó része régi Istenneveket õriz. Vélhetõen
maga az Isemünk szó sem jelent mást, mint azt,
hogy isteni õsünk. Érdekes módon a régi ma-
gyar nyelvben az Isten szó elsõ szótagja és az
ÕS szó ugyanazt a fogalmat jelölte. Ez lehet a
helyzet a Zarathustra Zend Avesztájában szerep-
lõ ASHA szóval is, amelyik egyszerre jelent iste-
ni õst és világkormányzó égi igazságot. Egy
újabb felfedezésem: egy hun eredetû indoszkíta
nép, a jüecsik vagy kusánok mitológiájában a
vi lágteremtõ Isten-pár férfi  tagjának neve
Oesho. Ez meglehetõsen hasonlít a magyar ÕS
szóra. Lehet, hogy a magyar nyelv sokkal több
szállal  kapcsolódik a hun és az óiráni nyelvhez,
mint gondoltuk? Lehet, hogy rokonok?

Gömb
(Kiss Irénnek)

és válasz egy korall érkezése
mely számodra is megtartó
üzenet
ahogy a part nélküli
víz emelkedése hullámzása
közben itt
a jelenlévõ tárulkozott
mintha a varázsgömböt húznád
elõ tarsolyodból
és mond utólag
igazolt különöset
az árnyak felelõsségére
rámutat
villant szándékot
országot lelkesedést
jogart palástot
örök áldozattal
gyámoltalan ácsorgó bárányt
a remény alkalmait                     Hámori Atti la

M utassuk fel keresztény nemzeti értékeinket 
Beszélgetés a kortárs magyar irodalom egyik legértékesebb, de talán leginkább 

rejtõzésbenmaradó személyiségével, Kiss Irénnel.

Keresztény írók
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A
rossz idõjárás ellenére több ez-
ren jöttek el a Soul & Gospel
Fesztiválra, amelyet a Westend

tetõteraszán rendeztek meg immáron
harmadik alkalommal, idén május
30–31-én, szombaton és vasárnap.

Az elmúlt két évben is nagy siker-
nek örvendett az Ezazanap! kezdemé-
nyezése, és akkor is rengetegen láto-
gattak ki a koncertekre az ország min-
den részérõl. Volt, aki tudatosan ké-
szült és volt olyan is, aki csak éppen
arra járt, meghallotta a zenebonát és
közelebb merészkedett. Minden alka-
lommal egyre több és több ember volt
kíváncsi erre a keresztény fesztiválra,
ezért a szervezõk idén is nagy lelkese-
déssel vágtak bele a harma-

dik Soul & Gospel megszervezésébe.
De még mielõtt arról írnék, hogy milyen
együttesek léptek föl –, azok kedvéért,
akik nem tudják – röviden leírom, mit is
jelent az, hogy soul és gospel. 

Nos, a soul zene története elvá-
laszthatatlan az azonos gyökerû R&B
és gospel mûfajoktól. Az Egyesült Álla-
mokban az 1950-es évek második fe-
lében indult el a két, párhuzamos folya-
mat, ami a mûfaj kialakulásához veze-
tett. A rétegzeneként indult R&B egyre
nagyobb rajongótáborra tett szert, míg
a gospel szigorúan egyházi keretek kö-
zött maradt. A soul nagy úttörõi, mint
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Jézust dicsõítõ koncertek

Superhero

Fotó: Szendi Zoltán

Superhero

Fotó: Szendi Zoltán

Planetshakers

Fotó: Füle Tamás,  
parokia.hu



rengeteg szülõ, tizenéves és apró kis
csemete gyûlt össze, hogy meghall-
gassák a nekik szóló dalokat. Az öt
órától kezdõdõ mûsor elsõ fellépõje a
Golgota Gospel kórus volt. Õk a közön-
ség által kitöltött szavazás magyar
nyertesei voltak, amely szerint õket
szeretnék ismét látni a fesztiválon. Ze-
nélt még a BPA Gospel Team & Gyár-
fás István, és õket követte az új-zélan-
di Parachute Band.

A Parachute Band Új-Zéland vezetõ
dicsõítõ zenekara, akik a világ minden
táján koncerteznek. Az együttes az
ausztrál Hillsong United frissességével
és modernségével, ugyanakkor mély
lelki tartalmával kívánja megszólítani a
fiatal generációkat. Ezt megtapasztal-
hatta a lelkes közönség is.

A közönség
több vallás kép-
viselõje (sõt vol-
tak nem hívõk
is), akik együtt
dicsõítették Jé-
zust, és azt gon-
dolom, ez volt a
legszebb az
egész rendez-
vényben.              

Varga János

Ray Charles vagy Ben E. King a gospel
átszellemültségét, spiritualitását vegyí-
tették az R&B feszes ritmusaival és
megkapó dallamaival. Maga a soul, az-
az lélek kifejezés is arra utal, hogy
szenvedélyes lélekbõl szóló muzsiká-
ról van szó. A gospelt pedig – mint már
említettem – a keresztény vallási élet-
ben „használják", egyéni vagy közös-
ségi hitük zenei kifejezésére, és vallá-
sos alternatívák adására. Az eltérõ tí-
pusú vallási közösségekben eltérõen
értelmezhetik a gospel zene jelentõsé-
gét és elõadását, és így ugyanúgy el-
hangozhat nem vallásos jellegû ren-
dezvényeken, esetleg hangversenye-
ken, mint a templomban, de összessé-
gében minden gospel mû lényege a
vallásosságban, Isten és Jézus tiszte-
letében rejlik. 

Ennyi kitérõ után most térjünk visz-
sza a koncertre! A szervezõknek idén
sikerült idecsábítani négy külföldi,  igen
neves elõadót. Szombaton a hazai Joy
Gospel Music kezdte a zenélést, õket
követte a Joany & More Gospel. Joany
Muskiet énekesnõt, a More Gospel
Choir alapítóját, vezetõjét ma már mél-
tán emlegetik a legsikeresebb gospel

énekesnõként Hollandiában. Fantaszti-
kus hangja és lenyûgözõ elõadásmód-
ja minden hallgatót pillanatokon belül
magával ragad.

A szombati nap másik két sztárfellé -
põ együttes a nagy-britanniai Super-
hero, és az Ausztráliából érkezett
Planet Shakers volt. A glasgow-i
Superhero tavaly már járt hazánkban,
amikor is egy rövid turné keretében
több fergeteges hangulatú klubkoncer-
tet adott. Az idén új lemezzel (The
Bicycle Thieves) jelentkezett banda
most újra itt volt a Soul & Gospel Fesz-
tiválon. Az utánuk következõ csapatot
sokan csak Hillsong – klónként emle -
getik. A Planetshakers is a kenguruk
földjérõl származik, és Hillsonghoz ha-
sonlóan dalok tucatjait szerezte, ame-
lyek nem csak a déli kontinensen, ha-
nem az egész világon ismertté váltak.

Vasárnap délután gyermekprogra-
mok voltak. Ekkor Pintér Béla és a cse-
meték, valamint Gryllus Vilmos ked-
veskedett a gyerkõcöknek egy kis mû-
sorral. Aki ismeri õket, azt tudja, hogy
mennyire kedvesen, szeretettel szól-
nak a kisebbekhez, amellyel olykor
még a felnõtteket is megmosolyogtat-
ják. Így történt ez a vasárnap is, ahol

Keresztény együttesek
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Hazai és felvidéki katolikus hírek

S
zép ünnepre ébredt 2009. június 5-én a
Komárom-Esztergom megyei falu, Csá-
szár lakossága. Hosszú évtizedekig ez a

nap összeolvadt az év többi napjával, mert nem
volt szabad megemlékezni Wohlmuth Ferenc
atya vértanú haláláról.

Akit igazán szeretnek, tisztelnek, az sosem
hal meg. Ez a megállapítás igaz az õ személyére
is. Most, mintha kárpótolni akarták volna az el-
maradt megemlékezéseket, ünnepeket. , Csá-
szár katolikus hívõi méltó, felemelõ ünneppel
adóztak Wohlmuth Ferenc atya papi és emberi
nagysága elõtt. 90 évvel ezelõtt, 1919. június 5-
én a haldokló munkáshatalom pribékjei a köz-
ségháza elõtt a falu lakóinak szeme láttára fel-
akasztották a szentéletû, hivatásában és emberi
magatartásában példás életû plébánost. Azt az
embert, akit felekezeti hovatartozástól függetle-
nül szerettek, tiszteltek. Egy módos gazda 4
ökör árát ajánlotta fel az életéért, de a hatalom
mámorától megvadult gyilkosoknak semmi sem
volt elég. Példát akartak statuálni a pap kivégzé-
sével. A jóérzésû emberek megsiratták és lel-
kükben ápolták emlékét, továbbadva a követke-
zõ generációknak. Jellemét mutatja, hogy az
akasztófa árnyékában, életének utolsó pil lanata-
iban sem a gyilkosok iránti gyûlölet tükrözõdött
az arcán, nem törõdött velük, hanem híveinek
adott útravalóul még néhány biztató szót. 25
évig volt a község plébánosa.

A 2008 nyarán a császári katolikus egyház-
községbe kinevezett Író Sándor atya, megismer-

ve Wohlmuth Ferenc életét és munkásságát,
szükségesnek tartotta a vértanú emlékének mél-
tó ápolását – õ indítványozta, hogy állítsanak
szobrot emlékének. A szoboravató ünnepségre
el jöttek Sopronnyékrõl  (ma az ausztriai
Neckenmarkt), Wohlmuth atya szülõfalujából,
valamint Felvidékrõl, a környékbeli városokból,
falvakból a megemlékezni vágyó hívek. Az ün-
nep emelkedettségére a koronát dr. Pápai Lajos
püspök úr tette fel azzal, hogy fõpapi szentmisét
pontifikált a császári templomban.

Kora délután több száz hívõ vonult ki a kato-
likus temetõbe. Útközben Horváth István mocsai
plébános vezetésével a rózsafüzért imádkozva,
énekelve fohászkodtak a mártír papért.
Wohlmuth Ferenc atya sírjánál Író Sándor atya ,
valamint a jelenlévõ papok és hívek helyeztek el
mécseseket, virágokat. A síremléken olvasható-
ak a kegyetlenül kivégzett plébános utolsó mon-
datai, melyeket császári híveihez intézett: „El-
megyek, mert elveimért pusztulnom kell. Sokat

dolgoztam értetek, hogy boldogok legyetek.
Ezért csak imáitokat kérem. Isten veletek!”

A megemlékezõ közösség ezután a község-
háza elé vonult, ahol a császári jó pásztort 90
esztendõvel ezelõtt felakasztották. Az emléktáb-
lánál a vértanúság napjának eseményeit fel-
idézve Szalai Gábor tatai plébános tartott meg-
emlékezõ beszédet, majd a Szózat elhangzása
után a kegyelet koszorúit helyezték el a helyszí-
nen. A szentmise elõtt dr. Török József profes-
szor úr méltatta a vértanú lelkipásztor tevékeny-
ségét., majd könyvismertetõt tartott. A
Vörösváry Ernõ által 1923-ban megjelent köny-
vecskét most újra kiadta az egyházközség. Ez-
után következett a megyéspüspök valamint a
mintegy 30 lelkipásztor által bemutatott szent-
mise, amelyen zsúfolásig megtelt a templom,
valamint az elõtte levõ tér. 

A szentmisét követõen került sor a fehér
mészkõbõl kifaragott szobor felavatására, ame -
lyet az alkotó, Il lyés András szobrászmûvész
személyesen mutatott be. Az életnagyságú mû
Wohlmuth Ferenc atyát papi öltözetben, kezé-
ben keresztet tartva ábrázolja. A szoboravató be -
szédet Völner Pál, a Komárom – Esztergom me -
gyei közgyûlés elnöke tartotta, majd felolvasás-
ra került Orbán Viktor volt miniszterelnök üd-
vözlõ levele. Egy fájdalmas esemény is beár-
nyékolta a megemlékezést. Az ünnep elõtti na -
pon rablók törtek be a templomba, letépték és
elvitték az oltárképeket.              

Pázmaneum-Szabó Bálintné 

Felvidéki zarándokok Wohlmuth Ferenc szobrának avatásán

Jubileumi, X. Szent Orbán Napi Ünnepség Garamkövesden

M
ájus 30-án, szombaton, im-
már 10. alkalommal rendezte
meg Garamkövesd Község

Önkormányzata a Szent Orbán-ün-
nepséget. A rendezvény szabadtéri
szentmisével kezdõdött  a Párkány
szomszédságában található község
Szent Orbán parkjában, amelyen a
helybéli  hívek közösségén kívül a
meghívott vendégek népes csoportja
is megjelent, köztük a pilismaróti testvérközség
önkormányzatának polgármesterével és képvi-
selõivel.

A szentmise fõcelebránsa és szónoka, Pil is-
marót plébánosa, Kálmán Antal atya beszédé-
ben a ajtó és a kapu bibliai fogalmából kiindul -
va mutatott rá annak fontosságára, hogy mi is az
Egyház által mutatott helyes úton járva közelít -
hetjük meg az üdvösség kapuját. A szentmise
végén Szent Orbánra, a szõlõmûvesek védõ-
szentjére utalva, a helybeli lelkiatya, Farkas
Zsolt arra figyelmeztetett, hogy Isten kegyelme
nélkül emberi fáradozásaink hiábavalóak, ezért

kell kérnünk a szentek közbenjárását és a Jóis -
ten áldását minden munkánkhoz.

A szentmisét követõen az ünneplõ közösség
a Szent Orbán park kapujához vonult, ahol Sliva
Judit, a község polgármestere köszöntötte a
vendégeket és a helybelieket, majd beszédének
végén a Bródy Sándor által szerzett és Koncz
Zsuzsa elõadásában emlékezetessé vált dal ide-
vágó részét is elénekelte: „Ha én kapu volnék,
mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit
beengednék, nem kérdezném tõle, hát téged ki
küldött, akkor lennék boldog, ha mindenki
eljött.“  Ezt követõen került sor a Szent Orbán-

kapu megáldására, amelyet
Pintér Zoltán zsitvabesenyõi
plébános, püspöki tanácsos
végzett. A Szent Orbán-ka-
puban elhelyezésre került az
egykori garamkövesdi Szent
Orbán-kápolna alapköve,
amelyen a következõ felirat
olvasható: „Az Isten dicsõs-
ségire Sz. Urban tiszteletire

e kápolna fölépült fölsõség engedelmivel Da-
rázs János költségivel e szõlõk köszt elkészült
AD 1825“ . Az ünnepség további programja so-
rán, a folklórmûsor révén, a régió hagyomány-
õrzõ csoportjai gondoskodtak a szórakozásról.
A nap folyamán gulyásfõzõversenyre is sor ke-
rült, valamint a helyszínen felállított borsátorban
a régió díjnyertes borait is megkóstolhatták a
nemes nedû kedvelõi. A rendezvény befejezõ ré -
szében a garamkövesdi ifjúság és Szûcs Judith
zenés mûsorát hallgathatták meg az érdeklõdõk,
majd felhõtlenül szórakozhattak a hajnalig tartó
majális keretében.                     Pázmaneum-CJ
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Róbert Bezákot nagyszombati megyéspüspökké szentelték

Hazai és felvidéki katolikus hírek

A
kecskeméti Szent Anna Porta Kht., a kato-
l ikus egyház és az önkormányzat támoga-
tásával, az elesett, elszegényedett embe-

rek megsegítésére alapította meg néhány éve az
Egressy utcai Karol Wojtyla Barátság Közpon-
tot. Az intézmény a szociálisan rászorulók ét-
keztetése mellett, különbözõ karitatív és kultu-
rális programok otthona is lett. Ám a régi,
romosodó épület felújítása, már nem várhatott
tovább. Farkas P. József a kecskeméti Porta
Egyesülettel -  mint számtalan egyéb esetben az
elmúlt esztendõk során, ha nemes ügyrõl volt
szó - , most is a tettek mezejére lépett, segítõ
vállalkozókat, civi l  szervezeteket mozgósítva az
intézmény felújítására.

A napokban nagyszabású ünnepség kereté-
ben adták át ismét rendeltetésének az immár kí-
vül-belül megszépült, II. János Pál pápáról elne-
vezett létesítményt. Dr. Zombor Gábor kecskemé-
ti polgármester köszöntõje után, Karol Wojtyla
szülõvárosának, Wodowicének polgármester as-
szonya, Ewa Filipiak méltatta meleg szavakkal ezt
a barátság központot, Lengyelország budapesti
nagykövetének, Joanna Stempinskának társasá-
gában. Majd felszólal Balázs Péter külügyminisz-
ter és Gyenesei István országgyûlési képviselõ is,
aki mint korábbi önkormányzati miniszter támo-
gatta az intézmény felújítását.

Végül dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskemét
érseke áldotta meg a mintegy 60 milliós közada-
kozásból megszépített intézményt. Az avatás sza-
lagvágó ceremóniájában részt vett a neves kece-
li vállalkozó, Pintér József, s a felújítási munkák
vezetõje, Molnár Ferenc építési igazgató is.

Az ünnepi hangulatot emelte a helyi Kuna
Zenekar és a Pusker Együttes elõadása, az Aurin
Leánykar produkcióját pedig, különösen a kül-
honi vendégek hallgatták meghatódva, hiszen
lengyelül énekeltek el egy szép dalt.

II. János Pál pápát a fél vi lág emlegette a
szegények, elesettek gyámolítójaként. A róla el-

nevezett kecskeméti barátság központ az õ esz-
meiségét, hitét és emlékét is ápolni kívánja a jö -
võben. A vasárnapi ünnepségre összesereglett
tömegben reménykeltõ volt látni, ahogy neves
közéleti személyiségek, politikusok pártállástól
függetlenül , együtt tapsol tak Karol  Wojtyla
emlékének…                         Kecskeméti Porta

Átadták a II. János Pál pápáról elnevezett Karol Wojtyla 
barátság központot

A
nagyszombati Keresztelõ Szent János-ka-
tedrál isban ma került sor az új nagyszom-
bati  megyéspüspök felszentelésére. Az

ünnepi beiktatást a Szlovák Televízió élõ adás-
ban közvetítette. Róbert Bezák egyben a nagy-
szombati egyházmegye érsekévé is vált. A püs-
pökszentelést Jozef Tomko bíboros végezte, a
társszentelõk Mario Giordana szlovákiai apos-
tol i  nuncius és Stanislav Zvolenský pozsonyi
érsek-metropolita voltak. A püspökszentelésre
meghívást kaptak Szlovákia, Csehország és a
környezõ ál lamok egyházi méltóságai, papok,
szerzetesek, közéleti  személyiségek és hívek is.

A Keresztelõ Szent János-katedrálist színül-
tig megtöltötték a papok és hívek, valamint a
közélet képviselõi . A beiktatáson jelen volt Pá-
pai Lajos gyõri megyéspüspök, valamint Beer
M iklós váci megyéspüspök, Bosák Nándor fel-

vidéki születésû debrecen-nyíregyházi megyés-
püspök és Udvrady György esztergom-
budapesti  segédpüspök.

Tomko bíboros szentbeszédében arra he-
lyezte a hangsúlyt, hogy az új érseknek fiatalos
lendülettel és újult erõvel kell hozzálátnia egy-
házmegyéjében az Evangélium hirdetéséhez.

A szentmise végén az új érsek szlovákul szólt
az egyházmegye magyar ajkú híveihez is, s meg-
ígérte, hogy mire befejezi püspöki szolgálatát,
már magyarul fogja köszönteni õket. Beszédében
hangsúlyozta, hogy Krisztusban mindannyian
egyek vagyunk, egy közösséget alkotunk. Ezután
megkérte beszédének fordítására -  ahogy õ ma-
ga fogalmazott – György barátját (PaedDr. ThLic.
Herdics György c. apát, a Remény fõszerkesztõ -
je – szerk. megjegyzése), hogy tolmácsolja sza-
vait a magyar ajkú híveknek.

Az új nagyszombati megyéspüspök, a beik-
tatáson szintén jelenlevõ, de a többi püspökkel
nem koncelebráló Ján Sokolt váltja, aki ügynök-
és ingatlanügyeirõl is elhíresült, valamint elõ-
szeretettel propagálta Jozef Tiso kultuszát és di-
csõítette a fasiszta szlovák bábállamot.

Felvidék Ma



26 Szent Kereszt 

E
redetük a történelem távoli homá-
lyába vész. Õk maguk szeretnek az
ókori salamoni templom építõi kö-

vetõinek tûnni, Hirámra, majd a közép-
kori katedrálisok kõmûves mestereire,
templomos lovagokra, titkos társaságok-
ra hivatkoznak. Ugyanez a homály bur-
kolja nézeteiket, szertartásaikat, tevé-
kenységüket és eszméiket. Esetleges sze-
repük a reformációban, a németalföldi,
illetve az angol forradalom lezajlásában
csak sejtelmes kombinációk, jóllehet
igen valószínûek.

Az biztosnak látszik, hogy az elsõ pá-
holy – mai szervezetük – 1717 június 14-
én alakul meg, vagy lép a nyilvánosság
elé Londonban. Ezt rohamos gyorsaság-
gal követik a többiek Angliában, majd
1723 Prága, 1724 Bécs, 1725 Franciaor-
szág és Spanyolország, 1730 Amerika,
1731 Nápoly, 1734 Hollandia, 1735
Svédország, 1736 Hamburg, stb. Magyar
szabadkõmûvesekkel 1742-ben Bécsben
találkozhatunk. Már ekkor elkülönül több
szellemi irányzat. Míg az angol hívõnek
mutatkozik, s oda csak Istent és a vallást
elfogadók léphetnek be, addig a francia
ezt a követelményt nem állítja fel, s oda
gyakorlatilag deisták, vagy ateisták sora-
koznak föl. Ezek után nem lehet azon
csodálkozni, hogy a katolikus Egyház
igen hamar 1737-ben – XII Kelemen pá-
pa „In eminenti” kezdetû bullájában – el-
ítéli, s tagjaikat kiközösítéssel sújtja. Az
uralkodók azonban több helyütt védel-
mükbe veszik õket. Az egyházi elítélés
ellenére sok király, neves mûvész és tu-
dós, illetve arisztokrata és köznemes, jó-
módú polgár válik szabadkõmûvessé. Így
aztán érthetõ, hogy befolyásuk megnõ, s
hatni tudnak a történelmi eseményekre.

Az angol, a holland uralkodók egyben
nagymesterei a fõ páholyoknak, de ez ké-
sõbb ugyanígy lesz a svéd, dán, spanyol
területen is. II. Frigyes porosz király, II.

Katalin orosz cár és II József osztrák csá-
szár szabadkõmûvesek. A német és olasz
egység megteremtésében egyaránt döntõ
szerepük van, míg az amerikai és francia
forradalom jórészt az õ mûvük, de nem
választható el tõlük sem az 1848-as forra-
dalmak sora, sem az 1871-es párizsi
kommün, sem az elsõ világháború az azt
követõ békékkel, illetve azok következ-
ményeivel.

„A szabadkõmûvesség titkos társaság,
így mindenképp jellemzõ rá: – gondosan
szintekre bontott és fokozatosa haladó ta-
nítás; – csak kiválasztott egyének számá-
ra hozzáférhetõ; – rejtett (és ‘egyedülál-
ló’) igazságok felé vezet; – valamint
olyan egyéni üdvözülés felé, ami a beava-
tatlanok számára elérhetetlen, de még
csak fel sem fogható”. Továbbá az is
igaz, hogy olyan szertartásokat végeznek,
amit tilos megfigyelni azoknak, akik nem
tagok, vagy akár csak a részletekrõl tud-
ni. Ez természetesen fennáll céljuk, tevé-
kenységük, esküjük, tagságuk, alá és fölé
rendeltségük vonatkozásában.

A titkosság azonban nem mindenkire
vonatkozik. Említettem volt, hogy sok
neves tudós, mûvész, stb. volt szabadkõ-
mûves. Sokukat csak felhasználták azért,
hogy nevükkel népszerûsítsék magukat,

azaz a szervezetet, vagy páholyt. A híres-
ségek a titkok döntõ részébe nem voltak
beavatva, s így nem is mindig vették ész-
re, hogy hol vannak, mibe keveredtek. A
nyilvánosság felé ugyanis csak szép, bé-
két, szeretetet sugárzó, segítõ, humanisz-
tikus célokat fogalmaztak meg. Az Egy-
ház, trón és hierarchia megdöntésérõl, al-
kalmasint vallás és Isten ellenes, egyes
súlyosabb esetekben sátáni tevékenység-
rõl, tervekrõl csak magasabb fokozatú
szabadkõmûvesek tudhattak.

Mindezek alapján természetes, hogy az
Egyház mindig elutasította a szabadkõmû-
vességet. Az elsõ elítélést megerõsítette
IX. Pius pápa 1846-ban, majd XIII. Leo a
„Humanum genus” enciklikájában. Az
1920-ban megjelent Codex iuris canonici
tiltja az egyházi temetést, házasságot,
szerzetesség, vagy kegyes társaságok tag-
ságát. A titkos társaságok – köztük megne-
vezve a szabadkõmûvesség – tagjait pápá-
nak egyszerû, a vezetõket különös módon
fenntartott kiközösítéssel sújtotta. A tila-
lom enyhített alakban maradt meg, azaz a
házasság és temetés kapcsán már nem tit-
kos társaságok, hanem hitet tagadókról
van szó, nincs kiközösítés az egyház elle-
nes társulások esetén csak „megfelelõ
büntetés”, szabadkõmûvesség nincs meg-
nevezve, társulást elõmozdítók, vagy ve-
zetõk egyházi tilalom alá esnek. Figye-
lemre méltó változás és elgondoltató, az
Egyház talán legnagyobb ellenségével
szemben „leteszi a fegyvert”. Érthetetlen
ez, mert a Máriás Papi Mozgalom világo-
san foglal állást. Don Gobbi az MPM ve-
zetõje a Szûzanyától kapott üzeneteiben
igen sokszor és igen részletesen beszél a
kérdésrõl. A Jelenések könyvének egyes
részleteit is erre a szervezetre magyarázza.

A szabadkõmûvesek páholyokba
szervezõdnek. Ezek kezdetben csak férfi-
akból álltak. A XIX. század kezdetén
Rebe-kapáholy néven alakultak nõi tago-

Szabadkõmûvesség és M agyarország 
Szabadkõmûvesség

A szabadkõmûvességrõl könyvek százai jelentek meg. Ezek a források eltérõen ítélik meg függõen
szerzõiktõl. A szabadkõmûvesek természetesen mindazt elmondják, amit a nyilvánosságnak szán-
nak, s mindazt elhallgatják, amit a páholyok homályában kívánnak tartani. A kívülállók – legye-
nek bár történészek, vagy más szakemberek – csak azt írhatják le, amihez ilyen, vagy olyan forrás-
ból hozzájutnak. Ezért a végeredmény nem teljesen egyértelmû annak ellenére sem, hogy egyes ki-
lépõk adatai, vallomásai lerántják a leplet némely titokról. Ezek a megnyilatkozások sajnos sok
esetben nem tekinthetõk tárgyilagosnak, mert a leleplezõk a szervezet szempontjából árulók, s így
óriási veszéllyel, esetenként halál-büntetéssel néznek szembe.
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Szabadkõmûvesség

zatok. Zsidók hosszú ideig
nem léphettek be, ponto-
sabban nem hívták õket
testvérnek, hiszen nem be-
lépés, hanem meghívás ré-
vén lehettek szabadkõmû-
vesek a kiválasztottak.
Szintén a XIX. században
alakult az elsõ zsidó páholy
a B'nai Brith (azaz a Szö-
vetség Fiai). Kinyilvánított
céljuk az volt, hogy segítsé-
get nyújtsanak az orosz
pogromok károsultjainak.

A felvétel rendje, ennek

rituáléja, a jelképek, a beavatási fokoza-
tok, szertartások, az eskü már kezdetben
kialakultak, noha páholyok különbözõsé-
ge miatt lehettek különbségek is. 1986
óta a vérszomjas esküt háttérbe szorítot-
ták, de ma is említik azokat a veszélye-
ket, amik a beavatottakra vártak volna a
hagyományok szerint a régi eskü alapján.
A titokzatos rend meglehetõsen furcsa
misztikus szertartások sötétjében létezik.
Ez más a „Koponyák és csontok” társasá-
gában, a „Tiszteletre méltó skót ritus-
ban”, vagy a Grand Orient nagypáholy-
ban. Mindenesetre furcsa, hogy szüksé-
gük van ellenségeik koponyájára szertar-
tásaikhoz. Gyanúsak a sírokból eltûnt ko-
ponyák, így Tisza István, indián törzsfõk,
stb. Most épp az egyik amerikai törzs kö-
veteli vissza a „Koponyák és csontok”
társaságától rég meghalt fõnökükét.

Az eddigi általános fejtegetéstõl ideje
a magyar vonatkozásokhoz térnünk. Már
említettem, hogy az elsõ magyar testvé-
rek Bécsben tûnnek fel 1742-ben. Ettõl
kezdve jelen vannak a magyar történe-
lemben is. Említsünk néhány fontosabb
vonatkozást: így a magyar felvilágosodás
zászlóvivõi a testõrtisztek Mária Terézia,
majd utóda II. József udvarában. Melles-

leg a francia felvi-
lágosodás nagy
alakjai Montes-
quieu, Voltaire,
Diderot szintén
azok voltak. Így a
francia felvilágo-
sodás az elsõ iga-
zán látható irány,

amit a szabadkõ-
mûves szellem ha-
tároz meg, s ami
egyenesen vezet a
„Nagy francia for-
radalomhoz”. Ha-
tása sajnos óriási a
magyar kultúrára.
A nyelvújítás,
majd a reformkor egyes nagyjai mind a
hatása alatt állnak. II. József, róla már
említettük, szintén szabadkõmûves. Tör-
vényein, uralkodásán világosan látszik.
Minden valószínûség szerint õ csonkíttat-
ta meg a Szentkoronát, levétetve róla a
Szûzanya képét. Vele kezdõdik a szakrá-
lis magyar küldetés elleni küzdelem. Má-
ria országa és népe mindig kiemelt cél-
pontja volt a Gonosznak, s így hû eszkö-
zének a szabadkõmûvességnek. A Szent-
korona és eredetünk az elsõ legfontosabb
akadály szemükben, s így nem meglepõ,
hogy mindkettõ történetét kezdik megha-
misítani, majd nyelvünk eredetét. Szo-
morú, hogy ami történt ezen a területen
azt ma nem a valódi kiagyalóknak és vég-
rehajtóknak tulajdonítjuk. Igaz, hogy II.
József szabadkõmûves, de az egyik fõ
cél: pont a Habsburg-ház és birodalom

ezen belül a Magyar Apostoli
Királyság megsemmisítése.
Mellesleg I. Ferenc József
magyar apostoli királyként
akadályozta meg a szabadkõ-
mûves Rampolla pápává vá-
lasztását és neki köszönhetõ
szent X. Piusz, ami tovább fo-
kozta gyûlöletüket Magyaror-
szág és népe ellen. Maradjunk
idõrendben. A reformkori
nagyjaink jó része, majd az
úgynevezett nemzeti liberáli-
sok a kiegyezés után is mind
mind szabadkõmûvesek, akik
külföldi nagypáholyokkal

mûködnek együtt. A legjobb példa erre
Trefort Ágoston, akinek köszönhetjük a
finnugor elmélet diadalra jutását, vagy
Tisza Kálmán és a ki- és bevándorlás.

A liberális, akkor szabadelvûnek
mondták, kiegyezés utáni idõk végére az
ország tele volt páholyokkal, s szinte nem
volt olyan fontosabb állami állás még a
középiskolák igazgatóit és tanárainak

nagy részét is beleértve, amit ne szabad-
kõmûvesek töltöttek volna be. A helyze-
tet jól jellemzi (hasonlóan gondolkodott
Prohászka Ottokár is) Bangha Béla jezsu-
ita atya: „A liberális jelszavak, a zsidók
recepciója, a latin államok páholyainak
irányában mozgó, s nálunk azonnal elzsi-
dósodott szabadkõmûvesség gyors elter-
jedése és a plutokrata szabadkõmûves
pánszemita uralom alá került sajtó Ma-
gyarország szellemi ábrázatát úgyszól-
ván egy-két éven belül kicserélték…A
nemzet védtelen lett belsõ árulóival, fel-
forgatóival szemben…a nemzetközi sza-
badkõmûvességrõl, s a nagytõke szerepé-
rõl a háború kirobbantásában nem mond-
tak, nem írtak egyetlen sort sem.” „Sor-
sunk elõre meg volt pecsételve: bennün-
ket a nemzetközi szabadkõmûvesség és a
plutokrácia az enyészetnek – európai
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gyarmatnak – szánt és erre a
célra eszközül a forradalmat
szemelte ki.” Ezek az idézetek
már átvezetnek a magyar törté-
nelem egyik legnagyobb tragé-
diájához, az elsõ világháború-
hoz és az azt követõ békéhez.
Mindkettõ szabadkõmûves
„alkotás”. Fejtõ Ferenc jó
könyvében „Requiem egy haj-
dan volt birodalomért” ennek a
kérdésnek külön fejezetet
szentel. Azóta már komoly
szakirodalom foglalkozik a
kérdéssel. Trianon kifejezetten
szabadkõmûves munka volt. Az ott tár-
gyalók mindegyike testvér, s most mód-
juk van megbüntetni az apostoli királysá-
got Rampolla bukásáért, s azért hogy
egész történelme folyamán a nyugati ke-
reszténységet védte a pogányok és mu-
zulmánok támadásai ellen. Védte azt a
kereszténységet, amit a szabadkõmûves-
ség meg akar semmisíteni. Itt van tehát az
alkalom Mária országának szétrombolá-
sára. Õk nem haboznak, nincs kegyelem.
Az ország lábaik elõtt hever, mert a belsõ
összeomlás védtelenné tette. A szabadkõ-
mûves szervezetek átveszik a hatalmat,
lefegyverzik a hadsereget, megbénítják
az ellenállást. Bukásuk után kiderül,
hogy árulók voltak, mert a nemzettel
szemben a külföldi testvérek parancsait
teljesítették. Így Károlyi Beneshez,
Lindner Pasicshoz, Jászi az amerikai test-
vérekhez menekül feladata végrehajtása
után. A nemzeti kormány gyõzelme után
mindent megtettek külföldön is, hogy a
talpra állást akadályozzák.

A két világháború között a szabadkõ-
mûvességre szomorúbb korszak köszön-
tött. Magyarországon tevékenysége vala-
melyest korlátozódott, de Portugáliában,
majd a polgárháború után Spanyolor-
szágban, a fasizmus gyõzelme után
Olaszországban, a nemzeti szocialisták
uralomra jutása után Németországban,
valamint a bolsevista Egyesült Tanács-
köztársaságokban betiltották õket. Itt vi-
lágosan tudták, hogy: „A szabadkõmû-
vesség alig leplezett összeesküvés az ál-
lamélet tisztasága és a gazdasági érvé-
nyesülés egyenlõsége ellen…”

A második világháború után a kom-
munista hatalomátvételig újra teljes fé-
nyükben mûködtek a páholyok, majd azt
követõen betiltották õket újra. Az 1989-
es változások megint engedélyezték õket.
Most ismét virágzanak, mûködnek és
hatnak. Horn Gyula legnagyobb kitünte-
tését tõlük kapta, de nem õ az egyetlen.

Politikusaink java része „testvér” és telje-
síti a külföldi nagypáholyokból érkezõ
parancsokat. Jelen van a B'nai Brith is,
ami jellegébõl folyóan fokozottan kül-
földnek alávetett. Mai helyzetünket a
Szûzanya szavai, – Gobbi atya közvetíté-
sével – amit Debrecenben mondott 1996-
ban, jellemzik: „…mert itt a szabad- kõ-
mûvesség uralkodik a maga okkult hatal-
mával, ami a szokások elhagyásához, az
erkölcsi érzék elveszítéséhez, szexuális
szabadosság magasztalásához, válások-
hoz, születésszabályozáshoz és az egyre
terjedõ törvényesített abortuszhoz vezet.

Értsétek meg ezért, hogy a kommu-
nizmus bukása, ami itt 1989-ben történt
meg Szeplõtelen Szívem különleges köz-
belépésére, csak jele és elõvételezése az
én teljesebb és nagyobb gyõzelmemnek.

Ez a gyõzelem az egész világban a
gyakorlati ateizmus bukásával, a szabad-
kõmûves és sátáni erõk vereségével, a
gonosz hatalmak megdöntésével és Isten
teljes diadalával fog bekövetkezni az ir-
galmas nagy büntetés által megtisztult vi-
lágban.”

Mit érthetünk ezen? Miért van külön-
leges szerepünk? Miért minket támadnak
elsõ helyen? Ezekre a kérdésekre történel-
mi szerepünk és küldetésünk ad választ. A
Biblia pontosan rögzíti a történelem értel-
mét, s benne szerepünk alapját. A bûn-
beesés után Isten a bûn büntetését szabja
ki. Amikor a kígyónak mondja: „…ellen-
ségeskedést vetek közéd és az asszony
közé, ivadékod és Ivadéka közé. Õ szétti-
porja fejedet, te pedig sarka után
leselkedel.” A fordítás lehet más, az azon-
ban biztos, hogy itt az õskígyóról, magá-
ról a Gonoszról és a Megváltóról van szó.
Az Asszony szüli a Megváltót, s Õ is részt
vesz a küzdelemben. Az Aszszony a men-
nyekben van, Fia is. Õk elérhetetlenek a
kígyó számára. Szent István elsõ apostoli
királyunk felajánlásával, örökben hagyá-
sával az Asszony – Nagyasszony, Boldog-

asszony, Istenanya – népévé
tett bennünket. Országunk az Õ
országává lett. Így váltunk az Õ
sarkává, ez után leselkedik a
Gonosz. Történelmünk csak
ebbõl a szempontból érthetõ,
másrészt viszont a Szûzanya
országaként az Újszövetség
népének az Egyháznak segítõi,
védelmezõi lettünk. A küzde-
lem elõl nem menekülhetünk
akár akarjuk, akár nem. Akár
tudjuk, akár nem. Az üdvtörté-
net, Isten országának, Jézus jö-
vendõ királyságának elõkészí-

tõi vagyunk Mária országaként. Ez régeb-
ben nyilvánvaló volt, mi is tudtuk, mások
is tudták rólunk. Kereszténység védõbás -
tyája, Regnum Marianum.

A gyûlölet célpontjává lettünk. A
Szûzanya tanúsága szerint a Gonosz fõ-
eszköze a szabadkõmûvesség itt a földön.
Természetes tehát, hogy ellenünk min-
dent megpróbálnak. Történelmünkben
mindez világos. Így érthetõ, hogy miért
kellett Szent István koronáját meggyaláz-
ni a szabadkõmûves erõknek, majd a vál-
toztatás alapján megkísérelni történeté-
nek meghamisítását. Ezekbõl következik
aztán õstörténetünk, nyelvünk eredetének
új – hamis – magyarázata. Ez a gyûlölet
indokolja országunk szétdarabolását, a
második világháború töméntelen szenve-
dését, a kommunizmus ránk szabadítását,
majd az 1956-os forradalom elárulását.
Mária országaként az Õ küldetésében ve-
szünk részt. Isten irgalmát kell kiesde-
nünk, engesztelnünk magunk és a világ
bûneiért. A ma uralkodó szabadkõmûves
erõk mindezt értik, s meg kívánják akadá-
lyozni. Számukra világos, amíg létezünk
– bármi elesetten, haldokolva – veszélyt
jelentünk. Gyûlöletük, erejük még na-
gyon sok szenvedést jelent nekünk.

Ne feledjük viszont, hogy a fenn idé-
zett szöveg egyértelmûen kijelenti: a tel-
jesebb gyõzelem, aminek elõvételezése
az 1989-es gyõzelem itt, a szabadkõmû-
ves erõk ugyancsak itt uralkodnak, itt kell
tehát történjék.
Ezt lássuk, ez vi-
gasztaljon! Jó len-
ne, ha tudatosan
és szándékosan
mûködnénk köz-
re. Õseink hosszú
kemény küzde-
lemben tettek ele-
get küldetésünk-
nek. Mi sem lehe-
tünk hitványabbak. Dr. Bakos Batu

Szabadkõmûvesség
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Hittan

A
z ószövetségi idõkben járunk Kr.e. a 7.
században, a zsidó nép szomszédságá-
ban Egyiptom mellett Asszíria  a nagyha-

talom. Érthetõ, hogy Náhum próféta  azt jöven-
döli  Asszíria fõvárosa Ninive, majd rabságra
jut, mert Jahve igazságot tesz a történelemben,
az igazaknak üdvöt ad majd. M ivel a zsidó nép
nem tartotta be a mózesi törvényeket, kánaáni
pogány szokásai voltak, a próféták mindig a
megtérésre szólítottak fel. Szofóniás próféta
szerint Jahve haragjának napja közel van emi-
att a bálványozás miatt, de a végidõben min-
den nép Isten segítségét hívja majd.

Habakuk próféta megjövendöl te, hogy a
nép engedetlensége miatt a babi loniak, akik
idõközben átvették a Közel-Keleten a hatalmat
az asszíroktól, megtámadják majd a zsidókat.
Jahve azonban meg fogja szabadítani õket. Is-
ten adta az uralmat a babi loniak kezébe, hogy a
környezõ népeken hatalmaskodjanak, meg-
bünteti így Isten õket, akiket a babiloniak le-
igáznak. De Habakuk próféta úgy látja, a babi-
loniak már átlépték a történelemben nekik
szánt szerepet. A zsidók végzete mégis elérke-
zett Kr. e. 597-ben, Jeruzsálemet is megtámad-
ták. Ekkor mûködött Abdiás próféta, aki  ítéletet
hirdetett a népek el len.

Jeremiás próféta akinek apja pap volt, fur-
csa módon azt prédikálta, hogy ne áll janak el-
lent a babi loni támadásnak ! Ha behódolnak
ugyanis, kevesebb vérveszteséggel élhetik túl
a katasztrófát. Jeruzsálemben vol tak azonban
hamis próféták, akiket a királyi  udvar tartott el .
Hivatásos próféták voltak õk, akik a fizetésüket
a királytól  kapták, így nem is mertek neki el lent
mondani semmiben. Õk természetesen olyan
tanácsot adtak, amit az uralkodó hal lani akart.
Szerintük Babilon, nem az isteni ítélet eszköze,
Jahve minden támadás el len megvéd, hiszen a
Sion-hegyen lakik a jeruzsálemi szentélyben,
tehát a saját házát, vagyis a templomot meg
fogja védeni, csakúgy, mint a választott népét
is. Hiába jövendölte meg Jeremiás próféta,
hogy elpusztul a templom, a város, fogságra
viszik a népet 70 évre, nem hal lgattak rá, bör-
tönbe zárták. El jöttek a babi loniak és bizony
minden úgy történt, ahogy azt Jeremiás elõre
megjósolta. Sedékiás zsidó király szemét ki-
szúrták, fiait megölték, a népet deportálták.

Jeremiás levelet diktál t a zsidó foglyoknak,
amit Báruk próféta jegyzett le. A levélben az
ál l t, hogy a zsidók i l leszkedjenek be új  hazá-
jukba Babilóniába, de tartsák észben, hogy
minden birodalom virágkora egyszer elmúl ik.
A zsidók majd szívbõl megértik Jahve törvé-
nyét, Isten új  szövetséget köt majd velük, olyan
királyuk lesz majd ismét, amilyen a legendás

Dávid volt. visszatérnek majd a fogságból,
helyreál l ítják Jeruzsálemet és a lerombol t
templomot. A deportáltak közt volt Ezékiel pró-
féta is. A zsidók Babi lóniában a Kebár folyó
mellett laktak. A zsidók képzeletében eddig úgy
élt, hogy Jahve a jeruzsálemi templomban la-
kik. De mivel az megsemmisült, fel tételezték,
hogy a babi loniak istene Marduk legyõzte
Jahvét. Ezékiel magyarázta el számukra, hogy
egy igaz Isten van, Jahve, Marduk csak bál-
vány. Jahve pedig bárhol tud törõdni népével,
tehát a számûzetésben is.

Ezékiel a kötelességének tekintette, hogy
minden zsidóhoz el jusson a szava, hogy azok
az idegenben is megmaradjanak az igaz hiten.
Aki  azonban a figyelmeztetés el lenére elhaj l ik,
az már az õ személyes felelõssége és nem a
prófétán kérik számon a lelkét. Hirdette továb-
bá, hogy mindenki csak az egyéni bûneiért fe-
lelõs, ez a gondolat számunkra természetes, de
az ókori  zsidók másképpen képzelték. Azt hi t-
ték, az apa vétkeiért  Isten, megbüntetheti  a
gyereket is. Jézustól is megkérdezték a tanítvá-
nyok, amikor egy út szél i  vak koldust láttak,
hogy ki vétkezett, az apja, vagy õ, hogy vakon
született.

Ezékielnek keserûen szembesülnie kel lett
azzal, hogy az otthon maradt zsidók a nagy tra-
gédia el lenére sem tértek meg az igaz hitre, ha-
nem a bálvány Tammuz kánaáni istenséget
imádják, az Ég Királynõje istennõnek mutatnak
be áldozatot, a Nap égitest elõtt hajolnak meg,
hozzá imádkozva. Körülmetéletlenek mennek a
templom szent helyére, a levi ta papok nem tel-
jesítik a kötelességüket. Az edomiták beköltöz-
tek az elhurcolt zsidók házaiba.

A deportálás három hul lámban történt.
Ezékiel  hiába kérte meg az otthon maradotta-
kat, hogy tartsák meg a szombatot nehogy még
nagyobb csapás érje õket. vándorútra való esz-
közöket csináltatott magának, hogy ezzel elõre
jelezze, ismét egy deportálás várható. Megjó-
solta azonban a hazatérést is, a kettészakadt
ország újból i  egységét, új  ki rályt, és hogy Isten
visszatér az új templomba. A prófécia valóra

vált. Kürosz perzsa király hazaengedte a zsidó-
kat, visszaadta a templom szent edényeit amit
Nabukodonozor babi loni  hadvezér zsákmá-
nyolt Jeruzsálembõl, pénzt adott a templom
helyreál l ítására.

Az elsõ hazatérõ csoportot Sebakkár vezet-
te. Jeruzsálemben azonban az edomiták nem
akarták visszaadni az eredeti  zsidó tulajdono-
soknak a házakat, telkeket. A szamaritánus fél-
vér zsidók, amiért a hazatérõ zsidók nem en-
gedték, hogy részt vegyenek a templomépítés-
ben, folyton akadályozták õket a munkálatok-
ban.  Fel jelentették a zsidókat a perzsa királyi
udvarban. Az otthonmaradt zsidók a környezõ
pogány népekkel kötöttek házasságot. Most az
a helyzet ál l t elõ, hogy a pogány házastárs,
nem mehetett be a zsidó templomba. Vagy a
zsidó házasfél sem tartotta meg továbbra sem
a szombatot. M indez problémát okozott, fe-
szültséget szült, nemcsak a családokban, ha-
nem az egész társadalomban is. Ezdrás próféta
úgy oldotta meg a felmerülõ gondot, hogy fel-
bontatta az i lyen vegyes házasságokat.

Nehemiás próféta tizenkét évig volt a zsi-
dók fejedelme. Uralkodása alatt Júda ismét
önálló tartomány lett, Jeruzsálem pedig a fõvá-
rosa. Egyes zsidók annyira eladósodtak, hogy
magukat adták el  rabszolgának. Nehemiás
megszüntette ezt az adósrabszolgaságot. Saját
helytartói fizetését sem vette fel, mert azt is az
adóból gyûjtötték össze. Egy rövid idõre vissza
kel lett térnie Perzsiába, mert eredeti leg
Artaxerxész perzsa király pohárnoka volt, de
Júdában halt meg.

Aggeus próféta is a hazatérõ zsidókkal volt.
könyvében szomorúan említi , hogy amire a
zsidók a fogságban annyira vágytak, a temp-
lom felépítésére, most amikor ezt szabadon
megtehették volna, az építõanyagot a nép el-
sikkasztja, széthordják. Emiatt nincs áldás a
földön, terményen. De Aggeus azzal bíztat,
hogy el jön majd a M essiás, az új  templom di-
csõsége nagyobb lesz a réginél , Jahve király
lesz az egész vi lág felett.

Zakariás próféta szerint is, Jahve visszatér
majd a Sion hegyre, a jeruzsálemi templomba,
és minden nép ott
tisztel i  majd. Zakari-
ás, akinek apja is
próféta volt, sajáto-
san azt hitte, hogy
Józsua fõpap a Mes-
siás, mert Dávid tör-
zsébõl  származik.
Koronát is csinálta-
tott neki

Papp Nóra

Értsük jól az Ószövetséget 4. rész
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Hatvan éves a Liszt Ferenc kórus
Beszélgetés Farkas Mária karnaggyal

M ikor és hol mutatkozott be önálló mûsorral a

kórus?

1948. karácsony másnapján a Pesti Feren-
ces templomban énekeltek elsõ alkalommal.
1954-ben a kórus karnagya lett az akkor hu-
szonharmadik évét éppen betöltõ fiatal pap,
Bucsi László. Fõpásztora azzal a szándékkal he-
lyezte a ferences templomba, hogy az ottani
zsengén meginduló zenei életet fölkarolja és ki-
bontakoztassa. Rendkívüli zenei tehetségét már
az esztergomi szemináriumban felfedezték, ahol
cantus magister lett. A l i turgia lánglelkû aposto-
laként vonta be a rábízottakat a kinyilatkoztatás
szent zenében áradó megszólaltatására. Mind-
nyájan megéreztük a transzcendenciára nyitott
érzékenységét.

Hogyan került kapcsolatba a kórussal?

Gergely Ferenc orgonamûvész a konzerva-
tórium folyosóján egy alkalommal megkérdezte
tõlem kedvesen: Magácska nem jönne segíteni
énekelni a János passiót? Elmentem, de csak
kisegítõként. Jó pár évig mindig csak a János
passiót énekeltem. 1965. január elejétõl lettem
állandó tagja a kórusnak.

M ióta vezeti a kórust?

1992-ben szomorú aktualitás miatt álltam
én a kórus élére. Halottak napján M ozart
Requiemjét adtuk elõ az Üllõi úti Szent Kereszt
templomban. Bucsi atya a nyolcadik ütemnél
rosszul lett, összeesett. Kivitték, magához tért.
Viaszsárga arccal feküdt a karzat elõterében,
annyit mondott: a Farkas csinálja tovább! A Far-
kas becenévként használt vezetéknevem volt.
Odaálltam és elvezényeltem a Requiemet. Csak
másnap derült ki, hogy az Atyának nagyon sú-
lyos infarktusa volt. Ettõl kezdve már csak én
vezényeltem.

M iért éppen Liszt Ferencrõl kapta nevét a kórus?

Liszt Ferenc a ferences rend harmad rendi
testvére: confrater-e lett. Ha Pesten tartózkodott,
mindig meglátogatta a barátokat. Egy atyai jó
barátja is volt a Pesti Ferences templomban.
Emléktábla jelöli a padot, ahol imádkozott. A
Mester iránti tiszteletbõl vette fel a kórus a ne-
vét. Liszt Ferenc születésnapjához és a halála
évfordulójához legközelebbi hétvégén a kórus
mindig Liszt misét énekelt.

Kik alkotják jelenleg a kórust? 

A kórus abban az idõben, amikor én beke-
rültem, értelmiségi fiatalokból ál l t, zömmel

egyetemistákból. Aztán a kórus együtt örege-
dett. A kóruson belül sok házasságot kötöttek.
Egyetlen alapító kórustagunk él , Schnierer
Ferencné.

Kik nyerhetnek felvételt?

Annak idején Bucsi atya megkérte a jelent-
kezõt, hogy énekeljen egy népéneket, majd
megskáláztatta. Késõbb a kórustagok hozták
magukkal az érdeklõdõket, mert híre ment bará -
ti körben, hogy milyen jó a közösség.

Hol lépnek fel?

Rendszeres l i turgikus szolgálatra szervezõ-
dött egyházi kórus vagyunk. Az egyházi kórus-
ban való éneklés hivatás. Bucsi atya azt mond-
ta: a kórusénekesnek kölcsönadja a Jóisten a
hangját, mi pedig a kinyilatkoztatást zengjük.
Külföldi fellépéseink sokáig nem voltak. Áttörést
jelentett, amikor Paskai bíboros úr meghívta kó-
rusunkat Passauba a Gizella királyné emlékév-
ben. Nagy kitüntetés volt. Késõbb eljutottunk
Liszt Ferenc szülõhelyére Doborjánba, majd a
zeneszerzõ sírjánál, Bayreuthban is tisztelgett a
kórus. Erdélyben is vol tunk, amikor
Csíksomlyón a moldvai csángóknak adtunk
zászlót. Kaptunk meghívást Németországból is,
Angliából is. Bucsi atya szervezett egy Szentföl-
di zarándokutat. Nagy élményt jelentett a szent
helyeken énekelni.

M ilyen mûvek vannak repertoáron?

Bach H-moll miséje, passiói és a Magnificat,
Liszt Koronázási miséje és Krisztus Oratóriuma,
de Haydn, Mozart, Beethoven miséket éppúgy
bemutatunk, mint a klasszikus polifónia nagy
mestereinek miséit, motettáit. A magyar egyház-
zenei alkotások állandó megszólaltatására is
nagy gondot fordítunk. Így a Liszt misék mellett
Kodály Missa Brevis-e, Lajtha, Bárdos vagy
Lisznyay miséi is gyakran elhangzanak.

Bucsi atya nagyon merész lendülettel taní-
tott nekünk olyan nagy mûveket, amelyeket na-
gyon ritkán lehetett hallani a koncertéletben. A
kórus 25. évfordulójára tanultuk meg a zenék
zenéjét, Bach H-moll miséjét.

Hogyan emlékeztek meg a hatvan éves jubileumról?

A jubileum nagyon kedves ünnep számunk-
ra. A H-moll mise koncertszerû elõadásával és
szentmisével ünnepeltük meg hálaadásunkat és
Bucsi atya iránti szeretetünket. Palestrina misé-
jét énekeltük, a M issa Papas Marcell i- t június
21-én a Belvárosi Szent Mihály templomban. 

A H-moll mise elõadásában részt vett a Victoria

Kamarakórus is. M ilyen kapcsolata van ezzel az

együttessel?

Ezt a világi kórust én alapítottam 30 évvel
ezelõtt. A két kórus közös jubileuma adta az öt-
letet, hogy a H-moll misét együtt adjuk elõ. 

Van CD- jük?

Nagyon sok CD-nk van. Minden jelentõsebb
hangversenyünkrõl készül felvétel. Templo -
munkban a mi hangversenyeinken kívül is sok
zenei esemény van, ezeket dr. Legeza Dénes
koncertszervezõ koordinálja. Az elmúlt években
a belváros egyik legfontosabb zenei központjá-
vá vált a Szent M ihály templom. Nekem külön
örömet jelent Dénes szervezõ tehetsége, mert a
Váci utcai Zenei Általános Iskolában tanítottam,
sõt osztályfõnöke is voltam. 

M ilyen terveik vannak?

Szerencsére mindig vannak terveink, mivel
rendszeres liturgikus szolgálatot végzõ kórus
vagyunk. Szeptemberben fellépünk a Budapesti
Barokk Fesztiválon. Ennek keretében szeptem-
ber 20-án Haydn: Máriazell i  miséjét adjuk elõ.
Csodálatos szól istákkal , Szabóki  Tündével ,
Molnár Andrással, Cser Péterrel. Mindig nagy
élményt jelent nekünk, ha velük együtt énekel-
hetünk.

A Váci utcai Zenei Általános Iskolába járt, ahol

késõbb csaknem 30 éven keresztül tanított.

Az akkori igazgatónõ Fél Ella nagyon szere -
tett engem. Mondta édesanyámnak, hogy mióta
befejeztem az iskolát, várt engem, hogy vissza-
kerüljek tanárnak. Így is történt. Csodálatos
évek voltak ezek. A zenei tagozaton a gyerekek-
nek minden nap van ének órájuk és két karének-
ük van egy héten. Olyan sokszor találkozunk,
hogy a legszorosabb kapcsolat az énektanár és
a zenei tagozatos gyerekek között alakul ki. Így
lehetett az, hogy többször voltam osztályfõnök
is. Nagyon sok érdekes közös szereplésünk volt.
Például II. Erzsébet angol királynõnek is mi éne-
keltünk, amikor Budapestre jött és a város kul-

A Liszt Ferenc kórus idén ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját.  A
kórus amatõr,  a kórustagok mindennapi feladataik mellett járnak énekelni.
Komoly közös séget alkotnak.  Az énekkar létszáma mindig ötven fölött volt.
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csát jelképesen átadták neki a Vörösmarty téren.
A Vácis Kórussal mindig a legjobb minõsítést
kaptuk, megszereztük az Év Kórusa címet, amely
a legrangosabb elismerés. 

M egkérhetem tanúságtételre?

Hitben élõ ember vagyok. Tudom biztosan,
hogy az életünk "fõ tanszaka" maga az Úristen.
A Jóisten az, aki életünk középpontja, és õ az,
aki a hivatásunk valójában. Természetesen, a
"melléktanszakok" közül az ember azt választja,
és ha szerencséje van, abban élhet, amiben te-
hetsége van. Nekem a zenét adta a Jóisten, ami-
kor jókedvében megteremtett.

Kodály Zoltánné titkárnõje volt.

Igen, 1968- tól kezdve Kodály Zoltánné tit-
kárnõje voltam öt éven keresztül. Ekkor ötöd-
éves voltam a Zeneakadémián, már tanítottam
Rákosszentmihályon. Kodály halála után az öz-
vegy nagy részben átvállalta férje zenei közéleti
tevékenységét. Így kerültem a megtisztelõ mun-
kakörbe. Érdekes és értékes találkozások évei
következtek számomra, hiszen a Kodály háznál
sok nagyszerû zenész megfordult. Sokat dol-
goztunk az elsõ nemzetközi Kodály Szeminári-

um megszervezésében. Abban az idõben szen-
zációnak számított nyolcvan külföldi –  fõleg
amerikai –  zenetanár Kecskeméten.

A kórusaival való munkájáért és zenei nevelési

tevékenységéért több kitüntetésben részesült.

Aki hosszú ideig él, azt elérik az ilyen kitün-
tetések. Amit nagyra értékelek, az az országos
fórum, amely a kórusokat minõsíti . Említettem
már, gyerekkórusommal az Év Kórusa kitünte-
tést kaptam. A Victoria kórussal a Summa Cum
Laude- t, a legmagasabb koncert kategória díjat
kaptuk. Ezek a szakmai  el ismerések. Ami súly-
ban a legnagyobb, azt az iskolám közbenjárás-
ára kaptam meg, ez a Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkeresztje. A Liszt Ferenc kórust az minõ-
sítette, hogy ezrek voltak egy-egy fellépésén.

A Sacré Coeur nõi szerzetesrend novíciája lett,

végül azonban nem lett szerzetes.

1989-ben kapcsolatba kerültem a Bárkával,
együtt imádkoztam Roger Schütz-cel és testvé-
reivel a pécsi találkozón, meghatottan álltam Te-
réz Anya miséjén magyarországi háza megnyitá-
sakor. Ennek hatására 1991-ben – csodálatos
vonzásnak engedve – a Sacré Coeur nõi szerze-

tesrend novíciája lettem. A noviciátus megkez-
désével egy sor zenei tevékenységemet fölfüg-
gesztettem. Egy rövid év noviciátus után nem
folytathattam szerzetessé válásomat. De Isten
jósága megosztotta velem a titkát -  és ennek a
titoknak a szeretete  birtokában úgy folytattam
életemet, ahogy engedte. A Jóisten azt akarta,
hogy egyházzenész legyek.

Találkozott II. János Pál pápával.

Jelölt voltam, amikor II. János Pál elsõ láto-
gatása volt Magyarországon. Csodálatos él-
mény volt. A szerzetes növendékekkel együtt
imádkozott vesperást a Szentatya a Mátyás

templomban. Tardy László, aki ennek az ese-
ménynek a zenei szolgálatát szervezte, beválasz-
tott egy ötfõs Scholába. Mi voltunk az elõéneke-
sek, ezáltal elõl állhattam. Izgalmas volt, hogy
esetleg én is kapcsolatba kerülhetek-e a Szent-
atyával? Sikerült. Keresztet rajzolt a homlokom-
ra, és kaptam egy általa megáldott rózsafüzért,
nagy becsben õrzöm azóta is. 

A Jóisten megmaradt életem középpontjá-
ban. Megadta nekem azt, hogy a liturgiát szol-
gálhatom  zenében.  A  Belvárosi  Szent  M ihály
templom  muzsikusai  vagyunk,  ide   dr. Füzes
Ádám atya fogadott bennünket. Jelenleg Alberti
Árpád atya a kenyéradó gazdánk. Aranyos, me-
legszívû nagyszerû pap.

Hûségben kell helytállnom, mivel a l iturgia
szolgálatát örököltem. Nehéz és egyben gyö-
nyörû örökség ez. Emellett a Budai Ciszterci
Gimnáziumban tanítok. Örömöm telik a gyere-
kekkel való találkozásban. 

Derült, csodálatos
gyermekkor után kö-
zösségek melengetõ
szeretetében sok min-
den megtanulható. Eb-
bõl szeretnék adni, ad-
va gazdagodni, hogy
rám bízottjainknak vi-
lágosan továbbítsam
az örömhírt: Isten a
Szeretet.   Szilágyi Ferenc

York,  Székesegyház

A 85 éves Rajeczky Benjámin és Bucsi László 
Pásztó,  1986 október 12.

1991.  Mátyás templom
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A
Kárpát medencei k isebbségben,

valamint a nyugat-európai és a

tengeren túli szétszórtságban

több, mint 4 0  országban élnek ma -

gyarok, köztük reformátusok. Ezút-

tal a New York-i, 8 2 . utcai Magyar

Református Egyház - melynek lelk i-

pásztora Drótos Árpád - felé irányít-

suk a figyelmünket. Az alábbiakban

a tiszteletest kérdeztük az elmúlt

idõszak történéseirõl, valamint jövõ-

beni terveikrõl.

M it mutat a gyülekezet mérlege az elmúlt idõszakról –  lel-

ki értelemben?

Mindenek elõtt a hálaadás szava hagyja el a szánkat,

hiszen megtartott bennünket az élõ Isten. Ha statisztikai-

lag nem is tudunk dicsekedni több száz templomba járó-

val, van egy maroknyi seregünk, akik mindig fölfelé tekin-

tenek, s azt keresik, hogy mi az Isten akarata. Emberi ér -

telemben azonban - ha úgy tetszik - dicsekvésre ad okot,

hogy ennek a maroknyi seregnek igénye van arra, hogy

vasárnapról-vasárnapra magyarul hallja az Isten Igéjét. Az

anyanyelven mondott imádság, az anyanyelven hirdetett

Ige, az anyanyelven zengõ ének tölt i meg lelki-hitbeli tar-

talommal együttléteinket, az életünket. 

Nem kis odaadást és szolgálatot igényel a New Yorki ma-

gyar reformátusság megtartása-összetartása, a 8 2 . utcában

sem… M ilyen alkalmaik vannak rendszeresen?

Minden vasárnap rendszeresen tartunk istentisztele -

tet, melyet követõen szeretetvendégségen van lehetõség

a kötetlen beszélgetésre. Az azt követõ teadélutánok a

csoportos lelkigondozás egyik fajtájának is tekinthetõk.

Az év eleji idõszakban - immár hagyományként –  kedden

esténként tartunk bibliaórát. A fórumainkon egyházközsé -

günk közügyeit szoktuk megvitatni, mindenkinek szót ad -

va, tabuk nélkül, a testvéri szeretet figyelembevételével.

Az Amerikai Magyar Református Egyesület 3 6 9 . Osztálya

mûködik egyházunknál, melyek keretében szintén rend-

szeresek a tanácskozásaink. A tavalyi évben két f iatalt

konfirmáltunk. Megtartottuk az ökumenikus imahetet

is…  Tehát elmondhatom, hogy a hitét rendszeresen meg -

élõ, a szolgálattól nem visszariadó

gyülekezet a miénk. 

M ilyen kötõdésük van az anyaor-

szághoz?  Hogyan élik meg magyarsá-

gukat, itt New Yorkban, egyénileg és

közösségileg?

Ha lehetõség van rá, akkor

szívesen fogadunk magyarországi

lelkipásztort, egy-egy vasárnapi is-

tentisztelet vagy elõadás megtar -

tására. Rendszeresen megemléke -

zünk nagyjaink évfordulóiról, ta-

valy többek között Wass Albert születésének 1 0 0 ., halá-

lának 1 0 . évfordulóját ünnepeltük, a nagy magyar íróról

elnevezet t  szavalócsoportunk  irodalm i elõadásával.

Szentgyörgyi Éva presbiter vezetésével. Részt veszünk az

56 -os Emlékbizottság munkájában, március 15 -én rend -

szeresen elhelyezzük koszorúnkat a New York-i Kossuth

szobornál, de én magam is pl. rendszeresen részt veszek

a Magyar Házban mûködõ Társas Kör összejövetelein is.

De a kérdés elsõ részére is válaszolva, hadd emeljek ki

egy alkalmat az elmúlt idõszakból: tavaly októberben, is-

tentisztelet keretén belül fogadtuk a debreceni nagytemp -

lom gyülekezeti kórusát, Ft. Dr. Bölcskei Gusztáv, az MRE

Zsinatának lelkészi elnöke vezetésével.

M ilyen reménységgel, tervekkel tekintenek a jövõbe?

A reménységünk soha nem szûnõ, megtartatásunkat

illetõen, miként arról megbizonyosodtunk, az elmúlt, kö -

zel fél évszázadban is. 2 0 1 0 -ben lesz a gyülekezetünk

alapításának és templomunk építésének 5 0 . évfordulója,

így lassan-lassan már készülünk a jubileumi ünnepségre.    

dr. Kis Boáz

A
M agyar Népf õ isk olai

Collegium idén május 2 -

án tartot ta szokásos vá-

lasztmányi ülését  Sárospata-

kon,  Újszászy Kálmán teoló-

giai professzor,  népfõiskola

alapító házában.  A megbe-

szélésre ez alkalommal is a

m essze földön híres diófa

alat t  k erül t  sor,  am elyen

Újszászy profeszszor lánya is

részt  vet t .

Dr. Kis Boáz, az MNC üv.

elnöke elõbb beszámolt  az

elmúlt  idõszakról,  majd is-

mertet te a következõ egy év

program-tervezetét ,  amelyet

m egvi t at t ak  a jelenlévõk .

Béres Lász lóné,  a

Szendrõládi  Népfõisk olai

Egyesület  elnöke k ifejezte

örömét ,  hogy erre a megbe-

szélésre ism ét  Sárospata-

kon, az Újszászy-diófa alat t

került  sor.  Hangsúlyozta en -

nek  jövõbe mutató jelentõsé-

gét  is,  mely a patak i népfõis-

kolai szel lem  m egõrzésének

garanciáját  jelent i .  Rõczei

Andrásné, a szendrõládi népfõ-

iskola ak t ív tagja,  saját  versei-

nek  felolvasásával örvendez-

tet te meg a tanácskozás részt -

vevõit .

A határon túl i  népfõiskolá-

sok at  Orbán Zoltán,

hegyközújlak i reform átus lelk i-

pásztor,  népfõiskolai vezetõ

k épvisel t e.  Hozzászólásában

k iemelte annak a szolgálatnak

a fontosságát ,  amelyet  a M a-

gyar Népfõisk olai Col legium

közel húsz éve végez a hatá-

ron túli magyarságért .  

Az MNC üv. elnöke végül

t ájék oztatást  adot t  a nyári

k onferenciahét rõl ,  m ely re

Balatonfenyvesen kerül sor,  jú-

lius 2 7 -tõl augusztus 2 -ig.

dr.  Kis Boáz

Népfõiskolai választmányi ülés Sárospatakon

Magyar reformátusok New Yorkban

Búcsú Balla Tibortól

A
k ö z e l m ú l t b a n

tért  m eg Urához

Bal la Tibor,  a

M agyar Reform át us

Presbi t eri  Szövet ség

lelkes szervezõje, ak i

t öbb t isz t séget  is

bet ö l t ö t t  ebben a

szervezet ben.  A

Teremtõ Isten 8 1  éves

korában,  türelemmel

visel t  betegségek

után hívta õt  haza.  Sokoldalúságát  búcsúztatásakor

Hegedûs Loránt  ny.  püspök,  Szabó Dániel,  a Presbiteri

Szövet ség jelenlegi  elnök e em el t e k i .  Vol t

gyülek ezet ét õl  Kert ész  Pét er,  Budapest -

Rákosszentm ihály-Sashalm i lelk ipásztor búcsúztat ta el.

Balla Tibor olyan reform átus kálvinista volt ,  ak i m in-

denhol,  ahová hívták ,  segítet t .  Utolsó pillanat ig ak t í-

van segédkezet t  a M agyar Reform átus Egyházak

Tanácskozó Zsinata munkájában.  Áldozatos munkájáról

a Zsoltárok  2 7 :4  alapján tet t  bizonyságot  az õt  búc-

súztató Hegedûs Loránt  ny.  püspök .  

dr.  Kis Boáz

Trombitás Zsófia New Yorki konzullal
(középen) Nagy Lenke és dr.  Kis Boáz

Drótos Árpád és Nagy Lenke

dr.  Kis Boáz istentiszteletet tart

A tanácskozás résztvevõi

Megbeszélés a diófa alatt

Koszorúzás Újszászy professzor sír-
jánál,  beszédet mond: Orbán Zoltán
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M
ájus 1 7 -én több ezer ember vett részt a franciaor-

szági Noyonban, Kálvin szülõvárosában, a nagy

reformátor születésének 5 0 0 . évfordulóján. Az

ünnepség a cathédrale de Notre Dame templomban volt,

ahol Kálvin Jánost keresztelték. A bencés templomból el -

távolították a képeket, hiszen Kálvin a Bibliát helyezte a

hit középpontjába és nem a festett képeket. 

Az ünnepséget Párizs és környéke püspöke, Jean-

Charles Tenreiro vezette, de felszólalt a jelenlevõk közül

Benjamin Findinier, a Kálvin Múzeum igazgatója és Patrick

Kálvinra emlékeztek Noyonban

nem sokkal inkább az, hogy történjen olyan pozi-

tív lépés, amely a Kárpát medence magyarságát is-

mét egységbe fûzi - s ez meg is történt. Ehhez ké -

pest, természetesen jelentéktelen az a körülmény,

hogy a felvidékiek nem írták alá a dokumentumot,

s hogy egyes esetekben utólagos állami engedély

is szükséges az aláírás elismeréséhez.  

Fontos tudni, hogy az Alkotmányozó Zsinat-

nak csak azok a Kárpát medencei országok lehet-

nek közvetlen tagjai, amely egyházakat államuk

elismer. A reformátusság ezen nagy jelentõségû ünnepét

üdvözölte Sólyom László, Magyarország köztársasági elnö-

ke, aki kimondta, hogy: " A magyar igazolvány bevezetése

óta nem történt hasonló horderejû pozitív lépés, mint ez a

mostani… "  Az ünnepségre, 1 1 0  delegátus, több mint

1 0 .0 0 0  résztvevõ érkezett a kálvinista Rómába. A résztve -

võk a szomszédos országokból egy-egy marék földet hoz -

tak, az egység szimbolizálására. Az ünneplõket köszöntöt-

te Kósa Lajos, Debrecen város polgármestere. A köszöntõk-

höz csatlakozott dr. Erdélyi Géza ny. püspök, az MRETZS

lelkészi elnöke is.                                    dr. Kis Boáz   

Református hírek

I
dén május elsõ szombatján

rendezte meg a csákvári refor-

mátus gyülekezet immár 1 8 .

alkalommal a Cantata Floriana

Kórustalálkozót, mely hosszú-

hosszú évek óta igen szép ha-

gyománynak örvend. 

Az idén kilenc kórus vett

részt a találkozón, melyek a kö-

vetkezõk voltak: a budakeszi

Népdalkör, a székesfehérvári Csomasz Tóth Kálmán Kó-

rus, az alcsútdobozi Énekkar, a Nagyvárad-Õsi Református

Kamarakórus, valamint öt énekkar Csákvárról: a reformá-

tus, az evangélikus, a római katolikus gyülekezet kórusa,

M
ájus 2 2 -én, a függetlenség városában, a kálvinis-

ta Rómában megalakult az Alkotmányozó Zsinat.

A trianoni békediktátum által létrehozott, feszült-

ségekkel terhes területek reformátusai a jövõben együtt

kívánják követni Krisztust. 

Ennek azért van igen nagy jelentõsége, mert fontos he-

lyet foglal el a magyarság egyesítésének küzdelmeiben. Jo-

gi értelemben megoszlanak a vélemények az Alkotmányo -

zó Zsinatról, de a programfüzetben olvasható az is, hogy a

létrehozóknak nem az volt az elsõdleges céljuk, hogy az ál-

lamjog fogalmainak feleljen meg a létrejött intézmény, ha-

Alkotmányozó Zsinat Debrecenben Ülésezett az MRE Zsinata

M
ájus 1 4 -1 5 -én tartot ta az MRE Zsinatának XIII.

zsinat i cik lusa 3 . ülését,  Budapesten. Az ülésnek

az adott  különös nyomatékot,  hogy az alkotó

tagok nagyon készülõdtek a május 2 2 -i Alkotmányozó

Zsinat ülésére. Ez a zsinat i ülés hallgatta meg dr. Márkus

Mihály ny. püspök elõadásában a múlt  feltárásával kapc-

solatos,  Jogi és Egyházalkotmányi Bizot tság elõter-

jesztését, illetve ugyanebben a témában, dr. Fazakas

Sándor elõterjesztését ,  a Tanulmányi és Teológiai

Bizottság határozatáról.  Ez utóbbi témával kapcsolat-

ban, hallhatták az egybegyûltek Zinner Tibor történész

és Pröhle Gergely evangélikus felügyelõ elõadását is. 

A Zsinat  Elnöksége beszám olt  a folyam atban

végzet t  ügyek rõl,  különösen azok ról,  am elyek  az

Alkotmányozó Zsinattal függenek össze. A Zsinat a fen-

t ieken k ívül,  a zsinat i  szakbizot tságok  jövõbeni

elképzeléseirõl és prioritásairól tárgyalt .  

Zsinati határozat odaítélte a Dobos Károly, Makkai

Sándor és Imre Sándor díjakat, továbbá szeretetszol -

gálat i munkáért  a Kiss Ferenc és a Juhász Zsófia díjat .  A

Dobos Károly lelkészi díjat Kiss Sándor gádorosi lelkész

kapta, a Makkai Sándor pedagógusi díjat  Barthos

Zoltánné, Horváth Alajosné és Bohát Valéria kapta. Imre

Sándor díjban részesült Kálmán Att ila. Kiss Ferenc díjat

kapott  Galambos Endréné, Szlukovinyi Károlyné, Juhász

Zsóf ia díjat  pedig Patalenszk i Irén és Kiss Sándorné kap-

tak. A díjakat augusztus 2 9 -én Tatán, az országos refor-

mátus tanévnyitón adják át.   

dr. Kis Boáz

Deguise, Noyon város polgármestere is. A jeles esemé -

nyen a Kálvin Múzeum is díjmentesen volt látogatható, hi-

szen a reformátor szülõházában ez alkalommal igen so-

kan megfordultak. A jubileumi megemlékezést szünpo-

sion és színjáték elõadása emelte. E sorok írójának lehe-

tõsége volt a felemelõ és igen megható emlékezésen

részt venni.                                           dr. Kis Boáz

az Gyémánt Gospel Kórus és a Cim-

borák Férfikórus. 

A szívet  melengetõ ese-

mény áhítattal vette kezdetét,

melyen Kopácsi Kettõs János, a

Horvátországi Magyar Reformá -

tus Egyház szuperintendense hir-

dette az Igét. Beszédében hang -

súlyosan szólt arról, hogy milyen

öröm van a mennyben, amikor a

földi gyülekezetben énekszóval,

orgonával dicsérik és áldják az

Úr nevét. Az igehirdetést követõ -

en került sor a kórusok mûsorára, majd végül, Dóczi István

székesfehérvári karnagy vezetésével a kórusok közös éne-

kében gyönyörködhetett a szép számú ünnepi gyülekezet. 

dr. Kis Boáz

Cantata Floriana Kórustalálkozó

Ünnepség Kálvin szülõházában

A székesfehérvári Csomasz Tóth
Kálmán kórus

A francia elnök-püspök 
a katedrálisban

A nagy reformátor aláírása



34 Szent Kereszt 

A
magyar törvényhozás már 1523-ban –  rö-
viddel a wittenbergi tételek megjelenése
után –  a lutheránusokat és azok pártfogó-

it fej-  és jószágvesztésre ítélte. (Ominózus kez-
det?) Így indul az egyház történetének össze-
foglalása, tizennégy fejezetben. M indegyiket
alapos kutatás, kiterjedt bibl iográfia támasztja
alá. A 92 oldalon megjelennek a korszak ese-
ményei, változásai, kimagasló egyéniségei (ba-
rát és el lenség), a lutheri szellem terjedése,
ideiglenes csúcsa és zuhanása. Külsõ és belsõ
problémák befolyása, úgy mint az ország törté-
nelmének alakulása, problémái, az egyház szo-
morú szakadása, vagyis a kálvinizmus és más
protestáns egyházak megjelenése. És aztán, a
váratlan és gyors terjedés következménye: az
el lenreformáció. A jezsuiták fel tûnésétõl az
1781-es Türelmi Rendeletig eltelt 200 év alatt
beindul a „ tervszerû protestánsüldözés” . A pré -
dikátorokat, tanítókat elûzik, templomaikat el-
foglal ják, iskoláik jövedelmét lefoglal ják. A cél
az ország mindennemû eretnekségtõl  való
megtisztítása, ami a katol ikus restauráció leg-
radikálisabb irányzatához, az inkvizícióhoz ve-
zetett. A Wesselényi- féle tragikus végû össze-
esküvés véres megbosszulását követõ „gyász-
évtized”  (1671–1681). Tömegperek Pozsony-
ban. Halálos ítéletek, számûzetés, máglyahalál
–  és a még továbbra is kitartókra szabott poko-
li gályarabság. „… szenvedéseik oly rettenete-
sek, hogy az utókor al ig talál ja majd hitelesnek,
ha olvassa” . Ennek külföldi hittestvérek, euró-
pai protestáns államainak ti l takozása, segítsége
véget vetett –  de addigra az evangélikus gálya-
rabok közül csak minden második maradt élet-
ben, végül haza csak egy, Zsédenyi István tért.
Õ valahol a Balatonfelvidéken nyugszik, ma
már jeltelen sírban.

Ezt követõ fejezetekben a Thököly-Rákóczi
kor új eszméje köszönt be, a haza érdekével pá-
rosuló türelem („senki se háborgasson akár-
mely val lású egyházi személyt, vagy templo-
mot” ) Sajnos a szabadságharc bukása után a
Rákóczi kor minden döntése törvénytelennek és
semmisnek nyilvánultatott s újabb 70 évre is -
mét megalázatás és üldözés várt a magyar pro-
testantizmusra II. József- ig: „A tolerancia je-
gyében” . Ezt követi a „Harc a korszellemmel” ; A
szabadságharc és a Bach-korszak (ne feledjük:

Kossuth és Petõfi is evangélikusok voltak!);
„Nemzetiségi és egyházjogi harcok” . A Kiegye-
zés, az Osztrák–Magyar Monarchia születése, a
dualizmus kora, mely öt évtizeden át nyomta rá
bélyegét az egyház életére. Egyik legégetõbb
problémája a nemzetiségi kérdés, a nacionaliz-
mus. A XIX. század második felében a házas-
ságügy rendezetlensége a katolikus és protes -
táns egyházak között (Válás, reverzális, „elke-
resztelés” .) „Kivándorlás –  szektásodás” . A
magyarországi  kivándorlók („ ki tántorgók” !)
számát az I. vi lágháborúig kétmil l ió fõben rög-
zítették a korabeli statisztikák. A tömeges emig-
ráció érzékeny veszteséget jelentett a magyar
lutheranizmus számára. 

Közeledve napjainkhoz: „Egyház a proletár-
diktatúrában” ; „Trianon után” . Trianon miatt a
magyar egyházak közül a legnagyobb veszteség
az evangélikusságot érte. Felsõfokú oktatási in-
tézményei közül csupán egy (a soproni) maradt
határon belül. 25 evangélikus középiskola kö-
zül kívülre került 17, 6 tanítóképzõbõl 4. Ezért
az irredentizmus a magyar evangélikusok köré -
ben erõtel jesen jelentkezett. A trianoni „békét”
gyászkeretes evangélikus újságok adták hírül.
Az irredenta jelszavak mindig visszatértek az
egyházi lapok hasábjain: „Csonka Magyaror-

szág nem ország –  egész M agyarország
mennyország!”  és a Magyar Hiszekegy: „Hiszek
egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy
isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország
feltámadásában!” ) 

És végül „Az utolsó ötven év” . Nehéz sors
várt a nemzetre és az egyházra egyaránt…  Az
ötvenes évek egyre erõsödõ lelki sivársága, saj-
tójának erõsen irányított, alacsony színvonala. A
korábban európai nívójú lelkészképzés válsága,
a megszûntetett Hittudományi Kar, a róla levá-
lasztott Teológiai Akadémia „pusztai vándorlá-
sa”  Sopronból különbözõ ideiglenes helyekre.
Az állami valláspolitika szorítása csak a nyolc-
vanas években kezdett fokozatosan enyhülni.
1989-ben felépült az új Teológiai Akadémia,
mely 1992-ben visszakapta egyetemi rangját.

Id. Fabiny Tibor (az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetem professzora –  azóta sajnos eltá-
vozott közülünk) szinte kis magyar történelem-
nek is nevezhetõ mûve i tt ér véget, amikor a
magyar evangélikusság reménykedéssel nézett
a jövõbe. Ez sajnos az elmúlt pár évet tekintve
nem kevés csalódással járt. Azért –  dum spiro
spero, „amíg élek remélek” , mondták a bölcs
rómaiak…

A könyvben a kimagasló egyéniségek között
szerepel „az elsõ magyar reformátor”  Dévai
Mátyás, Sztárai M ihály, Huszár Gál, Bornem-
issza Péter, Honterus János (Brassó), Heltai
Gáspár, Dávid Ferenc, Karácsony György,
Károli Gáspár, Bocskai István, Pázmány Péter,
az elsõ egyetemes egyházi és iskolai felügyelõ
báró Zay Péter, magyar pietisták, köztük Aáchs
Mihály és a nagy polihisztor, Bél Mátyás,
Tessedik Sámuel, a püspök, író és költõ Kis Já-
nos, Vajda Péter, a nagy szellemi és anyagi be-
folyású nádorné Mária Dorottya, az elsõ ma -
gyar költõnõ Petrõczi Kata Szidónia, Banhofer
György, végül a nácizmustól ezreket mentõ
Sztehlo Gábor és Keken András –  és még so-
kan mások. 

Hihetetlen, mennyi tudás, mennyi informá -
ció fér el egy i lyen kis könyvben. M inden evan-
gélikus – , de bármely felekezethez tartozó ér-
deklõdõ részére is izgalmas olvasmány. 

(2., bõvített kiadás. –  Budapest, Evangéli-
kus Sajtóosztály, 1997.)

Kovács Mária

Erõs vár a mi Istenünk…

Id. Fabiny Tibor: a M agyarországi
Evangélikus Egyház rövid története

A Reformáció hajnalától a XX.  század végéig

Evangélikus hírek



Budapest templomai: a Budapesti Városvédõ Egyesület sorozata
M egjelent az Egyesület Templomtörténeti Csoportja budapesti templomokat bemutató sorozatának hatodik kötete. A cso-
port 1988-ban alakult, célja, hogy a fõváros minden templomában, felekezeti különbség nélkül, képekkel illusztrált törté-

nelmi és mûvészeti összefoglaló függjön. Ezekbõl a szövegekbõl készül a könyvsorozat.
A könyvek az Egyesületben (1053 Bp., Kossuth L. u. 14-16.) és egyházi boltokban kaphatók.

Evangélikus hírek

A
Kairosz Kiadó „Miért hiszek?”  beszélgetõ
sorozatának immáron hatvanadik kötete
Fabiny Tamás püspöki jelmondatával Ke-

resztelõ Szent Jánost idézi: „Neki növekednie
kell, nekem kisebbé lennem.”

A 120 oldalas kis könyv ritka élmény: reg-
gel kezembe vettem és befejezéséig nem tud-
tam letenni. Õszinte közvetlensége, természe-
tessége, el lenállhatatlan humora rögtön meg-
fogja az embert és fogva is tartja. A családi hát-
tér befolyásának elemzésével indul: mit jelen-
tett egy közismert lelkész, egyháztörténész pro -
fesszor fiának (és teológus öccsének, teszem
hozzá) lenni? Esze ágában sem volt teológiára
menni, köztudottan magyar–angol szakra ké-
szült. Aztán, a negyedik év végén, amikor osz-
tályfõnökével közölte, hogy teológiára menne,
az éppen „almát evett és amikor ezt meghallot-
ta, majdnem kiejtette a kezébõl” . De elhatározá-
sa végleges maradt.

A szemérmes, sõt gátlásos gyermekbõl, aki
fülig pirult, ha a bibliai Tamás szóba került, mert
úgy érezte, róla van szó – egy mozgalmas, ese-
ménydús élet folyamán népszerû, sokoldalú
„kommunikátor”  lett, aki egyformán megtalálta a
helyét a szószéken (mindig emlékezve arra,
hogy „az igét nemcsak hirdetni, hanem ragozni
is tudni kell” ) a médiában, legyen az újság, rá-
dió, televízió (10 év Duna TV), aztán mint teoló-
giai tanár négy évig mint hitoktató az 1989-ben
újraindult fasori evangélikus gimnáziumban, de
nyelvtudása segítségével külföldön is. Az õsök-
tõl az utódokig mindent megtudunk a családról,
a fontosabb eseményeket aranyos anekdotákkal
fûszerezve, mint például amikor apaként is
helytállni akarva, kislányát téli sétára vitte. Fele-
sége figyelmeztetésére melegen felöl töztette
Blankát, kabátot, sapkát, sálat adott rá, el is in-
dultak, ám a kislány néhány lépés után megállt:
„Nincs rajtam cipõ… ” Nem szégyell i emberi
esendõségét hivatásában sem, amikor „nem
megy a prédikáció” . Mégis – máskor legszigo-

rúbb kritikusa egy ilyen al-
kalommal megsimogatta az
arcát és azt mondta: „Ta-
máska, tudom, hogy néha
nagyon nehéz.”

Nehéz évek vezettek a
püspökségig (47 évesen lett
püspök). A pártállamban az
ügynökhálózat egyes tagjai
már a Teológián is mûköd-
tek. Õt magát is megkörnyé-
kezték nem egyszer, különö-
sen külföldi útjai alkalmával.

1982-ben szentelték lel-
késszé. A Siófokhoz tartozó
Kötcsére került, ahonnan 75
kilométeres körzetben több
tucat szórvány tartozott hoz-
zá (vasárnaponként 5 istentisztelettel… ). Fiatal-
sága és „ lazának mondható megjelenése”  néha
érdekes helyzeteket szült. M int amikor egy asz-
szony becsengetett „ Itthon van az apukád?”
„Nem, õ Budapesten lakik.”  „Te nem a lelkész
gyereke vagy?”  hökkent meg. „Nem, én vagyok
a lelkész.”

Ösztöndíjak: félév, majd késõbb még egy év
Németország, egy év Amerika. Soha nem jutott
eszébe kint maradni, nemcsak sajátmaga miatt,
hanem azért is, nehogy társai szenvedjenek mi-
atta, utána ne engedjék ki õket.

A szovjet csapatok kivonulásakor meghúzat-
ta a harangot…  

Antall József történészként állt kapcsolatban
édesapjával  (ezenkívül  az Antal lok éppen
Kötcsén voltak földesurak). Kõbányai beiktatá-
sára Antall nem tudott elmenni, de a meghívóra
válaszlevélben gratulált és – rá jellemzõ módon
– abban hosszasan, szinte egy tudományos ér-
tekezés igényével elmélkedett arról, hogy az
evangélikusság a XVIII–XIX. században a szám-
arányát meghaladó módon képviseltette magát
az értelmiségben, s az orvosok, gyógyszerészek

vagy 30%-a evangélikus volt.
1999-ben fõállásban a Te-

ológián hamarosan tanszék-
vezetõ, majd professzor. Két-
szeresen is kisebbségben érzi
magát: mint keresztyén és
ezen belül mint evangélikus.
A di lemma: „a legkisebb
nagyegyház vagyunk-e, vagy
a legnagyobb kisegyház? …
Miközben ugyanis a történel-
mi felekezetek közé soroljuk
magunkat, ha párt lennénk, a
magunk 3%-os 'támogatott-
ságával' a parlamentbe se ke-
rülnénk be”. (De az egyház
mögötti 500 év és a világszer-
te élõ hetvenmill ió evangéli-

kus az elõbbire kötelezi.)
Írásainak tematikus gyûjteményét összefog-

laló, „Ajtórésnyi zsoltár”  c. könyvébõl idéz a ri -
porter egy gyönyörû részletet: „Ha olyan kiváló
szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy
Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy
‘van egy álmom’, de szeretet nincs bennem,
olyanná lettem, mint egy leomlott templomto -
rony megrepedt harangja. Ha futurológusként, a
jövõ mérnökeként vagy csalhatatlan közvéle-
mény-kutatóként elõre látom is a jövõt, szeretet
pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy
összelapított üres kólásdoboz, amelyet unottan
rúgnak tovább a kamaszok”  

A mû valóságos tárháza ennek a beszéd-
módnak, amit elõszavában Jelenits István a kö-
vetkezõképpen méltat: „Fabiny Tamásnak sike-
rült meglelnie, megteremtenie azt a nyelvet – a
szent és a profán határmezsgyéjén – , amelyen
ma is hitelesen szólhat ember és Isten találkozá-
sának legmélyebb titkairól” .

A püspök nem tagadja: a szoros együttmû-
ködés híve. Egyszer azzal lepte meg hallgatóit,
hogy õ is „katolikus – csak éppen nem római
vagy görög, hanem wittenbergi.”  Szerinte Lu -
ther tételeit ma internetre
tenné fel, esetleg blog-
ban fejtené ki nézeteit. Õ
mindenesetre 2008-ban,
a reformáció hetében, a
95 wittenbergi tétel pla-
kátját a püspöki székház
Szilágyi Erzsébet fasori
kapujára tûzte ki... 

Kovács Mária

A „Wittenbergi katolikus”

Neki növekednie kell …
Fabiny Tamással beszélget Szõnyi Szilárd
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Kérem mutassa be magát a magazin Olvasóinak,

mivel foglalkozik?

Születésem óta, több mint negyven éve élek
Rákospalotán. Lokálpatriótaként kötõdöm szülõ
és lakóhelyemhez. Régóta érdeklõdöm a közélet,
a közösségteremtés és a politika iránt. Gyerek-
kori jó barátommal és osztálytársammal Fricz
Tamással, /ma ismert politológus/ gyakori be-
szédtémánk volt már az általános iskolában a
politika. Késõbb ebbõl bajom is lett. A hetvenes
évek közepén egy március 15. tûntetésen való
részvételért az ország összes középiskolájából
kizártak. Továbbtanulásról nem lehetett szó, így
a családalapítás és az otthonteremtés határozta
meg további életem. Megházasodtam, majd két
fiúgyermekünk született. Önerõs lakásépítéssel
teremtettünk családi fészket magunknak.

A rendszerváltás után sportoktatói diplomát
szereztem. A közösségépítést külvárosi labdarú-
gó öltözõkben gyakoroltam. Késõbb sérült gye-
rekeket is oktattam, ami különlegesen szép
munka. 2002-ben az elvesztett, (elcsalt) válasz-
tások után részvételem a közéletben megélén-
kült. Családommal és barátainkkal a Polgári Kör
mozgalom elsõ alakítói lettünk hamarosan a Fi -
desz látókörébe kerültem és a 2006. évi parla-
menti választásokon a FIDESZ országgyûlési
képviselõjelöltjeként indítottak. Jelenleg a radi -
kális jobboldal önkormányzati képviselõjeként
dolgozom.

M ióta foglalkozik fotózással?

Az ezredforduló éveiben szabadúszó újság-
íróként rendszeresen publikáltam különbözõ fo-
lyóiratokban. Politikai írásaim a polgári oldali

saj tójában /Demokrata, Nemzetõr/
egyéb írásaim szaklapokban, magazi-
nokban jelentek meg. Eleinte munká-
imhoz il lusztrációként fotóztam, majd
az önkifejezésnek ez a formája egyre
erõsödött bennem és a fényalkotással
próbáltam közvetíteni. Ma már tudato-
san formálok meg témákat képi alak-
ban ami az elmúlt években jó pár önál-
ló kiállítást eredményezett.

Általában milyen témájú és tárgyú fo-

tókat készít? 

Szeretek utazni, más embereket,
más világokat megismerni és ezt a vi-
lágot megmutatni. A megismerés mel-
lett a kapcsolat teremtés is elemi igé-
nyem. A kíváncsiság távoli tájakra is
eljuttatott amibõl jó tíz éve megszüle-
tett az elsõ önálló kiállításom, Ausztrá-
l ia az álmok földje címmel. Ezekkel a
képekkel a természet tisztaságát, gaz-

Keresztény mûvészek

Nekem fontos a hazám és a magyarság jövõje
Bemutatjuk Mihály Zoltán fotómûvészt

Erdély

Délvidék

Erdély Farkaslaka

Erdély Körösfõ

Csángók

Erdély
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dag szín és formavilágát mutattam be egy távo-
l i , egzotikus kontinens tükrében. Az épületfotók
is közel állnak hozzám, különösen a szakrális
épületek. Azok mindig mívesek, tekintélyt pa -
rancsolóak, monumentálisuk lenyûgözõ. Meg-
határozó volt a XV. kerület templomairól készült
kép sorozatom, melybõl Templomaink címmel
nyílt kiállításom 2004-ben. Feldolgoztam kerü-
letünk templomait, imaházait, kápolnáit és nagy
örömömre a képek és a téma is szép fogadtatás-
ra talált. Hamarosan képeslapok, fali naptárak is
készültek e gyönyörû épületekrõl. Az épület-
fényképezés a fotózás egy különleges ága. Nem
könnyû munka sajátságos méreteik miatt. Rá-
adásul hazánkban és a keleti tömbben az elmúlt
évtizedekben ezek a mûtárgyak nem voltak fon-
tosak, különösen a hatalomnak nem, sõt jobb
volt õket eltakarni, elfedni. Hol lakótelepeket
építettek eléjük, hol fákkal vették körül õket. Én
ezen takarások, feddések mögé próbálok bepil-
lantani a kamerámmal, hogy megmutathassam,
milyen csodálatos dolgok vesznek bennünket
körül, csak nem mindig vesszük észre. 

Csak kívülrõl találkozik a templomokkal, vagy

belül is otthonosan mozog bennük?

A hit fontos dolog és én azt vallom, ezt sok-
féleképpen lehet megélni. Reformátusként gyer-

mekkoromban a Magyar Sáfárság
templomában konfirmáltam. Szá-
momra ma a templomok lassító
csendje az, amire nagy szükségünk
van. Az, hogy konfirmációm szín-
helyének neve M agyarság, talán
nem véletlen, mondhatnám üzenete
van. M indig is érdekeltek gyökere-
ink, eredetünk, hovatartozásunk.
Egyértelmû, hogy ezzel a lelkülettel
ma a közéletben a radikális nemzeti
oldalon látom nemzetünk fennmara-

dásának egyet-
len esélyét! A
sok évtizedes
diktatúra tudat-
formáló, tudat-
bomlasztó hatá-
sának eredmé-
nye az, hogy a
hazafiságot, a
nemzeti öntuda-
tot ma szinte
szégyel lni  kel l .

Meg is látszik ennek eredménye az ifjúság, az
oktatás, a közbiztonság terén. Értékzavarral küz-
denek a fiatalok de  a társadalomi szereplõk je-
lentõs része is. 

M i jelenti a legfõbb értéket az Ön életében?

Erre egyértelmû a válasz, ez csak a család
lehet. A család az emberi lét, a társadalom és ta-
lán nem túlzás de a civil izáció fennmaradásának
alfája és ómegája. Ez az egyetlen fészek, ahol
egészséges értékrend alakulhat ki és biztosíthat-
ja, hogy ne pusztíthasson világégés a jövõben,
mert az a jelenlegi technika fejlettségi szintjén
beláthatatlan következményekkel járna. Sajnos a
család fontosságára sokan csak akkor ébrednek
rá, ha már elveszítik. A család a legszorosabb
kötelék, vigyázni, óvni kell. Szerencsére a biztos
háttér megadatott számomra, több évtizede élek
boldog házasságban. Két fiú gyermekünk szüle-
tett, akik lassan kirepülõvé cseperednek. 

A család mint legfõbb érték mellett az állan-
dóság, a lokálpatriotizmus, az alázat az, amit
fontosnak tartok.    

M i a célja a mûveivel, mi akar közvetíteni, kifejez-

ni velük az embereknek?

Hitvallásom szerint képeimmel a pil lant él-

ményét szeretném megragadni és azt állandósí-
tani, hogy megoszthassam mindenkivel. Ezen
túl a minõség az, ami állandóan vezérel. Fontos
számomra a folyamatos megmérettetés, legyen
az közélet, a magán élet, sportpálya, vagy egy
alkotó mûhely. Egy japán mondást követek,
mely szerint a legjobb is csak legfeljebb jó le-
het.  Ez néha könnyedén sikerül számomra, de
gyakran csak súlyos küzdelmek árán.  

A cikkek, kiállítások, naptárak, képeslapok mellett

egy könyvrõl is hallhattunk a közel-múltban. M egtud-

hatunk errõl többet is?

Il lusztrációként jelentek meg könyvekben
újságokban képeim a múltban is, azonban a
közélet aktivitása az elmúlt években egy na-
gyobb lélegzetvételû feladatra sarkalt. Tágabb
szülõföldünkre a Kárpát-medencére irányítottam
a figyelmemet és a kamerámat. Kárpát-koszorú
Csángóföldtõl Örvidékig címmel jelent meg egy
fotóalbumom 2008-ban, melyhez Csontos Já-
nos írt kísérõ szöveget. Meg kell jegyeznem, Já-
nossal akit bizonyára ismernek a tisztelt olvasók
a Magyar Nemzetbõl, vagy verses kötetei alap-
ján, nagyszerû munka kapcsolat alakult ki és ki-
tûnõen ráérzett képeim mondanivalójára. A kí-
sérõ szövegek igazi lírai gyöngyszemek.

M ik a tervei a jövõben?

Berl inben jártam a közelmúltban, ahol az a
megtiszteltetés ért, hogy képeim két meghívást
is kaptak. A templomok sorozatot is folytatom,
õsszel újabb kiállításra készülök Újpalotán. So-
kat dolgozom, szívesen állok új feladatok elé.
Vallom, hogy az új kihívások viszik elõre dolga-
inkat. A közéletben is van tenni valóm bõven,
segíteni szeretnék, hogy újra olyan emberek irá-
nyítsák országunkat, akiknek ahogy nekem is
fontos hazájuk és a magyarság jövõje. 

Kuruczleky Ilona

Keresztény mûvészek

Micimackó

Idõsgondozó Szolgálat

Biztosítjuk idõs hozzátartozód

szakszerû ápolását,  gondozását,

akár bentlakással is.

Gyakorlott házvezetõink vállalják házadnak, 

lakásodnak, irodádnak rendben tartását.  

Ha kedvet érzel a gyermekfelügyelet-,  az idõsgondo-

zás-,  vagy a házvezetés iránt,  várjuk jelentkezésedet.

Érdeklõdni: hétfõtõl-péntekig 0 8 -tól 1 6  óráig 

Iroda: 1 0 7 3  Budapest,  Erzsébet krt.  4 1 . ,

I.  em. 5 .  ( 9 7 -es kapucsengõ)

Telefon: 4 1 3 -1 5 3 6 , 4 1 3 -7 4 5 4  ( információ esetén)

2 4 3 -8 2 8 0 , 2 0 5 -8 7 0 0  ( állásügyben)

M obiltelefon: 0 6 ( 2 0 ) 3 5 9 -5 9 2 9 , 0 6 ( 2 0 ) 3 5 9 -5 9 3 9

Fax: 4 1 3 -1 5 3 6

E-mail: micimacko.net@ vipmail.hu   

http:/ / www.micimacko.net    

Csíki népviselet

Erdély a Pártium

Erdély

Vajdaság
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Egyházatyák

Nagy Szent Gergely
A

római birodalom hanyatló szakaszába ju-
tott, a központi hatalom intézményrend-
szere meggyengült, az államigazgatás, az

oktatás válságos állapotba került, bázisait egyre
inkább elveszítette. A hatalmi vákuumot így a
szeretetet hirdetõ, Krisztus Igéjét tolmácsoló
egyház volt kénytelen pragmatikus cselekvõ
programmal kitölteni. Erre a feladatra legalkal-
masabbnak Nagy Szent Gergely bizonyult. Az
egyházatya 540 táján született Rómában. A gens
Aniciával rokon gazdag és híres szenátori csa-
ládból, mely századok óta kiemelkedõ szerepet
játszott a városban és az egyházban: III. Félix és
Agapitusz pápát is õsei között tarthatta számon.
Apja, Gorgianus „az egyház védelmezõje”
(defensor); anyját szentként tisztelték; nagyné-
néi apácaként éltek palotáikban, úgyhogy Ger-
gely életrajzírója jogosan állapítja meg, hogy
„szentek között szentként nevelkedett” . Fivére
Germanus volt Róma utolsó kormányzója (pre-
fektus urbi), Paltinus a család Szicíl iai birtokait
kormányozta. Szüntelen járványok és háborúk
kora volt ekkor. A római világ mesei színekben
gazdag õsze a bizánci fagyba dermedt. Az
osztrogót Nagy Theodorik uralkodása paradox
módon a római kultúra egyik csúcspontja, ame-
lyet Boethius és Cassiodorus munkássága fém-
jelzett. A bizánci császár Justinianus azonban
elhatározta, hogy visszafoglalja Rómát a gótok-
tól. A szakadatlan háborúk több kárt okoztak,
mint a barbár támadások együttvéve. Aztán az
északról érkezõ longobárdok és a pestisjárvány,
az árvíz végképp meggyengítette a birodalmat.
Városok és falvak néptelenedtek el, az arisztok-
rácia Konstantinápolyba menekült. Csak az
egyház maradt a helyén!

Nagy Szent Gergely megözvegyült édesany-
ja kolostorba vonult, két nagynénje is apácának
ment. Házukban mind megtalálhatóak voltak a
nagy nyugati egyházatyáknak, a többi között
Szent Ambrusnak és Szent Jeromosnak a mû-
vei. A késõbbi pápa jogi tanulmányokat folyta-
tott elõször. 572- tõl 73- ig Róma prefektusa lett,
de nemsokára önként lemondott a világi életrõl,

és belépett szerzetesnek Szent Benedek fiai, a
bencések közé. Anynyira böjtölt, hogy egészsé-
ge egész életére meggyengült. II. Pelágiusz ide-
jében konstantinápolyi követ lett, de a császár-
városban is szerzetesi fogadalma szerint élt.
590-ben a római papság és a nép egyhangúlag
pápává választotta. Kilátástalannak tûnõ hely-
zetben volt a birodalom. Gergely eleinte nem
akarta vállalni a megbízatást, ám késõbb alázat-
tal kamatoztatta vezetõi képességeit, a családjá-
tól megörökölt „ társadalmi elithez tartozóak”  fe-
lelõsségének vállalásával. Személyében jelent
meg elõször a szerzetespápa, mint egyházi veze-
tõ. A konstantinápolyi pátriárkához írott levele
jellegzetesen tükrözi a korszak problémáit és a
hatalmi viszályokat: „Egész Európa a barbárok
önkénye alatt nyög. A városok el vannak pusz-
títva, a kastélyok romokban hevernek, a tarto-
mányok néptelenek, a föld mûvelésére nincs
munkás, a bálványimádók ki irtással fenyegetik
az igazhívõket -  és a papok, akiknek hamuban,
könnyek közt kellene a templom elõcsarnoká-
ban leborulniok, hiú címekkel igyekeznek ma-
gukat felékesíteni." 

Ezért kezdte el használni leveleiben az Isten
szolgáinak szolgája címet is. Gergely azt a néze-
tet vallotta, hogy a világ a harmadik korszakba
érkezett, közeledik az Utolsó Ítélet. A szûnni
nem akaró háborúskodás, a földrengések, ára -
dások ezt igazolni látszottak. Ebben az idõben
már nem barbárok, pogányok és a Krisztus-hí-
võk konfrontációjáról, hanem jó és rossz ke-
resztények ellentétérõl lehet beszélnünk. A pápa
igyekezett az ariánusokkal és az ugyancsak eret-
nek longobárdokkal konszenzust találni. Róma
érdekében elismerte Konstantinápoly irányítói
hatalmát. Írásban fennmaradt mûvei közül legje-
lentõsebb:  „A lelkipásztor kézikönyve.”  Mintául
szolgált közép-és újkori utódainak a hatalom ki-
egyensúlyozott, alázatos gyakorlásához. Polari-
zált szemléletû alkotás, figyelembe veszi a szel-
lemi hierarchia tagoltságát és Krisztus szerete-
tébõl fakadó egységét. Szigorú, következetesen
igényes és agapét hirdetõ útmutatás.

Nagy Szent Gergelyrõl elmondható: a fel-
bomló Nyugat-Római Birodalom tényleges vég-
óráiban átszervezte az egyházat, olyan struktúrát
és szellemiséget hagyott maga után, amely ké-
sõbb lehetõvé tette az egyházfõk "pásztor" sze-
repét az európai uralkodók irányításában. Sze-
mélyéhez kötik a gregorián egyházzene elter-
jesztését. Az egyházatya 604-ben halt meg, nem
sokkal a római szenátus végleges feloszlatása
után. Magyarországon a szeptember 3- i Gergely
járás népi ünnepe és egy kedves népi mondóka
õrizte meg emlékét: „Szent Gergely doktornak,
híres tanítónknak az õ napján;  Régi szokás sze-
rint, menjünk iskolába; Adjatok szalonnát, omne
dignum leverendum laude; Hadd csináljunk
rántottát, tótusz kápusz demizerum fórum Do-
mine; Adjatok kolbászt, omne dignum leveren-
dum laude; Hadd fonjuk be pal lást, tótusz
kápusz demizerum
fórum Domine; Adja-
tok lúdat, omne
dignum leverendum
laude; Hadd mutas-
son deákoknak isko-
lába útat, tótusz
kápusz; Demi-zerum
fórum Domine."           

Hámori Atti la 

Könyvajánló: Az iskolapadban kötelesség megtanulni Magyarország tájait, történelmét, tisztelni
hõseit, hagyományait, memorizálni verseit, sorsfordító eseményeit. Ha azonban arra kell választ adni, hogy mi ma-
gunk valójában miért szeretjük hazánkat, csak nehezen találjuk a szavakat. Ám meg kell próbálni. Újra és újra muszáj
megmerítkeznünk Magyarország többször tört történelmében, népének és géniuszainak cselekedeteiben, alkotásai-
ban, hagyományaiban. Ehhez a kalandos utazáshoz kínál útbaigazítást kötetünk.

Munkánk a legnemesebb ismeretterjesztés hagyományaira épül. Gazdagon i l lusztrált írásai egyformán kívánnak
szólni az észhez és a szívhez. Összefoglalják eddigi tudásunkat, és kedvet keltenek további olvasmányokhoz. Elmé-
lyítik büszkeségünket, miközben bizonyos mértékig rámutatnak hibáinkra, közös gondjainkra is vagy a történelem for-
gandóságára és nemzeti jelképeink, hívószavaink jelentésének a módosulására. Állandó értékeinkre, eleink örökérvé-
nyû üzeneteire még ennél is inkább rá kívánnak világítani. Elgondolkodtatnak a múltról, a jelenrõl és a jövõrõl, mert
a hazaszeretetben lehet leginkább eggyé a nemzet. (Századvég Kiadó)



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

VERITAS AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

SEGÍTSE ÖN IS A MUNKÁNKAT!
Támogassa adója 1 %-val kiemelten

közhasznú alapítványunkat!

VERITAS AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY
OTP Bank 11714006-20385251   

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

terjedelemben, hirdetésüket is 
elhelyezhetik a Szent Kereszt Magazinban.

Elõfizetési megrendelõ
Elõfizetésben megrendelem a Szent Kereszt 
címû Magazint  ............ példányban.

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

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

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

A megrendelõ lapot a következõ címre borítékban
szíveskedjenek feladni: 

Veritas Invest Zrt.
1142 Budapest

Erzsébet királyné útja 86.

Régebbi számaink telefonon megrendelhetõk postai utánvétellel.     
Telefon: 221-1524 vagy mob: 06-70-244-0240  Interneten is fogadunk megrendeléseket: 

www.szentkereszt.hu   Email: szentkereszt@szentkereszt.hu 
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