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SZÜLETÉSE ÉS  ÚJJÁSZÜLETÉSÜNK

„Íme, a Szûz méhében fogan és szül fiút s nevezi õt 
Immánuelnek.” (Ézs. 7,1.4)

Jézus történelmi születése. „Az angyal ezt válaszolta: A
Szentlélek száll rád s a Magasságbeli ereje borít be árnyéká-
val. Ezért a születendõ Szentet is az Isten Fiának fogják hív-
ni" (Luk. 1,35). Jézus Krisztus beleszületett ebbe a világba,
de nem volt innen való. Nem történelmi fejlõdés következté-
ben lett. Kívülrõl jött bele a történelembe. Jézus egyáltalán

nem az emberi nemzetségbõl származott. Jézus Krisztus nem Istenné vált ember, ha-
nem testet öltött Isten. Isten jött bele az emberi testbe, kívülrõl jött. Az Õ élete a leg-
magasságosabb és a legszentebb belépést jelenti ebbe a világba a legalsóbbrendû ajtón
keresztül. Urunk születése valóban advent – idejövetel volt – felülrõl.
Megszületik-e bennünk is? Mint ahogyan a történelembe is belépett Jézus, az mi éle-
tünkbe el kell jönnie. Megengedtem-e Isten Fiának, hogy személyes emberi életemben
„Betlehemmé” legyen? Nem léphetek be Isten királyságába, amíg általa újjá nem szü-
lettem lélekben. „...újjá kell születnetek!” (Ján. 3,7). Nem parancs ez, hanem alapvetõ
tény. Az újjászületésre az a jellemzõ, hogy olyan tökéletesen átengedem magam Isten-
nek, hogy Krisztus kiformálódik bennem. Amint ez megtörténik az Õ lénye kezd mun-
kálkodni általam. Isten megjelent testben – a megváltás ezt a mélységes csodát lehetõ-
vé tette neked és nekem. Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok minden ked-
ves Olvasónknak, és egy boldogabb új esztendõt!

Üdvözlettel:           fõszerkesztõ

Kedves Olvasó!
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A
z útvonal:
A n t i o c h i a ,
Tarzusz, Galácia,

Frígia, Efe-zus – ahol
három évet tölt. Köz-
ben látogatást tesz
Korintusban, ahova 57
végén megy és itt tölti
57–58 telét. Majd visszatérés Fil ippin át –  58
húsvétján: Troász, Asszosz, M ilétosz, Rodosz,
Tirusz, Cezárea és Jeruzsálem. 

Pál nem véletlenül választotta Efezust, a vá-
rosnak több mint 200 000 lakója volt, és „Asia
provincia”  székhelye volt. A római prokonzul in-
nen kormányozta a tartományt. A város fontos
utak keresztezõdésénél épült. Egy híres temp-
lom is vonzotta ide a zarándokokat, tehát igen
fontos vallási szerepe is volt. Efezusban dolgoz-
ták ki a filozófia elsõ elemeit is. 

Hérakleitosz az ókori dialektika legkiválóbb
képviselõje volt. Efezus az Ókor egyik legszen-
tebb helye volt, itt emelkedett Artemisz istennõ
szentélye. Artemiszen kívül más isteneket is
tiszteltek: Dionüszoszt, Hermészt, Zeuszt, Au-
gusztust stb.  Ez a vallási kép rajzolódott Pál elé,
amikor Efezusba érkezett. De nem kedvetlene-
dett el, mert hitt Jézus Krisztusban, és hitt az
emberben is. Meggyõzõdéssel vallotta, hogy
Jézus ezt az egész emberiséget jónak tartotta ar-
ra, hogy életét áldozza érte és megváltsa.
Efezusban mûködött Apolló, akivel az apostol
szívélyes barátságban volt. Ez a görög mûvelt -
ségû zsidó Alexandriából való volt. Jártas volt a
Bibliában és már hitt Krisztusban. Ismeretei
azonban még nagyon hiányosak voltak, ezért
Aquila és Priscil la gondjukba vették. Késõbb
Apollo Efezusból Korintusba ment és segítségé-
re volt a híveknek – a meg nem tért zsidókkal
való vitákban. Tehát az Egyház nem Pál vállán
nyugszik, hanem Jézus Krisztuson és  az õ igé-
jének erején, ez független az emberek terveitõl
és akaratától. Ezt Pál így fejezte ki: „Mi az Apol -
ló? Mi a Pál? Csak szolgák, akik a hitre vezettek,
úgy, amint nekik az Úr megadta. Én ültettem,
Apollo öntözte, de a növekedést Isten adta.”
1Kor 3,5-6.

Efezusba érkezése után Pál apostol három
hónapon át bejárt a zsinagógába és hatásosan
beszélt honfitársainak az üdvösség útjáról. Ige-
hirdetése nem járt nagy eredménnyel. Ezért el-
hagyta a zsinagógát és a pogányok felé fordult.
Tirannosz iskolájában kapott helyett. Igehirde-
tését csodák hitelesítették, féltékenységet éb-
resztettek a mágusokban, és az ezüstmûvesek-
ben, akik Artemisz szobrokat készítettek.

A Demetriusz által támasztott zavargás után
az apostol úgy határozott, hogy elhagyja Efezust
és Makedoniába utazik. Efezusi tartózkodása
alatt egyre jobban megérlelõdött benne a terv,
hogy Rómába is el kell mennie.

Pál levelekkel is buzdítja a már megtérteket.

Így a Tesszaloniakat, a Korintusiakat, a
Fi l ippieket, a Galatákat, a Rómaiakat, a
Kolosszeieket, az Efezusiakat, Fi lemont,
Timóteuszt és Tituszt.

Ötvennyolc pünkösdjén Pált a jeruzsálemi
templomban elfogják és a fõtanács elé viszik,
majd Cezáreában Félix is faggatja. A vád, hogy
a törvény és az õsök hagyománya ellen beszél a
pogányoknál. Az apostol sohasem beszélt a tör-
vény el len, nem tagadta isteni eredetét, és azt
sem, hogy nem szabad többé megtartani annak
elõírásait. Határozottan hirdette viszont, hogy a

törvény uralmának vé-
ge, és nem a törvény
cselekedetei, hanem a
Jézus Krisztusban való
hit által üdvözülünk. A
pogányságból megtér-
teknek pedig nem kell
megtartani a törvény

elõírásait. Ezért Pál halálát követelték.
A fõtanács elõtt Páll azzal védekezik, hogy õ

farizeus és hisz a holtak föltámadásában. Ellen-
ségei két táborra szakadtak, az apostol elérte
célját a farizeusok melléje álltak, az ezredes a
várba vitette közülük Pált. Éjjel az Úr jelenik meg
neki és így bátorítja: „Légy állhatatos. Ahogy ta-
núságot tettél rólam Jeruzsálemben, úgy kell ta-
núságot tenned Rómában is.”

Még az éjjel erõs katonai kíséret mellett
Cezáreába viszik Pált Félix helytartóhoz. A kísé-
rõ levélben ezt írja K. Liziász Félixnek: „Úgy vet-
tem észre, hogy törvényük vitás kérdéseivel
kapcsolatban vádolják, de semmi bûne sincsen,
ami miatt halált vagy bil incset érdemelne.”

Félix úgy rendelkezett, hogy Heródes várá -
ban tartsák õrizetben. Az apostol õrizete nem
volt szigorú, viszont pere nagyon elhúzódott.
Félix után Fesztusz következett, aki jó szándékú
tisztviselõ volt. M ivel Pálnak római polgárjoga
volt, megadta neki azt a lehetõséget, hogy Ró-
mában ítélkezzenek ügyében. Pál ügye ettõl
kezdve már a császári ítélõszékhez tartozott.
Hatvan õszén Rómába indul hajóval. Az útvonal:
Szidon, Ciprus, Kréta – közben tengeri viharba
kerül és hajótörést szenved Máltánál, ahol a te-
let tölti. Majd Szirakuza, Régium, Puetoli és Ró-
ma. 61–63- ig Pál Rómában a saját szállásán
hirdeti  az evangéliumot. 63-ban kiszabadul a
fogságból és Hispániába megy.

Hatvanöt körül Pál visszatér Keletre: Efezus,
Kréta, Makedónia a mûködési helye. Hatvanhét-
ben Pál második római fogsága halálos ítélettel
végzõdött. Az õrült Néró karddal lefejeztette, mi-
vel római polgárjoga volt Pálnak.

Szent Kelemen így ír Pálról: „Hétszer volt bi-
l incsben, számûzték és megkövezték, hírnök-
ként járt keleten és nyugaton, így aratta hitének
fölséges dicsõségét. Az  igazságot hirdette az
egész világnak, eljutott egészen nyugat határáig.
Bizonyságot tett a hatalom birtokosai elõtt: így
távozott el ebbõl a világból, így jutott el az égi
hazába: a türelemnek
fölséges példája.”  Ma
a falakon kívüli Szent
Pál bazi l ika fõoltára
alatt van az apostol
sírja.

Forrás: Gyürki
László –  Szent Pál
apostol útjain.              

Pálffy Mária

Szent Pál-év

Szent Pál  harmadik útja
Újra csak Antiochia a misszió kiinduló pontja –  53 tavaszán. Az új út 

célja nem is új területek evangélizálása volt, mint inkább megerõsíteni, tanítani és
megtartani azokat az egyházakat, amelyeket a kegyelem már megérintett.

Albrecht Dürer: Szent Pál



Bizalmat kaptam, amelyet 

igyekszem megszolgálni

Budai Ilona népdalénekes hívta fel figyelmemet

nagyszerû versmondásodra. Azóta figyelemmel kísé-

rem pályafutásodat. Honnan ez az irodalomhoz, szín-

házhoz, versmondáshoz való hajlam?

Nehéz a kezdetek megállapítása. Tán Tamá-
sit idézve azért is, mert mind a szakrális, mind a
földi létünk két megfoghatatlan pont között el-
lensúlyoz: valaminek a születése és elmúlása
között. Legyen szó emberrõl, szerelemrõl, vagy
magáról a Földrõl egyaránt. Így minden bizony-
nyal genetikusan ivódott belém, nagyszüleim és
szüleim hordozták számomra a szükséges gént,
amihez persze kellett a jó alom és a keltetés idõ-
szaka is. Egy olyan családban nõttem fel és
olyan szülõket, testvéreket kaptam, akik mind-
ebben és mindenben segítettek. Nem a televízió
nevelt, hanem Édesanyám és Édesapám. Nem
az utcán éltem, hanem a családi tûzhely melegé-
ben, hol este bundás kenyér volt és lefekvéskor
a Miatyánk. Egyszóval olyan nevelést kaptam,
melyben a nyitottság, de a történelemhez és a
kultúrához való alázat is szerepelt. Így már hat
évesen verset dadogtam, emlékszem egy iskolai
ünnepség nagy tornacsarnokára, beszûrõdõ fé-
nyekre és kíváncsi tekintetekre. Ez azóta kísér. A
beszûrõdõ fény és a dadogás. Aztán a középis-
kolában elsõsként elmondtam egy verset októ-
ber 6-án, s onnantól kezdve kísér a színpad sze-
retete és tisztelete, és a versmondás ötvözése.
Nem tudok mégsem hajlamról, sem határozott
idõpontról beszélni. Csak arról, hogy néha ki-
szakadnak az ezeréves vérrel írott magyar sza-
vak, melyek remélem nem csak nekem jelente-
nek örömet, megnyugvást, hanem akik tekinte-
tükkel kísérnek.

A TF-estéken gyakran hallhattunk közremûködõ-

ként, de gyakran láttalak olyan esteken, amikor a kö-

zönség soraiban tûntél fel, vagy épp egy Kormorán

koncerten.

Kevesen vagyunk. Kis közösség vagyunk.
Még 10-15 mil l ióan is. Így nem a
másikon által , hanem a má-
sikkal együtt lehet csak
megmaradnunk, életet le-
helnünk az utókorba. Rá-
adásul tanulni is kel l , lesni, figyelni,
buszon, vi l lamoson, színházban, szauná-
ban, mindenhol az arcokat, a sorsokat, az
embereket és tanulni belõlük. Így tel jesen
természetes, hogy ha idõm engedi, akkor
megyek. Kíváncsi legyek, befogadó. Hisz a
szeretet adása és kapása mi létünket igazolja.

M agyar Katolikus Rádió bemondójaként olyan

nagyszerû emberekkel dolgoztál együtt, mint Juhász

Judit, vagy Nagy Gáspár költõ. Hogyan emlékszel er-

re az idõre?

Röviden: szeretettel. Impozáns környezet,
hiteles emberi arcok és magas szakmai színvo-
nal. Épp ezért hálás vagyok Juhász Juditnak,

hogy bizalmat szavazott, s nem csak hí-
reket olvashattam

– amit akkor
tanul gat-

tam és
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tanulom azóta is, lesve a "nagyokat" – , hanem
még saját mûsorom is volt. Szerencsés évek,

mikor mint doktorandusz, nem csak a tudo-
mányt, hanem annak megvalósítását is szemlél-
hettem. Hogyan lehet a szavakat képekké alakí-

tani, szavakkal tetté erõsödni. Hogy lehet képpé
válni, betöltetni teret és melengetni az emberi

szíveket, ahogy a rádió örök- , és fõbemondója
Bõzsöny Ferenc bátyám tette és teszi, aki ebben
a folyamatban egyik fõ segítõm. S hát a Katoli-

kus Rádióban olyan magyar nyelv-mûvelõ
nagymesterrel találkozhattam, mint Gazsi bácsi.

Beragyogta a szerkesztõséget. Jelenlétében is
sugárzott a szeretet, a hit és az alázat. Nem tu-

dom szavakkal jobban kifejezni. De milyen érde-
kes, sokan hiszik, hogy a költõ csak ül, ír, szen-
vedélyesen él, s tagadja a testi épséget. De Ga-

zsi bácsi jött velünk, fiatalokkal focizni is. Mikor
hogy bírta, de mindig maximumon. Vezényelt

minket, olyan alázattal, mint amilyennel a tollat
vezérelte, mikor tintát fogott. S i lyen személyek-
re, egyénekre már csak emlékek, töredékek jut-
nak, pedig akkor állt magasan nemzetünk, ami-

kor a nemzet színházában Sinkovits, Bubik,
Kubik Anna, vagy Latinovits papírok elõtt Sütõ
András, Nagy Gáspár, s még szerencsére Döb-

rentei Kornél alkotott/alkothatott. Ez hiányzik
ma. A kultúra újjászületése. A kulturális javak,

jövõt féltõ nemzeti generációinak átmentése.
Melyek hiányában nem leszünk nemzet, a népek

talapzatán, s Wass Albertként bujdosunk to-
vább, mígnem a vándorbotot is ellopják kezünk-
bõl és nem lesz se sír, se föld, mely gyökereink-

re emlékeztetne és befogadna.
Eszembe jut Balczó András, amikor elmeséli, hogy
évek óta nem néznek televíziót. Valóban sokat árt a

tévézés, viszont vannak emberek, akiknek ez az
egyetlen szórakozás. Az ECHO televíziónál

hírolvasóként dolgozol. Ha ma M agyar-
országon létezik televízió, amely érté-
ket jelent, amelyet szeretni lehet, az
ez a televízió. A délelõtti hírek után
gyorsan kerültél a fõmûsorba. M a
már a tévé egyik ismert arca vagy.

Látom, hogy jól érzed ott magad.

Bizalmat kaptam, melyet igyek-
szem megszolgálni. A bizalo-

mért köszönet, a szolgálásért
pedig tett kell. Gyermekkori

álmok, tisztelt emberek kö-
zössége -ez valahol a tévé,

mely nemzeti õr-
hely a mostani

idõkben. Álmok, hisz
olyan általam nagyra

tisztelt sze-
mé-

lyek-
kel ta-

lálkozhatom,
mint Kondor Kata-

lin, az örök rá -

dió-elnök, Németh Miklós Atti la, Siklósi Bea és
még hosszan sorolhatnám, szinte a közösség, a
társulat minden egyes tagjára érvényesen. Jól
érzem itt magam, mert nemes feladatokkal aján-
dékoztak meg és olyan közösségben lehetek hol
védõ, hol csatár, hol cserepados, mely a mosta-

ni idõkben a nemzetféltésen keresztül a jövõt re -
méli és építi. Értéket teremt és hiteles arcokat
emel az élharcosok sorába. Magam is harcos
vagyok és szeretnék maradni: tettekkel bizonyí-
tani, hogy tehetséges nép a magyar, mely képes
nemzetként hinni abban,
hogy kiválasztott.
De ezt napi
tettekkel és
k ü z d e l -
mekkel. 

A z

ember felelõs a megjelenéséért. Ez nagyon fontos, fõ-

leg azoknál, akik képernyõn szerepelnek. M int há-

romszoros evezõs országos bajnoktól kérdezem,

hogy folytatod-e az evezést, vagy mivel õrzöd nagy-

szerû kondíciódat?

Szüleimnek köszönhetõ az evezés. Édes-
apám vitt le Csepelre, osztálytársának, aki ha -
zánk olimpiai ezüstnégyesének tagja volt '68-
ban, mûhelyébe. Elõtte úsztam, judoztam, teni-
szeztem. Aztán beleszerettem a vízbe, az egysze-
rû körülmények, tiszta fejû emberek józanságá -

ba. A hajóban ugyanis nincs pardon, nincs
politika, nincs ellentét. Csak egy irány -

ba lehet és kell húzni, különben a
hajó nem siklik. Megtanultam küz-
deni, célokat kitûzni és azokat
megvalósítani, nem leegyszerûsít-

ve az utat. Szívósság és kitartás
csak mi hajtja a hajót, s így életünk
hajóját is. Kemény
évek voltak, volt
hogy napi két edzés

is, iskola és a diák-
színpad, versmondások
mellett. Ám saj-
nos ma már csak
a víz il lata ma-
radt, mikor a Margit
szigeten futok. Elrúgni
a hajót
m á r

Keresztény mûvészek
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alig van idõm. Ahhoz ugyanis utazni kell, vi-
szonylag sokat. S mivel a TF-en végeztem, így
alma materemben minden adott, hogy jó társa-
ságban, egy jót izzadjak nap, mint nap. Legyen
az erõsítõ terem, uszoda, vagy az atlétika pálya.
Hiszen a gerinc ilyen irányú erõsítésére is hatal-
mas szükségünk van. Minden nap tenni érte,
hogy bírja a terheket. Éppen ezért tartom magam
valahol liberálisan modernnek is, hiszen a dro -
got kipróbáltam. Csakhogy nekem ez a sportban
való újjászületést jelentette és jelenti ma is.

A Jóisten bõven adott talentumot neked, a tenye-

rén hord. Hiszen elõadómûvész, úszó szakedzõ, tévés

személyiség vagy. M it jelent számodra a hit?

Pont mik itt felsorolódtak, azt. Bár nem ér-
zem hogy talentum lenne, ezt úgy is csak az idõ
igazolhatja. Így nem tehetséget kaptam, hanem
feladatot és ehhez eszközöket, melyekkel szabad
élnem, de pazarlóan bánnom nem. Vetnem kell
õsszel, a tavasznak. Azt hiszem ez földi létünk
szakrálisan is elfogadható értelme. Hogy mindig
alázattal, kicsibõl elindulva haladjunk, de tudjuk
hol csil lagunk és hol Atyánk mosolya. Pörle-
kedni ha kell Vele, de aztán úgyis lehajtott fej jel
mondjuk: Uram, bár sokat vétettem, s nagyot,
legyen meg a Te akaratot. Nem templomos dísz-
nek van a hit, hanem megszenvedett tal izmán-
nak, s a holnap irányítójának. Minden színpad-
ra lépésem, tévés munkám és nagyobb ese-
mény elõtt, fohászkodom. S nem azért, hogy az
legyen, amit én akarok, hanem aminek lennie

kell és azt viseljem is el. Hogy meglegyen az Úr
akarata, s ebben a legszebb számomra a követ-
kezõ két gondolat: Én Uram, én Istenem – va-
gyis meghajtom fejem, csak Te ne hagyj el, s Te
vezess utamon, irányítsd tettem, bújj belém,
légy hangom, arcom, gondolatom. S a másik,
melyet Ady írt: „Apa, fiú: egy Igen s egy Nem,
/Egymás mellett dalolva ültünk /S miként az Idõ,
úgy röpültünk./  Húsz éve elmúlt s gondolatban
/Ott röpül a szánom az éjben /S amit akkor el-
mulasztottam, /Megemelem kalapom mélyen.”
Hát nem gyönyörû? A fiú dacolása atyjával és az
Atyával, melynek a megtérés, a hazatérés, a
nyájhoz való szelídülés a vége. S szeretném már
hittel rebegni, hogy az igenek lesznek többség-
ben, s akkor a világ, s ebben a minden egyes
ember léte is, Isten felé fordul és e nagy közös-
ség szeretetre neveli a gonoszt.  

Az Anyám, édesanyám címû cd-n két verset

mondasz. Nem gondoltál arra, hogy megjelentess

egy cd- t kedvenc verseiddel? Biztosan lenne rá

igény, hiszen Latinovits Zoltán és M ensáros László

után egy ûr maradt ebben a mûfajban. Én úgy látom,

hogy ha van olyan elõadó, aki ezt az ûrt pótolhatja,

akkor egyrészt rád gondolok, másrészt Oberfrank

Pálra, akitõl nemrégiben hallottam Dsida Jenõ Psal-

mus Hungaricus címû mûvét felejthetetlen elõadás-

ban. Az Echo tévében terveztek ilyen jellegû mûsoro-

kat, elõadásokat?

Megtisztelõ a felvetés, de nincs kész a ter-
més. Talán még, de nem tudom. Latinovits szel-

lemi vezér, a tényleges fény. A színészkirály, kinek
alattvalói lehetnek csak. De már az is nagy meg-
tiszteltetés. Csakúgy mint Mensáros, vagy éppen
Sinkovits esetében. Tény, s ebben egyet értünk,
kevés ma az olyan személy, ki a nemzet elé állna,
kiknek tettében, szavaiban mindig benne lenne
megmaradásunk küzdelme. Celebeket gyártunk,
nem színmûvészeket. Pedig csak a kulturális for-
radalom, mely jövõt teremthet itt a Kárpát meden-
cében. S ha ebben akár egy Cd-vel szolgálni tu-
dok, akkor úgyis érkezik a jel, s elkészül a lemez.

Karácsonykor jelenik meg lapunk. Szeretném

megkérdezni, hogy mit jelent számodra ez az ünnep?

A családot. Nagymamám kalácsát, Édes-
anyám rántott fogasát, amit Édesapám fogott ki,
testvéreimmel a borozgatást, amikor megáll
minden, és a béke, a világ zajának otthonossá-
ga költözik a szülõi hajlékba. A gyertyák mele-
gét, s mint sokszor tékozló bárány, a megtérést.
A család mindennapokba átszökõ jelentõségét.
Ahogy Áprily írja: „An-
gyal zenéje, gyertya-
fény – /  kincses kezem
hogy lett szegény? /
Nem adhattam ma
semmi mást, /csak jó,
meleg simogatást.”
Gréczi László                

Tanulmányok: 2005-2008. Ph.D.
hallgató, Semmelweis Egyetem,
Testnevelési és Sporttudományi
Kar; 1999-2000. Nemzeti Színiaka-
démia (Magyar Színház), színész
szak; 2005-2008. Tér Fél, TF - hall-
gatói újság fõszerkesztõ, újságíró;
Középfokú úszó-szakedzõ; sport-
oktató; A Latinovits Zoltán Diák-
színpad Örökös-tag, meghívott szí-
nész; TF Mûhely -Tehetséges Fia-
talok Mûhely- (kulturális egyesület)
alapító tag, rendezõ, versmondó;
Önálló elõadóestek: A magyar tör-
ténelem versekben Oravecz
Györggyel, Holics Lászlóval; Ma-
gyarország oltalma - fohász a ha-
záért advent idején Ferencz Évá-
val; Országos versmondó verse-
nyeken helyezett; Versünnep 2008
döntõse, Révkomáromban; Kazin-
czy-emlékérem 2004 -szép ma-
gyar beszédért; TF-bronz emlék-
érem (TF-en vállalt kulturális tevé-
kenységekért)
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Imádságos szeretettel köszöntöm Kocsis

Fülöp görög katolikus püspök testvért és

köszönöm, hogy elfogadta a Szent Ke-

reszt magazin felkérését egy interjúra. A

görög katolikusok életében most a

M áriapócsi kegykép áll a középpont-

ban, a szeptember 5- i gyalogos za-

rándoklat miatt, amelynek keretében

nyolc hónap múltán a csodatévõ

ikon hazatért Hajdúdorogról. Püs-

pök atyának volt valamilyen elkép-

zelése, elvárása ezzel kapcsolatban,

hogy a hívek lelkében ez a zarán-

doklat mit fog okozni?

Nem volt elvárásom. Nagy
kérdés vol t, hogy marad-e a
kegykép Máriapócson a bazil ika renoválása és
a régészeti feltárások idejére, vagy elhelyezzük.
A helyi római katolikus templomba is be lehe-
tett volna tenni, vagy a bazilita szerzeteseknél
helyeztük volna el, vagy egy kincstárba, hogy
elõvehessük szent misére, nagybúcsúra. Az én
részem a döntésben annyi volt, hogy gyalogos
zarándoklattal, és Hajdúdorogra vigyük. 

M i szólt a hajdúdorogi választás mellett?

Van bennem egyfajta törekvés a hajdúdoro-
gi történelmi egyházmegyei központ újra felvi-
rágoztatására, kapjanak olyan méltóságot, ami
megil leti a történelmi hagyományok és örökség
okán, hogy ebbõl lelki megújulás, megerõsö-
dés fakadjon. A hajdúdorogiaknak nagy fájda-
lom, hogy nem ott lakik a görög katolikus püs-
pök, lassan 100 éve panaszolják ezt. A másik
érv Hajdúdorog mellett, hogy lesz közel 300
görög katolikus diák, aki egész életén keresztül
emlegeti majd, hogy én akkor voltam diák, ami -
kor a Pócsi kegykép ott volt Hajdúdorogon.
Meg hová máshová vittük volna? Az összes
többi hely, nem lett volna annyira indokolt. Fel-
merült annak a gondolata, hogy esetleg vigyük
helyrõl-helyre, mint 2005-ben, de ezt meg mél-
tatlannak éreztem az Istenszülõvel szemben,
hogy vigyük házról házra, bár biztos annak is

van lelki megújító ereje, de egy ilyen nagy za-
rándoklatot, egész évest, minden egyházközsé-
get megmozgatót, egy centenáriumi ünnepsé-
gen tudok elképzelni, mikor az egész esztendõ
errõl szól. A másik nagy merészség volt, hogy
gyalogos zarándoklattal, nem autóval, nem biz-
tonsági õrökkel, hanem mi hívek a vállunkra
vesszük, és visszük. Ebben biztos szerepet ját-
szott, hogy én magam nagyon szeretem a zarán-
doklatokat, sokat gyalogoltam. A kegykép 2005-
ös zarándoklata mélyen bennem él, én akkor
Sátoraljaújhelyben vettem részt, énrám is nagy
hatással volt, láttam, hogy a hívekre is nagy ha-
tást tett a kegyképpel való közvetlen közelségû
találkozás. M indkét zarándoklat a magyar nem-
zet lelki megújulásáért lett felajánlva, ezt lelke-
sen és örömmel fogadták. Hatalmas dolog ez,
de kézenfekvõ is, mert nagy bajban van a nem-
zet lelkileg, erkölcsileg, csak utána anyagilag.
Egy ilyen óriási megmozdulás egy jó lehetõség,
hogy eszméljünk, hogy mi is lesz a magyarság
sorsa! A média elõször nem értette az esemé-
nyeket, amikor meghirdettük, hogy visszük a
kegyképet, még nem 'ugrott' a dologra. Csak
akkor, amikor megjelent egy kis ti l takozás a
pócsiak részérõl, hogy nem engedik a képet, ti l-
takoznak a saját püspökük ellen, ennek már volt

'hírértéke'. Alap nélküli ellenállás volt ez, nem
akartam én senkinek semmi rosszat. Tudtam,
hogy a pócsiak fájlalni fogják, hogy elvisszük
egy kis idõre a kegyképet, de õnekik is óriási
nagy öröm volt a zarándoklat. Palóczyné helyi
polgármesterasszony és Kapin István atya helyi
templomigazgató is megfogalmazta, hogy
Máriapócsnak ez egy nagy felfedezése volt
most, hogy mit jelent nekik Szûz Mária. Mert
amikor ott volt, mindig azt gondolhatták, hogy
miénk a Pócsi kegykép, amikor elvittük, akkor

döbbentek rá, hogy szinte üres a város.
De azért azt gondolom nem lehet monda-

ni, hogy Pócs, nem ér semmit a Szûzanya

nélkül, hiszen ez választott helye az Is-

tenanyának, ugyan úgy, mint mond-

juk Betlehem.

Éppen ezért a kegyképnek
csak Pócson van a helye. 

Püspök atyától hallottuk azt

a kifejezést, hogy lelki egyházat

szeretne. M it értsünk ponto-

san ezen?

Az egyház mindig lel-
ki, de mi magunk is lelki
emberek legyünk, és az
egyházunk ne csupán
egy szentségeket ki -
szolgál tató szervezet,
intézmény legyen.
Krisztus ezért jött,
hogy minél inkább lel-
kivé, istenivé váljon az
ember. I. Korinthusi le-

vélben olvasható a testi és lelki ember éles
szembe állítása. A lelki ember, lelki módon éli
meg a dolgokat. A testi ember testi módon,
ezért nem érti meg az összefüggéseket, nem ér-
ti meg Isten akaratát. Én most, mint felelõssé
vált vezetõ a törekvéseket ebbe az irányba sze-
retném terelni, hogy a testi ember lelkivé váljon.

Hamar eltelt ez az egy év a püspökké avatás óta?

Hamar, rengeteg eseménnyel. Lassan már
nem mondhatom, hogy idén szenteltek, vagy fi-
atalon szenteltek. Visszafelé számolom az esz-
tendõket, már nincs 29 évem a püspökségbõl,
mert 75 éves korig mûködhet egy pap, utána
mehetek vissza a kolostorba. 

Hogy lehet összeegyeztetni a kolostori visszavo-

nult, csendes, nyugodt életet, a püspöki nyüzsgõ

pasztorális tevékenységgel? M ert hát püspök atya to-

vábbra is szerzetes, ezért is szólítottam meg legelõ-

ször úgy, hogy püspök testvér.

Fontos megtalálni a kettõ összeegyezteté-
sét. Elõször képtelenségnek tûnik, mert az elvo-
nultságra hívott a Jóisten, az imára, egyszerû
munkára. A püspöki forgatagban nem mondha-
tok le a szerzetesi imaéletrõl. Ha elmarad a reg-
geli három óra hossza imám, megérzem, fõleg
ha prédikálni kell, vagy tanítani, nem találom
meg a megfelelõ szavakat. Nem mondhatom a

Dicsõség Jézus Krisztusnak!
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paptestvéreknek, hogy érthetõ, hogy nem tudtok
annyit imádkozni, mert sok a munka. Akkor van
a munkának értelme, hatása, ha az az imádság-
ból nõ ki. 

M eg lehet azt tenni, hogy egy héten egyszer visz-

szavonul a dámóci szerzetbe, és azon a napon ne za-

varják, mint püspököt?

A heti egy nap pihenõt Dámócon nehéz
megtartani, nem tehetem meg, hogy akkor nem
vagyok püspök, mert még a szertartás is más,
amikor részt vesz a püspök.    

M egható volt hallani a kegykép hazatérése utáni

vecsernyében, hogy M enráthné Szilvia restaurátor, a

2005-ben a helyreállítási munkálatok közben az ikon-

ról lehullott szálkákat megõrizte, és ez alkalomra

megajándékozta a görög katolikusságot azzal, hogy

visszaadta. Figyelmesen gondolt arra, hogy ez ne-

künk fontos lehet.

A csodatévõ kegykép restaulásakor levették
a rizát, a ruha borítást az ikonról, mert rossz ál-
lapotban volt a kép, mert az emberek lecsókol-
ták róla a festéket! Szilvia a lakásán õrizte a szál-
kákat egy szelencében, ezeket két helyen helyez-
tük most el, Hajdúdorogon, a kegykép másola-
tánál, és Máriapócson a csókoló ikon aljánál. A
múzeum mûhelyében a Szûzanyától megválto-
zott a légkör, a nem vallásosak sem beszéltek
csúnyán, tisztelettel vették körül az Istenszülõ
kegyképét. Ez legalább olyan nagy csoda, mint
a zarándoklat idejérõl a meteorológiai fénykép,
amin látszik, hogy az egész országot felhõ borít -
ja, csak a zarándoklat útvonalán derült az idõ.  

M áriapócson olyan sok minden kezdeményezés

beindult pl. a bazilita harmadrendben, keserûital fõ-

zés, fatemplom építés.

Hajdúdorogon is felpezsdült az egyházi élet,
ez a zarándoklat hozadéka, a görögség megerõ -
södése! 

Több fatemplomot is lehetne építeni, nemcsak a

máriapócsit?

Jó lenne. Pócson hozzájárultak az építéshez.
Az építések nem üdvözlik lelkesen az ötletet,
mert ma már fából építkezni anakronisztikus, ma

már nem olyan a fa minõsége a légszennyezés
miatt, mint régen. 300 év helyett csak 100 évig
állna, 5 évenként költségesen kellene felújítani.

Nemrég volt püspök atya Kanadában, USA-ban a

magyaroknál. M ik a tapasztalatai? Tartják a magyar-

ságukat? Készül kiküldeni papot?

Négy görög pap van Kanadában. Akartam
papot küldeni, de nem olyan erõs a kinti egyház,
hogy eltartson egy újabb papot és a családját.
Elöregedett egyházközségek ezek, a fiatalok el-
költöztek, mert megszûnt ott a munkalehetõség
a földeken, bányákban. Ennél jóval nagyobb baj,
hogy a fiatalok nem tanultak meg magyarul,
mert csak a beil leszkedésre törekedtek, így asz-
szimilálódtak. A magyarság azért sokat jelent
nekik, mert a mai napig összejárnak, ápolják a
kultúrát. Amikor felépítettek egy templomot,
mindjárt felépítettek mellé egy közösségi házat
is a rendezvényeknek. New Yorkban is van gö-
rög, római katolikus, református magyar temp-
lom, de magyar l i turgia már nincsen.

A határon túli magyarok, határon túli görög kato-

likus nem magyaron számítanak M agyarországra?

Keresik a kapcsolatot?

Keressük egymással a kapcsolatot, egymás-
ra támaszkodhatunk, kölcsönösen kell, hogy
adjunk és kapjunk. Felvidéken 12 görög kis
egyházközség van, Kárpátalján 15, Erdélyben
14. Ott buzgóbb a hitélet, a szertartásokat gyö-
nyörû szépen éneklik. Támogattuk a jégkár után
a kárpátaljaiakat anyagilag. M inden egyházme-
gyének van liturgikus bizottsága, mi meghívjuk
a munkácsi, ungvári egyházmegyébõl a megfi-
gyelõt, hogy tudják, itt mi történik.

Politikai dolgok szóba kerülnek, mint a szlováki-

ai nyelvtörvény?

Nekünk a békességet, az együttélést, egy-
másra figyelést a magunk köreiben kell megél-
nünk. Mutassuk meg, hogy tudunk együtt mû-
ködni a feszültség ellenére is. Az egyház felada-
ta, hogy ezt a feszül tséget orvosol ja.
Máriapócson prédikáltam is errõl, kaptam is
dorgálást érte. De hát Máriapócson minden
nemzetiségnek van helye, nem szabad szítani a
feszültséget, nem szabad azt tovább élezni. Ez

nem azt jelenti, hogy mi mindent elfogadunk,
velünk bármit lehet csinálni, mert mi passzívak
vagyunk. Nem vagyok politikus, nem tudom,
hogy a nyelvtörvényt hogyan lehet megoldani. A
történelemben biztos volt olyan idõszak, amikor
mi meg magyarok nem kezeltük jól a kisebbsé-
gi nemzeteket. 

Ki merte megdorgálni a püspököt?

Megdorgálni szinte senki -  sajnos! Figyel-
meztetést is keveset kapok, mert nem jut el hoz-
zám. A legjobb barátaim azért visszamondják a

hátam mögött elhangzó vádakat. Közvetlen visz-
szajelzéseket szeretnék a papoktól, hívektõl,
késztetem erre a munkatársaimat is.

M ost már az ökumenikus M iatyánkot imádkozzák

a görög katolikusok is. Van ennek külön jelentõsége?

Nagy jelentõséget tulajdonítok neki, mert így
tudunk közösen imádkozni a testvér egyházak-
kal. Jel, és felhívó ereje van, mert Krisztus egy
egyházának, különbözõ arcú megnyilvánulásai
csak a más-más keresztény egyházak. Nem va-
gyunk egyformák, fontos a különbségek tiszte-
letben tartása, megélése, de vannak pontok, ami
kell, hogy közös legyen, i lyen az imádság. Már
a 80-as évek végén elkészítették ezt az ökumeni-
kus fordítást. Nehézségekbe ütközött a beveze-
tése, a római katolikusok szorgalmazták a legin-
kább, nekünk is fontos ez. 

Rosszul látom, hogy az ökumenizmus már megva-

lósult napjainkra, mondjuk az 50-es, 60-as évekhez

képest? A szentségi egység megvalósulhat egyáltalán?

Az ortodoxokkal fontos lenne a szentségi
egység megvalósulása, mert ennek nem lenne
semmi akadálya. Egy ortodox l iturgián még én
sem áldozhatok ! Fájdalmas ez. A katolikus egy-
ház engedi, hogy egy ortodox nálunk járuljon
szentségekhez, ha erre a saját egyházában nin-
csen lehetõsége. Nekik más a szentség felfogá-
suk. Nincs szorosan felfogott 7 szentség náluk. 

Reméljük, hogy mi magunk mindent megteszünk

a nemzet és a keresztény egységért. Köszönöm az in-

terjút. Dicsõség Jézus Krisztusnak!

Dicsõség mindörökké!                Papp Nóra
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Tizenhét éve alapította a honi legrangosabb fesztiválok egyikét,

a  Budavári Zenemûvészeti Alapítványt, melynek legmagasabb fó-

ruma az Egyházzenei Fesztivál-sorozat, mely minden évben szep-

tember elsõ hetében zajlik. M i ennek az oka?

Kevesen tudják, hogy Budavárában, az Altemplomban

lévõ királyi kápolnában mûködött az elsõ Scola Capella,

melynek elsõ, máig ismert karnagya Garamszentbenedeki

Péter f ia Miklós volt. A királyi kápolna tehát a szervezett

magyar zenekultúra bölcsõje. Budavár török hódoltság aló-

li felszabadulásához, 1 6 8 6 . szeptember 2 -hoz kötõdik a

Fesztivál idõpontja. Az Alapítvány célkitûzéseiben és szel-

lemiségében Budavár történelmi örökségéhez, szellemi ha -

gyományaihoz fûzõdik. Az Országház történetének elsõ

koncert je után a Királyi Kápolnában és a Királypincében i s

emlékezetes, gyönyörû elõadásaink voltak. A Garam-

szentbenedeki Péter Fia Mik lós emlékplakettet felkérésem-

re László Gyula régészprofesszor-képzõmûvész alkotta. El-

sõként Farkas Ferenc kapta meg ezt a kitüntetést 1 9 9 6 -

ban, a Zeneakadémián.

Az utóbbi években –  feltehetõen anyagi támogatások hiá-

nyában –  csak egy-egy mû bemutatására kerül sor. Hogyan lát-

ja a Fesztivál sorsát?

1991 -ben hoztam létre a Budavári Zenemûvészeti

Alapítványt. Az elsõ Egyházzenei Fesztiválunkkal a magyar

zenei életben új korszak kezdõdött. Fel kívántuk mutatni,

hogy Szent Korona országának kultúrája sokszínûségében

is egységes, s amíg egységes, addig a nemzet egy és oszt -

hatatlan. Ezért különösen fontosnak tartom az élõ mûvé-

szi kapcsolatot. Ennek módja azon zeneszerzõk s mûveik

bemutatása, népszerûsítése, bekapcsolása az élõ magyar

zenei élet vérkeringésébe, akiket ’ 9 0  elõtt elhallgattak, el-

ûztek szülõföldjükrõl, akiket az utóbbi két évtizedben is

mellõztek, generációk mûveltségébõl szorítottak ki, szak -

rális mûveikrõl még csak nem is tudott a nagyközönség,

vagy igen szûk körben voltak ismertek.

Az elsõ Egyházzenei Fesztivált 1 9 9 2 -ben rendeztem

Budapest/ Budavár– Eger– Esztergom– Székesfehérvár tör-

ténelmi városainkban. Kultúrtörténeti jelentõségû, hogy a

megnyitó hangverseny egyben az Országház történetének

elsõ nyilvános koncert je volt . A Magyar Rádió Szimfonikus

Zenekara és Énekkara, Pászthy Júlia, Takács Tamara, Gu -

lyás Dénes, Melis György, Molnár András közremûködésé-

vel, Erdélyi Miklós vezényletével a szerkesztésemben Erkel

Ünnepi nyitány, Liszt XIII.  zsoltár ( magyar nyelven)  Kodály

Két dal és Budavári Te Deum címû mûveit adta elõ. Ezzel

vette kezdetét a szakrális zene történetére való visszate-

kintés, az áhítatos, mûvészi élményt nyújtó elõadások so -

rozata. A Fesztivált azóta is a legrangosabb zenei fesztivá -

lok között tartják számon.

Legjelentõsebb zeneszerzõink mûveit alig hallhattuk a múlt

rendszerben. M i ennek az oka?

Kutató és mûvészi munkám során arra a következte-

tésre jutottam, hogy a magyar zenetörténetet át kell érté-

kelni, méltó helyére kell emelni elfelejtett nagyjaink egye-

temes kultúrát gazdagító életmûvét, k iemelten a szakrális

alkotásaikat. Ennek pótlására egy-két éve történt kísérlet

némely zenetörténeti dolgozatok „ felújított”  k iadásában,

de az átfogó, korrekt feldolgozás még várat magára. Nem-

zedékek nõttek fel a csonka zenetörténeti összefoglaláso -

kon, ez pedig bûn.

Az Egyházzenei Fesztivál éveken át próbált ebbõl az egyol-

dalú szemléletbõl kitörni.

Elmondhatom, hogy a korszakváltás nemzetközi vi-

szonylatban is jelentõs. Bizonyítják ezt a Nagyváradon, Ko-

lozsváron, Pozsonyban rendezett õsbemutatók közönségsi -

kerei, az erdélyi mûvészek budapesti szereplése, a szakmai

elismerés; az érzékeny fogadtatás az akkori, aktuális vati-

káni, osztrák, francia, szlovák, román diplomácia részérõl.

Különösen a szakrális mûvekre irányítjuk rá a figyel-

met, melyeket kiemelve a liturgiából, a maguk szépségé-

ben, teljességében mutatunk be. Elég, ha Dohnányit ,  Lajt-

hát, Mosonyit  említem. Dohnányi méltó „ rehabilitálása”  is

a Budavári Zenemûvészeti Alapítványhoz fûzõdik. 1 9 9 7 -

ben az Egyházzenei Fesztivált az õ tiszteletére rendeztük.

1993 -ban volt Mosonyi Mihály F-dúr miséjének gondozá-

somban való felújító elõadása, melyet azóta is mûsoron

tartunk. A krit ikusok elismeréssel írtak az elõadásról s ze-

netörténeti értékmentésként értékelték. Hogy mennyire

idõszerû a missziónk, bizonyság erre az, hogy Kodályt

szinte ismét vissza kell emelnünk a köztudatba. Elég vé-

giglapozni egy koncert iroda mûsorfüzeteit . Kodály nevé-

vel, különösen szakrális mûveivel elvétve találkozunk. 

A jelenlegi oktatási rendszer kritikus állapotba került, a tu-

dásszint minden területen minimálisra csökkent. Hatványozottan

érvényes ez a zeneoktatásra.

Ma már úgy is kaphatnak diplomát tanárok és tanítók,

hogy fogalmuk nincs a Kodály-módszerrõl, nem hogy alkal-

maznák. Holott úgy három évtizeddel ezelõtt, akinek nem

volt zenei elõképzettsége, nem játszott valamilyen hang -

szeren, a tanítóképzõbe, óvónõképzõbe sem felvételizhe-

tett. Mára az összes iskolatípust érintõ helyi és országos

kórusmozgalom gyakorlatilag elhalt. A zeneszeretetre ne-

velni kell az embereket, szó szerint, ahogy Kodály megfo -

galmazta: már a gyermek születése elõtt kilenc hónappal. 

Szellemi, így zenei értékeink, kincseink a porban hevernek.

Tragikus, hogy így eltékozoljuk szellemi kincseinket,

hagyományainkat. Elég rámutatnom arra, hogy a mûvé-

szeti tárgyakat elsorvasztották, pedig a zenei, manuális,

képi és mozgáskultúra fejlesztése minden más képesség

fejlesztésének az alapja, hogy a gyermek majd harmoni-

kus, a mûveltségre igényes, a magasabb mûvészeteket is

befogadó személyiséggé váljék. Talán nem véletlen, hogy

Keresztény zenészek

elsõként ezeket a képzéseket „ reformálták”  az alapisko-

lai képzéstõl kezdve. Ha tehetném, megvizsgálnám, hány

iskolának van még zongorája, hány rendszeresen fellépõ

kórusa, hány tanár alkalmazza a Kodály-módszert. Soha

nem felejtem el. A 9 0 -es évek elején alkotótársammal,

Török Judit dramaturggal készült egy rádióinterjú az Egy-

házzenei Fesztiválról. A riporter nekiszegezte a kérdést:

Egyházzenei Fesztivál?  Van rá igény? A kérdés ezzel a

szemérmetlen hangvétellel hangzott el: Kell ez nekünk?

Lehet ez kérdés Magyarországon, hogy van-e igény Ko-

dályra, Dohnányira, Mosonyira, Bartókra, Beethovenre,

Mozartra, Farkas Ferencre, Ligetire, Lajthára, az addig

nagyközönség elõtt el nem hangzott szakrális mûveik-

re? !  Kodály és Bartók hazájában ez felháborító. Ma már

feltehetnénk ugyan, de nem mindegy, hogy hogyan és ki -

nek. Most én és mindazok, ak ik  a húsz év alatt  közremû-

ködtek a missziónkban, joggal szegezhetjük a kérdést

azoknak, akiket illet. De számon kérõn: Van rá igény?  S

ha nincs, vagy elenyészõ, azért k ik a felelõsök? !

M iközben kultúraápoló, és zenei hagyományõrzõ munkát

végez, évente megemlékezik agyonhallgatott zeneszerzõinkrõl,

mára odajutottunk, hogy az Ön munkája is védelmet kellene él-

vezzen.

A mi munkánk védett. Olyan szellemi-mûvészi olta-

lom alatt áll ma is, mely nem mérhetõ pénzben, nem

forintosítható, s ezt már soha nem vonhatja el tõlünk sen-

ki. Az elmúlt 1 7  év alatt  határon innen és túl több ezer

mûvész hozott nemes áldozatot azért, hogy az Egyházze-

nei Fesztivál programja, a szakrális elõadások, f ilmek

megvalósuljanak. Ezeket a produkciókat rögzítettük, meg-

õriztük az utókornak.

Alkotó munkája során emlékezetes barátságok is szület -

hettek.

A mûvészeti fõvédnök 1 9 9 1 -tõl haláláig Farkas Fe-

renc zeneszerzõ volt, akinek az élete átívelte a XX. szá-

zadot. Vele atyai jó barátságot ápoltunk, a rendszeressé

vált vasárnap délelõtt i, egy pohárka vörösbor mellett i be-

szélgetésünk során nagyon sokat mesélt az életérõl. Fel-

kérésemre alkotta életének utolsó, nagylélegzetû mûvét,

a Kölcsey szózata címû oratóriumot, melyet 1 9 9 6 -ban

mutattunk be a Zeneakadémián az Állami Hangversenyze-

nekar és Kórus, Molnár András énekmûvész közremûkö-

désével, Ligeti András vezényletével. 

Erdélyi Miklós karnagyhoz mély, testvéri barátság fû-

zött. Örömmel üdvözölte az Egyházzenei Fesztivált, azt

különösen, hogy a szakrális mûveket a liturgiai rendbõl ki -

ragadva, koncentráltan irányítjuk rá a figyelmet a magyar

és a világ szakrális zeneirodalmának remekeire. Komoly

közös terveink voltak. 1 9 9 3 . augusztus végén, a Király-

Olyan népbõl születtem, 
amely bízik a feltámadásban

Beszélgetés László Váradi Gyulával,  a Budavári Zenemûvészeti
Alapítvány alapítójával,   zenetörténész-filmrendezõvel 

Bubik István,  Sinka Kisztina,  Koltai János,  
László Váradi Gyula – õsbemutató,  2004.
szeptember 7.
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pincében tartott  sajtótájékoztatónk után k inyit tattam a

hátsó, kovácsoltvas kaput, hogy Feri bácsinak ne kelljen a

fájós lábaival lépcsõznie. Mikor a kocsimmal megérkez -

tem, Farkas Ferenc és Erdélyi Miklós a kapu elõtt, a fák ár-

nyékában, egy kövön ültek, úgy várakoztak rám. Máig is

elõttem a kép, ahogy Feri bácsi két karját keresztbe téve

a botjára támaszkodik, mellette Miklós a világos öltönyé -

ben, nyári kalapjában. Anekdotákat meséltek egymásnak

a régi idõkrõl, s jókat nevetgéltek egymás történetein. Mik-

lós néhány nap múlva, szeptember másodikán, a Zene-

kadémián rendezett Beethoven Missa solennis bemutatója

elõtt i estén ment el, pótolhatatlan ûrt hagyva maga után.

Szakrális filmjei egyedülállóak, mégis, mintha nem kerültek

volna méltó helyükre.

A szakrális filmjeim megvalósításában, melyek a Ma-

gyar Filmszemlén is megjelentek, a legrangosabb filmmû -

vészek mûködtek közre, úgymint Andor Tamás H.S.C.,

Mertz Lóránt H.S.C. operatõrök. A Dona nobis Pacem és

más szakrális f ilmjeim is a kultúrtörténeti értékeket mentõ

misszióhoz kötõdnek, melyeket Erdélyi Miklós, Kodály Zol-

tán, Dohnányi Ernõ, Lajtha László, Farkas Ferenc emléké -

re és Szent István királyunk t iszteletére rendeztem. A Dona

nobis Pacem címû filmem megtekintése után Illés György,

a kortárs f ilmmûvészet azóta már eltávozott doyenje a lá-

tottakat így foglalta össze: „ A film a kép és a zene szim -

fóniája” .  Több ezer mûvész a legjobb tudásával társult a

munkánkhoz, akiknek a nevét a hely szûke miatt képte -

lenség felsorolni. A 1 7  évet átívelõ missziónkat könyvben

fogom összefoglalni, melyben minden mûvész, együttes

nevét pontosan fel fogom tüntetni. Nagy t isztelettel, hálá-

val adózom nekik. Nélkülük ez a misszió nem valósulha-

tott volna meg. 

Idén Bubik István halálának 5 ., Radnóti M iklós születésének

1 0 0 . évfordulóján bemutatásra kerül Radnóti M iklós Credója In

memoriam Bubik István címmel 2 0 0 9 . szeptember 7 -én Buda-

pesten az Egyetemi templomban, ám a rendezvény a 2 0 0 4 .

szeptember 7 -i õsbemutató elõadás hangfelvétele. A jelenlegi

kultusztárca semmi támogatással nem illeti a BZA rendezvényt?

A támogatás hiánya és az, hogy az elõadás hangfel-

vételrõl megy, nem függ össze. 2 0 0 4 . nyár elején kértem

fel Bubik István színmûvészt az õsbemutatón való mûvészi

közremûködésre, s õ a legnagyobb örömmel, lelkesedéssel

vállalta. Vázoltam elképzeléseimet, miszerint õ jelenít i

meg a Költõt, s kértem, hogy adjon javaslatot a Próféta

szerepére. István elõször Bessenyei Ferencet ajánlotta, ez

ügyben meg is látogatta a tanyáján, de õ egészségi álla-

potára hivatkozván nem vállalta a fellépést. Ezt követõen

a másik kitûnõ barátját, Koltai Jánost említette, mint aki-

nek a mûvészi felfogása hozzá a legközelebb áll. János

nagy szeretettel fogadta a felkérést. Az õsbemutatóig volt

két hónapunk, István Gyulára készült, a Várszínház egy

bemutatójára. Még alakult, formálódott a forgatókönyv, a

szövegkönyv, kérte, hogy mégis hadd vigye magával.

„ Hogy addig is dédelgessem”  – mondta. A fõpróbán a ze -

nei anyagot nagyon szépnek találta, s ennek apropóján hí-

vott meg a Szentivánéji álom bemutatójára, melyet egy

orosz rendezõ, Szergej Maszlobojscsikov nagy sikerrel vitt

színre az Új Színházban. „ Olyan csodálatos zenét szer -

kesztett Maszlobojcsikov, hogy ezt neked meg kell hallgat -

nod.” A Radnóti-oratórium õsbemutatójára magával hozta

a rendezõt, aki elismerését fejezte ki az elõadásért. Bubik

István –  a Költõ és Koltai János –  a Próféta. Kettejük át -

szellemült alakításán is átszûrõdõ mûvészbaráti kapcsola-

ta örökre összefonódik bennem Radnótival. Radnóti Miklós

Credója –  szakrális oratórium idei bemutatóját Bubik Ist-

ván színmûvész barátom emlékének ajánlom. Az õsbemu -

tatóról hangfelvétel született. Szeptember 7 -én ezt az elõ-

adást hallhatta a közönség. 
Frigyesy Ágnes
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M
indenkinek megvan a válasza, a legkisebbektõl a

legidõsebbekig,  az Északi sark lakóitól a Föld leg-

délebb pontján élõkig.  Hiszen  adni vagy kapni

nem más, mint  figyelmet, a másikra való odafigye -

lés valamilyen formáját is jelenti, amelyben  mindkét

fél fõszereplõ.  Minél kisebb, fiatalabb ez a szerep -

lõ, annál  kiszolgáltatottabb, de annál érzékenyebb

is. És persze annál tanulékonyabb. A másokra való

odafigyelés, a mások helyzetének megértése, adott

esetben gondjainak, örömeinek átérzése tanulható.

Leginkább azonban átélhetõ. Aki átélt már helyzete -

ket,  a sorsa hozott olyan körülményeket, hogy rá -

szorult mások segítésére, támogatására, odafigyelé -

sére - bizony maga is érzékenyebb ezekre az érzé -

sekre. És hát van-e olyan ember, akinek nincs szük -

sége erre a figyelemre?  Ilyenformán tehát ez az

ajándék mindenkinek fontos, és mindenkitõl kedves

lehet. Sokan mondják, aki gyorsan ad, kétszeresen ad. Ezt

az igazságot a mindennapok igazolják. Miképpen azt is:

aki szívbõl ad, szeretet ad. És hát a bevezetõben megfo-

galmazott kérdésre is ilyen módon  lehet az igaz válasz:

talán az lehet a legszebb ajándék amit kaptunk vagy ad-

tunk, amellyel lényünk egy részét is ajándékba adjuk.

Advent idejében különösképpen idõszerûek ezek a

kérdések. Még akkor is, ha akit érint, nemigen filozofál a

kérdésrõl. A tettre van ilyenkor nagy szükség. És a szere-

tetre. Amelyet gyakran szó sem kísér. Miközben a beteg-

ségekre, a járványokra remélhetõen van gyógyszer, a  ki-

szolgáltatottságra, a kétségbeesésre, a reménytelenségre

a gyógyszerek hatástalanok. Ahol nagy a szeretet, ott min-

dig történnek csodák. 

Sokan vannak a világon, akik szeretetre, de egyre töb-

ben olyanok, akik kenyérre éheznek. Értük is szól

az Országos Adventi Adománygyûjtés, melynek

rendhagyó indítására  a budapesti Iparmûvészeti

Múzeum aulájában került sor november utolsó va -

sárnapján . A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

jószolgálati nagykövetei, dr. Lévai Anikó és Kovács

Kokó István mûvészek, pártolók és adományozók

körében indította el a 2009 . évi gyûjtést  a segély -

szervezet Családok Átmeneti Otthonából érkezett

harminc gyerek  jelenlétében.  

A résztvevõk  az adventi gyertya lángjából for-

máltak élõ szívet. A gyertyaláng meggyújtásában

részt vettek –  többek között –  Gáncs Péter evan-

gélikus püspök, Lehel László, a Segélyszervezet

igazgatója, Keresztes Ildikó elõadómûvész, D. Tóth Kriszti-

na, Szöllõsi Györgyi és Szentpéteri Eszter és a Csík zene-

kar. Az 1991 -ben alapított Magyar Ökumenikus Segély -

szervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg

is elismert karitatív segélyszervezete; országos felhívása

megjelenik  a médiában, részletes információk  a

szeretet.ehseg.hu honlapon olvashatók.                          

G. Németh György Ökumenikus Segélyszervezet 

felügyelõ bizottságának tagja

Vajon elgondolkodtak- e már azon, mi a legszebb ajándék, amit valaha
kaptak? Vagy még inkább: mi a legszebb ajándék, amit valaha adtak?
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A
z antidemokratikus szlovák nyelvtörvény

bevezetése ellen tüntettek és tartottak

Kárpát-M edencei Ökumenikus Nagytalál-

kozót a Szegedi Dómban, 2 0 0 9 . szeptember

3 0 -án. A Szlovákiában szeptember 1 -én ha -

tályba lépõ nyelvtörvény ellen példa nélküli

összefogásra került sor,  a nemzeti szolidaritás

és a testvéri közösségvállalás jegyében. Az

ökumenikus Nagytalálkozót Tõkés László EP-

képviselõ és Kiss-Rigó László szeged-csanádi

megyés-püspök kezdeményezésére jött létre, s

azon a történelmi egyházak püspökei,  vala-

mint politikusok képviseltették magukat.   A

Kárpát-M edencei Ökumenikus Nagytalálkozó

résztvevõi állásfoglalást írtak alá, melyben ké -

rik és követelik az illetékeseket: vonják vissza

a szlovák nyelvtörvényt, mely a Szlovákiában

élõ magyarok nyelvhasználatát korlátozná.

A mai magyarok nem területet –  

hanem területért jogokat követelnek

A szentm isét  követõen Tõkés László EP-

képviselõ felszólalásában Jakab Antal erdélyi

katolikus püspök gondolatait  idézte fel: –  „ A

kereszténység és a magyarság egy és szétvá -

laszthatat lan. Ha szétválasztjuk, az olyan,

mint amikor a test a lélektõl válik el: az a ha-

lál.”  Majd hangsúlyozta: húsz évvel az ateista

nacionál-kommunizmus bukása nyomán –

még mindig ugyanott tartunk. Puszta nyelvi jogainkért

kell síkra szállnunk, a távolra tolódó autonómiáról, a kö-

zösségi önrendelkezés jogáról nem is beszélve. Tõkés

László k ijelentette: –  Ma, a II. Bécsi döntés 6 9 . évfordu-

lóján megnyugtatja Ján Slotát és a „ magyar kártyát” k i-

játszó eszmetársait, hogy a mai magyarok nem területet

–  hanem területért jogokat követelnek. Emberi és k isebb-

ségi jogokat és közösségi önrendelkezést az Európai

Unió szövetségi rendszerében, melytõl teljességgel ide-

gen akár a hírhedt Benes-dekrétum ,  akár a szlovák ál-

lamnyelvtörvény, akár Sólyom László államfõ brutális k i-

utasítása Szlovákiából.

Minden népnek, nemzetnek és nemzeti 

közösségnek elidegeníthetetlen joga saját anya -

nyelvének használata hazájában és szülõföldjén

A Nagytalálkozó kezdeményezõje, Tõkés EP-képviselõ rá-

mutatott:  – Minden népnek, nemzetnek és nemzeti kö-

zösségnek elidegeníthetetlen joga saját anyanyelvének

használata saját hazájában és szülõföldjén. Az „ egység a

sokféleségben” elvén alapuló egyesült  Európában a nyel-

vi egyenjogúság és a szabad nyelvhasználat alapvetõ ér-

tékek. Ennek megfelelõen követeljük a szlovák nyelvtör-

vény feltétel nélküli visszavonását. AZ EP-képviselõ k itért

az Európai Unió szerepére is. Mint mondta, joggal, várjuk

el, hogy az EU ne folytasson struccpolit ikát, hanem a sa-

ját alapvetõ normáival és értékeivel ellentétes nyelvtör-

vényt utasítsa vissza. Általános viszonylatban pedig ne a

tagországok belügyének, hanem egyetemes európai ügy -

nek tekintse a kisebbségi kérdést.

Tõkés László húsz éven át szolgáló református püs-

pök talán nem vélet lenül zárta sorait  a katolikus II. Já -

nos Pál pápa gondolataival,  ak i sürgette a kelet i orszá -

gokban évt izedeken át  tomboló kommunizmus megbuk-

tatását. A nagy t iszteletnek örvendõ pápa a következõ -

ket mondta: –  „ Ne csüggedjetek ,  hanem kövessétek  az

igazság és a hit  út ját ! …  Legyetek  olyan új világ épí-

tõi,  amely azoknak az értékeknek az alapjára támasz -

kodik ,  melyek Szent István király tetteit  ihlették.”

Szabadságunk nem irritálhat másokat!

Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának elnöke

kérte a világ demokratáit, tüntessenek egy antidemokrati-

kus törvény ellen, miközben kifejtette, a Szlovákiában élõ

magyarok ragaszkodnak anyanyelvükhöz, értékeikhez.

Rámutatott: –  Húsz éve nem azért küzdöttek a rendszer -

változásáért, hogy 2 0 0 9 -ben egy nacionalis-

ta, diktatúra üljön a nyakukra!  Mi szabad

emberek voltunk, vagyunk és maradunk, s

szabadságunk nem irritálhat másokat.

Schmitt  Pál, az Európai Parlament  alel-

nöke hangsúlyozta:  –  Az Európai Unió ér-

téke épp a nyelvi,  kulturális,  vallási sokszí-

nûségben rejlik . Egység a sokszínûségben

–  hangsúlyozta, magyar és szlovák nyel-

ven a polit ikus.

Bernd Posselt EP-képviselõ díszvendég -

ként tartotta meg hozzászólását, aki k ije -

lentette, szlovák és bajor vér csörgedezik

benne. Ezért bárki feltehetné neki a kér -

dést, mit keres egy szlovák-ellenes tünteté-

sen?  Majd válaszában k ifejtet te: –   It t  nem

szlovák-ellenes tüntetés zajlik , hanem össz-

európai összejövetel. A találkozó megmu -

tat ja a magyar nép- és az európai összefo-

gás erejét. Kijelentette: –  Az Európai Unió

nem létezhet kereszténység nélkül. A ke -

resztény népek és szentjeink összekötnek

bennünket. Bernd Posselt  szerint a szlovák

nyelvtörvény kötõanyaga a szocializmus és

a nacionalizmus. A magyarok pedig, ak ik

húsz éve épp a berlini fal leomlásán fára-

doztak, nem érdemlik meg ezt a negatív

megkülönböztetést. Véleménye szerint az

EU nem tarthat ja a szlovák nyelvtörvény

problémáját két nép belügyének. 

A széleskörû összefogást példázza, hogy beszédet

mondott  többek között  Bábel Balázs Kalocsa-kecskemé -

t i érsek, Bogárdi Szabó István, a Dunamellék i Reformá -

tus Egyházkerület püspöke, Fazekas László, a Szlovák i-

ai Református Keresztyén Egyház püspöke, Gáncs Péter,

a Déli Evangélikus Egyházkerület- és Bálint Benczédi Fe -

renc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke.  

Amikor rálõttek a lengyel pápára, anyanyelvén

imádkozott

Bábel Balázs rámutatott: –  Az ember legcsodálatosabb

képessége a beszéd. Ezt pedig ünnepivé teszi Isten igé -

je. Oktatni lehet idegen nyelven, de tanítvánnyá tenni

embereket csak az anyanyelven lehet, melyhez érzelem

köt mindenkit. Felidézte II. János Pál pápa legsúlyosabb

balesetét, mely halállal is végzõdhetett  volna. Amikor rá-

lõttek a lengyel pápára, anyanyelvén imádkozott. Ha ezt

a jogot megvonják az embertõl, családi gyökereitõl és

nemzeti múlt jától szakít ják el. Bálint Benczédi Ferenc k i-

fejtette: –  Szlovákiában a magyarellenességet törvény -

szinten ûzik , Délvidéken verik a magyarokat, Kárpátalján

nélkülöznek honfitársaink, s ez tarthatatlan. Ne bántsd a

magyart ! –  kérte az unitárius egyház püspöke. A Kárpát-

A Szegedi Dómban követelték 
a szlovák nyelvtörvény visszavonását

Ökumenikus Nagytalálkozó
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Medencei Ökumenikus Nagytalálkozó vé-

gén elfogadott és aláírt  állásfoglalást

mintegy 4 0  egyházi méltóság, közélet i

személyiség írta alá. A szentmise és az

ökumenikus nagytalálkozó koszorúzással

ért véget. A résztvevõk t isztelegtek Ka-

zinczy Ferenc és Vörösmarty Mihály em-

léktáblájánál, valamint Kölcsey Ferenc

szobránál,  a Dóm téren.

Frigyesy Ágnes

A Kárpát-M edencei Ökumenikus

Nagytalálkozó

Á L L Á S F O G L A L Á S A

A múlt század elején Ady Endre a Kárpát-

medencében uralkodó, korabeli nemzeti, nemzetiségi és

etnikai viszonyok, valamint az osztrák– magyar monar-

chia népeit sújtó társadalmi-polit ikai igazságtalanság és el -

nyomatás vonatkozásában fogalmazta meg változásokat

sürgetõ, biblikus kérdését: „ Vajon fölébred valahára /  A

szolganépek  Bábele? ” Kérdése egyetem es érvénnyel

hangzott: „ Hiszen magyar, oláh, szláv bánat /  Mindigre

egy bánat marad” .

Húsz évvel ezelõtt a bukott fasiszta totalitárius pa-

rancsuralmi rendszert megöröklõ kommunista diktatúra

bábeli építménye szintén összeomlott. Isten „ összezavar-

ta azoknak a nyelvét” , akik a bûnre, a jogtalanságra és

igazságtalanságra építették társadalmuk „ égig érõ” , is-

tentelen rendszerét ( 1 . Móz. 1 1 ) .

Az ateista kommunizmus bukása után az Európa sza-

bad közösségébe visszatérõ „ szolganépekre”  –  országok-

ra és nemzetekre –  híven ráillik  az, amit 1 9 9 6 . szeptem-

beri, magyarországi látogatása alkalmával, Budapesten II.

János Pál pápa mondott: „ Magyarország bizalommal te-

k int Európára, mint arra a nagy közös otthonra, amelyben

minden népnek ki kell tudnia fejezni azt a sajátos gazdag-

ságot, amely õt jellemzi. Ennek megvalósulása érdekében

arra van szükség, hogy az egyes nemzetek együttélése

m indig a jog és az igazságosság, a szolidaritás és az

együttmûködés szilárd alapján nyugodjon.”

Az 1 9 8 9 -es rendszerváltozás 2 0 . évfordulóján az

egyházaink ökumenikus közösségében, a Szegedi Dóm-

ban összegyülekezett hívõ Gyülekezet ezrei,  Kárpát-me-

dencei magyarságunk magyarországi és határon túli kö-

zösségeinek tagjai és képviselõi megdöbbenéssel és egy-

más iránti testvéri szolidaritással állapít ják meg, hogy a

volt szovjet tábor azon országainak legtöbbikében, ame-

lyekben élnek, az egykori nemzeti-kommunista rezsimek

szelleme kísért, és azok elnyomó, jogfosztó, magyar-, il -

letve kisebbségellenes, intoleráns és diszkriminatív polit i -

kája és módszerei tovább hatnak és érvényesülnek.

A szegedi Kárpát-Medencei Ökumenikus Nagytalálko-

zó résztvevõi, egyházi, polgári és polit ikai képviseletei a

mintegy 6 0 0  ezres lélekszámú, az ország lakosságának

több mint 1 0 %-át kitevõ felvidéki magyarság iránti együtt-

érzéssel emelik fel szavukat és tárják a nemzetközi de-

mokrat ikus nyilvánosság elé a 2 0 0 9 . szeptember 1 -jével

hatályba lépõ szlovákiai államnyelvtörvény ügyét, annak

haladéktalan felülvizsgálatát, illetve visszavonását köve -

telve a posztkommunista szlovák kormánytól.

Határozottan visszautasítjuk a Ján Slota nevével fém -

jelzett szlovák „ posztkommunista-soviniszta országlás ál-

tal elkövetett durva jogszabályt” , mely súlyosan diszkrimi-

náló rendelkezéseivel a felvidéki magyarság nemzeti iden-

titását veszélyezteti, és kimeríti az „ etnikai totalitariz -

mus” , a „ nyelvi imperializmus” és a „kulturális fasizmus”

fogalmait.

Érthetetlennek és elfogadhatatlannak tartjuk az Euró-

pai Bizottság hivatalos álláspontját, mely szerint a szlovák

nyelvtörvény –  sem Sólyom László magyar államelnök

Szlovákiából való botrányos k iutasítása –  „ nem tartozik

az Európai Unió illetékességi körébe” , hanem a két uniós

tagország „ belügyének”  számít.

Jerzy Buzek európai parlamenti elnök állásfoglalásá-

val összhangban, az egyesült Európa szervezeteihez és in-

tézményeihez, hasonlóképpen testvéregyházainkhoz, va -

lamint nemzetközi egyházi és ökumenikus szervezeteink-

hez fordulunk segítségért és támogatásért.  Az EP elnöke

szerint: „ Ez a törvény nemcsak a magyaroknak árt, ha-

nem az európai integráció szellemiségének és a demokrá-

cia elveinek is. Ez már nem csupán szlovák– magyar ügy .

A kérdés az egész Európai Unió ügyévé válik, mellyel ne-

künk, az EP képviselõinek is foglalkoznunk kell.”

Kárpát-Medencei Ökumenikus Nagygyûlésünk továb-

bá ugyanebben az értelemben utalja az Európai Közösség

elé a másik uniós tagország, Románia magyarságának

emberi és kisebbségi jogi sérelmeit, –  többek között –  a

csángómagyarok erõltetett asszimilációjának és a készülõ

diszkriminatív tanügyi törvénynek a kérdését, hasonlókép-

pen a szerbiai magyarverések, valamint az ukrajnai k i-

sebbségi oktatás módszeres elsorvasztásának ügyét.

Egyházaink kiváltképpen súlyosnak tart ják felvidéki

hit testvéreik, valamint a romániai –  moldvai –  csángó ka-

tolikusok magyar istentiszteleti nyelvhasználatának a kor-

látozását, illetve t ilalmát.

Magyar egyházaink tavaly tartották a Biblia Évét,

melynek kapcsán különleges hangsúly esett arra, hogy:

Szent Igéje révén Isten minden néphez a maga nyelvén

szól. A múlt évben ugyanezt hirdette a Brüsszelben meg-

rendezett Nemzetközi Bibliakiállítás.

Az elsõ Pünkösd napján, minekutána a Szentlélek ki-

töltetett, az Apostolok szavát „ mindenki

a maga nyelvén hallotta szólani”  –  tart-

ja az Írás ( Csel. 2 ,6 ) .

Mi egy olyan Európában reményke-

dünk, és azért emeljük fel szavunkat és

imádkozunk, melyben ez az isteni mél-

tóság illet meg valamennyi népet és

nyelvet, és melyben emberi méltóságun-

kat sem csorbít ja kisebbségeket jogfosz -

tó polit ika, törvény vagy intézkedés.

A sokféleségében egységes Európá-

ban keresztény és nemzeti gyökereink,

értékeink és örökségünk szellemében

ragaszkodunk önazonosságunkhoz és

szabadságunkhoz, annak tudatában,

hogy: „ Hitében és nyelvében él a nem -

zet” . Európa Pünkösdjének remélt eljö-

vetele magyarnak, szlováknak, román-

nak, szerbnek, ukránnak, horvátnak –  Isten Igéje és

Szentlelke által –  itt , a Kárpát-Medencében ezt és ugyan-

ezt jelenti.                     Szeged, 2 0 0 9 . augusztus 3 0 .

A Kárpát-M edencei Ökumenikus Nagytalálkozó nevében:

Kiss-Rigó László Szeged-csanádi püspök; Tõkés László EP-

képviselõ; Bábel Balázs érsek, Kalocsa-kecskeméti Egy-

házmegye; Spányi Antal rk. megyéspüspök Székesfehér-

vári Egyházmegye; Pápai Lajos rk. megyéspüspök Gyõri

Egyházmegye; Bogárdi Szabó István püspök Dunamelléki

Református Egyházkerület; Pap Géza püspök Erdélyi Re-

formátus Egyházkerület; Csõry István mb. püspök

Királyhágómelléki Református Egyházkerület; Fazekas

László püspök Szlovákiai Református Keresztény Egyház;

Dr. Erdélyi Géza ny. püspök a Magyar Református Egyhá-

zak Egyetemes Zsinatának elnöke; Gáncs Péter püspök

Déli Evangélikus Egyházkerület; M ózes Árpád ny. püspök

Erdélyi Evangélikus-Lutheránus Egyház; Bálint Benczédi

Ferenc püspök Erdélyi Unitárius Egyház; Balázsi László fõ-

jegyzõ, püspök-helyettes Magyarországi Unitárius Egyház;

Dr. Bóna Zoltán fõtitkár Magyarországi Egyházak Ökume -

nikus Tanácsa; Dr. M észáros Kálmán elnök Magyarországi

Baptista Egyház; Csáky Pál elnök Magyar Koalíció Párt ja;

Schmitt Pál az Európai Parlament alelnöke; Berndt Posselt

EP-képviselõ; Szájer József EP-képviselõ; Surján László EP-

képviselõ; Deutsch Tamás EP-képviselõ; M agyar Anna el-

nök Csongrád Megyei Közgyûlés; Becsey Zsolt elnök Hét

Határ Egyesület; Balog Zoltán elnök  M agyar Polgári

Együttmûködés Egyesülete; Dr. Hende Csaba Szövetség a

Nemzetért Alapítvány; Dr.  Szõrös M átyás volt köztársasá-

gi elnök; Lezsák Sándor országgyûlési képviselõ; Éhn Jó-

zsef elnök Társaság a Kárpát-Medence Magyarságáért;

Weisz Péter elnök Barankovics Izraelita Mûhely; Kamarás

István igazgató Roma Szakkollégium; Farkas Csaba Lász -

ló igazgató Cigány Tudományos és Mûvészeti Társaság

Békés megyei fõvajda; Orosz Ildikó elnök Magyar Pedagó-

gus Szövetség; Lászlóffy Pál elnök Romániai Magyar Pe-

dagógusok Szövetsége; Ágoston András elnök Vajdasági

Magyar Demokrata Párt; Páll Sándor elnök Vajdasági Ma-

gyarok Demokratikus Közössége; Kovács M iklós elnök

Kárpátaljai Magyar Kulturális Közössége; Jakab Sándor el-

nök Horvátországi Magyarok Demokratikus Szövetség; Dr.

Széchey Béla Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend.

Ökumenikus Nagytalálkozó
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lésének köszönhetõen lábsebe lassan be-
gyógyul. Két évig kíséri figyelemmel az
ápoló testvérek önfeláldozó munkáját a
szegények legszegényebbjeinek szolgála-
tában. 26 évesen megérik benne a döntés,
és felvételét kéri a rendbe. Reichenbach
után a wörishofeni Kneipp-szanatórium-
ban tölti jelöltidejét. Noviciátusba való
felvételérõl sántító járása miatt nemleges
döntést hoznak. A tartományfõnök új
szavazást rendel el, amely már kedvezõ
eredményt hoz. 1894-ben Neuburg an der
Donauban kezdi meg újoncidejét. Beöltö-
zésekor szerzetesszokás szerint új nevet
kap, és ettõl kezdve Eustachius testvér-
nek hívják. Elsõ fogadalomtétele után új-
ra Reichenbachba helyezik. 1898-ban
végleg elkötelezi magát az Irgalmas-
rendnek. Az elkövetkezendõ években kü-
lönféle fogyatékosintézetekben, kórhá-
zakban és börtönben teljesít ápolói szol-
gálatot, majd házfõnöki kinevezést kap
Straubingba, Gremsdorfba, Neuburgba.
1925-ben a bajor rendi káptalan, nem kis
meglepetésre, provinciálissá választja.

K
ugler József 1867. január 15-én
született egy oberpfalzi patkóko-
vács hatodik fiaként egy Neuhaus

nevû faluban. Elsõ elemibe jár a közeli
Nittenau népiskolájába, amikor elveszíti
édesapját. Tizennégy évesen Münchenbe
megy ipariskolába, hogy elsajátítsa az
épületlakatos szakmát. Tíz pfenniges
inasbérébõl még rendes vacsorára sem
futja, csak idõsebb testvérei segítségével
tudja folytatni a tanulást. Segédvizsgája
elõtt leesik az építkezési állványról, s ez
a baleset meghatározza hátralevõ életét.
Bár sikerül levizsgáznia, a jobb lábán le-
võ nyílt törés okozta seb sehogy sem akar
begyógyulni. A fiatalon megnyomorodott
fiú ismét családjától kap segítséget: elõ-
ször az egyik sógora gazdaságában, majd
a másik kovácsmûhelyében jut munkale-
hetõséghez a szomszédos Reichenbach-
ban. Itt jó hasznát veszi szaktudásának és
fogyatékossága ellenére is ügyes lakatos-
nak bizonyul. 

Reichenbachban ekkor már mindenki
ismeri azt a sántikáló fiút, aki az egykori
bencés templomban vasárnaponként a ró-
zsafüzért vezeti. 

1891-ben a Betegápoló Irgalmasrend
megvásárolja a reichenbachi kolostor-
épületet, amelynek falain belül létrehoz-
zák a mai napig is mûködõ ápolási inté-
zetet. A lakatos- és bádogosmunkálatokra
József sógora kap megbízást, ezáltal ke-
rül õ maga is kapcsolatba kerül a renddel.
Az alperjel Elígiusz testvér kitartó keze-

Így vált a sántikáló lakatosinasból 18
egészségügyi intézmény és mintegy 400
szerzetes elöljárója - abban az idõben en-
nyi tagot számolt a virágkorát élõ Bajor
Tartomány. Euszták testvér aztán ezt a hi-
vatalt testvérei bizalmát élvezve haláláig
betöltötte. 

Legjelentõsebb alapítása a 450 ágyas
regensburgi kórház a betegápoló iskolá-
val, mely ma azóta megduplázódott ágy-
számával Németország legnagyobb egy-
házi kórháza. Annak ismeretében, hogy a
beruházási költségek meghaladták a vá-
ros évi összjövedelmét, nem szorul bizo-
nyításra, hogy tervének megvalósítása
egyben pénzgazdálkodási csúcsteljesít-
mény is volt. Ne feledjük, hogy 1927-et
írunk, és Németországban vagyunk egy
vesztes háború után! Azoknak, akik fi-
gyelmeztették, hogy a csõd felé viszi a
rendtartományt, mosolyogva csak annyit
mondott: Az Jóistennel mindent megbe-
széltem, semmi nem fog hibázni. Magas
beosztásában feladatait mindig ember-
séggel látta el, végig megmaradt jó szer-

Tíz hónappal a kubai Olallo testvér után ismét irgal-
masrendi szerzetest avattak boldoggá, ezúttal aba-
jorországi Regensburgban. 

Földön állva, mennyközelben 

Kugler Euszták OH (1867–1946)

Szerzetesek
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Könyvbemutató

zetestestvérnek és megõrizte száraz
oberpfalzi humorát. Egyszerûségét nem
csak agyonfoltozott csuhája, kitaposott
cipõje és kopott aktatáskája jelezte. Ha
egy mód volt rá, a háttérbõl figyelte az
ünnepségeket és kitért az újságírók elõl.
Tartományfõnökként nem tartotta leala-
csonyítónak, hogy a kórtermekbõl regge-
lente kihordja a vizeletesedényeket, kerti
munkát végezzen, a kórházkonyhán zöld-
séget pucoljon vagy odakozmált kondé-
rokat súroljon. 

Rendíthetetlen hitének és imádságos
életének példája testvéreinek világító
fáklyaként mutatta a biztos irányt. Egy
alkalommal rendtársai a kórház elõtt
nagy parádéval vonuló Hitlert a refektóri-
umból nézték, amely valóban igazi látvá-
nyosságnak számított. Amikor észrevet-
ték, hogy ott áll a hátuk mögött, neki is

helyet akartak csinálni az ablaknál. Erre
õ jelentõségteljesen a kórháztemplom
irányába mutatott: A mi führerünk ide-
bent van! 

A nemzetiszocializmus hatalomra ju-
tásával az Irgalmasrend a katasztrófa szé-
lére sodródott. A kórházakat lefoglalták,
a testvéreket besorozták katonának, fo-
gyatékos ápoltjaik százait vitték a gáz-
kamrába. A tartományfõnököt, Euszták
testvért, mintegy 30 alkalommal hallgat-
ta ki a Gestapo. Õ azonban a súlyos meg-
aláztatások és életveszélyes fenyegetések
ellenére is mindvégig bátran képviselte
testvérei és a betegek érdekeit. A mün-
cheni és straubingi házak bombázása
után haladéktalanul a helyszínre sietett,
hogy vigaszt nyújtson az embereknek. 

Mindehhez az imából és a szentségek-
bõl merítette az erõt. Megfigyelték, hogy

állandó dialógusban volt Istennel, akár a
folyosón lépdelt, akár utazott vagy éppen
a kertben dolgozott. Testvérei egyöntetû
véleménye szerint nála buzgóbb rózsafü-
zér-imádkozó nem akadt a rendtarto-
mányban. A regensburgi ház tõszomszéd-
ságában levõ Messerschmitt Mûvek húsz
alkalommal történõ bombázása idején a
tabernákulum elõtt találjuk térdepelve.
Amikor a légvédelmisek õt is leparan-
csolják a pincébe, ott vég nélküli rózsafü-
zérimába fog. Senki sem kételkedett ab-
ban, hogy az õ imájának köszönhetõen
vészelte át a kórház nagyobb kár nélkül a
légitámadásokat. 

Noha idõs korában kiújult lábfekélye
és a gyomorrák szünet nélkül gyötörte,
mégsem hagyta el soha egyetlen zokszó
sem az ajkát. 79 éves korában, 1946. jú-
nius 10-én hunyt el Regensburgban, az
életszentség hírében. 1956-ban az ima-
meghallgatások számának növekedése
miatt testét a temetõbõl a kórháztemplom
oldalkápolnájába helyezték át, ahová az-
óta is betegek ezrei viszik panaszaikat
közbenjárását kérve. Idén nyáron a ham-
vak boldoggá avatás elõtti ünnepélyes át-
vitelén jelen volt Magyarország prímása,
dr. Erdõ Péter is. Kugler Euszták testvér
boldoggá avatására október 4-én került
sor a regensburgi székesegyházban, me-
lyen nyolcezer hívõ vett részt, köztük
magyarországi irgalmasrendi szerzetesek
és budapesti, pécsi, érdi munkatársaik. 

Koncz Z. Asztrik OH

Mindszenty-szobrot avattak Budaörsön



Az ötvenes évek végén, és a hat-
vanas évek elején sorra végez-
ték el a Lelkes család gyerekei,
István (1937), László (1940),
Péter (1942), András (1943-
2009) a Képzõ és Iparmûvé-
szeti Gimnáziumot és M ária
(1948) az Ybl M iklós Építõ-
ipari Technikumot. Ezt az idõ-
szakot a vallás, és a hívõ em-
berek üldözése jellemezte,
mindezek ellenére a gimná-
zium légkörét átjárta,
hogy a Lelkes gyere-
kek vallá-
sosak.

Sok évtized után Lelkes László fotómûvészt

arról faggatom, hogyan viselkedtek, és mi

okozhatta a hír terjedését.

Apám, Kõszegen, majd Csepelen a
bencéseknél rajzot tanított, sok helyen és
sokféle egyházmûvészeti munkát végzett,
jártunk templomba, és én elég, hülye
módon vállaltam és megmondtam a ma-
gamét, bár apám figyelmeztetett mirõl
ne beszéljünk, talán ezek miatt terjedt
rólunk a vallásosság.

Szülei elsõ generációs mûvészek vol -

tak?

Apai nagyapám foglalkozása pék
volt, de nagy mûveltséggel rendel-

kezett, sokszor történészek jöt-
tek hozzá tanácsért. Jó kéz-

ügyességgel, lombfûrés -
szel játékokat és búto-

rokat készített ne-
künk, és rajzkésségét bizo-
nyítja, hogy újságban is
megjelentek rajzai . Apám
kitûnt tehetségével, a Kép-
zõmûvészeti  Fõiskolát
Szõnyi István és Glatz Osz-

kár növendékeként végezte, aki
még anyagilag is támogatta, mert
szegény diák volt. A rajztanári pá-
lya mellett festett aquarellt, plaká-
tokat, bútorokat tervezett, egyház-
mûvészeti téren a Rákoskeresztúri
templomba faliképet festett, cse-

pel i  Szent Imre templomba
örökmécsest, Csornára ke-

resztelõ kutat, és amikor a
megváltozott l iturgia miatt

szemben misézett a
pap, több templomba

oltárt tervezett. Pannonhalmán bátyámmal ki-
bontottak és rendbe hoztak egy nagy faliképet,
amit a háború után lemeszeltek. Univerzális em-
ber volt.

Két generációs hagyományõrzõ ötvös csa-
ládból származott anyám, a Képzõmûvészeti Fõ-
iskolán Réti István és Baranski E. László voltak
a mesterei. Rajzot tanított, és Kodály módszer
szerint énekkart vezetett, egész idõs korában is
templomi kórusban énekelt.

Apámnak az volt a terve, hogy gyerekeivel
családi vállalkozásban, egyházmûvészeti alkotá-
sokat hozzon létre. Akkor még nem gondolta,
hogy az egyház föld alá lesz nyomva. István bá-
tyámat festõnek, engem ötvösnek, Pétert díszí-
tõfestõnek, Andrást murális festõnek szánta.

Ezt tökéletesen kifejezi az a néhány mondat, amit

István bátyja 1982-ben megrendezett kiállítás kataló-

gus elõszavában írt.

„Egy család, melynek minden tagja a mûvé-
szet terén tevékenykedik, legfeljebb manapság
számít kuriózumnak. Valaha, amikor a mester-
ségeknek mûvészi színvonaluk volt, és a mûvé-
szetek is mesterségeknek számítottak, nem volt
ritka az ilyesmi. Kaszt-  szabta keretek között,
vagy a céh szabályai szerint a mesterségek
öröklõdtek a múlt századig élt az a gyakorlat,
hogy a legidõsebb fiú vitte tovább az apja vál lal-
kozását. A töretlenül tovább adott egyre gazda-
godó tapasztalatoknak, és a genetikai törvény-
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szerûségnek köszönhetõ, hogy a családok nem-
zedékeken keresztül meg tudtak felelni, a válto-
zó kor szigorú követelményeinek. Ez pedig nem
tûrt lazaságot a családon belül sem, csak kon-
zekvens, okos és kemény nevelés tette méltóvá
az utódokat a tisztes elõdökhöz. A család így a
társadalmi értékek hordozójává vált, s ez emelte
a közösség biztos alapsejtévé.”

M ilyen nevelést alkalmazott édesapja, és hogy

vette észre gyerekei rajzkésségét?

Keményen nevelt, pofonokat is kaptunk. Di-
ákjaiban felfedezte a tehetségeseket, és segítet-
te. Vallásosságban nem volt fafejû, unokái ne-
velésére a következõ tanácsot adta: „Fiam ne-
veld gyerekeid, amennyire lehet vallásosan, de
serdülõ korában, majd döntse el õ, mit jelent
számára a hit, amit elfogad.”  Szemléletesen
szokta elmesélni, állt a nagy karácsonyfa, alatta
a sokféle játék, mi egyszer kipróbáltuk, húzogat-
tuk az autót, de azután a mindig ott levõ új szí-
nes ceruzakészletekkel nekihasaltunk, és az éj-
féli mise kezdetéig ösztönösen rajzoltunk. Taka-
rékosan éltünk, a beigli-szagú ünnepen mindig
jobbat ettünk, és jól emlékszem, amint kiléptünk
a csípõs hideg levegõre, szikráztak a csil lagok,
és több ki lométert tettünk meg Csepelen a
templomig. Az éjféli misén, mint akolban a bá-
rányok a hívõk melegítették a templomot és
énekeltünk. 

Késõbb szokásunkká vált, hogy családon
belül karikatúrázzuk egymást, ha valami jó poén
történt azt megörökítettük. Sokszor hallottuk a
másik szobából apám nevetését, amikor ezeket
a kis rajzokat megtalálta. Készítettem egy tár-
sasjátékot, négyzetekbõl ál l t, berajzoltam a csa-
ládban megszokott történeteket, és a dobókoc-
ka segítségével lehetett lépegetni.

Hogy alakult pályafutása?

Apám besorolásából, a gimnázium ötvös
szakára jelentkeztem, manuális képességû em-
ber vagyok, érdekelt az új terület. Fõiskola ötvös
szakára közvetlenül nem vettek fel, mert apám
ellensége Schubert Ernõ, kijelentette, amíg õ ott
van, Lelkes nem mehet fõiskolára. Váratlanul el-
vittek katonának, de sikerült elintéznem, hogy
elõfelvételi címen a következõ évben, bakaruhá-
ban felvételiztem a belsõépítész szakra, amit si-
keresen elvégeztem. Fotót kiskorom óta szeret-
tem, és ez lett a másik szakmám. Rendszervál-
tás elõtt hazánkban nem sok templom épült, ha
módomban állt, így a Mátyás templom rekonst-

rukciói kapcsán is többször, több helyszínen
fényképezetem. Tanulmányúton, két hó-

napot Mexikóban töltöttem, emlékszem a szent-
estére, vidéki városban meleg volt, sugárzott az
életerõ, minden mozgott. Plébániák betlehem
versenyt rendeztek, és a teherautók platóján vo-
nultak végig a városon, némelyik olyan nagy
volt, hogy külön emberek hosszú rudakkal
emelték fel a vil lanyvezetéket, mert nem fértek el
alatta a betlehemes kocsik. Kukoricacsuhéból
készült kiállítást és versenyt is láttam. Éjféli mi-
se után átjárta a várost a közös vidámság. Ennek

ellentétét átéltem Finnországban, ahol hosszabb
ideig dolgoztam. Decemberben kiskarácsonyt,
pikkujoulut tartanak, megajándékozzák egymást
a munkahelyeken, de hasonlít a mienkre a hi-
deg, és gubódzunk össze, és melegítsük egy-
mást testben és lélekben. Láttam ott egy szép
finn templomot, modern egyszerû épület, az ol-
tár mögött óriási üvegfal, így kilátni a fenyõer-
dõre, és az elõtte álló nagy keresztre. A változó,
havas, ködös, színpompás természet mindig új
hátteret biztosított a misének. Szeretek temp-
lomba, megszentelt helyre menni, mert szá-
momra állandó nyugodt pontot jelent.

Mûvészekkel folytatott beszélgetés a hitrõl,
vallásról, lélekrõl, és feladatunkról az életben,
mindig érdekes, és kimeríthetetlen téma. Mi mi-
ért történt, és miért kellett a Lelkes családból
olyan korán távoznia Andrásnak? Hogyan látják,
és mire emlékeznek
a testvérek a család
hitéletérõl, és ho-
gyan nevelik gyere-
keiket? Remélem,
m eg k ér d ezh et em
õket is, és folytatha-
tom a család bemu-
tatását.

Németh Andrea   
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Õ
szentsége,  XVI.  Benedek  pápa 2 0 0 9 .  július 3 -án

hagyta jóvá azt  a dokumentumot ,  amelyben el-

ismeri M eszlényi Zoltán Lajos esztergom i segéd-

püspök  vértanúságát .  M árt ír püspök ünk et  ünnepi

szentm ise keretében avat ja boldoggá az esztergom i

bazilikában ok tóber 3 1 -én Erdõ Péter bíboros,  prímás,

esztergom-budapest i érsek  és Angelo Amato érsek ,  a

Szent téavatási Ügyek  Kongregációjának  prefek tusa.  

Az 1 9 4 8  karácsonyán letartóztatot t  M ind-szenty

József  hercegprímás akadályoztatása m iat t  az egyház-

megye kormányzását Drahos János addigi érsek i hely -

nök vet te át ,  az õ halála után, 1 9 5 0 . június 1 7 -én

Meszlényi Zoltánt  választot ták  meg a feladatra.  Az ál-

lambiztonsági szervek még 1 9 5 0  nyarán elhurcolták  a

helynököt .  A sorozatos k ínzások és kegyet len bánás-

mód következtében Meszlényi Zoltán 1 9 5 1 .  március 4 -

én hunyt  el a k istarcsai internálótáborban. A volt  kom-

munista dik tatúra magyarországi vértanúi közül a püs-

pök  az elsõ,  ak it  Egyházunk a boldogok sorába emel.

Meszlényi Zoltán Lajos 1 8 9 2 . január 2 -án Hatvan-

ban, sokgyermekes családban születet t .  Gimnáziumi ta-

nulmányait  a rimaszombat i protestáns fõgimnáziumban

kezdte,  majd néhány évet  a fõvárosban,  a Józsefváros-

ban tanult ,  végül k isszeminaristaként  az esztergomi

bencés gimnáziumban éret tségizet t .  Vaszary Kolos her-

cegprímás jóvoltából a római Collegium Germanicum et

Hungaricum növendékeként  1 9 0 9 .  ok tóber végétõl a

Gregoriana Egyetemen hallgatot t  teológiát .  1 9 1 2  júliu-

sában f ilozóf ia doktorátust  szerzet t .  Az I.  világháború

m iat t  1 9 1 5 -ben Innsbruckba kényszerült ,  ahol a

Leopold-Franzens Egyetem en tanult  tovább.  I t t  a

Canisianumban szentelte pappá 1 9 1 5 . ok tóber 2 8 -án

Franz Egger brixeni herceg-püspök, majd ugyanit t  mu-

tat ta be elsõ szentm iséjét  november 1 -jén.  1 9 1 6 . július

2 1 -én szerezte meg teológiai doktorátusát .

Az esztergomi egyházmegyébe visszatérve elõször

Komáromba kapot t  kápláni k inevezést ,  de Csernoch Já-

nos bíboros már alig néhány hónap után,  1 9 1 6  decem-

berében a prímási kancellária hivatalába rendelte.  Egy-

re jelentõsebb feladatokat bízot t  rá,  így 1 9 1 7 . március

2 -án már érsek i levéltáros és szertartó let t .  M indeköz-

ben folytat ta tudományos munkásságát:  A fõkegyúri jog

és a forradalom címû mûve 1 9 2 0 -ban jelent  meg. Eb-

ben az esztendõben k inevezték az Esztergomi Érsek i

Fõszentszék jegyzõjévé, majd december 1 5 -tõl érsek i

t itkárrá. Fõpásztora bizalma töret len volt  iránta, így

1 9 2 6 . január 3 0 -án hercegprímási és érsek i t itkár let t .

Csernoch János bíboros k íséretében jelen volt  XI.

Piusz pápa megválasztásán 1 9 2 2  februárjában,  két  év -

vel késõbb egy újabb római zarándok laton vet t  részt ,

1 9 2 6  júliusában a chicagói Euchariszt ikus Kongresz-

szusra,  m ajd 1 9 2 7  m árciusában,  néhány hónappal a

fõpásztor halála elõt t  San Remóba utazot t .  

Tudományos munkássága egész életében fontos

szerepet  játszot t :  1 9 2 7 -ben jelent  meg Házassági kö-

telék i perek  címû mûve.  1 9 2 8 .  május 2 -án a Pázmány

Péter Tudományegyetem Hit tudományi Kara bekebele -

zet t  hit tudorrá választot ta fölényes többséggel.  1 9 3 0 .

május 2 3 -án tartot ta szék foglaló értekezését  a Szent

István Akadémián A kánonjogi tanulmányok  fontossá-

ga tém ában.  Em ellet t  1 9 3 4 .  ápril is 1 -jétõl az Egri Érse-

k i Jogakadém ia egyházjogi magántanáraként  is mûkö-

döt t .  1 9 4 0 -ben a Pázmány Péter Tudományegyetem

Teológiai Karára kapot t  rendk ívüli tanári k inevezést ,  és

ugyanebben az évben a Hit tanárokat  Vizsgáztató Bi-

zot tság elnöke let t .

Csernoch Jánost  1 9 2 7  novem berében Serédi

Juszt inián követ te az esztergomi érsek i székben. Új fõ-

pásztora mellet t  Meszlényi Zoltán egyre jelentõsebb

egyházi pozíciókat  töltöt t  be:  1 9 3 1 -tõl kanonokként  a

fõkáptalan tagja,  1 9 3 4  márciusától a Prímási Fõszent-

szék  zsinat i bírója.  1 9 3 7 -ben XI.  Piusz pápa k inevezé-

sével Serédi Juszt inián bíboros hercegprímás,  Breyer

István gyõri megyéspüspök  és Kriston Endre püspök

Sinope cím zetes püspökévé szentelte.  1 9 3 8 -ban a

XXXIV.  Euchariszt ikus Világkongresszus ak t ív résztve -

võje volt .  Emellet t  több egyházilag elismert  mozgalmat

támogatot t ,  így például a Magyarországi Katolikus Le-

gényegyletek  Országos Szövetségének  volt  elnöke

1 9 3 9  júl iusától.

Püspök i szolgálatát  elkötelezet ten végezte,  a há-

ború utolsó napjaiban,  1 9 4 5  januárjában a szeminári-

um pincéjében papokat  szentelt .  Serédi Juszt inián bí-

boros halálát  követõen a hercegprímás végrendelet -

ének  õ volt  a végrehajtója.  M iután M indszenty József

hercegprímást  1 9 4 8  karácsonyán letartóztat ták ,  majd

koncepciós perben elítélték ,  Drahos Jánost  követõen a

káptalan döntésének  m egfelelõen M eszlényi került  a

korm ányzói poszt ra,  noha a k iépülõ kom m unista dik ta-

túra mást  akart  a helyére.  " Krisztus hû pásztoraként  a

hitet  és az Egyházunk  iránt i hûséget  nem tagadom so-

ha!  Isten engem úgy segéljen! "  - ezekkel a szavakkal

zárta esküjét  Meszlényi Zoltán,  esztergomi érsek i hely -

nök .  M ár 1 9 4 6  szeptemberétõl kezdve készültek  róla

ügynök i jelentések .  A székeskáptalan döntését ,  mely -

ben M eszlényit  választot ták  helynöknek ,  Rákosi M á-

tyás párt fõt itkár a kormánnyal szembeni ellenséges

cselekedetnek  m inõsítet te a szerzetesek  elhurcolásá-

nak  körülményei m iat t  panaszt  tevõ püspököknek .

M eszlényi nem  ijedt  m eg a fenyegetések tõl,  legfonto-

sabb feladatának a fõpásztori feladatok  át tek intését  és

folytatását  tartot ta.  1 9 5 0 . június 2 0 -án elsõ és egyet-

len alkalommal volt  jelen a budapest i Központ i Papne-

velõ Intézetben,  a püspökkari konferencián.  Néhány

nappal késõbb,  június 2 9 -én,  késõ délután Esztergom-

ban letartóztat ták ,  majd Kistarcsán tartot ták  fogva.  Az

érsek i helynöknek  éjjel-nappal,  télen-nyáron nyitva kel-

let t  tartania cellája ablakát ,  õrei szadista módon bán-

talmazták ,  gyakran rúgták  és bot tal ütöt ték .  Sem letar-

tóztatásának  tényérõl,  sem vádemelésrõl nem jelent

meg semmiféle nyilvános híradás.  Egy rabtársa vissza-

emlékezése szerint ,  am ikor halkan k ifejezte részvétét

a püspöknek ,  M eszlényi ujját  az égre em elve csak

annyit  mondot t :  „ Õ többet  szenvedet t . ”

Sok  szenvedés ut án 1 9 5 1 .  m árcius 4 -én a

Mosonyi utcai kórházba már a halot t  fõpásztort  szállí-

tot ták ,  majd 1 0 -én temet ték  el.  Halálát  utólagosan

anyakönyvezték  1 9 5 4  júniusában. 1 9 6 6 . június 2 2 -én

hamvait  exhumálták  a Rákoskeresztúri új köztemetõ-

ben,  majd az esztergom i bazilikába kerültek  földi ma-

radványai.  2 0 0 4 .  március 1 0 -én Erdõ Péter bíboros in-

dítot ta el boldoggá avatási eljárását .  M iután az Eszter-

gom-budapest i Fõegyházmegyei Bíróság az ügyet  le -

zárta,  az ak tákat  Szõke János SDB posztulátor szemé-

lyesen vit te Rómába 2 0 0 6 . január 1 0 -én. 2 0 0 8 . júni-

us 1 1 -ére készült  el a posit io,  a végleges összefoglaló

dokumentum, amelyet  Erdõ Péter bíboros díszkötésben

adot t  át  a Szentatyának .  2 0 0 9 .  január 1 6 -án a

Szent téavatási Ügyek  Kongregációja pozit ív és egyhan-

gú nyilatkozatot  hozot t  vértanúságáról.  Az elõírások

szerint  ezután hét tagú bíborosi bizot tság vizsgálta meg

az ak tákat .  Jóváhagyásukat  követõen XVI.  Benedek

pápa 2 0 0 9 .  július 3 -án hagyta jóvá a dokumentumot ,

amely M eszlényi Zoltán püspök  vértanút  kanonizálja a

boldogok  sorában.

M agyar Katolikus Püspök i Konferencia Tt itkársága

Boldoggáavatták M esz lényi Zoltán

esz tergom i segédpüspököt

M eszlényi Zoltánt,  az 1 9 5 1 -ben mártírhalált halt segédpüspököt ünnepi szentmise keretében

avatta boldoggá október 3 1 -én 1 0 .3 0 -kor az esztergomi bazilikában.  A szertartást Erdõ Péter

bíboros,  esztergom-budapesti érsek és Angelo Amato érsek,  a Szenttéavatási Ügyek Kongregá-

ciójának prefektusa végezte.  A volt kommunista diktatúra magyarországi vértanúi közül

M eszlényi az elsõ,  akit az Egyház a boldogok sorába emelt.
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Keresztény mûvészek

L
égrády Sándor munkásságát a
születésének 100. évfordulóján
ismertem meg, 2006-ban egy

vándorkiál l ításon. Szomorúan tapasz-
taltam, hogy a rendkívüli tehetségû
mûvészrõl a lexikonokban egy sor
sem található. Itt hívnám fel a figyel-
met a szerkesztõk felelõsségére, hi-
szen sok-sok olyan emberrel találkoz-
hatunk, akik mögött alig van teljesít-
mény, viszont nevük minden lexikon-
ban jelen van. Ezt a hiányt pótolja vég-
re a Katolikus Lexikon, amelyben vi-
szont már szerepel.

Légrády Sándor 1906. március
16-án, Budapesten született. Tehetsé-
gét Istók János szobrászmûvész fe-
dezte föl. 11 éves korában Walter Gida
üvegfestõ mûhelyében inas. Az Ipar-
mûvészeti Fõiskola ötvös szakának, majd a Fõ-
városi Iparrajz iskola díszítõ- festõ osztályának,
üvegfestõ szakának mesternövendéke. Az 1923-
as országos cserkészkiállításon elsõ képéért a
legszebb festmény díj jal jutalmazták. 1924-ben
az "Áldoztató kelyhek" tervpályázatán elsõ díjat
nyert. 1927- tõl az Országos Üvegfestõ Mûinté-
zet tervezõje, majd 1931- tõl az Állami Nyomda
grafikusa. A Szent Istvánról elnevezett jubileumi
bélyegsora Buenos Airesben elsõ díjat nyert.
XII. Piusz pápa számára 1940-ben infulát készí-
tett. Horthy Miklós kormányzó 25. éves jubileu-
mára készített bélyege elsõ díjat nyert. 1941-
ben kinevezték mûvelõdési államtitkárnak.

Nevéhez fûzõdik a Mátyás- templom kincse-
inek megmentése, amiért a Katolikus Emléktár
XXIII. János pápa emlékéremmel jutalmazta.
1948-ban a Boldogasszony évének és a Szent
Jobb hazatérésének rendezvényeit tervezte. Az
1953-ban Aachenben megrendezett "A vi lág
Madonna-bélyegei" kiál l ításon az Erdélyi Ma-
donna bélyegével harmadik díjat nyert. 1965-66

között tanulmányutat tett Amerikában. Ötvös-
munkáit, üvegablakai, festményei számos temp-
lomban, múzeumban, stb. megtalálhatóak. Kö -
zel 100 (3-10 darabból álló) bélyegsorozatot
tervezett. Portréfestészetének egyik remekmûve
az 1968-ban, Kodály Zoltán emlékére kiadott
bélyeg. Mûvészetének csúcspontját a III. Lánc-
híd blokk jelentette, mely a gyûjtõk körében is
óriási népszerûségnek örvendett. 1987. július
15-én halt meg.

Fia, Légrády Csobán Ákos ápolja édesapja
hagyatékát, vele beszélgetek. Sok minden szóba
kerül az édesapjáról, de nagyon szívesen beszélt
a Mátyás- templom kincseinek megmentésérõl.

Arról is faggattam, hogy Légrády Sándor
hogyan él te meg, hogy jóformán semmilyen
kitüntetésben nem részesült. Sem Kossuth- ,
sem Munkácsy-díja nincs a mûvésznek.

Édesapám dolgozott. Nem volt ideje azon
rágódni, hogy már megint lemaradt a kitüntetet-
tek l istájáról, helyette a munkái beszélnek. Re-
mélem, talán postomus díjra érdemesként az

utókor még elismeri mun-
kásságát. Igaz, hogy talán
a világon nincs olyan gra-
fikus, aki száz körüli bé-
lyegsort tervezett volna.

Születésének 100. év-
fordulójára a Magyar Pos-
ta Zrt. alkalmi bélyeg kibo-
csátásával emlékezett meg
róla, melyet Varga Pál ter-
vezõmûvész készített.

Ha röviden jellemezni

kellene édesapját, hogyan tenné?

Egyéniség volt, mint ember és mint mû-
vész. Talán a kettõt nem is lehet szétválasztani.
Önmaga volt, saját mércével mérve: „nehéz
volt, és nehéznek találtatott” . Sohasem tartott
igényt az ítészek méltatására.                     

Gréczi László

Tisztelgés Légrády Sándor
bélyegtervezõ, grafikus, festõmûvész emléke elõtt
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Keresztény szervezetek

M ilyen célokat támogattak ebben az évben?

Az ország legkülönbözõbb pontjain találha-
tó katol ikus iskolák tehetséggondozását pályá-
zati  formában, az általuk szervezett országos és
regionál is kulturál is programokon és sportver-
senyeken keresztül támogattuk. Az intézmé-
nyek 28.200.000 Ft-os igényébõl a nyertes 62
intézménynek összesen 8.000.000 Ft-ot tud -
tunk biztosítani -  ez a megpályázott összegnek
csupán 28% -a volt. Az alapítvány lehetõségei
szerint minden arra érdemes programot támo -
gatott -  ha a pályázottnál kisebb összeggel is.

A tehetséggondozás terén a nyertes iskolák
többek között regionális biológus tábort, a te-
hetséges tanulók fej lesztésére képzõmûvészeti
és festészeti alkotótábort, gyermekek kézmû -
ves táborát, tehetséggondozó szakköröket
szerveztek, színjátszó köri  elõadások megren -
dezését és megtekintését tették lehetõvé, i l l . az
alapítvány segítségével  a katol ikus iskolák
nemzetközi versenyére juthatott el egy tehetsé-
ges hosszútávfutó tanuló. 

A támogatott regionál isan és országosan

megszervezett versenyek jó alkalmat adtak a
tanulóknak a megmérettetésre, a tapasztalatok
cseréjére, az iskolák és környezetük közötti
kapcsolatok ápolására. A versenyek sokszínû-
ségét jelzi , hogy a részvevõk életkora a legki -
sebbektõl a legnagyobbakig terjedt. 

Az óvodás korosztály számára óvodai me-
semondó és rajzverseny, egészségnap, több
játékos közlekedési  vetélkedõ, "mese- túra"
adott alkalmat országszerte a tehetségek fej -
lesztésére. 

Az általános és középiskolás korosztály
számára nagy számban rendeztek tantárgyak-
hoz, tantárgycsoportokhoz kapcsolódó regio-
nális és országos versenyeket. Ezek között kell
megemlítenünk az országos, nagy hagyományú
Károly Iréneusz Fizikaversenyt, a katolikus álta-
lános iskolák országos történelemversenyét, a
Váci Egyházmegye által szervezett természettu-
dományi versenyt, a határon túl i  magyar részt-
vevõkkel együtt lezajlott vers-  és prózamondó
versenyt, anyanyelvi, hittan, matematika, infor-
matika és fizika regionális versenyeket. 

A mûvészeti  tehetséggondozás
területén támogattuk az egyházi isko -
lák kamarazenei találkozóját, egy re-
gionál is népzenei találkozót, kórus -
találkozókat, kórustáborokat, regio -
nál is szervezésû hangversenyeket. 

Speciál i s közösségépítõ alkal -
mak vol tak a tanulók számára, ami -
kor a Kárpát-medencei Iskolatalálko -
zón, a regionális Trianon pályázaton
és emléknapon, M indszenty napo -
kon vehettek részt. A jubi leumi évé-
ben támogattuk a 14 kol légium ösz-
szefogásával létrejött Szent Ferenc
emlékversenyt. Végül, de nem utolsó
sorban a Katol i kus Iskolák Diák
Sportszövetségének rendezvényein
sok tehetséges tanuló vehetett részt,
az alapítvány támogatta e rendezvé-
nyek szervezését és lebonyolítását is. 

Hogyan tudják megköszönni az eddi -

gi támogatóknak a segítséget?

Támogatóink segítségét ezúton is
hálásan köszönjük. November 27-én
egy gálamûsor keretében kívántuk
ki fejezni támogatóinknak a köszöne-
tünket, és egyben egy kis ajándékkal
is kedveskedni , valamint a közelgõ
ünnepekre Isten áldását kérni  rájuk.

Gréczi László
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„ …  és növekedett bölcsességben, korban, s

kedvességben Isten és az emberek elõtt” (Lk 2,52)

M agazinunk
ez évi  máso-
dik számá-
ban bemu-
tattuk a kato-
l ikus neve-
lést támoga-

tó Pro Paedagogia Christiana Alapítványt. Most
az eddig elért eredményekrõl és a további tervek-
rõl kérdezem Bajzák Erzsébet M. Eszter nõvért,
az alapítvány kuratóriumának elnökhelyettesét.

M ennyire volt sikeres az alapítvány adomány-

gyûjtõ kampánya? Hogyan befolyásolta az eredmé-

nyességet a gazdasági válság?

A kampány legnagyobb eredménye, hogy
sokan megismerték a katol ikus közoktatás fon-
tosságát, az alapítványunkat, annak cél jai t és
fontosnak tartották, hogy egyetértésüket ado-
mányukkal vagy 1 % -os adófelajánlásukkal fe-
jezzék ki .  Ebben az évben október végéig 510
támogatótól 2 290 524 Ft adomány érkezett. Ez
nagyon szép eredmény, különösen, ha tudjuk,
hogy a támogatások egyötödét olyanok adták,
akik korábban nem támogatták a ka-
tol ikus közoktatást. A személyi jö-
vedelemadó 1 % -át ebben az évben
gyûjtötte elõször az alapítvány, az
erre felajánlott 1 764 530 Ft is nagy
segítséget jelent céljaink elérésé-
hez. M indehhez még pályázati  úton
a Nemzeti Civi l  Alapprogram 300
ezer Ft-os mûködésre adott támo-
gatása is hozzájárult. Így mondhat-
juk, hogy eredményes volt a kam-
pány, ugyanakkor az országos cél-
jaink nagyságát tekintve a kapott
adományok nem tudják fedezni az
igényeket. Biztosak vagyunk abban,
hogy csak adományozóink nagylel-
kûsége tudta leküzdeni a nehéz gaz-
dasági helyzet visszafogó hatását.

Honnan tájékozódhatnak az alapít-

ványról, akik többet szeretnének tudni

róla? Készült-e valamilyen bemutatkozó

kiadvány?

A www.katol ikusneveles.hu
honlapon több más fontos informá-
ció is megtalálható az alapítványról.
Az alapítvány reklámfi lmje elké-
szült, amit a sajtótájékoztatón be-
mutattunk. A honlapon ez is megte-
kinthetõ. Különbözõ csatornákon
továbbra is szeretnénk az alapítvány
megismertetését folytatni. 
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Szakmát és tartalmas életet!
Az Országos Egyházi TISZK és tagintézményei

Tavalyi számunkban hírt adtunk az Országos
Egyházi TISZK Szakképzés-szervezési Ki-
emelkedõen Közhasznú Nonprofit KFT meg-
alakulásáról.  Golda Gábor szakmai igazgatót
kérdezem: mi történt azóta a TISZK-nél?

Immár az egész ország területérõl, 46
iskolában, közel 5600 diák képzése tarto-
zik az Egyházi TISZK-hez, melyek fenntar-
tói a református, katolikus és evangélikus
egyházak. Folyamatosan bõvül szerveze-
tünk, legutóbb a Bencés Kongregáció
csatlakozott hozzánk, akik Budapesten,
M iskolcon, Szegeden és Pannonhalmán
oktatják-nevelik diákjaikat a szakképzés
keretei között. 

Talán nem mindenki jártas a területen.
Röviden el tudná mondani,  a jelenlegi okta-
tási rendben mi pontosan a szakképzés?

A szakképzésben részt vevõ fiatalok 16.
életévük betöltése után (a 11. évfolyam-
tól), államilag elismert szakmát tanulnak,
majd szakmunkásvizsgát tesz-
nek. Így ál lam ilag elism ert
s zak m u n k ás - b i zo n y ít v án y t
szereznek, m ellyel m unkába
állhatnak, a társadalom hasz-
nos tagjaivá válnak. M ivel Ma-
gyarországon a munkanélküli-
ség mellett nagy a szakképzett
munkaerõ hiánya, erre a kép -
zési formára véleményem sze-
rint igen nagy szükség van.

Mennyiben más az egyházi
TISZK-hez tartozó intézményben
tanulni egy diáknak?

Tagintézményeink a közös
értékrendünknek megfelelõen
a szakmai képzés mellett ki-
emelt hangsúlyt fektetnek a di -
ákok em beri ér tékeinek fej-
lesztésére, am i tulajdonkép-
pen a hagyományos "nevelõi"
munka. Tagintézményeinkben
nagy arányban foglalkozunk
speciális nevelési igényû, hát -
rányos helyzetû és halmozot -
tan hátrányos helyzetû diákok -
kal. A szakmai képzés által
megélhetést adunk kezükbe, a
nevelés által társadalm i beil-
leszkedésüket segítjük.

Mi a szerepe a TISZK-nek a
szakképzésben?

A TISZK-et az iskolák fenntartói hozták
létre és mûködtetik. Ez tulajdonképpen
egy ernyõszervezet, amely a tagintézmé-
nyeit segíti. Ilyen értelemben tehát egy
"belsõ" szolgáltató. Nagyon fontos szerepe
van a szakképzés finanszírozásában, hi -
szen a vállalkozások, cégek a kötelezõen
fizetendõ szakképzési hozzájárulást csak
TISZK-en keresztül juttathatják el az okta-
tási intézményekhez. 

Ezen túlmenõen a TISZK tartja a kap-
csolatot a szakképzést felügyelõ-irányító
szakhatóságokkal (m inisztériumok, Nem-
zeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet,
kamarák, stb.). Fontos szerepe van az
egyházi fenntartású szakképzõ iskolák ér-
dekérvényesítésében.

Mindemellett jövõ évben indul az Or-
szágos Egyházi TISZK továbbfejlesztése
egy EU (TÁMOP) projekt keretében, mely-
nek segítségével jobban össze tudjuk

majd hangolni a hozzánk tartozó iskolák
mûködését. 

Említette a Szakképzési hozzájáruláso-
kat.  A jelenlegi helyzetben mibõl finanszíroz-
zák az szakképzést?

Az iskoláknak rendelkezésükre áll az
állam i normatíva, de sajnos ez még a mû-
ködés fenntartására is szûkösen elegen-
dõ. Az említett TÁMOP pályázat a pedagó-
gusok és szakemberek továbbképzésére
részben fedezetet nyújt a következõ 2 év-
ben.

A szakképzésben viszont alapvetõ fon-
tosságúak az eszközök és azok mûködte-
tése, ami jelentõs költséggel jár. Szakmát
tanulni gyakorlati tapasztalat nélkül lehe-
tetlen. A késõbbi munkaerõ-piaci beillesz-
kedésben pedig fontos tényezõ az is, hogy
milyen eszközön, m ilyen m inõségben tud-
nak a diákok tanulni, gyakorolni.

A szakiskolák az eszközök beszerzését,
karbantar tását és fenntar tását
nem tudnák a szakképzési hozzá-
járulások révén kapott támogatá-
sok nélkül megfelelõ szinten meg-
oldani.

Mi tulajdonképpen a szakképzési
hozzájárulás,  ezt kik fizetik?

Minden alkalmazott után a vál-
lalkozásoknak kötelezõ ezt fizetni.
A vállalkozás dönthet úgy, hogy
ennek a kötelezettségének na-
gyobbik részét (60 % ) nem az ál-
lamkincstárnak, hanem megfelelõ
szerzõdéses keretek között köz-
vetlenül egy kiválasztott TISZK-
nek ( ill. tagintézményének) adja.
Ez tehát hasonlít a magánszemé-
lyek jövedelem adójának 1% -
ához: vagy beteszik a "közösbe",
vagy célzottan egy szervezetnek
adják. A vállalkozásoknak tehát
ezt kötelezõ befizetni, nem jelent
extra kiadást. Az számunkra így
átadott támogatások - legyen az
akár néhány ezer Ft, vagy akár
m illiós nagyságrendû - jelentõs
forrást biztosítanak az egyházi
fenntartású szakképzõ intézmé-
nyek szám ára

Köszönöm a tájékoztatást,  továb-
bi kitartó munkát kívánok Önöknek!

Gréczi László

Keresztény szervezetek
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A Béres Részvénytársaságot egyáltalán nem kell bemutatni, sem

idehaza sem külföldön, mert egy nemzetközileg is elismert, si-

keres vállalkozás, és egy olyan cég, amely nagyon sokat segít

az embereknek, nemcsak az egészségügy terén. Néhai Béres Jó-

zsef menyével, Béres Klárával, a vállalat kommunikációs igazga-

tójával beszélgetek abból az alkalomból, hogy a Béres ebben az

évben ünnepli húsz éves fennállását.

1 9 8 9 -ben, éppen 2 0  évvel ezelõtt, mondhatni, a

rendszerváltozással együtt született meg az újonnan ala-

kuló részvénytársaságok sorában a Béres Részvénytársa-

ság. A rendszerváltás teremtette meg a lehetõséget a ma -

gán tulajdonú részvénytársaságok létrejöttéhez. Elérke-

zett az idõ, amikor sorsunkat a saját kezünkbe vehettük.

Apósom szellemi apportjára, az akkoriban már jól ismert

termékre, a Béres cseppre támaszkodva hoztuk létre a Bé -

res Részvénytársaságot. Nagy örömmel és büszkeséggel

tölt el bennünket, hogy az akkor alig tíz fõt számláló,

igen nagy bizonytalanság elé nézõ, ezer szálon ingadozó

kis vállalkozás mára Magyarország gyógyszerpiacának

egy meghatározó szereplõjévé tudott fejlõdni, ami  érté-

kes termékpalettával, köztük számos piacvezetõ egész-

ségvédõ termékkel rendelkezik. Részben büszkén, rész-

ben persze szomorúan mondjuk k i, hogy mi vagyunk a

legnagyobb magyar magántulajdonú gyógyszergyár. Na-

gyon jólesõ érzés számunkra az, hogy minden nehézség

ellenére milyen messzire jutottunk. Ugyanakkor t isztán

kell látni azt is, hogy a mi nagyságunk öszszemérhetetlen

egy multinacionális gyógyszergyáréval, akik akár tízezer-

szer is nagyobbak nálunk. Ha az egymás közti verseny-

ben csak a tõkeerõ számítana, teljesen reménytelen dolog

lenne a helyzetünk. Szerencsére a hazai pályának vannak

elõnyei is. Ráadásul, mi magunkat nagyon kreatív, ügyes,

a változásokra gyorsan reagálni tudó, gyors döntések

meghozatalára képes, rugalmas vállalatnak is tart juk.

Ezért sikerül olykor a nagyok felett is gyõzelmet aratni. Jó

érzés, lehet neki örülni és büszkének lenni, de azért min-

dig tudnunk kell a korlátainkat is. 

Húsz év komoly idõ az ember életében, még egy vállalaté-

ban is az, különösen egy ilyen változékony idõszakban. 

Nekünk az a válaszunk erre és meggyõzõdésünk is,

hogy a sikerhez nagyon következetes és kitartó munka

szükséges, amely minden eresztékében hiteles. A mi vál-

lalkozásunk alapvetõen hiteles termékekbõl és hiteles

munkatársakból áll. Sem a férjem, sem én, soha nem

mondtuk, hogy ez a vállalat, csak a mi a vállunkon nyug-

szik. A Béres Zrt. nagyon komoly szakemberek tudására

támaszkodik, akik a maguk szakterületének kiválóságai.

Tehát a hitelesség, a megbízhatóság, a szakértelem és a

minõség azok az értékek, amikre elsõsorban büszkék va -

gyunk, és komoly „ Béres-értékeknek”  tekintjük. Húsz év

után nyugodtan mondhatom, hogy olyan célokért, olyan

értékrend mentén, olyan kvalitású munkatársakkal együtt

dolgozunk, amely sikerre visz, és emellett mindennap

nyugodtan nézhetünk a tükörbe.

Beszélgetésünket az értékkel kezdtük, folytassuk a ma-

gyarság kérdésével. M int jelent számotokra magyarnak lenni?

Mindent, és ezt komolyan mondom. Ez az ország a

hazánk, it t  van az otthonunk. Magánemberként és válla-

latként is –  hogy is lehetne mást mondanunk. Én is, meg

a férjem is a magyar értékeket fontosnak tartó családból

származunk, és ha már a Jóisten ezt a gyönyörûséges he-

lyet jelölte k i nekünk, akkor it t  kell helytállnunk. Én na-

ponta megköszönöm a Gondviselésnek, hogy, a világnak

erre a részére tett, hogy részesei lehetünk a magyar tör-

ténelemnek, hogy megáldott minket azzal a habitussal és

azzal a csodálatos nyelvvel, amellyel csak mi, magyarok

rendelkezünk. Mélységes fájdalommal élem meg, amikor

a tiszta és egészséges magyarságtudatot –  pejoratív, leki-

csinylõ magyarkodásként kezelik és ezt rossz értelemben

hitetik el a felnövekvõ generációval. Bánt, hogy rossz ér-

zetû, negatív kicsengésû nacionalista képzeteket társíta-

nak hazaszeretetünkhöz, kultúránk tiszteletéhez. Azt gon-

dolom, hogy nekünk, akik it t  élünk, büszkének kell len-

nünk saját magunkra, színes kultúránkra, az it t  élõ embe-

rekre, nemzeti k incseinkre, Csak ilyen szemlélettel lehe-

tünk képesek más népek, nemzetek elfogadására, t iszte-

letére. Csak ilyen alapon  szerethetõ bárki, köztük azok,

akik körülvesznek minket. Ha nem becsüljük önmagunkat,

akkor másokat sem tudunk becsülni. Nagyon fontosnak

tartom, hogy az állam és az egyházak is felvállalják a ma -

gyar értékeket, és mint alapértékeinket visszaültessék a

köztudatba. Sajnos manapság nem ez a dívat. A fiatalokat

nap mint nap nagyon sok, rossz irányú befolyás éri. Nem

könnyû a dolguk azoknak, akik otthonról nem sziklaszilárd

értékrendet örökölnek.  Mi nem csak magánemberként, de

vállalatban is megfogalmaztuk, hogy társadalmi és nemze -

ti felelõsségtudattal kell élnünk és dolgoznunk.

A globalizálódó világnak egyáltalán nem jó, ha egyes orszá-

gokban erõsítik a nemzettudatot.

Hát persze, abban a világban, ahol csak a pénz ural-

mát ismerik, ahol a sikert csak a profitban mérik, ott az

öntudatlan emberi massza a jó, ak ik  túl sokat nem gon-

dolkodnak, de jól fogyasztanak. Nekem az ember másról

szól. Hiszem, hogy a Jóisten nem ezért teremtett minket.

Mi magyarnak születtünk, magyar emberként kell helyt-

állnunk. Nyílván egy embert a családi neveltetése alapve -

tõen meghatároz. Apósomról köztudott, hogy nagy haza -

fi volt. Noha neki felkínálták az akkori polit ikai vezetõk,

hogy hagyja el a hazáját, pénzt, paripát, fegyvert is meg-

kap hozzá, csak ne itt  rontsa a levegõt –  ezt a róla szóló

könyvemben is leírom – , de õ azt felelte, hogy elõbb fog-

ja elhagyni az illetõ elvtárs Magyarországot, de õ nem

megy sehová, mert neki nem átjáróház ez az ország. Ek-

képpen is élt apósom. Mi ezt tanultuk, ezt örököltük tõle,

mi is eszerint élünk. A haza iránti hitvallásunkat igyek-

szünk tovább adni, nemcsak a szûk családi körön belül,

hanem a tágabb családunknak, a vállalatunk dolgozóinak,

és rajtuk keresztül, termékeinkkel, tevékenységeinkkel az

országunknak is. Meggyõzõdésem, tapasztalatom, hogy

sok magyar ember lelkében ott van az a bizonyos szép

magyarságtudat, nemzeti öntudat, csak talán mélyebben,

vagy félretéve, mint egy nem divatos holmi. Szép lenne

mindenkiben felébreszteni!  Szép lenne, ha például ebben

az országban mindenki boldogan viselné márciusban a

nemzetiszínû kokárdát, amely nem a megkülönböztetés,

hanem az erõs összekovácsoló erõ jele kellene, hogy le -

gyen közöttünk.

Sokan –  fõleg fiatalok –  elhagyják M agyarországot, mert

azt mondják, itt nem érdemes küzdeni, dolgozni. Én személy

szerint nagyon sajnálom, hogy a magyar értelmiség elmegy és

máshol kamatoztatja azt tudást, amelyet itthon megszerzett. 

Én is, és minden tisztes, felelõs gondolkozású ember

így érez. De manapság ez egy nagyon bonyolult és össze -

tett probléma. Könnyen mond ítéletet az, aki gond nélkül

meg tudja venni a mindennapi betevõjét., de vajon hibáz -

tathatjuk-e azt, aki nem talál munkát magának, nincs

megbecsültsége, vagy áldozatos munkájáért megalázóan

kevés bérrel kellene beérnie. Mindenki tudja, hogy a tu-

dás érték, a tudás hatalom. Mégis hagyjuk, hogy ez az ér-

ték elvándoroljon tõlünk, az agyelszívás valóban mûkö-

dik. Ezért én a magyar államot tartom felelõsnek, hiszen

kormányszintû feladat lehetõséget teremteni a f iatalok-

nak. Természetesen nagyszerû lehetõség, hogy lehet

menni világot látni, lehet külföldön tanulni, tapasztalato-

kat szerezni, csak térjenek vissza és találják meg itthon a

számításaikat. Én bízom benne, hogy lesz ez még így.

Egyszerûen nem engedhetjük meg magunknak, hogy ki-

képezzük a fiatalokat, majd elküldjük õket az országból.

Ugyanakkor, ha nem tudnak megélni, nem kapnak mun-

kát, hogyan mondhatjuk nekik, hogy a magyarságod mi-

att maradj it thon. Most sokan elmennek , de én abban bí-

zom, hogy a többségük az elsõ hívó szóra, az elsõ sze -

rény lehetõségre visszajön. 

Beszéljünk a hitrõl, ha jól tudom, Te római katolikus család-

ból származol, a férjed meg görög katolikus.

Hozzánk nagyon közel áll az ökumené, hiszen az

édesanyám református, édesapám katolikus, apósom re-

formátus, anyósom görög katolikus vallásban nevelke-

dett. A mi családunk férjem után a görög katolikus hitet

gyakorolja, a Fõ utcai görög katolikus templomhoz tarto-

zunk. De sok hívõ barátunk van a többi felekezetekbõl, ta-

lán mindezért nagyon nyitottak vagyunk a különféle egy -

házak iránt. A magam elsõ számú törvényének a tíz pa-

rancsolatot tekintem. Ez minden törvény felett áll, t isztán,

világosan megmondja, hogyan kell élnünk. Teljesen egy -

Teológia

A megszentelt vállalkozás
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értelmû és nem értelmezés kérdése, hogy mi a jó és mi a

rossz., Boldog embernek tartom magam amiért hitben él-

hetek. Aki megtapasztalja a hit erejét, az pontosan tudja,

hogy ez valójában milyen nagy kegyelem. Számomra az

emberek közti megkülönböztetés nem a hívõ és nem hí-

võ mivolt szerint van. Sohasem a hitetlen emberrõl van

rossz véleményem, hanem csak a rosszról. Nem fogadom

el, amikor azt mondják, a jó és a rossz relatív fogalom. A

jó és rossz között nagyon éles a határ, és nem jó világ az,

ahol agyonértelmezett mondatok, kicsavart szóvirágok el-

mossák ezt. Az erkölcsi törvény nagyon egyszerû, min-

denki pontosan tudja, elegendõ csak a jó lelkiismeretünk-

re hallgatni. Lelkiismerete meg mindenkinek kellene,

hogy legyen, bárhol, bármilyen helyzetben is van. 

A Béres Részvénytársaságról elmondhatjuk, hogy keresz-

tény vállalkozás?

Szerintünk úgy helyénvaló, ha egy vállalkozás polit i-

ka és vallás mentes, és nemcsak azért, mert így rendel-

kezik a törvény. Így van ez nálunk is. Nagyon sok kolle-

gámról fogalmam sincs, hogy hívõ ember-e, vagy milyen

vallást gyakorol. Ez nem téma, ugyanakkor mi nem titkol -

juk el, hogy hívõ emberek vagyunk. Tetten is érhetõ ez a

vállalat i életünkben is olykor egy-egy cselekedetünkön ke-

resztül. Például, amikor felépült az új székházunk, és ké-

szültünk az avatóra, elgondolkodtunk, hogy illõ-e egy vál -

lalat épületét megáldatni.  M it  szólnak a partnerek, a

munkatársak?  Egy családi ház esetében ez nem problé-

ma, de egy vállalat azért más, ott az ilyesmi nem szokás.

Ugyanakkor nagyon szerettük volna a Jóisten áldását is

rajta tudni az új székházon. Végül úgy határoztunk, hogy

felvállaljuk: legyen beszentelve, méghozzá az ökumené

jegyében. Egyszerre áldotta meg a házat katolikus pap,

református lelkész, evangélikus lelkész és görög katolikus

pap. Az átadó ünnepségen minden fajta ember részt vett,

hívõ és nem hívõ egyaránt. Tán furcsa volt nekik, de csak

rövid ideig. Nagyon örültünk annak, hogy a vendégek szó

szerint el voltak ragadtatva. Hívõként, vagy hitetlenül, de

mindenkitõl csak szeretet áradt felénk visszajelzésként.

Az embereknek tetszett a t iszta, bensõséges hangulat,

gratuláltak, hogy milyen szép volt így az ünnep. Legköze-

lebb, amikor a Tokaj-Hegyalján, Erdõbényén található bo-

rászatunk, a Béres Szõlõbirtok avatására került sor, már

fel sem merült a kérdés, legyen-e szentelés, késõbb pe-

dig, amikor a Szõlõbirtokon található Napba Öltözött Asz-

szony kápolnát szenteltünk, azt hiszem már senki sem le-

põdött meg. A hit  végül is mindig jelen van a mi életünk-

ben, és rajtunk keresztül a vállalatunk életben is megjele-

nik. Nem erõszakosan, és nem úgy, hogy megtéríteni sze-

retnénk bárkit is. Például ünnepeink alkalmával közös

énekeinkben. Mert nálunk szokás a közös éneklés is. Pél-

dául karácsonykor a szokásos vállalati ünnepségen. Fér-

jemmel együtt mindig meglepjük dolgozóinkat egy szép

karácsonyi énekkel. Eleinte félénken szólt az alkalmi vál -

lalat i kórus, ma már azt hiszem, mindenkinek hiányozna,

ha elmaradna a közös dalolás. Minden évben új éneket ta-

nulunk, a szövegét hazaviszik a kollégák, én úgy remé-

lem, hogy a tõlünk kapott szeretetet otthon továbbadják.

Az ünnepet megelõzi az adventi gyertyagyújtás, a kará-

csonyfa felállítása az aulában. Ez –  ahogy mondtam – ,

nem hittérítés, hanem az összetartozás kifejezése. 

Gondolom a Béres Zrt.-nek többek között ez is az egyik

nagy erõssége, hogy szeretnek itt dolgozni az emberek.

Bízom benne, hogy így van, azt szoktuk mondani, mi

it t  mindannyian amolyan „ béresesek”  vagyunk. Nem túl

régen egy felmérést végeztünk, mely foglalkozott azzal a

kérdéssel is: hogy érzik it t  magukat az emberek. Jó érzés-

sel tölt  el,  hogy a dolgozóink büszkék arra, hogy õk a

Béres-nél dolgoznak, szeretnek idejárni, ebben a közös-

ségben lenni. Nekünk egy multinacionális közegben kell

sikeresnek maradunk, és ennek nagyon fontos feltétele,

hogy az itt dolgozók jól érezzék magukat, a tudásuk leg -

javát adják, jó közösséget formáljanak, a bajban össze

tudjanak fogni. Ezek az emberi értékek tudják csak kivé -

deni a mai rossz gazdasági helyzetbõl adódó nehézsége -

ket. Fontos még a hitelesség, és fogyasztói oldalról a tu-

datosság is. A túlélés egyik feltétele, hogy a magyar em -

ber odafigyeljen a magyar cégek által kínált termékekre.

Kozma Imre atyától hallottam majd egy évvel ezelõtt,

hogy a válságot nemcsak nehézségként kell megélnünk.

A válság jó oldala, hogy feltámassza az igényt a megtisz -

tulásra, melyre nagy szüksége van nemcsak az ország -

nak, hanem a világnak is. Ha az emberek nem a valós ér -

tékekre alapoznak, akkor elveszünk mindannyian. Ne -

künk sem könnyû, hiszen ötszáz ember és az õ családjuk

van a vállunkon. 

Erre mondja a Biblia, hogy akinek többet adott a Jóisten,

attól majd többet is fognak számon kérni.

Mindannyiunknak van felelõssége, és mindannyian

tudunk adni valamit a másik embernek. Lehet az egy da -

rabka kenyér, vagy ha arra se futja, adhatunk odafigye -

lést, törõdést, vagy egy mosolyt. Szeretetet k ivétel nélkül

mindenki tud adni a másiknak. Hát mi akadályoz meg

benne?                                            Kuruczleky Ilona
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megjelent mögöttem Búza Barna szobrászmûvész. „ Te-

lefonáltam, lát tam az autót ,  azt  hit tem ot t  akar bejön-

ni. ”  Széttárt  karokkal üdvözölt .  9 9  évesen szellemi f ris-

sességben, és tele energiával mesélt  életérõl és tervei-

rõl.  Fiatalon 1 7  éves korában súlyos betegségen esett

át ,  magas láza volt  és az orvos lemondott  róla.  Ekkor

bronz szobor alakban megjelent elõtte az Úr. Nem hal-

hatott  meg, mert terve volt  Vele. Olyan mûvész lett ,  ak i

alkotásainak javával a vallás tanításait  tet te szemléletes-

sé az emberek számára.  1 9 3 4 -ben elvégezte a Képzõ-

mûvészet i Fõiskolát .  Témái nagyon változatosak voltak ,

lovas szobroktól kezdve a portrékon át ,  az érmékig.

Nagy anatómiai tudással,  k lasszikus megfogalmazás-

ban,  hagyományos elemekre épültek .  Az ország szá-

mos városában állnak köztéri szobrai.  Több mint 3 0

gyûjteményes k iállítása volt .  Jelentõsek egyházmûvé-

szet i alkotásai is.

Szent M ihály plébániatemplom oltárszobra után,

négy teljes keresztutat készített ,  Székesfehérvárra ket -

tõt ,  Sümegre és Pusztazámorra.  VI.  Pál pápa pappá

szentelésének 5 0 . évfordulójára elkészítet te a Magyar

püspöki kar ajándékát, melyre egy oldalas levélben írá-

Isten éltesse a 99 éves 
Búza Barna szobrászmûvészt! 

M
ég sárgultak  a levelek ,  egy évvel ezelõt t  koráb-

ban jöt tem, most borongós szombat délután

volt ,  kopaszak a fák, és üres a mûvésztelep. Elõ-

ször a mûterem üvegajtaján kopogtam, de mivel nem

történt semmi, megkerültem a házat és a bejáratnál

csengettem. Hangok szûrõdtek k i,  majd fürge léptekkel

sos pápai áldást kapott ,  és elküldte személyes arany

emlékérmét.  2 0 0 1 -ben Mádl Ferenc Köztársasági Elnök

úr,  Búza Barna herendi porcelánból készült  házi oltárát

választotta ajándéknak a Szent Atya számára. Ez, má-

sodik  munkája a Vat ikánban. Munkásságáért  megkapta

az 1 2 0 2 -ben alapítot t  Lillenfeldi apátság rendjelének

arany fokozatát.  Salzburgi m inorita apácáknak faragott

egy tölgyfa Krisztust ,  és a környéken több magánház

számára kereszteket készítet t .  Munkái közé tartoznak

még a vallásos témájú síremlékek, és a Kálvin téren

2 0 0 0 -ben felállítot t  Kálvin János bronzszobra.

Elmesélte, a közelmúltban egyedül volt  otthon, és

rosszul let t .  Hirtelen k ilátástalan let t  helyzete, de Judit ,

a jövendõbeli családtag várat lanul hazajöt t ,  és idõben tu-

dott  intézkedni,  orvost hívni.  Ismét a csodálatos Gondvi-

selés segítet t  rajta, terve van még Búza Barnával.  2 0 1 0

születésének századik  évében, márciusban, Sopronban

dombormûveibõl,  érmeibõl rendeznek k iállítást,  és ápri-

lisban Herenden a porcelángyár múzeumában láthat juk

alkotásait .  Tervei megvalósítását segítse az Úr, adjon jó

egészséget,  és boldog születésnapot!  

Németh Andrea 
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A
z elõzõ cikkemben már felvetettem, hogy
a mai ember nem akarja tudomásul ven-
ni  a szel lemvi lág létét. Az angyalokat,

mint meseszerû kedves és jó lényeket néha
ugyan megemlíti , de a bukott angyalokról hal l-
gat. Ez pontosan úgy van, mint a halál lal , s
más jövendõ dolgokkal, különösen a bekövet-
kezõ, mindenkit érintõ ítélettel. Egyes "teoló-
gusokkal" szemben hangsúlyoznunk kel l , hogy
a Gonosz, a bukott angyal, más közkeletû szó -
val ördög, létezik. Sõt nem egyetlen létezõ, ha-
nem sokan vannak. Szel lemek, azaz személyes
létezõk. Van akaratuk, ami szabad és értelmük.
Sajnos ez kegyetlen valóság, számolni kel l  ve-
le, mert hatása életünket befolyásol ja, alakítja.

Az elõzõ cikk elején természetükrõl, buká-

sukról  már esett néhány
szó, s azt nem ismétel jük.

"Krisztus központi szerepé-
nek fényében tisztán láthat -
juk Isten tervét, aki minden
dolgot jónak teremtett…
Ugyanakkor vi lágosan látjuk
a sátán mûvét is, aki az el len -
ség, a vádló és kísértõ." Õ tõ -
le ered a vi lágban a rossz, a
fájdalom, a betegség, a halál,
egyetlen szóval a bûn és kö -

vetkezményei . M inden rossz
ebbõl folyik. Jézus vi lágosan
beszél, amikor a vi lág fejedel -
mének, minden hazugság aty -
jának, gyi lkosnak nevezi õt.
Szent Pál szerint "e vi lág iste-
ne", Szent János: "az egész vi -
lág a gonosz hatalma alatt ál l ."
A vi lág alatt az Istennel szem -
beszállókat értik. A sátán hatal -

mát Krisztus töri meg. Ez azon -
ban késõbb történik meg, az üd -

vösség beteljesedésekor, mert ak -
kor "taszítják le testvéreink vádló -

ját". Vi lágosan ál l  tehát elõttünk
Krisztus mûve, aki  lerombol ja a

sátán birodalmát, s helyre állít -
ja Isten országát. Ebbõl azt is

megérthetjük, hogy az
apostoloknak adott hatal -
mak közül miért ál l  elsõ
helyen az ördögök kiûzése,
jól lehet nem ez a legna-

gyobb. Persze ez nemcsak rájuk vonatkozik,
hiszen: "A hívõket ezek a jelek fogják kísérni,
az én nevemben ördögöt ûznek… " A tönkretett
isteni tervet -  az angyalok lázadása, s az õs -
szülõk bûnbe esése miatt -  Jézus ál l ítja helyre.
Csak az Õ nevében gyõzhetjük le a sátánt, csak
vele szabadulhatunk meg az üdvösség el lensé-
gétõl .

A sátán volt a teremtmények legtökélete-
sebbike a többi angyal felett, s ezért úgy gon -
dolta: minden felett, amit Isten teremtett. Azt
hitte fel  tudja fogni Isten tervét, de nem értette,
hogy az ki fejezetten Krisztusra irányul. Igaz ez
Jézus fel lépéséig nem nyi lvánult meg a maga
egészében. A sátán lázadása tehát abban ál l  el -
sõsorban, hogy abszolút elsõ akar lenni, a te-

remtett vi lág központja, szemben Krisztussal
és az isteni tervvel. Ezért akarja uralma alá haj -
tani az egész vi lágot. Ádám és Éva bûnével ez
részben sikerült is neki, s azt hitte, hogy így
lesz a többi emberrel. Hihette, hiszen az em-
bernél szel lemileg tökéletesebb angyalok egy
harmada követte õt. Uralmáért kegyetlen harcot
vív, elkeseredett, hisz tudja, "kevés ideje van".
A II. Vatikáni Zsinat hangsúlyozza az Egyház
tanítását: "Az ember egész történetén végigvo-
nul valami élet-halál harc a sötétség hatalmai
el len, a történelem hajnalán kezdõdött." Ezt a
harcot azonban nem szabad félre érteni. Ez a
harc nem a Teremtõ és a teremtménye között
zaj l ik, hanem a teremtmények között és azon
belül. Itt van a szabad akaratnak a jelentõsége.
A Teremtõ Isten, a teremtmény nem isten, létét
a Teremtõtõl kapja, amit Õ soha vissza nem
von. Így lehetséges az, hogy képességei meg-
maradnak a teremtés el len folytatott küzdelmé-
ben. A harc tehát nem egy jó és egy rossz is -
ten között folyik, nem a fény és sötétség istenei
között, ahogy ezt ma itt nálunk egyesek tévesen
hiszik és hirdetik. Ez a harc a sötétség hatalmai
el len az utolsó napig, az ítéletig fog tartani Jé-
zus tanítása szerint.

Tény, hogy a sátán el leni harc minden idõ,
minden emberére áll, de egyes korokban a sá-
tán hatalma erõsebben érezhetõ. Ezt tanúsítják
a tömegesen elkövetett bûnök és a közösség
szelleme. A Római Levélben Szent Pál errõl vi-
lágosan ír az akkori kor vonatkozásában. Ám ez
ma is igaz, s vi lágosan látszik a tömegtájékoz-
tatás (önmagában közömbös) eszközeinek
rossz használatában, aminek hihetetlen befo-
lyása van a mai közszellemre. Gondoljunk csak
a sátán létének tagadására, nevetségessé téte-
lére, s korunk számtalan tévedésére. Ilyen lehet:
a Bibliában nem szereplõ lelki erõk, lények lé-
tezése, spiritizmus, reinkarnáció, okkult tudo-
mányok, az ezotéria számos válfaja. Jól jegyez-
zük meg, hogy "nincsenek jó szel lemek az an-
gyalokon kívül, s nincsenek rossz szel lemek az
ördögökön kívül." Az elhunytak lelkei nem ván-
dorolnak, hanem a tisztítótûzbe, mennybe, vagy
pokolba kerülnek. Isten néha enged kivételeket,
de ezek nagyon ritkák, s nem a spiritiszta sze-
ánszokon, s egyéb hasonlókon jelennek meg,
ott bizony az ördöggel találkozhatunk.

II. János Pál pápa szavai szerint -  számos
beszédet mondott a sátánról: "Az ördög el leni

A bukot t
angya lokról
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küzdelem, ami Szent M ihály arkangyal kiemel-
kedõ jel lemzõje ma is idõszerû, hiszen a sátán
ma is él  és tevékenykedik a vi lágban. M indaz a
rossz, ami a vi lágban van, a társadalom hiá-
nyosságai, az ember következetlensége, a sze-
mély belsõ meghasonlottsága nem csupán az
õsbûn következménye, hanem a sátán sötét és
zavart keltõ tevékenységének eredménye is."

Az ördögöket ugyan letaszították az égbõl a
földre, de a végleges ítélet még nem hangzott
el . Igaz elválasztásuk az angyaloktól  végleges.
Hatalmuk még megvan. Tény, hogy ennek ide-
je véges. Pontosan ezért ragaszkodnak hozzá
olyan kétségbeesetten. Harcuk ezért egymás
ellen és el lenünk is kegyetlen, semminõ szá-
nalmat, irgalmat nem ismer. "Gyilkos õ kezdet-
tõl  fogva." Súlyosan téved mindenki, aki  azt hi-
szi, hogy vele, velük bármilyen "meg nem tá-
madási" egyezményt, szerzõdést lehet kötni.
Korunk tévedése, hogy nem veszi komolyan
ezeket a tényeket.

Az ördögök felett még nem hangzott el  a
végleges ítélet. Szent Péter apostol írja: "A vét-
kes angyaloknak sem kegyelmezett az Isten,
hanem sötét alvi lági mélységekbe taszította
õket, hogy õrizetben maradjanak az ítéletig."
Gonosz lényük nem fogja fel , hogy meg kel l
majd fizetniük az embereknek okozott kínokat,
örök gyötrelmeik növekedésével. Szent Pál
ezért mondhatja: "Nem tudjátok, hogy angya-
lok fölött fogunk ítéletet mondani?"

M ielõtt más vonatkozásokra térnénk, ejt-
sünk pár szót az ördög ránk gyakorolt hatásá-
ról . Ál talános érvényû tevékenysége, hogy
mindenkit rosszra kísért. Még Jézus is megen-
gedte, hogy Vele próbálkozzék, hiszen Õ vál lal-
ta tel jes emberségünket. Különleges dolgokra
is képes: külsõdleges fizikai  kínokat vál that ki ,
megszál lhat embereket, zavarokat, csapásokat,
betegségeket okozhat, különbözõ félelmek, l i -
dércnyomások az emberben, s átkok házakon,
tárgyakon mind-mind lehetnek tevékenységé-
nek eredményei. A mai "felvi lágosult" ember
ezeken sokszor mosolyog, nem hiszi el, tudo-
mány-el lenesnek, középkori  babonának tartja
mindaddig, míg nem találkozik vele, s el  nem
szenvedi.

A vi lágirodalom különbözõ kapcsolatokról
beszél. Itt a legfontosabbakat említeném csu-
pán. Dante a Pokolról  ír erõsen teológiai , er-
kölcstani  felosztásban. M i l ton az angyalok és
ördögök harcát festi  nagy erõvel és képszerû -
en. A Faust típusú mûvekben az ember szövet-
séget köt az ördöggel, s aztán komoly kérdés,
hogyan tud szabadulni  tõle, s mit kezd a tõle
kapott hatalommal. Az Ember Tragédiájának
azonban nem a Faust a mintája. Az ószövetsé-
gi Jób könyvére vezethetõ vissza. Ebben Isten
és a Sátán beszélgetnek, s a gonosz hatalmat
kap az ember megpróbálására. Jób esetében ez
személyes próba saját csapásokkal, Ádám ese-

tében szintén, de nem csapásokkal, hanem a
történelem látásával. Nincs semmi szerzõdés,
szövetség. Az Ördög Báj i talában -
Hoffmanstahl mûve -  viszont az eszközök sze-
repe tûnik ki . Ez ma is érdekes, mert a külön-
bözõ varázslásokkal, báj i talokkal, egyéb prak-
tikákkal sokan foglalkoznak anélkül , hogy a
veszélyek tudatában lennének. Dosztojevszki j
lázas vízióiban is ott van az ördög. Az orosz
irodalomban egyébként másutt is érezhetõ.

A vi lágirodalom tehát komolyan veszi mind
a sátán létét, mind hatását az emberre és a vi-
lágra. Jézus nemhiába mondja: "Gyi lkos õ
kezdettõl fogva." Az Utolsó Óra szerzõje, neves
amerikai újságíró, aki környezetvédelmi kérdé-
sekkel foglalkozott, s tetõtõl  talpig modern
amerikai ember volt l iberál is korszerû) néze-
tekkel, munkája végzése során hamarosan ta-
lálkozott a gonosz mûködésével. Megál lapít-
hatta, hogy a legtöbb környezetünk el len elkö-
vetett bûn mögött maga a gonosz lélek ál l , aki-
nek ezzel az a cél ja, hogy a vi lág megrontása
révén az életet tegye lehetetlenné. A szerzõ mi-
nél közelebb került súlyos bûnökhöz, annál in-
kább láthatta, észlelhette az ördög közvetlen
befolyását az adott esetekbe és az adott embe-
rekre. Nemcsak teológiai megfontolások és
kutatások tanúsítják tehát létét és hatását.

Az Ószövetségben sokszor esik szó az Izra-
el t körülvevõ népek isteneirõl , s azok tisztele-
térõl . Ezeknek a bálványoknak nevük van, s
minõ véletlen: a nevek a fõördögök nevei.
Megál lapítható tehát, hogy az ördögök magu-
kat imádtatják egyes pogány népek isteneinek,
helyesebben bálványainak képében. Astarte,
Bél ial , Anubisz, Aszmodeusz, Belzebub mind
i lyen nevek. "Istenek" de az ördögök nevei. Eb-
ben a megvi lágításban az Ószövetség és Isten
óvó, segítõ harca egészen új  színt kap. Tõlünk
messzi vi lág, amit nem könnyû megérteni, de
a gonosz hatásától csak kemény tettekkel csa-
pásokkal volt képes megóvni népét, s elõké-
szíteni  az üdvösséget, a Megváltót.

Szó volt már arról , hogy az ördögök buká-
sukban is megõrizték azokat a természetes ké-
pességeket és erõt, amit Isten a teremtéskor
nekik adott. Így a rangjuk, alá és fölé rendelt-
ségük is megmaradt. Ez mûködésük során
nemcsak a pokolban, hanem itt a földön is így
van. M iután lényegükhöz tartozik a lázadás, a
természetes rend felbontása, így a rangsor
megváltoztatása érdekében ál landó harc folyik
köztük. Ez mel lesleg a mi nagy szerencsénk,
hiszen erejük legnagyobb részét ez a küzdelem
köti  le. Hiába Lucifer a pokol fejedelme, a töb-
biek ezt csak a nagyobb erõ miatt ismerik el .
Ál landóan lázadnak, hogy a vezérséget elhó-
dítsák. Érthetetlen el lentmondás. Ezek a hihe-
tetlen értelemmel és logikával felruházott lé-
nyek gõgjük és önzésük miatt vál lalkoznak er-
re a reménytelen harcra, ami tel jesen el lenté-

tes intel l igenciájukkal. Igaz, az emberek között
is gyakran láthatunk hasonló jelenségeket. A
bûn, a gyûlölet, a gonoszság így homályosítja
el  az értelmet. A gonoszság, az ál landó és mér-
téktelen önzés, megosztottság jel lemzi õket és
hazájukat, a poklot. Ezt õk építik maguknak, Is -
ten megengedi, hogy szabad akaratuk döntésé-
nek megfelelõen él jenek és mûködjenek. Ez
nem Isten büntetése, hanem szabad döntés kö -
vetkezménye. Nagyon fontos, hogy ezt megért -
sük, és vi lágosan lássuk.

Végül beszélnünk kel l  a bennünket érintõ
kérdésekrõl, jól lehet az elõbbieket még  sokáig
lehetne folytatni. Az elõzõ két cikkemben már
említettem, hogy nemzetünk különleges és
egyben csodálatos küldetése az Istenanyához
köt bennünket, aki a gonosz legfõbb el lensége.
Ez egyben azt is jelenti , hogy mi vagyunk az
egyik kiemelt célpontja. M i vagyunk akkor is,
ha kicsiségünk és elesettségünk ezt logikai lag
nem indokol ja. A bennünket körülvevõ és fo -
lyamatosan ható gyûlölet éppúgy, mint Trianon
ezt igazolja. M inket kíván felhasználni épp ki -
csinységünk és gyöngeségünk miatt Isten,
hogy a hatalmasat, a vi lág meghódítására tö -
rekvõt legyõzze.

A Máriás Papi Mozgalom cönákulumai so -
rán a rólunk, s a horvátokról (a Szent Korona
másik országa) kapott üzenetek tel jesen vi lá-
gosak: Debrecen 1996 IX 15 "Az ördögi és sza-
badkõmûves erõk elszabadultak… Az Egyházat
i tt éveken keresztül üldözték, bebörtönözték…
szeretnék megemlékezni  szeretett fiamról ,
M indszenty Józsefrõl… Az Egyház ma látszó -
lag szabad, de akadályoztatva van… itt a sza-
badkõmûvesség uralkodik a maga okkul t
hatalmával… a kommunizmus bukása… csak
jele és elõvételezése az én tel jesebb és na-
gyobb gyõzelmemnek", ami "az egész vi lágban
a szabadkõmûves és sátáni erõk vereségével
fog bekövetkezni… "; Zágráb 1996 IX 20 „A
Sátán immár fel jutott hatalma csúcspontjára,
és most végrehajtja, amit az Úr engedett meg
neki…  Ami e nemzetben történt, mindenki
számára jel lé vál ik. Jézus és égi Édesanyátok,
az Egyház és a pápa iránti  hûsége miatt a Sá-
tán azzal a szándékkal kelt fel el lene, hogy el -
pusztítsa. E célra egyesült minden sátáni és
szabadkõmûves erõ. De én magam jelöltem ki
vereségük óráját…  Az Úr én ál talam, az Õ kis
szolgálója által fog gyõzni. Én pedig ti  általa-
tok, kis fiaim.”

Az üzenetek bõséges
anyagot adnak az ördögi
és szabadkõmûves -  az õ
mûve -  erõk mûködésérõl,
de egyben arról is, hogy
mi kicsiny, ám fõ eszközei
leszünk a legyõzésüknek.
Erre kel l  felkészülnünk,
hogy alkalmasak lehessünk.    Bakos Batu
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Turulszobrok a Kárpát-
medencében Katona Berna-

dett összesen 290 turul-szob-
rot fényképezett le, vagy gyûjtött

össze az utókor számára, melynek anyaga két
CD-n megtekinthetõ.

Mivel komoly érzelmi-  és politikai viharokat
okoz Budapesten a XII. kerületben látható turul-
szobor, lássuk mit ír a turul madárról Anonymus
A magyarok cselekedetei címû mûvében:  „Ál -
mos, az elsõ fejedelem /  Az Úr megtestesülésé-
nek 819. évében Ügyek volt Szkítia legjelesebb
vezére, aki, mint fentebb említettük, hosszú idõ

után Magóg királytól származott. Önedbelia fe-
jedelmének Emese nevû leányát vette nõül
Dentümogyerben, s tõle született meg Álmos-
nak nevezett fia. Az Álmos nevet azonban isteni
közbelépés eredményeként nyerte, mivel váran-
dós anyjának álmában égi látomás jelent meg
turulmadár képében. Az reászállván mintegy te-
herbe ejtette és tudomására hozta, hogy méhé-
bõl forrás fakad s hogy ágyékából dicsõséges
királyok származnak majd, akik azonban nem
saját földjükön fognak sokasodni. Mert az álmot
magyar nyelven így hívják, s születését álom jö-
vendölte meg, õt magát is Álmosnak nevezték
el. Vagy azért hívták Álmosnak, azaz szentnek,
mivel utódaitól szent királyok s hercegek szület-
nek majdan… ”

László Gyula történész A honfoglaló magyar
nép élete címû munkájában  pedig a következõ-
ket írja: „Az Árpádok családjában a pogány
idõkben tehát csodálatos jelek elõzték meg a fi-
úk születését. Emese álmából megfejthetjük e
jelenségek értelmét. Errõl Kézai a következõket
írja: Ethele királyi címere, melyet pajzsán szo -
kott hordani, egy madárhoz hasonlított, amelyet
magyarul turulnak hívnak, fején koronával. Kü-
lönben a hunok is egész Géza vajda koráig, míg
maguk közösen kormányozták magukat, ezt a
címert viselték a harcban." Késõbb pedig így
szól a magyarok vezéreirõl: "Ezen kapitányok
közül  tehát Árpád, Álmosnak, Elõd fiának,
Ögyek unokájának a fia, a Turul nemzetségbõl,
volt vagyonilag a leggazdagabb s származására

nézve a legelõkelõbb... Álmos tehát
a Turul nemzetségbõl való, családi
címere is a turul, ez mutatja, hogy At-
ti lától származik, s végül anyját, Emesét
is a turul termékenyíti meg. Kezdjük a rövid
elemzést a régészetileg is megfogható részen.
Eszerint Atti la pajzsán koronás turul volt a jel-
vény. A turul sólyomfajta madár, fejére a vadá-
szatkor sapkát húznak…

Emese álmának elsõ része jel legzetes
totemisztikus fogantatási álom. A totemizmus
szóval –  rövidre fogva – azt a hitet jelöli a nép-
rajztudomány, amikor egy vérségi kötelék, csa-

lád vagy nemzetség azt tartja, hogy a ködös elõ-
idõkben õsanyja vagy õsapja (aszerint, hogy
anyajogú-e ez a közösség vagy apajogú) nem
ember volt, hanem valamiféle más teremtett
lény, mondjuk állat. Keleten igen gyakoriak a
hasonló származásmondák, amelyekben az õs-
anya vagy õsapa sas, sólyom, szarvastehén,
medve, kutya, farkas vagy hattyú. Hogyha eze-
ket a népeket az idegenek megkérdezik szárma-
zásuk felõl , akkor válaszként mindig
totemisztikus eredetmondájukat kapják meg. A
magyarság is azt vallotta, hogy õse Hunor és
Magor szarvasünõtõl (Eneh) származott, s õs-
anyjuk vezette õket az új hazába. Az Árpád-csa-
lád pedig, amint Emese álmából kitûnik, ugyan-
csak hasonló fogantatásmondával származtatta
magát a turultól s így Atti lától. (...)"

Katona Bernadett tehát az õsi magyar totem-
állat felvételeit gyûjtötte össze. Nem mindenna-
pi munkájáról érdeklõdésünkre elmondta: -  A
turulmadár 2005- ig olyan szinten létezett a fejé-
ben, hogy „Emese álma”, „a turul mint az Ár-
pád-ház szent állata” , i l letve az M1-esen utazva
gyakran látta az 1992-ben újraavatott tatabányai
turult. Akkor kezdte a turulokat „gyûjteni”  és
alaposabban kutatni utánuk, amikor 2005-ben a
XII. kerületi turul gyakran téma volt a médiában.
Akkortájt Szarvason járt, ahol a szarvasi város-
háza elõtt –  mintegy véletlenül meglátta az elsõ
világháborús hõsi emlékmûvet, egy szép turul-
lal a tetején. Lefényképezte. Késõbb más váro -
sokban, községekben átutazva is észrevette a

Hit–magyarság–érték

Turulszobrok a Kárpát-medencében
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turulszobros emlékmûveket. A sokadik után már
kezdte kifejezetten figyelni õket – amelyik útba
esett vidéki útjai során, mindig megörökítette.
Idõvel elterjedt a hír a Minerva Polgári Körük-
ben, a barátai között, hogy turulokat gyûjt. Aki
járt valamerre és turult látott, lefotózta, elküldte,
vagy felhívta, küldött egy e-mailt vagy sms- t,
hogy itt-ott látható turul. Ezekbõl az informáci-
ókból összeállt egy l ista, hova kellene eljutnia
fotózni.

2008. júniusában megismerkedett dr. Nagy
Barnabásné Magdi anyóval, aki hatszoros nagy-
mamaként és egyszeres dédnagymamaként ki-

tartóan küzdve a nyári meleggel, a vidéki vonat-
és buszmenetrendekkel lelkesen segíti a turulok
összegyûjtésében. Hála neki –  mondja Berna-
dett, valamint a gyergyócsomafalvi és csíksze-
redai Szilágyi családnak, akik a székelyföldi tu-
rulokat gyûjtik. Továbbá nagy segítséget tudnak
adni egymásnak egy másik szenvedélyes turul-
gyûjtõvel, a törökkanizsai honlap szerkesztõjé-
vel, Horváth Zsolttal. Õ a gyûjteményét feltette a
délvidéki város általa szerkesztett magyar nyel-
vû honlapjára is: www.torokkanizsa.extra.hu. 

A két CD-anyagáról Katona Bernadett hang-
súlyozta: –  Az album (CD) elsõ részének anya-
ga – mely az országjáró kiállítás anyaga is egy-
ben – nagyjából három év alatt gyûlt össze,
2008. ápril isában a Trianon Múzeum igazgatója
kérésére a polgári kör tagjainak közös költség-
vállalásával berendeztek egy kiállítást Várpalo-
tán a Trianon Múzeumban. Itt és másutt is a lá-
togatók körében felmerült az igény, hogy a kép-
anyagot tegyék hozzáférhetõvé szélesebb kö-
zönség számára is. Ennek az igénynek megfelel-
ve adta ki 2008. júliusában digitális fényképal-
bum (CD) formájában az elsõ részt, amely 140
kárpát-medencei turulmadaras emlékmû fotóját
tartalmazza.

A turulszobrok születési idejérõl Bernadett
kijelentette: – Az 1917-es törvény azért fontos,
mert sokan trianoni emlékmûként tartják szá-
mon a turult, holott egyáltalán nem az! Van egy-
két trianoni turul is, de ez elenyészõ, egyáltalán
nem ez a jel lemzõ, hanem a túlnyomó többsé-
gük az elsõ világháborús hõsöknek állít emléket
az 1917-es törvény értelmében. Jászfelsõ-
szentgyörgy ön 2008. novemberének elején új-
jáavatták az elsõ világháborús turulszobros em-
lékmûvet.  Itt hallott elõször az 1917. évi VIII.

törvénycikkrõl, amely a városok, községek ré-
szére elrendelte, hogy erejükhöz mérten emlé-
kezzenek meg az elsõ világháborúban meghalt
hõsökrõl: „1917. évi VIII. törvénycikk: a most
dúló háborúban a hazáért küzdõ hõsök emléké-
nek megörökítésérõl /  1. § M indazok, akik a
most dúló háborúban a hadrakelt sereg kötelé-
kében híven teljesítették kötelességeiket, a nem-
zet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdeme-
sekké. Õrizze meg a késõ utókor hálás kegyelet-
tel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóz-
tak a veszélybenforgó haza védelmében.

2. § Minden község (város) anyagi erejének
megfelelõ, méltó emléken örökíti meg mind-
azoknak nevét, akik lakói közül a most dúló há-
borúban a hazáért életüket áldozták fel. A részle-
tes szabályokat a belügyminiszter rendelettel ál-
lapítja meg. Késõbb az I. vi lágháborús turul-
szobrok közül sokra kerültek még II. világhábo-
rús, 1956-os, sõt az 1848-49-es szabadságharc
hõseinek emléktáblái.

Katona Bernadett által ismert és lefotózott
legrégebbi turulszobrok az 1896-os Millennium
idejébõl valók, mint például Pusztaszer. De kö-
zel ennyi idõs, 1897-es a Gyõr-Kismegyer tu-
rulja, melyet a Napóleon elleni nemesi felkelés
emlékére állítottak (idén húsvétkor ellopták… ) 

Az egyik legújabb, Páty második turulját
2007. novemberébõl, és Székelyudvarhely tu-
rulját ugyanaz a Szmrecsányi Boldizsár készítet-
te, aki a XII. kerületit is. Ha jól emlékszik Berna-
dett, 2008. ápril isában avatta fel Orbán Viktor és
Szász Jenõ. Aszófõ turulja is új lehet. Nagykö-
rûben is nemrég avattak turulszobrot -  ahová
még nem ért el fotózni a „mûvésznõ” .

A turulszobrok helyszíneirõl Katona Berna-
dett elmondta: -  Keleten Madéfalváig jutottak el,
a felvidéki Vágfarkasd turulszobra a legésza-
kibb, a mai Heil igenkreuz, azaz Rábakeresztúr a
legnyugatabbra fekvõ, a délvidéki Újvidék pedig
déli irányban a legtávolabbi. Bernadett szerint
talán az Alföldön kevesebb turul található -  per-

sze ott kevesebb település is van –, a Dráva
mentén és Zemplénben pedig a legtöbb. Sum-
ma summarum: eddig 290 kárpát-medencei tu-
rulról készített fotót. Az elsõ CD-n 140, míg a
második CD-n 150 fotó látható. A harmadik ké-
szülõ CD-re már elkészült újabb 36 fotó, ezt jö-
võ júliusra tervezi kiadni. Jelenleg 600-nál több
turul helye ismeretes.

Katona Bernadett beszélgetésünk végén
hangsúlyozza: – Õ nem történész, nem irodal-
már, nem fotós, és nem mûvésznõ, egyszerûen
csak polgári körös, de ezt fontosnak tartja, aki
civil szellemi honvédõként szeretné felfedezni,

és lefotózni az összes ma még létezõ turul-szob-
rot, s ezt minél több embernek szeretné hozzáfér-
hetõvé tenni. Ezért szerveztek már eddig is több
kiállítást. Az országjáró ötlete és az indító kiállí-
tás Bp. XII. kerületében született meg idén febru-
árban. A „XII. kerületi Mûvelõdési Központ vál-
lalta fel az országjáró kiállítás anyagának kivite-
lezését, a XII. kerületi önkormányzat támogatásá-
val. Ezt követték a  következõ helyszínek: Szar-
vas, Karcag, Debrecen-Józsa, Telki, Tapolca,
Pusztaszer, Iregszemcse, jelenleg Budafok.

Az országjáró kiállítások további helyszínei a
következõk: 2009. Taksony,  december 8–22.
Zalaegerszeg,  2010. január 5-15. Romhány,
2010. március 15. Pomáz. S végezetül, ki ez az
ifjú hölgy, aki szenvedélyesen gyûjti a turul-
szobrokat? Közgazdász, a Budapesti Gazdasági
Fõiskolán végzett külkereskedelmi gazdász sza-
kon 2000-ben, Európai Uniós specializációval.
Tárgyalási szinten beszél angolul, németül, ola-
szul és oroszul. M int mondja, életének kardiná-
lis része a sport: hat évig kézilabdázott a Fradi-
ban, a Keltexben és a Lõrinci Fonóban. Hobbija
a mindenkori munkája. Szabadidejében pedig
fut, úszik, teniszezik, a polgári körrel közös
programokat szervez. Szereti a jó zenét minden
mûfajban, sokat olvas, és keresztszemes hímzé-
seket készít. De most ami
számunka a legfontosabb:
szenvedélyesen gyûjti és
fotózza az õsi magyar to-
tem-állatot, a turulmada-
rat, s mint tudjuk, ma a
szel lemi  honvédelem
mindennél  fontosabb.
Munkája tehát misszió!      

Frigyesy Ágnes
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Kórusok és karnagyok

A
népdal szerelmesei
harmadik alkalommal
találkoztak a Nógrád

megyei Dejtáron. Az ezer-
háromszáz lelket számláló
község a palóc vidék
gyöngyszeme. A népdal-
verseny megrendezésével a
község szülöttjére, Luspay
Kálmánra emlékeztek, aki
negyvenkét évig volt Dejtár
kántor- tanítója. Zsúfolásig
megtelt a mûvelõdési ház
október 17-én. 

A verseny megkezdése
elõtt mûsorral kedvesedtek
a rendezõk. Énekelt a helyi
Szivárvány kórus, bemu-
tatkozott a dejtári Csepere-
dõk együttes. Utóbbi hat-
nyolc éves gyerekekbõl
ál l t, akik népviseletben
népitáncol tak. Táncukat
Kozák Simon Katalin nép-
dalénekes, néptánc oktató
tanította be, aki nemrég te-
lepült át Csíkból. A terem-
ben Erkel Ferencre emlé-
kezve nyílt kiál l ítás, a Him-
nusz zeneszerzõje születé-
sének közelgõ kétszázadik
évfordulója alkalmából. A
gyerekek négy korcsoport-
ban indultak, két-két nép-
dalt mutattak be. A har-
mincöt induló tíz település-
rõl  érkezett: Nagyoroszi,
Vámosmikola, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Ba-
lassagyarmat, Patak, Bernecebaráti, Budapest
és természetesen Dejtár. Öttagú zsûri értékelte a
hallottakat. A verseny nagydíját a Budapestrõl
érkezett Tolnay Lea nyerte szép énekével. Ha-
gyomány, hogy a verseny végeztével a jelenlé-
võk kisétálnak a temetõbe és megkoszorúzzák
Luspay Kálmán sírját. A verseny értékelése és a
díjkiosztás után Erkel Tibor zeneszerzõ, a zsûri
elnöke az alábbiakat mondta el:

M ilyen benyomások érték a mai napon? Nehéz

dolga volt a szûrinek?

Nem volt könnyû döntés. M inden verseny-
zõ kapott egy emléklapot, a helyezetteknek ap-
ró ajándékokkal kedveskedtek a szervezõk. A
teremben –  ahol a verseny folyt –  megjegyezte
valaki, hogy itt lesz Erkel év. Meg kell jegyez-
nem, hogy i lyen kiváló kiál l ítással , amely a
magyarországi életmûre pontosan és szépen
vi lágít rá, al ig találkoztam eddig. Felhívom a fi-
gyelmet arra, hogy a Zeneakadémia, a Magyar
Ál lami Operaház nem készül Erkel bemutatóra.
Nekem nagyon jól esett, hogy itt Dejtáron lesz
Erkel megemlékezés. Lehet, hogy Pesten nem lesz, de az egész országban igen.

Faragó Laura énekmûvész

is tagja volt a zsûrinek. Ön

második alkalommal vesz

részt az értékelésben. Az elõzõ

évhez képest mennyiben volt

más ez az idei verseny?

Mielõtt elkezdtek volna
a versenyzõ gyerekek éne-
kelni, volt egy félórás mû-
sor. Ez olyan volt, mint egy
istentisztelet. Nagyon szé-
pen felkészültek Erkel Fe-
renc köszöntésére és
Luspay Kálmán méltatásá-
ra. Ekkor úgy éreztem
Dejtáron, hogy ez itt az én
hazám. Úgy éreztem, hogy
ebben a hazában otthon va-
gyok a dejtáriak által. A
színvonal emelkedett a ta-

valyihoz képest.
M indenki  maga-
sabb csúcsra ju-
tott, mint az elõzõ
évben. Egy i lyen
népdal versenyen
– mivel gyerekek-
rõl  van szó – ,
mindig a gyerek a
„ fej”  aki  énekel .
Azonban a „nyak”

a pedagógus. A pedagógusnak több felkészítési
idõt javasolnék. Nagyobb figyelemmel kellene
lenni a dal kiválasztására. A fejecske nem tehet
róla, hogy milyen nyak mozgatja. Nagyon meg
vagyok hatódva, hogy itt lehettem. Ezekért a na-
pokért érdemes élni. A gyerekek többsége nép-
viseletben lépett fel. A ruhát is külön kellene ér-
tékelni, díjazni. A magyar
népviselet nagyon gaz-
dag, nagyon szép. A nép-
dalhoz hozzátartozik a ru -
ha is, amiben énekel az
elõadó. Remél jük, hogy
jövõre ismét találkozunk
hasonlóan szépen felké-
szített gyerekekkel.             

Szilágyi Ferenc     

Csak Tiszta Forrásból
Népdalverseny Dej táron

Csak Tiszta Forrásból
Népdalverseny Dejtáron
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Felvidéki katolikus hírek

N
ovember 15-én a zsitvabesenyõi
egyházközségben ért véget a má-
jus 3-ai XX. Komáromi Imanapon

elindított Jópásztor Imakilenced, amely-
nek keretében magyar papi hivatásokért
imádkoztak a felvidéki magyar katolikus
hívek és papok mindig más és más egy-
házközségben. Az imakilenced imaórával
kezdõdött, amelyben a Papság évéhez
kapcsolódóan a hívek rózsafüzér- imád-
ságot végeztek, melyet jó papokért aján-
lottak fel. Ezt követõen szentségimádásra
került sor. Közvetlenül a szentmise elõtt
került sor az új oltárkép megáldására, amely
Szûz Mária születését ábrázolja, mivel a temp-
lom búcsújának ünnepe Kisboldogasszony ün-
nepére esik. Az értékes, fára festett mûvészi áb-
rázolás (ikon) teológiai mondanivalóját Farkas
Zsolt, garamkövesdi lelkipásztor, zsitvabesenyõi
születésû lelkiatya magyarázta el a hallgatóság-
nak: „Az ikonon ábrázolt jelenet meglehetõsen
gazdag, sok fontos részletet találunk benne. Je-
lenetben, akármilyen kicsi de mégis, a központi
alak az Újszülött Szûz Mária, akit éppen fürdet-
nek. Egyik oldalon párnákkal megtámasztva fek-
szik, pihen Szent Anna. Egy asszony körülötte
segédkezik, hiszen régen a bábák, a rokon
asszonyok segédkeztek a születések levezetésé-
nél. A másik oldalt a boldog és büszke apa, aki
még hitt a csodákban, öregkorára gyermeke
születik, meghatódottan nézi újszülöttjét, látja
és nemsokára kezébe veheti az isteni csodát. Az
ikonfestõ nem zárt térbe helyezte a jelenetet, ha-
nem egy ház körülzárt udvarára, melynek teoló-

giai háttere, hogy ez a születés az egész világnak
örömet hirdetet, nemcsak ennek a kis család-
nak, de az épületeket összekötõ bordó drapéria,
lepel adja meg a születés intimitását, hogy egy
kis otthonban, egy ház belsõ udvarán vagyunk.
Az Istenszülõ Szûz Máris szüleirõl és születési
körülményeirõl semmi biztosat nem tudunk. Ép-
pen ezért kezdtek el beszélni róla már a korai
idõkben, s így keletkeztek az apokrifek. Bennük
nem a részletek fontosak, hanem az ott leírt tör-
ténet tartalma és tanulsága. Így arra kell odafi-
gyelni, hogy Isten öröktõl fogva munkálja az
emberiség üdvösségét, és kiválasztotta hozzá az
eszközöket is, melyek a megváltást szolgálják.
Nemcsak prófétákat küldött, hogy ébren tartsák
a megváltás eszményét, hanem kiválasztott egy
törzset is, amelybõl a Megváltó származik. Õne-
ki pedig édesanyát ajándékozott, hogy bizonyos
idõben, bizonyos helyen, bizonyos szülõktõl
megszülethessen az, akit Õ kijelölt arra, hogy a
„menny kapuja lehessen” . Errõl szól a Szûz Má-

ria születésének az ünnepe, ezt mutatja meg, ezt
akarja kézzelfoghatóvá, láthatóvá tenni az elõt-

tünk álló ikon.”  Az ikon az õsi magyar-
országi kegyhelyen, Máriapócson ké-
szült, amely Bubrik M iklósné Johan
Viktória alkotása. Az oltárképet az Imaki-
lenced fõcelebránsa és ünnepi szónoka
Mons. Spányi Antal székesfehérvári me-
gyéspüspök szentelte fel. A püspök atya
szentbeszédében kiemelte Prohászka
Ottokárnak, Székesfehérvár püspöké-
nek, Magyarország apostolának és taní-
tójának példáját, aki ma is utat mutat a
keresztény magyarság számára. Pro-
hászka püspök életében „mindenkinek
mindene lett” , új papi nemzedéket nevelt
föl, akik Magyarország szétdarabolása-
kor tartották az emberekben a lelket, a

hitet. A fõpásztor elmondta, hogy a megjelent
közösség a Jó Pásztor kilenced befejezéséhez
ért, mely során papokért, papi hivatásokért és jó
papokért kérték Istent. A hívek közössége és a
pap összetartoznak. Maga az Úr mondta: „Kérjé-
tek az aratás Urát!”  Az elõttünk járók életének
példáját követve imádkozzunk, újul junk meg és
újuljon meg a világ. A szentmisét a püspök atya
mintegy 25 oltártestvérével együtt mutatta be a
zsúfolásig megtelt templomban. A püspöki ál-
dás elõtt gyertyás körmenetre került sor a Fati-
mai Szûzanya szobrával. Az Imakilencedek so-
rozata ezzel lezárult, ám a jövõben is tervezik
különbözõ imatalálkozók megtartását. János
atya megköszönte a zarándokoknak a hûséges
részvételt, valamint a lelkiatyáknak, hogy bekap-
csolódtak az egyes állomások megrendezésé-
ben. Az Imakilenced egyben Kárpát-medencei
méreteket is öltött, hiszen ausztriai és magyar-
országi állomásai is voltak.            

Pázmaneum

I
sten kegyelmébõl és a felvidéki katolikusok
összefogásából felépült a komáromi Szent
Imre Kollégium! Hatévnyi kitartó ima, munka,

embertársainkba és Istenbe vetett bizalmunk
gyümölcseként 2009. december 8-án, Szûz Má-
ria Szeplõtelen Fogantatásának ünnepén meg-
nyitotta kapuit a szlovákiai magyar katolikus fi-
atalok II. vi lágháború utáni elsõ középiskolai
kollégiuma!

A komáromi MARIANUM Magyar Tannyelvû
Egyházi Iskolaközpont részeként fog mûködni.
Nem titkolt célja, hogy a szórvány-  és peremvi-
déken élõ magyar gyerekeknek nemzetiségüket
megõrzõ szellemi mûhelyt biztosítson. Keresz-
tény intézményként ugyanazt a célt hivatott
megvalósítani, mint a Marianum: hogy a szlová-
kiai katolikus magyarság számára papot, tanítót
és értelmiséget neveljen. Olyan fiatalokat, akik a

Magyarok Nagyasszonya pártfogásában bíznak,
Szent Imre herceg hõsies tisztaságát eszmény-
ként követik és tanulmányaikat befejezve vissza-
térnek, hogy közösségük javára és Isten na-
gyobb dicsõségére munkálkodjanak.

2010. szeptemberétõl várható, hogy a kollé-
giumot besorolják az iskolai hálózatba. Ekkortól
várható, hogy állami finanszírozás érkezzen. Ha-
todik éve, hogy segítséget kértünk, mert önerõ -
bõl nem tudtuk volna felépíteni a Szent Imre
Kollégiumot. Kérésünket meghallgatták az égiek
– és segítség érkezett. Voltak plébániák, ahol
gyûjtést szerveztek, terjesztették téglajegyeinket,
de sok apró magánadomány is érkezett. Pályá-
zatok útján is sikerült támogatást szereznünk.
Meglepõ volt közönyösnek tûnõ korunkban az
összefogás, az önzetlenség, a nemeslelkûség,
mellyel naponta találkoztunk. Meglepõen sokan

voltak, akik felvállalták az ügyünket és a maguk
szerény módján segítettek. Diákjaink a persely
koppanó fi l léreivel járultak hozzá az építéshez,
más a munkáját, a tehetségét, öregkorára össze-
kuporgatott pénzét, vagy éppen az imáit ajánlot-
ta fel értünk. Püspökeink és papjaink is a határ
mindkét oldaláról jeleskedtek, hiszen gyors se-
gítség kellett! M indezek eredménye lett, hogy
embertelen korunkban, a gazdasági válság kö-
zepette jelesre vizsgázott a SZERETET.

A MARIANUM régebbi és újabb történetéhez
egyaránt hozzátartozik a tetterõn alapuló össze-
fogás, hiszen az 1929-es indulás, és az ezt kö-
vetõ újraindítások sem történhettek volna meg e
nélkül. Közadakozásból épült fel az iskola, s
most a kollégium is. Önzetlenségbõl, nemes,
tiszta szándékból jött létre, ezért méltó a Szent
Imre Kollégium ünnepélyes megáldásának idõ-
pontja is: december 8., Szûz Mária Szeplõtelen
Fogantatásának ünnepe.          Madarász Róbert 

MARIANUM igazgatója 

Felépült a komáromi Szent Imre Kollégium

Befejezõdött a Jópásztor Imakilenced
Zsitvabesenyõn

Fotó: Farkas Gábor
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K
iss Árpádné Katalin asz-
szony református papi
palást készítõ, Debre-

cenben él. Húsz évvel ezelõtt,
könyvelõi munkáját cserélte
fel e szent hivatásra…  Azóta a
munkái igen sok országba el-
jutottak -  Magyarországon kí-
vül a kárpát medencébe, Euró-
pába és a tengeren túlra is.
2005-ben Budapesten, a XIV.
Országos Népmûvészeti Kiál l í-
táson "Arany Oklevelet" ka-
pott. 2006-ban, az Országos
Textiles Konferencián a II. díjat
nyerte el . 2007-ben
Canadában részt vett a "Régi
mesterségek -  élõ mesterségek" fesztiválján, a
magyar kézmûves csapat tagjaként. 2008-ban
pedig megkapta a "Népi Iparmûvész" címet.

Ami a fentieknél is fontosabb: szelíd, de tar-
tásos asszony. A hivatása iránti alázat tükrözõ-

dik a mozdulatában, amint
mutatja a szövetet, a hozzá-
i l lõ, fekete bársonnyal…

Nem a szolgálón, hanem
a szolgálaton van a hang-
súly. A paszományokat
kizárólag kézi horgolás-
sal  készíti , hiszen –
ahogy mondja, a palást-
nak ez az ékszere. Arról is
hosszan beszél , hogy a
palástnak méltósága van.
M iként méltóságtel jes -
nek kel l  lenni  annak a
szolgálatnak, amit a vise-
lõje végez. 

Katalin asszony olyan
szeretettel végzi a mun-
káját, ami manapság igen
ritka. Hadd idézzem õt:

„Sokszor azt érzem, hogy mire elkészül egy-egy
palást, majdnem belehalok. Szeretem, ha nem
viszik el azonnal, mert akkor még egy kicsit dé-
delgethetem.”  Ki tudja, talán egyik unokájára
majd éppen ezt hagyja örökül…

A
z idei õszön hálaadó istentisztelet kereté -
ben emlékezett a Hollywoodi Magyar Re-
formátus Egyház fennállásának 50. évfor-

dulójára. Az 50 évvel ezelõtti indulás konkrét
eseményhez is kötõdik: 1959 áprilisában, a Nt.
Négyessy Bertalan elnöklete alatt ülésezõ pres-
bitérium egyhangúlag Nt. Trombitás Dezsõ meg-
választását ajánlja a gyülekezetnek. Ezt követõen
a gyülekezet, lelkészével együtt, megújult erõvel
látott hozzá a feladatokhoz: mindenekelõtt a
templom felépítéséhez, melyet 1960 decemberé -
ben szenteltek fel. Nt. Trombitás Dezsõ szolgála -
ta 1990-ben ért véget, utódja Nt. Vass Zoltán lett,
aki 1994- ig volt a hollywoodi magyar reformátu-
sok lelkipásztora. Ezt követõen Nt. Fodor Dénes
töltötte be ezt a tisztet, 2000- ig. Nt. Nagy Bálint
2000 október 1-tõl végzi a mai napi szolgálatát.
A jubileumi ünnepségen Ft.
Szabó Sándor hirdette az
Igét. A gyülekezet lelki -
pásztora röviden ismertette
az elmúlt évtizedek temp-
lom-történetét és gyüleke-
zet- történetét. Szép versek
és énekek is gazdagították
az emlékezést.

Az oldalakat összeállította: dr. Kis Boáz

A
Váci Református Népfõiskola ma már tizen-
nyolcadik éve mûködik. Népszerû sorozata,
a „Novemberi Esték” a városban és a kör-

nyéken is ismert, igen népszerû rendezvény. Kis
Csongor – a népfõiskola vezetõje – elmondása
szerint, a méltán népszerû elõadás-sorozat a
jobboldali beállítottságú politikusok, mûvészek,
tudósok, elõadók, írók és költõk fóruma. Az esté-
rõl estére megjelenõ, mintegy 70–80-fõs közön-
ség igen nagy érdeklõdéssel hallgatja az érdeke-
sebbnél érdekesebb elõadásokat.

Az elmúlt években, a teljesség igénye nélkül,
nem kisebb elõadók szólaltak meg a Népfõiskola
rendezvényein, mint Orbán Viktor, Mikola István,
Áder János, Kövér László, Németh Zsolt, Harrach
Péter, Tempfli József, Erdélyi Géza, Koltay Gábor,

Boross Péter, Fekete
Gyula, Pálhegyi Fe-
renc –, hogy csak
néhányukat említ -
sük. 2009 novem-
berében, 18. alka-

Foglalkozása: palástkészítõ

lommal sem volt ez máskép-
pen, a nagyérdemû igen
nagy várakozással tekintett
Pomogáts Béla, Nagy Lenke,
dr. Kis Boáz, Molnár Béla, dr.
Gál András Levente, Kis Ger-
gely Márton, Kerényi Imre
elõadókra, akik az elõadást
követõen felmerülõ kérdé-
sekre is igen kitekintõ vála-
szokat adtak. A politikusok,
írók, jogászok, lelkészek és
újságírók között, külön érde-
kessége volt a hétnek, hogy
egy CD õsbemutató is szere-
pelt a programban. A több,

mint egy órás élõ zenét Kis Gergely Márton a
Népmûvészet Ifjú Mestere, tiszaladányi reformá-
tus lelkipásztor és két kislánya szolgáltatta.

Népfõiskolai esték Vácon

A
Magyarországi Református Egyház no-
vember 19-20-án tartotta XIII. zsinati cik-
lusa negyedik ülését Balatonszárszón, az

SDG Konferencia Központban. 
A tanácskozást dr. Huszár Pál világi elnök

nyitotta meg, majd dr. Bölcskei Gusztáv püspök,
a Zsinat lelkészi elnöke mondta el megnyitó be-
szédét. Az ülés kiemelkedõ eseménye volt a 75
éves Barmeni Teológiai Nyilatkozat méltatása,
valamint a Rajnai Protestáns Egyházzal kötött
partneri megállapodás ünnepélyes aláírása. A
zsinat november 20-án zárult úrvacsorás isten-

tisztelettel , melyen
Steinbach József dunántúli
püspök hirdette az Igét. 

Zsinati ülés Balatonszárszón

Kis Gergely Márton
és lányai

Molnár Béla 

országgyûlési
képviselõ – KDNP

Hollywood
Ötven év az Úr szolgálatában
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A
Szendrõládi Népfõiskolai Egyesület évrõl-
évre megrendezi õszi konferenciáját, Bé-
res Lászlóné szervezésében. Õ az, akinek

hallatlan érdeme és munkája van abban, hogy
az ország északi részén lévõ településen, közel
húsz éve igen aktív a népfõiskolai élet. 

Idén, Kálvin János születésének 500. évfor -
dulóján, a nagy reformátor élete és munkássága
volt a rendezvény központi témája. Ez alkalom-

mal nyílt meg a Kálvin kiállítás is, melyet dr. Kis
Boáz, a Magyar Népfõiskolai Collegium elnöke
prezentált Szendrõládnak. 

A konferencián igen értékes elõadások
hangzottak el. Horkay László, a kárpátaljai ma-
gyar reformátusság ny. püspöke az ott élõ ma-
gyarok múltját és jelenét vette számba, s termé-
szetesen, a püspök úrtól megszokott módon: jö-

Kálvin konferencia –  népfõiskolai szervezésben

Református hírek

B
ékássy Andor Bács elhunytával nem csak
családját, hanem a délvidéki Zombor re-
formátus gyülekezetét is nagy veszteség

érte, ahol megbízott igehirdetõként végezte hû-
ségesen a szolgálatot. Emellett a Vajdasági Re-
formátus Egyház közpénztárosa és a Zsinati Ta-
nács tagja is volt. Lelkészcsaládban nõtt fel –
Zomboron – , ott kapta örökségül szülei hagyo-
mányos, református keresztyén hitét. Vil lamos-
mérnöki világi pályája mellett, teológiai tájéko-
zottsággal és az ügyhöz méltó hivatástudattal
vállalta, hogy hivatalos egyházi felhatalmazás-

võbeni reménységgel…  Dr. Benke György, ny.
teológiai  tanár Kálvin János bibl icizmusát
hangsúlyozva, nemcsak az életébe, hanem az
életmûvébe is igen alapos betekintést adott, a
jelenlevõ, legalább száz fõs hallgatóság számá-
ra. Nagy Lenke, a Magyar Rádió Kuratóriumá-
nak elnökségi tagja "Érték, érdek, társadalom"
címmel tartott elõadást, rámutatva arra a nagy
szakadékra, amely jelenleg hazánkban az érték
és az érdek között van – negatív kihatással a tár-
sadalomra. A szendrõládi népfõiskolások min-
dig igen nagy szeretettel és kitüntetett figyelem-
mel fogadják a Népfõiskolai Collegium elnökét,
dr. Kis Boázt. Így volt ez most is…  Az MNC el-
nöke „Régi dicsõségünk, hol késel?”  címmel
szólt a jelenlévõkhöz – elõadását nagy figyelem
kísérte. Szépen énekel t a kórusok, Rõczei
Andrásné – a legidõsebb népfõiskolás –  verses
köszöntõt mondott. Az ünnepség végén, Béres
Lászlóné ajándékkal kedveskedett a meghívott
vendégeknek. 

sal , igehirdetõként lépjen
édesapja örökébe. Ezzel
ideig-óráig enyhített azon az
idült gondon, amit nemcsak
a lelkészhiány, hanem a
gyülekezetek anyagi  erõt-
lensége is jelent Délvidé-
ken. Békássy Andornak kü-
lön erénye volt bibliaisme-
rete, ének-zene tudása. A fá-
radhatatlan munkában fele-
sége volt a hûséges segítõtársa. Aktív közéleti

M adarász Imréné dr. két cikluson keresztül volt igazga-

tó a 150 éve alapított Lónyay Utcai Református Gimná-

ziumban. M iben látja vezetõi munkája eredményét?

Többféle képzési formát indítottunk kollégá-
immal együtt ez alatt az idõszak alatt. A mai ne-
héz anyagi helyzetben több lábon áll az iskola:
van nyolc- , hat- , öt-  és négy évfolyamos képzés
is. De egy keresztyén iskola esetében sokkal
fontosabb ennél a gimnázium erkölcsi, szellemi
és lelki értékrendje. A Magyar Örökség díj át-
adásakor is az iskola erkölcsnemesítõ pedagó-
giáját tartották elismerésre méltónak.

M i a legemlékezetesebb eseménye az Ön vezetõi

tevékenységének?

Talán mindenki emlékszik rá, hogy a Lónyay
szinte legutoljára kapta vissza az épületét. A ne-
héz küzdelemben a keresztény emberek közös-
ségét szólítottam meg és kértem segítségüket,
és akkor az elsõ hívó szóra az ország különbözõ
részeirõl katolikus és evangélikus testvéreink is

eljöttek tüntetni a
Par l am en t h ez.
Szinte látom ma-
gam elõtt a táb-

lákat: KATOLIKUSOK A LÓNYAYÉRT, BALATON-
FÜRED, TATABÁNYA, és aki nem tudott eljönni
az levelet írt, hogy velünk együtt imádkozik. Kö -
szönöm mindenkinek a felebaráti szolidaritást.

Személy szerint egy igazgató- tanár kollégá-
nak, Nagy Istvánnak szeretnék köszönetet mon-
dani, akivel együtt hasonló harcot folytattunk az
egyházi iskoláért, õ az egyetemi katolikus gim-
náziumért, ottani szolgálatáért tett meg mindent,

amit emberileg lehetett. Nagy István a 80-as
években kezdett történelmi kutatómunkába, és
5-6 év szívós munkájával talált olyan dokumen-
tumokat, amelyek bizonyították, hogy az Egyete-
mi Katolikus Gimnázium valóban a katolikus
egyházat i l leti. S aztán, amikor a rendszerváltás
után a jogszabály lehetõvé tette, mindent meg-
tett azért, hogy több éves peres eljárással való-
ban azé legyen az épület és az oktatási lehetõ-
ség, aki évszázadokkal ezelõtt elindította.  Nagy-
ra értékelem, ha valaki egy ügyre 100 %-osan
felteszi az életét. Ez a fajta erkölcsi magatartás
kereszténységünk értéke volt a múltban, és re-
méljük, az lesz a jövõben is. Köszönöm neki,
hogy lelki testvérek lehettünk ebben a küzde-
lemben.

Én hiszek az ima erejében. Munkatársaimtól
egy szobrot kaptam búcsúzásul. Márvány talap-
zaton egy imára kulcsolt kéz van, s a márványra
vésett szöveg is imára biztat. A keresztény egy-
ségtörekvés szellemében ezt kérem katolikus
testvéreimtõl, imádkozzanak értem és minden
keresztény tanár pedagógiai munkájáért.

Elhunyt a zombori tiszteletes
tevékenységet is vállalt: meg-
határozó személyisége volt a
zombori magyarságnak. 

A gyászistentiszteleten
Lángh Endre püspök és Orosz
Atti la lelkipásztor hirdette a
vigasztalás Igéjét, a temetõi
szertartáson Csányi Erzsébet
lelkipásztor ágendázott. Irinej
bácskai szerb-ortodox püs-
pök levélben fejezte ki rész-
vétnyi lvánítását. Plávsi ty
Branimir a világi munkatársak
nevében búcsúzott. Legyen

áldott Békássy Andor Bács emléke! 

Én hiszek az ima erejében
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B
öszörményi Gergely, pályáját a ze-
néért három hónap után elhagyó
közgazda vagyok. Református lel-

kész-családba születtem, a múlt század
közepén. Atyai ágon Böszörményi Jenõ
nagyapám, Ede apám, –  anyai  ágon
Hatolkay és Czanik lelkészek, valamint a
BAY családban a felmenõink közt sok-sok
református lelkészt találunk. M inderrõl
legjobban apám egyik írásának idevágó
passzusa szól: „A Böszörményi família
úgynevezett ároni család; férfi tagjai leg-
alább háromszáz éven át voltak neves lel-
készek, s a nõk is elõszeretettel mentek fe-
leségül lelkészekhez. Minthogy Isten pa-
rancsa úgy hangzott: 'Áron fiai legyenek a pap-
jaim' , a reformátusok így nevezik azokat a csa-
ládokat, akik sok nemzedéken át adtak lelkésze-
ket az egyháznak.”    

Apámat, aki Princeton-ban végezte a teoló-
giát, 1955-ben „ félreállították” , így általános,
közép-  és zeneiskoláimat Hódmezõvásárhelyen
végeztem. Zongoráztam, és vadászkürtön ját-
szottam a helyi szimfonikus zenekarban. Ezred-
kürtös sorkatonai szolgálatom után 1971-ben
kezdhettem meg tanulmányaimat Budapesten a
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyete-
men. A 1970-es évek során megszerveztük a
Közgáz Klub-ot, ahol jómagam disc- jockey-
ként dolgoztam. 1974-ben két hónapig London-
ban tanultam, majd 1976-ban diplomáztam.
1977-ben három hónapos „nagy ívû pályát fu-
tottam be”  a Chemolimpex-nél, majd néhány év
zenei „szabadúszás”  („közveszélyes munkake-
rülés” ) után 1983-ban hanglemez-kereskedést
nyitottunk feleségemmel, Zohna Mártával. Kicsi
üzletünk a maradandó értékû zenéket gyûjtõk
zarándok helyévé vált. A 80-as évek végén elsõ-
ként foglalkoztunk nagykereskedéssel, és im-
porttal. A 90-es évek elején megnövekedett
helyigényünk okán átköltöztünk a jelenleg is
meglevõ 120 négyzetméteres áruházunkba
(1114 Bp., Bartók Béla út 59.), ahol a kezdeti
években ingyenes akusztikus koncerteket tartot-
tunk, amire a BBC-tõl a Magyar Rádióig, a kör-
zeti TV-ktõl a Magyar Televízióig sokan kíván-
csiak voltak.

M ikor és milyen célból hoztad létre a Periferic

Records kiadót?

1993-ban az After Crying „Overground
Music”  címû CD- jének kiadásával megalapítot-
tam a Periferic Records hanglemezkiadót, és ez-
zel magam is megkezdtem a hazai zenei kulturá -
lis értékek mentését, kiadását és megõrzését.
Nem a minden áron való profittermelés a célom,
hanem inkább apám intelmének szeretnék meg-
felelni. Azt mondta: „ ..fiam, próbálj  meg értel-
mes nyomot hagyni az utókorra.”  – Ezen va-
gyok. Az elsõ album kiadása óta eltelt 17 évben
sikerült a Periferic Records-ot Magyarország
egyik meghatározó, értékteremtõ kiadójává fej-
leszteni. Jelenleg (2009-ben) 80 zenekar i l letve

elõadómûvész 206 albuma tartozik a ki-
adóhoz.

M ilyen sikereket, eredményeket mondhat

magáének a kiadó?

Ugyanebben az évben alapítottuk
családi vállalkozásként a Stereo Kft.- t,
amely a CD-k, DVD-k és könyvek forgal-
mazásán kívül hazai és külföldi koncertek
illetve fesztiválok szervezõje. A Periferic
Records mûvészei rendszeres vendégei,
sztárjai közeli és távoli országok klubjai-
nak, fesztiváljainak, és büszkén hirdet-

jük, hogy a Stereo Kft. 25 országba exportálja a
színvonalas magyar zenei kiadványokat. 

2000-ben életre szóló élményt adott a Fradi
pályán tartott Magyar Reformátusok Világtalál-
kozója, amelyen mintegy húszezren hallgathat-
tuk az Igét és énekelhettük református zsoltára-
inkat és dicséreteinket. Ott szembesültem azzal,
hogy zenei standunknál több ezer hívõ kereste
(hiába!!) a református énekeket CD-n és kazet-
tán. Akkor és ott eldöntöttem, hogy útjára indít-
juk a Református Énekek koncertsorozatot,
amelybõl CD-t adunk ki évente. A 2002-ben in-
dult koncertek azóta is tartanak, és elmondhat-
juk, hogy a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hang-
versenytermében tartott esemény mára a Kár-
pát-medence reformátusságának legnagyobb
zenei ünnepe, ahol a 350 fõs egyesített kórus és
alkalmanként az 1300 fõs gyülekezet együtt zen-
gi az Igét. A következõ alkalmat 2010. június
25-én tartjuk a MÜPA-ban.

2004-ben – kevésnek találván az évi egy re-
formátus kórus-koncertet, –  elhatároztuk, hogy
három napos Református Zenei Fesztivál kereté-
ben mutatjuk be egyházi hagyományainkat, ze-
nei kincseinket, református iskoláinkat, irodal-
munkat, nép-  és képzõmûvészetünket, misszió-
inkat -  általában egyházunk felépítését és szol-
gálatát. A fesztivál fõ támogatója a Magyaror-
szági Református Egyház és a Ferencvárosi Ön-
kormányzat, helyszíne a Kálvin tér, a Ráday utca
– „KULTUCCA” és a Bakáts tér. A korábbi ese-
ményekrõl  i tt lehet részletesen olvasni :
www.perifericrecords.com/rzf (VII. Református
Zenei Fesztivál: 2010. június 4-5-6.)

Református zene

Beszélgetés Böszörményi Gergellyel, a Preferic Records 
hanglemezkiadó alapítójával, a református zenei élet kiemelkedõ képviselõjével

A magyarságot – 
éljenek a Kárpát-medencében vagy a világ másik felén –

egy nemzetnek tekintem
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Református zene

M iért pont a Kárpát-medence zenéjét karoltad fel,

mit jelent ez számodra? 

Talán nem véletlen egybeesés, hogy éppen
2002-ben indult útjára a Kárpát-medencei M a-
gyarok Zenéje (akkor még Határon Túli Magya-
rok Zenéje) koncertsorozat is, amely magyar ze-
nei gyökereink bemutatását, megõrzését tûzte ki
céljául. Kodály és Bartók nyomdokaiban járva
valljuk, hogy a népzenének ott a helye a legfé-
nyesebb hangversenytermekben, s legyen ünne-
pi alkalom az olyan találkozó, amikor felvidéki,
kárpátaljai, erdélyi, vajdasági
és kis-magyarországi zené-
szek, táncosok és a közön-
ség találkozik e koncerteken.
A budapesti gálakoncert után
minden évben körbejárjuk
egy-egy koncerttel a körülöt-
tünk lévõ országok magyar
kisebbségét, ezért is lett a
sorozat alcíme: 8 KONCERT
–  8 ORSZÁG –  EGY NEM -
ZET. A Kárpát-medence leg-
jobb zenészein és táncosain
kívül a sorozatnak garanciát
és hitelességet ad M ádl Dalma, Dr. Bölcskei
Gusztáv és Jókai Anna neve.

A Stereo Kft. és a Periferic Records zené-
szei keresik a kapcsolatot azokkal az önkor-
mányzatokkal, amelyek velünk együtt fontos-
nak tartják a gyermekek hazaszeretetre, hitre
nevelését, és azt, hogy megismerjék a Kárpát-
medence zenei kincseit. Ezért szervezzük évek

óta „Nyíl t Énekóra”  néven azt az évente 6-8
koncertbõl ál ló ünnepi sorozatot iskolás gyer-
mekeknek, amely során színházteremben is-
merhetik meg a legkülönbözõbb és legjobb ze-
nészektõl NYÍLT ÉNEKÓRA keretében zenei ha-
gyományainkat.

A magazin alcíme: hit -   magyarság -  érték - , kér-

lek mond el mit jelentenek számodra ezek a fogalmak!

Talán a fentiekbõl világosan kitûnik, hogy
számomra alapvetés, hogy a magyarságot –  él-
jenek a Kárpát-medencében vagy a világ másik
felén –  egy nemzetnek tekintem és munkám,
küldetésem, hitem, õseim, zenei örökségünk,
hagyományaink, humorunk, kultúránk – mind-
mind ideköt, ehhez a földhöz.

Szolgálatként végzett munkám mellett több
ellenszolgáltatás nélküli kulturális tevékenysé-
get folytatok: Közgáz Baráti Kör Alapítvány kurá-
tora, Civil Rádió (98 MHz) egyik alapító zenei

szerkesztõje, mûsorvezetõje,
Szép Szó Kulturális és Ha-
gyományõrzõ Egyesület ti t-
kára, Vuj icsics Egyesület
tagja.

2000. december 2- án
vehettem át az Artisjus Zenei
Alapítvány kuratóriumától a
„kortárs magyar zenemûvek
kiadása, terjesztése és kö-
zönséghez juttatása érdeké-
ben kifejtett kiemelkedõ te-
vékenységért”  adományo-
zott kitüntetést. 

Közeledik a karácsony szent ünnepe. M iként

szoktátok megünnepelni?

Karácsony szent ünnepét mi is hitünk és
hagyományaink szerint ünnepeljük: lélekben
felkészülünk, Úrvacsorás Istentiszteleten ve-
szünk részt, családi körben elcsendesedünk,
megajándékozzuk egymást és meglátogatjuk
szeretteinket.                         Kuruczleky Ilona

Sok szeretettel köszöntjük Dr.  Kis Boáz református lelkészt,  lapunk munkatársát,  a református rovat
vezetõjét születésnapja alkalmából,  és hogy Csákváron húsz éve teljesít szolgálatot.  

Isten éltesse erõben,  jó
egészségben még nagyon

sokáig! (a szerkesztõség)

Dr.Erdélyi Géza püspök úr és felesége 
Nagy Lenke lelkész körében

Palást átadása és a presbiterek kézfogása a
lelkésszel

A hívek énekkel köszöntik lelkipásztorukatA legkissebbek verseket mondanak

Ft.  dr.  Erdélyi Géza püspök úr,  az MRETZS lelkészi
elnöke köszönti az ünnepeltet az Úr asztalánál

Köszöntõt mondott: Ft. Csûry István püspök úr, Ft. Horkay László püspök úr, Ft. Kettõs János püspök úr, dr. Pomogáts Béla professzor úr, az Anyanyelvi Konferencia
elnöke, Tóth Miklós, az MRETZS alelnöke, Barabás Zoltán, a Partiumi Magyar Mûvelõdési Céh igazgatója, Pálfy G. István, a Duna Televízió elnökségi tagja, Gábor Lajos,
felvidéki esperes, Orbán Zoltán, hegyközújlaki lelkipásztor, Giesz János, polgármester (Csákvár), Csákány Zsuzsa, irodavezetõ (Kálvin Otthon), Horváth Kálmánné, óvo -
davezetõ (Lorántffy Óvoda), Kis Csongor (család képviseletében), Lipcsey Edit  elõadómûvész, Melegh Vilmos, a nagyváradi Magyar Színház volt igazgatója 
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Hittan

M
indenki ismeri a szót, az érzést, a
lelkiismeret furdalást. Amikor va-
lam it nem egészen helyesen tet-

tünk, egybõl megszólal a lelkiismeretünk,
és figyelmeztet. 

Ha ésszerûen tudok igazolni egy tettet
akkor az már helyes is? Nem biztos. A ter-
rorista is meg tudja magyarázni, m iért kell
robbantania. Az õ lelkiismerete hogyan
mûködik? Tévesen. A II. Vatikáni zsinat
szerint a téves lelkiismeret nem veszíti el a
méltóságát. M ivel a lelkiismeret tévedhet,
ezért van szüksége a nevelésre, alakításra.
M inél több jót kell tenni, hogy ez a viselke-
dés rögzüljön. Arisztotelész is azért írta
meg a három etikai mûvét, hogy akik azo-
kat olvassák, készségesebbek legyenek a
jóra. Szerinte az erény, gyakorlással elsa-
játítható. Platón szerint képesek vagyunk
nevelni az érzelmeinket, Kant szerint kép-
telenek vagyunk az érzelmeinket képezni. 

Hare filozófus véleménye, hogy m in-
den tettnél, döntésnél, f igyelembe kell
venni a sajátos körülményeket. A büntetõ-
jog is figyelembe veszi a szándékot, ami-
kor aljas indokról, vagy gondatlanságról
beszél. M indenki a maga szemszögébõl
ítél meg dolgokat. Így ellentétes véle-
ményre is juthatnak emberek. pl. Jézust a
zsidó fõpapok veszélyesnek ítélték meg,
felforgatónak tartották, ezért halálra adták.
Pilátus ártatlannak tartotta, mégis elítélte.
A római százados meglátta benne az igaz
embert, az Isten Fiát, mégis felügyelte a
kínhalálát. Az apostolok hit tek benne,
mégis magára hagyták. A nõi követõi te-
hetetlenül, de kitartóan álltak a kereszt
alatt. Hányféle viselkedés...

Egy tett lehet helyes, és mégsem jó. pl.
tiszteli valaki az apját, ez helyes, de csak
azért tiszteli, hogy majd örököljön tõle, ez
erkölcsileg nem jó cselekedet, erkölcsileg
értéktelen. Megtévesztette az apját és be-
csapta. Önzõ a tette, önszeretetbõl, érdek-
bõl cselekedett. Schopenhauer szerint az
igazán gonosz azonban az, aki úgy okoz
fájdalmat másnak, hogy az neki magának
semmilyen elõnnyel nem jár.  

Egy tett lehet helyes pl. kimenteni egy
fuldoklót, de nem feltétlenül erkölcsös,
mondjuk ha csak azért mentette ki, hogy
pénzjutalmat kapjon. A tökéletes tett er-
kölcsileg helyes is és jó is. Aquinói Szent
Tamás szerint a tökéletes erkölcsi jót nem-
csak kötelességbõl, hanem vágyból is kell
tennünk. 

Isten megteremtette a világot, és van
róla egy terve. A tervébe belevonta az em-

Szent Ágoston még megengedhetõnek
tartotta a prostitúciót, mert attól félt, ha
betilt ják ezt a tevékenységet, a szenvedély
megzavarja a közrendet. Arisztotelész pe-
dig még természetesnek tartotta a rab-
szolgaságot. Nem szólalt meg a lelkiisme-
retük ezek ellen a dolgok ellen? Nem, mert
akkor mások voltak a társadalm i normák.
Ezek a normák azonban változhatnak.

Aquinói Szent Tamás azt állítja, a bûn
észellenes. M it jelent ez? Modern megfo-
galmazásban úgy hallottam ugyan ezt,
hogy a bûn nem kifizetõdõ. Könnyebb ra-
bolni, m int megdolgozni valamiért, de tud-
e igazán örülni a rablott holm inak a tolvaj?
Nyugodt a lelkiismerete? 

Az ember a rosszat nem a rosszért te-
szi, hanem mert a jót akarja elérni. Csak-
hogy nem jó eszközökkel vágyik elérni a
jót. Platón szerint csak az erényes ember
lehet boldog, mert azt teszi, am ire az ész
indítja. A hedonista, élvezkedõ ember is
boldog akar lenni, de ott hibázza el, hogy
a boldogság nem végcél, hanem a boldog-
ság pl. a barátság, vagy jótett velejárója.

Hallgassunk tehát m indnyájan a lelkiis-
meretünkre, és tegyük a jót. Ha valakinek
maradandó készsége van a jóra, azt eré-
nyesnek nevezzük. Készsége tulajdonkép-
pen m indenkinek van a jóra, mert m inden
em ber alapbeállítot tsága a jó, hiszen
transzcendentál is lények vagyunk. A
transzcendentális adja m eg az em beri
méltóságunkat, mondja Rahner. Az em -
bernek transzcendentális motivációs rend-
szere van. Ez azt jelenti, hogy a jóra va-
gyunk beállítva. De hogy mi a jó, azt az
emberi észnek kell meghatározni. Van,
akinek a hedonizmus a jó, van, akinek a
közjó, a társadalom építése. 

M aur ice Blondel f i lozófus erre azt
mondja, hogy az élet akkor lesz értelmes,
ha Isten megközelítésére használjuk. M i-
nél inkább többet tud az ember, annál in-
kább tudatára ébred, hogy nincs semmije,
nem tud semmit, nem az, am it akar. Az
emberi lét szellem i dinamikáját egyetlen
földi cél sem tölti
be, magunktól erre
képtelenek va-
gyunk, de mástól,
Istentõl m egkap-
hatjuk, hogy m i
életünk célja . Meg-
kaphat juk er re a
központi kérdésre a
választ kegyelem -
bõl, ha kérjük azt.            Papp Nóra

bert is, aki nem passzívan él a világban,
hanem eszes lényként gondoskodnia kell
magáról és másokról. Az állatok is részt
vesznek Isten világtervében, az ösztön
szintjén. Az ember úgy születik a világra,
hogy a szívébe van írva a természeti tör-
vény, vagyis hogy -a jót kell tenni, rosszat
kerülni, -az életet meg kell õrizni, tovább-
adni, -társadalmat meg kell szervezni. Eze-
ket a fõ irányvonalakat, a m indennapi élet-
ben, konkrét helyzetben kell alkalmazni. Az
eszünkre van bízva, hogy ezt hogyan tesz-
szük, mert differenciálásra van szükség.
pl. tudom, hogy hazudni nem szabad. De
ezt m indig, m inden körülmények közt be
kell tartanom, úgy ahogyan Kant gondol-
ja? Akkor is megmondom az igazat, ha na-
gyobb rosszat csinálok vele? Ha halálra
üldöznek valakit igazságtalanul, én útba
igazítom a hóhérokat, megmutatom hol
rejtõzik az az ár tat lan em ber? Nem .
Aquinói Szent Tamás azt javasolja, m indig
a kisebb rosszat kell választani.  

Következtetni lehet bizonyos jelekbõl,
hogy a szándéka tiszta volt-e az esetleg té-
vedõ illetõnek. Õszinte a személy, ha felül
meri vizsgálni lelkiismeretét, ha hozzá me-
ri mérni tettét mások véleményéhez, ha el-
fogadja, hogy mások másképpen dönte-
nek.

Tény, hogy az erkölcsben a változatlan
fõ irányvonalak mellett, kialakulhatnak ko-
ronként új normák is. 20 évvel ezelõtt a
katolikus erkölcstan még azon az állás-
ponton volt, hogy a lakóhely megválasztá-
sában a feleség, engedelmesen követni
tartozik férjét. Ma már a megbeszélést, kö-
zös döntéshozást emelik ki. 50 évvel ez-
elõtt az erkölcsteológusok megengedhe-
tõnek vélték a halálbüntetést. 

Mi is az a lelkiismeret? 



Szent Kereszt 37

Egyházatyák

1542 június 24-én a spanyolországi Fontiveros
városában született a keresztény misztika egyik
legjelentõsebb alakja. Ezen a  területen egyéb-
ként Órigenész volt az úttörõ, Énekek éneke
kommentárja a hellenisztikus korszak kultúrtör-
téneti foglalata bibliai elkötelezettséggel, olyan
kiemelés, mely neoplatonista kortársaival foly-
tatott szellemi párbeszédét és viadalát tükrözi
Salamon király versgyûjteménye által. Kortársa
Plótinosz szintén misztikus gondolkozónak te-
kinthetõ, jelentõsége a késõbbi keresztény gon-
dolkozásban nem értékelhetõ pusztán marginá-
lisnak. Azután emblematikusan hordozta a Jé-
zussal történõ elragadtatott szeretet-egyesülés
örömüzenetét a ciszterci szerzetes egyházatya
Szent Bernát! Keresztes Szent János máig ható-
an egyedülálló irodalmi értéket hagyott ránk. Is-
tenkeresõ versei a vi lágirodalom legnagyobb al-
kotóival állíthatók párhuzamba. Az Istenkeresés
módja, a diszharmónia megvallása, és az, hogy
a torzó-szerû valóság égi emelkedettséggel
egyensúlyba hozható, Hölderl inre, vagy a közel-
múlt hazai alkotójára Pil inszky Jánosra jellem-
zõ, az õ lírájuk ezt a problémát eltérõ módon de-
monstrálja, a kérdésre adott válaszuk kevésbé
optimista mint Keresztes Szent János verssora-
ié. A kármelita misztikus nagy teológia felké-
szültséggel írt, a tudományos utalások bele-
ágyazódtak verseibe, ezért szövegei sok-szem-
pontúan elemezhetõk. Elmélkedõ teológiai írá-
sait egyébként sokszor idézik modern katolikus
gondolkodók, fõleg mióta XI. Piusz pápa egy-
háztanítónak nyilvánította 1926-ban. Már a ba-
rokk idõszakban is erõteljesen hatott, de életét
tragikus hányattatás jellemzi, igaztalan bebör-
tönzés, inkvizíció elé idézés, halálos ítélet,
melynek végrehajtásától csak a sikeres szökés
mentette meg. Juan de Yepes y Álvárez néven

született Fortiveros városában, Kasztíl iában, ám
a szegény takácsmester édesapa halála után
édesanyja Medina del Campoba költözött, az if-
jú itt belépett a jezsuita rendbe, ahol 53-69 kö-
zött tanult, a helyi kórházban pedig szerzetes-
ként dolgozott.

1563-ban átment a kármelita rendbe, ahol
felvette a Juan de la Cruz szerzetesi nevet. A
rend Salamonce-ba küldte, itt San Andrés egye-
temén fi lozófiát tanult. Elsajátította a héber és
arámi nyelvet, lefordította spanyolra az Énekek
énekét. M iután 67-ben szerzetessé avatták,
csatlakozni akart a karthauzi rendhez, de errõl
Teréz nõvér, a késõbbi Avilai Szent Teréz lebe-
szélte. Végül Ajates völgyében, Avila mellett
alapított egy új rendházat. Itt valóban aszketikus
életet éltek a szerzetesek és apácáik. Így szüle-
tett a mezítlábasok mozgalma. Rendkívül szigo-
rú szabályzattal a munkát helyezték középpont-

ba, így folyamatosan feladatokat szabtak ki.
Csakhamar szemet szúrtak XII. Gergely pápá-
nak, 77. december 3-án éjjel rájuk törték az aj-
tót és Toledo várbörtönébe szállították õket, ahol
az inkvizíció kezébe kerültek. Fogságának har-
madik hónapjában Juan új börtönõrt kapott, aki
humánusabban bánt vele, papírt és tintát jutta-
tott cellájába. Legszebb verseit ekkor írta Ke-
resztes Szent János. Hírét vette, hogy ki akarják
végezni, ezért börtönébõl szökni kényszerült. A
menekülõ szerzetest San José apácái fogadták
be. Ez adott alkalmat Granadába költözéséhez,
ahol új mûvei is születtek. Súlyos betegen
Ubedóba ment, és a helyi rendõrparancsnoknál
tisztázni akarta magát, de halála ebben megaka-
dályozta. 1591. december 14-én hunyt el.

A Kármelhegy útja és a Lélek sötét éjszaká-
ja komoly dogmatikai felkészültséggel megírt
elmélkedõ írások. Ezeket szerzeteseinek dedi-
kálta. M iután a barokk-korban igen kedvelt szer-
zõnek számított, az akkori egyházfõ X. Kelemen
1675. január 25-én boldoggá avatta Juan de la
Cruzt. Szentté avatása pedig 1726. december
27-én történt XIII. Benedek pápa által.

Verseinek elsõ kiadása Alecában jelent meg
1618-ban. Magyarországon 1920-ban Szeghy
Ernõ kármelita szerzetes fordította le komoly te-
ológiai háttérrel, prózai fordításai nem igényel-
tek változtatást, a versekkel azonban nehézségei
vol tak. Újabban Takács
Zsuzsa fordította le a verse-
ket, az õ fordítása érzéke-
nyen és pontosan adja visz-
sza a mondanivalót, a  köl-
tõ spiri tuál is látásmódját
empátiával teszi a hazai ol-
vasók számára is autentiku-
san megközelíthetõvé.              Hámori Atti la      

Keresztes Szent János 
az üldözött, bebörtönzött, misztikus költõ

S
zívem belesajdul, mélyen megremeg.
Magamnak sem tudom megmagyarázni
érzéseimet. Isten magyarnak teremtett.

Magyar édesanyától, magyar földön születtem.
Magyarul hallottam és beszéltem gyermekként,
amikor ismerkedtem hazám szép, kedves tájaival,
viszontagságos történelmével. Elsõ imádságaimat
magyarul mondtam el. Boldogság tölt el és
lelkem felemelkedik, ha a Himnuszt meghallom.

Nem tudom megunni az öreg nyárfákkal
szegélyezett, régi utakat, a bükkösöket, a tölgy-
erdõket, gyönyörû hegyeinket, a szelíd lejtõket és

a jól ismert folyókat. Elmosolyodom, ha látom a
mesebeli, falusi házakat, a legelészõ birkanyá-
jakat.

Tudom, hogy az Úr ismeri, figyeli és gondjai-
ba veszi a magyarságot, mert telve van felénk
irgalmas szeretettel! Csak a bûnök választhatnak
el Tõle! S amikor sírva kiáltok, könyörgök orszá-
gomért, népemért, a könnyeimen keresztül még
nagyobbnak látom Isten kegyelmét. Még
erõsebbnek és hatalmasabbnak azt a kinyújtott,
mentõ kezet, amit meg kell ragadnunk, hogy
Magához emelhessen. Mert van mondanivalója

számunkra! Mert Õ a Szeretet Istene. Az Igazság
Ura. Hûség és jogosság trónjának alapja.
Szavaival teremt. Élettel és halállal rendelkezik.

Mélyen megalázom magam és a könnyeimen
át nézek az Úr szemébe. Annyi jóságot, annyi szá-
nalmat látok benne! Annyi féltõ várakozást…  De
az idõnk egyszer lejár. A magyar nemzetnek bele
kell néznie a Biblia tiszta tükrébe és teljes szívébõl
meg kell térnie Urához, Istenéhez! Egyetlen út,
egyetlen lehetõség, egyetlen esély az Atyához: az
Úr Jézus Krisztus!          

Guti Béláné Toókos Tünde 

Gondolatok Wass Albert: Hontalanság hitvallása címû mûvéhez
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Ünnepeink

Ádvent kettõs jelentése 
és a szent karácsony 

F
enyõfa, viaszgyertya illata, égi fény, Menny-
bõl az Angyal-ének, éjféli mise, kicsiny bet-
lehemi istálló, jászolban fekvõ kised és

még megannyi emlék jut az eszembe ádventkor
és karácsonykor, mert mint minden évben, most
is eljöttek az ünnepi hetek. Tudatosan, vagy
megszokásból sokan vásárolnak koszorút és
gyújtják meg sorban a kicsiny gyertyákat. Vajon
csupán megszokásból, vagy gondolunk a „mi-
ért” - re is? Sajnos tartok attól, hogy kevesek tu-
datában rögzõdik e hetek kettõs jelentése. Igen,
egy csodálatos ünnepet várunk: emlékezünk a
kicsi Jézus drámai, történelmi fordulópontot je-
lentõ születésére – két évezred távlatából. Ebben
az idõszakban bõven lesz alkalmunk elgondol-
kodni a világ korábbi és mai folyásán, alakulá-
sán, de saját életünkön, tetteinken is.

Nekünk, hívõ keresztényeknek a szívében,
tudatában él egy második és igencsak fontos vá-
rakozás is. Várjuk az értünk egykoron kínhalált
szenvedett Urunk dicsõséges, második eljöve-
telét is. Várjuk Õt a feltámadás és az igazságos
ítélet reményében. Hát igen... A próféciák, a fi-
gyelmeztetõ jelzések szemünk láttára, fokozato-
san következnek be. Nõ a gonoszság hatalma,
testvérnépek harcolnak egymás-  és idegen ha-
talmak ellen, nõ a pénz, a tõke könyörtelen hatal-
ma, nõ a gátlástalan mértékû korrupció, nõ az
erõszak s észrevétlenül változik az éghajlat, föld-
és tengerrengések, sorozatosan sûrûsödõ ter-
mészeti katasztrófák tanúi vagyunk. És jó szán-
dékú kezdeményezések ellenére nõ az elmara-
dottság, a szegénység, új betegségek tizedelik az
emberiséget és tízezrek élnek hevenyészett sá-
torvárosokban vagy fedél nélkül, és tízezrek hal-
nak meg éhezve, szomjazva... A mindenható
pénz, a gonoszság láthatatlanul bilincsbe vert

rabjai nem várják Karácsony igazi ünnepi perce-
it és Jézus igazságosztó eljöttét sem. Nem akar-
ják, vagy nem tudják meghallani Isten ama kije-
lentését, hogy majdan „Új Eget és Új Földet
teremtek” ...

Kincsgyûjtés? Kedves Olvasó, lehet lelki kin-
cseket is gyûjteni. Lehet elfogadni Isten két kéz-
zel, ingyen nyújtott ajándékait, lehet imádkozni,
lehet gyûlöletmentesen, szerényen, alázatosan,
és cselekvõ szeretetben is élni, tenni másokért
családban és azon kívül, tenni éhezõ gyermeke-
kért, öregekért, betegekért, a nyomorúságban
élõkért. Csak tiszta szívvel akarni kell... Egy
percre elmerengek, de fel kell néznem: látni a ma
valóságát, a világ és sokat szenvedett népünk
örömét, bánatát, szeretetet és gyûlölködést, gaz-
dagodást és növekvõ szegénységet, a hitetlen-
ség növekedését.  Karácsony? Nem valamilyen
legenda, hanem a Megváltó születésének kétez-
redes ünnepe, történelmi tény. Ismét szavak jut-
nak eszembe: gyûlölet és cselekedni kész szere-
tet, hit és hitetlenség, a pénz imádata és az alá-
zat fogalma, közömbös gõg és segítõ megértés.
Jézus kopogtat életünk, szívünk, lelkünk ajtaján:
engedjük be Õt! Sokakban felmerül a kérdés: mi-
kor semmisül meg a föld és a sok csillagrend-
szer? Ezt egyedül a Mindenható tudja. Egy tény,
hogy hívõ és nem hívõ tudósok nem sok jót
mondanak – elégedjünk meg ennyivel.

Kedves Olvasó, Kedves keresztény Testvé-
rem. Ha csak véletlenül vetted kezedbe a lapot,
gondolkodj el egy keveset. És Te, aki rendszere-
sen olvasod soraimat, talán azt gondolod: ez már
megint ugyanarról beszél. El kell mondanom:
többek között az a dolgom, hogy amíg élek: az
összefogás szükségességérõl és a cselekvõ sze-
retetrõl írjak, beszéljek. Igen: amíg csak élek,

amíg Örök Gazdám el nem szólít.  Mert észre kell
vennünk, hogy az ünnepi órák nemcsak külsõsé-
gekrõl szólnak, kiváló ételekrõl és italokról, amíg
százezrek éheznek és szomjaznak. Érzõ és értõ,
hívõ, hitvalló embernek nem kell magyarázni: mi
a dolga. Talán éppen a közelben, ahol magányos
és beteg, elhagyatott ember él és fagyoskodik.
És mit tehetünk mi sokszor? Egy-egy jó szó, és
az ima sokszor többet ér, mint egy csak úgy oda -
vetett adomány, vagy tányér étel. Nem tehetem,
hogy ne szóljak Máriáról és Józsefrõl. Különö-
sen az utóbbiról hallunk keveset. Az Õ csodála -
tosan áldozatkész életük biztosította Jézus gyer-
mekkorának, ifjúkorának melegét, méltó, védõ
keretét. Tanulj tõlük lemondást, szerénységet,
alázatot... E sorokat írván, nem tudom: havas
lesz-e ünnepünk, vagy nem. De azt tudom: a
Szeretet melege hófehér fényt fog sugározni lel-
künkbe...

Kedves Olvasóm! Kérlek: gondold át egy
csendes órában az ünnep lé-
nyegét, tanulságait s jusson
eszedbe ádvent félreért-
hetetIen üzenete is! Végül
engedd meg, hogy egyik
versemmel búcsúzzam, és
minden Kedves Olvasómnak
áldott ünnepeket kívánok!       

Bayer Emil

M
egindítóan szép
ünnepségen emlé-
keztek meg, a

Sztehlo év keretében,
Sztehlo Gábor evangélikus
lelkész százesztendõs szü-
letésnapjáról (1909-1974).
A Deák téri  templomban
ünnepi istentisztelet mél-
tatta õt, aki hajdan 1500 zsidó gyermeket és öt -
száz felnõttet mentett meg és a háború után foly-
tatta, akkor már válogatás nélkül, az árván ma-
radt gyermekek mentését -  amíg hagyták. "Lu-
ther kabátjának oltalmában egyaránt helyet ka-
pott az elhurcolt zsidó szülõk, majd a háború

után a lecsu-
kott, kitelepí-
tett cserndõr-
parancsnok gyermeke" mondta Prõhle Gergely,
az egyház országos felügyelõje a templomi szer-
tartáson. A centenáriumi prédikációt egy hábo-

rús bûnért elítélt apa fia, Keveházi László lelki-
pásztor mondta el, aki két évet töltött egy
Sztehlo otthonban. Az istentisztelet l i turgiáját
három evangélikus püspök végezte. Megszólalt
még Schweitzer József nyugalmazott fõrabbi,
Horváth Ádám a televízió rendezõje, Sztehlo
"Gaudiopol is" gyermekállamának kultuszmi -
nisztere és Donáth László lelkész, az ünnepség
szervezõje. A templomból
a résztvevõk kivonultak a
Deák térre, ahol Vígh Ta -
más szobrászmûvész Ana-
tól iából származó, sötét-
szürke márványból  (un.
"fekete vihar kövébõl") ké-
szült szobrát Sztehlo Ildikó
és Gábor, a lelkész lánya
és fia leplezték                      Kovács Mária

M egváltó született...

Te, ki kisgyermek vagy
és víg, önfeledten játszol: 
ó tudod-e, mit jelent
a betlehemi jászol?

Ifjú barátom, ki kergeted
a szerelem hevét,
vajon ismered-e Jézusunk
fényes, dicsõ nevét?

Te szomjas vándor, 
ki keresed a vizet adó kutat, 
fürkészed-e a Jézusodhoz
vezetõ, biztos utat?

Ki meglett ember vagy
és küzdesz ezernyi 
gonddal, ismerkedsz-e a
téged is hívó Égi Honnal?

És te idõs, hajlottkorú, 
betegségtõl gyötört 
testvérem,
vajon gondolkodsz-e 
a keresztfán
érted is hullott véren?

Végül: Jézusom, 
Ki értem is ontottad véred, 
vágyva várom dicsõ, 
fényes másodérkezésed!

Szoboravatás a Deák téren



F e l h í v á s
Az elesett, önhibájukon kívül elszegényedett
emberek ritkán kérnek segítséget. Inkább
éheznek, nélkülöznek, gyógyszerek nélkül lá-
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Rajtuk – és fõként a szegény, rossz anyagi
körülmények között nevelkedõ – kíván segíte-
ni, élelmiszer- és gyógyszersegélyekkel a
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