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„Feltámadunk a romokból”         
„Ki szakíthat  el minket  Krisztus szeretetétõl?”

Róm.8,35

Isten nem mentesít senkit az élet nehézségeitõl; azt mondja:
„Vele vagyok háborúságban” (Zsolt. 91,15). Nem számít,
milyen személyes nehézségek és borzalmak támadnak az
ember életére, azok közül egy sem szakíthatja meg az Isten-
nel való kapcsolatunkat, mert „Mindezekben felettébb dia-
dalmaskodunk” (Róm. 8,37). Pál nem képzelõdésekrõl be-
szél itt, hanem a kétségbeejtõ valóságról, és azt mondja,

hogy felettébb gyõztesek vagyunk a bajok között. Igaz ugyan, hogy nem a mi ügyes-
ségünk, éleslátásunk vagy bátorságunk által, hanem kizárólag azért, mert semmiféle
nyomorúság nem befolyásolhatja Istennel való kapcsolatunkat Jézus Krisztusban.
Igazságosan vagy igazságtalanul, de ott vagyunk abban a helyzetben, amelyben va-
gyunk. Sajnálni való az olyan keresztény, akinek a körülményeiben nincs semmi olyan,
amit nem kíván. A nyomorúság sohasem kívánatos, de akármilyen elkeserítõ, kimerí-
tõ vagy fárasztó: nem szakíthat el minket Isten szeretetétõl. Soha semmi nyomorúság,
sem aggodalom el ne fordítson attól a ténytõl, hogy Isten szeret Téged. Megõrizhet Is-
ten szeretete akkor is, amikor minden látszat azt mutatja, hogy nincs is igazság. Tu-
dunk-e nemcsak hinni Isten szeretetében, hanem felettébb diadalmaskodni még akkor
is, ha éhezünk? Az emberi okoskodásnak itt el kell hallgatnia. Csak egyetlen egy szá-
mít itt: Isten szeretete Jézus Krisztusban. „Feltámadok a romokból” – mindig, újra.

Üdvözlettel:           fõszerkesztõ
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A
ssisi nagy szülöttjének
Szent Ferencnek
(1182–1226) egyénisé-

ge és életmûve az egyháztörté-
nelembõl ki nem iktatható.
Nem töltött be magas tisztsé-
get, tudós sem volt, sem áldo-
zópap, de Krisztus tanításától
és példájától ihletve oly von-
zóan élte és hirdette az evan-
géliumi szegénység eszméjét,
hogy százezrek, sõt milliók
választották õt példaképül.

Lelkes követõi részére két
szerzetesrendet alapított: a fér-
fiak részére a kisebb testvérek
rendjét – fratres minores –, ez
az elsõ rend. A nõk részére a
klarisszákat, Szent Klára rend-
jét – ez a második rend. A ki-
sebb testvérek idealizmusa és
szigorúsága csakhamar ha-
nyatlott, ennek ellensúlyozá-
sára különbözõ reformtörek-
vések jelentkeztek a testvérek
körében. A 13. században a
spirituálisok, a 14–15. század-
ban az obszervánsok.

Egyes rendtagok a ference-
sek reformjával sem voltak
megelégedve, erõsebb remete-
kontemplatív jelleget óhajtot-
tak. Szó szerint akarták követ-
ni Szent Ferenc példáját és a
regulát, még a ruházatban is,
amelyre hegyes csuklyát, ka-
pucnit varrattak. Innen szár-
mazik a nevük is: Kapucinu-
sok. Végérvényesen 1574-ben
ismerte el õket a Szentszék a
másik két ággal egyenrangú
független rendnek. Tehát a 16. század vé-
gére három egyenrangú önálló rend kép-
viseli a férfi alapítást: a minoriták, a fe-
rencesek és a kapucinusok.

A minoriták legismertebb egyénisége
a lengyel P. Maximilián Kolbe. A feren-
cesek kolostoraiban a megújulás szelleme
tovább él, fõként Spanyolországban. A
Kapucinusok rendje nagyjai közül meg-
említjük P. Martin Cochent, P. Aviánói
Márkot. Eddig 11 kanonizált szentet adott
a kapucinusrend az Egyháznak. E rendbõl
került ki San Giovanni Rotondo híres
gyóntatója Pietrecinai Pio atya, Szent Fe-
rencnek igazán hû fia.

A klarisszáknak már Szent Klára éle-
tében hetven kolostoruk volt. A klarisz-
szák rendjébõl 1538-ban kiválik egy re-
formág, amely visszatér Szent Klára ere-
deti regulájához, átveszi a férfi kapucinu-
sok konstitúcióit és kapucinus apácák
lesz a nevük.

A ferences család teljességéhez hoz-
zátartozik a „Harmadik Rend”, a ter-
ciáriusok. Õk világi hívek, akiket meg-
igézett Szent Ferenc evangéliumi Krisz-
tus-követése. Az elsõ és második rend
kolostorainak támogatói, bûnbánó rend,
imádság, szegénygondozás és betegápo-
lás a feladatuk.

Assisi Szent Ferenc

Naphimnusza

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsõség és imádás 
És minden áldás,
Minden egyedül Téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet
kimondja.

Áldott légy Uram s minden alkotásod,
Legfõképpen urunk-bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja és aki ránk deríti a Te
világosságodat!
És szép õ és sugárzó, nagy ragyogással
ékes: A Te képed, Fölséges.

Áldjon, Uram, Téged hold nénénk és
minden csillaga az égnek!
Õket az égen alkotta kezed fényesnek,
drága szépnek!
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk, 
Levegõ, felhõ, jó és rút idõ,
Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldjon, Uram, Tégedet víz húgunk,
Oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta
és alázatos!
Áldjon, Uram, tûz bátyánk, 
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép õ és erõs, hatalmas és vidám.

Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennemû gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.

Áldjon, Uram, Tégedet minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tûr gyötrelmet, nyavalyát. 
Boldogok, akik tûrnek békességgel,
Mert Tõled nyernek majd, Fölséges,
koronát.

Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,
Akitõl élõ ember el nem futhat.
Akik halálos bûnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták Te szent akara-
todnak, 
A második halál nem fog
fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és
áldjátok,
És mondjatok hálát Neki,
És nagy alázatosan szol -
gáljátok!

(Sík Sándor fordítása)

Folytatjuk!
Pálffy Mária

Szerzetesrendek

A Kapucinus rend szentjei  I.

Assisi Szent Ferenc

Pio Atya

P. Aviánói MárkMagyar kapucinusok

Szent Klára

P.  Maximilián Kolbe
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Avatás

G
yönyörû õszvégi napsütéssel köszöntötte
az ég is azt a számos hívõt, akik október
25-én, vasárnap délelõtt összegyûltek a

rákosszentmihályi  templom elõtt, ahol
M indszenty József hercegprímás bíboros elsõ
teljes alakú köztéri szobrát avatták.

Példás összefogás révén valósulhatott meg
ez a mû. „A Mindszenty József bíborosról készí-
tendõ szobor terve két éve fogalmazódott meg
bennünk, XVI. kerületi  polgárokban, rákos-
szentmihályi hívekben, akiknek mindig is a lel-
kében élt költõnk örökérvényû tanítása a temp-
lomról és az iskoláról – hallhattuk dr. Horváth
Atti lától, a Hittel a Nemzetért Alapítvány kurató-
riumának elnökétõl, a mûsor vezetõjétõl. –  Ezért
alapította meg a Kovász Egyesület a Mindszenty
Bizottságot, majd Hargitai György nagylelkû fel-
ajánlása révén jöhetett létre a Hittel a Nemzetért
Alapítvány, amely összegyûjtötte a szoborállí-
táshoz szükséges összeget. Bebizonyítottuk,
hogy összefogással, egymás segítésével nagy
célokat lehet megvalósítani. Nagyon nagy segít -

séget nyújtott a XVI.
kerületi  önkormányzat
is, hiszen felajánlották,
hogy áll ják a költségek
felét, és segítenek a
technikai feltételek biz-
tosításában. Bejártuk
az országot, és elõadá-

sokat tartottunk Mindszenty József hercegprí-
más életérõl és gondolatairól, ezzel is elõsegít -
ve, hogy a magyar közvélemény megismerked-
hessen a XX. századi magyar történelem egyik
legnagyobb alakjával és mártírjával, és a ma-
gunk szerény eszközeivel segítsük a boldoggá
avatási szertartást. Több mint harminc meghí-
vásnak tettünk eleget, és több ezer emberrel ta-
lálkoztunk.”

A ceremónia szentmisével kezdõdött, ame-
lyet dr. Erdõ Péter prímás bíboros celebrált. Ez-
után kezdõdött az avatási ünnepség a templom
elõtti téren, ahol Dr. Horváth Attila köszöntötte a
meghívott vendégeket: Dr. Erdõ Péter bíboros,
prímás, érseket, Seregély István érseket, Urbán
Gábor esperes atyát, a Szent Mihály- templom
plébánosát, Kovács Péter polgármestert, Dudás
Attilát, a Néri Szent Fülöp Általános Iskola igaz-
gatóját és Habsburg Lothatringiai Mihály fõher-
ceget, a Mindszenty Alapítvány elnökét. Regõczy
István atya, a Mindszenty Bizottság tiszteletbeli
elnöke betegsége miatt sajnos nem tudott meg-
jelenni, Sólyom László köztársasági elnök pedig

levélben gratulált a szobor felállítóinak. Ezután
az alkotót köszöntötték, vitéz lovag Domonkos
Béla szobrászmûvészt a Magyarok Nagyasszo -
nyának Szent Korona Lovagrendjének lovagját,
aki már háromszáznál több köztéri szobrot,
dombormûvet, kisplasztikát készített, többek kö-
zött Tóth Ilonka kerületi szobrát is. A szobor ta-
lapzatát Szilasi László érdi kõmûvesmester fa-

ragta ki, aki a Pil isbõl, ha-
zánk szakrális, szent helyé-
rõl hozta a követ hozzá.

Színpadra szól ították
azokat is, akik közremû-
ködtek a nemes cél megva-
lósulásában. Az avatóün-
nepségen Habsburg Mihály
és Kovács Péter polgár-
mester mondott beszédet. 

A mûsorban hallhattuk
a Mindszenty Bizottság iro -

dalmi csoportjának mûsorát. A Pannónia nép-
tánccsoport tagjai a Kárpát-medence népvisele-
teibe öltözve fogták körül a szobrot, amely mel-
lett a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona
Lovagrend, a Szent István Lovagrend, a Vitézi
Rend és az 56-os Nemzetõrség tagjai álltak
díszõrséget.

A szobrot dr. Erdõ Péter prímás bíboros és
Kovács Péter polgármester leplezték le, majd a
bíboros megáldotta a mûalkotást, és talpazatá-
hoz kerültek az emlékezés és tisztelet koszorúi.

Az ünnepség után még sokan maradtak a té-
ren, meghatottan állták körül a szobrot, szeretet-
tel és büszkén nézegették, és még este is lobog-
tak a mécsesek. A szenteltvízzel történõ áldás
után a fõpásztor, dr. Erdõ Péter prímás bíboros
mikrofonjára szállt egy csodálatos pil langó,
majd a pásztorbotra és végül M indszenty her-
cegprímás bíboros jobb vállán pihent meg.
Majdnem egy óra hosszat a pi l langó ott volt a
szobron, és mint a szentlélek töltötte ki a szobor
auráját. Mert, mint Koltay Gábor fi lmrendezõ
megjegyezte: „Ennek a csodálatos szobornak
aurája van, ide hívõk sokasága fog zarándokol-
ni.”  Igen, a késõ este arra sétálók láthatták, hogy
lobog a fény, mert gyertyák sokasága égett a
szobor körül. Igaz lett jelmondata: Legyõzetve is
gyõzött!

Amikor legközelebb az 1956-os forradalom
és szabadságharc vérbefojtására emlékezünk,
jussanak eszünkbe a mártír bíboros szavai, aki
az elvekért, hitért való töretlen kiállás példája
marad a nemzet számára: 

„Állok Istenért, egyházért, hazáért.”
Pázmándi Katalin és  M ireisz Tibor

2009/5-6-os számunkban helytelenül
jelentettük meg a M indszenty-szobor
avatásának helyszínét, ezért most
helyreigazításképpen bõvebben is
beszámolunk e jeles eseményrõl.

M indszenty- szobrot avattak     
Rákosszentmihályon

lg.v.Domonkos Béla 
szobrászmûvész

Áldás (mindkét
részrõl)

lg Mireisz Tibor (MNSZKL
nagykancellár)tart beszédet



Zongorázni tanultál, zongora fõtanszakosként

érettségiztél, mégis a csembalót választottad. M iért

döntöttél e hangszer mellett?

A Bartók- „konzi”  zongora tanszakán máso-
dikos voltam, amikor zeneirodalom órán a ba-
rokk korszakot tárgyaltuk, melynek kapcsán sok
csembalózenét hallgattunk. Ekkor tudtam meg,
hogy a zongora õse, a fortepiano csak az 1780-
as évektõl vette át a vezetõ szerepet, J.S.Bach és
a korszak többi mesterének bil lentyûs mûvei –
az orgona mellett – csembalóra születtek. Én
kezdettõl fogva legszívesebben Bach darabjait
játszottam, érthetõ tehát, hogy ez a felismerés
milyen hatással volt rám: a hangja rögtön szíven
ütött! Még azt sem tudtam, hogy néz ki valójá-
ban egy csembaló, de rögtön éreztem, hogy ez
az én hangszerem és ez fogja meghatározni a
zenei pályámat. Az indulás azonban nem ment
olyan simán, mert akkoriban a Zeneakadémián
csembaló fõtanszak híján még nem lehetett i tt-
hon diplomát szerezni. Külföld felé kellett tehát
orientálódnom; így jutottam ki Pozsonyba, Prá -
gába, majd Salzburgba és Zürichbe. Közel hét
évig voltam távol és a fent említett nagyszerû
mestereknél tanulhattam, amely életre szóló él-
mény és zenei fej lõdésem szempontjából meg-
határozó jelentõségû volt. Sokat kaptam tõlük
szemléletben, tudásban, emberségben, amibõl
a mai napig táplálkozom. Nagy tisztelettel, hálá-
val és szeretettel gondolok rájuk!

M ennyire ismert, elismert hangszer a csembaló

hazánkban?

Már jó ideje bekerült  a zenei vérkeringésbe.
Idestova 30 éve, hogy idehaza is elkezdõdött az
ún. „ régizenélés” , amely azt jelenti, hogy az
1800 elõtti  muzsikát korabeli hangszerekkel –
vagy azok hû másával, kópiájával – keltik életre.
(Önmagában persze a megfelelõ hangszervá-
lasztás még nem jelent stílusos megszólaltatást,
ezzel együtt szükséges a zenei gondolkozásmód
gyökeres átértékelése, amelyhez komoly tanul-
mányokra van szükség.) A barokk zenekari és
kamarazenében nélkülözhetetlen volt a csemba-
ló, hiszen fundamentum vagy bázis hangszer-
ként a harmóniai és ritmikus alapot adta. Szóló-
irodalma is hatalmas és jelentõs, de azt el kell
ismerni, hogy ebben a minõségében speciális
és intimebb hangja miatt elsõsorban rétegkö-
zönséghez szól, nem vonz nagy tömegeket.         

Üveges Sándor a Veszprémi Naplóban írja a

vörösberényi templomban tartott koncerted után:

„Dobozy Borbála felébresztette bennem a csem-

balórajongót!. Ez maga a játék, életöröm, eleven-

ség… ” Nem véletlenül idéztem szó szerint, hiszen

rám is ilyen hatással volt a játékod egy zeneakadémi-

ai hangversenyeden. Onnantól kezdve figyeltem, hol

hallhatnálak újra, így aztán jelen lehettem a M agyar

Tudományos Akadémia Dísztermében tartott 25 éves

jubileumi nagyszerû koncerteden is.

Mindig nagy öröm számomra, ha a hang-
szerem iránt ilyen lelkesedést tudok valakibõl
kiváltani! M inden elõadónak az a célja, hogy a
zeneszerzõ szándékát, mondanivalóját a lehetõ
leghûségesebben tolmácsolja, a lelkeket minél
jobban megérintse  és a hallgatóságot magával
ragadja. Ezt a csembalón nem is olyan egyszerû
elérni, mert tulajdonképpen mechanikus instru-
mentumról van szó, adott a hangszín és a hang-
erõ, nincsenek olyan dinamikai lehetõségei,
mint a zongorának. Egy csembalistának egészen
mások a mûvészi kifejezõ eszközei. Úgy vélem,
ha csak egy ember érzi azt, hogy érdemes volt
eljönnie a koncertemre és szép emlék marad ne-
ki, akkor nem volt hiábavaló a fáradozásom.

„Különleges muzikalitás, kifogástalan tech-
nika, elegáns játékmód. Játéköröm és elegan-
cia, magabiztos, graciózus elõadó.” Nagyszerû
kritikák. Gondolom (tudom), hogy mennyi mun-
ka, gyakorlás áll e mögött. Hogyan készülsz
koncertjeidre?

Elõször is: én minden koncertet komolyan
veszek, nálam nincs hakni. Szerencsére, elég
nagy a repertoárom és szükség szerint bármit
gyorsan fel tudok eleveníteni. Ha új anyagot kell
megtanulnom, akkor mindig elõre dolgozom,
vagyis idõben elkezdek vele foglalkozni, hiszen
a mûveknek érniük is kell.  Ilyenkor elsõ a for-
mai, szerkezeti, harmóniai, hangulati stb. elem-
zés, ami elengedhetetlen a mû teljes megértésé-
hez. Ha másokkal játszom, akkor ez általában
szép közös alkotómunka, mindenki elmondja a
véleményét és valamilyen közös nevezõre ju-
tunk. (Olykor természetesen kompromisszum-
mal.) Fontos számomra a jó, szinte baráti kap-
csolat, hosszabb távú együttmûködést e nélkül
nem tudok elképzelni. Szerencsére, sok kitûnõ
hazai és külföldi kamarapartnerem van, akikhez
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12 évesen

Öröm mindenhol van...
Beszélgetés Dobozy Borbála csembalómûvésszel

Ötéves korában kezdett zongorázni és zongora-fõtansza -

kosként érettségizett a Bartók Béla Zenemûvészeti

Szakközépiskolában. Ezzel párhuzamosan két éven át

vendéghallgatóként látogatta Sebestyén János csembaló

óráit A Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán. Felsõfokú

csembalótanulmányait Zuzana Ruzicková vezetésével a

pozsonyi Zenemûvészeti Fõiskolán kezdte, majd a prá -

gai Zeneakadémián folytatta nála, ahol kitüntetéssel dip-

lomázott. A következõ években a historikus elõadói gya -

korlatot tanulmányozta: elõször a salzburgi Mozarteum-

ban Liselotte Brändle, Nikolaus Harnoncourt és Johann

Sonnleitner irányításával, ahol szintén kitüntetéses diplo-

mát szerzett, majd még egy évig tanult a zürichi Zene-

akadémián Johann Sonnleitner vezetésével. Pályájának

meghatározó eseménye volt, hogy 1 9 8 3 -ban díjat nyert

a belgiumi Brugge-ben rendezett rangos nemzetközi

csembalóversenyen, amelyre 2 0 0 1 -ben zsûritagként tér -

hetett vissza. A legnevesebb fesztiválokon szerepel,

mint például a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Salzburgi

Ünnepi Játékok és a Bergeni Fesztivál, vagy a csehorszá -

gi Concentus Moraviae. Mûvészi tevékenysége közép -

pontjában J.S.Bach életmûve áll, de repertoárja szinte az

egész csembalóirodalmat felöleli, beleértve a 2 0 . száza -

di és a kortárs zenét is. Európa legtöbb országában és az

USA-ban koncertezett, rádió-, TV- és lemezfelvételeket

készített. Gott lieb Muffat mûveit tartalmazó albuma

( Componimenti Musicali)  1 9 9 2 -ben elnyerte a Hambur -

gi Német Lemezkrit ikusok Díját. A Magyar Bach Társa -

ság alapító tagja és Alapítványának elnöke. A Liszt Fe-

renc Zenemûvészeti Egyetem tanára.
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olykor évtizedes zenei-emberi kapcsolat fûz. Ez
bizony nagyszerû dolog: a hasonló mûvészi el-
képzelések, ízlés és az összeszokott munka
eredményeként már szinte minden magától
megy. Egyébként szeretek próbálni, lehetõleg
minél többet, mert akkor érzem biztonságban
magam – ha lehet egyáltalán biztonságról be-
szélni egy koncerten. Ugyanis a legjobb felké-
szülés mellett is bármi megtörténhet, mindig
adódhat meglepetés.

A világ számos országában koncerteztél, megkér-

dezném, hol érezted legjobban magad, hol van a leg-

nagyobb kultusza ennek a hangszernek?

Hollandia, Belgium, Franciaország, Német-
ország, Anglia a nagy tradíciójú országok, de
hogy mennyire befogadó egy közönség, az nem
ettõl függ. Valóban sok országban jártam, sok-
féle közönség elõtt játszottam. Sohasem lehet
elõre tudni, hogy milyen lesz a publikum, de az
ember rögtön megérzi, ha kilép a színpadra.
Nyitott, fogékony hallgatóság elõtt játszani na-
gyon inspiráló tud lenni.

M ilyen érzés visszatérni azokra a helyekre, ahol

versenyen díjat nyertél és késõbbi években zsûritag-

ként részt venni? 

Három nagy nemzetközi versenyen vettem
részt, az utolsón, a belgiumi Brugge-ben nyer-
tem díjat 1983-ban. Ide hívtak vissza 2001-ben,
18 évvel késõbb. Gustav Leonhardt mellett ülni,
immár a zsûriben, nagy élmény és megtisztelte-
tés volt számomra, azonban komoly felelõsség

is. Saját tapasztalatomból tudom, mennyi mun-
ka van egy i lyen versenyre való felkészülésben,
ahol általában hatalmas a kötelezõ anyag és az
elsõ fordulóban mindössze 20–25 perc ál l  a
résztvevõ rendelkezésre, hogy bemutatkozzon

és bizonyítson. Soha nem felejtem el,
hogy milyen idegölõ volt nekem an-
nak idején az i lyen megmérettetés,
ezért zsûri tagként ezt mindig szem
elõtt tartottam. Sok mindent kell mér-
legelni a pontozáskor, azonban így
sem lehetséges mindig igazságosan
dönteni, fõleg akkor nem, ha hasonló
színvonalú muzsikusokról van szó.
Csak a kimagasló versenyzõ megítélé-
se egyértelmû. (Néha persze még az
sem, amennyiben nagyon különbözõ
ízlésû zsûritagok ülnek egymás mel-

lett, mint például 2000-ben, Lipcsében.) 
A M agyar Bach Társaság Alapítványának elnöke-

ként aktívan részt veszel a Budapesti Bach Hét szer-

vezésében.  2010-ben milyen mûvekre és elõadókra

számíthatunk?

Idén immáron 21. alkalommal rendezzük
meg a Bach-Hetet, amely az évek alatt a buda-
pesti nyár egyik legkedveltebb zenei esemény-
sorozata lett. Egyik-másik koncerten akár 1000
ember is megfordul. Már folynak a megbeszélé-
sek dr. Kamp Salamon karnaggyal, evangélikus
egyházzenei igazgatóval, aki a Bach-Hét létre-
hozója és mûvészeti vezetõje. Az eddigi gyakor-
latnak megfelelõen változatos hangszer-össze-
állítású koncertekre lehet számítani, a szóló or-
gonától a zenekari- , i l l . kantátaestig. M indig
örülünk a júniusnak, mert ez a hét este sokunk
számára J.S.Bach mûvészetében való igazi lelki
megújulást, feltöltõdést jelent.

Régebben is tanítottál és jelenleg is. Öröm szá-

modra a tanítás?

Konfucius szerint öröm mindenhol van,
csak meg kel l  keresni. Megmondom õszintén,
fiatalabb koromban számomra a tanítás még
nem jelentette azt, amit ma. Nagyon sokat kon-
certeztem, aktívan dolgoztam hosszú ideig a
Magyar Rádióban is, nehezen fért az életembe a
rendszeres oktatás. Ettõl függetlenül két évig ta-
nítottam a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
Szegedi Tagozatán, kurzusokat tartottam itthon
és több európai országban. A franciaországi

Thoiry-ban az évente megrendezésre kerülõ
„Bril lamment Baroque”  régizenei kurzus tanára
vagyok. 2009 õszétõl a budapesti Zeneakadémi-
án tanítok. Az utóbbi idõben már egyre jobban
érzem, milyen fontos az, hogy az ember gondol-
jon az utána következõ nemzedékre, a megszer-
zett tudás, tapasztalat felelõsség is egyben,
amelyet kötelessége átadni. Egy tehetséges, fo-
gékony fiatallal foglalkozni nagyon lelkesítõ, de
a szerényebb adottságúakból is ki lehet hozni a
maximumot. Én nagyon intenzíven tanítok –
olykor még a hangom is elmegy, mert sokat
énekelek közben – és az az igazi nagy öröm,
amikor az ember látja az eredményt. Az oktatás
egyébként nálam nem csak a zenére korlátozó -
dik, érdekel a tanítványaim élete is. Sokat be-
szélgetek velük, s ha szükséges, igyekszem
hasznos tanácsokat adni nekik.   

M ûvészeted elismerése az is, hogy neves szerzõk

ajánlották mûveiket Neked.

Megtisztelõ, hogy három zeneszerzõ írt szá-
momra mûveket. Arányi-Aschner György, Ba-
lázs Árpád és Hidas Frigyes. Gyuri bácsi sok ki-
tûnõ kompozícióját küldte már el nekem, és még
sajnos adós vagyok jó néhány elõadásával.
Többek között egy szellemes „névjegyet”  is kap-
tam tõle: azt mondta, ha létezik  Allegro barbaro,
akkor kell lenni egy Allegra Barbarának is! Ba-
lázs Árpádot Törley Mária barátnõm szobrai ih-
lették meg és írt csembalóra hét remek kis zsá-
nerképet. Hidas Frigyes zenekari  kíséretes
csembalóversennyel ajándékozott meg. Erre
azért vagyok büszke, mert gazdag életmûvében
ezen kívül egyetlen hangot sem komponált e
hangszerre.

Édesanyád köztiszteletnek örvendõ néprajztudós,

Erdélyi Zsuzsanna, aki vallásos néprajzzal foglalko-

zik. Lapunk profiljából adódóan nem kerülhetem meg

a kérdést: mit jelent számodra a hit?

Nagy erõforrást jelent, amit Bach mûvésze-
tén keresztül amúgyis nap mint nap megtapasz-
talok. Hiszem, hogy Isten velem van akkor is, ha
nem úgy mennek a dolgok, ahogy én szeretném.
Meg vagyok róla gyõzõdve, hogy hosszú távon
még a rossz történés is a javamat szolgálja. A
hitem megélésében, úgy vélem, szerepet játszott
az a kettõs arculatú családi hagyomány, amelyet
különbözõ felekezetû õseim gondolkodásmód-
ja, életvitele formált. Érdekes módon generációk
óta a férfiak mindig protestánsok, a nõk pedig
katolikusok voltak. Ennek következményeként
nálunk már szükség sze-
rint nagyon régen jelen
van a hitbéli türelem ter-
mészetes ál lapota, az
ökumené szellemisége.  

Szeretek üres temp-
lomba beülni és hosz-
szan elmélkedni; i lyen-
kor mindig könnyebb
lesz a lelkem.                        Gréczi László
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Rádió Márványtermében egy koncert elõtti
próbáról készült fotók 2008 novemberében

Tanárával,  J.  Sonnleitnerrel
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N
agyon szép élményben
volt részük azoknak, akik
a vízkereszt utáni elsõ

vasárnap délutánt a Molnár-C.
Pál Mûterem Múzeumban töl-
tötték. Falakat beborították
Molnár-C Pál festõmûvész a
karácsony témakörével ihletett
alkotásai, polcokat sokféle bet-
lehem díszítette, és Benyus
család gyerekei kamarazenével
örvendeztették meg a hallgató-
ságot. Szokássá vált, így ösz-
szegezni az óévet, és köszönte-
ni az újesztendõt. Édesapjuk
Benyus Sándor rövid, szintén
az ünnep témájához il lõ novel-
lák, felolvasásával gazdagította
a programot. 

M ost Õt a tíz gyerek édesapját

kérdezem. Hogy alakult ki az ismeretség.

A kapcsolat elég pontosan követhetõ, Mol -
nár-C Pál unokája Csil lag Péter vezeti a Múzeu-
mot, és anyai nagynénje Tavasz Magdi tanította
vonós hangszerre gyerekeimet. Tudta, hogy ka-
marazenét játszunk, és meghívtak a kiállító te-
rembe muzsikálni. Öreg bútordarabok vagyunk
már ott. 

Tíz gyereket neveltek fel tisztességgel, Sándor

1965-ben, Hedvig 1966-ban, Tamás 1968-ban, Anna

1969-ben, M ária 1971-ben, Bernadett 1973-ban,

Gertrúd 1976-ban, Kinga 1977-ben, János Pál 1982-

ben, és Péter 1985-ben születtek. M inek köszönhetõ,

hogy mindnyájan a zenét választották hivatásul?

Bolondja voltam a zenének, de nagy hát-
ránnyal indultam, mert Nógrádban Szécsény-
ben, ahol születtem nem volt zeneiskola. Egye-
dül a cigányzenekar kontrása ismerte a kottát,
így nála, Zolai bácsinál kezdtem hegedülni ta-
nulni. Nyolc évesen elég késõn, és hamar abba-
maradt, mert csúfoltak a gyerekek. Majd zongo-
ráztam, és amikor Esztergomban, a Ferences
Gimnáziumba jártam, jelentkeztem zenét tanul -
ni, de csak amatõr szinten maradtam. Arra gon-
doltunk, ha a gyerekeket érdekli a zene, ne le-
gyen ilyen hátrányuk, idõben kezdjék el. Sándor
öt évesen unokatestvérével együtt kezdett zon-
gorázni tanulni, akkor menjen Hedvig is négy
évesen, Tomi a legegyszerûbbel a furulyával
kezdte. A játékot megunták, mit lehet csinálni,
mindegyik kis gyerek kiabálta, én is, én is sze-
retnék zenélni! Zongorával kezdték, az alapis-
meretek után, felvették egy másik hangszer ta-
nulását is. Kialakult a négykezes, utána a fuvola
kíséret, majd megalakult az elsõ kvartett, hívták
õket minden felé, arra próbálni kellett.

Otthon, hogyan tudtak gyakorolni, nem volt nagy

hangzavar?

Nem volt könnyû, megjártuk a hadak útját,
eleinte nem volt lakásunk, csak volt hol lakni, ez
két különbözõ dolog. Az Üllõi úton kezdtük az

életünket szoba konyhában. Öt gyerekkel kaptuk
az elsõ lakást Újpalotán. Panel épületben nagy
volt az áthallás föl is jelentettek, bírósági per lett
belõle. Tanácsnál egyre rosszabb lakást ajánlot-
tak, míg az egyik ismerõs segítségével, aki érté-
kelte a gyerekek tudását a hetvenes évek legvé-
gén megkaptuk ezt a régi építésû
lakást. A korábbi-
akból okulva, elsõ
dolgom volt, bemu-
tatkoztam a szom-
szédoknak, ha bármi
probléma lenne a
gyakorlással, nekem
szóljanak, nehogy el-
fajuljon a dolog. Azóta
sem szólt senki, szeren-
csés fogadtatás volt.

Hitük hogyan segítette

át a nehézségeken?

A nehézségek segítettek át a hiten. Felesé-
gemmel mindketten gyakorló vallásos család-

ból származunk. Nem vagyunk szentek, tele va-
gyunk hibával, épp ezért kel l  ragaszkodnunk az
Istenhez. Azért tudtuk értékelni, amit kaptunk,
mert ha minden meg lett volna, nem lett volna
miért hálát adnunk. Szembe kell szállni az árral,
annak idején a cégnél azt mondták: elsõ gyerek
természetes, második kicsit korán jött, harma-
dik, megbolondultak? Negyedik tiszta hülyék,
hatodikig ment a hülyézés, utána ezek tudnak
valamit! Nemcsak hiszünk Istenben, hanem ma-
teriál isan is megtapasztaltuk a segítségét. Pél-
dául volt olyan idõszak, nem tudtuk mibõl ve-
gyük meg a tejet a gyerekeknek, vagy mibõl fi-
zessük ki a csekkeket. Másnapra a postaládába
be volt téve a pénz. A mai napig nem tudjuk ki
adta, honnan jött.

A Benyus családA Benyus család
Életünk tele van hétköznapi csodákkal!

Keresztény mûvészek
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Másik eset, elromlott a húsz éves mosógépünk,
jött föl két markos fiatal legény, meghoztuk a
mosógépet. M ilyen mosógépet? Mi nem ren-
deltünk! Küldték, mi csak hordárok vagyunk, azt
mondták, tegyük itt le. Ki tudhatta? Nem tudjuk!
Vagy kitõl kapunk minden évben egy nagy son-
kát? Beállít egy taxis, vagy valaki más, boldog
húsvétot kíván, és már el is megy, vagy azt
mondja, nekem a kezembe nyomták, és megkér-
tek hozzam fel. A mi életünk tele van i lyen hét-
köznapi csodákkal! Olaszország területén lerob-
ban a kocsink, a gyerekek kiszálltak, és az esõ-
ben énekeltek, egyszer csak megáll egy autó, és
magyarul megkérdezték, miben segíthetünk. El-
vittek a Vincés nõvérek idõsek otthonába, közel

a tengerparthoz,

és ott tölthettünk két hetet, amíg vejem vonattal
meghozta az eltört differenciálmû helyett az újat.
Akkor volt a legszebb nyarunk, mondták, zenél-
jünk, és muzsikáltunk. Nem volt kenyerünk,
egyszer csak letettek a sátor elé kenyeret, olyan
búcsúztatót rendeztek, hogy egy hatalmas asz-
talra színes süteményekbõl kirakták Magyaror-
szág és Olaszország formáját. Több kalandot él-

tünk át az új, null-kilométe-
res Skoda mikro-
buszunkkal is. Pá-

rizs felé tartottunk,
jól megpakolva, va-
sárnap volt, és Inns-

bruck után kiégett a
hengerfej. Az éjjel nap-
palos szerviz vezetõje

megnézte, nálam vol t
tömítés, de induláskor,
itthon rosszat adtak, és a

rendelésre is rosszat
küldtek. Megengedték, hogy a várakozási egy
hetet a roncs kocsi tárolóban tölthessük, mert
szállodára nem lett volna pénzünk. Végül vala-

hogy megoldották a problé-
mát. Útra keltünk, de mindig
megál l t az autó, együtt
imádkoztunk a gyerekekkel,
ahogy elkezdték, el indult,
ha veszekedtek, akadozott.
Parkolóba lehetett aludni,
lesátoroztunk. Hajnalban ér-
keztünk Párizsba, de szál-
lást nem kaptunk, mert a
forradalom bicentenáriumát
ünnepelték, minden zsúfolt
volt. Hallottuk, szabad az ut-
cán zenélni , elõször a
Trocadérora vittem a gyere-
keket, de én, mint „bátor”
férfi az autóban maradtam,
ha szaladni kell, akkor ké-

szen legyek. Kis idõ múlva jött a feleségem, gye-
re sikeresek, olyan tömeg van körülöttük! Louvre
udvarán is zenéltek, amíg õk játszottak, addig ott
ültek az emberek, és élvezettel hallgatták. Renge-
teg élményük, színes gyerekkoruk volt. Kinga
osztálytársnõi mondták is: Nektek olyan jó, ka-
landos nyaratok volt, nekünk olyan unalmas a
tengerparton, csak isszuk a colát. Ezek után ne
mondja senki, hogy hülyék vagyunk annyi gye-
rekkel. A Jó Isten adta a gyerekeket, és hozzá
mindent. Bûn lett volna, ha szelektálok. Õszintén
bízunk benne, és ott a segítség!

Gyerekek felnõttek, mivel foglalkoznak most?

Zenei diplomával rendelkeznek, mindegyik
muzsikus, zenepedagógus vagy családanya,
most várjuk a 28. unokát. Hedvignek 8, Ancsá-
nak 7 gyereke van, és õk is továbbadják a vallá-
sos nevelést, közösségbe járnak, segítik egy-
mást. Sanyinak karmesteri diplomája is van, és
õ vezeti az Egyetemi templom ének-  és zeneka-
rát. Hívnak muzsikálni, visszatérõ helyek a Far-
kas Edit szeretetotthon, Jezsuiták Faludi akadé-
miája, NOE jótékonysági bál, Jézus Szíve temp-
lom, Nemzeti Múzeum, Fót, Gödöllõ és sorol-
hatnám még sokáig.

M ikor lesz a legközelebbi jelentõsebb nyilvános

fellépésük?

Irgalmasság konferencia keretében, május
elsején a Szent Imre templomban fogunk muzsi-
kálni.

M anapság a felsõfokú végzettségû fiatalok köré-

ben nem divat a nagycsalád alapítása. Az egykék nem

érezhetik a testvérek szere-

tetét, segítségét és össze-

tartó védelmét a zord kül-

világgal szemben. A

Benyus család történeté-

bõl csak nagyon keveset

ismerhettünk meg, de bi-

zonyítja a hit ereje és bi-

zalmuk Istenben átsegíti

õket a nehézségeken, és

szebbé teszi életüket.               Németh Andrea

A Benyus családA Benyus család
Életünk tele van hétköznapi csodákkal!

Keresztény mûvészek
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H
azánk családjainak helyzete nap-
jainkban. Egy nemzet, ország tar-
tását mindig a legkisebb közös-

ség, a család határozza meg. Ahol a csa-
ládok mindennapjai a szeretet jegyében,
az egymás iránti együttérzésben, segítõ-
készségben telnek, ott a környezet is re-
agál erre és az élet minden nehézség el-
lenére elviselhetõvé sõt könnyebbé vá-
lik. Hazánk útiránya sajnos belesimulva
a globális folyamatokba nem ezt követi.
Az anyagi el lehetetlenülés elsõsorban
azokat sújtja, akik a tisztesség, a becsü-
letesség, az erkölcsös-
ség talaján ál lnak.
Azokat tehát, akik anya-
gilag ellehetetlenülnek
és emiatt családerõsí-
tõ, nemzetépítõ erejük
minden tisztes szándé-
kuk ellenére csökken.
Egyetlen teendõ látszik
távlati  megoldásnak és
ez az egymást segítõ
kisebb közösségek egy
területen való összeillesztése. Mi az, ami a közös
gondolkodású embereket összehozhatja? Fáj-
dalmas, de a társadalom szinte sehol sem nyújt
segítséget, a politika bomlasztó ereje pedig nap-
jainkban egyenesen rémisztõ. A gazdaság meg
olyan, amilyen. Nem azokat hordja a tenyerén,
akikre építeni lehet. Ezek szerint esélye sincs e
kis nemzetnek a talpraállásra? De van! Legalább-
is reményt adó lehetõség van!

A vallás, a hit építõ ereje

Ehhez látni kell, hogy országunk leghomogé-
nabb rétegét a vallás, a hit elkötelezettjei alkotják.
Õk azok, akik nap mint nap képesek megújulni a
család és a közösség békéjében, képesek az  er-
kölcsös kapcsolatokat megélni. Az egyházak kö-
zösségformáló ereje az egymástól messze élõ
családok megsegítésében kevéssé hatékony. Ezt
a hatékonyságot lehet növelni azzal, ha az azonos
elkötelezettségû családokat, embereket segítjük
egy viszonylag kis területen otthont teremteni.
Ilyen kezdeményezésre eddig nem volt és nincs
is példa. De lehet. Rajtunk múlik.

Vácrátót, Szent István park születése

Vácrátót eddig botanikus kertjérõl és nyári hang-
versenyeirõl volt híres, de az utóbbi idõben a
mozgáskorlátozottak lovaglással történõ állapot-

javítását szolgáló VELOTANYA is országos hír-
névre tett szert. Egy nemes gondolkodású vállal-
kozó ebben a miliõben vásárolt 9 hektárt, belte-
rületbe soroltatta, telkekre oszttatta és valameny-
nyi közmûvel elláttatta. Bárki beláthatja, hogy a
77 telek beépítése ilyen kitûnõ helyen rutin fel-
adat, –  Jó üzlet! –  mondhatják. Rávezetõ gondo-
lataink viszont mást sejtetnek. A rendezett terület
a Szent István park nevet kapta a hozzá vezetõ
Szent István utcáról. Államalapító és a keresz-
ténységet népünknek adó szent királyunk olyan
értéket hagyott ránk, amely a ma szigorúan ural-
kodó gazdasági érdekeken túli örök érvényû em-
beri megoldást sugallnak. 

A lakópark alapvetõ küldetése, hivatása –   
A béke szigete

Legyen a lakópark a hívõ keresztények, keresz-
tyének életközösségének a helye, ahol a szom-
széd hasonló beállítottságú, hitû, empátiájú. Ez-
által elérhetjük, hogy hajlék vagy védettség he-
lyett valóságos otthonunk legyen házunk, ahova
öröm visszatérni a napi „világból” , munkából. A
lakópark központi helye ennek megfelelõen a
TEMPLOM, a megnyugvás szigete, amely a nap
24 órájában várja a betérõt. Kialakításánál szem-
pont kell legyen, hogy az együtt élõk elkötelezett-
sége miatt lehetõség nyíljék elsõsorban a nagy

Keresztény vállalkozók

ünnepeken a sokaság befogadására. En-
nek építészeti megoldása szép feladat. A
parkot a rendezési elképzelések olyan kö-
zösségi épületek elhelyezésére is alkal-
massá teszik, ahol a kereskedelem, a kul-
túra, a szociális ellátás kialakítható.

A lakópark által nyújtott lehetõségek

Kérdésként merülhet fel a családi házak
nagysága, anyagai, minõsége és termé-
szetesen ára is. A beruházók eltökélt
szándéka, hogy a nagy összefüggések
megvalósításáért reális igényû és azzal

harmóniában lévõ, a
családoknak elérhetõ
árakkal számol janak.
Ezzel kívánják segíteni
a jó szándékú ámde
anyagilag nehéz hely-
zetben lévõ családo-
kat. További lehetõ-
ségként számíthatnak
az otthonteremtõk a
banki hi telügyintézés
megoldására is. Új-

donság lehet a megvalósításában, hogy a terve-
zés folyamatában konzultációs együttmûködés
lehetséges az építtetõ és a tervezõ között. Így
születhetnek meg azok az otthonok, amelyek
„ testreszabottak” . Mindezek azzal a realitással
járhatnak, hogy az álmok és a megvalósulás
egyensúlya otthonteremtõ erõvé lesz.

Szent István- i szemlélettel a 
mozgáskorlátozottak segítésére

További elképzelés szerint szeretnénk bevonni e
folyamatba a településen már elismert mozgás-
korlátozottakat is. Akadálymentesítéssel szá-
mukra is élhetõ otthonokat teremthetünk.

Parkfalu a botanikuskert szomszédságában
Vácrátóton

Szép érdeklõdés mellett szívmelengetõ esemény
színhelye volt Vácrátót. Az európai hírû botani-
kus kert mellett újabb nevezetességgel gazdago-
dik a település: alapkõ letétellel indult útjára a 77
ingatlanból álló Szent István parkfalu építése. A
festõi tájban a 9 hektáron a telkek kiosztása, a
közmûvesítés és az utcák kitûzése, valamint a
közvilágítás kiépítése már megtörtént, így az ott-
honteremtés, a fészekrakás nehéz, de örömteli
napjai következhetnek. A szervezõk elképzelése,
álma talán kissé meseszerû, amikor a Szent Ist-

A vallás, a hit építõ ereje
Új úton a családok otthonteremtésében

Hogyan válhat otthonteremtõ erõvé a hit, az erkölcsi elkötelezettség?
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vánról elnevezett parkfalut a „béke szigetévé”
szeretnék formálni, amely a szeretetre, egymás
segítésére, a tisztességre, a becsületességre, az
erkölcsre, egyszóval a hit alapjaira épül majd.

Miután ezen értékeket az egyházak, a feleke-
zetek képvisel ik, természetesnek mondható,
hogy az alapkõ letételénél közülük öten jelenlé-
tükkel és szolgálatukkal tették ünnepélyesebbé
az indulást mindenki örömére. Kovács József
Vácrátót plébánosa, Márkus Gábor református
Egyházmegyei tanácsos, Mekis Ádám evangéli-
kus esperes, Meláth Atti la baptista lelkész és
Papp Miklós görög katolikus parochus szente-
léssel és áldással ajánlották a Mindenható ke-
gyeibe a leendõ otthonokat. Így válik ökumeni-
kussá a Szent István parkfalu és lehet országos
példa Vácrátót.

Az alapkövet jelképesen a leendõ templom
bejáratához helyezték el. Mert ez is lesz, orvosi
rendelõvel,  faluházzal és bevásárlási lehetõség-
gel együtt. Az érdeklõdõ falubeliek és a vendé-
gek szívét természetesen megnyitották a feledhe-
tetlen percek, amelyhez olyan csodálatos mûvé-
szek adták a további útravalót mint Pitti Katalin
operaénekes, Bánffy György színmûvész és a
programot együtt érzõen irányító Bõzsöny Fe-
renc, a Magyar Rádió fõbemondója.

Befejezésül Isten szabad ege alatt száll t a
magasságba: Isten áldd meg a magyart…

Kik szerethetnének a béke szigetén élni?

(Minden gondolat feltételes, de reális is lehet.)
Amikor a vácrátóti Szent István park mûszaki és
telekkönyvi elõkészítése megkezdõdött, még  va-
lószínûleg nem volt, vagy csak éppen körvonala-
zódott a vásárlásra megcélzott érdeklõdõk ösz-
szetétele. Jelen állapotban a fejlõdés megkövete-

l i  az elõre gondolkodást e témában, hiszen az
anyagiakon túl a park imázsa is döntõ lehet sõt
kell legyen a megvalósításban. Jól tudjuk, hogy
az ilyen jellegû lakóparkok a jól kiválasztott hely -
szín miatt hosszabb-rövidebb idõ alatt elkelnek,
heterogén összetételük miatt mégsem alkotnak
közösséget az ott élõk. Igaz, ez nem is volt elvá-
rása a jelenlegi társadalom politikának. Jelen
esetben a Szent Istvánról elnevezett park szándé-
kosan egy teljesen szokatlan szervezési elgon-
dolásra készteti az építõket. Szent királyunk tör-
ténelmi öröksége olyan nagyságrendû nemze-
tünk életében, amely megköveteli a ma emberé -
nek a felelõsségét felébreszteni egy i lyen fontos
életmód kialakításának, létrehozásának és meg-
valósításának témájában. Emiatt tettük fel a kér-
dést: „Kik szerethetnének a béke szigetén élni?”
Visszakérdezhetnek: „M iért beszélünk a béke
szigetérõl?”

Jogos és világos a kérdésük. Hol szempont
napjainkban a békés, nyugalmas lakóegység ki-
alakítása? Nem kellenek a közösségek, az indivi-
dualizmus könnyebben irányítható. Hogy ez el-
lentétes az emberi együttélés alapjaival, az már
keveseket érdekel, országunk irányításában pedig
egyenesen hiánycikk. Ilyen „ellenszélben”  akkor
miért törekedünk a „béke szigetének”  megterem-
tésére? Mert emberi, sõt szakemberi kötelessé-
günk, sõt elkötelezettségünk is ezt kívánja. Követ-
kezõ kérdésük ez lehet: „akkor kik lehetnek azok,
akik itt élhetnek?”  Megpróbáljuk megfogalmazni
válaszunkat. Tudjuk, hogy az országosan szított
ellentétek már a családok szétesését eredménye-
zik, amellyel szemben kizárólag egyetlen erõ lé-
tezik és ez a még meglévõ maradék HIT. A hitet
megalapozó vallások tanítása mindig a szeretetre,
egymás segítésére, az erkölcsös életre nevel.

Akik ezt vallják, már most is keresik a hasonlóan
gondolkozó és élõ társakat, családokat. Ebben az
egyházak vannak segítségükre. Közösségeket
építenek. Kézenfekvõ tehát egy 70 lakóegységes
lakópark megteremtésének szervezésénél ezt a
lelki azonosulást keresni. Eddig senki sem keres-
te. Ez lenne tehát, amely reményeink szerint meg-
alapozhatja a „nyugalom és béke” szigetét. Akkor
tehát tegyük fel ismét a kérdést: „Kik szerethetné -
nek a béke szigetén élni?”

Most már tudjuk a választ: mindazok, akik
olyan hitbeli és erkölcsi alapon élnek és gondol-
kodnak, amely természetesen együtt jár a ki-
egyensúlyozottsággal, az empátiával, a segítés
vágyával –  a szeretettel. Gondolatainkat akár
utópisztikusnak is vélhetik sokan és igazuk len-
ne, ha kizárólag az építõk elképzelésére és szer-
vezõ tevékenységére építenének. Többrõl van
szó. A mûszaki  megvalósítás bármennyire kere -
tet kíván nyújtani az idealisztikusan szép élethez,
erre nem képes. Képesek viszont az i ly módon
kiválasztottak (nem fizikailag!) mindennapjaikkal
megteremteni azt. Ettõl lehet más a Szent István
park jövõje. Reménykedünk. És várjuk együtt-
mûködõ gondolataikat.

Együttmûködésünket felajánlva: Turi Sándor  
vállalkozó Kopeczky Lajos okleveles építész-
mérnök.

Az együttmûködés  

Miután i lyen kezdeményezés országunkban még
nem létezett, segítségül hívjuk az egyházakat. Ta -
pasztalataikkal, értékes gondolataikkal adjanak
valóságalapot a hit és a szeretet jegyében a so-
kak megsegítésére formálódó vácrátóti Szent Ist-
ván park létrehozásában.

Kopeczky Lajos

Keresztény vállalkozók

Tisztességes vállalkozók kerestetnek! 
Az ÉrMe Üzleti Hálózata keresi és közös üzleti találkozóra hívja azokat a budapesti és

vidéki, üzleti életben megbízható, tisztességes, értékorientált üzletembereket és vál-

lalkozókat, akik szívesen kerülnének hosszú távú üzleti kapcsolatba hozzájuk hasonló

üzletemberekkel és vállalkozókkal!

Az ÉrMe Üzleti Hálózat tal és tagjaival való üzleti kapcsolatfelvételre a leggyorsabb

és legbiztosabb lehetõség az immár 2. alkalommal megrendezésre kerülõ ÉrMe Üzleti

Találkozó!  Az I. Üzleti Találkozó után – amely 2009 októberében volt – rengeteg pozitív

visszajelzést kaptunk, üzletek köttettek, éppen ezért hagyománnyá kívánjuk tenni az

üzleti találkozónkat!  Jöjjön el, ismerkedjen meg Ön is az ÉrMe Üzleti Hálózattal és

Partnereivel 2010. márc. 24-én a Pilinszky Kávéházban!  Amennyiben február 26-ig

jelentkezik, úgy a személyes kapcsolódást elõsegítendõ szeretettel meghívjuk az ÉrMe

március elejei klubestjére, ahol lehetõséget biztosítunk az elõzetes ismerkedésre és

betekintést nyerhet a Hálózat munkájába, mûködésébe. 

Az üzleti találkozó idõpontja: 2010. március 24. Helyszín: Pilinszky Kávéház,

Budapest Váci u.  33.  További inform áció, jelentkezés: www. érmeháló. hu:

http://www.ermehalo.hu/index.php?id=ertekorientalt_vallalkozok_i__uzleti_talalkozoja2

E R D É L Y I
kirándulások,
zarándokutak,

nyaralások
szervezése 9 éve,

referenciákkal
családi, egyházi, iskolai

közösségeknek.

T O R O C K Ó  ÉS  V I D É K E
5 napos program kis vagy 

nagybusszal
 28 000 Ft (utazás,szállás,étkezés,

programvezetés)

TOROCKÓ EGYES ÜLET 
Tel: +36 30 257 5433

www.torockoegyesulet.hu
info@torockoegyesulet.hu
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Horváth Zoltán esperes-plébánossal beszélge-

tünk a nemrégen felújított plébánián. M ikor lett a

templom védõszentje Szent Teréz?

Mária Terézia telepített erre a területre keres-
kedõket, ezért hívják Terézvárosnak. A XVIII.
században még a város falain kívül feküdt és
Felsõ-külvárosnak nevezték. Rudnay Sándor
hercegprímás 1822-ben rendelte el, hogy a Te-
rézvárosi templomot ne Mária Teréziáról hívják
Terézvárosi templomnak, hanem Mária Terézia
névadó szentjérõl, azaz Avilai Nagy Szent Teréz-
rõl. Ekkor Lisieux- i Szent Teréz még nem volt,
hiszen meg sem született.     

Egy üvegszekrényben különleges és ritka barokk

szoboremléket láthatunk. Kit ábrázol?

Az oszlophoz láncolt, sebektõl vérzõ, tövis-
koronás szenvedõ Krisztus festett faszobrát a
templom hajójában találjuk. Krisztuson már lát-
hatók az ostorcsapások sebei. Ahogyan Krisz-
tust megkötözték, és ahogyan szenvedett,
ugyanúgy vagyunk mi is a bûn által megkötöz-
ve. Krisztus azért szenvedett, hogy ezeket a bûn
által meglévõ kötelékeinket feloldja. Ez a szobor
templomunk legrégebbi mûkincse, régebbi,
mint a templom. 

A templom színhelye volt egy a XIX. század máso-

dik felének történelmével kapcsolatos eseménynek.

A terézvárosi templomban felejthetetlen ese-
mény játszódott le 1894-ben. A Turinból haza-
szállított Kossuth Lajos katolikus vallású felesé-
gét és Vilma leányát március 30-án itt ravataloz-

ták fel. Kossuth evangélikus volt, ezért a Deák
téri evangélikus templomban ravatalozták fel.
Másnap, március 31-én a Deák térrõl indult a
temetési menet. A Király utcán hozták a hamva-
kat, akkor itt, a terézvárosi templomból csatla-
kozott be a feleségének il letve leányának földi
maradványaival a menet, és így kísérték ki a Ke-
repesi úti Nemzeti Sírkertbe, és temették el.

Hogyan emlékeztek meg a templom megáldásá-

nak kétszázadik évfordulójáról?

Sok mindent szerettünk volna a megemléke-
zéssel kifejezésre juttatni. Az egyik a lélek. A
templomnak az a hivatása, hogy az emberi lélek
az Isten igéje és szentsége által magához az Is -
tenhez kerüljön közelebb. A templom a szentség
által az Istennel való találkozásnak a színhelye.
A szentségek kiszolgáltatását a lelkipásztorok
végzik. Ezért elhatároztuk azt, hogy visszahívjuk
azokat a terézvárosi lelkipásztorokat, akik vala-
mikor ebben a templomban szolgáltak. Már
2008 decemberében elkezdtük ezt, minden hó-
nap utolsó vasárnapján az esti ifjúsági szentmi-
sét az egykori káplán mutatta be.

Szerettük volna, hogy ezek az atyák valami
emléket is vigyenek magukkal. A templomban
több alkotása is van Törley Mária szobrászmû-
vésznek. Készített egy réz dombormûvet, ame-
lyen rajta van a templom homlokzata Avilai
Szent Teréz szobrával és feliratozva, hogy ez a
200 éves évfordulóra számozott példányban ki-
adott alkotás.

A templom hosszú ideig nem volt felszentelve.

A templomot 1809. december 3-án áldották
meg. Azért nem került sor a szentelésre, mert a
templom még nem volt egészen készen. Az
1800-as évek húszas, harmincas éveiben a
templomot belülrõl is berendezték. Ybl Miklós
befejezte a toronysisakot. Elfeledkeztek arról,
hogy ez a templom nincsen felszentelve, csak
megáldva. Amikor a II. Vatikáni Zsinat rendelke-
zése alapján elkészült az új szembemisézõ oltár
és ambo, akkor hívják meg az akkori fõpásztort,
Paskai László bíborost, és õ 1988-ban szentelte
fel az új oltárt, egyúttal a templomot is.

2009. december elején többnapos ünnepségso-

rozatra került sor.

December 3-án templomszentelési  ves -
perást imádkoztunk. Az imádságban is szerettük
volna kifejezni, hogy ez a templom bár kétszáz
éves, nem csupán mûemlék, hanem a ma élõ
megkeresztelt emberek Istennel való találkozá-
sának a helye, ahol megkapják az örökéletre va-
ló eljutás lehetõségét is. Kiválasztottunk a plé-

Templomaink

Kétszáz éves az 
Avilai Nagy Szent Teréz 

Plébániatemplom
A terézvárosi plébániatemplom a budapesti VI. kerületben, a városrész
egykori fõutcájának, a Király utcának és a Nagymezõ utcának a metszés-
pontjában áll. Amit ma Terézvárosnak hívunk, egykor Pest városának Fel-
sõ-külvárosa volt. A mai bérházrengeteg, a középületek, utak és utcák he-
lyén akkoriban szõlõk, kertek és szántók terültek el, majorsági épületek-
kel. Mária Terézia uralkodása idején, 1777 szeptemberében történt, tekin-
tettel a lakosság megnövekedett számára hogy, az eddig a belvárosi plé-
bániatemplomhoz tartozó külvárosban gróf Batthyány József hercegprí-
más külön plébániát létesített. A kis szentély kezdetben egy majorság fa-
épülete volt. Ezt váltotta föl egy újabb faépület, amelyet 1781-ben szentel-
tek föl templomnak. Ez azonban csak ideiglenes megoldás volt, s az egyre
szaporodó hívõk minél elõbb kõtemplomot szerettek volna építtetni. Ennek
akadálya a pénzhiány volt. Végül a kor nevezetes alakja, Boráros János
városbíró indítványozott gyûjtést, melynek eredményeként már hozzá le-
hetett fogni építõmester kereséséhez, illetve a tervezéshez.
Az ünnepélyes alapkõletétel 1803. augusztus 14-én történt meg. A templo-
mot 1809. december 3-án áldották meg a Szentlélek tiszteletére, errõl az
aktusról a fõoltár mellett a falban elhelyezett vörös márványtábla tájékoz-
tat bennünket latin feliratával. A belsõ kialakítás Pollack Mihály terve
alapján történt 1824–31 között. A toronysisak Ybl Miklós alkotása (1871).   

A terézvárosi plébániatemplom fontos mûem-
lékünk, mind építészet szempontjából, mind
pedig berendezése tekintetében. A késõ barokk
és a klasszicizmus legjobb mesterei dolgoztak
rajta, s hozták létre a korszak jellemzõ alkotá-
sát. Elsõsorban belsõ tere, oltárai, s megma-
radt korabeli felszerelése révén csaknem érin-
tetlenül maradt meg számunkra, kora mûvé-
szetének jeles képviselõjeként. 
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bániai csoportjainkból 12 fõt. M indenki hozott
magával egy-egy gyertyát, és a templomszente-
lés 12 helyére, amely a falakon kereszttel van
megjelölve, õk maguk álltak oda gyertyatartó-
nak. Majd a zsolozsmában, amikor a könyörgé-
sekre került a sor, kijöttek az oltár elé, és õk
imádkoztak, 12 fohász hangzott el. Ezt követõen
szentmisére került sor, amelyet Gál Endre esz-
tergomi nagyprépost celebrált.

Irodalmi estet is tartottak.

A Nagymezõ utca a színházak, színészek ut -
cája. Oberfrank Pál katolikus színészt hívtuk meg,
aki a plébánia nagytermében egy irodalmi dél-
utánt tartott. A mûvész Avilai Szent Teréz mûvei-

bõl olvasott fel részleteket, valamint olyan ma-
gyar írók, költõknek verseit szavalta, amelyek va-
lamilyen összefüggésben vannak a templommal. 

Ezután a hívek adományából felújított padok
megáldására került sor szentmise keretében. A
szentmisét Beer Miklós váci megyés püspök
mutatta be. 

Terézváros önkormányzata is hozzájárult a meg-

emlékezéshez?

A templom tornyában eredetileg öt harang
volt. Az öt harangból hármat az I. világháború -
ban elvittek ágyúöntés céljára. Ezen három hi-
ányzó harang közül kettõt Gombos Miklós mû-
helyében Õrbottyánban a Terézvárosi Önkor-
mányzat újra öntetett. December 5-én Erdõ Pé-
ter bíboros szentelte fel a két új, Szent Ágoston-
ról  és a Keresztrõl  nevezett Szent Terézia
Benediktáról elnevezett harangot. 

December 6-án délelõtt a harangokat felhúz-
ták a templom tornyába, az áldó imádságot
Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius végezte.
Õ mutatta be a hálaadó szentmisét, amelyen
Haydn Nelson-miséje hangzott el. A szentmise
végén agapé volt a templom bejáratánál. A ha-
rangok megszólaltatásánál elõször a két régi
szólalt meg és hívta az újakat, majd a két új és
végül összharangozás zárta az ünnepet.

Az ünnepségsorozatot Morva Péter esti or-
gonakoncertjével fejeztük be, amelyben elhang-
zottak Szent Teréz korabeli mûvek is, és voltak
modernebb orgonadarabok is.

Az évfordulóhoz kapcsolódik még az év vé-
gére elkészült templomtörténeti kiállítás, ame-
lyet Saád József állított össze. Kétszáz év óriási
idõ, ez itt egy válogatás.
Mindegyik plébános ide-
jébõl egy-egy fontosabb
esemény került kieme-
lésre. Amihez tudtunk,
dokumentációt is kiál l í-
tottunk, fotókat, írásokat.
A kiállítás az altemplom -
ban megtekinthetõ.

Köszönöm a beszélgetést. Szilágyi Ferenc     

Templomaink

Százötven éve már indultak evan-
gélikus fiatalok külmissziói te-

rületekre, de szervezetten, egyesü-
leti formában csak száz éve fog-
lalkozik vele az egyház.

A XIX. század utolsó harma-
dában több magyar teológiai hall-

gató és fiatal lelkész tanult német
egyetemeken, ahol megismerke-
dett a külmissziói felelõsség gon-
dolatával és a missziói tevékeny-
séggel. Scholtz Ödön ágfalvi lel-
kész az 1890-es években külmisz-
sziói lapot indított, ebben vetõdött
fel elõször a gondolat, hogy egye-

sületet hozzanak létre. Az egyház elnöksége
1908-ban az alapszabályt elfogadta, így 1909.
február 2-án ünnepélyesen megalakul t Po-
zsonyban a M agyarhoni  Ágostai  Hi tval lású
Evangélikus Misszióegyesület.

Az egyesület munkája 1952- ig folyamatosan
bõvült, közgyûléseket, konferenciákat és misz-

sziói beszámoló körutakat tar-
tottak. 1939-ben küldte ki  az
egyház elsõ saját misszionári-
usát, Kunos Jenõt, Kínába.
Nyolcévi munka után kénysze-
rült távozni onnan. 1948-ban
megalakult a Missziói Intézet,
négy évig mûködött finn és
norvég támogatással , míg
1952-ben a kommunista ál-

lamhatalom beti l totta. Ezután következtek,
1990- ig, „a némaság évei” .

1991-ben megalakul t a M agyarországi

Evangélikus Külmissziói Egyesület, tiszte-
letbeli elnöke, Brebovszky Gyula lelkész
szervezésében. Azóta kéthavonkénti össze-
jövetelekkel, nyári négynapos konferenci-
ákkal, újságcikkekkel és rendszeres körle-
velekkel dolgoznak. Jók a kapcsolataik a
bajor és finn szervezetekkel és hazai más
felekezetû hasonló egyesületekkel. Fiatal
utánpótlásról is gondoskodnak, a konfe-
renciáknak gyermektábora is van.

A Deák téri Evangélikus Országos Mú-
zeum a százéves jubileum tiszteletére kiál-
lítást rendezett, amit Gáncs Péter püspök
nyitott meg. A tárlat be-
mutatja a misszió törté-
netét, térképekkel mûkö-
dési területeit, sok-sok
fényképet és kisebb-na-
gyobb tárgyakat a világ
minden részébõl. (Látha-
tó március 14- ig.) Kovács Mária

Száz éves a M agyarországi Evangélikus Külmisszió
„…  minden népet"”(M áté 28, 19) 
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Ózdon született. Debrecenben végezte egyetemi ta-

nulmányait, ahol a Debreceni Krónika címû napilapot

is alapította. Hogyan emlékszik erre az idõszakra?

A rendszerváltozás idején 28 éves voltam: itt
volt az ideje, hogy felmondjuk a diktatúra kis
sötét kompromisszumait. Kivonultattam a deb-
receni sajtóból azokat a harmincon aluli kollé-
gákat, akik erkölcsös újságírást akartak folytat-
ni. A kísérlet –  az anyagi háttér törékenysége
miatt – eleve bukásra volt ítélve, de legalább
megkíséreltük a lehetetlent. Ma sem bántam
meg, hogy megpróbáltuk.

Az ezredforduló után filmet forgatott Ybl M iklós-

ról, Budapest fürdõvárosról, Lombardiáról, Írország-

ról, Bulgáriáról. Ez idõ tájt a Duna Tv munkatársa

volt. M egkérdezhetem, hogy miért vált meg a Duna

Tv-tõl?

Hát nem önként. A 2002-es kormányváltás
után „ezüsttálcán kérte”  a fejemet a tévé vezeté-
sétõl az új hatalom. Nem a munkámmal volt
gond, hanem a szókimondó publicisztikámmal:
hogy mindig leírtam, amit gondolok – beleértve
a politikát is. Televíziós beosztásommal ez for-
mailag nem volt összeférhetetlen: készséges el-
távolításom afféle túlbuzgóságnak is tekinthetõ.
Ráadásul üres ígéreteken kívül az akkori vezetés
semmit nem kapott cserébe a „ trófeámért” .

A nagyközönség a M agyar Nemzet fõmunkatársa-

ként, valamint a Hír Tv és más televíziók vitamûsorai -

nak szereplõjeként ismeri. Sokan nem is tudnak arról,

hogy költõként vagy prózaíróként is számos könyvet

tud maga mögött, nem beszélve a Tizenkét kõmíves,

valamint a Kõ kövön címû építészeti filmsorozatokról.

A felsorolt munkái együtt és külön-külön is nagysze-

rûek, mégis szeretném megtudni: mi az, amit a legszí-

vesebben csinál?

A legjobban azért mégiscsak az íráshoz értek
– a képernyõs szereplés csupán következmény.
Utóbbiban nem is tartom profinak magamat: ta-
lán a nézõk így, sete-sután is azt értékelik, hogy
ugyanúgy próbálok beszélni, mint a való élet-
ben. No meg azt mondom, amit gondolok, s ez
ebben a kifordult, képmutató vi lágban üdítõ él-
mény is lehet. A fi lmcsinálás – annak is fõként
az építészettel érintkezõ része – a szenvedé-
lyemmé tudott válni az utóbbi években. Ezt a
missziót az építészek is értékelik: decemberben
Kós Károly-díj jal tiszteltek meg, ami azért némi-
képp zavarbaejtõ.

A közelmúltban jelent meg M ihály Zoltán fotó-

mûvésszel közös könyve, a Kárpát-koszorú, Csángó-

földtõl Õrvidékig alcímmel. Olvastam a fotómûvész-

szel készített interjút, s osztom a véleményét, ismerve

a könyvet. „Csontos János a maga puritán, egyben

sajátos ironikus stílusával nagyon kedvemre valóan

értelmezte a képeimet, s közben lényeglátóan, afo-

risztikusan összefoglalta az adott tájegység jellemzõ-

it. Hitelesen közvetítette a mondandómat, s hozzátet-

te a saját érzésvilágát, tapasztalatát is. Nagyon jó

munkakapcsolat alakult ki közöttünk: abban is egyet-

értettünk Csontos Jánossal, hogy nagyon is figye-

lembe kell vennünk az újkori olvasási szokásokat. Lé-

nyegre törõ és tartalmas mûveket kell létrehozni, ha

el akarjuk juttatni üzeneteinket a ma emberéhez.” M i

vezetett oda, hogy már nem szeretnek olvasni az em-

berek?

Szerintem szeretnek, ha kedvükre való ol-
vasmányhoz jutnak. Ha nem alázzák meg õket,
ha nem fecsérelik a drága idejüket haszontalan-
ságokkal, ködös rébuszokkal. A felgyorsult világ
valóban lerövidítette a terjedelmeket: a felszaba-
duló (szabad)idõt felszippantotta a televízió és
az internet. Azonkívül az olvasás mindig erõfe-
szítés is, erre pedig számos felületes embertár-
sunk már nem szívesen kapható. Persze nem az
igényességen, hanem a formán kell változtat -
nia az írástudónak, hogy összetalálkozhassunk
félúton.

Szabad Európa címû, csütörtökönként a M agyar

Nemzetben megjelenõ glosszáit sokan szerették. Eb-

bõl megismerhettük Önt, pedig napi-heti aktuális

eseményekrõl mondta el õszinte véleményét. Vállalva

nézeteit, nem palástolva politikai, vallási hovatartozá-

sát. Nem gondolt arra, hogy egy kötetben érdemes

lenne közreadni ezeket az írásokat?

Korábban ezek meg is történtek, ám ahogy
öregszem, mindinkább hiúságnak tetszik az
ilyesfajta öndokumentálás. Ráadásul ezekbõl a
tárcákból épp azok a darabok tûnnek maradan-
dónak, amelyek nem a politikai aktualitásokhoz
kötõdnek. A XXI. század elsõ évtizede nekünk,
magyaroknak finoman szólva nem volt politikai
sikertörténet. Vajon érdemes-e önkínzóan emlé-

Keresztény írók

A hazát részvéttel
kel l  szeretni
Beszélgetés Csontos János újságíróval

A Debreceni Tudományegyetem magyar-francia szakán szerzett magyar-
francia szakos tanári diplomát.1994-tõl, a Duna Tv szerkesztõje, a Ma-
gyar Nemzet munkatársa, 2009 végétõl a Nagyítás címû kulturális heti-
lap fõszerkesztõje. Publicisztikai, szerkesztõi munkássága mellett költé-
szettel és dokumentumfilmek készítésével is foglalkozik. Könyvei: Gon-
dolatok a lomtárban (1996), Kétezer leütés (Osszián álnéven, 2001), Eu-
rópa nostra (2004), Ezüstkor (2005). A Tizenkét kõmíves címû, huszon-
négy részes sorozat, amelyet húgával, Csontos Györgyivel együtt készí-
tett. A Hír Tv-n három éve szerkeszti Kõ kövön címmel építészeti maga-
zinját. Elsõ önálló könyve, az 1990-ben megjelent Együtt és külön, a Ki-
lencek költõcsoport tagjaival készült interjúfüzér. Elsõ par excellence
szépirodalmi mûve, az Apróza címû groteszk, lírai prózákat tartalmazó
könyv, 1991-ben látott napvilágot. Kilenc verseskötete jelent meg: Mene-
kült iratok (1991), Szabadulási mutatvány (1991), Határfolyam (1994),
Szonettregény (1997), Szajnaparti szonettek (magyarul és franciául,
1997), XL - Összegyûjtött versek (2002), Haiku-naptár (bolgárul, 2002),
Para (2007), Száz év talány (Kiegészítések József Attilához, 2008).
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keztetni magunkat nemzeti kudarcainkra? Más-
részt egy ilyen kötet kétségkívül tanulság is le-
het lányainknak, fiainknak: ha lehet, ne essenek
bele ugyanazokba a hibákba…

M unkásságát ismerve nem lepett meg az sem,

hogy Ön hívõ ember. Örömmel láttam családjával va-

sárnapi istentiszteleteken. Kérem, mutassa be olva-

sóinknak családját!

Zita, a feleségem végzettségét tekintve ma-
gyar–angol szakos tanár, de kulturális mene-
dzserként is tevékenykedik –  mostanság éppen

fi lmes vállalkozásaink körül, beleértve az angol
nyelvû változatok létrehozását is. Két nagylányt
és egy fiút nevelünk. Eszter most van túl elsõ
vizsgaidõszakján a jogi karon, Kata mûvészi
hajlamokkal megáldott gimnazista, a tízéves
Ábel pedig lelkes, igazolt focista. M indhárman
szépek és okosak. Életünk középpontjában – el-
tekintve az én kissé zaklatott pályámtól –  min-
denképp a család van: ez ad értelmet az életnek,
ez nyújt olykor menedéket. A vallásos nevelés
ebben a közegben szinte magától értetõdik, a
keresztségtõl a hitoktatáson és templomba járá-
son át az elsõ áldozásig. A hit támpont a nehéz
helyzetekben; de nem tagadható, hogy ebben a
világban ez is olyan küzdelmes terep lett, mint
maga az élet…

„Közéleti kérdésekrõl erkölcsi megközelítésben”

címmel 2007 februárjában tartott elõadást Zuglóban.

Nagyon tetszett a M áraitól idézett ajánlás az est meg-

hívóján. „...A hazáról... M indig, mindent adjál oda

hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme szá-

modra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopán-

kodj, ha megbántanak a haza nevében. M indez érdek-

telen. Egyáltalán semmit ne várj a hazádtól. Csak ad-

jál azt, ami legjobb az életedben. Ez a legfõbb pa-

rancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri.” Errõl

szeretném kérdezni.

Mi a hazában vagyunk, a haza meg miben-
nünk. Ha bármelyik viszony bicsaklik, ott baj
van. A magyarságnak manapság – jó néhány
évtized ideológiai aknamunkája folytán – akut
identitásgondjai vannak. Ez még Közép-Európá-
ban sem törvényszerû, sõt mi vagyunk a kivétel.
Belepusztulunk, ha a hazával nem rendezzük lel-
ki viszonyunkat. Ezek nem holmi szépelgések:
ezekért a felismerésekért (hogy például a haza-
szeretet gazdasági lendítõerõ) újabban Nobel-
díjakat lehet kapni. Pedig nemigen olvasták Ta-
mási Áront: „Azért vagyunk a vi lágon, hogy va-
lahol otthon legyünk benne.”  Márai, a nagy
emigráns továbbment: azért vagyunk, hogy itt
legyünk otthon, feltétel nélkül. Az urbanisztika

tudománya „emlékezetességre való törekvés-
nek”  nevezi azt a képességet, hogy miért érde-
mes elutazni egy városba vagy egy országba
olyasmiért, ami másutt nem lelhetõ fel. Ez azon-
ban csupán a felszín, a turisztikai metodika. A fõ
kérdés: miért érdemes „elutazni”  a saját hazánk-
ba? A nemrég elhunyt építész mester, Reischl
Gábor életmottója volt: „A hazát részvéttel kell
szeretni.”  Márai is errõl beszél. Részvét, részvé-
tel nélkül nincs haza.

Nagyítás címmel nemrég hetilap jelent meg,

amelynek fõszerkesztõje.

Ez a hetilap nagy váltás az életemben: a po-
litika felõl visszatérültem a kultúra irányába.
Igyekszünk megtörni az e területen kialakult ál-
datlan monopóliumot, az értelmes beszéd és az
értékközpontú gondolkodás jegyében. Ugrás a
sötétbe: vajon van-e még piaca az ilyesminek?

Megköszönve az interjút arra kérem, hogy
olvasóinknak válasszunk közösen egy verset.

Csontos János: Száz év talány.
Kiegészítések József Atti lához

Én költõ vagyok, de nem kell dicsõség,
ne ünnepelje bennem senki hõsét,
i ly ünneplést én Istenre hagyok.
Õ az, hogy nincs nagy, kinél nincs nagyobb.
Versem azé, ki szívem versbe kérte
és nékem elég a barátság érte.
Én barát vagyok, de nem kell bizalmasság,
ne játsszon nékem senki lelki bátyát,
az i ly rokonság nemkívánatos.
Az én szerettem ott van otthonos,
hol létezõ tudás a földi nincsen.
Mert nékem épp elég az i lyen Isten.

Gréczi László

Keresztény írók

Együtt a család
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A
kerek születési évfordulót számos
megemlékezés mellett azzal is meg-
t isztelte a Béres Gyógyszergyár ,

hogy elkészítette a „ Szirtfoknak lenni” cí-
mû, 1999-ben megjelent sikeres életrajzi
könyv bõvített változatát. A „ Cseppben az
élet” címet viselõ em lékkötet immár egy
befejezett életmûvet értékel, hiszen Béres
doktor földi életútja négy éve, 2006 már-
ciusában lezárult.

„ Úgy nyújtom át ezt az írást, m int egy-
fajta kötelezõ olvasmányt – mondta Béres
Klára  szerzõ a könyv bemutatóján. – Nem
szerénytelenségbõl, hanem abból a mély
meggyõzõdésbõl, hogy egy kivételes em-
ber kivételes sorsát végig követve olyan
erõforráshoz jutunk, melyre mindannyi -

unknak szüksége van. Példát kapunk szor-
galomból, kitartásból, emberségbõl, igaz
értékekbõl. Példát, melybõl meríthetünk,
és melyre támaszkodhatunk. És hitet. Hitet
abban, hogy semmi nem reménytelen,
sem m i nem  hiábavaló, hogy létezik a
Gondviselés, és gyõz az igazság.”

A „ Cseppben az élet” – m egõrizve az
eredeti mû teljes tartalmát – számba veszi
az életrajzból még hiányzott hét év esemé-
nyeit. Hála a Jóistennek, Béres Józsefnek

élete alkonyán megadatott a siker: a szak-
mai is, a közéleti is. 2000-ben gyógyszer-
ré nyilvánították élete fõmûvét, a Béres
Cseppet. „ Am ikor azt kérdezték tõlem,
hogy tudtam kitartani, hogyan lehetetett
annyi ellenállással szemben bátorságom
és erõm, éppen ebben találtam meg a fe-
leletet. Úgy, hogy nem a magam hasznát
kerestem, nem a magam érdekeit szolgál-
ta a munkám, eredményeimmel embertár-
saimon akartam segíteni”  – így fogalmaz-
ta meg ars poeticáját. Az egészségvéde-
lemért, az immunrendszer megerõsítésé-
ért végzett fáradhatatlan munkásságáért
2002-ben megkapta a legrangosabb hazai
tudományos elismerést, a Széchenyi-díjat.  

Ezen kívül még számtalan szakmai és
közéleti elismerésben volt része. 2004-

ben a Hûség a Hazához Érdemrend Nagy-
kereszttel tüntették ki. Ezt a rendszerválto-
zás óta tanúsított erkölcsi tisztaságáért,
abból fakadó tiszteletet érdemlõ magatar-
tásáért, cselekedeteiért kapta, amelyekkel
a hazához való hûségét, példam utató
nemzeti öntudatát bizonyította. Életének
utolsó évében alanyi jogon tagja lett a Tör-
ténelm i Vitézi Rendnek, amelyre különö-
sen büszke volt.  Sorolhatnánk még a kü-
lönbözõ társaságoknak, alapítványoknak,
intézményeknek a nevét is, amelyekben
gazdag közéleti tevékenységét kifejtette.  

Nos, vegye kezébe jó szívvel az emlék-
kötetet az Olvasó, amely különleges meg-
lepetést is tartogat a számára. M int ahogy
ajándékot kapott a család a sorstól, am i-
kor az édesapa halála után a padláson
meglelvén régi katonaládáját, gyöngybe-
tûkkel teleírt megsárgult füzetet találtak:
benne a fiatal Béres József három szépiro-
dalm i írása aludta Csipkerózsika-álmát. Az
egyik egy megható vers, a „ Három kará-
csonyfa balladája” , amelyet a 23 éves Bé-
res József írt 1943 karácsonyán, a háború
idején, a Kárpátokban. A másik kettõ no-
vella, amelyek 1953-ban születtek. A „ Si-
sak”  címû történet fõszereplõje egy hihe-

„Okos, aki érti az embereket;
aki önmagát érti: ihletett;
Hatalmas, aki másokat legyõz;
aki önmagát legyõzi: erõs.
Aki törekszik: nincs híján akaratnak;
aki megelégszik: gazdag.
Aki nem veszti természetét: hosszúéletû;
aki nem veszti emlékezetét: örökéletû.”

Lao-ce: Tao Te King. Az út, 33. vers
(Weöres Sándor ford.)

„ CSEPPBEN AZ ÉLET”  
Tiszteletadás Béres Doktor születésének 

90. évfordulóján

Talán nincs ma olyan magyar ember határainkon innen és túl,  aki ne hallott volna
dr.  Béres Józsefrõl és az õ sok üldöztetést,  agyonhallgatást megélt s végül sikerre
vitt találmányáról,  a Béres Csepprõl.  A betegek körében doktorként tisztelt és szó-
lított kisvárdai kutató,  mindnyájunk Jóska bácsija az idén februárban töltötte vol-
na be 90.  életévét.  

Húszéves korában (Kecskemét,  1940)

A Széchenyi-díjas kutató

A család 1956-ban (Kisvárda)

Nagyjaink



Szent Kereszt 17

tetlenül okos kutya, Sisak, és a bajtársaival
maximálisan szolidáris fiatal katonatiszt,
maga Béres József. Az „ Élet a Halál árnyé-
kában”  címû írás az élet nagy kérdéseire
keresi a választ egy idõs tanítója halálra ké-
szülõdése kapcsán. Természetesen mind-
három alkotás bekerült az emlékkötetbe,
hogy újabb színes ecsetvonással gazda-
godhasson a mély érzésekkel átitatott em-
berrõl, Béres doktorról alkotott képünk.

A „ Cseppben az élet” címû, eme leg -
újabb kötetét forgatva Béres Klárának, kü -
lönösen meghatott engem, ahogy feldol -

gozta magában az elkerülhetetlent, az élet
utolsó állomását. Az idõsödõ após állapo-
táért aggódó meny íme csodás hitelét ad-
ja annak a bölcs mondásnak, amely sze-
rint a család építõkövei nem pusztán a gé-
nek, hanem a lélek. 

„ Nem készült a Halálra, tán ez az egyet-
len, amiért perben maradt a sorssal ...
Még élni szeretett volna. Még örülni akart
az életnek, még várta a tavaszt. Tán ez az
egyetlen, amit nem adott meg neki a Jóis-
ten. De valahol mégis érzem a zsigereim-
ben, hogy a gondviselés már a születésé-
nél úgy szegõdött melléje, hogy õt soha el
nem hagyhatta. Arra gondolok hát, hogy
azért kellett elmennie, hogy megmenekül-
jön egy nagyobb fájdalom tól, azért, hogy

a kiszolgáltatottság nyomorúságá-
val soha ne kelljen szembenéznie.

Elmerengek, mint már sokszor,
a szeretetrõl, a szeretet megtartó és
összetartó erejérõl, és arról, m ilyen
fontos, hogy a szeretet megnyilvá-
nuljon, hogy érezhetõ legyen. Az
életünk, akár tudomást veszünk ró-
la, akár nem, egy hihetetlenül töré-
keny csoda, amelyrõl soha nem
tudhatjuk, meddig a m iénk. Bármi-
kor elveszhet. És ha elveszik, a ki
nem mondott, át nem adott szeretet
megemészthetetlenül bennünk ma-
rad, örökre fájón. Amikor elvesztet-
tük apukát, nagyon fájt. A véggel
való szembesülés, a ‘többé soha’
megélése leírhatatlanul mély sebet
vág a lélekbe, bármennyire is tisz-
tában vagy azzal, hogy elkerülhe-
tetlen, és bármennyire is azt hi -
szed, felkészültél a viselésére. De
ha megadtál m indent az elmenõ-
nek, ha érezte a szereteted, a gon-
doskodásod, nagy segítségedre
szolgál a megnyugvásban. Nekünk
Jóskával nagyon sokat segített a
tudat, hogy életében mindent meg-
adtunk apósomnak akkor, amikor

még adhattunk, hogy törõdtünk vele akkor,
amikor még törõdhettünk vele, és szeret-
tük, amíg érezhette. Sokszor gondolom
azt, hogy a családban megmutatkozó gon-
doskodó szeretet nagyon sokat jelentett a
számára. És hozzáteszem azt is: lehet, hogy
nekünk, itt mara-
dóknak még töb-
bet. Mert nyugodt,
békés szeretettel
e m l é k e zh e t ü n k
mindig vissza rá.”
A könyv kapható a

nagyobb könyves-

boltokban és a

w w w . b e r e s . h u

oldalon.  Varsádi Zsuzsa

A Széchenyi-díj átvétele után fiával és
menyével a magyar parlamentben (2002)

Három unokájával,  Melindával,  
Marcellel és Mersével

A legendás
fénymikroszkóppal
(Kisvárda,  1993)

Szántóföldi burgonyakísérlet bemutatója (Kisvárda,  1967)

Segítségre váró emberek az otthona
elõtt (Kisvárda,  1990)

A szolnoki Béres Gyógyszergyár avatása 1999-ben
Orbán Viktor miniszterelnökkel

Nagyjaink
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H
elena Kowalska 1905. augusztus 25-én
született Glogowiec faluban. Szülei na-
gyon  vallásosak emberek voltak. Tíz

gyermekük született, Helena volt a harmadik.
Már két nappal születése után megkeresztelték a
Szent Kázmér egyházközségben, Swinice
Warckie-ben. Hét éves volt, amikor elõször hal-
lotta Istentõl az elhívást a zárdai életre. Korán,
kilenc évesen lett elsõáldozó.

Egy ismerõs családnál, Bryszewskiéknél, a
lódzi Aleksandrówban tizenhat évesen munkába
állt. Egy év elmúltával azonban hazatért a szülõi
házba és kijelentette, hogy zárdába szeretne lép-
ni. A szülõk azonban nem egyeztek bele elhatá-
rozásába. Ezt követõen Lódzba utazott, hogy is-
mét munkába áll jon. Több helyen dolgozott, töb-
bek közt Marcjanna Sadowska boltjában is egy
évig. 1924-ben végleges elhatározásra jutott,
kolostorba lép. Varsóba utazott, ahol jelentkezett
az Irgalmasság Anyja Nõvéreinek Kongregáció-
jába. A fõnöknõ ígéretet tett neki, hogy fölveszi,
de azt kérte tõle, hogy a fogadalomtétele elõtt ké-
szítse elõ szerény hozományát, tehát ismét dol-
goznia kellett. Még egy évig háztartási kisegítõ-
ként dolgozott, majd ismét felvételét kérte a
Zytnia-utcai kolostor fõnöknõjénél, aki most már
nem visszakozott, és felvette a zárdába. Helena
elkezdhette a próbaidejét, a postulatust.

Helena a krakkói újoncházba került 1926.
január 23-án, és a Maria Faustyna nevet kapta
beöltözésekor. A rákövetkezõ év tavaszától kezd-
ve Isten a lelki sötétséggel ajándékozta meg. Ez
a próbatétel másfél évig tartott. Nagypénteken
Isten olyan kimondhatatlan szeretettel vonzotta
magához az újoncot, amely elfeledtette vele a ki-
állt kínokat, s tisztán látta, mennyit szenvedett
érte Krisztus.

A noviciátust befejezése és a nyolcnapos
lelkigyakorlat után, 1928. április 30-án Fausz-
tina nõvér letette elsõ ideiglenes fogadalmát.
Még ugyanebben az évben, októberben az Irgal-
masság Anyja Nõvérei Kongregációban általá-
nos konventet tartottak. M ichaela Moraczewska
anya lett az általános fõnöknõ. Õ maradt Fausz-
tina nõvér elöljárója élete végéig. Fausztina éle-
tének nehéz megpróbáltatásaiban õ lett támasza
és vigasza. 1928 októberében Fausztina nõvért
a varsói rendházba küldték, a konyhán lett kise-
gítõ. Majd innen is tovább ment, 1929-ben Vil -
niusban tartózkodott, hogy az ottani rendház
egyik nõvérét helyettesítse, aki a harmadik pró-
batételre készült. Ennek letelte után Varsóba, az
újonnan alapított Hetmanska utcai házba kellett
mennie dolgozni. 1929 júliusában áthelyezték a
Poznan melletti Kiekrzbe, megint  konyhai kise-
gítõnek egy beteg nõvér helyett. 1930 májusától
a kongregáció plocki házába küldték, ahol fel-
váltva kellett dolgoznia a sütödében, a konyhá-
ban és a péküzletben.

1931. február 22-én megjelent neki az Úr
Jézus. Az eseményt Fausztina nõvér így írja le

Naplójában: „Megpillantottam az Urat fehér ru-
hában. (… ) Kis idõ múltán azt mondta Jézus:
Fess egy képet annak alapján, amit látsz, ezzel
az aláírással: Jézusom, bízom Benned! Azt kívá-
nom, hogy tiszteljék ezt a képet, elõször a kápol-
nátokban, aztán az egész világon!”

Fausztina nõvér lelki vezetõje pszichiátriai
vizsgálatot rendelt el a nõvérnél, amikor értesült
a látomásról. M iután megbizonyosodott arról,
hogy Fausztina szellemileg teljesen egészséges,
akkor engedélyezte az Irgalmas Üdvözítõ képé-
nek megfestését a nõvér útmutatásai alapján.
Jézus azt kérte Fausztina nõvértõl, hogy Húsvét
második vasárnapja az Irgalmasság vasárnapja
legyen.

1932 novemberében Fausztina nõvér Varsó-
ba utazott a harmadik próbatételére, amely öt
hónapig tartott. A harmadik után teszik le örök
fogadalmukat az Irgalmasság Anyja Nõvérei.
1933. ápril is 18-án, az örök fogadalom letétele
elõtt, Fausztina nõvér nyolcnapos lelkigyakor-
latra Krakkóba utazott. Május 1-én Fausztina
örök fogadalmat tett. A szertartást Stanislaw
Rospond püspök végezte.

1934 januárjában találkozott elõször
Eugeniusz Kazimirowski festõmûvésszel, aki
késõbb megfestette az Isteni Irgalmasságról a
nõvér látomása alapján a képet. Március 29-én
Fausztina nõvér felajánlotta magát és szenvedé-
seit a bûnösökért, fõleg azokért a lelkekért, akik
már elvesztették Isten irgalmában való bizalmu-
kat. Júniusban elkészült az Isten Irgalmasságá-
nak festménye. Fausztina nõvér elsírta magát a
kép láttán, mert nem volt olyan szép az Úr Jé-
zus, mint ahogyan õ látta. Augusztusban
Fausztina nõvér egészsége olyannyira legyen-
gült, hogy Sopocko páter feladta neki az utolsó
kenetet. Ettõl viszont egészségi állapota jobbra
fordult.

1934. október 26-án Fausztina nõvér 17 óra
50 perckor, amikor a növendékekkel együtt  va-
csorázni indult a kertbõl, megpillantotta a vilni-
usi kápolna felett az Úr Jézust olyan alakzatban,
ahogyan Õt Plockban látta: a kétirányú  –  fényes
fehér és piros – sugarakkal. A sugarak körülfon-
ták a Kongregáció kápolnáját, a növendékek be-
tegszobáját, és beragyogták az egész világot.
1936 januárjában Fausztina nõvér meglátogatta
Romuald Jalbrzykowski érseket, vilniusi metro-
politát, s elmondta neki, hogy Jézus egy új
kongregáció alapítását kéri tõle. Ezt a kérését
Jézusnak nem tudta beteljesíteni, mert még
abban az évben, szeptemberben, a pradniki kór-
házba került (ma: II. János Pál Kórház), majd
decembertõl a következõ év márciusáig hossza-
san ápolták. 1938. ápril isában ismét kórházba
került. Augusztusban megírta utolsó levelét az
általános fõnöknõnek, amelyben bocsánatot kér
élete minden vétségéért. „Viszontlátásra az ég-
ben!”  –  szavakkal zárta a levelét. Szeptember 2-
án, Sopocko atya szeme láttára, a pradniki kór-
házban elragadtatásba esik. Szeptember 17-én
Fausztina nõvért visszaviszik a kórházból a ko-
lostorba. Október 5-én 22 óra 45 perckor nagy
türelemmel elviselt hosszú szenvedés után,
Maria Faustyna Kowalska nõvér megtért az Úr
Jézushoz, hogy elnyerje örök jutalmát. Halála
után két nappal, az Irgalmasság Anyja Nõvérei
Kongregáció krakkói rendházának kertjében le-
võ temetõbe (Lagiewniki), a nõvérek közös sír-
boltjába helyezték.

Fausztina nõvér halála után az Isteni Irgal-
masság üzenete kezdett elterjedni az egész vilá-
gon. A lengyel politikai helyzet, a második vi-
lágháború alatt és után, nem tette lehetõvé az
Egyház számára, hogy mélyrehatóan tanulmá-
nyozza Fausztina nõvér írásait. Ennek tudható
be, hogy a Vatikán átmeneti leg beti l totta a Nap-
ló terjesztését. De az Isteni Irgalom tovább vitte
az ügyet, és hatására a teológusok alaposan át-
tanulmányozták Fausztina nõvér írásait. Minden
kétséget kizáróan megbizonyosodtak afelõl ,
hogy az írásokat csakis Isten sugalmazhatta, hi-
szen egy egyszerû nõvér, aki csak két évig járt
iskolába, hogyan tudott ennyire pontosan, lé-
nyegre törõen és világosan fogalmazni a misz-
tériumokról. Írásaiban semmilyen teológiai hi-
bát nem találtak! Azóta Szent Fausztina nõvér
mûvei elfoglalták az õket megil letõ helyet az
egyházi misztikus irodalom legjelentõsebb al-
kotásai között.

Fausztina nõvért II. János Pál pápa 1993.
ápril is 18-án boldoggá, 2000. ápril is 30-án pe-
dig szentté avatta. Így Fausztina nõvér lett a XXI.
század elsõ szentje! Mind a boldoggá avatás,
mind a szentté avatás Húsvét második vasár-
napján, az Irgalmasság vasárnapján történt.
Szentté avatása elsõ ideiglenes fogadalmának
évfordulóján és egy nappal örökfogadalmának
évfordulója elõtt volt.              Kuruczleky Ilona

Szentek élete

Fausztina nõvér
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A
z Irgalmas Jézus képének tisztelete az Is-
teni Irgalmasság iránti áhítat megengedett
formája, amely Boldog Faustyna Kowalska

nõvér által került ismertetésre. A kép az Isteni Ir-
galom titkát jeleníti meg, amely legteljesebb
módon az Isten Fiának, Jézus Krisztusnak életé-
ben, halálában és feltámadásában tárulkozott
fel. A legméltóbb válasz erre a megszólításra: az
Isten iránti bizalom, a felebarát irgalmas szere-
tete, s annak óhajtása, hogy mindenben az Isten
akarata tel jesül jön. Az Isteni Irgalmasságot
megjelenítõ kép a következõ evangéliumi felhí-
vást juttatja eszünkbe: „Legyetek tehát irgalma-
sok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)

A bizalom és az irgalmasság gyakorlása ké-
pezi az Isteni Irgalmasság iránti áhítat lényegét.
Ez az a két elem, amely nélkül nem beszélhetünk
valódi áhítatról az Isteni Irgalom iránt. M indket-
tõ feltétele a megígért nagy kegyelmek és földi
áldások elnyerésének. Ezen ígéreteket az Úr Jé-
zus fûzte az Isteni Irgalmasság kultuszának Bol-
dog Faustyna Kowalska által ismertetett, és az
Egyház által megengedett formáihoz: az Irgal-
mas Jézus képének tiszteletéhez, az Isteni Irgal-
masság rózsafüzére imádkozásához, az Irgal-
masság ünnepének (húsvét utáni elsõ vasárnap)
megtartásához, az Irgalmasság órájában 1500;
Jézus kereszthalálának órája) tartott imához, va-
lamint az Isteni Irgalmasság tiszteletének ter-
jesztéséhez.

Rendkívül nagy evangelizációs jelentõség-
gel bír, úgy az egyéni lelkiség, mint az egész
emberiség életében. „Elõkészíted a világot vég-
sõ visszatérésemre!." Krisztus valamennyiünket
felhív a lelki megújulásra és apostolkodásra. Jé-
zus különösen jutalmazza az Isteni Irgalmasság
üzeneteinek terjesztését. „Azokat a lelkeket, akik
irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész éle-
tükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óv-
ja csecsemõjét. Haláluk óráján pedig nem bírá-
juk, hanem irgalmas Megváltójuk leszek!"

Fausztina nõvér Jézus diktálására lejegyezte
az Isteni Irgalmassággal kapcsolatban mind-
azon lehetõségeket, amelyek a lélekmentés ha-
tékony eszközei. A Napló nyomán az Egyház az
Isteni Irgalmasság öt kultuszát engedélyezte:

AZ IRGALM AS JÉZUS KÉPE

Este, amikor a cellámban voltam, megpil lantot-
tam az úr Jézust fehér ruhában. Egyik kezét ál-
dásra emelte, a másikkal megérintette mellén a
ruháját. Mellébõl a ruha nyílásán két hatalmas
sugár tört elõ, egy piros és égy halvány.... Kis
idõ múlva azt mondta Jézus: „Fess egy képet
annak alapján, amit látsz, ezzel az aláírással: Jé-
zusom, bízom Benned.” „Azt kívánom, hogy a
képet... húsvét után az elsõ vasárnapon ünnepé-

lyesen áldják meg. Ez a vasárnap legyen az Ir-
galmasság ünnepe!” ...

M int feltámadt Üdvözítõt ábrázolja Õt a kép,
aki szenvedése és kereszthalála árán megváltott
minket. Krisztusnak ezen a képén jel lemzõ a két
sugár. „A halvány sugár a vizet jelenti, amely a
lelket tisztítja meg, a piros a vért, amely a lélek
élete... „Boldog, aki ezek árnyékában él.” A lel-
ket a keresztség és bûnbánat szentsége tisztítja
meg, és legbõségesebben az Oltáriszentség táp-
lál ja. A két sugár tehát a szentségeket és a
Szentlélek összes kegyelmét jelenti, amelynek
bibliai jelképe a víz, valamint az új szövetséget
Isten és ember között, amelyet Jézus az Õ vére
által kötött. A kép így értelmezett kultuszához az
Úr különbözõ ígéreteket fûzött: örök üdvössé-
get, a keresztény tökéletesség útján nagy elõre-
haladást, a boldog halál kegyelmét és minden
más kegyelmet, amelyet az emberek bizalommal
kérnek. „A kép által sok kegyelmet fogok kiosz-
tani a lelkeknek, ezért hozzáférhetõvé kell tenni
minden lélek számára.”

AZ IRGALM ASSÁG ÜNNEPE

„Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak
ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet, amelyet
ecsettel fogsz megfesteni, húsvét után az elsõ
vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a va-
sárnap legyen az Irgalmasság ünnepe.”

Az Irgalmasság ünnepének Húsvét utáni el-
sõ vasárnapra történõ helyezése mély teológiai
értelemmel bír, amely a megváltás húsvéti ti tka
és az Isteni Irgalmasság titka között fennálló
szoros összefüggésre utal. Ezt az összefüggést
hangsúlyozza az ünnepet elõkészítõ Isteni Irgal-

massághoz végzett kilenced, amit Nagypénte-
ken kell elkezdeni.

„Aki ezen a napon az Élet Forrásához járul,
bûnei és az értük járó büntetés teljes elengedé-
sét nyeri el. Ezen a napon megnyílik irgalmam
mélysége: a kegyelmek tengerét árasztom min -
den lélekre, aki irgalmam forrásához közelít. Egy
lélek se féljen közeledni hozzám, még ha bûnei
skarlátpirosak lennének is." Ennek a nagy kegye-
lemnek  az elnyeréséhez teljesíteni kell az Isten
Irgalma iránti tisztelet feltételeit, amelyek: – a bi -
zalom Isten jóságában, – a felebaráti szeretet
gyakorlása, – a megszentelõ kegyelem állapotá-
ban (szentgyónás után) méltó Szentáldozás.

Jézus mondta: „Egyetlen lélek sem nyerhet
megigazulást, amíg nem fordul bizalommal ir-
galmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni elsõ
vasárnapot Irgalmasságomnak szentelni. A pa-
pok ezen a napon hirdessék a lelkeknek nagy és
végtelen irgalmamat.”

AZ ISTENI IRGALM ASSÁG RÓZSAFÛZÉRE

Ebben az imában irgalmat kérünk magunknak és
az egész világnak. Ezzel az irgalmasság cseleke-
detét gyakoroljuk. A hívõk elnyerhetik Krisztus
ígéretét, amely fõleg haláluk óráját i l leti: a meg-
térés kegyelmét és a békés halált. Nemcsak
azok, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, hanem
a haldoklók is, akik mellett ezt mások mondják.
Jézus mondta: „Ha ezt az imát haldokló mellett
mondják, mérséklõdik Isten haragja, és mérhe-
tetlen irgalom veszi körül a lelket.” Az általános
ígéret így hangzik: „Úgy tetszik nekem, hogy ez
által az ima által mindent megadjak, amire en-
gem kértek, ... ha ez megegyezik akaratommal.”
Mindaz, ami nem egyezik Isten akaratával, nem
jó az embernek sem, fõleg örök boldogságára
vonatkozóan.

Más helyen ezt mondta Jézus: „E rózsafüzér
imádkozásával közelebb hozod hozzám az em-
beriséget.” „Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafü-
zért imádkozzák, már életükben körülöleli irgal-
mam, különösen pedig haláluk óráján."

Bevezetés: Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy.
Nagy szemekre: „Örök Atya! Felajánljuk Ne-

ked a  Te mindenek felett szeretett Fiadnak, a mi
Urunk, Jézus Krisztusnak, akit mi is oly nagyon
szeretünk, testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bûneinkért és az egész világ bû-
neiért."

Kis szemekre: „Jézus fájdalmas szenvedésé-
ért irgalmazz nekünk és az egész világnak!”

Befejezésre (háromszor): „Szent Isten,
Szent, Erõs Isten, Szent, Halhatatlan Isten, irgal-
mazz nekünk és az egész világnak!”

(Egri fõegyházmegyei engedéllyel.
Nr. 653/1998)

Az Irgalmas Jézus képe
Az Irgalmas Jézus-oltár a krakkói kolostor ká-
polnájában A.  Hyla festményéveI.  Fausztina
nõvért boldoggá avatása után az oltár alatt
helyezték örök nyugalomra.  (Fotó: Stanislaw
Markowski)
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Akettõs állampolgárságról
tartott népszavazás – a
kommunista kormány el-

lenpropagandája mellett – ku-
darcot vallott 2004. december
5-én. Verõcén egy év múlva,
2005. december 5-én Wass Al -
bert szobrának avatása alkal-
mából több ezres tömeg de-
monstrált, emlékezve e szé-
gyenteljes napra. Az írófejede-
lem szobránál azóta hagyomá-
nyosan minden évben meg-
emlékeznek az író születésé-
nek évfordulójáról. Idén 2010.
január 9-én tartottak ünnepsé-
get Bethlen Farkas polgár-
mester és a Verõcei Polgári
Kör hívogató szavára. A zuho-
gó esõ ellenére megtelt a
Wass Albert szobra elõtti tér.
még a délvidéki Zentáról is ér-
keztek vendégek.

Harrach Péter, az országgyûlés alel-
nöke, a terület országgyûlési képvi-
selõje a jeles író közéleti szereplésé-
rõl, valamint az emberrõl szólt beszé-
dében. Hangsúlyozta: – Noha szere-
tett szülõföldjérõl távozásra kény-
szerítették, mindig erdélyinek vallotta
magát, és szeretettel szólt az otthon
maradottakról. Meleg kapcsolatot
ápolt gyermekeivel, unokáival, s az a
spirituális erõ, amelyet a Jóistentõl
kapott, elidegeníthetetlenné tette el-
szakított hazájától. Írásaival az egész
magyar társadalomnak üzent, amely-
bõl tiszta emberség, a szülõföld- és a
nép szeretete árad. 

Az Országgyûlés alelnöke utalt

egy 2003-as országos felmérésre,
amely szerint a nyilatkozók 76 száza-
léka vélekedett úgy, hogy magyar az,
aki magyar állampolgár és az ország-
határon belül él. Harrach Péter sze-
rint ez az eredmény köszönhetõ a ká-
dári kommunista önkirekesztõ politi-
kának, amely gondolkodásmód ma
már elfogadhatatlan. Wass Albert írá-
saival épp azt üzeni a fiataloknak,
hogy a határainkon túl is élnek ma-
gyarok, a legfontosabb érték pedig a
tiszta emberség, és a szülõföld sze-
retete. A terület országgyûlési képvi-
selõje rámutatott, olyan szemléletre
van szükség, amelyben megjelenik a
nemzeti érdek. A kommunistákat vi-
szont nem érdekli más, csak a hará-
csolt vagyon – mondta. Isten éltesse
Magyarországot – zárta gondolatait
Harrach Péter, az ünnepi esemény
szónoka. 

A helyi iskolások szavalataival, va-
lamint csodálatos tárogató muzsika-
szóval ért véget az ünnepség. 

Wass Albert elõtt tisztelegve im-
már harmadik alkalommal rendeztek
emléktúrát Verõcén a helyi fiatalok
szintén január 9-én. Idén több, mint
ötszázan jelentkeztek a 44, a 28, a
18, valamint 20 kilométeres távra. A
benevezési díj összegét a Kárpát-
Haza templom felépítése javára aján-
lották fel a természetjáró fiatalok.

Wass Albert 1908. január 8-án a
Kolozsvár megyei Válaszúton szüle-
tett költõ, író, szerkesztõ, erdõmér-
nök, egyetemi professzor, irodalmi
szervezõ, kétszer Baumgarten-díjjal
ismerték el korai mûveit, majd az
1948-ban magyarul, ezután németül,
spanyolul és angolul is megjelent, Ad-
játok vissza a hegyeimet! címû regé-
nye után 50 évig tiltott író volt Magyar-
országon. Az egymás után megjelenõ
mûvei révén méltó helyre emelték õt
olvasói a közép-európai és magyar
irodalmi életben. A verõcei Wass Al-
bert-szobor Tóth Dávid szobrászmû-
vész alkotása. A megkoszorúzott író-
fejedelem esõvel áztatott szobra elõtt
mi más juthat eszünkbe, mint egyik
legszebb vallomása: „Amikor kimon-
dom ezt a szót,
‘Erdély’, ebben
benne van min-
den: a szívem, a
lelkem, az agy-
sejtjeim moleku-
lái, mindaz, ami
voltam, vagyok és
leszek, tulipános
bölcsõmtõl a kop-
jafáig.”                     Frigyesy Ágnes

Megemlékezés

Az erdélyi írófejedelemre emlékeztek Verõcén
Wass Albert tiszta emberségre, haza- és népszeretetre tanít
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T
izenhat évvel ezelõtt
néhány futballmérkõ-
zéssel, közös bálokkal

és a Citrompótló Diák Zseb-
újság megjelenésével kez-
dõdött az a közös egységtö-
rekvés, amely mára dél-pes-
ti katolikus ifjúsági közössé-
geket összefogja. Jelenleg
ide tartozik a 18– 23. kerüle-
tek katolikus ifjúsága, a
173- as cserkészcsapat és a
Dél- pesti Katolikus Gitár-
klub is –  tudtam meg Takács
Henriktõl, aki a közösség je-
lenlegi elnöke.

Kezdetben havonta kerü-
leti  i fjúsági  találkozókat

szerveztek a környékbeli hittancsoportok részé-
re, de szerették volna, ha egy mozgalom állna a
szervezések mögött. Így vették fel a kapcsolatot
a Katol ikus Ifjúsági  M ozgalommal (KIM ),
amelynek eredményeként egyházjogi hátteret is
sikerült találniuk. Ezek után Dél-pesti KIM né-
ven mûködtek tovább és keresték a kapcsolatot
minden olyan atyával és fiatalokból álló cso-
porttal, akik hajlandóak voltak bekapcsolódni a
közös munkába. 

Henrik elmondta, mint vezetõ lehetõséget
biztosít mindenkinek ahhoz, hogy a közös mun-
kából kivegye a részét, ezért minden szervezés-
re jellemzõ a közösségi szellem, legyen az pla-
káttervezés, vagy egy-egy találkozó elõkészíté-
se. Rendszeresek az ifjúsági bálok, a gitáros ta-
lálkozók, minden adventban és nagyböjtben
dél-pesti ifjúsági találkozót szerveznek és jelen-
tõs létszámmal képviseltetik magukat az orszá-
gos rendezvényeken, mint a márianosztrai za-
rándoklat, vagy az élõ rózsafüzér. 

2008-ban Szád vár környékén rendezték
meg a nyári tábort, ahová négy különbözõ plé-
bániáról érkeztek a fiatalok. A közös programok
nem nélkülözték az izgalmat, hiszen részt vehet-
tek éjszakai kiránduláson, ahol hazafelé lámpa
nélkül, egyedül kellett boldogulniuk a bátor vál-
lalkozóknak. Építettek oltárt az erdõben, ahol jó
idõben a szentmiséket tartották és hajnalban
meglátogatták a szádi várat. De nem hiányoztak
az esti tábortüzek, a sportversenyek, a reggeli ébresztõk, a jó hangulatú közös étkezések sem. 

2009- ben Ráróspusztán
töltöttek együtt egy hetet, ahol
arról  beszélgettek Gödöl le
Márton atyával, milyen volt Jé-
zus világnézete, az emberekhez
és Istenhez való viszonya. Az
elõadások mellett jutott idõ fo-
ci ra, kötélhúzásra és ping-
pongra. „Részt vettünk indiai
szentmisén, ahol az atyáink
száriba öltözve mutatták be az
áldozatot a virágokkal és füstö-
lõkkel  feldíszített ebédlõben.
M eghódítottuk Salgó és
Somoskõ várát is – meséli em-
lékeit Füssi Zoltán.

Évek óta szerveznek gitáros
összejöveteleket, amely a fiata-

loknak lehetõséget biztosít arra, hogy megtanul-
janak gitározni és megismerjék a gitáros dalo-
kat, valamint együtt zenéljenek a szentmiséken.
Ezekbõl az összejövetelekbõl nõtt ki tizenegy
éve a Nyári Gitáros Kiképzõ Tábor, ahol néhány
napot eltöltve egy vidéki plébánián együtt éne-
kelnek, zenélnek. 

Legutóbbi adventi ifjúsági találkozón a So-
roksár-újtelepi Fatimai Szûzanya tiszteletére
épült Szent István király plébániatemplomban ar-
ra keresték a választ a fiatalok, hogyan tapasztal-
hatják meg Isten gondoskodó szeretetét, jelenlét-
ét az érzékszerveik segítségével a mindennapok-
ban. A találkozó egy indiai kollégiumról szóló ve-
títéssel vette kezdetét, amelynek a felújítására
gyûjtöttek a szentmise perselyezésében. A szent-
mise után a plébániaépületben agapé várta a
résztvevõket, ahol mód nyíl t beszélgetésre.
„Úgy érzem kicsit sikerült kiszakadnunk a min-
dennapok rohanásá-
ból és egymásra és
Istenre figyelhettünk.
Nagy megerõsítést je-
lent egy ilyen ifjúsági
találkozó, mert látha-
tom, hogy sok ember
próbál az enyéimhez
hasonló elvek szerint
élni – mondta Tamási
Dóra.”

Rózsásné Kubányi Andrea

Keresztény közösségek

Ahol a közösség összeköt minketAhol a közösség összeköt minket
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Angyalteológia

gyeleknek szánta, azaz I. Mieszko lengyel feje-
delemnek, sõt akad olyan forrás is, ami szerint
Ottó is ezt szerette volna. A pápa azonban köz-

vetlenül az adományozás elõtti éjszakán álmot
látott, s e szerint a reggel jelentkezõ küldöttség-
nek szánja az Úr az elõkészített Koronát. Reggel
pedig István követségében Asztrik, Kalocsai
püspök érkezett meg küldöttségével. A Korona
tehát a Varsói Krónika tanúsága alapján így ke-
rült Istvánhoz, s lett a magyarok Szent Koronája.
Kiegészítésként még megjegyzendõ, hogy Szent
Gábor fõangyal volt, akit álmában Szilveszter
pápa látott. Ha elfogadjuk a tényt, akkor különös
fontosságot, súlyt tulajdonítunk magának a Ko-
ronának. Gábor fõangyal ugyanis Isten különle-
ges hírvivõje, aki az üdvösség legfontosabb
mozzanatáról tudósít. Õ jelenik meg Máriának,
hogy beleegyezését kérje a Megtestesüléshöz. Õ
figyelmezteti Józsefet a veszélyre, ami várna a
Gyermekre, s készteti menekülésre Egyiptomba,
majd értesíti, hogy immár hazatérhet stb. Világi
ügyekbe, azonban tudomásunk szerint nem
avatkozik, kivéve a Korona adományozását.
(Nem szeretnék viták kereszttüzébe kerülni, ezért
el tudom fogadni a visszaadás tényét is, ami vi-
szont a Korona sugalmazására utalna. Ez viszont
más kérdés, így más cikk tárgya lehetne.) Tény
viszont, ha Isten legfõbb követének engedi meg,
hogy a Korona sorsát közölje, akkor valóban
szent az, s a többiek közül kiemelkedik. A Szent
Korona pedig tényleg i lyen, egyedüli a koronák
között.

Angyali koronának tartották õseink, mert
meggyõzõdésük volt, hogy tökéletessége miatt
nem lehet emberi eredetû. Ha mégis emberi vol-
na, akkor sugalmazott, s angyali közremûködés
eredménye. Ez a hit tehát eredetére vonatkozott.
Egyébként minden titokzatossága ellenére rend-
kívül logikus, világos, hiszen ha égi, akkor an-

gyal hozta, ha földi, akkor angyal segített
készítésekor. A Korona, mint alkotás,
mind mûvészeti szempontból, mind
mondanivalóját tekintve messze
kitûnik korából, s ezt a kiválósá-
got, tökéletességet meg kell ma-
gyarázni. A természetfeletti  kap-
csolat, az angyalok szerepe tehet
ennek eleget. Miután most nem a
Szent Koronát elemezzük, a rész-
letektõl eltekinthetünk.

A Szent Korona angyalokhoz töb-
bek között azért kötõdik, mert abroncsán
õk is láthatók. Jelenleg elöl  Krisztus –
Pantokrátor = Mindenek Ura – alatt jobb és bal-
oldalon Szent Gábor és Szent Mihály fõangya-
lok képe van. Az egész abroncsot kettõsség jel-
lemzi. Ez érvényesül mind az angyalok eseté-
ben, mind a szenteknél. Más szavakkal gyógyí-
tók és katonák vannak rajta. A szentek esetében
ez teljesen világos. Az angyaloknál ma talán
azért nem egészen egyértelmû, mert csak két
kép van jelenleg rajta. Erre még visszatérünk ké-
sõbb. A kettõs szerep – védelem és egészség –
nemcsak a királyra vonatkozik, azaz feladatához
õ kap égi védelmet és egészséget, hanem az or-
szág megvédéséhez és egészségének biztosítá-
sához is. Az már ráadás – ám kiemelten fontos
és sorsszerû –, hogy az ország és nemzet kül -
detését meghatározó feladatot szintén jelenti. Ez
egyértelmûen látszik történelmünkön, különö-
sen az Egyház és kereszténység, azaz az élet és
emberiség védelmén. Nemhiába kapta az ország
Európától a „Kereszténység Védõbástyája”  ki-
tüntetõ címet. Az egészség védelmét i l letõen
minderre kevésbé került sor, jóllehet az ország
adottságai a gyógyvizek és a sok gyógynövény
alapján erre kiemelten képessé tennék.

Szent M ihály szerepe a védelem, a küzdelem
terén egyértelmû. Õ az égi seregek vezére, a Sá-
tán letaszítója, és vezeti a folyamatos harcot a
Gonosz és társai ellen. Szent Gábor szerepe vi-
szont némi magyarázatot igényel. Õ az Úr elsõ
számú hírvivõje. Az üdvösség szempontjából
elsõrendû szerepérõl már fentebb esett szó. Azt
kell még kifejtenünk, hogy az üdvösség lénye-
gében nem más, mint a lélek egészsége és
gyógyulása. A bûn okozta az ember eredeti ter-

Szent  Korona
A

z angyalok szinte mindenütt láthatóan je-
len vannak nálunk Magyarországon. A
templomokban ez teljesen érthetõ. A köz-

tereken, nemzeti emlékhelyeinken már kevésbé,
de mégis találkozunk velük. Központi hely a Hõ-
sök tere, az Országház, régi címerünk szinte
mindenütt. Megérteni a jelenséget csak akkor
lehet, ha számot vetünk õseink hitével, felfogá-
sával. Meggyõzõdésük volt, hogy Koronánkat
angyal hozta, vagy másként: angyali korona. A
meggyõzõdés aztán kifejezõdik az alkotásokban,
amit lépten – nyomon észlelhetünk. Kíséreljük
meg sorba venni õket. Nézzük elsõnek a címert.

Angyalok tartják a címert, vagy másként a cí-
mer fölött a Koronát. Ahol régi, hagyományos
képrõl van szó, ott így van. Eltérést abban látha-
tunk, hogy az angyalok egyformák-e, vagy kü-
lönböznek. Ahol egyformák, ott gesztenye-színû
hajjal és világos alakban jelennek meg. A király-
ság – imperium – és a papság – sacerdotium –
kifejezõi. Az angyaloknak sohasem a földi hata-
lom, vagy elõny a fontos, hanem az, hogy Krisz-
tus birodalma a földön is rendezetten, jól, ne-
mesen, igazságosan, békésen, bátran és aláza-
tosan valósuljon meg, s így kormányozzák. Mi -
után országunk, a Kárpát-medence az angyalok
Királynõjének a földi tulajdona és öröksége, az
angyalok fokozott gondot viselnek, viselnének
rá (ha hagynók!). A meggyõzõdés azt sugallja,
hogy õk országunk õrangyalai. A címert i l letõen
közömbös, hogy a kicsi, vagy a közép címerrõl
van szó. A másik változatra ugyanez érvényes,
abban viszont az egyik angyal világos-barna,
majdnem szõke, míg a másik sötét-barna, csak-
nem fekete. A fekete, vagy sötétebb angyal Szent
Mihály, míg a világosabb, vagy fehér Szent Gá-
bor. Sokan azt hitték, hogy Õk ketten Magyaror-
szág õrangyalai. Ez nincs így, de történetünkben
mindketten jelentõs szerepet játszanak. 1990-
ben, amikor a címerrõl döntött az országgyûlés
komoly vita után fogadták el, hogy a Korona
visszakerüljön a címerre, azaz régi helyére, az
angyalokról azonban nem esett szó. Ez a tény
meg is látszik országunk mostani történetén. Ha
nincs szükségünk védelmükre, segítségüket
nem igényel jük, akkor a következményeken
nincs mit csodálkoznunk, hiszen az ellenség je-
len van, ahogy a bukott angyalokról szóló cikk-
ben már szó volt errõl, s mi védtelenebbek va-
gyunk.

Említettem fentebb, hogy angyali koronának
hitték eleink a Szent Koronát, vagy másként hív-
va, angyal hozta Koronának. Itt megint több el-
képzelés, helyesebben meggyõzõdés búvik
meg. A Varsói Krónika tudósít arról, hogy
II. Szilveszter pápa a Koronát eredetileg a len-

Szt.Mihály
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mészetének megromlását, meggyengülé-
sét. Az értelem elhomályosult, az aka-

rat rosszra hajló lett. Az eljött Meg-
váltó erre, teljesítve adósságunkat,

elégtételt adva, gyógyírt hozott.
Ennek elõkészítõ és betöltõ hírét
hozta Gábor, azaz gyógyítás ígé-
retét, az idõ teljességének meg-
hirdetését.

Az angyalokat i l letõen a
Szent Koronának még van további

mondanivalója. Igaz ma nincs rajta
több angyal, s a hátsó két uralkodó kép

nem volt ott kezdetben. Az eredeti két zo -
mánckép vonatkozásában a szakértõk között ko-
moly vita van. Bennünket az a vélemény érint,
amely azokat angyaloknak tartja. Nézzük meg
ezt részletesebben. Ezen vélekedés azt ál l ítja,
hogy hátul a ma Dukász M ihály kép alatt
Konstantin és Geobicász helyén angyalok képe
volt. Nevezetesen: Szent Ráfáel és Szent Uriel
fõangyal. A mondanivalót i l letõen ez sokkal in-
kább megfelel a Koronának, mint a mai helyzet.
Ha gyógyító szentek és angyalok vannak a Ko-
ronán, akkor Ráfáel igazán oda való. Az Ó-szö -
vetségben található Tóbiás könyve hosszan írja
le ténykedését, amit a középkori legendák meg-
erõsítenek. Igaz a zsidók és a protestánsok ezt a
könyvet nem tartják kánonjuk részének, hanem
apokrifnek. Ez azonban a lényegen mit sem vál-
toztat. Ráfáel igazi gyógyító angyal. Tisztelete
így terjedt el mind a nyugati, mind a keleti Egy-
házban. Nehezebb a helyzet Uriellel. Õ a végíté-
let egyik végrehajtó angyala. A keleti Egyházban
maradt fenn neve és szerepe. A végsõ idõkben
pedig a harc egészen kiélezõdik. Végrehajtani,
azt megnyerni csak katona, harcos tudja. Így
végsõ soron vi lágos, hogy Uriel szintén katona
angyal, ahogy Szent M ihály. Azaz a négy angyal
megfelel a négy szentnek. Két katona és két
gyógyító angyal, i l letve szent adja az abroncs
teljes körét. Pontosabban adná, ha nem cserél-
ték volna le. A mondanivaló így lenne teljes és
értelmes. A jelenlegi nem az. A két uralkodónak
nincs értelme, s nem is tudjuk kik õk valójában.
Géza, ha õ lenne Geobicász, több volt az Árpá-
dok között. Képe egyébként kopott, eltér a töb-
bitõl. Melyik Gézáról van tehát szó? Kon. eseté-

re ez még inkább áll. Maga a jel így egyértelmû-
en rövidítés. Valószínûleg Konstantinról van, le-
het szó. Mind a Római Birodalomban, mind Bi-

záncban sokan viselték ezt a nevet. Késõbb
Szent Oroszországban ugyancsak gyakori volt.
Ma megállapíthatatlan, hogy kit akartak itt ábrá-
zolni. Mellesleg az abroncs összes képén a gö-
rög felirat fekete betûkkel íródik, ez viszont pi-
ros, ami elárulja, hogy nem eredeti, nem ideva-
ló. Piros fel irat csupán Dukász M ihály képén
van még, amirõl viszont biztosan tudjuk, hogy
késõbb került a Koronára.

Az angyalok tehát a Koronán a szentekkel
együtt jelentõs szerepet játszanak, ahogy az üd-
vösség történetében és az Égben. Koronánk an-
gyali Korona i lyen értelemben is. Szigfrid Lang
osztrák Szent Kereszt rendi szerzetes „Miért an-
gyali korona a Szent Korona?”  címû dolgozatá-
ban elemzi mindazt, amit eddig írtunk, tehát a
„varsói Krónika” , az angyalképek a Szent Koro-
nán, a Koronát tartó angyalok szerepét. Tovább
megy azonban, amikor a Koronán szereplõ
apostolok képét az angyalokkal hozza kapcso-
latba. Már maga a szám is sokat mondó. János
evangéliumának 21. fejezetében 5+2 apostol
szerepel, s hozzájuk csatlakozik nyolcadikként
Szent Pál, akit mindenki, s az Egyház hagyomá-
nya apostolnak tart. Azaz 5+2+1=8, s pontosan
ennyi, s ezek vannak a Koronán. A 21. fejezet
egyben az utolsó idõkhöz vezet, átmenet a Jele-
nések könyvéhez.

Az apostol képek összefüggése a következõ:
Szent Péter az elsõ az apostolok között, de õt
kétszer mentette ki angyal a fogságból, s angya-
li segítség kísérte a pogány Kornéliusz megke-
resztelését. Péter testvére András biztosan ott
volt Tibériás tavánál, bár õt név szerint nem em-
líti a szöveg, õ +2-ben szerepel. A hagyomány
szerint állandó párbeszédet folytatott õrangyalá-

val, azaz nagyon közel áll az angyal- titokhoz. Ja-
kab apostol neve alapján Jákobhoz kötõdik, aki
látta az angyalokat a mennybõl le és fölszállni.
Kapcsolatát még erõsebbé teszi Isten angyalával
(Malach Jahve) való birkózása. Tamás mindjárt
Péter után következik az evangélium felsorolá-
sában. Õ azzal, hogy megérintheti az Úr sebeit,
kapcsolatba kerül a szimbólum- és kép- teológi-
ával. Aquinói Tamás azt mondja, hogy az angya-
lok képekben és szimbólumokban nyilvánítják ki
magukat nekünk, ez az angyalok lelkisége. A
Szent Koronának kiugró jel legzetessége ez a
kép-szimbolika és szimbólum-teológia, s így a
végsõ idõk angyali Koronájának mutatkozik.

Szent János írta a Jelenések Könyvét, amit
az angyalok könyvének neveznek, tele van
ugyanis angyalokkal és mûködésükkel. Az evan-
géliumi felsorolásban Tamás után Bertalan kö-
vetkezik. Õ az, aki Jákobhoz hasonlóan látja a
létrán le és fölszállni az angyalokat, de ezúttal az
Emberfia fölött. Pál apostol a +1, azaz a betelje-
sítõ nyolcadik. Látta az angyalokat, hiszen elra-
gadtatott a harmadik égbe, s ott kifejezhetetlen
titkokat értett meg. Így aztán õ említi meg a leg-
több angyali kart a Szentírásban. Végül szent
Fülöp apostol, aki az angyallátóval van kapcso-
latban. Õ a +2-bõl a második. Az apostolok te-
hát teljessé teszik a Korona – az angyali Korona
– ti tkát. Kilátás nyíl ik a jövõ felé, melyben a
Szent Korona is beteljesedik. M indez együtt al-
kotja a Korona angyali titkát.

Befejezésül még szólnom kell arról, amit a
cikk elején már említettem. Hungária – Magyar-
ország – az angyalok Királynõjének örökös or-
szága, földi birodalma. E tény figyelembe véte-
lével fogható fel a sok üzenet, amely rólunk szól.
Így érthetjük meg Koronánk mondanivalóját,
amely szintén Királynõnk tulajdona. Ebbõl kö-
vetkezik küldetésünk, s annak záloga maga a
történelmi alkotmány, azaz a Szent Korona- tan.
Mindez angyali, az angyalok segítségével fejlõ-
dik ki és valósul meg. Másrészt viszont az an-
gyalok munkatársai vagyunk, helyesebben an-
nak kellene lennünk. Küldetésünket nélkülük
nem teljesíthetjük be.
Velük együtt dolgozni
azonban tisztaságot,
erkölcsöt, szentséget
jelent. Meg kell tehát
térnünk és küldeté-
sünkön munkálkod-
nunk. Valamennyien
alattvalók vagyunk, s
a végsõ idõk elõké-
szítõi, munkásai. Fel
kellene ehhez nõnünk.           Dr. Bakos Batu

Angyalteológia

és Angyalok

Gabriel arkangyal
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A
film õsbemutatóján ülök Budaka-
lászon, a Kós Károly ÁMK Falu-
ház színháztermében 2010. január

15-én este. Sokan vagyunk a BKV
sztrájk ellenére is. A Nemzeti Fórum
Egyesület vállalta a nemes feladatot,
Mudry Péter különösen érdekfeszítõ
filmjének elsõ nyilvános, azaz közönség
elõtti bemutatásának megszervezését.

Mi, a vetítésre összegyûltek, mint né-
zõ-hallgatók nem tudhattuk, legfeljebb
sejthettük, hogy milyen értékek felsora-
kozásának leszünk tanúi. Jelentõs értékek
sorjáztak a filmben beszélgetõ hat jogi
szakember elõadásában. A jogi lehetõsé-
geket kiválóan tálalták a jogban járatlan
állampolgár számára. A jog nyelve ma-
napság is szinte kibogozhatatlan azok-
nak, akik más területek szakemberei. A
film mégis feloldja ezt a szinte gordiuszi
csomót. A Szent Koronáról, az eszmérõl,
a Történelmi Alkotmányról kifejtett jogi
tények, alapgondolatok, megoldásra tett
javaslatok olyan közérthetõ nyelven szó-
lalnak meg Mudry Péter filmjében, hogy
azt bárki azonnal megértheti.

Értékek, értékes gondolatok jelennek
meg a filmbeli jogászok megfogalmazá-
sában. Õk hatan tehát: Dr. Samu Mihály
a jog és államelmélet professzora,
Dr. Zlinszky János egyetemi tanár,
Dr. Zétényi Zsolt ügyvéd, Dr. Varga Ti-
bor jogtörténész és Szent Korona kutató,
Dr. Tóth Zoltán József jogtörténész – al-
kotmányjogász – Nyugat-magyarországi
Egyetem tanszékvezetõ egyetemi docen-
se, Pecze Ferenc alkotmánytörténész – a
Magyar Tudományos Akadémia doktora.
A beszélgetést Dombovári Gábor vezeti
érdeklõdõ határozottsággal.

A jog felkent tudói – egyetértésüket
nem feltétlenül dekralálva ugyan, de –
azonos irányba mutattak a korábbi és je-
lenlegi jogi helyzet megítélésekor. Ami-
rõl beszéltek, az a mai magyarok számá-
ra az oxigént jelentheti. Magunkba szív-
hattuk – mi nézõ-hallgatók – a Szent Ko-
rona eszméjét és lényegét, a Történelmi
Alkotmány jelentõségét.

Mudry péter filmjének címe: TÖR-
VÉNY-TAN. A két részben készült alko-
tás mintegy hetven percben vázolja azt,
miért van szüksége Magyarországnak a
mindenek fölött álló Szent Koronára és
az erre alapozott jogállamiságra, Törté-
nelmi Alkotmányra és különösen a jog-
folytonosságra. Egyik jogtudós sem fer-
dít, nem csúsztatnak, nem beszélnek mel-
lé, hanem közérthetõ magyar nyelven fo-
galmaznak. Határozottságuk meggyõzõ
erõvel hat ránk. A film készítõje gondo-
san ügyelt arra, hogy az elhangzott né-
hány latin kifejezést egy-egy befordított
lapon magyarul is megjelenítse. Ugyan-
csak értékesek a neves egyénektõl idézett
gondolatok olvasható bemutatása. Kora-
beli fotók oldják idõnként a jogi gondola-
tok sokasodóan tornyosuló áradatát.

Mit is mondanak neves jogászaink
ebben a filmben, ebben a kötetlen beszél-
getésben? Talán sikerül az Olvasó számá-
ra szemléletessé téve bemutatnom min-
dazt, amit ma Magyarországon tenni kel-
lene a jogászok szerint.

A Szent Korona mindenek feletti le-
gyen újra országunkban! A Szent Koro-
na-tan történeti értékünk, amely többször
megmentette országunkat, tehát úgy kell
tekintenünk rá, mint történeti értékünkre.
A jelenlegi írott alkotmány istentelen. A
bíróságok manapság nem igazságot szol-
gáltatnak, hanem jogot. A Szent Korona
tan védi a Kárpát-medence népeit. A
Szent Korona-tan biztosítja a Történelmi
Alkotmányhoz való visszatérésünket.

A szuverenitás a Szent Koronáé, azaz,
a nemzeté és soha nem valamely szemé-
lyé, legyen az akár a király. Magyar kü-

lönlegesség, mai szóhasználattal mond-
hatjuk hungarikumnak azt, hogy beava-

Szent Korona

Szent Korona eszme 
Történelmi Alkotmány

Mudry Péter megoldást felvillantó filmje

Dombovári Gábor

Mudry Péter

Dr.  Zétényi Zsolt

Dr.  Samu Mihály

Dr.  Tóth Zoltán József
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Szent Korona

tással, azaz a koronázással
lesz valaki király és nem szü-
letéssel. A Történelmi Alkot-
mány szakrális, tehát isteni
kapcsolatot, valamint emocio-
nális és morális összetartás je-
lent. Az új alkotmánynak ki
kell mondania, hogy Isten
van, ki kell mondania, hogy
van jó és rossz, a rosszat pedig
meg kell neveznie. Nekünk a
jó és a rossz között kell vá-
lasztanunk. A liberális felfo-
gás szerint ma akkor vagyok
szabad, ha sok pénzem van,
tehát minél több pénzem van,
annál szabadabb vagyok. Egy
leendõ politikai erõt kell meg-
gyõznie a jog tudóinak arról,
hogy Magyarországnak elengedhetetlen
szüksége van a Szent Korona-tanon ala-
puló Történeti Alkotmányra.

Magyarországon minden hatalom a
Szent Koronáé volt és ma is így kell len-
nie, tehát jövedelmei és vagyona nem le-
het magántulajdonban, különösen nem

idegen kézben. Szent István Szûz Máriá-
nak ajánlotta fel országunkat. A filmbõl
árad a nemzetféltés, a nemzet felemelke-
dését szolgáló gondolatok és tények fel-
sorakoztatása. Jogtudósaink megszólalá-
sa határozottan és egyértelmûen világít rá
a cselekvés útjára, arra, hogy merre és
hogyan. Nem rejtik véka alá a diktatúra
hibáit, törvénytelenségeit, valamint a fe-
lelõsséget viselés és vállalás szükséges-
ségét sem. Talán érdemes ezekbõl néhá-
nyat felsorolni Olvasóink számára is.

– Külön kell válnia az alkotmányozó,
valamint a törvényhozó hatalomnak.

– A jelenlegi alkotmány ideiglenes,
… szovjet típusú és a törvényhozó hata-
lom alkotta meg, Ez az országgyûlés nem
volt legitim, legfeljebb legális. Mai pél-
dával élve olyan, mintha egy focicsapat
maga írná a szabályokat és mondaná
meg, hogy ki legyen a bíró és mit tegyen
a pályán.

– A ma mûködõ jogrendszerünk –
enyhén szólva – nem megfelelõ, mert:
nem érvényesülnek a nép érdekei és az
alapvetõ jogok, gyönge a köztársasági el-
nöki intézmény, nem akadályozza meg a
nemzet romlását, szakadék tátong az al-
kotmány és a közvélekedés között, a nép
nem érzi magáénak.

– Ami erkölcstelen, arról elõbb-utóbb
kiderül, hogy jogtalan is. Hiába szajkóz-
zák szoc-lib személyek, hogy lehet vala-
mi erkölcstelen, de jogszerû volt.

– Egymásra hangolt törvényekre van
szükség. Ez szakmunka, de lesznek
olyan elemei, amelyeknél széles civil
összefogás szükségeltetik, illetve olya-
nok, amelyeket a népszavazás legitimál.

– Az értéken aluli kiárusítás törvény-
telen.

– Meg kell akadályozni, hogy a ko-

rábbi törvénytelenségeket –
bármilyen módon is – törvé-
nyessé tegyük, mert ezzel
megakadályozzuk a felelõs-
ségre vonásokat. Ezért is
szükség van a jogfolytonos-
ságra. Az alkotmányreform
zsákutca!

– Magyarország 1944.
március 19-tõl 1991. június
végéig német, majd szovjet-
orosz megszállás alatt sínylõ-
dött. Ki kell mondani, hogy a
kommunizmus bûnös rend-
szer volt.

– Bûntettek esetén az idõ-
múlásnak ne lehessen jogi je-
lentõsége.

– Legyen miniszteri és ál-
lamigazgatási felelõsség.

– Legyen felelõsségvállalás a határon
túl élõ magyarokért, járjon nekik a ma-
gyar állampolgárság.

– Vissza kell adni a szokásjogokat,
mert ezeket elvették a néptõl.

– A közigazgatási bíróság mintegy 12
hónap alatt felállítható. Így bírói ellenõr-
zés alatt állhatnának az országgyûlési
képviselõk, a miniszterek, az államigaz-
gatási apparátus.

– A jogellenes szerzõdés semmis, és
ennek nincs idõkorlátja.

– Szükség van a kétkamarás parla-
mentre.

Könnyedén ültem végig az igazán
nem hosszú filmet. Az érdeklõdést az is
bizonyította, hogy a vetítést követõ kötet-
len beszélgetésben sok nézõi kérdés me-
rült fel, amire a film készítõje, Mudry Pé-
ter és az egyik jogász, Dr. Varga Tibor vá-
laszoltak kitartóan.

Mudry Péter filmje – véleményem
szerint – felnyitja a társadalom, az állam-
polgárok szemét, legyenek bármilyen te-
rületen tevékenykedõk, bármilyen iskolai
végzettségûek is. Ennek következtében
megszûnhet az az érdektelenség, ami or-
szágunk tönkretételét övezi. Rávilágít az
ellenállási jog szükségességére, az össze-
tartozás gondolatá-
ra, valamint arra is,
hogy olyan erõk is
mûködnek, ame-
lyek piacot akar-
nak csinálni a köz-
életbõl. Itt az ideje
a Szent Korona
eszme meghatáro-
zó ereje megújulá-
sának Magyaror-
szágon.              bikafalvi Máthé László 

Pecze Ferenc

Dr.  Zlinszky János

Dr.  Varga Tibor
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A
hungarikum különleges, egyedi,
jellegzetes, csak Magyarország-
ra jellemzõ dolog, amely lehet

magyar mû, magyar termék, õshonos
állatok, kulturális tényezõk, de a jelzõt
esetenként alkalmazzák társadalmi
vagy közéleti jelenségekre. Köznapi
értelemben vett hungarikumok azok a
termékek, melyeknek különleges mi-
nõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje
lényegileg Magyarországhoz kapcsoló-
dik. Kiváló minõség? és a hagyomá-
nyos különleges tulajdonsággal rendel-
kezõ élelmiszerek, amelyek termékle-
írásai kivétel nélkül szerepelnek a Ma-
gyar Élelmiszerkönyvben, mint például
a kalocsai fûszerpaprika örlemény, a
kecskeméti barackpálinka, a makói vö-
röshagyma, a szegedi téliszalámi, a gyu-
lai kolbász, a tokaji aszú vagy épp a
szentkirályi ásványvíz.

A hungarikum különleges, egyedi,
jellegzetes, csak Magyarországra jellem-
zõ dolog, amely lehet egy magyar mû,
magyar termék, õshonos állatok, kulturá-
lis tényezõk, de a jelzõt esetenként alkal-
mazzák társadalmi vagy közéleti jelensé-
gekre.

– A magyar értékekben és az értéket
teremtõ emberekben olyan erõ van,
amely a nemzetközösséget és a nemzet
külföldi megítélését egyaránt segíti. A
hungarikum életerõ, gyógyító balzsam –
mondta Lezsák Sándor, az Országgyûlés
alelnöke köszöntõjében azon a konferen-
cián, melyet a hungarikumokról tartottak
a Magyar Parlament Fõrendiházi termé-
ben  2010. január 23-án Budapesten. A
Hungarikumok a Parlamentben címet vi-
selõ tanácskozáson felszólalt több neves
vállalkozó, õstermelõ, mûvész, képzõ-
mûvész, köztük Széles Gábor nagyvál-
lalkozó. 

Az Echo tévé és a Magyar Hírlap tu-
lajdonosa hangsúlyozta: – Átadta Orbán
Viktornak az Egymillió új munkahelyet
teremtõ programját, amelyben jelentõs
szerepet és védelmet kapnak a hun-
garikumok. Széles szerint meg kell erõsí-

teni a kis- és közép-vállalozá-
sokat, s egy stabil gazdasági
háttér megteremtésével a hun-
garikumok helyükre kerülhet-
nének belföldön és külföldön
egyaránt.

A világhírû Bartók Vonós-
négyes, igazi hungarikumok
muzsikálása után Rubovszky
András, a patinás és nagyhírû
Gellért-szálló volt igazgatója,
a Magyar Szállodaszövetség
tb. elnöke hangsúlyozta: –
Minden hungarikum, amit a
magyar szellem hozott létre,
és Magyarországra jellemzõ.
A Gellért Szálló, amely elsõ
vértanúnk nevét viseli valódi
hungarikum thermál-vizével
együtt. Államfõk, királyok, mûvészek,
politikusok és halandó emberek élvezték
és élvezik ma is e szálloda nagyszerûség-
ét, és vitték/viszik hírét a világba.

A magyar operett világhírû, a népsze-
rû dallamok évente több millió emberhez
jutnak el e világban, s nincs olyan hely,
ahol ne csendülnének fel Kálmán Imre
dalai – mondta Kerényi Miklós Gábor, a
Budapesti Operettszínház igazgatója, aki
kijelentette, Puskás Öcsi után a második
legismertebb magyar személyiség a vi-
lágban Kálmán Imre magyar operett ze-
neszerzõ.

Megyesi Zsolt, a Koppány Hunga-
ricum Kft. ügyvezetõje kijelentette: – A
gazdák jelentõs része magyar honban
magyar boltjával kiszorult a piacról, s ez
tarthatatlan. A 400 marha szürkeállo-
mány tulajdonosa hangsúlyozta, a ma-
gyar szürkemarha igazi hungarikum, s a
Koppány Nemzeti Boltja bolthálózattal
szeretnék visszaszerezni saját piacukat.

A 100 %-ban magyar tulajdonban lé-
võ Szentkirályi ásványvíz igazi hun-
garikum – állapította meg Balogh Leven-
te, a Szentkirályi Ásványvíz Kft. tulajdo-
nos, ügyvezetõ igazgatója, aki szerint ás-
ványvizünk folyékony arany, magyar
örökség, amelyet óvnunk kell. A magya-

roknak az ásványvíz azt jelenti mint az
araboknak az olaj. A világban már tiszte-
lik ezt a csodát, Közép-Európában talál-
ható a természetes ásványvizek 70 %-a.
A Szentkirályi ásványvíz a palackba zárt
örökség, amely mára piacvezetõ az ás-
ványvizek sorában. A vállalkozás 200
családnak biztosít megélhetést – mutatott
rá a nagyvállalkozó.

E körhöz tartozik a 200 éve Jedlik
Ányos által felfedezett szikvíz, közérthe-
tõ néven szódavíz, amelyet ma már 1200
helyen töltenek újra. De igazi hun-
garikumként könyvelhetjük el a magyar
mézet, Magyarország gazdag akácerdõk-
ben, s világviszonylatban elsõ helyen ál-
lunk a rendkívül finom és egészséges

Hungaricum

A magyar érték életerõ, 
gyógyító balzsam

Hungarikumok a Parlamentben 
konferencia – másodszor
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mézzel – mutatott rá Barkó Árpád, az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület
megyei szaktanácsadója. Ma a méhészet
tizenötezer családnak biztosít megélhe-
tést – hangsúlyozta a szakember. 

Lázár Vilmos fogathajtó világbajnok,
a Magyar Lovas Szövetség elnöke hozzá-
szólásában feltette a költõi kérdést: – Lo-
vas nemzet vagyunk-e? S hungarikum-e
a magyar ménesõ Igenlõ válaszában
hangsúlyozta, mintegy nyolc védett ma-
gyar lófajtánk van, s a világversenyeken

B
udai Ilona népdalénekes vagyok,
és negyven éve szegõdtem a nép-
dal szolgálatába. Azt a feladatot

kaptam Lezsák Sándortól, hogy beszéljek
a magyar népdalról. Kérdezhetnék tõlem
azt, hogy mi is a népdal? A tömör vála-
szom pedig az lenne, dallambeli anya-
nyelvünk. Én mégis Péczely Attila szép
gondolatát helyezem az Önök szívére
imigyen. „A népdal az emberek ajkán da-
los madárként szálló, röpdösõ, élõ eleven
élet. Honnan jön, senki sem tudja. Csak
jön, mint a sóhajtás, az esti szellõ, mint a
bárányfelhõ, hogy aztán elszálljon, elil-
lanj on, mint a virágillat, a jókedv, vagy
mint az ifjúságunk. Apja a szívünk anyja
az örömünk, bánatunk, jókedvünk, s a
könnyeink.” Népdalaink, dallamukban,
szövegükben a magyar ember lelkének
legszebb gyöngyrózsái. Mert mi is õrzött
meg bennünket, több évszázadon át ma-
gyarnak? A néphagyományunk, a dalaink,
a táncaink, a zenénk. De legfõképpen a
népdalaink, mert az mindig kéznél volt,
bele lehetett kapaszkodni, ha már gyen-

gült az erõ és a lélek. Ezek a dalok olyan
értéket képviselnek amilyennel nem sok-
nép fia büszkélkedhet.

Tudom, hogy vidéken, falun volt meg
az a zárt közösség, ahol a népdalnak meg-
volt az eredeti funkciója, rendeltetése. A
történelmi változások kiûztek bennünket
ebbõl az édeni zárt egységbõl. Sokszor te-
mették a népdalt, a népzenét, de mint a hó
alól kikandikáló hóvirág, hol itt, hol ott
szólalt meg a népdal, alakult egy muzsi-
káló együttes, egy daloló asszonykórus.
Mint a búvópatak élt, és él a népdal ma is.

Ki hitte volna húsz-harminc évvel ez-
elõtt, hogy több ezer fiatal énekel, táncol,
muzsikál, különbözõ mûvészeti iskolák-
ban, népzenei mûhelyekben, népzenei tá-
borokban? Talán Györffy István reménye
vált valóra? .„..a magyar népdalt már az
óvodától fogva kellene tanítani.. az elemi
iskolában nem szabadna mást oktatni,
mint népdalt..” Így kell tennünk, mert a
magyar népdal nagyhatalom, fontos, hogy
belsõ gazdagodásunkra szolgáljon. Bát-
ran kijelentem, hogy ebben a globalizált,
pénzközpontú világban, nincs más lehetõ-
ségünk a túlélésre, mint a népi kultúránk
felvállalása. Mert ha egy nép nem tud,
nem akar a múltjába megkapaszkodni,
nem is lesz jövõje. Múltunk hajszálgyö-
kerei a népdalaink. Ettõl az árva néptõl,
olyan sokan és sokszor akarták elorozni a
múltját, eddig még nem sikerült. Talán
azért, mert sokunk vallja Csoóri Sándor-
ral együtt. „..hiszek annak, aki énekkel,
tánccal közeledik, az idõbõl nem hozhat
magával hazugságot. Egy-egy népdal szö-
vegében, dallamában, hajlításaiban, ezért
is éreztem meg mindig az idõnek nekife-
szülõ torok verhetetlenségét. Az emberét,
aki énekel.”                           Budai Ilona

A legszebb hungaricum, a magyar népdal

megszerzett  65 érem közül 35 magyar
aranyérem!

Kiss Dénes költõ, a Trianon Társaság
elnöke a trianoni tragédia egyediségérõl
szólt, hisz mint mondta, egyedülállóak
vagyunk a trianoni diktátum területrablá-
sával. Vélemény szerint ma legfõbb fel-
adatunk a haza védelme. L. Simon Lász-
ló, a Magyar Írószövetség titkára a ma-
gyar irodalmi mûvek jelentõségérõl,
mint hungarikumokról szólt, Mészáros
László pedig, a Magyar Polgári Együtt-
mûködés Egyesület alelnöke, a Kecske-
méti Lapok Kft. ügyvezetõje pedig a ma-
gyar anyanyelv, az édesanyanyelv védel-
mére és ápolására hívta fel a figyelmet.
Kárpát-hazánkban csak ama népnek van
létjogosultsága, aki megtartja és megõrzi
anyanyelvét – mondta. 

A felkért elõadók hozzászólása után
Lezsák Sándor, a magyar Országgyûlés
alelnöke hangsúlyozta: – Az Országgyû-
lés korábban már elfogadta a hun-
garikumok védelmérõl szóló határozatot,
következõ lépésként támogatják, hogy a
jellegzetesen magyar értékek, hun-
garikumok védelmére törvény szülessen.  

Frigyesy Ágnes

A Hungaricum konferenciáról készült
fotók  megtekinthetõk a 

www.fotogenia.hu oldalon.    
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M
íg az egyik fél örül
és hálaadó szentmi-
sét mutat be, addig a

másik fél csak hallgat és fo-
lyamatosan átéli az egyház-
megyei felosztások keserû
gyümölcseit. Zvolenský ér-
sek Pozsonyban a Szent Már-
ton-dómban február 14-én a
két évvel ezelõtt kihirdetett
egyházmegyei felosztás év-
fordulóján ünnepi szentmisét
mutatott be paptársaival.
2008. február 14-én Tomko bíboros,
XVI. Benedek pápa személyes küldötte
rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be
az új egyházmegyei felosztást. A követ-
kezõ változásokra került sor:

1. Új egyházmegyét alapított a Szent-
atya Pozsonyban, és érseknek Stanislav
Zvolenskýt, volt nagyszombati segédpüs-
pököt nevezte ki.

2. Megalakult a Zsolnai egyházme-
gye, amelynek élére Tomáš Galis püspök
került.

3. A Nagyszombati érsekség megma-
radt, de levált róla a pozsonyi rész, vala-
mint Nyitrához és Besztercebányához
csatolták egyes területeit.

4. Ján Sokol egyelõre megmaradt
Nagyszombat érsekének, de Nagyszom-
bat ezentúl a pozsonyi érsekség alá tarto-
zik. – Ján Sokolt április 14-én az új nagy-
szombati érsek, Róbert Bezák váltotta az
egyházmegye élén (szerk. megj.)

A felvidéki magyar katolikusok kö-
zösségét szétszabdalták. A függõlegesen
meghúzott határok több egyházmegyébe
kényszerítették a magyar híveket. A
nagyszombati egyházmegyében jelentõs
marad a magyar katolikusok száma, s a
nyitrai püspökséghez is tartoznak magyar
plébániák, az érsekújvári, párkányi és
zselizi esperességekbõl. A Pozsonyi ér-
sekségbe került a somorjai és szenci es-
peresi kerület, míg a besztercebányai
püspökséghez, ahol eddig nem voltak
magyar hívek, csak néhány magyar ajkú
plébánia tartozik.

A felvidéki magyar katolikusok és ci-
vil szervezetek azonnal reagáltak az egy-
házmegyei felosztásra. Február 27-én a
Pázmaneum Polgári Társulás, a Mécs
László Társulás és a Jó Pásztor Alapít-
vány Nyílt levelet fogalmazott meg, ame-
lyet elõször a a Szlovák Püspökkari Kon-
ferenciának, a megyéspüspököknek és az
Apostoli Nunciatúrának küldtek meg,
majd március 4-én sajtótájékoztatón is -
mertették annak szövegét. 

Szeptember 19-én a Szlovák Püspök-
kari Konferencia elnöke, Mons. František
Tondra püspök Pozsonyban fogadta a
Nyílt levelet kezdeményezõ szervezetek
képviselõit és átvette tõlük azokat az alá-
írási íveket, amelyek a magyar katoliku-
sok szolgálatával megbízott magyar fõ-
pásztor kinevezését kérõ Nyílt levélhez
csatlakozók aláírásait tartalmazzák. A ké-
réssel egyetértõ magyar nemzetiségû hí-
vek és lelkipásztoraik nevében a Szlovák
Püspökkari Konferenciához eljuttatott
nyílt levelet 25 szlovákiai magyar civil
szervezet támogatta, amelyek részt vál-
laltak az aláírások gyûjtésében. A február
végén elkezdõdött aláírásgyûjtést két hó-
nap alatt mintegy huszonötezren írták alá.

Közben kisebb-nagyobb engedmé-
nyeket kaptak a felvidéki magyar katoli-
kusok, de egy önálló jogkörrel rendelke-
zõ magyar fõpásztort mindmáig nem ne-
veztek ki a közel négyszázezres felvidéki
magyar katolikusoknak. Nemrégiben a
Nyitrai Fõegyházmegyében magyar ajkú
helynököt neveztek ki az egyházmegye

magyar papjai és hívei ré-
szére. A kinevezés kapcsán
a Pázmaneum Társulás és a
Jópásztor Alapítvány sajtó-
közleményben reagált az
eseményekre.

„Két évvel a felvidéki
magyar katolikusok kérése-
inek megfogalmazása után
elmondható, hogy nem
azon keveseknek lett iga-
zuk, akik – érdekbõl vagy
számításból – elhamarko-

dottnak nyilvánították a Nyílt levél meg-
fogalmazását és – megtévesztve vagy na-
gyon is tudatosan – félremagyarázták an-
nak szándékát. A felvidéki magyar kato-
likusok jogos kéréseinek kinyilvánítása
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy
a Besztercebányai és most már a Nyitrai
Egyházmegyében is magyar anyanyelvû
lelkipásztor látja el a helynöki feladato-
kat a magyar papok és híveik körében. A
Nagyszombati Fõegyházmegyében püs-
pöki szinten is megoldott a magyar hívek
lelkipásztori ellátása, hiszen itt Orosch
János püspököt bízták meg a helynöki
feladatokkal, aki már egyébként is régóta
felvállalja a magyarok pasztorációját. A
felvidéki magyar katolikusok üdvözlik
Viliam Judák püspök döntését, és bíznak
abban, hogy nemsokára a Pozsonyi Fõ-
egyházmegyében is sor kerül magyar
helynök kinevezésére. A Pázmaneum
Társulás és a Jópásztor Alapítvány a ma-
gyar katolikusok többségének óhaját
szem elõtt tartva továbbra is szorgalmaz-
za, hogy a kinevezett püspöki helynökök
munkáját olyan, a magyar katolikusok
pasztorációjával megbízott fõpásztor ko-
ordinálja, akinek tevékenysége nem kor-
látozódik csupán valamelyik egyházme-
gyére, hanem összefogja a felvidéki ma-
gyar katolikus papokat és híveket, ezáltal
is elõsegítve a lelki élet fellendülését a
különbözõ egyházmegyék magyarok ál-
tal is lakott területein.” – áll a két megha-
tározó katolikus szervezet közös nyilat-
kozatában.

Szomorú évfordulóra emlékeztünk: 

Kétéves az egyházmegyei Trianon
Szomorú évfordulóra készülõdnek a felvidéki magyar katolikusok. 2008. február 14-én

Szlovákiában új egyházmegyei átrendezõdés, vagy ahogyan a felvidéki magyarok mondják
„egyházmegyei Trianon” vette kezdetét.
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A Szlovák Katolikus Püspöki Kar
szóvivõje gyakran ismétli önmagát, ami-
kor a felvidéki magyar katolikusok meg-
felelõ pasztorális ellátásáról beszél. Nem
helytállóak Jozef Kováèik kijelentései
amikor arról beszél, hogy több püspökük
is van a magyar katolikus híveknek.
Orosch János mellett, aki már idáig is bi-
zonyította a magyarok iránti jóindulatát,
a Rozsnyói egyházmegyében a magyarul
kitûnõen beszélõ Vladimír Filo püspök
atyáról is csak hálával szólhat a felvidéki
magyar katolikusság. Õk valóban min-
dent megtesznek a magyar hívekért, bár
nemzetiségüket és anyanyelvüket tekint-
ve nem magyarok. A nyugalmazott Tóth
Domonkos püspök atya munkássága már
csak a bérmálás szentségének kiszolgál-
tatására korlátozódott. Ján Sokol egykori
nagyszombati érsek is tud valamit ma-
gyarul, de õ már nem mûködik magyarok
közt püspöki szinten. Rajtuk kívül a po-
zsonyi és a kassai érsek a miseszöveget

alkalomadtán magyarul is felolvassa. Ez-
zel be is fejezõdött a rövidre sikerült lis-
ta, amelybõl jól láthatjuk, hogyha min-
dent beszámítunk, akkor két olyan fõ-
pásztor van, aki a magyar híveket szol-
gálja a nyolc egyházmegyében, amelybõl
hatban magyar katolikusok is vannak.
Nem helytálló tehát az a megállapítás,
hogy a felvidéki magyaroknak biztosított
minden szinten a fõpásztori ellátás. 

Két év távlatából helyénvaló két felvi-
déki magyar katolikus szervezet meglátá-
sa is: „A Pázmaneum Társulás és a
Jópásztor Alapítvány a magyar katoliku-
sok többségének óhaját szem elõtt tartva
továbbra is szorgalmazza, hogy a kineve-
zett püspöki helynökök munkáját olyan,
a magyar katolikusok pasztorációjával
megbízott fõpásztor koordinálja, akinek
tevékenysége nem korlátozódik csupán
valamelyik egyházmegyére, hanem ösz-
szefogja a felvidéki magyar katolikus pa-
pokat és híveket, ezáltal is elõsegítve a

lelki élet fellendülését.” A magyar püs-
pök kinevezése még mindig várat magá-
ra, addig viszont a több egyházmegyébe
kényszerített hívek szépen lassan elfogy-
nak vagy belefásulnak az állandó várako-
zásba. Idén a XXI. Komáromi imanapra
készülnek majd a szervezõk. Huszonegy
éve kérik szakadatlanul a szlovák püspö-
köket és a Szentatyát, hogy a felvidéki
magyar katolikus nyáj élére nevezzen ki
egy fõpásztort! A kitartó ima meghozza
gyümölcsét, de vajon hányan leszünk,
akik kitartunk egy
tiszta és nemes esz-
me mellett és há-
nyan lesznek, akik
feladva elveiket, ki-
tüntetésekért és
méltóságokért cse-
rébe elárulják a ma-
gyar ügyet szemé-
lyes jólétükért cse-
rébe?                            Karaffa Attila 

ban került sor az ebédre, amelyet a
somorjai hívek nagylelkû vendégszere-
tetének köszönhettek a találkozó résztve-
või. Néhány közösségi játék után a prog-
ram a templomban folytatódott szentség-
imádással, amelyet Balogh Károly per-
betei plébános vezetett, szentgyónási le-
hetõséggel, majd az ünnepi szentmisével,

A
z immár hagyományosan
megrendezett ifjúsági ta-
lálkozóra több mint 160

fiatal érkezett a téli idõjárás nem
könnyû útviszonyai ellenére is.
Február 13-án, szombaton az ér-
sekújvári Marana Tha énekesei-
nek imákkal és szentírási idéze-
tekkel gazdagított zenés áhítatá-
val kezdõdött a program a
somorjai római katolikus plébá-
niatemplomban.

Mivel különféle egyházköz-
ségekbõl érkeztek a résztvevõk,
egy ismerkedési játék adott lehetõséget
arra, hogy többet megtudjanak egymás-
ról. Majd a magyarországi P. Puskás R.
Antal pálos atya elõadásában a helyes ön-
ismeretrõl, a saját személyiség elfogadá-
sáról, és a hivatás szeretetben gyökerezõ
vállalásáról hallhattak gazdag gondolato-
kat a jelenlevõk. A délelõtt további részé-
ben három helyszínen zajlottak fakultáci-
ók, mindenki saját kedve szerint választ-
hatott közülük. Mózes Endre tanár Biblia
és irodalom címmel tartotta beszélgeté-
sét. Nagy Péter komáromi káplán a fiata-
lokat érintõ erkölcsteológiai kérdésekkel
foglalkozott, míg Molnár Tamás somorjai
káplán az életszentségrõl és a magyar
szentekrõl beszélt, különösképpen ki-
emelve a XX. század példás alakjait.

Ezt követõen a helyi mûvelõdési ház-

amelyet a pálos Antal atya muta-
tott be oltártestvéreivel együtt. Az
ifjúsági nap programja a Buda-
pestrõl érkezett Csiszér László és
barátainak koncertével fejezõdött
be, akiknek fellépését a nádszegi
énekkar tette színesebbé.

„A világnak Krisztus kell” –
hangzott el több alkalommal a nap
folyamán a rendezvény jelmonda-
ta. Ez a találkozó is bizonyítja, a
világnak, a keresõ embereknek, a
fiataloknak kell Krisztus. Szükség
van Krisztusra, mert csak Õ tud az
életnek igazi értelmet adni, Õ tud
az élethivatáshoz erõt adni, Õ tud
megbocsátani, az Õ jelenlétében

válnak szebbé még az embertársi kapcso-
latok is…

A rendezvény szervezõi, úgy a
Somorjai Római Katolikus Plébániahiva-
tal, mint a Keresztény Ifjúsági Közössé-
gek, illetve a Gábriel Polgári Társulás há-
lás köszönetüket fejezik ki a Mindenha-
tónak, de minden jó szándékú segítõkész
embernek is, lelkiatyáknak, elõadóknak,
énekkaroknak, a somorjai ifjúsági közös-
ség tagjainak, akik a napi program zökke-
nõmentes lebonyolítását segítették, de
ugyanúgy a híveknek is adományaikért
és munkájukért!

Legyen ez az ifjúsági nap gyümölcsö-
zõ a hazatért résztvevõk lelki életében, és
az együtt eltöltött nap élménye buzdítsa
õket következõ találkozásra is…               

Felvidék Ma, S.K. 

Sikeres volt a Somorjai Ifjúsági Nap 
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„Minden embernek a lelkében dal van,
S minden dalban az Isten lelke van.
Kinek lelkében szépen szól az ének,
Az hallja mások énekét is szépnek.”

A fenti sorokkal kö-
szöntjük a székesfe-
hérvári  Csomasz
Tóth Kálmán Kórust,
akik a közelmúltban
ünnepelték megala-
kulásuk 25 éves jubileumát. Fellépéseik alkal-
mával megannyiszor tapasztalható, hogy szépen
szóló énekükben valóban az Isten lelkét jelenítik
meg, a mindenkori hallgatóságuk gyönyörûsé-
gére. Karnagyuk Dóczi István, aki a szolgálat
iránti alázattal vezeti e jeles kórust. 

A
Királyhágómelléki Egyház-
kerület megválasztott püs -
pökét ünnepélyes keretek

között iktatták be 2010. január
16-án, a Nagyvárad-Újvárosi
templomban. 

Csûry Istvánt a Nagyvárad-Õsi Gyülekezet-
bõl hívta el a választó közössége, Tõkés László
megüresedett helyére, püspöknek. Az Õsi Gyü-
lekezetben 1989 óta szolgál Ft. Püspök Úr, mely
gyülekezet igen nagy szeretettel volt az elmúlt
húsz év során mellette. Ezért volt különösen
szép gesztus, hogy a püspök-szentelésre az Õsi
Gyülekezet templomából indult el, imádkozás és
éneklés után.

A zsúfolásig megtelt templomban Ft. Kovács
Zoltán fõgondnok nyitotta meg az ünnepi köz-
gyûlést, majd a volt püspök, Ft. Tõkés László
hirdette Isten Igéjét, a 4 Mózes 1-3 alapján. Az
igehirdetést követõen, Ft. Forró László elõadó-
tanácsos kérte fel az új püspököt, az eskü leté-
telére. Ft. Pap Géza, az Erdélyi Egyházkerület
püspöke ezt követõen a Zsidókhoz írt levél 12.
fejezete alapján köszöntötte és bátorította a
Királyhágómellék új püspökét. Pap Géza hang-
súlyozta: „Ha úgy érzed, hogy futás közben el-
fogy a levegõ, ha méltatlanul kapsz ütéseket, ak-

kor soha ne feledd el: Te az Isten ügyét szol-
gálod…  Megbízott vagy, szolga vagy, akit Isten

hívott el, Krisztus támogat, s akinek sá-
fárságoddal egykor majd el kell szá-
molnod.”  M egható vol t, amikor a
Királyhágómelléki esperesek kézráté-
tellel és egy-egy Igével áldották meg új
püspöküket. Az áldásmondások után
Ft. Csûry István püspöki igehirdetése
hangzott el, a Márk 16, 17-20 alapján.
Az új püspök hangsúlyozta, hogy az
„életünkben sok-sok jel van, amelyre
oda kell figyelnünk. Ezek a jelek bátorí-
tanak bennünket ezen a mai napon is.”
Majd így folytatta: „Legyen ez a nap a
reménység megújulásáé, hogy a követ-
kezõ nemzedékek javára sáfárkodhas-

sunk hagyatékainkkal, õsi iskoláinkkal és új in-
tézményeinkkel. Nem tûrhetjük, hogy megszün-
tessenek egyetlen óvodai csoportot, vagy isko-
lai osztályt. Gyermekeinket és ifjainkat egészsé-
ges, boldog embereknek neveljük…  Gyógyító
egyházaknak kell lennünk. Ez a kötelességünk,
de ez a szabadságunk is, mert Isten jelet ígér."
Az új püspök bejelentette, hogy egyházi kórház
építésében kéri a jelenlevõk segítségét, hiszen
sok a szegény és sok a beteg, akik reménytelen
helyzetben vannak. 

A köszöntések sorát Ft. dr. Bölcskei Gusztáv,
az MRE Zsinatának és a Generális Konventnek az
elnöke, tiszántúli püspök nyitotta meg. Köszön-
tötte az új püspököt: dr. Jakubinyi György, Ador-
ján Dezsõ, Bálint Benczédi Ferenc, Koppelman
Félix, dr. Codorean Ioan, Virgil Bercea, Kovács
Gyula, Ries Nieuwkoop. A politikai élet részérõl
köszöntést mondtak: Barabás János, Nagy Mi-
hály, Ghilea Gavrila, Radu Tarle, Gheorghe Carp,
Hörcsik Richárd, Cseke Attila, Kiss Sándor,
Zatykó Gyula, Szilágyi Zsolt, Kovács Sándor. 

Beiktatták fõtiszteletû Csûry István püspököt

C
sákváron, a Lorántffy Református
Óvoda kicsinyei , rendszeresen meglát-
gatják a Kálvin Otthon lakói t, s szavala-

tokkal , énekléssel , mûsoros programokkal
kedveskednek az idõseknek. A Kálvin
Otthonban mindig igen nagy szeretettel , s

ajándékokkal  várják- fogadják õket. Így vol t ez
legutóbb is, amikor az óvodások farsangot
tartottak, s ebbõl az alkalomból különféle
néptáncokat mutattak be az otthon lakóinak,
õket is bevonva a táncba.

Jubilált a Csomasz Tóth
Kálmán Kórus

Az esperesek áldást mondanak Ft.  Csûry Istvánra

Az ünneplõ gyülekezet

Királyhágómellék új püspöke
az eskü pillanatában. . .

Tõkés László,  Ft.  Bölcskei Gusztáv és 
Ft.  Pap Géza püspök urak (hátsó sor)

Ovis farsang az Idõsek Otthonában
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J
anuár 11- re igei hí-
vogatást kaptak a
dunemel léki  lelké-

szek. Ezen az alkalmon
Budapesten,  az egyház-
kerület székházában, Ft.
dr. Szabó István püspök
úr köszöntötte a megje-
lenteket és egyrészt ösz-
szefoglalta az elmúlt év-
ben történteket, másrészt
útmutatást adott a 2010-
es évre. 

Hangsúlyozta, hogy
egy post secularis korban élünk, amikor is a mai
ember nem hisz a hitetlenségben és még nem
hisz abban, hogy hinni jó. Itt van nagy feladata
az egyházaknak, hogy a post secularis korban
mindenki megtalálja az Istenhez vezetõ utat, re-
ménységgel és erõvel. 

A püspök szólt az Eu-
rópai Unió ügyérõl is, ar-
ról, hogy az EU egyfajta
boldog euthanasiában él,
ugyanakkor megoldandó
problémák sora szoron-
gatja. A határon túli ma-
gyarok helyzetével kap-
csolatosan, foglalkozott a
nyelvtörvénnyel, azzal  a
lehetetlen helyzettel, amit
Szlovákiában idéztek elõ.

Értékelte az egységes
Zsinat debreceni, ünnepi

ülését, majd felhívta a figyelmet, hogy a testvér-
gyülekezeti találkozókat a május 22- i –  Alkot-
mányozó Zsinat –  alkalmával tanácsos megtar-
tani. Felhívta a figyelmet, hogy a 2010-es év a
misszió éve lesz, melyben a közösségépítés és
az evangélizáció kel, hogy a központban áll jon. 

Lelkészértekezlet Dunamelléken
Református hírek

A
Sárospataki re-
formátus Teo-
lógiai  Akadé-

mia két napos Kálvin
konferenciát rende-
zett a közelmúltban,
az „Osterhaven ta-
nulmányi napok so-
rozatban”.

A rendezvényt
dr. Kádár Ferenc, az
Akadémia rektora nyitotta meg. Beszédében
hangsúlyozta, hogy egyházunkban az emlékezés
igénye és az emlékeztetés parancsa kezdettõl fog-
va jelen van. Az elõttünk járók hitét, életét, mun-
káját kötelességünk megismerni. Dr. Márkus Mi -
hály teológiai tanár, ny. püspök „Hit nélkül pedig
lehetetlen Istennek tetszeni – a keresztyénség és
az úrvacsora Kálvin tanításában” címmel tartott
mély gondolatokat ébresztõ elõadást. Dr. Erik de
Boer professzor Hollandiából érkezett, az õ elõ -

M agyar reformátusok
Párizsban

E
gy maroknyi magyar református sereg,
minden hónap elsõ vasárnapján istentiszte-
leten dicséri az Urat, Párizsban. Állandó lel-

kipásztoruk már több, mint tíz éve nincs, de a hí-
võ közösség lelkes és lelkiismeretes gondnoka,
Mme Annemarie Heddad megszervezi a helyet-
tesítéseket. Külön hangsúlyt kapnak a közegyhá-
zi alkalmak, valamint nemzetünk történelmi év-
fordulóinak a megünneplése. A vendég lelki-
pásztorok Európa számos országából – így Ma-
gyarországról is – útra kelnek a hívó szóra, hogy
az evangéliumot hirdessék az Isten Igéje után
sóvárogva vágyó gyülekezetnek. Az istentisztele-
ti alkalmakat szeretetvendégség követi, ahol le-
hetõség nyílik a kötetlen beszélgetésre is. E kis
csapat imára kulcsolt kezét, ragyogó szemeit, s
mosolygó arcát látva, jó reménységünk lehet a
jövõ felõl: Istennek kedves az õ megtartatásuk.

adásának té-
mája a prófé-
tálás, a nyel-
veken szólás
és a magyará-
zás ajándéka
volt. Kulturá-
l is program-

ként dr. Börzsönyi József teológiai tanár, esperes
diaképes beszámolót tartott az egyházmegye Kál-
vin nyomdokaiban megszervezett útjáról.

A konferencia másnapján dr. John Hesselink
professzor (USA) Kálvin teológiájának egyik sze-
letét mutatta be teológiájában. Az Akadémia
rendkívüli közgyûlésén négy tiszteletbeli tanári
címet adott át az Akadémia Szenátusa, közösen a
Tiszáninneni Egyházkerület Elnökségével. Ez al-
kalommal köszöntötték a 90 éves Demeter Gyula
tanár urat is, majd a résztvevõk megemlékeztek a
100 éve született és 40 éve hunyt el Nagy Barna
teológiai tanárról.

A
M agyar Refor-
mátus Egyházak
Tanácskozó Zsi-

natának Elnöksége,
rendkívül i  tanácsko -
záson, az alábbi Nyi-
latkozatot hozta:

Szomorúan emlé-
kezett vissza az öt év-
vel korábbi, kettõs állampolgársági választás
kudarcára. „ Imádságos lélekkel kéri a világ min-

den jó szándékú embertársát, munkálkodjék
azon, hogy a tel jes magyar egység állampolgári
szinten is megvalósuljon.”  Az MRETZS Elnök-
sége foglalkozott a televíziók vallásos mûsorai-
nak óraszámcsökkentésével és kérte Nyilatkoza-
tában, hogy „a tv társaságok csökkentõ szándé-
ka ellenére, nem csak a hívõ, vallásos emberek
adófizetésével való arányos gazdálkodás, ha-
nem egyszer, s mind a magyar erkölcs és közál-
lapot javítása érdekében”  ne csökkentsék, ha-
nem inkább növeljék a vallásos mûsorok óra-
számát. A Nyilatkozatot dr. Erdélyi Géza, Horkay
László, Szabó Sándor, Csûry István püspökök
és Kovács Zoltán világi elnök írták alá.

Nemzetközi Kálvin konferencia Sárospatakon

15 éves a
Tanácskozó Zsinat

Ft.  dr.  Erdélyi Géza,
az MRETZS lelkészi

elnöke

Az M RETZS Nyilatkozata

Annemarie Heddad gondnok,  Mester László
fõgondnok és édesanyja,  Magda

Ft.  dr.  Szabó István
dunamelléki 
püspök

dr.  Márkus Mihály
elõadását tartja

A konferencia elõadói

Idén 15 esztendeje, hogy megalakult a Magyar
Református Egyházak Tanácskozó Zsinata, mely a
világ több, mint 40 országában, szétszórtságban
élõ magyar reformátusság tanácskozó szervezete.
Így, a 2010. évi falinaptárt az MRETZS a jubileum
jegyében készítette el, dekorációként használva a
Kárpát-medence, Európa és a
tengeren túl magyar református
templomait. Akikhez eddig nem
jutott el a híre, korlátozott meny-
nyiségben még lehet vásárolni a
naptárból, az alábbi telefonszá-
mon keresztül: 06-20-9964-
088. Az oldalakat összeállította:     Dr. Kiss Boáz
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2010. január 12- e gyásznapként írta be magát

a történelembe, ekkor történt ugyanis a haiti

katasztrófa, a földrengés, melynek során majd

200 000 ember vesztette életét. Az ország szin-

te a földdé vált egyenlõvé, ezért a túlélõk élet-

körülményei igen aggasztóvá váltak. A világ

országai a katasztrófa után sorra jelentették be,

hogy segítõ kezet nyújtanak a károk helyreállí-

tásában. M agyarországról a baptista mellett

kiutazott a református szeretetszolgálat kül-

döttsége is. Ennek kapcsán beszélgettem a

M agyar Református Szeretetszolgálat kommu-

nikációs munkatársával, Gilicze Rékával. Elõ-

ször arra kértem, mutassa be az alapítványt.

M ikor, miért és hogyan jött létre?

A M agyar Református Szeretetszolgálat
gyökerei messzire nyúlnak vissza. Az 500 éves
egyház tagjai folyamatosan figyelemmel kísér-
ték a környezetükben élõ elszegényedett csalá-
dok, egyének sorsát. Lehetõségeikhez mérten,
de jó szívvel igyekeztek minden körülmények
között megtalálni a hatékony segítségnyújtás
módját. Így alakult ki az az egyházi diakóniai
rendszer, amely hatékonyan irányítja a segítsé-
get nyújtók munkáját napjainkban is. 

Nincs ez másképp ma sem. A Magyarorszá-
gon történt rendszerváltás elõtt is folyt szociális
és fej lesztési munka az egyház keretein belül,
de nem volt hivatalos engedély, egy a mai kor
elvárásainak megfelelõ segélyszervezet létreho-
zására. A rendszerváltás után azonban, a roha-
mosan romló életminõség és az állam által mû-
ködtetett intézmények hanyatlása miatt szinte
azonnali válaszként létrejött a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat. 

Kezdetben az intézmények létrehozása, fej-
lesztése volt az elsõdleges cél a megváltozott,
új igények alapján. A hagyományos segélyezési
munka továbbra is az intézményi rendszer kere-
tében mûködött. A megnövekedett igények és
kapacitások miatt 2006-ban létrehoztuk a Ma-
gyar Református Szeretetszolgálat Alapítványt,
amely a karitatív segélyezési munkát végzi teljes
egészében. 

Református egyházunk hûséges tagjainak
és felelõs õrállóinak régi vágya valósult meg
2006. június 8-án, a Magyar Református Szere-
tetszolgálat, mint segélyszervet Zsinat által i
megalapításával. Egyházunk gazdag, évszáza-
dos diakóniai múlttal rendelkezik, ezekbõl az
õsgyökerekbõl és egyháztagjaink imádságos
szeretetébõl táplálkozik a Református Szeretet-
szolgálat. 

Az Önök szervezete sokak számára a Haitin tör-

tént katasztrófa kapcsán vált ismertté. Tény, hogy ne-

mes feladatot végeznek a szeretetszolgálat munkatár-

sai a távoli országban, de sokakban felvetõdik a

kérdés: miért nem itt tevékenykednek inkább, hiszen

hazánkban is szükség van a segítségükre.

Szeretetszolgálatunk elsõdleges tevékeny-
ségi területének a Kárpát-medencét tekinti, az
egyetemes magyar, nemzeti határokon átívelõ
református felelõsségvállalás jegyében. A fejlõ-
désnek köszönhetõen, valamint a sorozatos ka-
tasztrófák hallatán azonban mára túl léptünk
ezeken a területi korlátokon és a vi lág több
pontján is végzünk segélyezési és fejlesztési
munkákat. A Magyar Református Szeretetszol-
gálat egy keresztyén hátterû, református alapér-
tékekre épülõ segélyezéssel és fej lesztéssel
foglalkozó segélyszervezet. Meggyõzõdésünk
szerint vi lágunkban az emberi élet képviseli a
legnagyobb értéket. Ez a tény határozza meg fõ
célunkat is: a magunk humanitárius eszközei-
vel, a tudásunk legjavát adva, fajra, nemre, val-
lásra, politikai hovatartozásra való tekintet nél-
kül, életeket mentünk. Hisszük, hogy az átlátha-
tóan felhasznált anyagi támogatást, a kiosztott
segélyeket, az alkalmazott orvosi segítséget tá-
mogatóinkkal együtt képesek vagyunk életté
változtatni!

M ilyen programmal próbálnak segíteni a rászo-

ruló embereken?

Programjaink között szerepel a rászorulók
anyagi, élelmiszerrel és ruhával való segítése,
ételosztás hajléktalanoknak, bútoradományok,
nevelõszülõi hálózat támogatása, magyar nyel-
vû könyvek gyûjtése és eljuttatása a határon tú-
l i magyar iskoláknak, határon túli magyar diá-
kok ösztöndíja, tûzifa program (vágás, gyûjtés,
osztás), gyorssegélyek, önkéntes munka…
Néhány példát is említenék elvégzett feladata-
inkból: A nyírségi jégkárt követõ második na-
pon Nyírbogdányba utaztunk és napokon ke-
resztül újraraktuk a templom és a helyi idõsek
otthonának tetejét, hogy a késõbbi vihar ne

Szereretszolgálat

A M agyar Református 
Szeretetszolgálat

Ételosztás itthon a
hajléktalanoknak
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okozhasson további kárt az épületekben. A
csurgói gimnáziumot ért vihar után a védett
parkot kármentesítettük. Ezen túl  önkéntes
programokat is szervezünk. Ilyen például a Sze-
retethíd Önkéntes Nap akció, melyen tavaly
4200-an vettek részt.

Kérem, meséljen a szervezet nemzetközi munká-

iról is!

2008-ban a myanmart pusztító Nargis cik -
lon után, Magyarországon egyedüliként hivata-
los segélyezési vízumot kapott orvoscsopor-
tunk, és egy ötezer fõs sátorváros ellátásában
segédkezett tíz napig. Komoly ellenõrzés alatt
tartotta a katonai junta a segélyszervezetet, de
nagyon örültek a segítségnek, hiszen öt mil l ió
forint értékû gyógyszert is vittek magukkal az
orvosok. 

2009-ben Afganisztánban járt orvosunk és
munkatársunk, akik helyzetfelmérés után élel-
miszert és ruhát osztottak a rászorulóknak, va-
lamint meglátogattak egy kórházat, amit terve-
ink szerint felújítunk, berendezünk, orvosokat
képzünk hozzá és támogatóink segítségével
üzemeltetni fogjuk.

Ezek után pedig elérkeztünk 2010-hez, ami-
kor is érkezett a következõ hatalmas méretû ka-
tasztrófa, a haiti földrengés. A Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat munkatársai a helyszínre
utazva segítették a helyi embereket.

A földrengést követõen másodperceken be-
lül érkezett az értesítés a Magyar Református
Szeretetszolgálatnak a katasztrófáról, mert egy
nemzetközi rendszerben regisztrálták szerveze-
tünket, innen kaptuk az értesítést. Az egyház ve-
zetõsége szerda reggelre határozatot hozott a
Haiti  misszióról, közben elkezdõdött az út meg-
szervezése, a csapat összeállítása. Több lehetõ-
ség adódott, de végül egy öt fõs csoport indul-
hatott a földrengés sújtotta területre. Orvosaink
segítenek a helyszínen, de a mentõkutyák és ku-
tatók itthon maradtak mivel nem volt biztosított
a szükséges eszközeik biztonságos, idõbeli el-
szállítása. Munkatársaink az utazás szervezése

alatt folyamatosan kapcsolatban voltak ENSZ-
koordinátorral, valamint külföldi partner se-
gélyszervezetekkel, akik hasznos információk-
kal látták el a csoportot. 

A csoport egy hetet töltött a földrengés súj-
totta Haiti fõvárosában, Port-au-Prince-ben. Az
elsõ két napban a repülõtéren látták el a betege-
ket, késõbb összefogva a német, angol és tajva-
ni segélyszervezetekkel ideiglenes kórházat állí-
tottak fel a belvárosban. Az utcai ellátópontban
ötvenen dolgoztak azon, hogy ellássák azokat a
betegeket, akiket a földrengés óta nem látott or-
vos. A városban nincs mentõautó, ezért szere -
tetszolgálatunk négy teherautót bérelt, ezekkel
szállították az ENSZ kórházába azokat a betege-
ket, akiket mûteni kellett. Mivel további segít-
ségnyújtásra is nagy szükség volt a karibi szi-
getországban, ezért orvoscsoportunk visszauta-
zott Haitira, hogy az orvosi segítségnyújtáson
túl, tapasztalataik alapján, újabb segélycsoma-
got állítsanak össze. Egy hétig látta el a sérülte-
ket, betegeket a szeretetszolgálat második
orvoscsoportja. Elsõ napjukon ugyanabban a
sátorkórházban dolgoztak, amelyet az elsõ cso-
portunk hozott létre külföldi segélyszervezetek-
kel közösen. Késõbb megkaptak egy klinikát,
amely a földrengés óta nem üzemelt, de cso-
portunk megnyitotta, és itt fogadta a betegeket.
Orvosaink megállapítása szerint kevés olyan
beteg van, aki úgy fordul hozzájuk, hogy a föld-
rengésben szenvedett sérülését még nem látta
el orvos. Inkább a sebek újrakötözésére és fer-
tõtlenítésre van szükség. M ivel orvosi ellátás
gyakorlati lag nincs a fõváros környékén, ezért a
klinikánkat olyanok is meglátogatták, akik vala-
milyen betegségben szenvednek, ami semmi-
lyen összefüggésben nincs a földrengéssel, de
orvos híján nem volt, aki eddig ellátta volna
õket. Sok csecsemõt és kisgyermeket vittek or-
vosainkhoz, akiknek sebhelyes volt az arca a
fertõzéstõl amiatt, hogy nem jutottak megfelelõ
táplálékoz, mert ha élelmet kaptak is, akkor a
felnõttek koszos, szennyezett ételét ették baba-
tápszerek helyett. A Szeretetszolgálat igazán há-
lás támogatóinak, akik jóvoltából Haitire a leg-
inkább szükséges gyógyszereket és tápszereket
tudtuk kijuttatni, amelynek értéke körülbelül hét
mill ió forint. A felnõttek fõként fertõzés és ma-
gas láz miatt keresték fel orvosainkat. Csopor-
tunk két árvaházat is felkeresett, ahol orvosi se-
gítséget nyújtottak a gyermekeknek, valamint
gyógyszert és tápszert
adományoztak az intéz-
ményeknek. A Bethesda
Gyermekkórház gyógy-
szerekkel, orvosi fogyó-
eszközökkel és saját or-
vosának kiküldésével tá-
mogatta a Haiti missziót.

További munkájukra

kérem Isten áldását!                     Varga János
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A
vízözön után, más em-
ber nem élt a Földön,
mint Noé és családja.

Õtõlük ered tehát az emberi-
ség minden népe. De ha test-
vér volt a három fiú, hogy le-
het, hogy a tõlük származó
népek nincsenek jóban? A
népek eredete és viszonya iz-
gatja a bibliai szerzõt, amikor
összeállítja Noé nemzetség-
tábláját. Kánaániak, ammo-
niták, edomiták voltak a né-
pek az Ígéret Földjén, ahová a
zsidók beköltöztek. Ezeket a
nemzeteket meghódították az
asszírok, babiloniak. A népek
tehát viszálykodnak, hábo-
rúznak. Az emberi faj egysé-
ges, hiszen három testvértõl
ered, Noé három fiától ,
Szem, Kám, Jáfettõl. De akkor honnan ered a
népek sokszínûsége? – teszi fel a kérdést a bib-
liai író. A válasz az, hogy Isten teremtõ parancsa
nyomán bontakoznak ki a népek. Egységes az
emberiség, mert minden ember Isten képmása.
Minden népre gondot visel Isten, bár Izraelt ki-
választotta. Most nem a testvériség dominál a
népek viszonyában, hanem a szolgaság, leigá-
zás, ez az ember uralomra törõ akarata miatt
van, amely felbontja Isten rendjét.   

A következõ történet a Bibl iában, hogy Noé
szõlõt telepít. A szõlõ a Szentírásban a béke, ál-
dás, öröm jelképe. Noéval is elõfordult, ami mi -
velünk is megesik néha, nevezetesen, hogy bi -
zony túl sokat ivott. A civil izáció vívmánya az el-
lenkezõjére fordult. Ezt akarja jelezni ez a kis
epizód. Noé bizony meztelenül feküdt a sátrá-
ban, ittasan, amikor a fia, Kám ezt meglátta. Be-
hívta a testvéreit, megmutatni, hogy mi történt,
ahelyett, hogy szemérmesen elti tkolta volna ap-
ja gyengeségét. A meztelenség a Bibliában az
emberi méltóság elveszítését, meggyalázását je-
lenti. És nemcsak a Bibliában, hanem a mi mai
erkölcs nélküli világunkban is, hiszen gondol -
junk csak bele, hogy még az orvos elõtt sem
vetkõzünk le szívesen, pedig az már igazán
szükséges, hogy egészségünket megõrizzük. A
gyerek feladata, hogy megmentse a kínos szitu-
ációktól a szüleit, így a meztelenségtõl is. Kám,
Kánaán apja, az ellenkezõjét teszi. Ezért Noé, át-
kot mond ki rá. Míg a másik két fiúra áldást
mond. Mindez persze csak a jelképes történet-
ben esik meg így. Ennek célja, hogy megmagya-
rázza, hogy a Kám fiától származó kánaániak
miért vannak hátrányban a saját földjükön, a

nem konkrétan úgy kell érte-
ni, hogy mindenki pl. hébe-
rül  beszél t volna, hanem
úgy, hogy egy akaraton vol-
tak akkor, amikor Isten törvé-
nyei szerint éltek. A Bábeli
torony gigantikus építkezé-
se, tervszerûséget, össz-
munkát igényel. Az egységes
akaratot a nyelv hangol ja
össze. Amikor az emberek
már nem engedelmeskedtek
Istennek, úgy érezték, hogy
nem Isten kegyelmébõl ké-
pesek az alkotásra, hanem
saját erejükbõl. Isten így fe-
leslegessé is válhat. Vissza-
térhet az Édenkert kísértése
„olyanok lesztek, mint Isten” .
Isten összezavarja az építke-
zõk nyelvét, hogy ne tudják

véghezvinni a tervüket. Ezzel a tettével Isten nem
a saját nagyságát félti, mert azt a teremtmény
nem veszélyeztetheti. Ha össze is fognak az em-
berek, akkor is Istentõl függenek. Isten azt érzé-
kelteti  a nyelvek összezavarásával, hogy az
összhang a Teremtõvel megszûnt. A különféle
nyelvû nemzetek ezután szétszóródtak, de a
szétszóródás nem térbeli, hanem egzisztenciá-
l is, szétszakadt állapot. A torony azért kapta a
Bábeli nevet, mert a héber balal szó, összeza-
vartat jelent.

Noé fiának, Szemnek a leszármazottja Áb-
rám, késõbbi névváltozata szerint Ábrahám. Áb-
rahámtól azt kérte Isten, hagyja el hazáját, szü-
leit és vándoroljon, de egyelõre még nem emlí-
ti  hová, az majd út közben derül ki. Ha ezt meg-
teszi, új hazát kap, sok utódot, és áldást. Ábra -
hámot azért hívjuk a hívõk atyjának, mert õ hall-
gatott elõször Isten szavára. Ábrahám meghívá-
sának egyetemes távlata van „Általad nyer áldást
a föld minden nemzetsége.”  Ábrahám, Izsák, Já-
kob pátriárkák személyében kiemeli a tipikusat a
szerzõ, ezért könnyen azonosulhatunk velük.
Ábrahámban követésre méltó a példaszerû hite,
fiát, Izsákot is feláldozta volna. Ábrahám a hit ál-
tal igazult meg. Szent Pál apostol is kiemeli ezt
a kritériumot késõbb. A pátriárkák története nem
életrajz, nem így kell olvasni. A pátriárkákról
szóló hagyományt az idõk folyamán újraértel-
mezték, ilyen formában került a Teremtés köny-
vébe. A pátriárkák mindegyike alapított egy
szentélyt. A róluk szóló legendákat, hagyomá-
nyokat, a szentélyek õrizték. A legendakörök
elõször csak szóban hagyományozódtak át,
majd összekapcsolódtak, és leírták a története-

zsidókkal szemben. Hát az átok miatt. Az áldás
és átok meghatározza a fiúk jövõjét. Azért szol-
gálnak az õslakosok a késõbb idevándorolt zsi-
dóknak, mert ez Isten üdvözítõ akarata.  

Noé az új emberiség eredõje, az új Ádám.
Összekapcsolja a világkorszak két periódusát.
Az üdvtörténet folytonosságának záloga. A né-
pek ellenségeskedése leírásnál, Nimródot állítja
az író az erõszakos, hódító mezopotámiai ural-
kodó típusaként az olvasó elé. Kiváló vadász
volt Nimród a Biblia szerint, ez a királyok sport-
ja volt. A király feladata, hogy megsemmisítse
az ellenséget, vadállatot, amely a népet fenyege-
ti. A vadászat gyakorlat volt a háborúra. Tehát az
író burkolt formában céloz Nimród hadászatban
való jártasságára. 

A következõ történet a Teremtés könyvében,
a Bábeli torony építésérõl szóló. Ez a történet az
ember öntörvényûségét jelképezi, az Isten elle-
nes vágyát. A toronyépítményt az ókori keleten
zikkuratnak hívták. A régészek feltártak zikkura -
tokat a mai Irak területén. A elbeszélés azzal a
kijelentéssel kezdõdik, hogy a Föld akkor még
egyajkú volt, tehát egy nyelvet beszélt az embe-
riség a Bábel tornya felépítése elõtt. Pedig a né-
pek táblája szerint már létezik a népek sokasága,
amely népek szétszóródtak a Földön, tehát felté-
telezhetõ, hogy saját nyelvük is van.  Azzal az ál-
lítással, hogy az emberek azonos nyelvet be-
széltek, azt fejezi ki a szerzõ, hogy az emberiség
a létszáma megnövekedése ellenére is egységes
volt. Az ókori asszír királyi felirat „egyajkúvá
tenni”  kifejezése is annyit tesz, hogy a különbö-
zõ népek, akiket meghódítottak, vallásilag, gaz-
daságilag, politikailag együvé tartoznak. Tehát

Értsük jól az Ószövetséget 4. rész

A bábeli nyelvzavar
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ket. Az Ábrahám történetek egy része megismét-
lõdik Izsáknál. Például mindkét pátriárka felesé-
gét idegen király akarja elragadni. Ábrahámtól,
Sárát, Abimelek, Gerár város királya. Izsáktól,
Rebekát, szintén Abimelek. A Káldeai Úrból
származik Ábrahám családja. A káld egy arám
törzs. Az Ábrahám történetben szereplõ sze-
mélynevek, például Terach, Náchor, valóságo-
san létezõ városnevek voltak az ókori Mezopo-
támiában. A pátriárkák az Istent, Atyáink Istene
néven szólították meg. Mózesnek nyilatkoztatta
ki Isten a nevét, JHWH, amelyet Jahvénak ej-
tünk. Az Él istennevet a zsidók a kánaániaktól
vették át, jelentése Mindenható. 

Ábrahámot 75 évesen szólította meg Isten. A
mi szemünkben egy 75 éves ember már elég
idõs. Az én 76 éves édesapám is azt mondta ne-
kem, hogy õ már bizony öregember. Tiltakoz-

tam, XVI. Benedek pápát felhozva példának, akit
78 éves korában választottak meg az Egyház fe-
jévé, tehát ekkor kezdõdött el számára egy új
élet, új feladattal. Így volt Ábrahámmal is, mert
Isten nem a nyugdíj intézetek eszével gondolko-
dik. Megbízza Ábrahámot, hogy a világ akkori
kultúrcentrumából, Úr vi lágvárosból költözzön
el. Ábrahám ezt meg is tette. Eltelt 11 év, és még
mindig nem teljesedett Isten ígérete. Se új haza,
se nagy család. Késik Isten áldása? Ábrahám
nem türelmetlenkedett, de Sára igen. Neki gye-
rek kellett, méghozzá mindenáron. Gondolta,
hogy majd õ segít Istennek beteljesíteni a jósla-
tot, és emberi számítás szerint, örökbe fogadott
egy kisfiút, Izmaelt. Izmael Ábrahám gyereke
volt egy szolgálólánytól. Igen ám, de egy idõ
múlva féltékeny lett a fiúcskára és az anyjára, és
elzavarta õket. Ráadásul mindenért Ábrahámot

okolta. Az apa engedett a felesége szeszélyének,
és hagyta távozni gyermekét. Megígérte az Isten
a szolgálólánynak, látva ezt az igazságtalansá-
got, hogy nagy néppé teszi Izmael õseit. Õk let-
tek az arabok. Az örök rivál isai a zsidóknak. Ezt
érte el Sára, amikor emberi módon akarta meg-
kapni, elintézni magának a megígért isteni aján-
dékot. És ezt érte el Ábrahám, amiért engedett a
felesége pil lanatnyi idegállapotának. A rózsa-
bimbó örömöt, szépséget ígér, mint egy kibon-
takozófélben lévõ kapcsolat. Ha sietsz és szétfe-
szíted a rózsabimbót, soha nem lesz már egész-
séges virág. Ki kell várni, amíg természetes mó-
don kivirul, különben lemondhatsz róla. Egy kap-
csolatot sem lehet siettetni, mint ahogy a gyer-
mekáldást sem. A továbbiakban meglátjuk majd,
hogyan nyerik el a zsidók, az Ígéret Földjét.

Papp Nóra 

S
zeretnél olyan ember lenni, aki empatikus,
kedves, érzékeli társai gondjait? Aki meg-
hallgatja a másikat, megérti hogy a kör -

nyezetében élõknek mi a fontos, a másik mit mi-
ért tesz és hogyan érez? Akkor gyere el a bazil i-
ta szerzetesek harmadrendjébe! A szerzeteknél
az elsõ rend a férfiaké, másodrend a nõké, a
harmadrend pedig a világiaké. 

A harmadrendiek törõdni szeretnének egy-
mással és környezetükkel, csak egy kicsit job-
ban, több kegyelemmel, kel lõ figyelemmel.
M indehhez Isten segítsége szükséges, amit a
Szentlélektõl kérnek a szentségek által. Ezért
ajánlott a bazil ita harmadrendiek számára a heti
szentáldozás, havi gyónás. Mindig szem elõtt
tartják az üdvösségüket, ezért az életüket i l letõ-
en egy alapvetõ döntést hoznak, azt, hogy Isten-
nel élik le azt. 

Ezért tesz ünnepélyes ígéretet a harmadren-
di a templomban. Felajánlja magát Istennek, és
minden Istentõl kapott tehetségét a közösség ja-
vára fordítja. Meghatározott célra imádkozik, a
napi szokásos imaórákon kívül. Ez a rendszeres
imaélet, nem engedi a lelket el lankadni, hanem
rákényszeríti a folytonos elmélkedésre. Rend-
szeresen részt vesz lelkigyakorlatokon, lelki ol-
vasmányokat forgat. 

A harmadrendi a családjában, munkahelyén,
saját környezetében éli krisztusi életét, igyekszik
jobbá alakítani a vi lágot. Meghatározott idõkö-
zönként összejönnek kis csoportokban a harma-
drendiek, az ígéretet egy éves próbaidõ után te-
hetik le. Ilyen csoport alakult már többek közt
Debrecenben, Hajdúdorogon, Nyíregyházán,
Máriapócson, Szegeden. A közösség a Bazil i ta
Harmadrendi Értesítõ címû kiadványban ad tájé-
koztatást életérõl és tevékenységérõl. Törek-

szünk rá, hogy a szekularizmusnak, plural iz-
musnak el lent ál lva, a régi  népegyházi  életet
hozzuk vissza a vi lágba, Nagy Szent Bazi l  püs-
pök életelvei t megismertessük a környeze-
tünkkel . 

Nagy Szent Bazil szerint a társadalomban a
gyengébbeknek látszó tagok sokkal szüksége-
sebbek, mert azért alkotta õket Isten, hogy a ta-
gok törõdjenek egymással. Tehát a gyengének,
elesettnek, fogyatékosnak is helye van a világ-
ban. Minden ember élete Isten kifejezett szándé-
kából jött létre, és nem véletlenül, tehát felada-
tunk van, hogy szolidaritást mutassunk egymás
iránt. Ezért értékel ik a legtöbbre a harma-

drendiek is a szeretetteljes kapcsolattartást. A
bazilita szerzetesek Nagy Szent Bazilról kapták a
nevüket. Nagy Szent Bazil a Kr. utáni 4. század-
ban élt. Elõkelõ ügyvédi családból származott,
bár nagyszüleit még üldözték a Római biroda-
lomban a keresztény hitükért. Bazilnak püspök
volt a nagybátyja, két szent püspök testvére,
szentté avatták az édesanyját, húgát is! Az isko-
lában barátkozott össze Nazianszi Gergellyel,
akit szintén szentté avattak. 

Bazil körutat tett Egyiptom, Szíria, Palesztina
remetéi közt, mielõtt megalapította volna saját
szerzetesi közösségét. Nagy Szent Bazil szerze-
tesei abban különböztek az elõbb említett reme-
téktõl, hogy nem magányosan, hanem közös-
ségben éltek, vagyis cenobita életformában,
mert az összes isteni parancsot csak sok ember
teljesítheti közösen. Egy ember nem kaphat meg
minden lelki adományt, többen pedig, egymás
javára gyümölcsöztethetik.  Az alázatosságot és
türelmet csak közösségben lehet megtanulni.
Nagy Szent Bazil Cezárea püspöke lett. 

Bazil szerint a szerzetesi élet célja az Isten-
nel való egyesülés. Ez úgy érhetõ el, ha teljesen
elszakadunk a világtól. Akkor hogyan egyeztet-
hetõ össze az alapító szándéka a világban élõ
harmadrendiekkel? Úgy, hogy a világ eredendõ-
en nem rossz és nem
elvetendõ, csak a túl-
zott ragaszkodás a ká-
ros bizonyos vi lági
dolgokhoz. A harmad-
rendiek tevékenyen
gyakorolják az irgal-
masság testi és lelki
cselekedeteit.       

Papp Nóra

A Bazilita Harmadrendrõl
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A
z Andräe Károly festette Szent Péter

apostol életét  ábrázoló,  vagy a

Beckerath Mór Szent Pál apostol életét

ábrázoló képekre. A Jézus Szíve és a Corpus

Christ i kápolnákra, melyeket Lotz Károly fal-

festményei díszítenek. A Mária kápolnában

és a Szent Mór pécsi püspökrõl elnevezett

kápolnában Székely Bertalan világhírû falké-

peire, amelyek a magyar történelem és

Szent Mór püspök életének eseményeit áb-

rázolják. 

A kincstárban található a felbecsülhetetlen értékû epi-

táfium, amelyet Eckert Józsefné leírása alapján mutatunk

be olvasóinknak. 1 6 . század második felében készült Né-

metalföldön. Anyaga: alabástrom. 2 1  évig dolgozott a

mester a munkán. Miután elkészült, a megrendelõ család

nem volt hajlandó kifizetni a horribilis összeget, így a Ró-

mában tartózkodó Eszterházy Pál László vásárolta meg.

Pécs püspöke lett, így került ide a kõ. Félkörívben 2  nõ

látható, egyik kezében egy könyv, másikban horgony ta-

lálható, melyek a hitet és a reményt szimbolizálják. A

képmezõ ötös felosztású: 1 . bûnbeesés-szigorú szeretet;

2 . angyali üdvöz -

let-alázatos vagy

méltóságos sze -

retet ;  3 . Jézus

bemutatása a

templomba-tevé -

keny szeretet; 4 .

k eresz t re f esz í-

tés-megváltó szeretet; 5 . menybemenetel-dicsõséges sze -

retet.  A kúp alatt lévõ 4  gömb, a

4  erény szimbóluma: okosság,

szigor, mértékletesség és kitar-

tás.  Ak i képes így élni,  annak a

szeretete gyõzni fog ( ezt az ég

felé törõ kúp szimbolizálja) .

Az altemplom lejárati lépcsõi-

nél Zala György szobrászmûvész

dombormûvei láthatók. A templom

elõtti tér alatt a pécsi ókeresztény

sírkamrákra is feltétlenül idõt kell szakítani. A IV. század vé -

gén épült az Ókeresztény Mauzóleum. Az I. számú Péter-

Pál sírkamra talán a legismertebb pannóniai ókeresztény

építmény. Az 1600  éves pécsi ókeresztény temetõ, mely

Rómán kívül Pécsett maradt fenn a legnagyobb és legjobb

minõségû ilyen típusú korai keresztény együttes, melynek

értékét növeli, hogy a IV. században emelt kultikus épüle -

tek olyan állapotban maradtak meg, amilyenben a népván -

dorlás korában voltak.                               Gréczi László

2010. január 10-tõl  Pécs Európa 
Kul turál is Fõvárosa

Ezen alkalomból képes összeállításunkkal 
szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét 
az ezeréves székesegyházban található 

csodás alkotásokra.

Ünnep

II.  János Pál pápa
bronz mellszobra

Piéta

Szent István felajánlja az országot
Máriának

A Bazilika kincstárából való oltár

Kincstár

Epitáfium

Püspöki szék a szentélyben

Dulánszky Nándor püspök



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

VERITAS AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY

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

közhasznú alapítványunkat!

VERITAS AZ ELESETTEKÉRT ALAPÍTVÁNY
OTP Bank 11714006-20385251   

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

terjedelemben, hirdetésüket is 
elhelyezhetik a Szent Kereszt Magazinban.

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

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

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

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

A megrendelõ lapot a következõ címre borítékban
szíveskedjenek feladni: 

Veritas Invest Zrt.
1142 Budapest

Erzsébet királyné útja 86.

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

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