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H
ideg, borongós õszi
nap. Az újságíró kinéz
az ablakon, és eltöp-

reng. Három diadalmas, szép
és fájdalmas ünnep közele-
dik: a Reformáció em lékeze-
tes ünnepe, M indenszentek
ünnepe és végül Halottaink
napja...

Én most az utóbbiról sze-
retnék szót ejteni. November
2-án csupán emlékezünk, fe-
jet hajtunk, vagy tartunk-e
önvizsgálatot  és tekintünk
elõre is? Igen: em lékezünk.
Szeretteink sírjánál elidõzünk
és talán arra is gondolunk:
megtettünk-e m indent értük
akkor, amikor még közöttünk
voltak. És ha visszanézünk, a
mérleg eredménye sokszor
sivár. Érdeklõdéssel, segítõ
szeretettel kísértük-e a fiatalon elment,
avagy öreg, beteg szeretteink, hozzátarto-
zóink életét, az utolsó napokat? Fogtuk-e a
kezüket, s tudtuk-e az elválást gyengéd
szóval, imával könnyíteni? Hát igen... Ha
lehet, próbáljunk változtatni és a cseleked-
ni is képes SZERETET munkásaivá válni!

Nem is egyszer írtam arról, hogy köz-
tudott: földi világunk rossz irányban halad.
És nem csak itthon, e megcsonkított hazá-
ban, hanem világszerte. Háborúk, terror-
cselekmények, katasztrófák sújtják ártat-
lan emberek, öregek és gyermekek m illió-
it. Döbbenetes az éghajlatváltozás hatása

is. A kormányok igyekeznek
ugyan segíteni, de ez sokszor
édeskevés. Fájdalmas a mun-
kanélküliség hatása, és az el-
maradott országok egészség-
ügyi helyzete. Nõ a drogfo-
gyasztás, különösen a köny-
nyû-drogoké, ijesztõ bûncse-
lekményekrõl hallunk, és hol a
határ?

Ülhetünk ölbe tett kézzel,
de hallhatjuk szavunkat is, és
ha körülnézünk nyitott szem -
m el, m indig találunk felénk
nyújtott, segítséget kérõ kezet.
Ma kaptam a hírt, hogy egy
szeretett Testvérünk átment az
örökkévalóságba. Kinézek a
hideg, borongós, õszi kertbe
és emlékezem Rá... A novem -
ber i alkonyt
m é c s e s e k ,

gyertyák lángjai világít-
ják meg. Hajtsuk meg fe-
jünket, és em lékezzünk a
szörnyû vörös iszap ka-
tasztrófa áldozataira és
gondolkozzunk a hol-
napról. Bayer Emil
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Az állandó készenlét
„Szólította õt Isten. Az pedig mondta: Imhol vagyok.”

2. Móz. 3,4

Amikor Isten szól hozzánk, sokan hasonlítunk a ködben botorkáló
emberhez – nem válaszolunk. Mózes feleletébõl kitûnik, hogy ott volt
valahol. A készenlét azt jelenti: helyes viszonyban vagyok Istennel és
tudom, most hol állok, mit kell tennem. Mindig buzgón mondogat-
juk Istennek, hogy hova szeretnénk menni. Az ér célba, aki készen
van Isten és munkája számára, amikor meghall ja a hívó szót. M indig

valami nagyszerû, feltûnõ alkalomra várunk, és kevésbé vagyunk kaphatók az alacsonyabb rendû kö-
telesség elvégzésére. Isten számára az van készenlétben, aki a legkisebbre és a legnagyobbra egy-
aránt készen áll, és nem tesz különbséget a feladatok között. Nem válogathatunk kedvünkre a tenni-
valókban, bármi legyen is Isten munkaterve, készen kell lennünk rá. Jézus Krisztus úgy akar bánni
velünk, mint ahogyan vele bánt az Atya. Oda állít, ahova neki tetszik, akár kellemes, akár kellemetlen
kötelességek közé, mivel ugyanaz a kapcsolat van köztünk, mint közte és az Atya között. Legyünk
kész az úr váratlan látogatásaira! Aki készen van, annak nem kell kapkodva készülõdnie. Gondoljuk
meg, mennyi idõt elvesztegetünk hasztalan dolgokkal. M indig legyünk készek segíteni ott, ahol erre
a legnagyobb szükség van, mert a készenlétben álló ember lelke, Isten jelenlététõl lángol, mint az
égõ csipkebokor. 
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L
ipót atya a dalmáciai
Kasztelnóvóban született
1866. május 12-én. Szülei:

Mandich Péter és Zarevich Sarol-
ta, akiknek 12. gyermeke Lipót.
Keresztelésére egy hónapot kellett
várni –  gyenge egészsége miatt. A
keresztségben a Deodátus=Isten
ajándéka nevet kapta. Kiváló szel-
lemi képessége korán megnyilat-
kozott. Imádságos, angyalian tisz-
ta lelkû volt. Tizenhat évesen lé-
pett be a kapucinus rendbe,
Udinéban, ahol két évet töltött.

1884. ápril is 20-án költözött a
bassanói kapucinus kolostorba.
Tíznapos lelkigyakorlat után, május 2-án vette
fel Szent Ferenc ruháját és kapta a Lipót testvér
nevet. A próbaidõ nagyon szigorú volt: kevés al-
vás, hosszú ima, éjszakánkén karima, állandó
hallgatás, saru és szegényes, egyszerû ruházat.
A vézna, gyenge Lipót testvér vállalni akarta az
újoncév minden  keménységét.

Erejét megfeszítve törekedett az életszent -
ségre. Az Oltáriszentség imádása és a Szûzanya
szeretete meghozta neki a sok kegyelmet. A pró-
bát kiállta, az Úrnak szentelhette életét: 1885.
május 4-én. Ezután következtek a fõiskolai évek:
Páduában és Velencében. 1890. szeptember
20-án szentelte pappá Domenico Agostoni bí-
boros, a velencei Madonna della Salute temp-
lomban. Tanulmányait befejezve az igehirdetés-
re és a gyóntatásra megkapta a felhatalmazást.
Szíve vágya az volt, hogy keletre küldjék hithir-
detõnek. Gyenge egészségi állapota miatt  elöl -
járói nem teljesítették kérését. Így lett a gyónta-
tószék rabja! Több kolostorban is élt, végül
1909-ben Páduába helyezték, ott élt haláláig.
1910 októberében a rendi papnövendékek elöl -
járójává nevezték ki. A nagy felelõsséggel járó
munkát Isten segítségében bízva vállalta el.
1923-ban Fiúméba helyezték, de a páduaiak
visszakövetelték.

Erényei: a hit, a remény, az Istenszeretet, a
jámborság, a Szûzanya tisztelete, a felebaráti
szeretet, az alázatosság és mindent a lelkekért
tett. Kegyelmi ajándékai: a szerzetesi hivatás, a
jövõbelátás, az apostoli küldetés, a családi sze-
retet ápolása. Karizmás gyóntató: adottság és
felkészülés, olvas a lelkekben, a tanács ajándé-
ka, lelki erõsség, szelídség, fõhivatása a gyón-
tatás. Eredmények : csodálatos megtérések.

Lipót atya levelezés útján is irányította lelki-
gyermekeit. Ezekbõl az érdekes levelekbõl kitû-

nik, hogy alkalmi tanácsain és buzdításain kívül
szilárd keresztény lelkiismeretességre is nevelte
õket. A gyóntatásban a szeretet hatotta át. Sze-
retete oly szép, oly megható és annyira emberi
volt, hogy alig lehet i lyet másutt tapasztalni.
Szegényes külseje nagy és nemes szívet takart,
amilyen csak az Istennel egyesült lelkek sajátja.
Bárki kereste fel, azt nem ismerõse, hanem ba-
rátjaként fogadta. Nála mindig Jézus szava érvé-
nyesült: „Barátaim vagytok!”  Barátai mélyen
meghatódva, egész életükben elszakíthatatlanul
ragaszkodtak hozzá. Szenvedõ barátait õszinte
részvéttel igyekezett megvigasztalni, az örök cél
– Isten szeretete felé irányítani. Barátaival való
személyes találkozáskor leírhatatlanul kedves és
jóindulatú volt. Sugárzó arca, csil logó szeme, a
hangja, az ezerféle szeretetre méltósága és fi-
gyelmessége tanúskodott baráti szeretetérõl.
Nino Bortatti da Trappani ezt írja róla: „Amikor
meglátott –   megcsókolt. Búcsúzáskor megölelt
és ismét megcsókolt. Ezt a meleg atyai ölelést
sose felejtem el. Valahányszor eszembe jut,
könnyekig hatódom.”  Így fogadta gyónóit, ne
csodálkozzunk hát, hogy özönlöttek hozzá a
gyónók, akik benne nem bírót, hanem atyát,
testvért, jó barátot találtak. A feloldozáskor an-
nak az örömnek a boldogságát érezték, amely -
ben – Jézus szavai szerint – a mennyek orszá-
gának lakói is részt vesznek. 

Lipót atya 69 éves korában, 1935. május 22-
én emlékezett meg szerzetesi fogadalmának öt-
venedik évfordulójáról. A bensõséges ünnepség
a páduai kapucinus templom fõoltára elõtt zajlott
le. Remegõ hangon elõbb bocsánatot kért rend-
társaitól, hogy az elmúlt öven év alatt – mint
szerzetes – nem úgy élt, mint hivatásához il lett
volna. Azután fiatalos örömmel és lelkesedéssel
újította meg fogadalmát, megígérve az Úrnak,

hogy még nagyobb buzgóság-
gal akar elõrehaladni a tökéle -
tesség útján. Az aranymisén a
társadalom minden rétege kép-
viseltette magát: egyháziak, vi-
lágiak, szegények, jómódúak
töltötték meg zsúfolásig a ka-
pucinus templomot, hogy hálá -
jukat és szeretetüket kifejezzék.
Az ünnepségrõl így szólt: „Ne-
kem se nem ártott, se nem
használt.  Szép búcsúzás volt.”

Valóban szép búcsúzás
volt. Az aratás Ura, örök  lako-
mára hívja, hogy gazdagon
megjutalmazza. Lipót atya elin-

dul a keresztúton. 1940–41 telén gyomorfájdal-
ma súlyosbodott, végül a szenvedés ágyba
kényszerítette. Tétlenül kellett az ágyban feküd-
nie, míg oly sok lélek várta irgalmas szavát. Volt,
hogy levánszorgott a templomba, hogy egy
messzirõl jött lelket meggyóntasson. Amikor
vissza akart menni szobájába, ereje elhagyta,
összeesett a félemeleten. Úgy kellett visszavinni
a betegszobába. Majd kórházba került. A gondos
ápolás ellenére élete lassan kezdett kialudni.

Március 25-én felvette a betegek szentségét.
Többször kapott vérátömlesztést, amitõl a halál-
veszély elmúlt, ereje visszatért, kezdett felépül-
ni. Azonban a pontos vizsgálat megállapította,
hogy súlyos szenvedés vár rá: a nyelõcsövén
nagy daganat keletkezett, amelyet nem lehetett
gyógyítani. Lipót atya errõl nem tudott semmit.
Amíg ereje engedte – gyóntatott. A rettenetes
kór egyre szembetûnõbb módon éreztette hatá-
sát, csak folyékony táplálékot vehetett magához.
Fájdalma egyre fokozódott. Állandóan imádko-
zott és kérte, hogy imádkozzanak érte. 1942. jú-
l ius 30-án virradt fel számára az örök jutalom
napja. Reggel 7 órakor  költözött el az élõk so-
rából. A városban ezt hajtogatták: „Szent halt
meg!”  Temetése augusztus 1-én volt.

Boldoggá avatása 1976. május 2-án volt.
VI. Pál pápa avatta boldoggá Rómában, a Szent
Péter téren. Kíséretében volt 9 bíboros, az oltár-
szolgálatot teljesítõ fia-
tal  velencei kapucinu-
sok és a pápai szertar-
tók. Lipót atyát szentnek
nevezhetjük, és ünnepe
május 12-én van. II. Já-
nos Pál pápa 1983. ok-
tóber 16- án emel te a
szentek sorába. Pálffy Mária

Szentjeink

Szent M andich Lipót kapucinus a gyóntatás és a
keresztény egység apostola: 1866– 1942

Szent Mandich Lipót kapucinus atyaLipót atya pappászentelése,  1890
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ünneprõl: „Amikor megjön a december, hajnali
misét tartotok. A hajnali kék ködben, amely
olyan, mint a szilva hamva, süveges, lámpásos
emberek bandukolnak a kivi lágított kis falusi
templomok felé, és teli torokkal énekeltetitek az
'Ó, fényességes szép hajnal' kezdetû ódon ad-
venti éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesz-
nek, a sötétség egyre sûrûbb és hosszabb. És ti
azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki,
aki elûzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a
világnak. Az adventi emberek remélnek, és vár-
ják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándé-
kozási kedv. Titokban vásárolják szeretteiknek
az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljék
együtt a fény születését. És a sötétség mély-
pontján, december 24-én, amelyet 'szentesté-
nek' neveztek, megrendezitek Jézus születésé-
nek mámorában azt a hallatlan és páratlan kará-
csonyi tûzi játékot, amelynek sziporkái New
Yorktól Tokióig látszanak. Akkora az öröm, hogy
a világ táncra perdül."

Végezetül vegyünk számba néhány jel legze-
tes ádventi népszokást, hagyományt és hiedel-
met (fõképpen a Kárpát-medence területérõl):
Ádvent kezdetét a budai ciszterci templomban
éjfél i  harangszóval jelezték. A révkomáromi sza-
bók céhregulája szerint a hajnali misék elõtt a
céh legifjabb mestere köteles meggyújtani a
templomi gyertyákat. Erdély bizonyos vidékein a
gyerekeknek hajnali harangszókor kellett kelni-
ük, hogy egy elõre megbeszélt helyen gyülekez-
zenek, majd csoportosan bejárják a falu házait
és csengõszóval, énekkel ébresszék föl a felnõt-
teket, hogy el ne késsenek a roráte-misérõl. Ád -
vent végén, néhány nappal Karácsony elõtt ezért
a kitartó szolgálatukért ajándékokat kaptak a há-
zaknál. Ezeket az apróságokat azután igazságo-
san kellett egymás között elosztaniuk. Német
nyelvterületen a korai misére beosztott minist-
ráns és orgonafújtató fiúk az iskolában aludtak,
hogy nehogy elkéssenek a szolgálatból a korai
kelés miatt. Erdélyi magyar vidékeken még a
XIX. század végén is sok varázsolással, boszor-
kánysággal kapcsolatos hiedelem fûzõdött Ád -
venthez, i l letve a roráte-miséhez. Például i lyen-
kor zárva tartották az ajtókat, az ablakokat, sõt
még az aprójószágok ólait is, nehogy a boszor-
kányok – megzavarodva a hajnali misére törté-
nõ nagyon korai harangozástól – kis állatok
alakját fölvéve és belopakodva a nyitott ajtón,
ablakon át a házba vagy az ólba megrontsák az
embereket vagy a háziállatokat. Némileg kap-
csolódik a boszorkánysághoz kötõdõ hiedel-
mekhez és praktikákhoz, de némileg azoktól el
is vált, önállósodott a Luca-széke készítése. A

közismert szokás szerint Szent Luca vértanú
szûz ünnepnapján, december 13-án kezdték el
készíteni az ún. Luca-széket úgy, hogy minden
nap december 24-ével bezárólag egy munkafá-
zist végeztek csak el, és így 11-12 nap alatt ké-
szült el. Ezt a széket aztán a jámbor és istenfélõ
hívek (fõleg asszonyok) magukkal vitték a kará-
csonyi éjféli szentmisére. Ott ráálltak, s így
megláthatták, ki a boszorkány a faluban. Azon-
ban utána rögvest menekülniük is kellett hazafe-
lé, az i l letõ boszorkány elõl. Annak érdekében,
hogy a menekülést megkönnyítsék, már elõre a
zsebeikbe készítettek apró magvakat és más ki-
sebb tárgyakat, amiket menekülés közben ma-
guk után hajigáltak, hogy lassítsák vele az õket
üldözõ boszorkányt, és idõt nyerjenek azzal,
amíg az összeszedi a sok szétszórt apróságot.
Ha sikeresen hazaértek, otthon azonnal el kellett
égetni a Luca-széket (nehogy esetleg tárgyi bi-
zonyítékként szolgáljon a boszorkány számára
arra vonatkozólag, hogy valaki fölfedte a kilétét).
Talán a székek elégetésének kötelezettsége miatt
nem maradtak ránk Luca-székek.

Az ádventi (Karácsonyra) várakozás hangu-
lata hatással volt a házasodás elõtt álló fiatalok-
ra, de fõképpen az eladó sorban levõ lányokra.
Ezért az alföldi lány mézet evett vagy mézet tett
a nyelvére mielõtt elindult volna a hajnali misé-
re, hogy elõbb-utóbb férjet „édesgessen”  magá-
hoz. De a biztonság kedvéért még a hajnali
szentmisére hívó harang kötelébõl egy kis dara-
bot kivágott és azt hajpántlikájába tûzve egészen
farsangig viselte, hogy minél több kérõje legyen
addig. Szép szokás Ádventben a búzacsírázta-
tás: december elején kis edényekben elültetnek
búzamagokat, amelyek Karácsonyra kihajtanak,
és 3-5 centisre megnõnek. Ezeket aztán el szo -
kás vinni a kis Jézus jászolához, amely a fölállí-
tott betlehemi barlang makettjében található.
Szokás még vízbe helyezet ágak rügyeztetése is.

Az egyik (ha nem a) legelterjedtebb ádventi
szokás az ádventi koszorú készítése. Ez a koszo-
rú fenyõágakból készül, amelyeket 3-4 cm szé-
les l i la szalaggal vagy szalagokkal átkötve díszí-
tenek. A fenyõkoszorú tetején 4 gyertya helyez-
kedik el. A négy ádventre esõ vasárnapon min-
dig eggyel többet kell belõlük meggyújtani -  je-
lezve a fény érkezésének, Jézus Krisztus szüle-
tésének közeledtét. Igen elterjedt mind házaknál,
családi keretek között, mind a templomokban li-
turgikus keretek között történõ használata, az
ún. gyertyagyújtás. A megfelelõ számú gyertya
meggyújtása közös ének és ima keretében ün-
nepélyes módon történik. (Bálint Sándor nép-
rajztudós nyomán) Frigyessy Ágnes

A
z évszázados egyházi hagyományban Ád-
vent jelentette az egyházi év kezdetét. Ád-
venttel indult újra ez a „szüntelen körfor-

gás” , amely a keresztény ember életében Jézus
élete fõbb állomásainak (születés, tanítás, szen-
vedés, halál , föl támadás, mennybemenetel ,
Szentlélek elküldése) „újraélését” jelentette. 

Ádvent két jellemzõ „erénygyakorlata”  a böjt
és az ún. „ rorate”  mise. A hívõ ember úgy készí-
ti föl testét a Megváltóval való találkozásra,
hogy megtartóztatja magát az ételtõl és italtól.
Ádventben ez hetente két napra volt jellemzõ
(szerda, péntek). Az étkezésnek mindig is volt
valami ünnepélyes, közösség teremtõ (vö.: asz-
talközösség) jellege, ezért (volt) szokás a nagy
ünnepeken, így Karácsonykor is a gazdagabb
ünnepi asztal. Az étkezéstõl való tartózkodás, i l-
letve a mérsékelt fogyasztás valamiképpen tehát
tartózkodás az ünnepléstõl, az ember önmagára
figyelésének, befelé fordulásának kifejezõdése.
Amikor valaki az étkezéstõl tartózkodik, vagy ke-
vesebbet eszik, akkor azt mindig valamilyen
nagy dolog érdekében avagy valamilyen „nagy
valaki”  (Isten) kegyeinek, jóindulatának elnyeré-
séért teszi. A böjt önuralmat követel, erõfeszí-
tést, az (i lyenkor persze fokozottan jelentkezõ)
éhség leküzdését követeli meg. Ez az erõfeszí-
tés, ez az áldozat „ajándék”  lehet Istennek, eset-
leg vezeklés az elkövetett bûnökért. A jelenlegi
egyházi gyakorlatban a böjt nem az étkezés hiá-
nyát, hanem csak korlátozását jelenti: aki böjtöl,
az napi háromszor étkezik, de csak egyetlen
egyszer lakik jól, továbbá húst nem eszik. A böjt
mellett Ádventben szokás volt még az, hogy
szombatonként egyáltalán nem ettek húst Kará-
csonyig („hústi lalom”) –  függetlenül az aznapi
étkezések számától.

Ádvent egyik különlegessége az ún. „ rorate”
vagy hajnali  mise. Ezeket a szentmiséket korán
reggel vagy hajnalban tartották. Ma általában
reggel 6-kor. A kora reggeli szentmise ezt a né-
pies elnevezést arról a jel legzetes (ószövetségi
szentírási  szövegen alapuló) énekrõl  kapta,
amelyet Ádventben szinte naponta énekeltek,
énekelnek: „Harmatozzatok egek onnan felülrõl”
(„harmatozzatok”  latinul „ rorate” ) Más népies
elnevezések még a hajnali  misére: angyali  mise,
aranyos mise. Hozzá kell még tennünk, hogy a
roráte-szentmisék a katolikus egyházban csak
az egykori Osztrák–Magyar Monarchia területén
találhatók meg. Kosztolányi Dezsõ így ír errõl az

„A várakozás megszentelése”
Ádventi hagyományok a lucaszéktõl az ádventi koszorúig

Ádvent



Ön Balassagyarmaton született. M it gondol,

mennyire befolyásolja az embert, hogy hol látja meg

a napvilágot?

Nem igazán tudok egzakt választ adni a kér-
désére. Legfeljebb csak kísérletet tehetek arra,
hogy megtippeljem, sorsunk alakulásában mek-
kora szerepet játszanak világrajövetelünk föld-
rajzi koordinátái.

Tehát?

Megítélésem szerint ezek a jel lemzõk meg-
határozó súllyal vannak jelen az életünkben.
Ahogy azt már említette, jómagam valóban Ba-
lassagyarmaton születtem, ugyanakkor fogal-
mam sincs arról, hogy ha a Gondviselés máshol
enged a földi létbe, akkor mivé lettem volna, mi
lehetett volna belõlem. Lehet, hogy valami egé-
szen más pályát futok be. Miként az sincs kizár-
va, hogy nem, vagy csak részben. Már kicsi ko-
rom óta vonzódom a mûvészetek, a történelem,
a régi korok eseményei iránt. Balassagyarmat
történetében meghatározó szerepe van a kultú-
rának – azt hiszem, elég csak néhány nevet em-
líteni, kik kötõdnek ilyen vagy olyan formában a
településhez, hogy mindenki lássa, mire is gon-
dolok: Balassi Bálint, Madách Imre, Komjáthy
Jenõ, Mikszáth Kálmán, Szabó Lõrinc, Jobbágy
Károly, Jánossy Ferenc, Réti Zoltán, Rózsavölgyi
Márk, de a sort még hosszan folytathatnánk –,
és a város ismert történelme sem nevezhetõ je-
lentéktelennek, hiszen alapvetõen mégiscsak
egy honfoglalás kori településrõl van szó, tel-
jességgel tehát nem zárható ki, hogy a genius
loci, a hely szelleme hívta elõ belõlem, erõsítet-
te bennem a humán érdeklõdést.

Balassagyarmaton két gimnázium is mûködött,

mégsem humán pályán indult el. M iért?

Néhány évtized távolából most
úgy rémlik, hogy amikor pálya-
választásra került a sor, kicsit
mintha határozatlan lettem vol-
na. Édesapám azt az álláspon-
tot képviselte, hogy minden-
képpen szerezzek egy szakmát.
Õ maga esztergályos vol t –
bár korábban szolgált
honvéd tiszthelyet-
tesként és pénz-
ügyõrként is – ,
ebbõl követ-
kezõen szá-
mára logi -
kusan adó-
dott, hogy
legyek va-

lamilyen vasas ember. A salgótarjáni gépipari
szakközépiskolában végeztem esztergályosként,
de alapszinten beavattak bennünket a kovácso-
lás és a lakatosmesterség rejtelmeibe is. Ráadá-
sul az érettségi mellé még egy középfokú gép-
gyártás- technológusi képesítést is szereztem.

Lehetett volna gépészmérnök.

Amennyire visszaemlékszem, soha nem
akartam az lenni. Az érettségi évében jelentkez-
tem a gyõri közlekedési fõiskolára, ahová nem
vettek fel. Õsztõl néhány hétig segédmunkás-
ként dolgoztam a gyarmati Kábelgyárban, aztán
egy környékbeli település ÁFÉSZ-központjának
a szállításvezetõje lettem. Nyolcvanhármas be-
vonulásomig kipróbáltam még – félállásban –,
milyen egy ifjúsági klubot vezetni, közben egy
ideig a helyi fegyház és börtön elítéltjei számára
létrehozott cipõgyár alkalmazásába álltam. A cé-
get civil és egyenruhás szakemberek vezették,
közöttük lettem amolyan gyakornokféle. Ígéretet
kaptam arra, hogy segítenek bekerülni a köny-
nyûipari mûszaki fõiskolára – barátaim tréfásan

mondogatták,
l e h e t e t t

v o l n a
b el õ -

l e m

„cipészmérnök”  –, ám mindössze egyetlen hó-
napig bírtam, éppen csak ameddig a próbaidõ
tartott. Képtelennek bizonyultam megszokni a
bezártságot. Bár szabad ember voltam, nem rab,
de a mosdóba így is csak négy-öt, kulcsra zárt
ajtón keresztül juthattam el. Aztán se börtön, se
ifjúsági klub. Néhány hét munkanélküliséget
követõen a gyarmati kórház sebészetén helyez-
kedtem el, mûtõssegédként. A tizennyolc hóna-
pos kötelezõ sorkatonai szolgálatot követõen
ide kerültem vissza, majd a következõ esztendõ
elején Budapestre költöztem, albérletbe. A Vas
utcai kórházban lettem segédápoló, és még
azon az õszön felvételt nyertem a Pázmány Pé-
ter Római Katolikus Hittudományi Akadémia
nappali tagozatára, világi teológus hallgatónak,
de csak amikor megkezdõdött az elsõ szemesz-
ter, szembesültem azzal, hogy ha lelkiismerete-
sen szeretnék iskolába járni, minden nap ott
akarok lenni az órákon, akkor fel kell adnom a
munkahelyemet, és nem lesz mibõl megélnem,
ráadásul nem csak nekem, hanem a családom-
nak sem – mert éppen családalapítás elõtt áll-
tam –, ezért aztán átiratkoztam levelezõ szakra,
ahová három évig jártam.

Ez olyasformán hangzik, mintha nem fejezte vol -

na be a teológiai tanulmányait.

Mert valóban ez a helyzet. 1988-ban – öt-
vennyolc évesen, tehát még fiatal ember volt – ,
meghalt az édesapám, ami nem várt módon ne-
hezen érintett lelkileg, hosszú hónapokba telt,
amíg valamennyire sikerült feldolgoznom a hiá-
nyát. Leginkább ez, meg persze azért egyéb csa-
ládi okok is közrejátszottak abban, hogy az ötö-
dik-hatodik szemeszter már igencsak nyögve-
nyelõsen ment, a záróvizsgákat le sem tettem.

Aztán volt még egy kísérletem, va-
lamikor a kilencvenes évek-
ben, visszairatkoztam a te-
ológiára, de néhány hó-
nap elteltével be kellett
látnom, hogy a tanulás,

a magánélet és a
munka számomra
összeegyeztethetet -
len. Abban az érte-
lemben legalábbis
megoldhatatlan -
nak tûnt, hogy
minden szere-
pemben –  apa,
férj , dolgozó em-

ber, egyetemi hall-
gató – , ha nem is ki-

A hit folyamatos küzdelemA hit folyamatos küzdelem
Beszélgetés Matúz Gáborral, az Echo TV mûsorvezetõjével
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emelkedõen, de legalább elfogadhatóan jól tel-
jesítsek. Fõleg azért, mert a ma már egyetemis-
ta korú idõsebb lányaim akkoriban még kicsik
voltak.

Végül sikerült lediplomáznia? Hiszen a gyerekek

felnõttek.

Igen, bár nem teológiából. A Szegedi Tudo-
mányegyetem bölcsészettudományi karán vé-
geztem el a kommunikáció szakot, már ebben az
évezredben. Réka és Dorka ekkorra már felcse-
peredtek, legkisebb lányom, Flóra pedig még
nem született meg. Õ egyébként most három
éves.

A kommunikáció szak logikus választásnak tûnik.

Annál inkább megmagyarázhatatlan a számomra, mi-

ért jelentkezett a teológiára.

Nem kimondottan val lásos környezetben
nõttem fel, legalábbis ami a szûkebb családo-
mat i l leti. Édesapám katolikus volt – engem is
annak kereszteltek – , édesanyám evangélikus,
de csak elvétve jártunk templomba. Apai nagy-
mamám viszont kimondottan istenfélõ ember
volt, egyszerû, dolgos falusi asszony. Kemény
hitû, nem az az ájtatos, kenetteljes. Amikor eljött
hozzánk, velünk aludt egy szobában – velem és
az öcsémmel –, és esti mese helyett bibliai tör -
téneteket mesélt. A vallásos érdeklõdésem vala-
hol itt gyökerezhet.

M it jelent a hit az Ön számára?

Határozott meggyõzõdésem, hogy a hit: fo-
lyamatos küzdelem. Nem volt könnyû eljutnom
Istenhez, de azt hiszem, még nehezebb volt
Krisztusra rátalálni.

Hogyan lett újságíró? 

Régóta érdekel a körülöttem lévõ világ. An-
nak idején, a nyolcvanas évek közepén, minden-
féle apróság felkeltette az érdeklõdésemet: M iért
nem jár a balassagyarmati templom toronyórá-
ja? Idõnként miért csak egyetlen nyilvános tele-
fonkészülék mûködõképes a városban? Utána-
jártam, megírtam, elvittem a megyei laphoz, és
megjelent. Harminc-ötven sorokban aprócska
történetek, mígnem aztán felbukkant a városban
egy erdélyi házaspár, akiket a gyerekeikkel
együtt egy gyermektelen család fogadott be.
Szerelmi háromszög, öngyilkossági kísérlet,
Székely Himnusz, rendõri erõszak. Több hetes
munka, rengeteg interjú és háttérbeszélgetés
után jókora írás kerekedett, ami már meghalad-
ta egy megyei napilap lehetõségeit. Felkeres-
tem az Élet és Irodalom szerkesztõségét. Elol-
vasták, majd azt mondták, hogy nagyon ri tkán

közölnek két részes riportot, de ezt megjelentetik.
Évekig mûtõssegédként dolgozott, és amellett írt.

Aztán 1990-ben az újságírást választotta hivatása-

ként. M iért?

Elõfordul t, hogy havonta, ügyeletekkel
együtt akár háromszáz órát is dolgoztunk a kór-

házban, s közben egyre többet írtam. Eljött az
idõ, amikor be kellett látnom, hogy ez a tempó
elõbb-utóbb a család rovására megy. Egy alka-
lommal a hónom alá csaptam az addig megje-
lent írásaimat, s bekopogtam a Képes 7 címû
laphoz. Két kedvenc szerzõmet, Seszták Ágnest
és Gazsó L. Ferencet kerestem. Ágit találtam
bent. Elmondtam neki, miben kérem a segítsé-
gét: Maradjak meg írogató mûtõssegédnek,
vagy esetleg volna lehetõségem állást kapni va-
lamelyik szerkesztõségben? Nála hagytam a
paksamétát. Egy hét- tíz nap elteltével beszéltünk
ismét. A lap fõszerkesztõjéhez kísért, és még az-
nap aláírtuk a munkaszerzõdésemet. Késõbb a
Pesti Hírlapnál, majd a Demokratánál folytattam
a pályafutásomat.

Aztán jött a televízió. Siklósi Beatrixszal nagysze-

rûen tudnak együtt dolgozni. Hogyan kezdõdött az is-

meretségük?

Jócskán tíz éve már, 2000 januárjában, a
New York kávéházban egy beszélgetést rögzített
velem a Magyar Televízió, a néhány hónappal
korábban megjelent novellás kötetem, az Ötödik
évszak apropóján, a Bea által szerkesztett Ma-
gyar Szalon számára. Szóba elegyedtünk – ko-
rábban nem ismertük egymást – , és két-három
órán át beszélgettünk. Istentõl kezdve sok min-
den terítékre került. Pár héttel késõbb felhívott,
hogy készítenék-e riportokat a Magyar Szalon-
nak. Igent mondtam a felkérésre. Szeptember-
ben aztán megkérdezte, hogy részt vennék-e egy
válogatáson (castingon), mûsorvezetõket keres
A Hét címû mûsorhoz. Végül Halász Zsuzsát és
engem kértek fel, hogy vezessük a közszolgálati
tévé heti háttérmûsorát.

Kéthetente Önnel találkozhattak a nézõk vasárnap

esténként. Nagyjából egy éven keresztül.

Igen. Aztán következett az Éjjel i  Menedék,
amely két évig volt látható a Magyar Televízió-
ban, hol az egyes, hol a kettes csatornán, hol
csütörtökön, hol meg vasárnap, hol tíztõl, hol
meg éjféltõl. Végül 2003 õszén megszüntették a
mûsort. 2005-ben létrejött a Demokrata Videó

Televízió (DVTV), ahová fõszerkesztõnek kért fel
Bencsik András, és ahol helyet kapott az Éjjeli
Menedék is. Hasonlóan mûködtünk, mint egy
hetilap, csak éppen heti rendszerességgel nem
nyomtatott szöveget, hanem televíziós mûsoro -
kat juttatunk el az érdeklõdõknek, no és termé-
szetesen nem újságpapíron, hanem dvd-n.
Kerényi Imre, Kondor Katalin, Pörzse Sándor,
Siklósi Beatrix, Szentmihályi Szabó Péter neve
fémjelezte ezt a magyar sajtótörténelemben pá-
ratlan vállalkozást. 2007-tõl az Echo TV-én lát-
ható az Éjjeli Menedék, péntek esténként.

Filmet forgatott Balassagyarmatról, A legbátrabb

város /  Civitas Fortissima címmel. M iért érezte fon-

tosnak, hogy mozgóképen örökítse meg a „csehkive-

rést”, ezt a korábban szinte teljesen elfeledett, husza-

dik század eleji eseményt?

Leginkább azért, hogy ne vesszen el az utó-
kor számára. Gyerekkoromban hallottam errõl a
történetrõl, de akkor azt tanították, hogy a cseh-
szlovák imperializmus ellen kelt fel a város la-
kossága, és ez az ütközet valamiképpen elõképe
volt március 21-ének, a Tanácsköztársaság kiki-
áltásának. Több évtizednek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy megtudjam az igazságot. 1919. janu-
ár 29-én azért fogtak fegyvert Balassagyarmat
polgárai és a környékben állomásozó katonák,
hogy megmentsenek egy darabka Magyarorszá-
got a jövõnek. Jó néhány halálos áldozatot kö-
vetelõ, egész napos ütközetben verték ki elõde-
ink a cseh megszállókat, és ezzel történelmet ír-
tak. Sokan és sok helyütt próbáltak ellenállni az
ország feldarabolásának – szemben a Károlyi-
kormány elhibázott pacifista politikájával –, de
igazából csak a gyarmatiaknak sikerült végérvé-
nyesen meghátrálásra kényszeríteniük a betola-
kodókat.

A film október elején megosztott díjat nyert a

Csíkszeredában megrendezett 6. M agyar–Román Do-

kumentumfilm Fesztiválon, amely a Kárpát-medence

legnagyobb ilyen jellegû filmes seregszemléje. Szá-

mított az elsõ helyezésre?

Nemigazán. Ezért is örültem az elismerés-
nek. Igazi meglepetés volt. Egyébként Csíksze-
reda nem csupán az elsõ díj  miatt marad emlé-
kezetes a számomra, hanem azért is, mert ko-
rábban még sohasem jártam arrafelé, és a fesz-
tiválnak köszönhetõen módomban állt a csík-
somlyói kegyhelyet felkeresni.

Szeretném még megkérdezni az elképzeléseirõl.

Tévés munkái mellett van-e újabb filmterve, vagy je-

lenik-e meg könyve a közeljövõben?

Van néhány ötletem, amit szívesen megfil-
mesítenék, és huszonöt éves újságírói pályafu-
tásom során néhány kötetnyi írás is összegyûlt,
amelyek akár már a következõ évben megjelen-
hetnének, a kérdés csak az, hogy a megélhetést
biztosító mindennapi munka mellett jut-e idõ
minderre. De ahogy a Gondviselés elrendezte az
életemet eddig is, szerintem ezután sem kell
csalódnom benne.                       Gréczi László

Jelenet a A legbátrabb város c.  filmbõl
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Teológusok

Professzor Gnilka!  Számunkra nagy megtiszteltetés,

hogy olyan gyakran részt vesz a szegedi biblikus konferenci-

án,  a mi konferenciánkon.  Köszönjük,  hogy vállalkozott erre a

beszélgetésre,  hiszen Ön immár a katolikus biblikus kutatás

nagy ikonja,  német nyelvterületen biztosan egyedülálló.  Igen

sok személyes élménye van a korábbi katolikus és a mostani

biblikusokról is.  Szabadjon megkérdezni,  ki volt az a korábbi

biblikus,  akit tanárának tekint és akinek a legnagyobb hatása

volt tudományos szemléletére?

Tanulmányaimat  Würzburgban kezdtem. A dok tori

dolgozatom egyben díjnyertes munka is volt  az egyete-

men. A témám egzegézis-történet i téma volt .  Egészen

pontosan a Tiszt ítótûz tanításának  keletkezéstörténeté-

vel foglalkoztam.

A tisztítótûz tana egészen különös biblikus dolgozat!

Abban az idõben ez egy t ipikus katolikus témavá -

lasztás volt ,  és k lasszikus témának  számítot t .  A t iszt ító-

tûz bemutatása az 1 Kor 3 ,1 3  „ Az ( Úr)  napja ugyanis

nyilvánvalóvá teszi,  m ivel tûzzel érkezik ,  és a tûz majd

megmutat ja,  k inek  m it  ér a munkája,  ak ik  megszabadí-

tot tak  a tûz által. ”

Hiszen ez a téma inkább illett volna a dogmatikusokhoz

és nem a biblikusokhoz.

Ez igaz. Az akkori idõszak meghatározó biblikus gon -

dolkodói nem az egzegéták sorából léptek elõ: így Karl

Staab ( 1 8 9 2 – 1 9 7 4 )  nem az egzegéták közül jött ,  mint

ahogyan Berthold Altaner ( 1 8 8 5 – 1 9 6 4 )  sem, aki híres

patrisztikus lett. Azt kell mondanom, hogy nekem igen

nagy szerencsém volt ,  mert Würzburgban az akadémiai

tevékenységének utolsó három évét éltem át, amely igen

hasznos volt, lévén Altaner igen jó elõadó. Talán az is is-

meretes, hogy nehézsége akadt az 1 9 5 0 -ben kihirdetett

Mária-dogmával ( Mária mennybevétele) . A dogma kihir-

detését megelõzte egy három évig tartó, igen heves és

élénk vita. Ebben a vitában Altaner is részt vett, és a dog -

matikus deklaráció ellen foglalt  állást. Az ellenlábasa

Ignacio Filocrassi volt , a római Gregoriána Egyetemrõl.

Altaner ezért újra és újra visszatért az elõadásaiban erre a

témára, miközben azt mondta: „ ha mégis bekövetkezik a

dogmatikus deklaráció, akkor lakatot teszek a számra.”

Úgy gondolom, hogy ez tipikusan katolikus; lojális men-

talitás volt.

Ezt tényleg meg is tartotta, Rómából mégis elintézték.

Tehát Rómában akkoriban nem viselték el,  hogy egy

ilyen jelentõs patrisztikus ezen dogma ellenében gondolkodik.

Szabad megkérdeznem, vajon Altaner és Karl Staab jó kapcso-

latban voltak egymással?

Nézze: Staab egy öreg „ Würzburger”  volt ,  m íg

Altaner Sziléziából,  Breslauból ( ma Wroczlaw )  jöt t  ide.

Életét  sok viszontagság nehezítet te.  Breslauban Joseph

Fit t ich utóda volt .  Náciellenes volt ,  és 1 9 3 3 -ban, amikor

Adolf  Hit ler hatalomra került  Németországban, Altanert  a

Breslau-i egyetemrõl a nácik  azonnal k irúgták. Hit ler ja-

nuár 1 3 -án lépet t  hatalomra,  és Altanert  már február ele -

jén eltávolítot ták az egyetemrõl mert  pacif ista volt ,  és

mert  volt  bátorsága felszólalni a nácik  ellen.

Számomra mindez azért igen érdekes, mivel Altaner M a-

gyarországon és talán Németországban is patrisztikus tekintély,

ezt a személyes vonatkozását azonban senki sem ismeri vagy

senki sem beszél róla M agyarországon. Ahogyan én tudom,

Breslau és Würzburg két igen fontos egyeteme volt a katolikus

Biblia-tudománynak. Vagy Breslauban az egyházjog erõsebb volt?

Breslauban a régi Fridrich Egyetem azért  is volt  szá -

munkra igen jelentõs,  mert  it t  evangélikus és katolikus

fakultás is m ûködöt t .  Továbbá arról volt  igen híres a

Breslaui Egyetem, hogy innen került  k i abban az idõben

a legtöbb Nobel-díjas egész Németországban.  Összesen

nyolcan.  M indenféle tudományból:  orvos,  gyógyszerész

és kém ikus is akadt  közöt tük .

A szentírástudomány pedig igen megerõsödött M aier mû-

ködése kapcsán.

Igen. F.W. Maier ( 1 8 8 3 – 1 9 5 7 )  volt az utolsó nagy

biblikus Breslauban, de ugyanakkor azt is el kell monda -

nom, hogy az elsõ modern katolikus egzegéta volt  egész

Németországban. A háború után az egész német nyelvte-

rületen ismertté vált, mert jelentõs iskolát épített fel. Elõ-

ször Freiburgban tanított ,  majd Würzburgban, Breslauban

vált  híressé, a háború után azonban a müncheni egyetem-

re jött és ott mûködött 8 – 1 0  éven keresztül.

Úgy tudom, problémája akadt a bíborossal,  mert az édes-

anyja nem volt katolikus.

Volt  problém ája az írásainak  m egjelentetésével ko-

rábban is.  Szeretet t  volna egy kommentárt  megjelentet -

ni a szinopt ikus evangéliumokról,  és el is készítet te azt .

De nem kapot t  nyomtatási engedélyt ,  mert ,  hogy szak -

nyelven szóljak ,  a „ két  forrás elméletet ”  vallot ta,  és

nem azt ,  amely akkoriban a katolikus körökben általá-

nosan elfogadot t  volt .  Vagyis nem  azt  tartot ta,  hogy a

M árk -evangélium  lenne az elõször megszületet t ,  hanem

úgy vélte,  hogy M áté evangéliuma volt  az elsõ.  Elkép-

zeléseinek  lényege,  hogy a szóbeli források  M árk  evan-

géliumában egyesülnek ,  és ezt  a M áté-evangélium elve -

tet te.  Õ azt  mondta,  hogy az ( õs,  vagy arám)  Máté-

evangélium inkább tek inthetõ az elsõ evangéliumnak,

ezért  a kommentárját  nem tudta megjelentetni,  azon-

ban ez a t i ltás nem Rómából érkezet t ,  hanem Kölnbõl,

az érsek i hivatalból.  Nek i ugyanis az imprimaturt ,  vagyis

a nyomtatási engedélyt  Kölnbõl kellet t  beszerezni,  amit

nem adtak  meg nek i.  Am i azonban még súlyosabb,  fel

kellet t  adnia ok tatói tevékenységét.  Et tõl kezdve börtön-

lelkész lett ,  és csak a háború után jött  Münchenbe, ab -

ban az idõben,  am ikor Jozef  Ratzinger is ot t  tanult  –

úgy tudom, õ a tanítványa is volt .  Amikor Münchenben

megkezdte egyetemi oktatói munkáját ,  az volt  az elsõ

mondata a katedrán:  „ Én a börtönbõl jövök ! ”

Ez igazán sokatmondó. . .

Természetesen ez abban az értelemben is igaz volt ,

hogy börtönlelkészi munkából jöt t .  De aztán egy nagy

iskolát  építet t  fel.  A háború után a legtöbb német  egye -

Joachim Gnilka 1928-ban született a Sziléziai
Leobschnützben. Tanulmányai t Eichstättben,
Würzburgban és Rómában végezte. Tudomá-
nyos tevékenysége Würzburgban kezdõdött
(1959–1962). M ünsterben együtt tanított
Ratzinger professzorral, majd 1975-ben meg-
hívták a Müncheni Egyetemre, ahol az újszövet-
ségi egzegézis professzora lett. 1997-es nyug-
díjba vonulásáig tanított i tt. A Herder Kiadó gon-
dozásában megjelent több mint 20 kötetes kato-
l ikus Újszövetség-kommentár csaknem felét õ
írta. Körülbelül 50 bibl ikus tanár szerzett nála
diplomát, közülük húszan jelenleg is tanítanak a
világ különbözõ egyetemein. 1972-ben a Pápai
Bibl ikus bizottság tagja lett, 1983-ban pedig a
Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjának hívták
meg. 1992-ben Pápai prelátusi kitüntetést ka-
pott II. János Pál pápától. Erdõ Péter bíboros
Stephanus Díj jal  tüntette ki , számos mûvét ma-
gyarra fordították. 1983- tól a Neuer Echte Bibel
sorozat szerkesztõje. A magyarra is lefordított A
Názáreti Jézus – Üzenet és történelem (Bp.
2001.) a Jézus-kutatás mindmáig legjobb ösz-
szefoglalója; A Biblia és Korán (Bp. 2007.) pe-
dig a keresztény–muszl im párbeszédben meg-
határozó kézikönyvnek számít szerte Európában.
Számos cikke jelent meg magyarul a Vigíl iában,
a Pannonhalmi Szemlében, a Mérlegben.

A Katolikus Biblia-tudomány nagy egyéniségei
Prof.  Dr.  Joachim Gnilkával,  az újszö-
vetségkutatás egyik legkiemelkedõbb
kortárs szaktekintélyével beszélget
Dr.  Benyik György biblikus tanár a XXII.
Szegedi Biblikus Konferencián,  2010.
szeptember 9-én.  A professzor vall a
Biblia-tudomány érzékeny kérdéseirõl,
tudóstársaival való kapcsolatáról,  és
arról is,  hogy biblikusként milyen kap-
csolatba került Karol Wojtyla krakkói
érsekkel.

Prof.  Dr.  Joachim Gnilka Prof.  Dr.  Benyik György
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tem en az újszövetség-professzorok  m ind M aier-

tanít ványok  let tek .  Rudolf  Schnack enburg

( 1 9 1 4 – 2 0 0 2 ) ,  Otto Kuss ( 1 9 0 5 – 1 9 9 1 )  Josef Gew iss.

Franz Schierse, Joseph Mussner ( 1 9 1 6 – ) , Franz Joseph

Blinzler ( 1 9 1 0 – 1 9 7 0 ) , Wolfgang Trilling ( 1 9 2 5 – 1 9 9 3 ,

Josef Blank ( 1 9 2 6 – 1 9 8 9 ) .

Tehát azt mondhatjuk, hogy a késõbbi nagy katolikus

biblikusok mind Friedrich Wilhelm M aier tanítványai voltak.

Pontosabban egy egészen jelenetõs részük .  Ennek

ellenére munkásságának nagy részét  az íróasztalf iók já-

nak  írta.  Például a Római levél kommentárját  is.

Ez tehát azt jelentette,  hogy a szinoptikus kérdés igen

veszélyes témának számított akkoriban katolikus körökben?

Akkoriban tabunak  számítot t  a szinopt ikus kérdés.

Egészen addig, míg a Biblikus Commissio újabb döntést

nem hozot t  ebben a kérdésben.

M ondhatjuk,  hogy a katolikus biblikusok számára az elsõ

enyhülést a Providentissimus Deus enciklika hozta meg ?

Rómában a modern egzegézis megjelenése a Biblikus

Intézet megalapításához köthetõ, ami 2 0  évvel késõbb

történt. A Commissio Biblica ( 1 9 0 2 -ben alapították)  ennél

régebbi, és sokkal inkább konzervatívnak tekinthetõ.

Úgy gondolom, hogy a német katolikus biblikusok számá-

ra igen nagy kihívást jelentett,  hogy ugyanabban az országban

élt és publikált számos nagy hatású evangélikus biblikus is.

Ennek következményei voltak a nagy véleménycse-

rék. Nemcsak a Breslaui Egyetemen, hanem például

Münsterben is egymás mellett  élt  az evangélikus és a ka-

tolikus fakultás, Münchenben éppígy, és ez a tény persze

jelentõs tudományos véleménycserét eredményezett .

A hivatalos vagy a magánjellegû kapcsolat katolikus és

evangélikus biblikusok között jó volt ebben az idõben?

Ez lassan fejlõdöt t  k i,  és igazából csak  a második

világháború után jöt t  lét re.  De a katolikus egzegétáknak

sok  nehézséggel kellet t  szembenézniük ,  nem egyszer

azért ,  mert  túlságosan konzervat ívok  voltak .  Nemzetkö-

zi vonatkozásban ezt  segítet te elõ a New  Testament

Studies ( SNTS) ,  amely elõször csak  brit  szervezetként

jelent  m eg,  am elyben az anglikán és a lutheránus

egzegéták  kezdtek  együt t  dolgozni.  Azonban ez a tár-

saság a háború után k iterjesztet te ak t ivitását  Európára

is,  és a vezetõségben elkezdtek  arról vitázni,  hogy ka-

tolikus egzegétákat  is fel kellene venni a társaságba. Ez

valójában az 5 0 -es években realizálódot t .  Én az egyik

elsõ katolikus egzegéta voltam ,  am it  felvet tek ,  de a

legjelentõsebb lépés Schnackenburg felvétele volt .

Csakhogy néhányuknak problémája akadt a római tanító -

hivatallal.

I lyen jellegû nehézségei voltak  M . Zerw icknek

( ?  – 1 9 7 5 )  és S.  Lyonnet -nek  is.  Ez azonban már a 6 0 -

as években történt .  De ebben a konf lik tusban szerepe

volt  a Biblikus Intézet  és a Lateráni Egyetem rivalizálá-

sának is.  Ennek let t  a következménye, hogy m indkét

biblikusnak  meg kellet t  válnia a katedrájától.

Térjünk vissza a biblikusokhoz.  M i beszéltünk F.W.

M ayerrõl,  de találhatók itt még más jelentõs nevek,  mint Otto

Kuss és Gewiss,  vagy Rudolph Schnackenburg,  Franz Joseph

Sils,  Franz M ussner,  Joseph Blinzler,  Josef Blank.  M elyikük

számít a legérdekesebb személyiségnek az Ön szemében?

Nem akarom õket értékelni, és inkább csak azokról

beszélek, akik rám hatottak, de szeretném újra hangsú-

lyozni,  hogy Otto Kuss és Josef Gew iss, vagy Rudolph

Schnackenburg, Sils Franz Joseph, Franz Mussner, Josep

Blinzler, Josef Blanck mind F.W: Maier-tanítványok voltak!

Ebbõl is láthat ja, hogy a világháború után és a 6 0 -as évek-

ben milyen erõteljesen érvényesült  az õ hatása. És õk ér-

ték el,  hogy a katolikus újszövetség-magyarázat az evan-

gélikus biblikummal, azonos tudományos szintre emelke-

dett. Mi több: a 6 0 -as években a katolikus egzegézis szá -

mos területen meg is elõzte az evangélikus egzegézist.

M agyarországon a Herder kiadásában megjelent német nyel-

vû kommetársorozat a legismertebb a szakmában. Számos köte-

tét Ön jegyzi. A legtöbb szerzõ ebben a sorozatban katolikus.

Ez egy katolikus kommentársorozat .  A háború után,

1 9 4 6  körül indítot ta el a Herder Kiadó,  és az elsõ k iadói

szerkesztõje Alf reld Wikenhauser ( 1 8 8 3 – 1 9 6 0 )  volt .

Ak i egyébként  ezzel párhuzamosan tervezet t  egy ószö-

vetségi kommentársorozatot  is,  de az végül is nem je -

lent  meg.  De ebbõl az újszövetségi kommentár sorozat -

ból az elsõ,  amely megjelent ,  Rudolf  Schnackenburg Já-

nos-levelek rõl szóló munkája volt .  Én csak  késõbb kap-

csolódtam be a munkába és Pál apostol fogságból írt  le -

velei rõl  jelentet t em  m eg k om m entárt .  A Fi l ippi ,

Kolosszei,  Efezusi levelek rõl.  Ezt  a kommentárt  igen

gyorsan elfogadták  és használták  az evangélikus bibli -

kusok is.  Teljesen elismert  let t .  Sajnos a sorozat  nem fe-

jezõdöt t  be teljesen,  még ma is hiányzik  2 – 3  újszövet -

ségi írás kommentárja,  például a Tesszalonik i levél és a

Jelenések  könyve kommentárja,  am i nagyon sajnálatos.

De igen nagy hiányt  pótolt ,  és igen sok példányt  adtak

el belõle,  sõt  zsebk iadásban is megjelentet ték .  Azonban

a legnagyobb elõrelépésnek  azt  számítot t  a 6 0 -as évek

végén, hogy Schnackenburg és svájci evangélikus kollé -

gája lét rehoztak  egy ökumenikus kommentársorozatot .

Igen ez az EKK –  vagyis Evangélikus-Katolikus Kommen-

tár sorozat.  Ebbõl megjelent a M áté-kommentár Ulrich Luztól

( 1 9 2 3 – ) ,  és a sorozat fölvette az Ön kommentárját is.

Igen az én Márk-kommentárom is megjelent  ebben

a sorozatban. Ez igen nagy dolog volt ,  mert  ez let t  az

elsõ ökum enikus kom m entár sorozat .

A sorozat azonban még mindig nem fejezõdött be.

Ezeken még dolgoznak, míg a Herder-kommentárt

lezárták, annak ellenére, hogy két kötet  még hiányzik .  A

k iadó és a kommentárok szerzõi m inden évben találkoz-

nak, és a legutolsó kötet,  amely megjelent,  az 1 Kor levél

elsõ kötete Thomas Schneller Frankfurtban élõ katolikus

egzegéta tollából.  Ezzel kapcsolatosan mindössze azt

hangsúlyoznám, hogy nem Eduard Schw itzer ( 1 9 1 3 – )

volt  az egyetlen irányítója ennek a kommentárnak. De az

a tény igen örvendetes, hogy egy ökumenikus kommen-

tár terve evangélikusoktól származik. Edw ard Schw itzer

Zürickben nem csak Rudolf  Schnackenburggal beszélt ,  ha-

nem Ulrich Wilcken ( 1 8 6 2 – 1 9 4 4 )  és Josef Blank is

részt vett  a tervezésben.

Érdekes,  hogy Ulrich Luz igen hosszú ideig Edward

Schweizer asszisztense volt.  M ost olvastam egy igen szép írá-

sát mesterérõl.  Ugyanebben a kötetben Ön Schnackenburgrõl

írt hasonlót.  Szabadjon megkérdeznem: milyen személyes

emlékei vannak Schnackenburgról?

Schnackenburg egyike azoknak, ak ik  engem is na-

gyon befolyásoltak, azért is, mivel F. W. Maier tanítványa

volt ,  ak i a modern egzegézist  meghonosította a katolikus

egyházban. Schnackenburg nagy nemzetközi tanítványi

kört  szerzett  magának, és sokat dolgozott ,  sok publikáci-

ója jelent meg, ökumenikus tevékenysége pedig oda ve -

zetett ,  hogy egyike lett  a SNTS katolikus elnökének. Éle -

te végén kerültem vele nagyon szoros barát i kapcsolatba.

Közösen mentünk szabadságra, és ezt  az idõt együtt  töl-

töttük. Legtöbbször az osztrák Alpokban. Azonban rend-

kívüli aszketikus ember volt ,  ami miatt  néha k icsit  össze

is szólalkoztunk barát ilag. Például szabály volt  nála, hogy

1 0  napnál egy órával sem tölt  több idõt szabadságon. És

ha ezt meg kellet t  volna hosszabbítani,  igen dühös let t

volna. Utána azonnal vissza akart  térni az íróasztalához.

A szabadsága alatt is szoros napirendet követett?

Természetesen a szabadsága idején egy k icsit  enge-

dékenyebb volt .  Igen sokat  sétáltunk  végtelennek  tûnõ

beszélgetésekbe merülve,  a legtöbb esetben természe-

tesen biblikus szakkérdésekrõl.  Rokonítot t  bennünket ,

hogy én is sz i léz iai  szárm azású vagyok  –

Schnackenburg szintén Sziléziában születet t .

Eszerint tehát minden fontos biblikus Sziléziából érkezett.

Természeten ez összefügg Maierrel is.  Õ ugyan

nem volt  sziléziai,  hanem Breslauból származot t ,  még-

is sok  sziléziai egzegéta támadt  a katolikus egyházban.

Tehát nem maga az egyetem volt az oka a sok katolikus

egzegétának,  hanem M aier miatt nevelõdtek itt a katolikus

egzegéták.

Késõbb aztán az összeset  áthozta Münchenbe, és ez

kapcsolt  bennünket  szoros barátságba Schnakenburggal.

A kommunista idõszakban együt t  utaztunk ,  m ivel a len-

gyel egzegéták  szívesen meghívtak  bennünket .  Lengyel-

országban a kommunizmus ilyen vonatkozásban egy k i-

csit  l iberálisabb volt .  1 9 7 2 -ben volt  egy kongresszus

Krakkóban,  am ikor privát  vendégei voltunk  az ot tani ér-

seknek, ak it  akkor Karol Wojtyla bíborosnak hívtak.

Ez igazán érdekes.

Sok  szem inaristával t alálk oztunk .  Az 1 9 6 0 -as

években tele voltak a lengyel szemináriumok.

Szabadjon megjegyeznem, amit talán professzor úr sem

tud,  hogy ebben az idõszakban jó néhány magyar teológus,

többek között Gál Ferenc azért tanult meg lengyelül,  mert így

tudott újabb teológiai könyvekhez jutni.  Ekkor ugyanis Len-

gyelországban lehetséges volt egyes nyugati teológiai könyve-

ket megjelentetni,  míg M agyarországon ez lehetetlen volt.

Ezért a magyar teológiai publikációk egy része a lengyelek se-

gítségével született.

Talán elmesélhetek  egy történetet  errõl az út ról.

Krakkóban voltunk  ezen a konferencián.  Érdekes,  hogy

Wojtyla érsek  ezen a konferencián m indig résztvet t .  An-

nak  ellenére,  hogy Wojtyla nem volt  biblikus,  ellenben

jól beszélt  németül,  én is beszélek  egy k icsit  lengyelül.

Akkor történt ,  hogy a kongresszus m inden résztvevõje

felállt  –  ez már történelem!  – ,  keresztet  vetet tek ,  és

felolvastak  egy szöveget .  Wojtyla azonban nem vetet t

keresztet .  Azt  hit tem, ez egy evangélium i szöveg.  Ké-

sõbb jöt tem  rá,  hogy egyáltalán nem  evangélium i szö-

veg volt ,  hanem Wyszynsk i bíboros levele.

Ez azt jelenti,  hogy W yszynski levelét...

Igen!  Úgy hallgat ták ,  m intha evangélium szövege

lenne.

Ez akkor nagy jelentõségû volt; a tisztelet jele volt.

Ez ugyanakkor az ortodoxia jele is volt  a katolikus
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egyházban. És azt  is jelentet te,  hogy Wyszynsk i Lengyel -

ország „ koronázat lan k irályának”  számítot t  akkoriban.

Úgy vélem, Wyszynski tényleg nagy formátumú bíboros

volt,  és az õ segítsége nélkül W ojtylát nem választották volna

pápává.

De ezért  sokat  is tet t !  Börtönben volt .  Jártam ab-

ban a ferences kolostorban,  ahol házi õrizetben tartot -

ták .  Ez ismét  Sziléziában volt .  Elmesélte nekem, hogy

nem tudta,  hol van.  Ugyanis az ablakokat  bedeszkáz-

ták ,  és hermet ikusan elzárták  õt  a külvilágtól.  Ez igen

érdekes élm ény volt ,  és ezért  a lengyel egzegétákkal

m indig kapcsolatot  tartot tam.

Ez azt is jelentette,  hogy Schnackenburgnak nagy hatása

volt a lengyel egzegétákra is.

Igen,  amennyiben ez akkoriban lehetséges volt .  A

kommunista korszakban néhány könyvet  lefordítot tak

lengyelre,  késõbb az én könyveim  közül is számosat ,

de akkoriban ez sokkal nehezebb volt .  Másokat  is lefor-

dítot tak ,  nem csak Schnackenburgot ,  de õt  igen t isztel -

ték .  Õ valóban Sziléziában születet t ,  de ez csak  vélet -

len volt .  Az édesapja ugyanis erdõm érnök  volt ,  ezért

születet t  Katow icében,  de az édesapja a világháború el -

sõ hetében eleset t  a f ronton.  Ez egy igen komoly sors-

csapást  jelentet t  a családja számára.  Ekkor a testvére

csak kétéves volt ,  és az édesanyjuk  a k isgyerekekkel

teljesen egyedül maradt .

M i volt Schnackenburg egzegézisének vezérfonala?

Ezt  elég nehéz megmondani.  Az Újszövetségrõl 2 4

könyvet  írt ,  nem csak  egyet len munkát .  Nem lehet  azt

mondani,  hogy Máté evangéliumára specializálódot t

volna,  hanem mindig az egész Újszövetséget  a szem

elõt t  tartot ta.  Sõt  még Ószövetséggel is foglalkozot t  és

annak egész kulturális hát terével.  Mégis azt  kell mon-

danom, hogy Schnackenburg igazán szenvedélyesen a

János-irodalommal foglalkozot t .  M int  azt  már említet -

tem, a Herder kommentársorozatban az õ munkája je -

lent  meg elõször a János-levelekrõl,  majd pedig hihetet -

lenül nagy kommentárt  írt  a János-evangéliumról is.

Nálunk Bolyki János publikált egy nagy János-kommen-

tárt,  és bár õ kálvinista,  mégis sokat idézi Schnackenburg mun-

káját.  Nálunk igen nagy esemény, hogy egy református teoló-

gus ilyen intenzíven használja egy katolikus egzegéta írásait.

János irodalmát  vizsgálva nem lehet  megkerülni

Schnackenburgot .  Olyan hihetet lenül sokat  dolgozot t

ezen a területen.

Váltsunk egy kicsit témát!  Véleménye szerint az elmúlt

évszázadban mik voltak a Biblia-tudomány legfontosabb kér -

dései és újdonságai?  M ik voltak az újabb felfedezések és me-

lyek az újabb irányzatok ?

Meg kell talán állnunk az ún. Jézus élete-kutatás mel-

lett. Amely elõször is egészen protestáns kutatási iránynak

számított, de azt kell mondanunk, hogy egy bizonyos ká-

oszhoz vezetett ez a kutatás, és nem hozott jelentõs ered-

ményt. Gondolok itt Albert Schweitzer ( 1 8 7 5 – 1 9 6 5 )  Jé -

zus élete-kutatást összefoglaló munkájára. Õ volt az, aki

igazán pontosan összefoglalta a Jézus élete-kutatást. De a

végeredmény igen zûrzavaros lett. Ugyanis minden kutató

a maga szubjektív Jézus-képét alkotta meg és azt akarta

igazolni, hogy ez található meg az evangéliumokban.

Tehát azt mondhatjuk,  hogy a Jézus élete-kutatás zsák-

utcába jutott.

Igen, zsákutcába jutot t .

Feltûnt késõbb valami újabb kezdeményezés.

Egy k is szünet  következet t  be ebben a kutatásban,

majd jöt t  Rudolf  Bultmann, ( 1 8 8 4 – 1 9 7 6 ) ,  ak i az

evangélikus egyházban óriási hatást  fejtet t  k i.  Sokkal

nagyobb hatást ,  m int  nálunk  M aier,  a katolikusoknál.

Akkoriban az evangélikusoknál szinte m inden újszövet-

ség-kutató Bultmann-tanítványnak számítot t .  A Jézus-

kutatásban új kérdéseket  tet t  fel,  többek közöt t  az

evangéliumok  keletkezési folyamatát  i l letõen.  Ebben a

helyzetben igen nehéz volt  egy újabb Jézus-könyvet  ír-

ni.  Talán szabad azt  mondanom, hogy ebben a nehéz

helyzetben én k íséreltem meg egy újabb Jézus-könyvet

írni.  Ez akkoriban igen nagy rizikót  jelentet t ,  ugyanis új

módszerrel és módszerek  összevonásával készítet tem

el Jézus-könyvemet .  De azt  is fel kell fedeznünk ,  hogy

a Jézus-kérdésnek  az egyházon k ívül is igen nagy jelen-

tõsége van.  Ennek  egyik  megnyilvánulása,  hogy a f iata-

lok  azt  mondják :  Jézust  igen,  az egyházat  nem tudják

elfogadni.  M eg kell tehát  kérdeznünk ,  honnan ez a né-

zet .  Talán Jézus maga érdekesebb,  m int  az egyházban

Jézusról elhangzó igehirdetés.  Ezt  m indenképpen meg

kell kérdeznünk ,  hogy m i m iat t  történik  m indez?

Azt gondolja talán,  hogy a Jézus igehirdetését is dogma-

tikus igehirdetésnek gondolják a fiatalok?

Nem , ezt  nem  tudom . Nem  tudom , hogy ez M a-

gyarországon hogy van,  de am ikor prédikációt  hallga-

tok ,  az bizony igen sokszor nagy ostobaság.

Szokták azt mondani,  M agyarországon is,  hogy Németor -

szágban két Jézust ismertek: egyet az  egyetemi katedráról és

egyet a templomi szószékrõl.

Én úgy gondolom, hogy ezt egyáltalán nem lehet

mondani,  ez a német  helyzet  félreértése.  Ugyanis tény-

leg sokat  kell dolgozni Jézus megértésért .  Intellek tuális

erõre is szükség van,  hogy felfedezzük  Jézust !  Azt  is

látnia kell,  hogy más nagy szellemek is igen lelkesed-

nek  Jézusért ,  olyanok  is,  ak ik  az egyházzal nem tudnak

m it  kezdeni.  Csak  egy példát  em lítenék :  Karl Jaspers

( 1 8 8 3 – 1 9 6 9 )  igen jelentõs könyvet  írt  a m eghatározó

emberekrõl,  és elsõként  Jézust  em lítet te.  Sõt  Jézust  a

zsidók  is újra felfedezték .

Talán ez  volt az  újabb iránya a Jézus-kutatásnak: a zsidó

Jézus kutatása.

Ez talán még korábban kezdõdöt t .  M ár a 1 9 .  szá-

zad végén kezdték  újra felfedezni a zsidók Jézust.

Josef Klausner ( 1 8 7 4 – 1 9 5 8 )  könyvére gondol?

Igen Klausner,  és Salom ben Chorin ( eredet i neve

Fritz Rosenthal)  ( 1 9 1 3 – 1 9 9 9 )  „ Jézus testvérem ”

könyvére is.  Ez azonban igen fontos fejlõdési állomás-

nak  számít .  Jézust  magát  egy egzegézis új komponen-

sének  kell tek inteni.

M ostanság igen sokat hallunk egy szociológiai megköze-

lítésrõl,  Gerd Theissen Jézus-kutatásai esetében.  M agyarra is

lefordították és ismertté vált a módszere.

Ez is igen érdekes, ugyanis nem beszélhetünk a kör-

nyezet nélkül Jézusról,  mintha egyszerûen az égbõl poty-

tyant volna közénk. Hanem meghatározott  idõben megha-

tározott szituációban; egy meghatározott népbe és vallási

kultúrába született bele. Azért kell megismernünk, hogy

miként nézett k i Paleszt ina Jézus idejében és milyen volt

az ottani gazdasági helyzet, mert akkor reálisabb képet

alkotunk Jézusról.  Amikor megtudjuk, hogy Galilea nagy

része nagybirtokosok kezében volt  ebben az idõben, akik

Egyiptomban laktak, és a lakosok csak bérelték a földet,

a bérletért pedig f izetniük kellett .  Ennek a szociális kér-

désnek a pontos ismerete nagyon fontos, amikor Jézus-

nak azt a szavát elemezzük, hogy „ Boldogok a szegé-

nyek, mert övék a mennyek országa.”  Ezt nem lehet ilyen

háttér nélkül vizsgálnunk. Jézus ugyanis a szegények kö-

zött vándorolt ,  az õ élethelyzetüket élte meg.

Ahogyan én tudom, Jézus idejében igen sok szegény volt

Palesztinában,  mert az még túlnépesedett is volt.  Sok ember

élt kis területen.

Ezek voltak a föld szegényei. A görögben két szó van

a szegényekre. Az egyik, akiknek van földjük, és a másik,

akik koldulásra szorulnak –  ezeket „ ptochoi” -nak nevezik.

Olyan szegények, hogy a többiek leköpik õket. És Jézus

ezeknek beszél!  Jézus ezeknek a szegények szegényei-

nek mondja hogy boldogok!  Ez egy olyan szociológiai

szempont, amellyel nekünk ismét csak számolnunk kell az

értelmezés esetében. Azok, akik leginkább rászorulnak a

segítségre, akiket az egyház mindig segített. Ez azonban

Jézus tanításának a kulcs élménye kellene hogy legyen!

Önnek mint professzornak nagy szerencséje volt,  hiszen

M ünchenben sokáig és sok embert tanított.  Hány diákja volt

M ünchenben?

Elõször is pontosítanom kell:  kezdetben Münster-

ben tanítot tam. Ot t  2 – 3  ezer hallgatóm volt  a teológi-

ai fakultáson.  Ez a zsinat  utáni idõszak  volt ,  egy nagy

k itörés.  M aga a fakultás is igen érdekes volt :  Karl

Rahner fakultása volt ,  Ratzinger is ide tartozot t  egy idõ-

szakban,  és Joan Bapt is Metz is.  M indegyik  igen isme-

rõs név, nem csak Walter Kasper például.  Ez a nagy k i-

törés ideje volt ,  és egyben az igen megnõt t  érdek lõdés

a Biblia iránt .  Azt  kell mondanom, hogy nekem is,  m int

Schnackenburgnak ,  igen sok  tanítványom volt .

Ennek ellenére a zsinati atyák között szinte nem is talá-

lunk biblikust.

Ez valóban így van és ez igen különös történet .

Ugyanis a II.  Vat ikáni zsinatnak  az egyik  meghatározó

teológusa Karl Rahner ( 1 9 0 4 – 1 9 8 4 )  volt .

Tehát a zsinatot uralták a dogmatikusok és az egyházjo-

gászok.

Azt kell mondanom, hogy teológiai vonatkozásban

Karl Rahner meghatározó volt .  Vonzotta a f iatalokat –

Teológusok

Gál Ferenc 
Hittudományi
Fõiskola
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Hans Küng és Josef Ratzinger is az õ árnyékában nõttek

föl, nem úgy mint Rudolf Schnackenburg, a biblikus. Aki

ekkoriban már ugyancsak igen ismert  volt ,  mégis sokat

bosszankodott  amiat t ,  hogy a zsinaton nem vált  megha-

tározóvá egyet len egzegéta sem. Talán csak Bedaregó

Belgiumból.  Õt jól ismertem: ferences szerzetes, ak i ben-

ne volt  a Biblikus Bizottságban is. Õ talán bekapcsolódott

a Dei Verbum dokumentum elkészítésébe. Azonban

Bedagero olyan szöveget készítet t ,  amely felbosszantot-

ta a konzervatív egzegétákat,  és Ranhner végül megaka-

dályozta, hogy ez a szöveg megjelenjen. Akkor kezdõ-

dött  ennek a szövegnek a javítása. Ennek utána lehet ol-

vasni,  mert  létezik  a zsinat i szövegeknek egy kétkötetes

kommentárja.

Önnek ellenben igen sok nagynevû tanítványa van a je -

lenlegi biblikusok között.

Igen,  kb.  ötven olyan hallgatóm van,  ak i nálam

dok torált ,  ezekbõl húsznak  van jelenleg is tanszéke.

Természetesen vannak püspökök  is közöt tük .

Tudna néhány nevet is említeni ezek közül?

Akadnak  jó néhányan,  ak ik  az USA-ba távoztak ,

ugyanis az am erikaiak  k ihalásszák  m indig a legjobb

embereket .  Ezek  közöt t  megemlíteném Hans Josef

Klauckot ,  ak i Chicagóban tanít ,  és k iemelném Elisabet

Schüssel Fiorenzát  is.

Õ a nagy feminista teológusnõ.

Igen,  Õ ebben az irányban fejlõdöt t  tovább.  Braun

Torontóban van,  Frankenmülle Dortmundban,  és többen

ném et  egyetem ek en vannak .  Például  Dornm ayer.

Akbanu Benin püspöke.  M odisu,  ak i Kongóban püspök .

Van kapcsolata ezekkel a tanítványokkal?

Igen,  van.  M indig visszajönnek  Németországba.

Akbanu,  M odisu talán már egy k icsit  beteg.  Kongóban

egy ideje borzasztó állapotok  vannak .  Állandóan hábo -

rúznak ,  és nem is tudom, hogy most  m ilyennek  kell ne-

vezni az ot tani állam ot .  A polgárháború egészen össze-

törte ezt  az államot .

Professzor úr,  Ön már nyugdíjas,  de ennek ellenére állan -

dóan utazik mindenhova a világba.

Hálát adok az Istennek, hogy jól vagyok, és amíg

egészségem engedi,  nagyon szívesen vállalom ezeket az

utakat.  

Az elmúlt héten,  úgy tudom, Egyiptomban,  Alexandriá -

ban volt.

Igen, Alexandriában voltam, III.  Theodor pápánál. Õt

is pápának nevezik  és nem pátriárkának. Õ a görög orto-

doxok pápája Alexandriában és egész Afrikában. Ak i egé-

szen nyitot t  embernek számít az irányunkban. Benedek

pápa szintén igen közeledik  az ortodoxokhoz. De el kell

mondanom, hogy Alexandria is igen nehéz helyzetben

van. A keresztények az iszlám országban k isebbségben

vannak, a m inaretek és mecsetek árnyékában élnek.

Õket idõnként üldözik , sõt olyan is akad, hogy valak it

megölnek. Nem csak a városokban, hanem vidéken is.

Ilyen szituációban hogyan élnek a biblikusok Afrikában?

Egyáltalán élnek még ott biblikusok?

Igen,  egy bizonyos szinten igen,  annak  ellenére,

hogy ezen m ég lehetne javítani.  Igen ak t ívak  a

keresztény-m uszlim  párbeszédben.  Én is publikáltam  az

elmúlt  években egy könyvet  a Koránról.  Amennyiben a

Koránt  olvassa,  fel kell fedeznie,  hogy annak  fele tulaj-

donképpen olyan,  m int  az Ószövetség.  Ezen alapok  nél-

kül azonban a m uszlim ok  és zsidók  közöt t  a párbeszéd

lehetet len.  De,  am ikor m i errõl elkezdünk  beszélni,  azt

a m uszlim ok  egészen m ásként  lát ják .  Ezért  úgy gondo-

lom, hogy még sok  idõnek  kell eltelnie,  hogy ezt  haté-

konyan tudjuk  folytatni.  A keresztény egzegétáknak  is

rá kell jönniük  arra,  hogy az Újszövetség is az Ószövet -

ség alapján születet t .  Hogy az Ószövetség az Újszövet -

ségnek  az alapja,  és az Újszövetséget  az Ószövetség

nélkül lehetet len megérteni.  Ugyanezt  kell elmonda-

nunk  a Koránról is.  Ez még így nem kezdõdöt t  el.

Azt mondhatjuk tehát,  hogy a Korán-kutatás és annak a

stílusa egészen más,  mint a Biblia-kutatás és annak stílusa?

A Korán-kutatás jórészt krit ikátlan a szöveggel szem-

ben. Csak igen kevés krit ikus iszlám kutatót találunk. A mi

iszlám kutatóink sem vették még észre ezt a különbséget.

Teleman Lagen, jelentõs iszlám kutató, írt egy óriási köny-

vet Mohamedrõl két kötetben. Oldalak százain egyszerûen

a régi tradíciót adja át. De ebben igen kevés a krit ikus

hang. Talán szükség lenne egy történetkrit ikai Korán-kuta-

tást végezni. Sõt egy történetkrit ikai Mohamed-kutatást vé-

gezni. Nagyon sok dolog igen bizonytalan Mohameddel

kapcsolatban. Az is kérdés, hogy Mekka egyáltalán léte-

zett-e Mohamed korában. Néhányan azt állít ják, hogy

Mekka ebben az idõben egyáltalán nem létezett. Õ ugyan-

is szíriai körülmények között nõtt fel. De ezt a krit ikai vizs-

gálatot egyáltalán nem lehet elvégezni, mert teljesen elzár-

kóznak elõle. Én nem olyan bemutatásra gondolok, mint

amilyet Salman Rushdie a Sátáni versekben tett ( 1 9 8 9 ) ,

amiért halálra itélték, és meg akarták ölni.  De találkozunk

hasonló esetekkel olyanoknál is, akik krit ikusan gondol -

kodnak. Így aztán a kritikus gondolkodás egyáltalán nem

lehetséges ebben a vonatkozásában. Az újságokban meg-

jelent dán karikatúrák szerzõjének Angela Merkel különdí -

jat adott. Azt akarta igazolni, hogy nálunk, Nyugat-Európá-

ban véleményszabadság uralkodik. Mindenki k imondhatja,

amit gondol. Ez azonban igen veszélyes dolog volt. A kan-

cellárnõ részérõl nagy bátorságnak számított megjelenni

olyan valakivel, aki ilyet jelentett meg az újságokban.

Ez azt is jelentené,  hogy maguk a muszlimok sem képe -

sek a Koránt történeti írásként értelmezni.

A muszlimok  nem annyira képtelenek  erre,  m int  in-

kább nem  akarják  így értelm ezni.

Ezzel szemben viszont elmondhatjuk,  hogy a muszlim

vallási közösségek igen erõsek és összetartóik Európában,

míg a keresztény közösségek igen gyengének tûnnek.

Azt gondolom, hogy a muszlim társadalomnak is vál -

toznia kell.  A muszlim országokban is modernizálni kell a

társadalmat. De az iszlám ereje nálunk nem azért  nyilvá-

nul meg, mert olyan erõs, hanem azért, mert Európában

igen gyenge a kereszténység. Ha ez másként lenne, ak-

kor az iszlámnak nem lenne ekkora lehetõsége. Ha egé-

szen konkrétan nézzük: ha mindent komolyan vennének,

ami a Koránban áll,  azt egy tudományosan gondolkodó

ember számára szinte lehetet len lenne elfogadni. Ezért

adódnak krit ikus hangok is Bassam Tibi például,  egy ta-

lán szíriai arab, aki a gött ingeni egyetemen professzor, és

ak i könyvet írt  az iszlám krízisérõl.  Ebben a könyvében is

azt állít ja,  hogy amennyiben az iszlám nem változik  és

nem szembesül a modern kérdésekkel,  nincs jövõje.

Ez egyrészt azt jelenti,  hogy a muszlim világnak és vallá -

si gondolkodásnak változnia kell,  másrészt vallási okok miatt

ez lehetetlennek látszik.

Ez persze hosszan fog tartani,  amíg ezekben az

eredet i muszlim  országokban is változni fog valam i,

ugyanis nincs túlságosan sok  képzet t  ember ezekben az

országokban.  Tehát  nincs olyan tömeg, amely egy k ije-

lentésnek  utána gondolna.  Ennek  valószínûleg Európá-

ban kell elkezdõdni.

Ön, akinek igen nagy tapasztalata van a Biblia-tudo -

mányban és a katolikus egyházban is,  és mint aki igen sokol-

dalúan ismeri az egyházi életet,  hogyan látja a jövõt?

Én úgy látom ,  hogy az egyház jövõje sem  Wit ten-

bergbõl,  sem Rómából nem indulhat  el,  hanem a harma-

dik  világból.  Tehát ,  hangsúlyozom sem Rómából,  sem

Wit tenbergbõl hanem a harmadik  világból!

És a Biblia-tudomány megújítása honnan fog jönni?

Úgy gondolom, hogy továbbra is beszélõ viszonyba

kell maradnunk  a világgal,  és a fontosabb kérdésekre

kell koncentrálni.  M indenkor vissza kell kérdeznünk :  va-

jon egy probléma m it  is jelent  a keresztény életben.

Nem szabad l' art  pour l ' art  könyveket  írni.  Hanem erre

a feladatunkra kell koncentrálni.

Tehát,  ha jól értem, olyan Biblia-tudományi munkákra

van szükség, amelyek nem csak tudományos értelemben érté -

kesek,  hanem amelyeket pasztorális haszonnal is olvashatnak

az emberek.

Igen,  de természetesen intellek tuálisan értékes

munkákra gondolok .

Ez persze egy igen érzékeny egyensúlyt feltételez.

Igen,  de ennek  m eg kell nyilvánulni a prédikáció-

ban is.  Újra tartalm ilag lényegesnek  kell lenni.

Szeretném megköszönni Önnek ezt a beszélgetést,  és hogy

oly nagy támogatást nyújtott a mi Biblikus Konferenciánknak, és

azt is, hogy személyesen adta át az elsõ, Önrõl elnevezett díjat.

Ezzel ugyanis megtisztelhetjük azokat, akik igen sokat fáradoz-

tak a magyar Biblia-tudományért. Azt kívánom, hogy még sok

éven keresztül támogassa ezt a tudományos fejlõdést. Hova uta-

zik innen?

Rómába

Ez azt jelenti,  hogy nemcsak Alexandriában és M ünchen -

ben, hanem Rómában is otthon érzi magát.

Ezt lehet mondani.

Akkor Isten áldását kívánom minden útjára.

Dr. Benyik György

Teológusok
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Á
rvizek és katasz-
trófák szerte a vi-
lágban, és vörös-

iszap- tenger hazánkban.
A földrengések több ezer áldozatot követeltek Indiában
és Kínában. 28 millió embert érintett a dél-ázsiai ára-
dás. Bangladesben 1000 halott. A cunami, az ázsiai
szökõár 2004 decemberében 300 000 halottat követelt.
A híradásokban állandóan szörnyû eseményekrõl szá-
molnak be. Rengeteg az értelmetlen katasztrófa is, ame-
lyek szintén sok-sok ember életét kioltják, mint például
2001. szeptember 11- én a New York- i World Trade
Center elleni terrortámadás, vagy 2010. október 4- i
emberi mulasztás okozta ökológiai katasztrófa Kolon-
táron és Devecseren.

A médiák közvetítette rémisztõ események azonban
elõbb vagy utóbb mindegyikünket elér, hiszen a szenve-
dést – akár betegség, akár lelki gond, baleset vagy ha-
lál – egyikünk sem kerülheti el. A bánat és a terhek né-
ha olyan nagyok, hogy az ember hajlamos az Istent hibáztatni, mondván:
„Miért nem tesz már valamit? Miért hagyja, hogy ennyit szenvedjek? Ho-
gyan engedheti meg egy mindenható és szeretõ Isten a szenvedést?” A
szenvedés ténye az ateisták leghatásosabb eszköze ahhoz, hogy megtá-
madják a Bibliának a szeretõ Istenrõl szóló kijelentéseit. Általában a legegy-
szerûbb és ésszerûnek látszó vádat hozzák fel: „Ha Isten valóban létezik,
mindenható és szeretõ, akkor miért nem veti be a hatalmát a rossz, a go-
noszság, a szenvedés, a fájdalom és a halál ellen?”

Nagyon sok ember azért utasítja el Istent, mert nem talál választ a
szenvedés miértjére. A leghíresebb példa erre Charles Darwin természet-
tudós, aki miután meghalt a tízéves kislánya, elutasította a kereszténysé-
get. „Kislányának szörnyû halála szétrombolta Darwin egy morális és igaz-
ságos világba vetett hitének maradékát is. Késõbb azt mondta, hogy ez az
idõ harangozta be keresztény hitének halálát” – írták róla egyik életrajzá-
ban. „A geológiai feljegyzések hiányosságai” címû fejezetben azt a végkö-
vetkeztetést vonta le, hogy a mai világ minden bizonnyal „a természet har-
cából, a szükségbõl és a halálból keletkezett” . Evolúciós elmélete alapján
Darwin a halált az evilág szilárd alkotóelemének tekintette.

Darwin csak egyike annak a több ezer híres embernek, akik ezzel a té-
mával foglalkoztak. Charles Templeton, aki korábban az USA leghíresebb
Biblia-kutatója volt, szintén a szenvedés miatt utasítja el a kereszténysé-
get. Az 1996-ban megjelent „Búcsú Istentõl” címû könyvében a hit eluta-
sításának okairól többek között ezt írja: „A genetikusok szerint ostobaság
azt hinni, hogy a bûn minden bûncselekmény, minden szegénység, min-
den szenvedés és minden rossz oka. Könyörtelen és elkerülhetetlen való-
ság, hogy minden élet a halálon alapszik. Minden húsevõ teremtménynek
meg kell ölnie, és fel kell falnia egy másik élõlényt. Egyszerûen nincs más
választása." Ahogyan Charles Darwinnak, úgy Templetonnak is nagy gon-
dot okozott összeegyeztetni egy halállal, betegségekkel és szenvedésekkel
teli világot a Biblia szeretõ Istenével. „Tulajdonképpen miért hívott életre
Isten nagyszerû teremtõ munkája efféle teremtményeket? Olyan fogakkal,
amelyek szétroppantanak egy hátgerincet, vagy cafatokra tépik a húst,
olyan karmokkal, amelyek tépnek és szaggatnak? Olyan erõs méreggel,
amely bénít, vérszívó pofával, összenyomni és megfojtani képes izmokkal
– sõt táguló állkapoccsal, amely a zsákmányt egyben és elevenen le tudja
nyelni? Hogyan lehetséges, hogy egy szeretõ és mindenható lsten i lyen ir-
tózatos lényeket teremt?” – írjaTempleton.

Megkeseredett emberek gyakran mondják: nem látom, hogy létezne
a szeretet Istene, csak szenvedõ és meghaló embereket látok, akik har-
colnak, gyilkolnak és fosztogatnak. Betegség és halál van mindenütt. Ez
egy borzalmas vi lág. Ha van Isten, hát minden bizonnyal egy kegyetlen
szörnyeteg.

Carl  Sagan, amerikai
evolúciótudós, aki szin-
tén azt kutatja, miként ér-
kezett az ember a Földre,

tudatos teremtõi munka vagy véletlen létezés útján, így
írja le Darwin meglátását a halálról: „Szerinte a halál, a
szenvedés és a betegség évmill iók alatt vezettek az em-
ber létrejöttéhez, tehát ezek a jelenben és a távoli isme-
retlen jövõben is létezni fognak. Az evolúció szerint a
halál a történelem állandó része, sõt az ember szövetsé-
gese az élet teremtésében. Ha a Föld több mil l ió éves,
akkor ez a világ mindig is a halál színhelye volt. A kér-
dés már csak az, ki okozta a rákot, az egyéb betegsége-
ket és honnan van az erõszak?”

„ Ítélt meg, amit alkotott” – olvassuk 1Mózes 1,31-
ben. Isten teremtésének megítélése egészen a bûn-
beesés elõtti idõkig nyúlik vissza, vagyis Ádámra és Évá-
ra. A Biblia szerint a halál a bûn büntetése (Róm 6,23).
És ez a tény az evangélium döntõ alapja! Ha elfogadjuk

az evolúciós történelemfelfogást, akkor Isten lenne a felelõs a halálért. A
Biblia megadja nekünk a helyes történeti meglátást, és lsten helyes meg-
értését is! Megmagyarázza nekünk, miért történnek világunkban rettene-
tes dolgok. Mózes elsõ könyvében Isten eredeti leg egy tökéletes vi lágot
teremtett, amit Õ maga „ igen jó” -nak ítélt meg. M ind az emberek, mind
az ál latok növényeket ettek, nem pedig más ál latokat (1Mózes 1,29-30).
Ebben az igen jó vi lágban nem volt sem erõszak, sem fájdalom. Ám ezt a
bûn nélküli  vi lágot tönkretette az elsõ emberpár, Ádám és Éva lázadása.
Az õ bûnük következménye lett a halál, mert Isten nélkül akartak élni.
M indenben maguk akartak dönteni. Ezért Isten halállal büntette a bûnt,
mivel elõtte figyelmeztette Ádámot, hogy ezt fogja tenni (1Mózes 2,17;
3,19). Isten megmutatta, milyen az élet nélküle, vagyis a halál és a szen-
vedés az élet velejárója lett. A Róm 8,22-ben olvashatjuk, hogy „az egész
teremtett vi lág együtt sóhajtozik és együtt vajúdik”, mert Isten maga ve-
tette alá a teremtést a múlandóságnak.

Mégis, hogyan találhatjuk meg a szeretet Istenét, ha elfogadjuk a bûn-
beesés tényét, hogy most egy bukott és elátkozott világban élünk. Az
1Korintus 15,26-ban Pál apostol a halált „utolsó ellenség”-nek nevezi. A
halál tehát semmi esetre sem képezte Isten eredeti teremtésének részét,
amely valóban igen jó volt. A Biblia tanítása szerint, Ádám az emberi faj
képviselõje volt, ezért mindannyiunkat képviselt. Pál azt írja a Róm 5,12-
19-ben, hogy mi mind vétkeztünk „Ádámban” , és ezzel eljátszottuk az élet-
hez való jogunkat. M ivel Isten szent és igazságos, meg kell büntetnie a lá-
zadást. A Biblia egyértelmûvé teszi, hogy a halál a bûneinkért ránk rótt
büntetés, nem csupán Ádám bûneiért. M inden bûnünk felelõs a halálért,
és a világban létezõ összes szenvedésért. Másképpen kifejezve: Valóban a
mi hibánk, hogy a vi lág olyan, amilyen. Így hát senki sem „ártatlan” . Min-
den nap ezrek halnak meg, mert aki erre a földre megszületett, annak a bûn
büntetéseként meg is kell halnia. 

Azok, akik azzal vádolják Istent, hogy kozmikus kivetítõjén nézi mit
tesz az ember, és közben jókat mulat, azoknak elkerüli a figyelmét az a
tény, hogy Isten valójában már mindent megtett értünk, ami csak elvárha-
tó egy szeretõ Istentõl – sõt még annál is többet. Elküldte közénk
egyszülött fiát, Jézust, hogy emberré legyen, aki vállára vette értünk ke-
resztjét, és halálával kiengesztelte a világot az Atyával. Megváltott minket
az örök kárhozattól, és ezzel megnyílt elõttünk az üdvösség lehetõsége. Ha
Isten nem avatkozott volna be a történelem menetébe, akkor Ádám és a sa-
ját bûneink miatt egy Istentõl elszakadt, szenvedésekkel tel i  ál lapotban
kellene lennünk az örökkévalóságig. Jézus halálával megváltotta az em-
bert, és feltámadásával kinyilvánította az Atya akaratát, hogy mindazok,
akik Õbenne hisznek, örökké élni fognak. Kuruczleky Ilona   

Mindenütt halál és szenvedés
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S
okan valami külsõ és rejtélyes erõnek vé-
l ik a sorsot, amelynek kezében tehetetlen-
nek érezzük magunkat. A sors azonos em-

beri természetünkkel, ösztöneink és képessége-
ink karakterológiai adottságával, amelyeket már
az ógörög gondolkodók is sorsszerûnek tekin-
tettek. Mások úgy könyvelik el, hogy beleszület-
tünk egy családba vagy egy társadalmi kasztba,
amely meghatározza a jövõnket. A klasszikus
görögök természetesnek és szükségszerûnek te-
kintették a rabszolgaságot. Nem is sejtették,
hogy el jön majd az idõ, amikor a rómaiak ural-
ma alatt õk is hasonló sorsra jutnak. Mert köz-
mondássá lett, hogy „ jaj a legyõzötteknek” . A
görög mitológiában külön isteni rangot kapott a
Sors, amelynek neve végletesen negatív formá-
jában: a Végzet. M indez arra utal, hogy az em-
bert merõben természetes mivoltában vették fi-
gyelembe, aki adottságainak és körülményeinek
kiszolgáltatottja. Ebbõl születtek meg a görög
sorstragédiák.Ezzel  szemben a Bölcsesség
könyve a mindenség gondviselõ Istenérõl ad hírt
(Bölcs 12, 13). Maga a menyei „Atya”  neve is
erre utal (Bölcs 14, 3). Ez azonban még a hívõ
embereket is megtévesztheti. Vannak olyan ke-
resztények, akik az Istenre hagyatkozás naivabb
módján azt vall ják, hogy „Majd a jó Isten meg-
oldja” . Helyettünk?

Sors, vagy gondviselés? M indkettõben van
valami ti tokszerû. S mindkettõt lehet úgy kisar-
kítani, hogy szabad akaratunk passzív marad.
Holott a sors és gondviselés abban is megegye-
zik, hogy egyiket sem lehet, nem is szabad az
emberi önállóság és a szabad akarat mellõzésé-
vel magyarázni. Igaz, a sors el leni küzdelemben
is lehet hõsiesnek mutatkozó nekifeszülés, mint
amikor Beethoven ezt nyi latkozta: „Torkon raga-
dom a sorsot” . Ennek azonban megvannak a
korlátai. Ami pedig a társadalmi kasztokat i l leti
–  ezek lehetnek kifinomultabbak is – , azok sem
végérvényesek. Sokan megtalálják a kiutat. Egy
fi lm címe is utal erre: „Kitörés” . A rabszolgaság
intézménye sem volt végzetszerû. Tehetséggel,
szorgalommal abban is el lehetett érni, hogy
például a birtokos felszabadítsa rabszolgáját.
Még a modern börtönök is lehetõvé teszik, hogy
a jó magaviseletû korábban szabaduljon. Pedig
ezek a körülmények erõsen sorsszerûnek mutat-
koznak. A determinista fi lozófia kényszerzub-
bonynak tekinti  a sorsot, amely el len az emberi
akarat semmit sem tehet. A teljes megadás jele,
amikor valaki így vall: „Nekem már ez a sor-
som” . Ugyanakkor még a teológiát is megkísér-
tette, hogy az Isten által i  „eleve elrendelést”  a
predestináció tanával determinista módon értel-
mezze. Holott sem a sors, sem a gondviselés
nem kérdõjelezi meg az emberi szabad akaratot,

amely a teremtés ajándéka. A nagy kérdés az:
hogyan lesz, és lehet-e egyáltalán a sorsból
gondviselés? Egyikkel kapcsolatban sem be-
szélhetünk kiszolgáltatottságról, inkább létezé-
sünk drámájáról. Ha merészebb fogalmazást ke-
resünk, talán azt lehetne mondani, hogy a gond-
viselés a sors megváltása, amely nem zárja ki,
sõt föl tételezi  az emberi  közremûködést. A
gondviselés titkának teológiai értelmezéséhez
emberi analógiák adják a kulcsot. Tulajdonkép-
pen a keresztény szociológia egyik alapvetõ fo-
galmát lehetne alapul venni, amit nem ismerünk
eléggé. Ez a szubszidiari tás. Azt jelenti , hogy a
fölöttes intézmény úgy segítse az alárendelt in-
tézményt –  például az ál lam a családot – , hogy
ezáltal a kisebb és alárendelt intézmény maga
legyen képes megoldani a saját problémáit.
Csak ez lehet a romák számára is a kivezetõ út
nehéz társadalmi helyzetükbõl. A szülõk is így
segítik házas gyermekeiket, ha adott esetben
azok erre rászorulnak. Céljuk az, hogy a segítség
révén a fiatal  házasok önmagukról tudjanak
gondoskodni. 

Az isteni gondviselés tehát nem azt jelenti,
hogy a Mindenható maga oldja meg emberi fel-
adatainkat, hanem ahhoz ad kegyelmi segítsé-
get, hogy mi magunk tudjuk megoldani problé-
máinkat. Már közmondássá lett, hogy „Segíts
magadon, Isten is megsegít” . Ez így is fogalmaz-
ható: „ Isten azért segít, hogy magadon segítni
tudj” . Nem olyan ez, mint az apa vagy az anya,
aki maga írja meg a dolgozatot a gyermeke he-
lyett, holott csupán ahhoz kellene segítséget
nyújtania, hogy az elemista fiú vagy a leány ma-
ga oldja meg a házi feladatát. Ezzel vál ik érthe-
tõvé a kegyelem hatékonysága is. Ha nehéz dön-
teni üdvösségünk ügyében, Isten kegyelmét úgy
kapjuk, hogy az nem veszi el szabad akaratun-
kat, hanem inkább megerõsíti , hogy önál lóan
tudjunk dönteni üdvösségünk ügyében. 

Sors, vagy gondviselés? Igazában véve a te-
remtés okozza a nehezebb problémát. Általa
ugyanis a teremtmény a saját lábára áll és saját
tevékenységére kap Istentõl  felhatalmazást,
egyénileg és közösségileg, egész történelmével,
teremtett volta drámájával. S ebben a történelem
szörnyûségei is benne vannak. Hogyan lehet ak-
kor, hogy a végén a gondviselés irányításával
mégis „helyre ál l  a vi lág rendje”? Ehhez talán a
színpadi mû elõadását megelõzõ, konfl iktusok-
kal tel i próbák sorát lehetne idézni. A színpadi
rendezõk jól  ismerik mindezt. Van, amikor
egyik-másik színész vissza akarja dobni a szere-
pét, mert rangjához méltatlannak érzi azt. Van,
amikor valaki megbetegszik a szereplõk közül
vagy i ttas ál lapota miatt nem lehet megtartani a
próbát. Elõfordul, hogy az egyik sztár megsértõ-

dik és otthagyja a próbát. Az avatott rendezõ
azonban ismeri színészeit, s a végén többnyire
egy sikeres elõadás jön ki a küzdelmes próbák
után. Mi a calderoni „Világszínház”  szereplõi va-
gyunk. Bíznunk kell  a Rendezõ tervében, mert a
teremtésben is valami hasonló történik. Saját
térben és idõben kell  el játszanunk a szerepet,
amit kaptunk. S mi is hányszor összeütközünk a
Rendezõ akaratával, de aki vál lal ja, sõt hivatás-
sá emeli a szerepét, az megérti , amit a Példabe-
szédek könyve így fejez ki: „Mennyi terv van az
ember szívében, de csak az Isten terve valósul
meg”  (19,21).

Sokan úgy érzik, mintha a teremtés a sorsá-
ra hagyná az embert. A megváltás azonban már
jobban érezteti az isteni gondviselés hatékony-
ságát. Urunk Jézus a gondviselésre utal, amikor
az ég madaraira és a mezõk l i l iomára mutat. A
megváltott létben Isten Szentlelke  segíti, hogy a
sorsból gondviselés lehessen, ne pedig balsors
vagy végzet. A sors a magára hagyott emberi lét,
a megváltás azonban képes fölemelni a sorsun-
kat, úgy, hogy abból  gondviselés legyen.
Thorton Wilder íróként foglalkozik vi lágirodalmi
rangú regényében a gondviselés ti tkával. Szerb
Antal így jel lemzi: „Szent Lajos király hídja arról
szól, hogy a XVIII. században Limában leszakad
egy híd, öt ember a halálát lel i . Egy arra járó
szerzetes, aki könyvet készül írni  a Gondviselés
megbízhatóságáról, kutatni kezd, vajon miért
éppen ez az öt ember halt meg, mi volt haláluk-
kal a Gondviselés szándéka” . 

M i talán jobban megértettük a gondviselés
titkos útját, amikor fatimai zarándoklatunk során
egy magyar asszony a férjével meggondolatla-
nul  elõre futva bemerészkedett a tengerbe,
amelynek vize váratlanul kicsapott a homokos
partra. A hullám magával ragadta mindkettõjü-
ket. Az asszony szíve fölmondta a szolgálatot.
Férjét sikerült kimentenünk. És bármennyire fáj-
dalmas volt a haláleset, tudtuk, hogy mindez egy
reggeli szentmise, közös áldozás, majd azt kö-
vetõen a keresztút végzése után történt, a leg-
jobb lelki elõkészület után. S ebben már föl is-
merhetõ a gondviselõ Isten keze nyoma. Ez volt
mindannyiunk véleménye. A megváltás már föl-
di létünkben megtapasztalhatóvá válik, amikor a
negatívumokból is valami jót tudunk kihozni,
akaratunkkal és a kegyelem közremûködésével.
Vannak olimpikonok, akiket gyermekkoruk cse-
nevész voltának keserû tapasztalata indított el
olyan következetes test-
edzésre, amely végül a
gyõzelmi emelvényig ve-
zetett. Ezt fogalmazza
meg az Evangélium re-
ményt kel tõ mondata
számunkra: „ M inden a
javukra vál ik azoknak,
akik Istent szeretik”
(Róm 8,28).                            Boda László 

Sors, vagy gondviselés?

Teológia
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Papjaink

K
i ne hallott volna,  felekezetétõl függetlenül,

Olofsson Placid atyáról?  9 4  évesen is évek óta

járja az  országot,   sõt,   a világot.  M iséz ik,  elõadá-

sokat tart és minél több helyre jut el,  annál többre hív-

ják: „ egy másik élet is kevés lenne mindegyiket telje -

síteni” .  Hallgatjuk õt,  sírva,  nevetve,  személyes elõ-

adásán,  vagy a rádióban,  televíz ióban,  DVD-rõl.

Svéd,  evangélikus származású.  1 7 1 4 -ben a háborút

vesztet t  svéd k irály átvágtatot t  Magyarországon,  egyik

( belázasodot t )  k ísérõjét  Pest en hagyva.  Albert

Olofsson it t  maradt ,  megnõsült .  Azóta élnek  it t .  Károly

édesapja tért  át  a katolikus hit re,  4 2  évesen megnõ-

sült ,  felesége t izenhatodik  gyermeke volt  szüleinek .

Lányuk, f iúk  születet t .  „ Hogy a sok megpróbáltatásban

késõbb nem roppant   ösz-

sze,  azt  harmonikus gye -

rekkorának  is köszönhet -

te” .  Négy és félévesen

tet te le az elsõ elem i

vizsgát ,  k i lenc évesen  a

pest i bencés gim názium

tanulója ( 1 9 2 5 – 1 9 3 3 )

( aminek olyan híre volt ,

hogy 7 0  helyre 6 0 0 -an

jelent k eztek ) .  Görögöt ,

f ranciát ,  lat int  és gyorsírást  is tanult :  a mai napig ezzel

írja le elõadásait .  –  1 6  és fél évesen külön engedéllyel

éret tségizet t ,  utána felvet ték  Pannonhalmára.

Azt  hit te,  ot t ,  a hegy tetején,  a világtól elvonulva

fogja leélni életét ,  m int  bencés tanár.  De a Jóisten

máskép határozot t…  Ott  „ tudta meg” ,  hogy egyút tal

szerzetes is lesz.  1 9 3 9 -ben szentelték  pappá,  ekkor

kapta a Placid nevet .  Sokáig õ volt  a bencések  közt  a

legf iatalabb,  de „ k igyógyult ”  belõle,  ma már õ a leg-

öregebb.  1 9 6 4 -ben ( akkor még t itokban)  ezüstm isé-

zet t ,  1 9 8 9 -ben Pannonhalmán volt  az ünnepélyes

aranymise,  1 9 9 9 -ben gyémántm ise a Budai Szent  Im -

re ( ciszterci)  templomban,  2 0 0 4 -ben vasm ise Rómá -

ban –  2 0 0 9 -ben rubinm ise Pannonhalm án.  De jaj!

Amíg mindezt elérte!

„ A 2 0 .  század történelmének  élõ tükörképe Placid

atya viszontagságos hét  évt izedes papi pályája”  –  írja

róla Erdõ Péter bíboros,  a felszentelésének 7 0 .  évfor-

dulójára k iadot t  Emlékkönyv Köszöntõjében.  Megjárta

a pok lok  pok lait ,  mégsem tudták  folyton sugárzó derû-

jét ,  opt im izmusát ,  hitét  megrendíteni.  M inden szavá -

ból árad leküzdhetet len humora. A Jóistennel egészen

különleges,  mondhatni ótestamentumi a kapcsolata:

beszélget  vele,  szemére hány,  élvezi „ humorát” .   

A legbencésebb budapest i bencésdiák :  az iskola

1 9 3 3 -as tablóján mint érettségizõ, az 1 9 4 6 -os tablón

mint  éret tségiztetõ tanár.  De csak az írásbelin,  a szóbe -

lin már nem, mert  „ a Jóisten másképp rendelkezet t . ”

1 9 4 6 .  június 5 -én hurcolják  el Pannonhalmáról,

egyenesen az Andrássy út  6 0  egyik  magánzárkájába,

ahol „ hirtelen senk i és semmi let t ” .  Sose mondták

meg,  m i a vád.  „ Tudja maga nagyon jól” .  Három hét ig

vallat ták  éjszakánként ,  ref lek torfényben.  Onnan átvit -

ték  a Markó utcai fogházba,  köztörvényesek  közé.

Monstre összeesküvési pert  készítet tek  elõ,  melyben

szerepelt  egy arisztokrata,  egy Horthysta katonat iszt ,

egy egyetem ista –  és egy pap.  De ebbõl a papból nem

jöt t  k i egy ekkora összeesküvés,  ezért  át irányítot ták  a

szovjetekhez,  ak iknek  m ár nagy gyakorlatuk  volt  a

koncepciós perekben.  Ütöt ték ,  verték .  De „ az Úristen-

nek  van humora” :  A szovjet  k ihallgatások  káromkodó,

goromba tolmácsnõjével Lembergben találkozot t  is-

m ét :  „ Jön szem be a töm egben az én szõke szépsé-

gem, integet  és mutat ja a kezével,  hogy õ is t íz évet

kapot t ” .  –  1 9 8 9 -ben M edjugoréban a M arkó utcai

fegyõrét  áldoztat ta meg…

A szovjet  büntetõtörvénykönyv alapján a Gulágon

letöltendõ t íz évre ítélték .  Az utolsó szó jogán hiába

m ondta el,  hogy m int  tábori lelkész a nyilas terrorhoz

semmi köze nem volt ,  az elnök  így érvelt :  „ …  ne-

künk nem azokkal van bajunk ,  ak ik  akkor nyilasok  vol-

tak  és most  kommunisták ,  hanem azokkal,  ak ik  akkor

nem voltak  nyilasok  és most  nem kommunisták . ”  M eg-

dönthetet len érvek !

Útban a Gulágra –  Sopronkõhidai kerülõvel

M indegyik  börtönben,  a szovjet  fogságban is legna-

gyobb problémája az volt :  m it  akar vele a Jóisten?  Az

oroszok örültek a pópának, k itüntet ték: folyosót mo -

sat tak  és WC-t  pucoltat tak  vele ( „ Nem valam i fényes

m unka.  Õk  nem  ülnek ,  hanem  állnak  a vécére,  aztán

vagy beletalálnak ,  vagy

nem” ) .  De legalább mo -

zoghatot t .  Ha talált  egy

darab újságot ,  elolvasta

és tudósítot ta a többie -

ket .  „ M indenféle náció –

világ proletárjai egyesül-

tek  ot t . ”  Ot t ,  akkor meg-

világosodot t .  „ Az Úristen

oldalba lököt t  engem.”  A

folyosón az õr dúdolga-

tot t ,  m ire õ is énekelni kezdet t :  hat  cellában a halál-

kamrákban harm incket ten várták  k ivégzésüket .  Nek ik

énekelte,  hogy „ egy katolikus pap takarít ja it t  a folyo -

sót ” .  Aztán a „ Nincs cserepes tanyám”  dallamára fújta

a feloldozás lat in szövegét…  –  Sopronkõhidán a fer-

tõt lenítõben odament  hozzá egy hasonlóan pucér f ia-

talember:  „ Te énekeltél azon a folyosón?  Nem tudod,

m it  jelentet t  ez nekünk  a halálkamrában.  M egváltozot t

a légk ör… ”

És akkor ot t ,  a fertõt lenítõben,  lemeztelenítet t

test tel és lélekkel értet te meg.  Nem diákokat  fog taní-

tani,  ahogy eltervezte.  Az lesz a dolga,  hogy tartsa a

lelket  fogoly társaiban.  Ez volt  a hivatása a lágerben

t íz évig –  így let t  „ a legboldogabb ember az egész

Szovjetunióban,  mert  rátalált  az élet feladata” .

Tíz év a Gulágon –  „ a 876-os nép ellenség

Három és félmillió polit ikai fogoly, t izenhatezer lágerben.

„ A SZU-ban a nagy számok törvénye uralkodik” . Marha -

vagonba zsúfolva utaztak. Enni hol kaptak, hol nem.

Lembergben már – 2 1  fok  volt. Reverendáját még Tata -

bányán egy rongyos pufajkára cserélték, az úton elvették

a cipõjét. Mezít láb érkezett – 3 5  fok hidegbe. Félórát állt

pokoli k ínban a havon, míg sorra került .

1 9 4 7 . január végén érkezet t  Moszkvától 9 0 0  km-

re keletre, Potymába, 3 6  láger, százezer fogollyal,  po -

loskák, tetvek közé. Éheztek. Lefogyott  4 2  k ilóra.  Úgy

legyengültek, hogy a latrinán egymást tartot ták, nehogy

beleessenek. Amikor megtagadta egy plakát festését

( „ A Vatikán az imperializmus pórázán”  szöveggel)  6  hó -

nap büntetõbrigádra ítélték, de csak 1 3  napig tartott ,

„A legboldogabb ember az egész Szovjetunióban”

Õrszentmiklósi elsõáldozók között 1965-ben.

Soproni tanár koromban 1944-ben.  Akkor még
sejtettem, hogy fogolyként kerülök ide vissza.

Gyurkovics Tibor,  dr.Bolberitz Pál és Mádl
Dalma A Hit  Pajzsa díj átadó 
ünnepségén.
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mert  az állandó káposztalevestõl a lába olyan let t ,  m int

az elefánté ( tromboflebit is)  és kórházba került .

Öngyilkos nem volt  a táborban.  Az emberekben

ilyenkor mûködik  az életösztön.  Megszökni nem lehe-

tet t .  Az egész ország börtön volt .  Hamar megértet te,

„ háromféle szovjet  ember létezik :  ak i volt  börtönben,

ak i m ost  van és ak i ezután lesz” .  Édesanyja évek ig

nem tudta,  él-e?  Nyolc év után kapta az elsõ hírt  róla.  

Am ikor egy zsidó rabtól maceszt  szerzet t  ( „ Egy

m agyar bencés tanár a Szovjetunió lágerében a m oszk -

vai izraelita hitközség maceszával m isézik  –  az Úris-

ten csodája! ” )  és a kaukázusiak tól szõlõt ,  annak  levét

használva nyolc évig m inden éjjel,  a legfelsõbb prics-

csen hason fekve,  pucéran,  a poloskákat  elzavarva m i -

sézet t  2  és 3  közöt t .  Az egész lágerbõl jártak  hozzá ál -

dozni t itokban.  Egy vazelines dobozban ( motozáskor

markába szorítva)  az oltáriszentség egy icipici alumíni -

um kereszt  a nyakában.  A kelyhet  az esztergályos mû-

helybõl fusizták ,  a terítõt  egy ukrántól kapta.  ( „ Annyi -

szor mosta,  hogy az volt  a legt isztább ruha a lágerben,

de most ,  a Terror Háza Gulág termében olyan szürké-

nek látszik… ” )

Sztálin halála után „ elkanászodot t ”  és vasárnap

nappal is m isézet t .  Az,  hogy nyolc éven át  sikerült  m i -

séznie,  segítet t  m egõrizni derûjét .  „ Azt  m ondták  a

szovjet  fegyõrök ,  nem is vagyok  igazi pap,  mert  nincs

szakállam ,  és m indig mosolygok .  Nekem nem lehetet t

összeroppannom, mert  akkor ot t  a kereszténység rop-

pan össze.”

Karácsonyeste: Harminc magyar „ dolgozot t  be” .

Pici fenyõ papírdíszekkel.  Kenyéradagocskák  fokhagy-

mával bedörzsölve =  kolbász,  kenyérbélbõl kockák  k is

cukorral =  sütemény. Két  társ rövidzárlatot  csinált ,  m i -

re az õrtoronyban k ilõt ték  a színes rakétákat  =  „ csil -

lagszóró helyet t  tüzijáték ” …

Gréta Garbo a barakkban: berlini mérnök az UFA-tól

javítgat ta a környék  régi kurblis vet ítõgépeit .  Cserébe

„ kipróbálásra”  kért f ilmet. Levetítették a Kaméliás höl -

gyet .  „ Akkor k icsit  embernek éreztük  magunkat… ”

Irodalm i szem ináriumok :  M indenk i mondta,  am it

fejbõl tudot t .  A Krem l fõiskolájának  igazgatója jól is-

merte Lenin,  Sztálin,  M arx és Engels mûveit .  „ Egyszer

azt  mondtam nek i:  Sajnálom magát ,  mert  egész életét

a kommunizmusra tet te fel.  Én egy téglát  sem rak tam

a kommunizmus épületébe,  így könnyebb elfogadnom,

hogy rám szakadt ,  m int  magának ,  ak i építet te. ”

Paptársak  a táborban: Vágh József jezsuita páter

mondta:  „ Az egyszerû ember azt  csinálja am it  tud,  az

értelmes ember amit  kell,  a katolikus azt ,  am i lehetet-

len.”  De hiszen ott  nem azt tették amit tudtak, hanem

amire kötelezték. Õ például 3  diplomájával papucsot

font…  –  M inden vallás papjával megtalálta a közös

hangot,  k ivéve a pópákkal.  Õk hihetet lenül méltóságtel -

jesek és morózusak voltak , nem mentek, hanem vonul -

tak .  Elvárták ,  hogy a csomagokból megkínálják  õket .

A holocaust ról azt  hangoztat ják ,  hogy ahhoz ké-

pest  a Gulág turistaút  volt .  Nem  volt  turistaút .  A

Gulágon sem volt  szokás életben maradni.  Gázkamra

nélkül is ot t  pusztult  a rabok  7 8 .3  %-a.  Csak  Magyar-

országról 3 2  ezer hadbíróság által elítélt  embert  hur-

coltak  oda, a magyar foglyok közül 2 6  ezren meghal -

tak  odak int .  Hatezer-egypárszázan jöt tek  haza,  most

m ár ezren sincsenek .  –  „ Nem  voltam  sem  vértanú,

sem hõs,  csak  túl akartam élni ezt  a pok lot .  Senk it  ne

tévesszen meg,  ha derûsen beszélek  a lágerrõl,  mert

nem a borzalmakat  hangsúlyozom, hanem a túlélés

csodáit .  M indvégig biztos voltam  benne,  hogy Isten se-

gítségével túlélhetem.”

Újra it thon

És túlélte.  1 9 5 5 .  november 1 9 -én értek  a magyar ha-

tárhoz.  A Vereckei hágónál elénekelték  a Himnuszt .

Mellet te a szalmazsákon Kovács Béla,  a Kisgazdapárt

fõt itkára feküdt ,  ak i 2 5  évet  kapot t .  „ Jó volt  vele be-

szélgetni 1 2  napig” .  2 0 -án értek  Nyíregyházára.  Am i -

kor a pénztárnál lepecsételték  a jegyüket ,  „ olyan fur-

csán éreztük  magunkat :  se farkaskutya,  se géppiszto-

lyos õr,  hogyan lehet  így élni? ! ”

A vonaton elõször oroszul beszélget tek ,  hogy ne

értsék  õket .  „ Aztán mégiscsak  magyarra váltot tunk ,

mert  ha a sötétben lekevernek  egy pofont ,  azt  nem ne-

künk szánják ! ”

Pesten,  a 4 9 -es vil lamoson leszólítot t  egy ballon-

kabátos f iatalembert :  „ Segítsen rajtam .  Nem merek

hazam enni.  1 0  évet  voltam  a Szovjetunióban és az

édesanyám nem tudja,  hogy hazajöt tem .”  Nyújt ja a

kezét :  „ Sághegyi György vagyok ,  7  évet  töltöt tem  a

Gulágon,  1 9 5 3 -ban szabadultam.”  „ M egöleltük  egy-

m ást .  Két  szabadult  rab a 4 9 -es vi l lam oson… ”  –  A

kapualjban megszólítot ta egy f iatal lány:  „ Kit  tetszik

keresni? ”  „ Tulajdonképpen saját  magamat  –  mond-

tam várat lanul. ”  M i ma már tudjuk :  megtalálta.  De az

az út  sem volt  egyenes.

Segédmunkás. Pannonhalm ára nem  m ehetet t  visz-

sza.  Elment  Pesterzsébetre egy ládagyárba,  amíg le

nem vágta az ujját .  –  1 9 5 6 .  ok tóber 2 3 …  Gyalogolt

a Bartók  Béla úton,  m ikor egy szovjet  tankoszlopból

az õrnagy megkérdezte hol a parancsnokság?  „ Éppen

jöt t  2  rendõr,  már nem volt  csil lag a sapkájukon.  Tõlük

kérdeztem, hová küldjem az oroszokat?  Amit  azok  vá-

laszoltak ,  nem fordíthat tam le,  mert  nem tûrt  nyomda-

festéket . ”

Mosodás. Balesete után az ORFI-ba jelentkezet t

betegszállítónak .  A személyzet isnek  így mutatkozot t

be:  „ Bencés tanár vagyok, t íz évig a Szovjetunióban

voltam fogoly,  a fûrészgép levágta az ujjamat ,  állást

keresek !  –  I lyen rövid élet rajzot  nem  hallot tam  soha

–  nevetet t . ”  M osodavezetõ let t .  Tizenkét  évig.  Utána

átkerült  a Korányi TBC Szanatóriumba 8  évig.  M inde-

nüt t  élményei,  kalandjai voltak ,  de ezeket  a könyvben

kell elolvasni,  ide sajnos nem férnek.  Kétszer majdnem

megkapta a Vörös Csillag k itüntetést ,  a m iniszteri elis-

m erést  a „ m unkaintenzitási verseny”  m egnyeréséért .

Egyszer mosodásból majdnem fõiskolai tanár let t .  Csu-

pa m ajdnem …

Újra pap. Helyet tesít  a Budai Szent  Imre templom-

ban,  majd lassan,  k inevezés nélkül „ becsúszik ” .  M ióta

nyugdíjas,  több,  m int  2 5  évig m inden papi feladatot  el-

lát ,  szabadidõ nélkül.  A rendszerváltozás óta pedig a

gyóntatószék re m ár k iírták  a nevét :  Placid atya.

1 9 9 0  után kapot t  a Szovjet  Legfelsõbb bíróságtól

egy stencilezet t  papírt ,  amely t izenhármukat  közösen

felment i az ítélet  alól…

Zarándokutakat vezet  bel- és külföldön,  csodálatos

helyek re ( M áriapócs,  Gyõr,  Pannonhalm a,  Fat im a,

Lourdes,  M ontserrat  stb. )  –  a legem lékezetesebb kö-

zülük  a Szent földi,  ahol a Genezáret i tó közepén

„ megkértük  a kapitányt ,  egy szakállas hébert ,  fordítsa

meg az olasz zászlót  és húzza fel az árbocra.  Felkú-

szot t  a magyar zászló,  m indnyájan felálltunk  és eléne-

keltük  a Himnuszt . ”  –  M ásik  élmény Pannonhalmán

1 9 9 6 -ban a Szentatyával való találkozás.  „ A fõapát  úr

odasúgta nek i,  hogy a Szovjetunióban voltam .   –  A

Gulágon?  M ennyi ideig?  –  kérdezte a Szentatya,  ak i

lengyel és még szakember is.  –  Tíz évig –  válaszol-

tam. –  Hát  az unt ig elég volt ,  mondta a Szentatya,  és

olyan jó férf iasan kezet  fogot t  velem.”  Ekkor let t  világ-

hírû,  mert  a sajtó világgá röpítet te a lengyel pápa és a

t íz évig a Gulágon raboskodó magyar bencés szerzetes

kézfogását .

2 0 0 3 -ban,  a kom m unizm us áldozatainak  em lék -

napján beszélt  a Terror Háza elõt t ,  ahol a Gulág-terem-

ben az õ személyes tárgyai láthatók ,  amelyeket  fogoly

társai készítet tek  és m iséin használt :  kehely,  terítõ és

egy nyírfából faragot t  feszület .  M ásnap,  8 7  évesen

vet te át  a Parma Fidei,  „ A Hit  Pajzsa”  k itüntetést  M ádl

Dalma asszonytól ( ezt  olyan egyházi személyeknek

adják ,  ak ik  a kommunista dik tatúra alat t  is hûségesek

maradtak  hitükhöz,  magyarságukhoz) .  „ Felment  a

színpadra egy törékeny,  pici ember,  a magyar történe-

lem egyik  legsötétebb fejezetérõl,  a Gulágról beszélt

( nem nélkülözve a derût ,  a humort  és a bölcsességet) ,

és a hallgatóság szemelát tára nõt t  óriássá. ”  

„ A Jóistent nem lehet kidisputálni az  életünkbõl. ”

„ Ha a szovjetek  nem vonnak  k i a forgalomból,  Rákosi

M átyás biztosan felakasztatot t  volna. ”  Végül,  m int  ké-

sõbb többször is elmondta:  „ Jegyezzétek  meg,  az Úr-

istennek  van humora.  A Szovjetunió m indent  megtet t ,

hogy tönkretegyen.  És mégis it t  vagyok ,  több m int  9 0

évesen,  de hol van a Szovjetunió? ! ”

Források: Ézsiás Erzsébet :

A Hit  Pajzsa.  Olof fson Placid

atya élete. –  1 4 . átdolgozot t ,

bõvítet t  k iadás.  Papirusz Book

k iadó,  2 0 0 8 .  –  Placid atya: Dr.

Olof fson Placid OSB felszentelé -

sének  7 0 .  évfordulójára.  Em lék -

könyv.  –  Éghajlat  Könyvk iadó,

2 0 0 9 .                                       Kovács M ária

Papjaink

A Szentatyával való találkozás 1996-ban
(Középen Várszegi Asztrik fõapát úr)



Teológia

A
magyar õstörténet az állam kialakulása körüli idõkbe

vezet vissza minket. Nemcsak a történeti, hanem az-

zal szoros összefüggésben lévõ vallási, mûvelõdési

stb. kérdések körüli viták, újabb nézetek borzolják a kedé-

lyeket. Világos számunkra, hogy a Magyar Tudományos

Akadémia eddigi merev, maradi, alkalmasint magyarelle-

nes álláspontjára válaszul heves érzelmekkel teli túlzó né-

zetek terjednek rohamosan. A középkori elsõsorban német

kódexek nyomán „ pogány”  megnevezéssel illetett magya-

rok, akár „ honfoglalóként” , akár hazatérõként nevezzük

meg õket, vallása ma a viták kereszttüzében áll.  Ez szük-

ségszerû, hisz a XIX. század „ felvilágosult” , szabadkõmû-

ves tudománya porlik szét az új ( néha meglepõen õsi)  fel-

ismerések fényében. Oszlik a homály mind a nyelv és

nyelvtörténet, mind a vallás és mûvelõdés, mind a történet

és hagyomány területén. Sajnos a mai kor átpolit izált ha-

talmi és gazdasági kérdésekre összpontosító szellemében

az õsi emberi gondolkodás csak visszavágni tud. Az ilyen

visszavágás az ellenhatás miatt mindig érzelmekkel teli, s

nem teljesen tárgyilagos. Az ellenerõ pedig az eredeti oldal

nézeteit  a másik irányban teszi szélsõségessé. A végered-

mény a mai helyzet, amikor a két véglet nagy erõvel feszül

egymásnak.

Ha a valóságból indulunk k i,  akkor az elsõ nehézség

könnyebben oldható meg. Az alap ugyanis a Teremtõ Isten,

aki felismerhetõ a mûvébõl, hisz saját képmására terem-

tett mindent. Ez természetesen az egész világra vonatko-

zik. A lét maga is analóg. Így az anyagi világ tanulmányo-

zása, s az arról alkotott  tudás bizonyos értelemben teoló-

giának, másként megnevezve hittudománynak tekinthetõ,

ha az igazságot ismeri fel. Más szavakkal a teremtés ma-

ga is k inyilatkoztatás. Ez rendkívül fontos. Nemcsak azért,

mert így az istenképünk lesz tisztább, hanem azért is, mert

ezzel a természet törvényei, s velük a természetjog jelenik

meg, ami az élet, s a magasabb rendû élet szabályait  pon-

tosan határozza meg. Igaz, hogy megismerése nem köny-

nyû, ennek azonban az oka az, hogy az ember a bûn kö-

vetkeztében már meggyengült. Más szavakkal értelme el-

homályosodott, akarata pedig rosszra hajló lett. Ez a két

tényezõ egymást erõsítve megnehezít i az igazi tudás meg-

szerzését. Az értelem ugyan meggyengült állapotában is

képes az igazságot –  azaz a tényekkel való egyezést –

felismerni, de az akaratnak el kell fogadnia azt. Sajnos ezt

az egyszerû tényt a mai világban –  különösen a felvilágo-

sodás szellemi hatásának következtében –  vagy nem

akarják, vagy nem tudják felfogni. Az értelmet ugyanis az

igazság megköti, nincs tehát, sõt önellentmondás szabad

gondolkodásról beszélni. Az akarat szabad, aminek el ké-

ne fogadnia a felismert igazságot. A végtelen Isten ugyan-

is Igaz és Jó. Ennek az analóg megjelenése tehát a lét

igazsága és jósága, ami az emberi szellemben az értelem

és akarat mûködésében fejezõdik ki.

A Teremtõ mindent, benne az embert és szellemvilá-

got, jónak és igaznak alkotta meg. Elsõként a tiszta szel-

lemek egy része, köztük a leghatalmasabb, lázadt fel, az-

az élt akaratának szabadságával, majd sugallatára, õt kö-

vetve sajnos az ember is. Megszületett tehát a bûn. Elkez-

dõdött a természet, s a szellem romlása. Az egész világ el-

távolodott Istentõl. Olyan szakadék keletkezett, amit az

ember, s vele a természet önerejébõl már nem volt, nem

lehetett képes átlépni. Az Isten azonban nem hagyta ma-

gára az embert. Utána nyúlt, és Gyógyítót ígért. Maga a te-

remtett világ az ember természetébõl következõen ugyan-

csak a gyógyulást igényli, hisz vele romlott. De az értelem

elhomályosulása, amire fentebb már utaltunk, azzal járt,

hogy csak nagyon nehezen képes a teljes valóságot felis-

merni. Szükséges tehát Isten segítsége, azaz Önmaga ki -

jelentése. Ez történt meg mindjárt a bûn után. A Szentírás

világosan utal erre, amikor a büntetés kihirdetése történik.

Az ember arca verejtékével fogja enni a kenyerét, mert az

összhang közte és a természet között megbomlott. Az asz-

szony fájdalommal szüli meg gyermekeit ugyanezért. Ám

a Kígyó –  a Gonosz –  sem lehet nyugodt, mert látszatra

ugyan gyõzött, az ember meg fog halni –  az élet fájáról

már nem tudott szakítani –  de ez a gyõzelem nem végle-

ges. „ Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé,

ivadékod és Ivadéka közé. Õ széttiporja fejedet, te pedig

sarka után leselkedel.”  A legutolsó szót fordítani lehet más-

ként is, de értelme világos. Jön a Szabadító, aki az asz-

szony Ivadéka –  Tõle származik –  és gyõzni fog. Helyre

állít ja az elrontott, megromlott világot, Istennel k iengesz-

tel, megbékít. Ez a néhány sor világosan utal arra, hogy az

Úr kinyilatkoztatta magát már a kezdetekkor. Ezt nevez-

zük õs k inyilatkoztatásnak.

Az ember út jára indul, s ez nagyon nehéz, fájdalmas,

küzdelmekkel teli út lesz. Ott van vele szemben a lázadó

természet –  a lázadást saját magának köszönheti –  és a

Kígyó, aki megkísértette, bukásba vitte, s ezt véglegessé

akarja tenni. De vele van ugyanakkor Isten ígérete, a sza-

badulás reménye, az Asszony Ivadéka, Õ meg fogja men-

teni. Mikor, hogyan, hol?  Hamarosan, vagy emberi agy-

gyal felfoghatatlanul soká?  Nem tudni. Nemzedékek sza-

kadatlan sora jön, zajlik a küzdelem, az események egy-

más után következnek ( ez a történelem) , s az ember egy-

re elesettebb. Eredeti szépsége, értelme, jósága megfo-

gyatkozik, esetenként gyengül, majd néha erõre kap. Isten

ugyan mellette áll, de ezt nem mindig, nem mindenütt, s

fõleg nem mindenki érzi. Az õs kinyilatkoztatás fakul, az

Isten képe homályosabb lesz, az ember egyre bizonytala-

nabbnak érzi magát. Érdekes paradoxon, hogy a civilizáció

és mûveltség elõre haladásával sötétedik el jobban a kép.

Isten tulajdonságai önálló életre kelnek, megszemélyesed-

nek, s a Teremtõ egy Isten helyett sok istent kezdenek tisz-

telni, imádni. Ez jellemzõ mind a hindi, mind az egyiptomi,

mind a görög, s nyomában a római, mind az azték, inka

stb. kultúrákra. Persze ebbe a folyamatba komolyan bele-

szól maga a Gonosz is. Nem vélet len, hogy a Földközi-ten-

ger keleti part ján az istenek neve sokszor bizony megegye-

zik a fõördögök nevével, akik magukat bálványok képében

imádtatták. Ugyanakkor azok a sokszor egyszerûbb –  pon-

tatlanul primitívnek mondott –  a természettel összhang-

ban élõ népek t isztábban, esetenként t isztán megõrizték

az egyetlen, szellemi Isten képét. Tudják, a halál nem vég-

leges, utána is élet következik, ami ugyan más, de a Föl -

dön töltött idõnek megfelelõen boldog, vagy szenvedéssel

teli lesz. Azaz Isten igazságos és jó, hatalmas és minden-

kinek, mindennek az Ura. A Szabadító képe, a szabadulás

reménye azonban többé-kevésbé fakult. Az Õt szülõ asz-

szony tudata pedig csak nagyon kevés nép között maradt

meg. Erre még visszatérünk. Azt nem tudhatjuk pontosan,

hogy Isten további segítsége –  próféták és kiválasztott

közvetítõk ( papok)  –  révén szükséges volt-e az õs kinyi-

latkoztatás megõrzéséhez ezeknél a népeknél. Más sza-

vakkal adott-e Isten további k inyilatkoztatást nekik is?

A Szabadító –  Megváltó –  eljöveteléhez, ígéretének

beteljesítéséhez az Úr népet választott Magának, akivel

szövetséget kötött, akinek megmutatta hatalmát. Ez a nép

nem a nagy kultúrák népe volt, jóllehet az elsõ kiválasztot-

Lv.dr. Bakos Batu

A kereszténység és a magyar küldetés
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tat onnan hívta. Utódait azonban állandóan figyelmeztetni,

büntetni kellett, mert letértek az útról. Kiválasztottak, pró-

féták sora kellett, hogy feladatukat, a szövetség feltételeit

újra és újra tudatosítsák. Ne süllyedjenek bálványimádás-

ba, Istenben bízzanak, Õt szolgálják, engedelmeskedjenek

parancsainak. Értsék meg, hogy az Eljövendõ nem földi ha -

talmat hoz, a kiválasztottság az Úr szolgálatát jelenti, s

nem uralmat más népek fölött. Isten megvédi õket, ha õr-

zik a szövetségi hûséget. Mégsem így történt. Voltak kö -

zöttük igazak, szentek, védték a törvényeket, de a gõg –

a kiválasztottság helytelen tudata –  megrontotta a többsé -

get, s Isten idõnként hagyta õket saját útjukon, de amint

veszélyeztették tervét, megrendszabályozta a népet. Az

egész ószövetség errõl a küzdelemrõl szól. Isten tehát fo-

lyamatosan kinyilatkoztatta magát. Végül eljött a Szabadí-

tó, a Megváltó, az Isten Fia.

„ Õbenne élet volt és az élet volt az emberek világos-

sága. És a világosság a sötétségben világít, de a sötétség

azt föl nem fogta.”  „ Tulajdonába jöve, de övéi õt be nem

fogadták.”  Szent János evangéliuma elég érthetõen beszél

errõl a tragédiáról, ami azonban Isten tervében benne volt.

A megváltás végül a kereszten történt meg, ahová a vá -

lasztott nép elöljárói, a gõg, s a hatalomféltés, a földi érté -

kek szeretete juttatta. Jézus azonban, Aki Isten kinyilat-

koztatásának teljessége, a megtestesült második isteni

Személy, megszabadított mindenkit, a teljes emberiséget,

új szövetséget kötött velünk, mindenkivel. Az újszövetség

mindannyiunkat érint. Valamennyien Isten népe vagyunk,

s amit közölt velünk az Ige az a teljes kinyilatkoztatás,

szavai, tettei, és Õ maga. Beteljesült Isten ígérete, elsõ vá -

lasztott népét nem véglegesen, csak idõlegesen vetette el.

A maradéknak még meg kell térnie. Ez csak késõbb jön el.

Az újszövetség beteljesedése az Egyház, aki Jézus ti-

tokzatos teste. Benne a megváltott emberek vannak, akik

elfogadják Isten irgalmát, segítségét, szeretetét. Õ szere -

tetbõl teremtett, saját végtelen jóságát árasztja ki folytono-

san, egyszülött Fiát adta nekünk, Aki egy Vele. Ettõl kezd -

ve csak tõlünk függ, hogy mi lesz velünk. Akaratunk meg -

romlottan ugyan, de szabad maradt. Ellene, vagy Mellette

dönthet. Õ meggyógyít, ha elfogadjuk. Õ kiengesztelt az

Atyával, nincs akkora bûn, amire ne lenne bocsánat. Õ ar -

ra is megtanított mi az igazság és a jóság teljessége. Ettõl

kezdve azonban nincs más teljes út. Az értelem nem sza -

bad, köti az igazság, márpedig Õ az út, igazság és az élet.

Van tehát türelem, megértés a fogyatékos ismerettel szem-

ben, de nincs egyenlõk közötti szabad választás. Az Isten

megmutatta magát, elküldte Fiát. Õt lehet fel nem ismer -

ni, de nem lehet emberekkel, emberi ismerettel egyenlõvé

tenni. Ezért hamis a vallási szabadság fogalma, mert

egyenlõk közötti választást sugall.               

Az egész emberiségnek szóló kinyilatkoztatás a meg -

testesült Igével, Jézussal lezárult. Az Õ tanítását õrzi az új-

szövetségi Szentírás, Rá utal, Õt készíti elõ az ószövetsé -

gi. Szövetségének népe az Egyház, aki vigyázza, õrzi taní-

tását, mind az írást, annak minden szavát gondozva, mind

a hagyományt. Segít i az embert a Jézus által alapított

szentségek kiszolgáltatásával –  ami erõt, az Isten segítsé -

gét ( kegyelmet)  közvetíti, s bûneinktõl megtisztít, Jézusba

öltöztet, az Õ népévé tesz –  szentelményekkel, amelyek

védenek és megerõsítenek, az igaz tanítással, amit a gyen -

ge ember nem mindig közvetít eléggé hatékonyan. Az Egy-

háznak bizony isteni arca mellett emberi is van. Ahogy

Krisztus teljes Isten és mellette teljes Ember, úgy van Egy-

házával is, aki azonban a szentek közössége. Nemcsak föl-

di s látható, hanem boldog, már gyõzött égi és szenvedõ

( purgatórium) . Így minden összekapcsolódik. A múlt, a

porló õsök az égben, vagy a szenvedés helyén, a ma élõ,

küzdõ sokaság láthatatlanul és láthatóan, végül, akik utá -

nunk jönnek. A tiszta szellemek, akik mellettünk vannak a

harcban, s az „ égben állandóan látják mennyei Atyám ar -

cát” . A kinyilatkoztatás még pontosabbá teszi a Tökéletes-

ség képét. Az ószövetség egyetlenségét hangsúlyozza, s

azt, hogy mindent Õ teremtett ,  de az Újból tudjuk, hogy

valóságos szeretet Örvény, Aki egyetlen ugyan, de a folya -

matos áradat állandóan szüli a hármasságot. Egyetlen ter -

mészet tehát, de három személy. Ez nagyon fontos isme -

ret, mert így nyilvánvaló, hogy Õ a szeretet. Így nyilvánva -

ló, hogy nem lehet más csak Szeretet!  Végül tudjuk, hogy

a történelem, s az üdvtörténet Isten engedélye alapján ál-

landó harc a Gonosz és Isten gyermekei között. A harcban

a szabad akarat révén lehet választani a két oldal között.

A Gonosz saját birodalmát épít i folyamatosan. Szeretne

mindenkit oda vinni, „ gyilkos õ kezdettõl fogva” , s „ a ha -

zugság atyja” . Birodalmát, ami valóságos –  sajnos oda is

lehet kerülni, nem az Isten szándéka szerint, hanem sza -

bad választásunk miatt –  maga és társai épít ik.                

A kinyilatkoztatás teljességérõl térjünk vissza az egy-

szerû népekhez, akik az elsõ, eredeti õs kinyilatkoztatást

õrizték. Õk lényegében a Szabadítót, Megváltót várták. Ez

többé-kevésbé volt világos elõttük. Voltak olyan népek is,

akiknek a Kígyóval küzdõ, annak fejét szétt ipró anya képe

is t iszta maradt. Krisztusra váró, az ószövetségbõl kimara -

dó népek voltak õk. Nehéz megnevezni õket. Ha a pogány-

ság régi fogalmát használjuk, azaz nem keresztény, sem

zsidó, akkor pogánynak hívhatók. Ha azonban a pogány-

ság lényegét nézzük, vagyis több istenhit és bálványok, ak -

kor nem voltak pogányok. Miután hitüknek központi része

volt a Szabadítóra várás, aki Asszonytól születik, talán

proto-, vagy elõ-keresztényeknek nevezhetnénk õket. Ezen

a ponton jutunk a magyarság elõ-népeihez. Hitük megdöb -

bentõen tiszta. Nem a napot, hanem a halhatatlan, Nap

mögött lakó Szellemet imádják. Isten számukra szellem,

Aki mindent teremtett. Aki mindenkit megítél jó, vagy rossz

tettei szerint. A jók jutalomként az égbe, a rosszak pedig

büntetésként a pokolba jutnak. Léteznek tiszta szellemek,

akik között szintén van jó, õk az embereket segítik, van

rossz is, akik viszont az embereknek ártanak. Isten örök,

vö: a szó eredetével. Is =  õs ( öreg –  Öregisten) , ten =  ha -

talmas, uralkodó ( tendó –  japán uralkodó) . Isten minde -

nütt jelen van, mindent lát, hall, mindentudó, mindent

megtehet. A papoknak, akiket Õ választ ki magának, Vele

kell kapcsolatot találni, Neki kell áldozatot bemutatni. A

Szabadító Tõle jön, de asszony szüli. A Kárpát-medence te -

le van erre vonatkozó régészet i leletekkel.  ( Errõl

dr. Molnárfi Tibor szól részletesen több tanulmányában.)

Az asszony jelképe a Hold, bár épp a méltósága miatt a

Napba van öltözve. A Nap Hold viszony miatt szerepe kis-

sé túl van értékelve, mintha valamiféle kisebb isten lenne.

Ez nem teljesen tiszta, bár a természetet nagyon jól ismer -

ték, így tudták, hogy a Hold fénye a Naptól ered. Minden -

esetre az anya szent volt elõttük.                  

Ismerve az ókor nagy kultúráinak zavaros vallási el-

képzeléseit, továbbá Isten óvó és szeretõ „ küzdelmét”  vá -

lasztott népével, el kell gondolkodnunk, hogyan maradha -

tott meg az õs kinyilatkoztatás ilyen tisztán. Kétségtelen,

hogy a természettel együtt élõ pásztorok, gulyások, csikó -

sok, földmûvelõk magából a teremtésbõl sok következte -

tést tudtak a teremtõ Istenrõl levonni, de ez önmagában

nem magyarázza meg ezt a jelenséget. Azt pedig különö -

sen nem, hogy az Anya, az Asszony képe hogy kerül ide,

mert ez csaknem egyedi. Ennek pedig hihetetlen jelentõsé -

ge van. Nincs rá közvetlen bizonyítékunk, de fel kell téte -

leznünk Isten különleges gondviselõ tevékenységét. Ez tör -

ténhetett küldöttek útján, sajátos „ prófétákkal” , papokkal.

Ilyenekrõl egyébként tudunk az ószövetségbõl. Más szóval

magán kinyilatkoztatásokkal is üzenhet. Ennek valóságát

jól ismerjük az Egyház történetébõl, illetve Isten szereteté -

bõl és mindenhatóságából következik lehetõsége. 

(Folytatjuk )
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„Állok Istenért,  Egyházért,  Hazáért,  mert ezt a kötelessé-

get rója rám a nagyvilágon legárvább népem történelmi

szolgálata.  Nemzetem szenvedése mellett a magam sorsa

nem fontos. Nem vádolom vádlóimat. Ha a helyzetet idõn-

ként megvilágítani kényszerülök, az csak nemzetem feltö-

rõ fájdalma, kicsorduló könnye, megrázó igazsága. Imád-

kozom az igazság és szeretet világáért” –  írta Emlékirata-

iban M indszenty József,  a XX. századi magyar egyház ki-

emelkedõ mártír-sorsú fõpapja. Élete, üldöztetése, majd az

emigrációba kénysze-rített szolgálata végig e fent megfo-

galmazott igazság jegyében telt.  A legnehezebb idõkben

sem felejtette el Istenét,  Egyházát és Hazáját.  Sorsában e

szent-hármasság összefonódott.

Mindszenty József 1 8 9 2 . március 2 9 -én látta meg a

világot Vas megyében, Mindszenten. Szülei szõlõ- és föld-

mûvelõk. Édesapja Pehm János községbíró, majd köz -

gyám, késõbb egyházközségi és iskolaszéki elnök. Édes-

anyja Kovács Borbála felmenõi a zalai Zrinyiek várjobbá-

gyai. A hat testvér közül József a papi pályát választotta.

9 0  évvel ezelõtt, 1 9 1 5 . június 1 2 -én szentelte pappá gróf

Mikes János püspök. Életének jelentõs részét meghatároz -

ta két elnyomó és embertelen rendszer  serege: Hitleré és

Sztáliné. Mint írta: „A magyar föld a világtörténelem két

legvérengzõbb diktátorának hadszínterévé vált.” Mindkét

elnyomás ellen határozottan tiltakozott. 1 9 4 4 . október

3 1 -én Magyarország négy egyházi méltósága: Shvoy La-

jos, Apor Vilmos, Mindszenty József püspökök, valamint

Kelemen Krizosztom pannonhalmi fõapát levelet írt az ak-

kori miniszterelnöknek. Levelükben leszögezték: „Egyén

feláldozhatja magát a nemzetért, tízezrek és tízezrek eb -

ben a világháborúban is hõsökként haltak meg nemzetünk-

bõl hazánkért: de a nemzetet öngyilkosságból odavetni

csak úgy elvbõl nem lehet. A felelõsség és lelkiismeret nem

engedi. Ha az volna a kérdés, honnan vesszük a jogot

hogy szavunkat felemeljük, emelt fõvel válaszolunk: ma -

gyarok vagyunk, elszakíthatatlan sorsközösségben élünk

és akarunk élni a nemzettel.”

Mindszenty József jól látta a két elnyomó hatalom ve -

szélyét: „ … az egyik mentéssel, a másik felszabadítással

rabolja vagy pusztít ja a sokfelé szétszaggatott drága ma -

gyar föld utolsó értékeit.”

A Vörös Hadsereg és a velük érkezõ szovjet „ felszaba-

dítókról”  Mindszenty t iszta képet adott Emlékirataiban:

„ Az elsõ napokban az ablakhasadékon át f igyeltem meg a

bolsevista lelkiség megnyilvánulásait, és a megszálló kato-

nák tetteit… A kapukat, melyeket a megrettent lakók be -

zártak és betámogattak, úgy döntötték be. Bent a férf iakat

falhoz állították s úgy indultak a rejtegetett nõk, bor, érté-

kek és élelem felkutatására. Minden mozdítható érték után

kinyújtják a kezüket. Órákat, gyûrûket, nõi ékszereket le -

szednek a kézrõl, nyakról, és kiemelnek a fiókokból. Más

értékeket a tulajdonos mellének szegezett géppisztoly se -

gítségével. Sok haláleset történt, különösen a nõk védel-

mében. Napközben is, de éjszakánként még inkább hallom

a megtámadott és elhurcolt nõk sikolyát a környékrõl. Ré-

szeg katonák szabad prédája lesz a város és környéke… ”

Mint ismeretes, a megszálló orosz katonák tömegesen

erõszakolták meg a magyar nõket és asszonyokat. Egy -

házmegyéjébõl Mindszenty József megrázó adatokat ka -

pot t :  „Az Irgalmasok Kórházában az oroszok bevonulása

óta 1 0 0 0 -nél több nõt kezeltek, közülük 8 0 0 -at ázsiai szi-

f ilisszel. Sok asszony öngyilkos lett, megõrült.”

Egy másik eset a következõkrõl számolt  be: „Egy fa-

luban a fiatal plébánost azért gyilkolták meg, mert a temp -

lomba gyûjtötte az asszonyokat és leányokat. A fiatal

jegyzõnét a lakásán elõbb 1 7  katona egymás után meg -

erõszakolta, s azután a ház elõtt jajveszékelõ 9  éves fiát

agyonlõtték. A férjét, aki védelmezte, letartóztatták, s mint

„ háborús”  bûnöst deportálták.”  A Püspöki Kar tiltakozó le -

velei ellenére a magyar nép meggyalázása továbbfolytató-

dott szerte az országban. Ebben a vészterhes idõben,

1 9 4 5 -ben kapta meg Mindszenty prímási kinevezését XII.

M indszenty –  A fehér vértanú
Koltay Gábor Horthy Miklós kormányzó életútjának bemutatása után ismét rend-

kívül érdekes, a magyar közéletben agyonhallgatott, tabu-témához nyúlt,

Mindszenty József bíboros, hercegprímás életútját mutatja be egy kíváncsiskodó

egyetemista if jú (Sipos Imre, a Pesti Magyar Színház   színmûvésze) „ szemüve-

gén”  át, aki motorral nyomába eredt és felkereste a fõpásztor életútjának leg-

fõbb  állomásait. Így jutott el, s vele együtt a nézõ Csehimindszentre, a szülõfalu-

ba, Zalaegerszegre, Veszprémbe, Esztergomba, a hercegprímás üldöztetéseinek

helyszíneire, Kõhidára, a hírhedt Andrássy út 60-ba, a Gyûjtõfogházba,

Püspökszentlászlóra, Felsõpeténybe, majd 1956 után a 15 esztendeig otthont adó

amerikai nagykövetség épületébe, végezetül pedig Bécsbe, az utolsó években

biztonságot nyújtó Pazmaneumba…  

A
Mindszenty –  A fehér vértanú címû film túlmutat

Mindszenty hercegprímás életútján, hisz láthatjuk föl-

di maradványai hazahozatalának rendkívüli pillana-

tát, népe nagy szeretetét, ahogy fogadják õt a hazaveze -

tõ út mentén. De a kíváncsiskodó, jövõ nemzedéket képvi-

selõ if jú eljut Lakitelek re, ahol már az utókor állít szobrot

Mindszenty Józsefnek. 

A filmben megszólalnak ma élõ koronatanúk, Vecsey

József, Harangozó Ferenc, Párkányi József, Szõke János

szalézi szerzetes, a Hercegprímás boldoggá avatásának

posztulátora, Márfi Gyula, Veres András, Kiss-Rigó László

püspökök, Bábel Balázs érsek, valamint Erdõ Péter bíboros,

prímás, esztergom-budapesti érsek, akitõl megtudjuk: azt a

mellkeresztet viseli, melyet Mindszenty bíboros kapott VI.

Pál pápától, amikor fogadta az üldözött magyar fõpapot a

Vatikánban. Káhler Frigyes jogtörténész hozzászólásában

rámutat: a kommunista diktatúra vezetõinek nem mártír bí-

borosra volt szükségük, hanem egy megalázott, megnyo -

morított papra, ezért nem végzeték ki a magyar katolikus

egyház vezetõjét. A gondolkodó ifjú rádöbbenhet arra is,

amíg Mindszenty bíboros korában a magyar nép jelentõs

többsége hívõ és templomba járó volt, a kommunista, ate-

ista évtizedek szétzüllesztették az erkölcsi értékrendet, a

magyarság hitét. Bábel Balázs õszintén nyilatkozik errõl,

nagyon sokan egy falat kenyérért elárulták az igazságot,

de nem ítéljük el õket.  

Koltay Gábor megrendítõ f ilmet készített Magyaror-

szág legtöbbet szenvedett bíborosáról. Mindszenty –  A fe-

hér vértanú címû filmet ajánljuk iskolák, egyetemek, fõis-

kolák hallgatóinak. De minden bizonnyal nagy érdeklõdés-

sel nézik meg a f ilmet azok is, akik átélték a f ilmben lát-

ható borzalmakat, a diktatúra évtizedeit, amikor le- és

megfigyelték mindazokat, akik templomba jártak, vagy t i-

tokban hittanra járatták a gyermekeiket, s azok is, akik

csak nagyszüleiktõl, szüleiktõl hallottak a magyar történe -

lem e vérzivataros évtizedeirõl, melynek fehér vértanúja

volt Mindszenty József.

( Mindszenty –  A fehér vértanú, színes, magyar doku -

mentumfilm megtekinthetõ az Uránia Nemzeti Filmszín-

házban, rendezõ: Koltay Gábor, zeneszerzõ: Koltay Ger -

gely, Szûts István, operatõr és vágó: Mezei Attila, producer

és gyártásvezetõ Somlai Zsuzsanna, szereplõ: Sipos Imre.)

„Állok Istenért, Egyházért, Hazáért”
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Pius pápától. Hazánk utolsó hercegprímásaként, mint elsõ

zászlós úr, közvetlen a k irály és az államfõ után követke-

zõ, tehát legelsõ közjogi méltóságát Szent István király óta

alkotott törvényeink biztosították. „ A hercegprímás kettõs

méltósága mindkét vonatkozásban igen súlyos, felelõsség-

teljes munkát jelent, úgyhogy a maga számára meg kell

halnia, hogy a magyar katolikus Egyház és a magyar haza

javára élhessen és dolgozhasson”  –  vallotta magas külde-

tésérõl. 

Székfoglaló beszédében megfogalmazta: készen áll

magyar népe érdekeinek és alkotmányban biztosított ál -

lampolgári és emberi szabadságjogoknak a megvédésére.

Mint Magyarország fõpásztora hitt az imádság erejében.

Híveit a következõkre bíztatta: „  Kedves Híveim!  Ez a

nemzet volt a dicsõség nemzete egy félezreden keresztül,

két századon át vérzõ-szenvedõ nép. A huszadik század

megint vér- és siralomvölggyé tette ezt a földet. Legyünk

most az imádság nemzete!  Ha újból megtanulunk imád-

kozni, lesz honnét erõt és bizalmat meríteni. Én is a milli-

ók imahadjáratában és édesanyám mostantól még szoro-

sabbra fogott rózsafüzérében bízom. Ne veszítsétek el

bizalmatokat! … Ha Isten-Atyánk és Mária-Anyánk segít,

akarok lenni népem lelkiismerete, hivatott ébresztõként

kopogtatok lelketek ajtaján...”

Mindszenty hercegprímás nagyságára vallott, hogy a

megtépázott ország elsõ fõpapjaként nem költözött az Esz-

tergomi Palotába, hanem Budapesten maradt. Mint mond-

ta:  „ Úgy van rendjén, hogy a romország prímása romház-

ban lakjék.”  A fiatalságban, annak erejében bízott. Hozzá-

juk intézett beszédében hangsúlyozta: „ A gyûlölet kavar-

gása lehet félelmetes, mint a kráterek világa, de én hiszek

a szeretet végsõ gyõzelmében és hittel hirdetem: a mi esz-

ményünk olyan Magyarország, amelynek alapja a vallás-er-

kölcs, támasza a nemzeti érzés, f iai és leányai hívõk és

magyarok… Legyetek mindannyian egy-egy fundamen-

tumkõ, egy-egy biztos oszlop a hazában, s amint gyakran

énekelve imádkozzátok: t iszták, hõsök, szentek! ”

Magyarország elsõ zászlós ura a kommunista egyház-

üldözés kezdetén meghirdette a Mária-évet 1 9 4 7 -ben, s

országszerte több százezer ember vett részt a szentmisé-

in. Legfontosabb követelménynek tartotta, hogy a püspök

szeresse az igazságot és ahhoz élete árán is ragaszkodjék!

A püspök semmilyen körülmények között sem mondhatja

a fényt árnyéknak, vagy az árnyékot fénynek, a jót rossz-

nak vagy a rosszat jónak. Vallotta: „ Mindaddig, am íg a

magyar népben él a hit , ez a hit  nagy erõt ad a nemzetnek

a talpraálláshoz. Ami az én szerény személyemet illeti,

nem tekintem magamat egyébnek, mint nemzetem és né-

pem szolgálattevõjének.”  Így gondolta ezt üldöztetése ide-

jén is. Az egyházi iskolák államosításakor nem engedélyez-

ték a papoknak és szerzeteseknek az állást. Mivel a mar-

xizmusnak fõ ellensége volt a vallás, a világkommunizmus-

nak egyik fõ ellensége lett Mindszenty bíboros, hercegprí -

más, akit el kellett távolítani az útjukból. 

Letartóztatása és kirakatpere elõtt már tudta és rögzí-

tet te: „  nem mondok le érseki t isztemrõl, és semmiféle

úgynevezett ’ vallomást’  nem fogok tenni. Ha ellenkezõleg

cselekednék, az csak a kínzásoknak és egyéniségem erõ-

szakos megtörésének volna következménye. Nyilatkoza-

tommal, melyet már novemberben megírtam, a kommunis-

ták által oly sokszor rendezett új k irakatperrõl akartam elõ-

re lerántani a leplet… ”  Függetlenségéhez ragaszkodott a

végsõkig. „ Szegények lehetünk, de függetleneknek kell

maradnunk. Az az egyház, amely nem független, az ateis-

ta államban csak rabszolga-szerepet tölthet be ”  –  vallotta.

A hírhedt Andrássy út 6 0 -ba szállításának idõszakáról a kö-

vetkezõket rögzítette: „ Péter Gábornak is volt  hivatala az

Andrássy-út 6 0 -ban, ahová most engem is beszállítottak.

Szobájában éjszakánként hallgatta a gyötört emberek jaj -

k iáltásait, nyögését, és halálhörgését. Parancsára gumibot-

tal kezelték vallomásuk elõtt a vádlottakat, veséiken, leg-

érzékenyebb szerveiken ütlegelték õket, szeget vagy tût

vertek körmük alá, leégették a szemöldöküket cigarettá-

val,  kábító- és izgatószerekkel tet ték idegroncsokká

õket… Nemcsak az Andrássy-úton kínozták roncsokká

vagy halálra a magyar hazafiakat..”

Mint ismeretes Mindszenty József, Magyarország elsõ

fõpapjának meggyalázása, f izikai bántalmazása, brutális

ütlegelése, hamis nyilatkozatok gyártása, akaratbénító ká-

bítószerek használata mind-mind a kommunizmus, s azok

mûködtetõinek szégyene. 

Magyarország hercegprímása szenvedéseirõl ezt írta:

„ Beszél ugyan magyarul, de az arca nem magyar. Gyûlöle-

tét már régóta gyûjthette ellenem. Nézni sem jó romlott,

gyûlölködõ arcát. El is fordulok. A mozdulatából azt sejtem,

hogy kissé eltávolodik tõlem. Egyszerre nekem fut, és csiz-

mával egész erejével belerúg födetlen gerincembe. Õ is, én

is a szemközti falnak esünk. Többet akkor, úgy látszott nem

is tudott rúgni, valami luciferi örömmel arcán, pihegve

mondja: –  Életem legboldogabb pillanata volt ez.”  

Miközben ehhez hasonló rémtetteket követtek el elle-

ne, például meztelenre vetkõztették és úgy futtatták, õ kín-

zása alatt arra a töméntelen szenvedésre gondolt, amely

népünkre szakadt.  „ Köztük a tömegesen megerõszakolt

magyar lányok, apácák és édesanyák sorsára és lelk iálla-

potára. õbennük is hasonló világomlás mehetett végbe –

írta Emlékiratában.

Mindszenty Józsefet e kirakatperben életfogytiglan

tartó fegyházra ítélték. Csupán az 1 9 5 6 -os forradalomnak

köszönhette szabadulását. Majd a forradalom leverését kö-

vetõen az Amerikai Követségre menekült ,  ahol 1 9 7 1 -ig

tengette életét. Ezt követõen Bécsbe távozott 1 9 7 5 -ös ha-

láláig. Utolsó éveiben missziós munkába kezdett, megke-

reste a világban szétszóródott magyar honfitársait és hir-

dette nekik Isten igéjét. Többek között eljutott Angliába,

Németországba, az Amerikai Egyesült Államokba, Kanadá-

ba,  és Dél-Afrikába. Mindenütt az egyház „ fejedelmeként” ,

méltóságához illõen fogadták. 

Élete utolsó keresztjét mégis saját Egyházától kapta.

Az 1 9 7 3 -as év végén  mély fájdalommal vette tudomásul,

hogy VI. Pál pápa megüresedettnek nyilvánította az eszter-

gomi széket. Magyarország hazájától távol élõ hercegprí -

mása ekkor Egyháza szeretete és hûsége mellett, az igaz-

ságra gondolt, s válaszlevelében arra kérte a Szentatyát,

intézkedését helyezze hatályon kívül!  Ám ehelyett k irakat-

pere 2 5 . évfordulóján, 1 9 7 4 . február 5 -én, szinte az egész

keresztény világ megütközésére nyilvánosságra hozták ér-

seki székébõl történt eltávolítását. Másnap nagy fájdalmá-

ra a sajtónak a következõ nyilatkozatot tette. Idézünk be-

lõle:  „ Mindszenty bíboros nem mondott le sem esztergomi

érseki székérõl, sem prímási méltóságáról. A döntés k izá-

rólag a Szentszék határozata.” Döntését a következõkkel

indokolta. Részlet a nyilatkozatból: 1 . „ Magyarország és a

magyarországi katolikus Egyház nem szabad. 2 . „ Az egy-

házmegyék kormányzása a kommunista rezsim által fel -

épített és ellenõrzött egyházi közigazgatás kezében van.”

3 . „ Egyetlen magyar érseknek, megyéspüspöknek, illetve

apostoli kormányzónak sincs módjában az említett egyhá-

zi közigazgatás összetételén, illetve mûködésén bármit is

változtatni.”  4 .  „ A rendszer dönt abban a kérdésben is,

hogy ki milyen egyházi állásba kerülhet és abban meddig

maradhat… ”  A nyilatkozattétel e mondattal zárult: „ Ilyen

körülmények között Mindszenty József bíboros nem mond-

hatott le.”  

Nem tudhatom, a jogaitól megfosztott  Hercegprímás

szavai eljuthattak-e az akkor még megszállt  Magyaror-

szágra, hisz akkor még gyermek voltam, vagy csak a nyu-

gati világ értesülhetett e megrázó nyilatkozatáról. Minden-

esetre egy évre rá, 1 9 7 5 . május 6 -án Mindszenty József,

Magyarország utolsó hercegprímása elhunyt Bécsben. Ha-

lálakor megkondultak a világ templomainak harangjai. Ma-

gyarország kommunista vezetése pedig még a hírt is elhall -

gatta. A harangok némán, befelé zokogtak. S talán a hívek

ezrei is, akik a Szabad Európa Rádiót hallgatva értesülhet-

tek a halálhírrõl: Elhunyt a XX. század egyik legkiválóbb,

legtöbbet szenvedõ magyar fõpapja.

Végezetül álljon itt Erdõ Péter bíboros,  prímás,

esztergom-budapesti érsek nyilatkozata,  mely elhang-

zott 2 0 0 5 .  április 3 0 -án,  a M indszenty bíboros halálá-

nak 3 0 .  évfordulójára tartott megemlékezõ szentmisén

az esztergomi Bazilikában.

„ Harm inc éve annak ,  hogy fõpásztor elõdünk ,

Mindszenty József visszaadta lelkét Teremtõjének. Ebben a

történelmi órában alkalmunk van arra, hogy visszatekint-

sünk az elmúlt 6 0  év vértanúinak és hitvallóinak példájá-

ra. Hányan voltak hazánkban püspökök és papok, szerze -

tesek és világi hívõk, akik a nácizmus idején vagy a kom-

munizmus hosszú évtizedei alatt üldöztetést, megalázta-

tást, testi és lelk i szenvedést, börtönt, sõt halált is vállaltak

hitükért, Krisztus tanítása és az Egyház iránti hûségükért!

Tisztelettel tekintünk fel tanúságtételükre. Áldozatuk

és helytállásuk erõforrás katolikus közösségünk számára.

Olyan lelk i k incs, amelybõl a jövõben is meríthetünk. Hálát

adunk értük a Gondviselõ Istennek. Örökségüket megilletõ-

dött lelkülettel magunkénak valljuk. 

Fájdalommal emlékezünk arra, hogy voltak olyan ke-

resztények, sõt egyes egyházi vezetõk is, akik a körülmé -

nyek nyomása alatt nyilvánosan elhatárolódtak üldözött

testvéreinktõl, és elfogadták az ellenük gyakran felhozott

koncepciós vádakat. A múlt sebeinek begyógyítását és Is-

ten irgalmát kérjük egész magyar katolikus közösségünk

számára. Ezzel a lelkülettel imádkozunk azért, hogy Isten

szolgáját, Mindszenty József bíborost mielõbb a boldogok

sorában tisztelhessük.”  

Hívõk ezrei várják Mindszenty

József hercegprímás oltárra emelé -

sét. Elgondolkodtató: vajon miért

halad az õ boldoggá avatása las-

sabban, mint a többi társáé?  Nem

azért-e, mert egykori üldözõi, a bol-

sevizmus mûködtetõi, e rémtettek

kiagyalói ma is köztünk élnek! ”

Frigyesy Ágnes
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Beszélgetõ partnerem Fodor Péterné, Homlok Júlia.

Kérlek meséld el a magazin Olvasóinak családod

történetét.

Muzsikus család vagyunk. Ifjúkorunkban
férjemmel, Péterrel együtt Simon Albert keze
alatt tanul tuk a kamarazenekari  muzsikálás
csínját-bínját. Ezután Péter az Ál lami Hangver-
senyzenekarban –  mostani nevén Nemzeti  Fi l -
harmonikusok –  bõgõzte végig a vi lágot és ak-
tív éveit, én pedig negyven évet tanítottam,
húsz évet a budafoki zeneiskolában, és továb-
bi közel húszat a Bartók Béla Zenemûvészeti
Szakközépiskolában. Szenvedélyesen szeret-
tem a tanítást, és a tanítványaimat, akik közül
huszonki lencen diplomáztak a Zeneakadémián,
vagy a különbözõ magyar és külföldi fõiskolá-
kon –  köztük a három fiam.

A gyerekeitekrõl is hallani szeretnék.

Három fiam van. Tamás, Péter és Dániel.
M ind a hármat én kezdtem el hegedülni taníta-
ni alapfokon, és mind a három a Zeneakadémi-
án szerzett diplomát. 

Tamás hét évig volt a Budafoki Dohnányi
Ernõ Szimfonikus Zenekar koncertmestere,
majd részben a kamaramuzsikálás iránti  vágy,
részben a vi l la életének szervezése miatt felad-
ta ezt az ál lást. 

Dani a Szombathelyi  Szimfonikus Zenekar-
ban hegedül a barátaival, a családdal pedig i tt-
hon, õ is boldog kamaramuzsikus. Szívesen
váltogatja a hegedût és a brácsát, mikor me-
lyikre van szükség. 

Péter fiunk hivatást váltott! Nagyszerû dip-
lomakoncertje után három évvel sikeres el is-
mert hegedûsként bejelentette, hogy pap akar
lenni, és beiratkozott az Esztergomi Papnevelõ
Intézetbe. Egy évvel késõbb pedig még sokkal
nagyobb lépésre szánta el  magát: igent mon-
dott az Úristennek, hogy kartauzi szerzetesként
imádkozzon egy életen át az Egyházért és a vi-
lágért. No, ez a döntése keservesen megkínoz-
ta szülõi  szívünket az életmódjuk elzártsága és
szigora miatt. Elképzelni sem tudtuk elõre azt a
lelki  egységet, amely kialakult közte és a csa-
lád között, dacára annak, hogy évenként csak
kétszer találkozhatunk személyesen. 1995-ben
lépett be a szlovéniai „Pleterje”  nevû kartauzi
kolostorba, ahol hét évvel késõbb örök foga-
dalmat tett, majd pappá szentelték.

És Õ boldog ott, megtalálta az élete értelmét?

Amikor a nõvérem megkérdezte tõle, hogy
itt jobban érzi-e magát, mint otthon, akkor azt
mondta, hogy: „nem azért jöttem ide, hogy jól
érezzem magam, ha viszont arra vagy kíváncsi,
hogy megtaláltam-e azt, amiért ide jöttem, ak-
kor igen.”  Az élete célját teljesen ebben látja.

Voltak kifejezett jelei annak, hogy szerzetesnek

készül?

Voltak, de mi nem láttuk. Amit láttunk, ab-
ból nem sejtettük. Visszanézve persze könnyû
a kanyargós utak bizonyos pontjai t fel ismerni,

amelyeket vonalzóval összekötve láthatóvá vá-
l ik a nyílegyenes irány. Gyermekkori  falánk ér-
deklõdése a teremtett vi lág iránt, kamaszkorá-
ban –  Szent Ferencrõl és más szentek életérõl
olvasva –  átterelõdött a teremtõ iránti  rajon -
gásba. Késõbb akadémista korában teológiai
könyveket vásárolt, és azokat tanulmányozta.
Amikor viszont elsõ pleterjei látogatásáról ha-
zaérve nagy lelkesedéssel számolt be az ottani
életmódról és megkérdeztem, hogy családban
vagy szerzetességben gondolkodik, rávágta,
hogy családban. Ezért aztán késõbbi döntése
váratlanul ért minket. 

Hogyan tudnak a világban zajló eseményekért

imádkozni?

Napi saj tót nem olvasnak, de a priorjuk –
akinek feladata, hogy tájékozódjon –  az éppen
aktuális imaszándékot mindig kifüggeszti  a
templom elõtti  folyosóra, tehát imádkoznak a
vi lágban zaj ló konkrét eseményekért, az egész
világért, de fõleg az Egyházért és azokért, akik
azt sem tudják, hogy magukért imádkozniuk
kel lene. M inden imájukat úgy ajánl ják fel ,
hogy az Úristen ott használja fel, ahol éppen a
legnagyobb szükség van rá. 

M ikor és hogyan találtatok rá a villára?

Mi csak egy üres telket kerestünk, amelyen
építhetünk egy családi házat. Az Úristen úgy
rendezte, hogy az elsõ két telektulajdonossal,
akivel megegyeztünk, ne jöj jön össze az üzlet.
Amikor már a kétségbeesés környékezett, hogy
nemsokára megérkezik Csehszlovákiából a fa-
házunk és nincs hová leraknunk, akkor a leg -
jobb barátunk meghallotta a csepeli  kompon,
hogy „valami Huszár- telket”  árulnak a Piroska
közben. Így jutottunk a Huszár-birtok egyik da-
rabjához. 

A vi l la 1881-ben épült Vojnovich Piroska
délvidéki grófnõ számára vadászkastélynak.

Keresztény mûvészek

Kulturál is  misszió  
a Vojnovich–Huszár vi l l ában

Kulturál is  misszió  
a Vojnovich–Huszár vi l l ában

Fodor Péter,  rendi nevén Fracisek Marián

Családi koncert a villában

Elõadás kint
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Keresztény mûvészek

Dr. Huszár Géza 1928-ban vásárol ta meg, aki
az Elsõ Magyar Munkásbiztosító matematiku-
sa, és a József  Nádor Mûszaki Egyetem Köz-
gazdasági Tanszéke, majd a Közgazdaságtudo-
mányi Egyetem matematika professzora volt
egészen 1961- ig. Felesége, Li l i  néni , minden
szépség megálmodója és megvalósítója volt a
parkban és a vi l lában. A két háború között ka-
pujuk tárva volt barátok, tanítványok, rokonok
sokadalma elõtt. A professzor úr számára a
matematika játék volt, de zongorán is szívesen
játszott, énekelt, felesége pedig festett, csel ló-
zott. M indenki, akinek még alkalma volt ismer-
ni õket személyesen, mérhetetlen szeretettel és
tisztelettel  beszélt róluk! Sajnos nekünk ez nem
adatott meg. 

Amikor 1974-ben megvásároltuk a telket,
már csak Li l i  néni két, 80 év körül i  nõvére, Er-
na néni és Rózsi néni lakott a vi l lában. Az el-
következendõ tíz évben két mesebel i  jó tündér
volt a szomszédunk. Amikor a 90 éves Rózsi
néni magára maradt, el tartási szerzõdést kötött
velünk.

Három évig élt velünk, példát élve elénk al-
kalmazkodásból, bizalomból, tapintatból, mér-
tékletességbõl és szorgalomból, ugyanis hát-
ralevõ idejére az volt az életcél ja, hogy rendet
hagyjon maga után.

Így örököltük meg 1987-ben egy „Csipke-
rózsika”  álmot alvó vi l lát és parkot. Egy év alatt
alkalmassá tettük a lakást ahhoz, hogy bérbe
adhassuk, a következõ tíz év bérleti  díjából pe-
dig ki tudtuk fizetni az i l letéket és a házi lagos
felúj ítást.

Amikor az utolsó bérlõ elment, Tamás fiunk
feltette a nagy kérdést: „M i lenne, ha kipróbál-
nánk: éhen halunk-e, ha arra használjuk a vi l-
lát, amire az Úristen teremtette? –  házi kamara-
muzsikára és irodalmi estekre.”  Ez remekül

egybevágott azzal, hogy magunk is, muzsikus
család lévén, nagy örömmel játszunk együtt.
Így kezdtük, és még mindig élünk. Az évek
során az estek témája történelmi- , tudós- ,
bor- , mûvész szalonnal  és –  amíg még kap-
tunk rá támogatást – , szabadtéri  színházi  es-
tekkel  bõvül t.

A hely szel leme sokakat megérint! Egy, a
30-as évek polgári  vi lágát õrzõ otthon, amely
mérete, akusztikája révén az egykori szalonok
dal irodalma és házi kamaramuzsikája mellett
értelmes szónak, hi tnek, igazságnak, vendég-
szeretetnek is befogadó helye tud lenni.

M ennyibe kerül a villa fenntartása?

Tizenkét éve mûködünk, mindenféle hitel
és adósság nélkül. Tamás, amikor megálmod-
ta az esteket, azt hitte, hogy lesz annyi szpon-
zor és mecénás, hogy ingyen fogadhassuk az
vendégeket. De nem volt! Az elmúlt években az
egyéni támogatók száma ugyan növekedett, de
a pályázati  támogatások szinte a nul lára csök-
kentek.

Az estek fenntartják magukat?

Ez egyfelõl köszönhetõ a fel lépõ mûvészek
nagylelkûségének, mivel tiszteletdíjra is csak
az adott est bevételébõl futja, ezért ez elõre
mindig bizonytalan. Hadd említsek a mûvészek
küzül néhányat –  a tel jesség igénye nélkül:
Jandó Jenõ, Takács Tamara, Szabó Gyula,
Eperjes Károly, Kányádi Sándor, Hegedûs End-
re, Esterházy Péter, Erdélyi Zsuzsanna, Pil tz
János, Varga Judit, Rudolf Péter, Nagy-Kálozy
Eszter Jelenits, István, Kolonits Klára, Sebõ
Ferenc, Dr. Habsburg Ottó, Szõnyi Zsuzsa,
Lázár Ervin, Hûvösvölgyi Ildikó, Szõcs Géza,
Sándor György, Õze Áron, Jankovics Marcel l ,
Kubik Anna, M isztrál  együttes, M uzsikás
együttes, Melocco M iklós, Császár Angéla,
Budai  Ilona, Berecz András, Bács Ferenc,
Howard Wi l l iams, Körmendi  Klára. Geiger
György, Maros Éva, Csoóri Sándor, Domokos
Mátyás, és még sokan mások.                         

Másfelõl, ha a közönség nem vásárolná
meg a jegyeket, és nem alakult volna meg leg-
lelkesebb törzsvendégeinkbõl a Vojnovich–
Huszár Vil la Kulturális Közhasznú Egyesület,
már régen egyedül lóbálhatnánk a lábunkat a
kandalló elõtt! A vi l la –  mint ingatlan –  fenntar-
tását pedig egyéb, külsõ rendezvények – eskü-
võk, családi és céges rendezvények, konferen-
ciák – befogadásából igyekszünk megoldani.

Amint látható, az anyagiakat nézve különö-
sebb haszon nélkül boldogulunk, mindez azon-
ban nem mûködhetne saját munkánk és baráta-
ink önzetlen segítsége nélkül. Ezekért cserébe
közönségünk szeretetét, háláját és megbecsülé-
sét kapjuk, valamint az estek élményét –  ami
nem kevés. Helyzetünk nehéz, mi azonban re-
méljük, hogyha a Jóistennek tetszik, amit csi-
nálunk, akkor Õ, és az övéi megsegítenek. 

Kuruczleky Ilona

Kulturál is  misszió  
Vojnovich–Huszár vi l l ában

Kulturál is  misszió  
Vojnovich–Huszár vi l l ában

Vázás villa részlet
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Elõször  táncos, azután bekerül a Színmûvészeti -

re a híres Kazán István osztályba, mint az egyik legte-

hetségesebb színinövendék, olyanokkal mint Kováts

Adél, Rák Kati, Vóko János, Bata János, Csere Lász-

ló és a többiek.

1980 az életem sorsfordulója volt. Ezt nyu-
godt szívvel mondhatom. Példaképet kaptam
Kazán István személyében, és egy új világ nyílt
meg számomra. A kultúra, a színház világa. Fõ-
iskolásként szerepeltem a „Császárok”  és a „Ki -
törés”  címû musicalekben, amelyet a Kazán ta-
nár úr rendezett és tanulhattam kiváló színé-
szektõl. Talán én egy kicsit késõérõ srác voltam.
Csak jóval késõbb, a Fõiskola után váltak éle-
tem részévé az ott kapott értékek, amikor kaptam
az élettõl a szakmai és emberi pofonokat. Önbi -
zalomtól és becsvágytól duzzadtam, mert jól
néztem ki a színpadon. Nem voltam diplomati -
kus típus. Egy elefánt voltam a porcelánboltban. 

M a már nem ilyen?

Ma már nem. Mára sikerült a fiatalság vehe-
menciáját és az azzal járó felesleges dolgokat le-
vetkõznöm. De meg is szenvedtem mindezért.
Engem igazán a komplexitás az, ami boldogít,
musicalszínészként, koreográfusként, tánctanár-
ként, rendezõként vagy éppen színházcsináló-
ként. Sokat dolgozom, mert mindig mindent gya-
korolnom kell, hogy szinten lehessek, maradhas-
sak. Talán ezért is nem ragadtam le, mondjuk
csak a színészetnél vagy csak a táncnál.

A ma rendezõ-koreográfus, akinek egykor híres

alakítása volt az „Ének Az Esõben” címû musical fõ-

szerepe a 90-es évek elején a Fõvárosi Operettszín-

házban, miért van az, hogy szinte csak erre emlékszik

Önnel kapcsolatban a  közönség? 

Hát talán azért, mert tényleg nagyon jól sike-
rült ez a fõszerepem. De a tréfát félretéve, elõ-
ször kaptam bizalmat és lehetõséget, Németh
Sándortól, az akkori igazgatótól. De az Operett -
beli mûködésemhez kellettek kiváló színészkol -
légák is, akiktõl lehetett tanulni és játszani  ve-

lük mint, Farkas Bál int, Oszvald M arika,
Lehoczky Zsuzsa, Németh Marika, Iglódi István,
Virágh József, Hadics László, Németh Sándor
és Haumann Péter, és hát a nagyszerû koreog-
ráfusok, Imre Zoltán és Papp Csaba. Egy kivéte-
les társulat volt, tanultunk egymástól, egyben
segítettük is egymást.

M i a véleménye a mai musical-elõadásokról?

Nagyon tetszik, de az a fajta szakmai komp-
lexitás, amely szükséges az, már nem annyira.
Azt gondolják, hogy a szép ruhák és látványos
díszletek elegendõek a musicalekhez. A tánco-
sok inkább csak mozgó díszletek az elõadások-
ban és nem funkcionálnak. A mai musicalek ki-
zárólag a szép énekhangokra épülnek, pedig a
mûfaj sokkal több ennél.

Ön rendezett egy kiváló mûsort az Orfeumban,

amelyet még külföldrõl is nagyon sokan eljöttek

megnézni! Sõt kivitték Brazíliába is, Rióba! 

Igen, a társulat kiment, én meg itthon ma-
radtam az új mûsort elõkészíteni. De itt is, mint
az Operettben egy nagyszerû táncos és énekes
csapat volt. Lehetõséget kaptam arra hogy kivá-
logassam és egybe tartsam õket. És hát velünk
volt az ország legjobb musical- revü koreográfu-
sa, Bognár Zsuzsanna, akivel végül is együtt
csinál tuk az azóta már híressé vál t „New
Orleanstól a Broadwayig”  címû revüt.

Ez szinte egy idõbe esett az Operettszínházas idõ-

szakával!

Az Orfeumban jóval több volt a fizetésem,
mint az Operettben, mégis az Operett volt az iga-
zi boldogság! Ott játszottam és alkottam. 

Azután csend következett megint Önnél!

Megtaláltam életem útmutatóját,

Jézus Kr iszt ust
Interjú Kriszt László rendezõ-koreográfussal 

Kriszt Lászlóval beszélgetünk színházról, pályáról, kudarcokról, sikerekrõl,
emberségrõl és végül Istenrõl! Több mint harminc éve kezdte el a mûvész pá-
lyát! Táncos az Ikarosz balettben, aztán Színmûvészeti Fõiskolás, azután hét
évig csend, majd egyszer csak feltûnik üstökösként az Operettszínházban, ké-
sõbb mulatók koreográfusa és rendezõje, azután megint csend következik, de
közben Koreográfus diplomát szerez a Színmûvészetin. Mostanság ötödik éve
rendezõje a Kazán István Kamaraszínháznak, amely a Fészek Mûvészklub-
ban mûködik, egyben negyedik éves Teológus szakos hallgató a Károli Gás-
pár Református Egyetemen, huszonöt éve foglakozik tánctanítással.

Keresztyén mûvészek

Egy nagy generáció.  Görgey Róbert,  Földi
Béla,  Kriszt László és Gajdos József rendezõ 

1995.  Madách Színház – Macskákban

1990–1993 Operettszínház – Ének az esõben
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Nem teljesen, mert a tánctanítás kitöltötte az
életemet. Akkor alapítottam meg a „Komplex
Dance Stúdiót”  és a „Kriszt Revü”  tánckart.
Nagyszerû táncosokkal dolgoztam együtt a pá-
lyám során. Sok értékkel bíró táncelõadást csi-
náltunk, és olyanok jártak hozzánk elõadásokat
nézni, mint Szinetár M iklós, Seregi László és
sok más elismert mûvész. Nyugodtan mondha-
tom, a Komplex Dance Stúdió azóta már foga-
lommá vált. Rengeteg munkát igényelt tõlem, de
a médiánk nagyon kevés volt, ezért nem alakult
ki olyan kultuszunk, mint manapság a Madách
táncstúdiónak. 

Akkor a csend csak látszólagos csend volt?

Igen,  mert 2003-ban elvégeztem a Színmû-
vészeti Egyetemen a Színház koreográfus sza-
kot, és ennek ellenére se színészként, se kore-
ográfusként nem tudtam elhelyezkedni. 

M agánélete, hogy alakult?

Két nagyszerû gyermekem van, egy kisfiú,
és egy kislány. Nem velem élnek, de igyekszünk
sokat együtt lenni. Nagyon szeretem õket.

Jelenleg a Kazán Istvánról elnevezett kamaraszín-

ház vezetõje és rendezõje?

Éppen most lesz az ötödik évadunk a Fé-
szekben. Azért ez nem kevés munkába és õrület-
be került nekem, hogy eljussunk idáig! A kezde-
teknél segítettek a kollégák, akiknek a munkája
és hozzáállása nélkül nem tartanánk itt. 

Idén az Ön rendezésében volt az elsõ színházi

elõadás a Dohány utcai Zsinagóga történetében, a

Holokauszt emléknapon 2010. április 19-én.

Erre nagyon büszke vagyok. Sárdi Mária:
„Kislány a pokolban”  címû önéletrajzi holo-
kauszt naplódrámát rendeztem még négy évvel
ezelõtt, és hát most tudtunk kilépni vele a nagy-
közönség elé. A közönség elismerése pedig
mindenért kárpótolt.

Kortárs és klasszikus írók sorozat, Keresztyén és

zsidó kulturális esték, Ady trilógia, „Csodálatos Köly-

kök” gyerekszínház, jótékonysági elõadások sérült

gyerekeknek, Hajléktalanok színháza és sok minden

más jellemzi a kamaraszínház repertoárját. M ind ez

Önnel és irányításával! Bírja?

Tudja megint szerencsém volt, hogy mind
emberileg , mind szakmailag egy nagyszerû tár-
sulatot tudhatok magam mögött. Ma színházat
csinálni állami támogatás nélkül öngyilkosság.
Négy év alatt egyszer kaptunk állami támogatást,
és nálunk ez idáig nem volt belépõjegy, 2010- tõl
õszétõl viszont már lesz, mert muszáj. Olyan szí-
nészekkel dolgozom, akiket máshova nem na-
gyon hívnak. Nem azért, mert nem tudják a szak-
mát, hanem mert nem felkapottak. Én megterem-
tem a színház mûködésének a feltételeit, a szí-
nész meg próbál és játszik, a siker pedig az övé.

Gershwint koreografál, táncot tanít és oktat. Hon-

nan ez a rengeteg energiája?

Jók voltak a táncmestereim, a szorgalmam-
mal pedig soha nem volt probléma. Rajtuk és
persze a magam hozzáállásán múlt minden. Õ
hozzájuk hasonló utat, mutatókat kívánok a mai
mûvészgenerációknak tiszta szívbõl!

Negyedik éves teológus szakos hallgató a

Károlin! Hogy jött az életébe?

Rossz döntések sorozata vezetett el oda,
hogy az életem teljes csõdbe torkollt. Mentáli-
san, egzisztenciálisan teljesen leépültem. A ba-
rátaim – akiket annak hittem – eltûntek, gyógy-
szerfüggõvé váltam, éheztem. Reménytelenné
vált az életem. Amit nem mások, azt magam
rontottam el az életemben! És akkor kezembe
vettem a Bibl iát –  én, aki azelõtt soha – , és ol-
vasni kezdtem a Zsoltárok könyvét. Azt a köny-
vet, amely az emberi nyomorúsággal, az emberi
elesettséggel foglalkozik – így hát, az egyetem
automatikusan jött.

Akkor Ön most keresztyén?

Megtaláltam életem legnagyszerûbb útmu-
tatóját, vezetõjét, Jézus Krisztust. Vajha elõbb
tettem volna! Sokszor voltam már életemben
padlón, de életem ezen részénél képtelen voltam
felállni. És Isten küldött segítõket, új- régi igaz
barátokat. Óriási érzés volt és érzés a mai napig.
„Szükség néktek újonnan születnetek. ... bizony
mondom néked, ha valaki újonnan nem születik,
nem láthatja az Isten országát.” – mondja Jézus
Nikodémusnak. Az ember azt hiszi, hogy sorsá-
nak kovácsa lehet, de ez nem így van, csak bi-
zonyos mértékig. Persze, hogy melyik irányt
vesszük fel, a jót vagy a rosszat, az rajtunk is
múlik. Mindennek megadjuk az árát az életünk-
ben, mert hányszor alakul a rossznak tûnõ dön-
tésünk helyesnek és fordítva.  Nos, mivel az em-
beriség által gyártott mindenfajta ideológia, fi lo-
zófia csõdöt mondott, ezért egyetlen egy mindig
érvényes iránymutató van, ez pedig az Isten, s
az általa tett kinyilatkoztatás, amelyet a Biblia
hordoz. A testé lett Ige, Jézus az egyetlen út, aki
megtudja változtatni az ember szívét, lelkületét,
egész lényét. Ha el fogadjuk Istent életünk
irányítójának, és rá hagyatkozunk, akkor Õ veszi
kézbe sorsunkat. Ma már élem az életem, és
nem kiélem, mint annyiszor tettem.

Azért látszik, hogy negyedéves teológus hallgató!

Nem vagyunk egyedül a világban, és nem csak
rajtunk múlnak a jó alakítások, produkciók, az
életünk. Ahhoz kellenek mások is, de legfõbb-
képpen az Jóisten.

A beszélgetésünk vége felé, kérem, mondja el a

szakmai terveit, elképzeléseit?

Hát, abból van elég, csak az a kérdés, hogy
mire jut erõm, idõm, és mire lesz anyagi forrás.
De a hajtómotor úgyis az ember szíve, lelke. A
többi nem rajtunk múlik. Csinálom a színházat,
és a színészképzõ stúdiót, új bemutatókkal vár-
juk a nézõket a Fészekben. Egy új gyerek szín -
házat alapítottam, és hát a tánctanítás, meg az
egyetem, amely teljesen lefog kötni az elkövet-
kezõ idõszakban – Isten segítségével. A két
weboldalunkon: mindenamiszinhaz.hu és a
junion.hu nyomon lehet kísérni a munkáinkat.

Köszönöm a beszélgetést! További eredményes

munkát kívánok Önnek! D. Eszter

Keresztyén mûvészek

1990–1993 Fõvárosi Operettszínház – 
Mária Fõhadnagy

Helyey László színmûvésszel
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A
Prudentia Társulás október 2 -án a komáromi Duna

M ente M úzeum dísztermében Egyház és közösség

címmel konferenciát szervezett a felvidéki magyar

katolikusokat érintõ mindennapi kérdésekrõl.  A konfe-

rencia társszervezõi a Pázmaneum Társulás és az  Egy

Jobb Komáromért polgári kezdeményezés voltak.

A megjelenteket  Petheõ At t i la,  a Prudent ia Társulás

vezetõje és Stubendek  László,  a Csemadok  Komárom i

Városi Szervezetének  elnöke köszöntöt te.  Elek  László

atya elõadásának  anyagát  írásban küldte el,  m ivel bér-

máláson kellet t  részt  vennie az izsai egyházközségbe n.

Elsõként Farkas Zsolt, garamkövesdi lelk iatya, a

Jópásztor Alapítvány elnöke tartotta meg elõadását Ke-

resztény f iatalok a nemzet szolgálatában címmel. Az elõ-

adó fontosnak tartotta elmondani, hogy nagy felelõsség

hárul az if júsági csoportokra a keresztény életvitel és az

egészséges nemzetszeretet területén. Külön foglalkozott a

cserkészettel. A magyar f iatalok a Felvidéken a Szlováki-

ai Magyar Cserkészszövetségbe léphetnek be, amelynek

Pozsonytól Királyhelmecig számos csapata van. Zsolt atya

megemlítette, hogy „ megfigyelhetõ a cserkészetnél is,

hogy ez az if júsági közösség is krízishelyzetbe került .  El-

tér az alapító szándékától és számos esetben a keresz-

tény és nemzeti értékeket elhanyagolják. Az egészséges

öntudatot kell k ialakítani a f iatalokban. Felhívta a hallga-

tóság f igyelmét arra, hogy a média sok esetben mellékvá -

gányra terelik a f iatalokat és nem az alapvetõ erkölcs és

keresztény értékrendek fontosságát hangsúlyozzák ki.

Több esetben a f iatalok szélsõjobboldali mozgalmakban

keresnek menedéket, ahol a szervezetek vezetõi k ihasz-

nálják a védtelen if jakat. Zsolt  atya k ihangsúlyozta, hogy

meg kell különböztetnünk az extrém nacionalizmust a na-

cionalizmustól is, hiszen a szó eredeti értelmében a naci-

onalizmus nem rossz, amíg a szélsõségek felé nem fordul.

Sokszor a f iatalok boldogságpótló szerekhez nyúlnak,

ilyen a drog és az alkohol is. Sok esetben hiányzik a f ia-

talok életébõl a szeretet és a közösség, ezért az if júság-

gal foglalkozó szervezeteknek ilyen alternatívákat kell fel-

állítaniuk. A modern korban sokan összekeverik  a szabad-

ságot a szabados életmóddal is, amely a közerkölcs és a

keresztény szellemiség elhagyásához vezethet. Az elõadó

kiemelte az oktatás szerepét is a helyes nemzeti értékek

nevelésének szempontjából. Helytelenül skatulyázzák be

az embereket azok, ak ik  azt mondják: „ Ha valaki magyar

zászlót lobogtat, szélsõséges!  Ha valaki elénekli a Him -

nuszt, szélsõséges!  Ha valaki díszmagyart vesz fel, szél-

sõséges! ” –  fogalmazott Farkas Zsolt .  Végezetül k ihang-

súlyozta az elõadó az ima és a család szerepét, amelyek

megléte esetén az ún. „ pótcsalád”  már nem vonhat ja el

az if júságot a helyes keresztény és hazafi szellemiségtõl.

Második  elõadóként Szalay György a Bencés rend

közösségi tevékenységérõl és rest itúciós igényeirõl szólt .

Elõadásának elsõ részében bemutatta a komáromi ben-

cés közösséget, amely meghatározó szerepet tölt  be

mind a mai napig a város életében. Kiemelte, hogy az év -

századok folyamán sokszor nehéz körülmények között

folytat ták az oktatást Szent Benedek követõi.  A II.  világ-

háborút követõen szinte egyetlen tollvonással, a Beneš-

dekrétumok alapján tet te rá a csehszlovák állam a kezét

a bencés vagyonra. A baloldali eszmék térnyerése követ-

keztében az egyház az istentelen vörös sátán karmai kö-

zé került .  Komáromból

már 1 9 4 7 -ben internál-

ták a bencés szerzetese-

ket a munkatáborokba.

Az 1 9 7 7 -es pápai bulla

alapján a szlovák egy-

házhoz csatolták a ben -

cés plébániákat ( Komá-

romfüss, Deáki)  Az ún.

bársonyos fordulat  után

1 9 9 3 -ban lehetõség adó -

dott  az egyházi ingat lanok visszaszerzésére. A sors f into-

ra, hogy Szlovákiában 9 5 %-ban visszakerültek az elkob-

zott  tulajdonok az egyházhoz, de a maradék 5 %, amely

ép a magyar ingat lanokról szól még mindig az államé. Az

elõadó fényképekkel ellátott  bemutatójában a jelenlevõk

megismerkedhet tek  a komáromi bencés rendházzal és a

nemrégiben történt régészet i feltárásokkal is. A felújítot t

rendház viszont máris a randalírozók martalékává vált ,

ak ik  több ízben is megrongálták az épület díszítõ eleme -

it .  A rest itúciós igények között k iemelt szerepet tölt  be az

oroszvári Lónyai-birtok és a kastély visszaigénylése. 

Oroszvár 1 9 4 7 -ig Magyarországhoz tartozott .  Az

1 9 2 0 -as trianoni határ az Oroszvár és Pozsonyligetfalu

között i Köpcsény kataszteri területén húzódott .  Oroszvárt

az 1 9 4 7 -es párizsi békeszerzõdésben Csehszlovákiához

csatolták. 1 9 4 7 -ben a csehszlovák állam egy, a Beneš-

dekrétumok alapján elfogadott  törvényre hivatkozva ko-

bozta el a „ magyar nemzet iségû belga k irályi hercegnõ”

ingat lanjait .  Valószínû, hogy a csehszlovák hatóságok az

elkobozhatóság érdekében minõsítet ték a belga k irályi

család tagját magyar ( azaz ellenséges)  nemzetiségûnek.

De mivel Oroszvárnak 1 9 4 7 -es Csehszlovák iához csatolá-

sakor az örökhagyó tulajdonosok, a hercegi pár már nem

élt ,  ekkorra az ingat lanok tulajdonosa már a jogos örö-

kös, a Pannonhalmi Fõapátság volt .  A Csehszlovák ia által

jogtalanul elkobzott  magyar egyházi tulajdon visszaszer-

zésére ( rest itúciójára)  a jogos örökös 2 0 0 3 -ban a jog-

utód államban, Szlovákiában pert indított .  A Lónyay há-

zaspár a Magyar Királysághoz tartozó Oroszvárra,  a

Lónyay-kastélyba költözött .  A második  világháború végén

a Lónyay Elemér hercegnek és feleségének menekülnie

kellet t  a közeledõ szovjet  Vörös Hadsereg elõl.  A Pannon-

halmi Bencés Fõapátságban kaptak menedéket, ahol Ke-

lemen Krizosztom fõapát ( 1 8 8 4 – 1 9 5 0 )  bújtatta õket,

más menekültekkel együtt .  Birtokaikat és mûkincseiket

az apátságra hagyományozták. Lónyai felesége, Stefánia

hercegné it t  hunyt el,  1 9 4 5 . augusztus 2 3 -án. Lónyay

Elemér herceg egy évvel késõbb, 1 9 4 6 . július 2 9 -én

hunyt el Budapesten. M indketten a Pannonhalmi Fõapát-

sági templom kriptájában nyugszanak. Az államnak nem

érdeke visszaadni az ingat lant a bencéseknek, így a pe-

reskedés elkerülhetet len ebben az esetben. 

Reményét  fejezte k i az elõadó,  hogy hamarosan a

véglegesen felújítot t  rendház majd megnyit ja a kapuit  a

szlovák iai magyar közösségek elõt t .  

A következõ elõadó

ThDr.  Karaf fa János,  a

Pázmaneum elnöke volt ,  ak i

a Küzdelem a szlovákiai ma -

gyar püspökségért  címmel

tartott  elõadást.  A szlovákiai

magyar katolikusok történel-

m i át tek intésével kezdte az

elõadását János atya, ak i Tri-

anontól napjaink ig foglalta

össze a felvidéki magyar ka-

tolikusok helyzetét.  Az 1 9 2 0 -as békedik tátum után ala-

posan megváltozot t  a magyar nemzet iségû papok és hí-

vek szerepe az új államalakulatban, ahol többnyire üldöz-

tetésnek és megaláztatásnak voltak k itéve. Míg egyesek

elhagyni kényszerültek a Csehszlovák iának adományo-

zott  területeket,  addig mások szülõföldjükön másodrendû

polgárokként élhettek tovább. Az elõadó megemlítet te az

1 9 2 4 -es komáromi Katolikus Nagybizottság megalakulá-

sát, a katolikus nagygyûléseket, a katolikus k isszeminá-

rium és kollégium fontos küldetését is. Az 1 9 2 8 -as Me -

morandum, amely szinte ma sem vesztette aktualitását

–  fogalmazott  a Pázmaneum elnöke, az akkori magyar

papok és hívek k ívánságait  foglalta magába. Többek kö-

zött  az önálló magyar püspökrõl és a magyar ajkú papne-

velésrõl és a hívek lelk ipásztori gondoskodásáról is fontos

tételek szerepeltek benne. Az 1 9 4 5 -ös megszállást  köve -

tõ idõszakban, a jogfosztot tság, majd a bolsevik  dik tatú-

ra éveiben is voltak bátor papok, ak ik  az üldöztetést vál-

lalva k iálltak  a felvidék i katolikus magyarság jogai mel-

let t .  M íg egyesek szenvedtek hitükért  és magyarságu-

kért ,  addig mások a jó pozíció reményében behódoltak

az államnak. Szervezett ,  hivatalos formában az elnyomó

gépezet mûködése miatt  ebben az idõben lehetet len volt

a kérések és elõterjesztések megfogalmazása. A demok-

rat ikus változások lehetõvé tették, hogy a Szlovákiában

élõ magyar katolikusok elõterjesszék jogos igényeiket  az

egyházi fõhatóság felé. Megindult  a Komáromi Imanapok

sorozata, emellet t  regionális szintû imadélutánokat is

szerveztek magyar papi,  szerzetesi hivatásokért  és ma -

gyar fõpásztorért .  1 9 9 3 -ban 5 3  ezer szlovákiai magyar

katolikus hívõ aláírásával kérte magyar nemzet iségû püs-

pök k inevezését, s ezt a kérésüket képviselõik  1 9 9 5 -ben

személyesen is eljut tat ták a Szentatyához. 2 0 0 1 -ben, a

1 2 . Komáromi Imanapon Sokol érsek jelenlétében me -

morandum került  felolvasásra, amely a felvidék i magyar

katolikusok gondjaira kívánt rávilágítani, s megoldási ja-

vaslatokat vázolt  fel.  Az elõadó k ihangsúlyozta a Komá -

romi Imanapok fontosságát és Lénár Károly, az imanapok

elindítójának szerepét és hõsies küzdelmeit  a többségi

nemzettel szemben, majd pedig szólt  a szlovákiai ma -

gyar papok és hívek által ellenjegyzett  Memorandumról,

amely a szlovák iai magyar katolikus közösség helyzeté-

rõl,  problémáiról és ezek megoldási lehetõségeirõl szólt .  

Karaffa János elmondta, hogy „ A memorandum meg-

fogalmazása után eltelt  idõszakban érdemi elõrelépés

Egyház és közösség 
Felvidéki római katolikus hírek

Farkas Zsolt elõadása 
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nem történt. Felcsillanni látszott  a remény, amikor új se-

gédpüspököket  nevezet t  k i a Szentatya a pozsony-nagy-

szombat i fõegyházmegye részére. Magyar nemzet iségû

püspököt  nem neveztek  k i számunkra,  de még a k ineve-

zett ,  magyarul is beszélõ szlovák nemzet iségû új segéd-

püspök, Orosch János –  minden igyekezete ellenére sem

kapott  olyan jogköröket,  amelyek révén felvállalhatta vol-

na a magyar katolikusok képviseletét.  A 1 8 . Komáromi

Imanapon tehát továbbra is magyar papokért  és magyar

fõpásztorért  imádkoztak a felvidék i magyar katolikusok,

majd több mint 3 5 0 0  aláírást gyûjtöt tek össze alig 3  hét

alat t  a Szentatyát  üdvözlõ Nyilatkozathoz, amelyben ké-

rik  megfelelõ jogkörökkel felruházott  magyar fõpásztor

k inevezését  is.   A 2 0 0 1 -es népszámlálás alkalmával a

szlovák iai magyarok 6 5  százaléka, m integy 3 7 2  ezer fõ

vallot ta magát katolikus vallásúnak. Nagy részük –  m int-

egy kétharmaduk –  a Pozsony-nagyszombat i Fõegyház-

megyében élt .  A régóta esedékes új egyházmegyei fel-

osztásban az eddig 4  egyházmegye területén élõ magyar

katolikusok  immár 6  egyházmegyében vannak jelen.  A

felosztásnál az ál lam i közigazgatáshoz hasonlóan

észak– déli irányban húzták meg a határokat.  Az eddig

nagyrészt  egységes tömbben elhelyezkedõ magyar espe-

resi kerületek és plébániák most különbözõ egyházme-

gyékhez tartoznak.

A Pozsonyi érsekségbe került a somorjai és szenci es-

peresi kerület, míg a besztercebányai püspökséghez, ahol

eddig nem voltak magyar hívek, csak az ipolysági és

nagykürtösi esperesség néhány magyar ajkú plébániája tar-

tozik. A nagyszombati egyházmegyében jelentõs marad a

magyar katolikusok száma, hiszen itt  maradt a dunaszer-

dahelyi, galántai, vágsellyei, komáromi és ógyallai esperes-

ség, de ott is a szlovák esperesi kerületek lesznek többség-

ben. A nyitrai püspökséghez eddig csak néhány zoboraljai

magyar egyházközség tartozott, most oda csatolták az ér-

sekújvári, párkányi és zselízi esperesség nagyrészt magyar

plébániáit ,  ám 1 2  szlovák esperesség mellett ,  így még a

2 0  %-ot sem éri el a magyar hívek száma.”

A katolikus egyház legfõbb képviselõi 2 0 0 8 . február

1 4 -én hirdet ték  k i a római katolikus egyházmegyék át-

szervezését, valamint két új egyházmegye megalakítá-

sát.  A levél szerint  az átszervezési terv k idolgozásánál a

Szlovák Püspökkari Konferencia nem volt  tek intet tel arra,

hogy megoldásukkal megbomlik  az egy tömbben élõ ma-

gyar nemzet iségû hívek természetes egysége.

„ Aggódunk  am iat t ,  hogy az egyházm egyei átszerve-

zés felgyorsíthat ja a magyar nemzet i k isebbség észre-

vét len asszim ilációját .  Nyilván célzatosan választot ták

ilyen módon az észak– déli,  nem pedig nyugat– kelet i

felosztást .  Ennek következtében a magyar nemzet iségû

hívek  természetes egységét  hat  egyházmegyébe osztot-

ták  fel.  Ezt  a számunkra nagyon kedvezõt len felosztást

( . . . )  tudomásul vet tük ,  ám azzal nem vagyunk elégedet-

tek”  –  áll a dokumentumban . 

A nyílt  levelet a Szlovák Püspökkari Konferenciához

juttatta el a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Ala-

pítvány és a Mécs László Társulás. A petíciós íveket ma-

gyar hívek mellett szlovák nemzetiségû katolikusok is el-

látták kézjegyükkel, és természetesen számos lelk ipász-

tor is csat lakozott a közös fellépéshez. Szeptember 1 9 -én

a Szlovák Püspökkari Konferencia elnöke, Mons. František

Tondra püspök Pozsonyban fogadta a Nyílt  levelet kezde-

ményezõ szervezetek képviselõit  és átvette tõlük azokat

az aláírási íveket.  A kéréssel egyetértõ magyar nemzeti -

ségû hívek és lelk ipásztoraik nevében a Szlovák Püspök-

kari Konferenciához eljuttatott nyílt levelet 2 5  szlovákiai

magyar civil szervezet támogatta, amelyek részt vállaltak

az aláírások gyûjtésében. A márciusban elkezdõdött alá-

írásgyûjtést  két hónap alat t  m integy huszonötezren írták

alá. A Szlovák Püspöki Kar érdemi választ nem adott  a

Nyílt  levélre és az egyházmegyék püspökeire testálta a

felvidéki magyar papok és hívek pasztorációjának kérdé-

sét. A Pázmaneum Társulás és a Jópásztor Alapítvány a

magyar katolikusok többségének óhaját szem elõtt  tartva

továbbra is szorgalmazza, hogy a k inevezett püspöki hely-

nökök munkáját olyan, a magyar katolikusok pasztorá-

ciójával megbízott  fõpásztor koordinálja, ak inek tevékeny-

sége nem korlátozódik csupán valamelyik egyházmegyé-

re, hanem összefogja a felvidéki magyar katolikus papo-

kat és híveket, ezáltal is elõsegítve a lelk i élet fellendülé-

sét a különbözõ egyházmegyék magyarok által is lakott

területein –  fogalmazott a Pázmaneum elnöke.

A Magyar tannyelvû egyházi iskolák jelene és jövõje

Szlovákiában címmel tartott  elõadást a konferencián

PaedDr. Madarász Róbert, a komáromi Marianum Iskola-

központ igazgatója. Történeti áttekintésében a felvidéki

katolikus iskolák helyzetét elemezte majd három korszak-

ra osztotta az egyházi iskolák történeti áttek intését. Ki-

emelte elõadásában a magyar egyházi iskolák szerepét a

felvidéki magyar if júság nevelése kapcsán és alapos elem-

zései rámutattak, hogy közösségi létünk fontos elemeivé

a többfunkciós iskolaközpontok válhatnak a jövõben. Az

1 9 9 2 – 1 9 9 9  között i idõszakot a nagy fellendülés jelle-

mezte, ekkor alakultak a Felvidéken a katolikus és refor-

mátus egyházi iskolák szerte az országban. A 2 0 0 0 -es év-

tõl az egyházi iskolák mindennapjait  megpecsételi az egy-

házi iskolákról szóló f inanszírozási törvény és a diáklét-

szám alapú f inanszírozás. Ebben az idõszakban egyházi

óvodák jöttek létre, egy alapiskola és egy gimnázium.

Több egyházi alapiskola közös igazgatóság alá került  és a

kelenyei egyházi iskola 2 0 0 8 -ban meg is szûnt. A

Marianum Iskolaközpont igazgatója elmondta, hogy az ál -

talános tendencia, a csökkenõ népszaporulat és a magyar

gyermek magyar iskolába való nem beíratása a legna-

gyobb veszélyt hordozza magával. A gútai és az ipolysági

egyházi iskolák is igyekeznek több lábon állni és iskola-

központokká alakulnak át. Az elõadó hangsúlyozta, hogy

a többi egyházi iskola elõtt  is az iskolaközpontokká való

átalakulás a legnagyobb esély a túlélésre, ahol az óvodás-

tól a gimnáziumig folyik a nevelés és a kollégiumban pe-

dig távoli vidékek növendékeit is el tudják helyezni. A fel -

épült Szent Imre kollégiumra az államtól egyetlen f illért

nem kaptak .  

Utolsó elõadóként  M olnár László a Hum an

International karitatív szervezetet mutatta be a jelenlevõk-

nek, akik megtudhatták, hogy a Human International pol -

gári társulás, immár öt éve segít a rászorulókon. Külföldi,

fõleg ausztriai segélyszervezetekkel együttmûködve  rend-

szeresen segély szállítmányokat juttatnak el különbözõ

kórházakba Szlovákiába, Magyarországra is egyaránt, de

öregotthonokba és gyermekotthonokba is visznek adomá-

nyokat. A szállítmányok értéke gyakran a milliós összeget

is meghaladja. A Felvidéken mûködõ karitatív szervezet

lehetõségeihez mérten megpróbál segíteni olyan családo-

kon és gyermekeiken is, akik szociálisan hátrányos hely -

zetük miatt  nem tudnak részt venni pl.  úszó vagy sí tan-

folyamokon, tanulmányi k irándulásokon. Segélyszállítmá-

nyaikkal Erdélyben és Kárpátalján mûködõ árvaházakba is

eljutottak már. Molnár László elmondta, hogy pályázatok

út ján, illetve adományokból gyûjt jük össze a támogatásra

szánt öszszegeket. Szállítmányaik tartalma külföldi se-

gélyszervezetek, valamint vállalatok és magánszemélyek

felajánlásaiból áll össze, amelyet az ipolyfödémesi szék-

helyükön önkéntes munkások segítségével osztanak szét

és jut tatnak el a megfelelõ helyekre. Molnár László sajná-

latát fejezte k i, hogy kevés felvidéki önkormányzat, plé -

bánia használja k i a karitatív szervezet lehetõségét, ha-

nem inkább többségiben szlovák nemzetiségûek érkez-

nek, akiknek ugyanolyan szeretettel segítenek.  

A konferencia végén Petheõ Att ila reményét fejezte

ki,  hogy a felvidéki magyarokat

több szempontból is érintõ kér-

désekben világos helyzetképet

kaphattak. Ugyanakkor megem-

lítette, hogy a jövõben a kom-

munista hatalommal együttmû-

ködõ világi és egyházi szemé-

lyekkel foglalkozó konferencia

szervezése is elõkészületben van. Karaffa Attila

Felvidéki római katolikus hírek

Karaffa János,  
Madarász Róbert,  
Petheõ Attila

Molnár László 

Madarász Róbert elõadása
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M
áriapócson augusztus 10-én az ünnepi
Szent Liturgiát Cyril Vasil érsek úr ve-
zette a nyárutói melegben, aki a keleti

kongregáció titkára. Ünnepi volt a Szent Litur-
gia, Kisboldogasszony ünnepe miatt is, de azért
is, mert most adták át ünnepélyesen a megújult
bazilikáját nemzeti kegyhelyünknek. A Szent Li -
turgiát imaóra elõzte meg, amelyen vegyes kó-
rus énekelt. 

A „Hit és egészség”  nevezetû program kere-
tében, Európai Uniós pénzbõl, felújításra került
a bazil ika, bazil ita monostor, a templomtér, a
templombelsõ pl. az ikonosztázion. Az ikonokat
restaurál ták, megtisztították a szakemberek,
amely által vi lágosabb és élénkebb színûek let-
tek a képek, az ikonosztázion ál lványzata, és a
Mária oltár pedig új aranyozást kapott. Szintén
újonnan készült el a szabadtéri oltár is. A temp-
lom padlófûtést kapott, új festést, hangosítást.
Kocsis Fülöp görög katolikus püspök szentelt
vízbe mártott izsóp ággal hintette meg megáld-
va a megújult templomot. Mindenki odaadó fá-
radozását megköszönte szent beszédében
Christoph Schönborn bécsi bíboros. Hallgas-
sunk bele a prédikációjába: „M iért történt a
könnyezés csodája Máriapócson 1696-ban, és a
könnyezések sorozata? Az eredeti ikont elvitte
Lipót császár Bécsbe, ahol azóta is tisztelik.
Megtiszteltetés, hogy i lyen sok zarándokkal
együtt itt lehetek, biztos a híveknek is eszébe ju-
tott már a kérdés, hogy a Szûzanya miért sírt?
Ekkor voltak a háborúk a törökkel, régen emiatt
sírt. Szûz Mária ma az emberek nyomorúsága
miatt szomorkodik együttérzõen. Egy biztos, az
akkori embereket felrázta az Égi Édesanya köny-
nye. A választ, hogy mit üzen Mária, az ikon ad-
ja meg, melyen a Szûzanya Jézusra mutat. Meg-
mutatja az utat, aki Jézus, ezért is 'útmutató' az
ikon neve a bizánci mûvészetben. Követjük-e mi,
Jézust, az útján? Szeretjük-e mi eléggé Jézust? 

Az együttérzés könnyeit hullatta Mária, az
56-os menekültek miatt, a kommunizmus kö-
vetkeztében üres szívûek miatt? Sír, mert mi ke-
resztények nem követjük eléggé az Õ Szent Fiát.
Újuljunk meg hát a l i turgia szent szövegével –
Önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus
Istenünknek ajánljuk!" A bíboros homíliája vé-
gén a Stephansdom épületének egy kövét, Szent

István elsõ vértanúnak és Bécs védõszentjének
Hofbauer Szent Kelemennek ereklyéit adta át
ajándékként a Hajdúdorogi Egyházmegye püs-
pökének.

A meghívott vendégek közt volt Mádl Ferenc
volt köztársasági elnök, államtitkárok, a Szent
Liturgián részt vettek a testvéregyházak képvise-
lõi, a határon túli görög katolikus püspökök, a
magyar ajkú római püspökök, 160 konccelebrá -
ló pap, közel 40 püspök, köztük csaknem a tel-
jes magyar püspöki kar. A konccelebrálásban
részt vett többek közt Juliusz Janusz apostoli
nuncius, M ajnek Antal  munkácsi  püspök,
Schönberger Jenõ szatmárnémeti és Böcskei
László nagyváradi római katolikus püspökök.

Sorjázott a sok keresztény a gyóntató folyo-
són, és az értetkõzésnél, vagyis a Szûz Mária
vérkönnyeit felfogó kendõ megérintésére. Kér-
jük az ünnep kegyelmi ajándékait és sikerét a mi
Kisasszonyunktól, a Könnyezõ Pócsi Szûzanyá-
tól. Érdekes volt megtapasztalni azt az élményt,
amikor egy szlovák zarándokcsoport érkezett a
templomtérre, egy közismert Mária éneket éne-

keltek szlovákul, mire egy magyar asszony a kö-
zelembõl, magyarul folytatva, ráénekelte a ref-
rént. Emiatt a spontán együttmûködés miatt vi l-
lant az eszembe, ha a keresztény katolikusokra
lenne bízva a két nép viszonya, nem is lenne itt
semmilyen politikai el lentét. Az ünnep délután-
ján 15 órától vecsernyén vehettek részt a kedves
hívek, aztán római katolikus szent misén, majd

kivonultak a temetõbe, megemlékezni az el-
hunytakról, majd ismét vecsernye következett,

Hit  és egészségHit  és egészség
Ünepélyesen átadták  a megújult  bazil ik át
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immár lítiával. Éjszaka sem fejezõdtek be azon-
ban a programok, következett az Akathisztosz
éneklése, az éjszakai virrasztás, majd utrenye,
vagyis reggeli istentisztelet, és vasárnap 10 órá-
tól a püspöki Szent Liturgia volt meghirdetve,
Kocsis Fülöp görög katolikus hajdúdorogi me-
gyéspüspök vezetésével, de változott a program,
mert püspök úrnak el kellett mennie. Helyette
Papp Miklós erkölcsteológus atya prédikációját
hallgattuk, de nem bántuk meg a cserét, mert
frappáns, az életben is használható útmutatást
adott az életvezetésünkre nézvést. Okuljanak az
olvasók is: „Az élet egy megoldandó feladat. Ezt
a feladatot szeretnénk jól megoldani, jó gyü-
mölcsöket hozni, a kudarcokat elkerülve. Ehhez

a nagy feladathoz a mai ünnepünk kulcsot ad,
hogy hogyan kell ezt a feladatot, amit csak én

tudok megoldani, jól végig vinni. Az Istennek is
van egy nagy feladata, egy nagy mûve: Krisztus
földi pályafutása. Mielõtt ennek a munkának ne-
ki kezd az Isten, elõtte kegyelemmel megalapoz-
za a helyzetet azzal, hogy elküldi Szûz Máriát. A
kezdetet megalapozza kegyelemmel a három
ünnep Szûz Mária életében, amelyek teljesen
összetartoznak a szeplõtelen fogantatása, a mai
ünnep a születése, és a templomba való beveze-
tése, mind a három ugyan arról szól, hogy Má-
riát a kegyelem különösen átjárja. Ezt a kulcsot
jegyezzük meg, hogy elõbb a kegyelem, utána a
munka, mert így több esélyünk van jó gyümöl-
csöket hozni.  

A mai evangélium is errõl szól, Mária és

Márta történetével. Nem mondja Jézus egy szó -
val sem, hogy nem kell sürögni- forogni, nem
kell dolgozni, mint Márta, de elõbb oda kell ül-
ni Jézus lábához és rá figyelni, mint Mária. A
kezdetek legyenek kegyelemmel tel jesek. Kez-
detek mindenütt vannak az életben. Egy úszó -
bajnokságon, ha nem jól ugrik el a rajtkõrõl a
versenyzõ, utána már annyi az eredménynek,
úszik, hogy legalább utolérje önmagát. Aki há-
zat épít, nagyon jól tudja, ha az alap nincsen
rendben, tervezhetek én bármilyen cifra palotát.

A kezdet, ha becstelen, ha nincs rendben,
akkor nem fog menni. Ilyen nagy kezdet, amikor
az életünkben elkezdjük a magunk életállapotát,
i lyen a házasság. Önámítás, buta dolog, ha a
házasság elõtt átadjuk magunkat a bûnnek. Még
a nagyon rendes családjainkban is ez probléma,
hogy tisztátalanul kezdik a fiatalok a házasságot.
Hogyan merik azt hinni, hogy ez majd jó gyü-
mölcsöt terem? A legjobb hittanosainknál a leg-
jobb egyházközségben is gond ez, hogy nem
veszik komolyan, a házasság szentségét. Ne
ámítsa magát senki, hogy egy nagy mûvet tisz-

tátalanul meg lehet alapozni. Mennyi keserûség
fakad ebbõl! Mennyi válást látunk ebbõl, aki
már utána nem jöhet áldozni, mennyi gyereket
látunk, akit csak az egyik szülõje nevel! Szûz
Mária személyesen a tiszta kezdet, nézzünk õrá.

Ilyen kezdet még az életünkben, amikor el-
kezdünk gyerekeket nevelni. A gyermeknevelést
nem lehet kétszer elkezdeni, pedig de sokan
mondják, ha a gyermekem még egyszer
karonülõ lenne, de máshogyan nevelném! Egy
korábbi egyházközségembõl a férfiakat össze-
szedtem, elvittem õket Dámócra, ahol püspök
atyánk és Atanáz testvér élt, hogy menjünk
olyan helyre, ahol olyan férfiak élnek, akiknek se
feleségük, se pénzük, se rendes autójuk, mit
mondanak õk, mi a legfontosabb az életben?
Felolvasták nekünk, hogy mit ír Aranyszájú
Szent János arról, hogy mi a férfi  legfontosabb
dolga, és az, hogy a gyermekei meg legyenek
nevelve! Mennyi férfi  húzza ki magát pedig a
gyermeknevelésbõl, mondván, majd az anyja,
majd az iskola, majd a tévé. A gyereket nevelni
kell a munkára, a házasságra, a keresztény hitre. 

A mai ünnep kulcs, hogy aki jól akar kezde-
ni, jól akar indulni, jöj jön el az Istenhez Pócsra,
gondolkodni, imádkozni, hogy mi Istennek a
terve õvele. Ha a kezdeten ott van Isten bólintá-
sa, akkor akár „ fát is vághatnak a hátunkon” . Ha
imádkoztam a hitvesemért, Isten áldását adta a
frigyünkre, eszembe se jut elválni. Ha kiimád-
koztam, hogy mi legyen a hivatásom, csinálni
fogom, mert oda állított az Isten. Nem fogok
irigykedni, nem fogom feladni, nem fogok zú -
golódni, hanem csinálom. A kiimádkozott kez-
det hiányzik ma az emberek életõbõl. 

Jól kezdeni nemcsak a nagy döntéseknél
kell, hanem a hét kezdetén is. Az életét nem úgy
rontja el valaki, hogy hipp-hopp, beütött a
mennykõ. Miért van az, hogy valaki nem tudja
elviselni a tragédiát, a másik ember pedig mél-
tósággal hordozza? Ugyanolyanok pedig a kö-
rülményeik, az egyik mégis tud Istennek tetszõ -
en viselkedni, mitõl? A vasárnapi kezdettõl,
mert a vasárnap adja meg, hogy az ember a he-
tének nem KEGY-etlenül megy neki, hanem KE-
GYELEMMEL. Rosszak a naptáraink, nem a hét-
fõ a hétnek a feje, ez zsidó gondolkozás, hogy
hat napot gürizünk, majd a hetediken megpihe-
nünk, nekünk ehhez semmi közünk ne legyen.
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Fordítva van, a hét elsõ nap-
ján megyünk az Istenhez, va-
sárnap találkozunk az Isten-
nel, kegyelmet kérünk, így
kezdem a hetemet. Hétfõn
van statisztikailag a legtöbb
öngyilkosság. Mit csináltak
ezek az emberek elõzõ nap,
vasárnap? Nincs kedvük el-
kezdeni, mert már belefárad-
tak vasárnap nélkül.

M enjünk az Istenhez,
ahol vigasztalást találunk, és
erõt. Olyan megtisztelõ, ami-
kor csak néhány percre talál-
kozom valakivel, és õszintén
beszél nekem a legbelsõ intim életérõl. Van,
hogy nem sikerült az élet… , mindenkinek szük-
sége van vigaszra, hát hol keressük ezt, ha nem
az Istennél, mielõtt nekimegyünk a hétnek Már-
tával, sürögni- forogni? Majd az alkohol vígasz-
tal? Vagy a gyógyszer? Nemrég rúgtak ki egy or-
vost és 50 mill ióra perlik, mert ki merte jelente-
ni, hogy az antidepresszánsok, kedélyjavítók
nem fogják meggyógyítani a lelket, csak függõ-
séget okoznak. Jézus várja az elfáradtakat, a
megterhelteket, õ majd felüdít minket.

Van, amivel békét kell kötni, mert máshogy
már nem lesz. De hogy kössünk békét, hogy
folytatni tudjuk az életet? Az ószövetségi ember
sokkal nyugodtabb volt, mint mi. A mai ünne-
pen látjuk Mária szüleit, Joakimot és Annát, so-
káig magtalanok voltak, nem keseredtek el, nem
lettek alkoholisták és öngyilkosok, hanem vár-
tak. És az Isten beteljesítette a várakozásukat. Ott
volt Noé, mindenki gúnyolta, õ mégis készíti a
bárkát. Ott volt Dávid, megígérték neki, hogy ki-
rály lesz, mégis elõször menekülnie kellett, meg
akarták ölni, de várt, és király lett. Nyugodtab-
ban kell hinni az Istenben. M i hamar örülünk, de
hamar el is keseredünk. Ezt a nyugalmat hol
kapjuk meg? Jézusnál.

A templomban nemcsak vigasztalást kell ke-
resnünk, hanem küldetést is. A „békével távoz-
zunk” ,  az elbocsátó áldás nemcsak azt jelenti a
mise végén, hogy vége a misének, lehet haza
menni, hanem hogy a Szent Liturgián kapott
küldetést, kegyelmet kivigyük a világ sürgésé-
be- forgásába. Ritmust ad a vasárnapi kegyelmi
kezdés az életünknek, ezzel a ritmussal köny-
nyebben megvalósítjuk életünk nagy feladatát.

A nap kezdete is fontos, kinyitva reggel a
szemem, egybõl eszembe jut egy pil lanat alatt,
hogy mi nyomaszt, de rögtön fordulj Isten felé,
vele kezdd a reggelt, mond neki: „ Istenem, te-
hozzád ébred a lelkem” , csak ennyi kell. A gon-
dokat nem tudjuk egyedül hordozni, Jézus is
mielõtt felvette a keresztet, elõtte az egész éjsza-
kát imádkozással töltötte. Induljon úgy a reggel,
hogy az Isten elé áll junk, kegyelemért, aztán
jönni fog a teljesítmény is. Nagyapámnak tíz

gyermeke volt, mégis minden hajnalban el-
mondta a Hiszekegyet, utána jöhetett a napi
munka. Elõbb hiszek az Istenben, utána jöhet-
nek a gondok is akár. Jézus ránk néz, és azt
mondja – barátom, menj. Van olyan is, hogy a
lejtõ alján a személyes pokolban élünk, mert az
árvíz elvitte a házat, autóbalesetben lebénultam,
eltört a családi életem, szegény vagyok. Onnan
is van új kezdet. Nem olyan Istenünk van, hogy
ül a trónján és várja az emberek teljesítményét,
hanem olyan, aki leszáll a trónjáról, leszáll a mi
poklunkra. A húsvéti ikonon nagyon jól látszik,
hogy Jézus feltámadva nem egybõl szál l  fel a
mennybe, hanem leszállva a pokolba, megra -
gadja az ember kezét, és hatalmas erõvel húzza
ki onnan. Nemcsak egyszer tette ezt meg, ha-
nem ahányszor csak a személyes poklunk mély -
pontján vagyunk. Jézus minden gondba be tud
lépni, és azt mondja – van tovább. 

Roger testvértõl olvastam egyszer, hogy mit
gondol az ember, meg tudja idézni Istent? Nincs
hozzá hatalma az embernek. De elûzni sem tud-
juk Õt! Akár milyen bûnös ember mellett ott van
hûségesen Jézus, és szól – barátom, kelj fel.
Fontos ez, mert a mélyponton rossz gondolatok
jutnak az eszünkbe elkeseredésünkben. M inden
kezdetben elõször találkozzunk Krisztussal, utá-
na megerõsödve fog menni a munka!  

Talán lehet népies vallásos elképzelésnek
nevezni azt, amikor a falusiak olyan kijelentést
tesznek, hogy a Szûzanya teremtett nekünk jó
idõt a búcsú két napjára, és õ rendezte el, hogy
idõben elkészüljön a templomtér a vendégek fo-

gadására, de tényleg elgondol-
kodtató, hogy a környezõ váro-
sokban mindenhol  hideg esõ
esett azon a hétvégén, csak
Máriapócs gyermekeinek volt fi-
nom, meleg idejük, és pénteken
még a felásott föld meredt a
templom elõtt, szombatra mégis
készen áll t a díszburkolatú parko-
ló a vendégek számára. Így segít
az Égi Édesanya azoknak, akik rá -
bízzák munkájukat és magukat.

M inden máriapócsi és min-
den görög katolikus büszke lehet
a megszé-
pült bazi-

l ikára és környezetére.
Az Istenszülõnek szépí-
tette az õ népe a templo-
mot, jöj jön hát mindenki
a megtekintésére. Le-
gyen ez egy új kezdet, az
Istenanya kegyelemével.   

Papp Nóra           

Szent  Gellért
Lelk igyakorla tos Ház

2 0 1 6 .  Leányfalu M óricz Zs.  u.  1 4 1 .

Tel:  2 6 / 3 8 3 -2 1 2

w w w .szentgellerthaz.katolikus.hu/

szentgellerthaz@ katolikus.hu

2010 . december 22 . ( 1 8 .0 0 ) –  december 24 . ( 13 .00 ) .

Futó Károly atya karácsonyi lelk igyakorlata.

2010. december 24. (13.00) –  2011. január 2. (13.00) .

ÜDÜLÉSI  LEHETÕSÉG!

2 0 1 1 . január 1 4 . ( 1 8 .0 0 ) –  január 1 6 . ( 1 3 .0 0 ) .

fr. Szabó Sándor Bertalan OP lelkigyakorlata. 

Boldogság a Szentírásban, nyolc boldogság, Mária és

az örök élet boldogsága. Csoportmunkákkal,

megbeszélésekkel, kérdésekkel.

Mater Salvatoris
Lelkigyakorlatos Ház

2100 Gödöllõ- M áriabesnyõ, 
Kapucinusok tere 3.

Tel: 28/420-176, 510-740, Fax.: 28/510-742

http: www.matersalvatoris.hu, 
E-mail: matersal@invitel.hu

2010. december  03-05. 
( péntek  vacsorától –  vasárnap ebédig)

Adventi lelkigyakorlat minden korosztály számára

Vezeti: Turai János atya



Misztikusok

A
keresztény misztika leg-
jelentõsebb nõalakja
volt õ. Ezt a kitüntetõ he-

lyet annak köszönheti, hogy
élete és írásban megmaradt munkái nem a tra-
gikus elvonatkoztatások diszharmóniáját mutat-
ják, hanem tökéletes szinkront. Karl Jaspers né-
met fi lozófus, aki egyébként a huszadik század
egzisztencialista fi lozófiájának jeles képviselõje
volt, két mûvésztípust különböztet meg: az egyik
az önreflektáló típus, a másik pedig, aki önma-
gát feszíti meg, ahogy egy húrt az autentikus ki-
fejezésére. Teréz az utóbbi típushoz tartozott.

Avilában 1515. március 28-án született,
1582. október 4-én Alba de Torrisban távozott –
hitünk szerint –  a mennybe. Ekkorra, erre a tör-
ténelmi idõszakra tehetõ a spanyol királyság
fénykora. A misztikus kármelita olyan családból
származott, akik elkeseredett küzdelmet folytat-
tak a mórok ellen, és több alkalommal inkább
felgyújtották a saját várukat, mintsem az ellen-
ség kezére kerüljön. A tizenkét gyermekes csa-
ládban, ahol Avilai Nagy Szent Teréz született,
Don Alonzo Sanchez de Cepeda volt az apa, az
édesanyát pedig eredetileg Donna Beatriz De
Ahumadanak hívták. A kislány harmonikus
gyermekkor után ígéretesen csinos kamasszá
cseperedett. Semmi nem gátolta volna, hogy
rangjához méltóan elõkelõ házasságban él je a
további életét, ám Teréz a kolostort választotta.
Elhatározása a családdal történõ drasztikus sza-
kítással járt. A fiatal apáca, magára hagyottságá-
ban egy év múlva tetszhalott állapotba került.
Teljesen kimerülten megmerevedett testtel fe-
küdt. Már elkészítették a sírját, és néhány kolos-
torban elimádkozták érte a halotti zsolozsmát,
ám a görcs feloldódott, saját kezével vette le a
szemére helyezett megszentelt viaszt. Ezután kö-
vetkezett tizennyolc hosszú esztendõ, és Teréz

életében semmi jelentõségteljes esemény nem
történt.

Az átlagosnál nem rosszabb és nem kiemel-
kedõbb apáca volt. Kolostorában nem töreked-
tek szigorúságra, nem volt jellemzõ az eltökélt
val lási  áhítat légköre. Amennyiben Donna
Tereza Ahumeda (Avilai Nagy Szent Teréz) meg-
próbálta volna nagyobb eltökéltséggel végezni a
mindennapos gyakorlatokat, akkor bizonyosan
összeütközésbe kerül t volna a többiekkel .
Egyébként szívesen vették maguk mellé társnõi,
mint valami látványosságot, mint eminens apá-
cát, és vonultak vele a beszélõszobába, a város
palotáiba. Önéletrajzi írásai azonban ezekrõl az
évekrõl is egy nagy és mély lélek arculatát, arc-
másolatát sejtetik. Azután kapott egy váratlan lá-
tomást a pokolról, elolvasta Szent Ágoston val-
lomásait, így el jutott a tel jes megtéréshez.
Negyven éves korában egy alkalommal úgy
érezte, hogy Isten áthatja õt. Belátta, az embe-

rekkel való társalgás helyett
az angyalokkal  szükséges
társalognia.

Teljes erõvel belevetette
magát a küzdelembe, szívének Krisztus szívével
való összhangba hozásáért. Egyik levelében ezt
írta: „úgy támolygok, mint aki italtól mámoros” .
Ismételten látták társnõi, ahogy a kápolnában,
egy méter magasan lebeg a felszín felett, és ar-
cáról misztikus fény sugárzik. Õ maga józan ön -
mérséklettel reagált a jelenségre. Ennek ellené-
re, nõvérei egy idõ után üldözni kezdték az Is-
tentõl kapott kinyilatkoztatások miatt. Vádas-
kodtak ellene, hogy látomásait az ördög sugall-
ja. Sanyarú helyzetében négy – késõbb szentté
avatott –  tekintélyes személyiség: Borja Szent
Ferenc, Alcantrai Szent Péter, Bertalan Szent La-
jos, és Keresztes Szent János tanúságtétele sza-
badította meg.

Az igazáért eltökélten küzdõ apáca minde-
nekelõtt hûséges akart lenni a rendi regulához.
Miután engedélyt kapott a pápától és az avilai
püspököktõl, egy árva fi l lér nélkül hozzálátott
Avilában egy kolostor építéséhez. 1562-ben
nyitotta meg, lehúzta saruját és elszánta magát,
hogy a maga eredeti szigorában fogja élni a
kármelita életet. Ettõl kezdve a „Jézusról elneve-
zett Teréz”  nevet használta. Sokan és nagy lelke-
sedéssel csatlakoztak hozzá.

Legjelentõsebb mûvei: „A tökéletesség útja”
és „A belsõ várkastély” .
Szép és mélyen elgondol-
koztató hasonlatot írt a
selyemhernyóról, a lelket
egy hét lakásból ál ló vár-
kastélynak ábrázolta, ahol
a tisztulás mértéke sze-
rint, fokozatosan lehet
otthonra találni.                       Hámori Attila      

Avilai Nagy Szent Teréz

T
öbb évtizedes vágya volt az újpalotai kato-
likus közösségnek egy saját templom. Ne-
héz idõket élve napjainkban, ennek megva-

lósítása önerõbõl elképzelhetetlen lett volna. A
segítség keresés hangja a helyi önkormányzatig
is elhallatszott. Dr. Erdõ Péter bíboros egy né-
hány évvel ezelõtti papszentelésen találkozott a
kerület polgármesterével, ahol megállapodás
született. A templom építéséhez egy ingatlant
adományozott a kerület képviselõ testülete ki-
lencvenkilenc évre ingyenesen az egyház szá-
mára. 2006-ban az alapkõ letételével megkez-

dõdhettek a
munkálatok, a
régi álom meg-
valósulni  lát-
szott. Kruppa
Gábor építész
tervei  alapján
folytak a mun-

kálatok a hívek gyûjtésébõl és az érsekség anya-
gi segítségével. Rövid idõ alatt, az elsõ kapavá-
gástól számított két éven belül beköltözhetõ ál-
lapotba került a Krisztus színe változása nevet
viselõ újkori templom. Meg kell említenünk
Boldog Salkaházi Sára nevét is, aki szintén név-
adója a több funkciós Isten házának.

A négyszáz fõt befogadó templom oltárké-
pét Puskás László görög katol ikus pap készí-
tette, akinek látható mozaik alkotása Krakkóban
is. A 2008. december 25-én felszentelt temp-
lom al templommal is
rendelkezik, ahol közös-
ségi  ház, lelkészlakás,
vendégszoba és urnate-
metõ is található.

A vasárnapi és ün-
nepnapi szentmisét Rep-
csik Gyula káplán celeb-
rálja.                                      M ihály Zoltán      

T e m plomT e m plom
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J
úlius 31-én, szombaton tartotta
jubileumi zsinati ülését a Ma-
gyar Református Egyházak Ta-

nácskozó Zsinata.
A szép ünnepre jelent meg a Ta-

nácskozó Zsinat legújabb
kiadványa, „Reménység-
gel a jövõ felé”  címmel. A
kötetben megjelent:
dr. Csiha Kálmán néhai
püspök, az MRETZS elsõ
lelkészi elnökének prédi-
kációja, dr. Erdélyi Géza
püspök, jelenlegi lelkészi
elnök (Felvidék), Szabó Sándor püspök, jelenle-
gi ügyvezetõ elnök (Ontário, USA), Kovács Zol-
tán fõgondnok, világi elnök (Királyhágómellék),
Csûry István püspök (Királyhágómellék),
dr. Márkus Mihály ny. püspök (Tata), dr. Tóth
Miklós lelkészi alelnök (Hága), Lázár Csaba lel-
készi alelnök (München), Horkay László ny. püs-
pök (Kárpátalja), Kopácsi-Kettõs János szuper-
intendes (Horvátország), Bojtor István ny. ref.
lelkész (Fony), Szabó Dániel ny. fõgondnok (Sá-
rospatak), dr. Bodnár Ákos ny. fõgondnok, volt
világi elnök (Budapest), dr. Benke György ny. te-
ológiai tanár (Sárospatak), Gábor Lajos ny. es-
peres (Felvidék), Bóka András ny. esperes
(Vokány) írása. A kötethez Nagy Lenke írt elõ-

szót. A könyv az MRETZS kiadásban jelent meg,
és tükrözi azt a nemes harcot, amely miatt a Ta -
nácskozó Zsinat ma is – bár szorongattatva –, de
él és dolgozik a magyarságért. Ahogy a beveze-
tõ elõadásokban elhangzott minden szervezetre
szükség van, amely a magyarság fennmaradását
biztosítja. Az ünnepséget köszöntötte Lombár
Gábor, Balatonfenyves polgármestere, Törõ Gá-
bor parlamenti képviselõ. A Református Lelkész-
egyesület köszöntését Kálmán Péter tolmácsolta.
A jubileumi alkalomra meghívott kapott – de
akadályozatás miatt megjelenni nem tudott – Tõ-
kés László, az EU néppárti alelnök. Az ünnepség
keretében jubileumi emlékplakettek és oklevelek
átadására került sor azok számára, akik hûsége -
sen dolgoztak a Tanácskozó Zsinat eredményes
munkája érdekében. Az ünnepi megemlékezés
Tarics Péter Mindszenty József hercegprímásról
szóló drámájának elõadásával zárult.

90 éves 
a Vitézi Rend

Ü
nnepélyes ke-
retek között a
váci  bazi l iká-

ban tartotta meg vi-
tézavató ülését a tör-
ténelmi Vitézi Rend. A
rendkívül  megható
hangulatú avatáson
dr. Beer Miklós váci
megyéspüspök szent -
misét mutatott be,
v. Csuka Tamás ny.

protestáns tábori püspök, dandártábornok, Ba-
lázsi László unitárius püspök és  dr. v. Kis Boáz
református lelkész szolgált igehirdetéssel. 

A
nyári konferenciahe-
tek sorában 19. éve
kiemelkedõ szerepet

foglal el a kárpát-medencei
népfõiskolák konferencia-
hete. A július 26- tól au-
gusztus 1- ig tartó konferen-
ciahét az MNC Magyar Nép-
fõiskolai Collegium szerve-
zésében Balatonfenyvesen
került megrendezésre, mely
a jövõbe tekintés lehetõsé-
gét tárta a felvidéki, kárpát-
aljai, erdélyi, horvátországi
és anyaországi mintegy 150
résztvevõ elé. 

A konferenciát Horkay László és
dr. Kis Boáz elnökök nyitották meg. Az el-
sõ napon a magyar õstörténettel és a ki-
rálysírok elhanyagolt állapotáról és szük-
séges megbecsülésérõl hangzottak el elõ-
adások dr. Kiszely Istvántól és Hankó Ildi-
kótól. Ezt követõen Kocsis István történész
a Szent Koronával és az új Alkotmány ké-
szítésével kapcsolatos jelentõs elõadása
volt hallható. A jelen társadalmi, gazdasá-
gi és politikai élettel  dr. Simon Attila a Vi-

dékfejlesztési M inisztérium
helyettes államtitkára, L. Si-
mon László a Parlament
Kulturális Bizottsága elnö-
ke, Szalai Annamária a FI-
DESZ médiaszakelõadója,
dr. Bencze Izabella közgaz-
dász,  és Törõ Gábor parla-
menti képviselõ szólt a je-
lenlévõkhöz. A trianoni bé-
kediktátumra Popély Gyula
(Felvidék), Ágoston András
(Vajdaság) és dr. Raffay Er-
nõ emlékeztek.

A népfõiskolák jövõbeni
jelentõségérõl Lezsák Sán-

dor a Parlament alelnöke tartott tájékozta-
tást, míg a várható egyházi változásokról
dr. Tõkéczki László elõadása adott új im-
pulzusokat a résztvevõknek. Magas szín-
vonalú kulturális programokat láthattak a
konferencia résztvevõi, így például a nagy-
váradi Kiss Stúdió Mátyás királyról szóló
elõadását, vagy a felvidéki író, Tarics Péter
M indszenty Józsefrõl szóló drámáját,
amelyet Boráros Imre és komáromi társu-
lata adott elõ.

MNC Népfõiskolai konferencia-
hét Balatonfenyvesen

Tizenöt éves a Tanácskozó Zsinat

Az MRETZS 
jubileumi kiadványa

dr.  Bencze Izabella,
jogász Lezsák Sándor,  

a Parlament 
alelnöke

Popély 
Gyula,  
felvidéki 
történész

L.Simon László,  
a Parlament 

Kulturális 
Bizottsága 

elnöke

dr.  Kis Boáz református
lelkész igehirdetése

Az MRETZS jubileumi   
plakettje

Jubileumi 
elnökség
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S
zeptember 25- én, szombaton délelõtt
bogrács-partyt tartottak a Vértes hegy-
ségben a csákvári reformátusok szervezé-

sében. Az alkalmon színes mûsorral örvendez-
tették meg a jelenlévõket, ahol a legkisebbektõl
a felnõtt korosztályig szolgáltak, gazdagítva ez-
zel a jelenlevõket. A mûsorban nagy sikert ara-
tott Siposhegyi Zsolt, 14 éves ifjú önálló verses
összeállítása, Kóka Rozália felnõtt-mesemon-
dó, valamint Gede László, a székesfehérvári

Honvéd zenekar karnagya. Kiss László utánoz-
hatatlan szarvas pörköltje elfogyasztása után az
MNC szervezésében kárpát-medencei népfõis-
kola ülésezett a vadászházban, ahol Tirts Tamás
KDNP szakpolitikus, az ORTT elnökségi tagja
tartott elõadást, aki elmondta, hogy az elkövet-
kezendõ idõkben igen fontos lesz a népfõisko-
lák sajtónyilvánossága, amivel feltétlen élnie
kel l  a kárpát-medencei népfõiskolásoknak is. 

Népfõiskolai fórum és 
bogrács-party a Vértesben

A
tanácskozás július 22- tõl július 25- ig tar-
tott Felsõõrött. Részt vettek Németország-
ból , Franciaországból , Csehországból ,

Szlovákiából, Romániából, Hollandiából, Auszt-
riából, Magyarországról és Svájcból a magyar
reformátusok képviselõi. Elõadók dr. Tóth Mik-
lós, Rémesné Köpeczi Bocz Edit, Németh Pál és
Peres Imre voltak. A vezetõségi ülés foglalkozott
a nyugat-európai gyülekezetek gondjaival, i l letve
egyházpolitikai kérdésekkel. A nyugat-európai
magyar reformátusság gazdag szellemi kincsei-
nek továbbadására és embertársai javát szolgáló
népegyházi alapokon több színtû tevékenységet

ki fej tõ történelmi
szervezet megerõ-
sítette eredeti  és
hagyományos kül-
detését, és részle-
tesen elemezte a
jelenlegi egyház-
politikai helyzetet. A jelenlevõk megerõsítették
elkötelezettségüket a Magyar Református Egyhá-
zak Tanácskozó Zsinata mellett. A tanácskozás
üdvözölte a párizsi reformátusok döntését, amely
visszaállította a korábbi elnevezést: „Francia-
Magyar Református Egyház” nevet. 

Felsõõrött tanácskozott a 

Nyugat-Európai 
Lelkigondozói Szolgálat

A
ugusztus 14-én 11 órai kezdettel Herceg-
szöllõsön ünnepi istentiszteleten emlékez-
tek meg az 1576-os Hercegszöllõsi Zsi-

natról. Itt alkották meg a hercegszöllõsi kánono-
kat, melyeknek cikkeit a késõbbi zsinatokon is
megerõsítettek, s melynek nyomán a Hódoltság
területén a református irányzat került elõtérbe.
Az ünnepségen Kopácsi-Kettõs János szuperin-
tendens hirdette a hálaadás Igéjét, majd Varga
György lelkipásztor „A Hercegszöllõi Zsinat je-
lentõsége ma”  címmel tartott igen érdekes elõ-
adást. Ezt követõleg prof. Drago Kretic a horvát

kulturális minisztérium képviselõje tartott elõ-
adást a templomban folyó ásatásokról. Majd dí-
jakat adtak át mindazok-
nak, akik áldozatos mun-
kát végeztek a templom
felújítása körül.  Végül az
ünnepséget Kopácsi-
Kettõs János zárta be, és
szeretetvendégségre hívta
a jelenlévõket. 

Az oldalakat összeál-
lította:                                     dr. Kis Boáz       

Hálaadás Hercegszöllõsön

2010. október 7-én Csûry István püspök Antal
János külügyi elõadótanácsos társaságában be-
mutatkozó látogatást tett a frízföldi Leer városá-
ban, a Németországi Református Egyház székhá-
zában. A német egyház részérõl Jann Schmidt
püspök képviseletében Hilke Klüver asszony,
Dietmar Arends, az ökumenikus és diakóniai
ügyosztály vezetõje, Wolfgang Wagenfeld, az
egyház diakóniai szolgálatának igazgatója és Ulf
Preuß sajtószóvivõ látta vendégül egyházunk
képviselõit.

A két egyház közötti kapcsolat több éves
múltra tekint vissza, a német egyház diakóniája
kiemelt támogatója a Királyhágómelléki egyház-
kerület missziói szolgálatának, különösen az
élesdi gyermekotthon vonatkozásában. A talál-
kozás célkitûzése az eddigi kapcsolatok kiértéke-
lése volt, valamint a jövõbeni együttmûködési
lehetõségek számbavétele: a Királyhágómelléki
egyházkerület helyzete és ökumenikus kapcso-
latrendszere; az erdélyi /partiumi protestáns
identitás kérdései; a kisebbségi egyházak viszo-
nya a többségi egyházhoz, államhoz, il l. az
együttmûködés lehetõségei; a diakóniai kezde-
ményezések és intézményeinek helyzete és hosz-
szú távú esélyei; az együttmûködés konkrét
lehetõségei/kölcsönös elvárásaink. A látogatás
hagyományteremtõ kezdeményezés. 

A Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület Sajtószolgálata

Bemutatkozó látogatás
a Németországi

Református Egyháznál
Törõ Gábor 

képviselõ úr 
elõadását tartja

Siposhegyi Zsolt ifjú
elõadómûvész

A  felsõõri 
református 

templom

A delegáció tagjai

Csûry István 
püspök

A hercegszöllõsi 
református templom
felújítás alatt
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C
sendes szerény mûvésznek

ismertem meg, ak i alkotá-

saival mély gondolatokat

fejez k i ,  m elyek  m egál lásra

késztetnek ebben a rohanó vi-

lágban.  Nem kell ahhoz k iállí-

tásra menni,  hogy munkáit  lát -

hassuk,  mert  2 0 0 8  nyarán Székesfehérvár Fõ utcáján

zász lóját  lenget te a nyári  szél ,  vagy ak i  betér

Tiszaszalkán a 2 0 0 1 . évi árvíz puszt ítása után Bánlak i

Zsolt  építész tervei alapján újonnan épült  református

templomba, szószékkel szemben levõ ablakok közt  lát -

hat ja,  háromkarú, hajtogatot t  és osztot t ,  élet fa text iljét ,

festet t  bibliai igékkel.  Ak i meglátogat ja mátramind-

szent i vasútállomáson a barakk kápolnát ,  az oltár mö-

göt t i téglafalon gyönyörködhet  festet t  text iljében me-

lyen „ Mária gyermeke nem vész el”  idézet szövegkom-

pozíciója olvasható. 

1 9 8 2 -ben diplomázot t  a Magyar Iparmûvészet i Fõ-

iskola Text il Tanszékén, Kézifestõ- és nyomottanyag ter-

vezõ szakon. Pamutnyomó ipari Vállalatnál text ilterve -

zõként  dolgozot t ,  de hamar élethivatásának választot ta

a tanítást  is,  hogy átadja m indazt  a tudást ,  am inek bir-

tokába jutot t .  1 9 9 7 -ben középiskolai tanári diplomát

szerzet t .  „ Olajág”  Keresztény Mûvészet i Társaság tag-

ja.  Alkotásaival rendszeresen részt  vesz csoportos k iál-

lításokon,  nemcsak it thon,  hanem Francia- és Németor-

szágtól kezdve Anglián át ,  Japánig,  text ilmunkáit  meg-

ismerhet ik  az emberek,  és számos díjjal tüntet ték  k i.

Jelenleg a lengyelországi Text il Biennálén minitext il

munkája, a „ szeretet  himnuszát”  hirdet i.  Szoros kap-

csolat fûzi a három éve megépült  sárospataki Szent Er-

zsébet Házhoz, emlékév kapcsán két  k isplaszt ikával,

csoportos k iállításon vet t  részt ,  és most  több hónapon

át ,  2 0 1 1  márciusáig látható önálló gyûjteményes k iállí-

tása,  melyet  Kuk lay Tóni atya nyitot t  meg. Sárospatak-

ról nemrég érkezett  meg Enikõ és lelkesen mesélt  élmé-

nyeirõl.

–  Szent Erzsébet évhez kapcsolva, egyik  k isplaszt i-

kámat a Marburgi kórház alapításának emlékére készí-

tettem, H betû közepén rózsa nõtt  k i.  Másik munkám,

spirális alakban, piros rózsa kompozíció felemelkedik,

k ilép a földbõl.  Ennek kapcsán, a k iállító teremben ró-

zsákat készítet tünk, az érdeklõdõket megtanítottam pa-

pírból hajtogatni,  és boldogok voltak, hogy a sajátkészí-

tésû rózsákat sok mindenre fel tudják használni.

Nem vagyok vándormadár,  1 9 8 5 -tõl tanítok  a

Nádasdy Kálmán Mûvészet i Iskolában elsõ általánostól

az éret tségizõk ig,  csoportonként  megközelítõleg azo-

nos korosztályú gyerekeket ,  het i egy-egy délután. Apró

pici lépésekkel haladunk, fontosnak tartom, hogy m in-

den napra célt  tûzzünk k i.  Készülünk az év legnagyobb

közös ünnepére, az országos bet lehem k iállításra.  Ta -

valy szerencsénk  volt ,  mert  az elõzõ évek  általunk  ké-

szítet t  pályázat i anyagát meghívták egy budapest i k lub-

ba, ahol az advent i találkozások köré szervezõdve, so-

kan láthat ták  a természetes anyagokból,  nemezbõl,

text ilbõl,  gyékénybõl készítet t  bet lehemünket.  Másik

helyszín,  Gyõr,  az Egyházmegyei Könyvtárban elsõ al-

k alom m al szervezet t  bet lehem i k iál l ít ásuk ra az

Interneten találtak  ránk .  Nagyon fontosnak  tartom a

csoportos készülõdést,  mert  az,

lelk ileg is összehozza a gyere-

keket .  Közösen ism ereteiket

összeadva, karácsonyi tartalom-

mal tölt jük meg, és könnyebben

észreveszik ,  m ire is készülünk.  

Én is nagy közösségben a

Felsõ-Kriszt inában nõttem fel,  kölcsönös a kötõdésünk,

szükségességét  érzem ünnepeken és hétköznapokban

egyaránt ,  mert  számítanak rám. Idén nyáron az ötna-

pos egyházközségi táborban külön fontosnak tartot ták ,

hogy tudásomból átadjak  a résztvevõknek .

Elvont témákon gondolkodom. A teremtéstõl kezd -

ve, a természet  k ialakulása, Istentõl ered. Talajon ál-

lunk, akkor jutunk elõre, ha felnézünk, mert  úgy kapjuk

a segítséget.  Nemcsak szakrális témával foglalkozom,

de munkáimon mindenképpen látszik ,  hogy nem az

élet  fonákságait ,  hanem a jobbító szándékot  próbálom

megfogalmazni.  Remélem, a befogadó megtalálja a kö-

zös gondolatot ,  és akkor alkotásom mond neki valamit .

Amihez kapok erõt ,  k i kell mondanom. M indig új k ifeje -

zésformákat keresek, a papírt  is úgy használom, m int  a

text íliát .  Foglalkoztat  a fény,  és a belsõ öröm sugárzá -

sa,  mellet te az árnyék ,  föld és ég,  víz ezüst  és arany

csillogása. Ha volt  öt letem csoportos k iállítások témájá-

ra,  részt  vet tem, ebbõl kanyarodott  k i az a gyûjtemény,

amibõl önálló k iállításaimat rendezem. M inden mun-

kámban benne vagyok,  így végig lehet  vezetni azt  a

gondolatsort ,  amit  mondani akarok.

Most készülök a Duna-TV „ Kívánságkosár”  címû

mûsora keretében nyíló k iállításomra, ahol graf ikákat

és zászlókat  fogok bemutatni.  

Beszélgetésünk alat t  nézegettem Enikõ munkáit .

Szülei emlékére készítet t  „ Két  életút  fonala”  égetet t

gyufaszálakból szõt t ,  2 0 0 3 -ban Szombathelyen díja-

zot t  alkotása,  és az „ Évgyûrûk”

kender,  pamutból egyéni techniká-

val készítet t  text ilje számomra az,

ami megállásra késztetet t .  Kap-

tam egy gondolatsort ,  amit köszö -

nök  Orient  Enikõ text ilmûvésznek,

és k ívánom, hogy a tanítványai és

k iállításait  látogatók is hasonló él-

ménnyel gazdagodjanak.

Ném eth Andrea   

Orient Enikõ textilmûvész
Ki kell mondanom, amihez erõt kapok 

Keresztény mûvészek

Mátramindszent,  Barakk-kápolna az oltár
mögött lévõ textil,  két szélén idézettel

Mátramindszent,  Barakk-kápolna az oltár
mögött lévõ textil,  két szélén idézettel

Tiszaszalka,  Életfa,  festett és hajtogatott
textil kompozíció

Évgyûrûink
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H
ármasban beszélgetünk a Belvárosi Pol-
gári Szalonban Budapesten, ahol fel-
üdülhet a szellem és kitárulkozhat az

emberi lélek. Szi lágyi Andort kérdezem önma-
gáról és legújabb fi lmjének tervérõl, a mielõb-
bi megvalósulásról! Valószínûleg nem a szok-
ványos interjú készül ebbõl a beszélgetésbõl,
ugyanis partnerünk, a fi lmrendezõ Szi lágyi An-
dor sem egy szokványosan megközel íthetõ
mûvészlélek, aki egyébként író és forgató-
könyvíró is. Ez valószínûleg
megkönnyíti  fi lmrendezõi
munkáját, mert mint jelen eset -
ben is, maga írja a forgató -
könyvet a Tóth Ilonáról készü -
lõ fi lmjéhez.

Akik szívükön visel ik a
mártírok sorsát, a magyar sza-
badságért életüket is áldozó -
két, azok bizonyára felkapják
fejüket Szi lágyi  Andor neve
hal latán, ugyanis Õ rendezte a
M ansfeld Péter i fjú '56- os
mártírról készült, jelentõs sike-
rû fi lmet, amely egy nagyjáték -
fi lm. Mostani terve szintén egy
nagyjátékfi lm elkészítése két -
órás terjedelemben.

A tehetséggel  megáldott
fi lmrendezõ az 1956-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc elõtti  évben
látta meg a napvi lágot, és keresztel ték meg a
római katol ikus ri tuálé szerint. Beszélhetnénk
számos munkájáról, Õ viszont szívesebben te-
rel i  a szót erre az új , megvalósulni  látszó álmá-
ra, a Tóth Ilonáról készülõ, a mártírt véglege-
sen tiszta képben bemutató fi lmjérõl.

A fi lm kapcsán, mintegy elõzetesként érde-
mes tehát megismerkednie a tisztel t Olvasónak
Tóth Ilonával . A következõket tudtuk meg a
fi lmrendezõtõl  fi lmje fõszereplõjérõl , aki t a
fi lmben Béres Márta szabadkai színésznõ alakít
majd. Tóth Ilona a budapesti  Árpádföldön szü -
letett 1932. október 23-án. A Teleki Blanka Ál-
talános Leánygimnáziumban érettségizett,
majd felvétel t nyert Budapesten az Orvostudo-
mányi  Egyetemre.

Sorsa úgy hozta, hogy a Szövetség utcai

kórházba került belgyógyászati  orvosi gyakor-
latra! Ebben a kórházban jelentkezett ápolónõ-
nek 1956. október 25-én, de itt nem tudtak
munkát adni neki, ezért átküldték a Péterffy ut-
cai  korházba. Itt vol t a Mentõszolgálat tagja,
ahol november 1- tõl  ennek az Önkéntes Men-
tõszolgálatnak egyik vezetõje lett addig, amíg
át nem került november közepétõl a Domokos
utcai kórház élére. A mentõszolgálatnál segítik
és mentik az embereket, de semmiképpen sem
gyi lkolnak!

Tóth Ilona, a törékeny termetû végzõs or-
vostanhallgató tehát a sebesültek megsegíté-
sére jelentkezett, mentette életüket, bekötözte a
szovjet fegyverektõl  megsebesült magyarokat.
Sajnos ez lett a veszte, ugyanis késõbb a gyil-
kos kádári  diktatúra ebbõl kovácsolt koncepci-
ós pert az embereket mentõ Tóth Ilona el len,

aminek eredményeként kivégezték 1957. júni-
us 28-án.  A Fõvárosi Bíróság viszont felmen-
tette 2001-ben a koncepciós per vádjai alól , és
az 1957-es el járást semmisnek nyi lvánította,
de az életbe visszahozni már nem lehet.

A készülõ fi lm címéhez az inspiráció Tóth
Ilona temetésének körülményei voltak, ugyanis
akkor hajnalban, amikor egy zsákban dobták a
megásott jel telen sírgödörbe a Budapesti  Köz-
temetõben, a csöndet csak egy csalogány éne-

ke törte meg. Tehát a fi lm címe:
Akiért a csalogány énekel .

Tóth Ilona mélyen val lásos, el-
kötelezett hívó életet élõ i fjú volt, a
református egyház tagja. Emlékira-
tai , versei  például  Budapesten a
Kálvin- téri  református Egyházkö-
zösségben, valamint Árpádföldön
a XVI. kerületi  szülõházában is lát-
hatók. A legborzasztóbb Rákosi-
diktatúra idején, az 1950-es évek
elején a Bibl ia mindig nála volt, és
amikor vi torlázórepülõ társaival
táboroztak, éj jel i  szekrényén ott fe-
küdt a Bibl ia, pedig ez az egyik
legnagyobb kihívás volt abban az
idõben a diktatúra el len. Társai vi-
szont nem merték ezt megtenni.
Különlegesen megható val lásos
életének ez a pi l lanata –  emléke-

zett a Tóth Ilona Alapítvány megalapítója,
Dr. Körmendy Béla ál latorvos. 

Itt érdemes megemlíteni, hogy 2010. no-
vember 16-án volt a Tóth Ilona Emlék Díj  át-
adási rendezvény Budapesten, a Nagyvárad té-
ri  Semmelweis Orvostudományi Egyetemen.
Ennek a nemes célnak a megvalósítása már
most is sokunknak szívügye és azt szeretnénk,
ha az ál lam és sok-sok civi l  szervezet csatla-
kozna hozzánk. Számlaszám: 14100024-
16057849-02000000 Prosperofi lm. Részletes
információ olvasható a
www.tothi lonka.hu, és a
www.tothi l onkafi l m.i nfó.hu
internetes oldalakon.      

bikafalvi  Máthé László
Író és távközlési

rendszerkonstruktõr

A hitbõl fakadó szeretet és 
tetterõ mások megsegítésére

Szilágyi Andor filmrendezõ, Tóth Ilona 

orvostanhallgató 1956 -os mártírról készülõ filmjérõl és

támogatásáról beszél



Napjainkban keresztény zarándokok soka-
sága látogatja azt a sziklatemplomot, ame-
lyet Szent Péterrõl neveztek el, s egyike a
legrégibb keresztény templomoknak. A
hagyomány szerint itt hirdette elõször az
evangéliumot. Csak a padló néhány moza-
ikja és az oltár jobb oldalának néhány fres-
kója maradt fenn a templom korai idõsza-
kából. A templom melletti vasajtó a város  
egyik fõbejárata volt.

E gy csodálatos bibliai utazásra invitáljuk Önöket! 2.rész

Az óvárosban azóta kevés dolog változott
és néha az az ember érzése, hogy vissza-
került az idõben. Labir intusszerû utcáit
járva, régi házait nézegetve, úgy érezhet-
jük, bármelyik pillanatban szembe jöhet
velünk az apostolok valamelyike.

Ugyancsak az Újszövetségben olvashatunk
Seleucia Pieriaról (a mai Cevlik), ahol Szent
Péter és Barnabás 45–46-ban I.  missziói
útjukról – Antalya és Perge után – vissza -
térve kikötöttek. A termékeny Cukurova-
Ebene peremén, Mersintõl keletre fekszik
Tarsus, Szent Pál szülõhelye (ApCsel 9,11).
Az apostol megtérését követõen visszajött
a városba, hogy itt beszéljen az evangéli-
umról, s innen hívta el õt Barnabás, hogy
segítségére legyen az antiochiai m issziós
munkában (ApCsel 11,25). – lásd.  nagy
kép.

Rengeteg érdekes ókor i em léket õr iz ez a
város. Többek között  i t t  láthat juk a
Cleopatra-kaput, ahol Antonius és
Cleopatra Kr. e. 41-ben bejött a városba. 

M indenképp meg kell tekintenünk a Szent
Pál-bazilikát, amely az UNESCO Világ -

örökség listáján is megtalálható. Hatá-
rozatlan idõre a török kormány en -

gedélyezte, hogy a templomot
múzeumi használata mellett

imádkozási és liturgikus
célokra is

igénybe ve-
hessék a

hívek. 
Régészet i  vizsgálatok szer int
Szent Pál apostol földi maradvá-
nyait tartalmazza az a római szarkofág,
amely a falakon kívül, a Szent Pál-bazilika
alatt található, s melyet a keresztény ha-
gyomány az apostol sír jának tartott. A
korm eghatározáshoz szükséges (C-14)
radiokarbonos vizsgálat kimutatta, hogy
az itt eltemetett ember a Krisztus utáni
I. vagy II. században élt.

Nagyon sok muszlim  zarándok érkezik a városba, hogy imádkozzon az efezusi Hét Szent
Alvó síremlékénél . Úgy gondolom
kedves olvasóim , r itkán jut eszünkbe,
hogy a hétalvó melléknevünknek köze van
ehhez a kora középkori legendához. A le-
genda szerint Decius császár (249–251)
Efezusban beidézett hét keresztény fiatalt,
akik a kihallgatás után kimenekültek a
városból és elrejtõztek egy közeli barlang -
ban. A császári katonák szerették volna
elfogni õket, de Isten mély álmot bocsá-
tott rájuk, m intha meghaltak volna. A
császár  rendeletére a bar langot be-
falazták. I I . Theodósziosz idejében
(408–450), m intha tegnap aludtak volna
el, fölébredtek, tanúskodtak a föltámadás-
ról, majd meghaltak és ugyanabban a bar-
langban temették õket el. Efezusban és
Arabisszoszban (Kappadókia) – többek
között  Tarsusban – zarándokhelyek
alakultak ki.

36 Szent Kereszt 

Bibliai tájak

Szent Pál-bazilika



E gy csodálatos bibliai utazásra invitáljuk Önöket! 2.rész

A Cennet szakadékban található az egyik
legkorábbi keresztény templom freskódi-
szítésének néhány maradványa.

Tovább nyugatra Silifke mellett fekszik
Szent Tekla temploma és sírja,  aki az el-
sõ nõi keresztény mártír volt. A fiatal nõ
esküvõje elõtt találkozott Pál apostollal,
megismerte tanításait és tanítványa lett.
M ivel elhagyta võlegényét, az bosszúból
feljelentette. Szent Pált elûzték a városból,
a fiatal szüzet pedig máglyára küldték, de
a lángok nem ártottak neki. Oroszlánok elé
vetették, de azok nem bántották, így végül
elengedték. Férfiruhában követte Pált a
Lyciai Myraba, és hallgatta evangéliumról
szóló tanításait . Végül Iconium ban,
Szeleükia mellett egy barlangban élt, s
gyógyította a környékbeli szenvedõket a
következõ 22 évben. Egy újabb üldözési
hullám idején imádságára megnyílt a szik-
la, s örökre bezárta õt. A nõi tanítványi lét
megtestesítõjét látták benne. 

Trabzon (Trapezunt) a legnagyobb
város a Fekete- tenger i régióban,
amelyet m ilétoszi telepesek alapítot-
tak a Kr. e. 7. században. Az isztam-
buli megszállás után 1204-tõl keresz-
tes királyi család uralkodik, s a város
az önálló Trapezundi Birodalom szék -
városa lesz az oszmánok 1461-ben
kezdõdõ uralmáig. 

Egy csodálatos ékszer a trabzoni em lék-
m û, az „Aya Sofya Múzeum ” , amely egy
restaurált bizánci templom (Hagia Sophia)
a 13. századból. A késõ bizánci építészet
egyik fontos  emléke. 

A konstantinápolyi ( Isztambul) Hagia
Sophia alapján tervezték, csak kisebb mére-
tekben. Belsejét a freskófestészet legszebb
példái díszítették, amely a helyi tradicionális
iszlám mûvészettel keveredett. A templom
közepének padlózatán rengeteg színes kõ -
bõl álló csodálatos mozaik található. 

Ha folytatjuk utunkat, az Altindere Nemzeti
Park által határolt területen épült a Sumela
kolostorhoz érünk, amely egy 270 m ma-
gas sziklafalba m élyed. 386-ban,
I.Theodosius császár idején építették, s a
legenda szerint két pap, akik a kolostor épí-
tését elvállalták, a hegy barlangjában Szent
Mária csodatévõ ikonját találták meg.

Következõ lapszám unkban folytat juk a
bibliai tájékokon a barangolást. Bízunk
benne, hogy  kedves Olvasóink a követke-
zõ utunkra is elkísérnek, am ikor a szentek
lába nyomán járunk tovább, tevékenysé-
gük egy-egy helyszínét látogatjuk meg.

Az oldalakat összeállította: Szabó Júlianna
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Katolikus hírek

M
ásodik alkalommal került sor az ISKO-
LÁK A NEM ZETÉRT zarándoklatra
2010. szeptember 25-én a Nemzeti

Kegyhelyen, Mátraverebély-Szentkúton. A za-

rándoklaton, amelyet az esztergomi Temesvári
Pelbárt Ferences Gimnázium és Katol ikus Pe-
dagógiai Szervezési és Továbbképzési intézet
szervezett, 1600 diák és pedagógus vett részt. 

Az érkezõ csoportokat a kegyhely kapujá-
ban a Kálmán Peregrin ferences atya, a kegy-
hely igazgatója fogadta, majd harangszó kísére-
tében vonultak a templomba. Az elõzõ zarán-
doklathoz képest újdonság volt ez a harangszó -
ra való bevonulás, amelynek nagyon örültek
úgy a diákok, mint kísérõik. Az iskolákat a sza-
badtéri oltár elõtt Bajzák M. Eszter nõvér kö-
szöntötte, majd átadta a helyet a kulturál is
program résztvevõinek. Ezen alkalommal is szí-
nes mûsorral készültek az iskolák, hiszen szín -

állítani a Szent Családot. A szentmisén a buda-
pesti Pannónia Sacra Katol ikus Általános Isko-
la tanárai, szülõi és diákjai szolgáltak. Az áldo-
zás alatt a Harang Együttes játszott. A szentmi-
se végén a KPSZTI vezetõje megköszönte a

püspök úr és a résztvevõ zarándokok jelenlétét
és szerencsés hazatérést kívánt a csoportoknak.
A szervezõkkel beszélgetve elmondták, hogy ez
alkalommal a határon túlról is érkezett iskola.
Kálmán Peregrin atya azt javasolta, hogy min-
den évben érdemes lenne
megszervezni a zarándok-
latot, nemcsak kétéven-
ként. Az égiek is segítet-
tek, hiszen esõs idõt jó-
soltak az elõrejelzések, de
szerencsére gyönyörû
õszi nap segítette a zarán-
doklat sikerét, ugyanúgy
mint 2008-ban.                       Gréczi László

darabot, néptáncot, éneket, gregorián éneket és
harangjátékot is láthattunk. A sokszínû mûsor
bizonyította az intézményekben folyó mûvészet -
oktatás színvonalát. A 13 iskola és óvoda szín-
vonalas mûsora után, szentmisén vettek rész a
zarándokok, amelyet a szabadtéri  ol tárnál
Bosák Nándor Debrecen-Nyíregyházi megyés-
püspök mutatott be. Szentbeszédében kiemelte
a gyermek Jézus és Szûz Mária kapcsolatát, va-
lamint, hogy a mai tanulók elé is például kel l

Iskolák a nemzetértIskolák a nemzetért



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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