
XVI. Benedek 

Polgár Rózsa

Kertész-Bakos Ferenc

HIT – MAGYARSÁG – ÉRTÉKIX. évfolyam 
2012. 

1. szám
Megjelenik
kéthavonta

450 Ft

Schanda Balázs

ÖKUMENIKUS MAGAZIN

A HIT ÉVE

Kereszténység és nemzettudat
– Szent György Lelkiségi
Mozgalom

„Az emberi 
szellem 
a forrása 
minden 
művészi 
alkotásnak …”

IIvvaannccssiiccss  II lloonnaa  sszzíínnmműűvvéésszz  hhii ttvvaall lláássaa

Szűz Mária üzenetei
Nagyfaluból



2 Szent Kereszt 

FELHÍVÁS ÁRVERÉSRE!
Kedves 

Magazin Olvasók!

Megvételre, ill. licitálás-
ra bocsátjuk Simon Vero-
nika, Munkácsy és Szent
István emlékérmes festő-
művésznő „Tanyavilág”
című festményét, amelyet
a magazin anyagi támo-
gatására ajánlott fel. 

A festmény kikiáltási
ára: 100 ezer forint. 

Érdeklődni, ill. licitálni
lehet: Kuruczleky Ilona,
főszerkesztőnél. 

Telefon: 221-1524,
mob: 06-70-244-0240

E-mail: szentkereszt@
szentkereszt.hu

Reméljük lesz érdek-
lődés a szép festmény
iránt. Várom hívásukat!



A szerkesztõség címe: 
Szent Kereszt Magazin, 

1148 Budapest, 
Nagy Lajos király útja 47/a      

Tel/Fax.: 221-1524, 
mob: 06-70-244-0240

Lapigazgató:
Horváth János

elnök-vezérigazgató

Fõszerkesztõ: 
Kuruczleky Ilona

Internet elérés: 
http://www.szentkereszt.hu

e-mail: szentkereszt@szentkereszt.hu

Fõszerkesztõ-helyettes: Papp Nóra

A szerkesztõség tagjai:

Bajcsy Lajos, Balázs Lilla, Bayer Emil, 
Gréczi László, Frigyesy Ágnes,

dr. Kis Boáz, Kovács Mária, 
Kubányi Andrea, Németh Andrea, 

Pálffy Mária, Somogyi György, 
Szilágyi Ferenc, Varga János

Címlapfotó: Csernák Bence

A lapot kiadja:
Veritas Invest Zrt.

1142 Budapest, 
Erzsébet királyné útja 86.

Tel: 383-0983, fax: 383-0984
A meg je lent hir de té sek tar tal má ért 

a ki adó nem vál lal fe le lõs sé get.

Terjeszti: HIRKER Rt. (Budapesten)
Lapker Rt. (vidéken)

ISSN 1589-617X
Nyomda: PAPIRREX KFT.

1131. Budapest
Dolmány u. 5-7.

Telefon:  06-1-237-0598
Fax:  06-1-237-0599  

Hűségünk próbája
„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a
javukra válik.” (Róm. 8,28)

Csak a hűséges lélek hiszi, hogy Isten irányítja körülményeit. Külső körül-
ményeinket illetően sok szabadságok engedünk meg magunknak. Nem hisz-
szük, hogy Isten ereje ott van mögöttük, bár mondjuk, hogy hisszük, mégis a
történeseket úgy vesszük, mintha emberektől indulnának ki. Minden körül-

mény közepette hittel teljes csak az lehet, aki egyetlen hűséget ismer: az Ura iránti hűséget. Isten
gyakran hirtelen változást enged meg körülményeinkben (betegség, munkahely elvesztése stb.) és
akkor ébredünk rá, hogy hűtlenek lettünk hozzá, mert nem ismertük fel, hogy mindent Ő rendezett
így. Nem láttuk meg, hogy mi volt a célja életünkben. Mindig ilyenkor következik be a hűség próbá-
ja. Ha megtanuljuk helyesen imádni Istent a szorongató körülmények közepette is, percek alatt vál-
toztathat rajtuk, amint neki tetszik, és amely a javunkat szolgálja. A Jézus Krisztushoz való hűséget
a pogány világ nem tartja sokra manapság. A munkához és minden máshoz hűek vagyunk, csak azt
ne kérjék tőlünk, hogy hűek legyünk Jézushoz. Istenből időnként keresztény „munkatársai” is csak
áldást osztógató gépet csinálnak, Jézust pedig besorolják a többi szolga közé. Nem az a fontos,
hogy mi dolgozzunk Istenért, hanem hogy olyan hűségesek legyünk hozzá, hogy Ő végezhesse el
munkáját általunk. 

Kedves Olvasók! Sajnos a tavalyi esztendőben egészségem súlyosan megrendült, ezért a hat lap-
szám helyett csak négyet tudtam elkészíteni. Az előfizetés mindig darabszámra vonatkozik és nem
évre. Akik tavaly egy vagy fél évre fizettek elő, azok továbbra is kapják a magazint, amíg a hat, ill. a
három lapszámot meg nem kapták. Nagyon köszönöm türelmüket és megértésüket.

Üdvözlettel: a főszerkesztő
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S
zűz Máriát – mivel méltóság-
ban minden üdvözült teremt-
ményt felülmúl – kiváló vallási

tisztelet illeti meg. Az ő tiszteletét cul-
tus hyperduliae-nek  mondjuk. Az is-
tenanyaság minden teremtménynél
kiválóbb méltóságot kölcsönöz Mári-
ának. A Szentírásban azt látjuk, hogy
az angyal különös tisztelettel köszön-
ti és kegyelemmel teljesnek mondja
(Lk 1,28). Rokona, Erzsébet is feltűnő
tisztelettel üdvözli, és Szűz Mária a
Magnificatban jóváhagyja, hogy ő
rendkívüli kegyelme kapott (Lk 1,43
és 49).

Origenész óta a keleti és nyugati

atyák szinte egymással ver-
sengve zengik Szűz Mária
dicséretét. Méltóságban –
mondják – minden teremt-
ményt felülmúl, még az an-
gyalokat is, ezért az egész

világmindenség királynője.
Gyakran alkalmazzák rá azokat

a zsoltár verseket, amelyek a
szövetség sátrát, a frigyládát és a
jeruzsálemi templomot dicsőítik.

Továbbá a bölcsességi könyvek-
nek a bölcsességet magasz-

taló sorait, végül az Énekek
Énekének verseit: a

Szentlélek valamiféle
jegyesi szeretettel

szereti őt.
Szűz Mária

közbenjárását
ne képzeljük
an t ropomor f
módon. A szen-
tek közbenjá-
rása sohasem
olyant eszkö-

zöl ki Istentől,
amit magunk nem tudnánk kiesz-
közölni. Ilyenfajta közbenjárás ugya-
nis nem egyeztethető össze Isten
fenségével. Mi tehát a helyes meg-
oldás? Az a tény, hogy akár köz-
vetlenül intézzük kéréseinket Isten-
hez, akár Szűz Mária vagy egyéb
szentek közvetítésével, kéréseink
voltaképpen nem Istent fordítják fe-
lénk, hanem minket tesznek alkal-
massá Isten ajándékainak befoga-
dására.

Szűz Mária közbenjárása minő-
ségileg nem különbözik a többi szent
közbenjárásától. Különbözik azonban
intenzitás és extenzitás tekintetében,
vagyis jóval hatékonyabb, mint azok,
továbbá univerzális, egyetemes köz-
vetítés. „Megengedett és üdvös dolog
tisztelni a szentek képeit és ereklyéit”
– ezt már a II. niceai zsinat dogma-
tizálta (787), és a Tridentinum újra
kimondta (DS 600–605, 1822–1923).
A teológiai megfontolás megállapítja,
hogy tiszteletünk közvetlen irányulhat
egy szent, vagy Szűz Mária szemé-
lyére. Ez esetben cultus absolutusról
van szó. 

A Bibliában kevés kevés szó esik

Jézus anyjáról, ez érthető, mivel a
Jézus anyjára vonatkozó hagyomány
tanúi kevesebben is voltak, és ennek
a hagyománynak írásba foglalása is
jóval később történt.

Az első niceai zsinat (325) előtti
időben a Szűzanyát mint madonnát –
gyermekével együtt ábrázolták. Vi-
szont már az I. század végétől em-
legetik szüzességét, istenanyaságát
és közbenjárását. A 4. század elejéről
ismert a „Sub tuum praesidium”
kezdetű ima és az első Mária ünnep
is. Kezdenek templomokat építeni
Mária tiszteletére. Mária mintakép, az
első nyugati hozzá intézett imádságot
Szent Ágostonnál olvassuk. 

A keleti liturgiában Mária dicsé-
rete mindennapivá lett – már a 4. szá-
zadban. Ez a tisztelet átjárta a töme-
geket is. Nagy hatással volt a Mária-
tisztelet elterjedésére az efezusi zsi-
nat (431). A hivatalos Egyház a VI.
században bevette Mária nevét a ró-
mai misekánonba.

Legnagyobb hullámokat a Mária-
tisztelet a középkor végén, a trienti
zsinat után és századunk közepe
táján vette. A II. vatikáni zsinat az is-
tenanya tiszteletének fontosságát
szorgalmazta. Buzdítja a papokat,
hogy küldetésükben tartsák szemük
előtt a Boldogságos Szűz Anya pél-
dáját. Gyermeki odaadással tiszteljék
és szeressék Őt, az Örök Főpap éde-
sanyját, az apostolok királynőjét és
szolgálatuk oltalmazóját. (P18)

Különösen ajánlja a pápa az Úr-
angyala és a szentolvasó elmélkedő
imádkozását, mert ezek révén alkal-
munk van arra, hogy Szűz Mária lel-
kének tükrében szemléljük a meg-
váltásunkra irányuló eseményeket.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent
Szülője,
Könyörgésünket
meg ne vesd
szükségünk ide-
jén, Hanem
oltalmazz meg
minket minden
veszedelemtől,
Mindenkor dic-
sőséges és
áldott Szőz.              Pálffy Mária

Szűz Mária tisztelete
Mariológia
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Keresztény művészek

Ivancsics Ilonával beszélgetek hitről, magyarságról,
értékről. Számtalan helyen lehet olvasni rólad a neten
a honlapodon kívül is. Időbe telne felsorolni, hány
színpadi műben és filmben szerepeltél. Először a gye-
rekkorodról szeretnélek kérdezni. Milyen szellemben
nevelkedtél, mikor érintett meg a hit?

Én somogyi lány vagyok, Kaposvárott szü-
lettem, de Nagybajomban éltem, gyakorlatilag
falusi lány voltam. Az édesanyám Kárpátaljára
való, Técsőn született, ez Ungvárhoz van közel,
a Tisza mellett, és édesapám révén került So-
mogyba. Anyukám református volt, apukám
katolikus, így lettem én katolikus. Mostanában
sokat járok haza Kaposvárra, mert játszom a
színházban. Járom a vidéket is, nemrég látogat-
tam el a skanzenjéről nevezetes Szennába, ott
pedig egy gyönyörű református templomba,
amely annyiban tér el a hagyományos reformá-
tus templomtól, hogy sokkal díszesebb, mint a
többi. Az idegenvezető elmagyarázta, hogy azért
is készült díszesebben, hogy bevonzzák a láto-
gatókat, a leendő hívőket, mert a katolikus temp-
lomok díszítettsége jobban hat az emberek lelki
világára. Ennek a hölgynek elmeséltem, hogy
amikor én kicsi voltam, természetesen katolikus
templomba jártunk, de néha az anyukám, aki
sajnos már nem él köztünk, elvitt a református-
ba is. Azt nagyon kopárnak láttam, az én lelki vi-
lágomat a katolikus templomok szobrai, fényei
inkább elvarázsolták. 

Az, hogy én hívő vagyok, nekem természetes
dolog. Engem így neveltek, megkereszteltek, el-
ső áldozó voltam, bérmálkoztam. Gyerekko-
romban rendszeresen jártunk templomba misé-
re. De aztán volt egy időszak az életemben, ami-
kor felkerültem Pestre, a főiskolára, hogy a val-
lásgyakorlás háttérbe szorult, és a saját életemet
éltem. Miután elvégeztem a főiskolát, hamar el-
kerültem Szentendrére, mert egykori vidéki
lányként nem igazán szerettem Pestet. Már 24
éve itt élek. Ha a hit gyakorlásától a főiskolai
évek alatt eltávolodtam, itt Szentendrén minden
visszatért, vagyis rendszeresen járok templom-
ba, nem csak a nagyobb ünnepekkor. Gyakorló
hívő vagyok, és a fiam is az, aki kilencvenes
születésű. Nagyon örültem annak, hogy az egy-
ház itt is visszakapta az iskolát: így a gyerme-
kemet egyházi iskolába tudtam járatni, és nyu-
godt vagyok, hogy ő is ugyanolyan erkölcsi ala-

pot kapott, mint annakidején én is. Aztán hogy
ezzel ő majd miként él, ez már az ő döntése lesz.
Amikor Pesten laktam, bizony előfordult néha,
hogy nehéz volt a helyzetem, szinte elveszettnek
éreztem magam. Olyankor bementem egy temp-
lomba, ahol éreztem és tudtam, hogy nem va-
gyok egyedül, nem vagyok magamra hagyva,
van kihez fordulnom, és úgy tudtam kijönni,
hogy rendben vagyok. A hitem mindig átse-
gített.

Mit jut eszedbe a magyarság szó hallatán, ame-
lyet már annyira lejárattak, sőt pejoratív felhangok is
társulnak hozzá, mondván magyarkodik, holott büsz-
kének kellene lennünk, hogy ilyen történelmi múltunk
van. Te tudnál-e máshol élni? Én nagyon fontosnak

tartom, hogy fogja fel már végre ez a nemzet, hogy
össze kell tartanunk, nem pedig széthúzni, és az érté-
keinket meg kell becsülni.

Szerintem is nagyon fontos a magyarságtu-
dat. Sajnos a mi korosztályunk tudatából szinte
törölték ezt a fogalmat. Amikor hazamentünk az
édesanyám kárpátaljai rokonaihoz és betértünk
egy étterembe, még megszólalni sem volt sza-
bad magyarul, mert tudtuk, sok besúgó van kö-
rülöttünk. A család nagy része még ma is ott él,
és mi gyakran látogattunk haza. Gyerekfejjel él-
veztem, hogy átmegyünk a határon, meg vi-
szünk nekik ezt-azt, de utólag visszagondolva az
egy rémes időszak volt. Az édesanyám beszélt
oroszul, csehül, és orosz tolmácsként dolgozott,

A legnagyobb érték 
számomra, 
ha adhatok!
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a családját mégis teljesen kifosztották, semmi-
jük sem maradt. 

Akkor ezért tudsz jól oroszul.
És ezért kerültem orosz tagozatra, mert az

anyukám ebben tudott segíteni. De a valódi tör-
ténelmi helyzetről otthon nem nagyon beszél-
gettünk. Mondhatni ezt csak később tudtam
meg felnőtt fejjel, hogy mi történt valójában. Én
egy tiszta, egyszerű paraszti ésszel gondolkodó
ember voltam, nem láttam át, hogy a családom-
mal mik történtek. Ezért nagyon-nagyon szeret-
ném azt megérni, hogy büszke lehessek arra,
hogy magyar vagyok. Most például büszke va-
gyok arra, hogy nagyon szépen fejlődik Kapos-
vár, mert ott is laktam. Múlt év augusztusa óta
visszajárok, ott is dolgozom. Most nagyon jó a
városvezetés, és jó érzéssel tölt el a tudat, hogy
fejlődik a város. Boldog lennék, ha ugyanezt
érezhetném a hazámmal kapcsolatban is. A pá-

rom 25 évig élt Amerikában, és ő mesélte, hogy
sokszor nem mert megszólalni magyarul, mert
akkor lenézték. 

Mikor jött haza?
A rendszerváltás környékén. Ő a Száguldó

Orfeum színház marketingese, illetve menedzsere.
Hol játszottál a legtöbbet?
Tíz évig a József Attila Színházban, és tíz

évig Sopronban. Én alapjában véve egy szabad-
ság szerető ember vagyok, ezért nem nagyon
bírtam a kötelékeket. Most meg elég drámai a
helyzet a színházak körül. Kicsit megelőztem a
kortársaimat annyiban, hogy önálló színházzal
indultam el. 

Mikor alapítottad ezt a színházat?
Négy éve alapítottam a színházat, és akko-

riban találkoztam Sebők Péterrel, a párommal,
aki ebben nagyon sokat segített. 

Nagy merészség volt ez a részedről.
Inkább úgy fogalmaznék, hogy végre azt

csinálhattam, amit szeretek, azokkal, akiket sze-
retek, és boldog voltam, hogy valaki mellém
állt, aki ebben segített, bíztatott. Nagyszerű ér-
zés, amikor a családod, igazi barátaid melletted
állnak, és mindenki kiveszi a részét a munká-
ból. A párom a marketinggel, a fiam a fotózás-
sal, a barátaim pedig az ötleteikkel, bíztatá-
sukkal.

A rendszerváltás és a színház megala-
pítása között mivel foglalkoztál?

Öt évig szabadúszó voltam, és itt-
ott azért kaptam munkát, de társulat-
ban már nem akartam játszani. Elő-
ször egy gyerekelőadást csináltam,
majd lassan, apránként jött a többi is.
Gyakorlatilag egy virtuális színházat
hoztunk létre, hogy ne kelljen egy épü-
letet fenntartani hatalmas technikai hát-
térrel, mert a hagyományos értelemben
vett színház nagyon sokba kerül.

Ha jól értem, akkor ez egy vándor szín-
ház, és ott léptek fel, ahova hívnak benne-
teket.

Igen, járjuk az országot, különböző
helyeken lépünk fel, művelődési házak-
ban, fesztiválokon. Szentendrén tavaly
kezdtük el az állandó előadásainkat, havonta
egy alkalommal, de mivel kevés lenne a havi
egy előadás, ezért is megyünk több helyre.
Szerencsére Szentendrén az önkormányzat tá-
mogat bennünket erkölcsileg. Bérelünk egy 350
személyes művelődési házat. Már van ezer klub-
tagunk is, akik rendszeresen jönnek az előadá-
sainkra. Nagyon jó kis baráti kör jött itt létre,
sokukkal találkozom vasárnaponként a misén,
és utána összejövünk beszélgetni a templom-
kertben Mindezt személyes megszólítással értük
el. És nagyon hálás a közönség, hogy itt rend-
szeresen vannak előadások, mert nem kell be-
menni Budapestre. Kialakult egy családias, sze-
mélyes, közösségépítő baráti kör. Mi erre épí-
tünk, mert erre van szükségük az embereknek. 

Mindenféle műfajban előadtok?
Így van, de elsősorban vígjátékokat, vannak

magyar darabjaink is. Örkény Istvántól a Macs-
kajáték, és húsvétra a Csíksomlyói magyar pas-
siót fogjuk bemutatni. Megtaláltam a „Duna-
kanyar” című darabot, amelyet Márton András
rendezett, és még sok más ötletem is van.

Hogyan műkö-
dik a színház?

Teljesen úgy műkö-
dünk, mint egy hagyományos nagy
színház, csak kicsiben, tehát van egy
profi műszaki gárdánk, csak nincs
egy konkrét épület, amelyet nekem
kell fenntartanom, amelyhez tartozik
egy stáb, asszisztens, öltöztető, súgó.
Amit lehet, megoldunk mi magunk
kevesebb emberrel. Mindez sokkal
költséghatékonyabb, mert a bevétel ke-
vesebb ember között oszlik meg. Per-
sze fent kell tartani egy raktárat, ahol a
díszleteket tároljuk, meg még sok egyéb
háttérmunka van, amit mi ketten, a pá-
rommal csinálunk. Én vagyok a művésze-
ti vezető, én koordinálom az előadásokat,
de persze játszom is. A darabok kiválasz-

Keresztény művészek

Mark Dunn: Öt nő az esőben, Csomor Csilla, Balázs Andrea

R. Strand: 
Karrier komédia

Bodrogi Attila - Incze József - Sághy Tamás
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tása után hívok
rendezőt, és kivá-
lasztjuk a szerep-

lőket. Van azért egy
alap csapat, de álta-
lában mindig jönnek
új színészek, akikről
úgy érzem, hogy jók
erre a darabra és szí-

vesen is jönnének.

Azért hoztuk létre ezt a színházat, mert olyan
emberekkel szerettem volna dolgozni, akiket
szeretek, akikkel tudok együtt dolgozni, akiket
tisztelek és tehetségesnek is tartok. Én oly sokat
dolgoztam olyanokkal, akikkel nem volt kel-
lemes  együtt lenni, akikkel „kényszermosoly-
ban” dolgoztunk, hogy itt volt már az ideje a vál-
toztatásnak. Havonta körülbelül tíz előadásunk
van szerte az országban. Nyáron pedig a feszti-
válokon lépünk fel. 

Ez a vándorló fellépés azért is jó, mert így na-
gyon sokan megismernek, megszeretnek benneteket,
és legközelebb is meghívnak.

Így van, az a célunk, hogy máskor is meg-
hívjanak minket határon belül és kívül is, ezért
az előadásoknak mindig rendben kell menniük.

Ennek az adminisztrációs előkészülete is nagy
munka.

Igen, de nagy sikerélmény is egyben, ami-
kor a tapsvihar felhangzik, és nemcsak a néző-
kön, hanem a  színészeken is látom, hogy de jó
volt  ide is eljönni, még ha hosszú is volt az uta-
zás. Mi színészek azt gondolom nagyon hálás
emberek vagyunk. Ha megtapsolnak, ha szeret-
nek minket, ha értékelik a munkánkat, a világ
végére is elmegyünk.

A „Szomszédok” című tévésorozatban tizenhá-
rom évig szerepeltél, mit hozott ez számodra?

Elsősorban ismertséget az egész országban,
ezért is tudtam a magam színházát létrehozni.
Lehet, hogy ez skatulya volt akkoriban, ami nem
baj, de most már megismernek más szerepek-
ben is. 

Ha most egy hasonló szerepet felkínálnának, el-
fogadnád?

Igen, még azt is, ha ez folytatódna, de azért
a színház az más, az az igazi szerelem.

Melyik volt a legkedvesebb színházi szereped?
Amit a leghosszabb ideig játszottam, az a

„Kis herceg” volt a József Attila színházban. Én
voltam a Kis herceg, szőke parókával. Száz-

nyolcvan előadás volt belőle. Volt olyan vissza-
jelzésem, hogy egy fiatal lány az előadás láttán
kezdett el olvasni irodalmi műveket. Akkoriban
született a fiam is, aki most 21 éves. Ezt az elő-
adást soha nem tudtam megunni, mert mindig
találtam benne új gondolatokat. A „Pál utcai
fiúkban” is játszottam, Nemecsek Ernő voltam,
kedves emlékem.

Aztán Soronban Shakespeare „Sok hűhó
semmiért” című darabjában Beatrice szerepe,
vagy Lope de Vega „A kertész kutyája” klasz-
szikusának főszerepe. De a legkedvesebb sze-
repeim a mostaniak, amit a Száguldó Orfeum-
ban játszom.

Melyik volt a legkedvesebb filmszereped?
Még főiskolás koromban Mikszáth Kálmán

„Különös Házasság” című filmjében Horváth
Piroska szerepe. Amúgy én minden szereppel
úgy voltam, hogy eljátszottam, és ha jó voltam

benne, az jó érzéssel töltött el, de vissza nemi-
gen néztem. Az érdekelt mi a következő feladat,
mit tudok fejlődni, tanulni

Számodra mi a legnagyobb érték az életedben?
A gyerekem, akit nagyon szeretek. És termé-

szetesen a család, a munkám, a hitem, ez mind
együtt véve. Én igazi  mérleg típus vagyok, ezt
azt jelenti, hogy ha csak egy dolog van rendben
az életemben, az nekem kevés. Azt szeretem, ha
körülöttem minden rendben van. Akkor tudok
jól dolgozni a színházban, ha tudom, hogy a
gyermekemmel minden rendben, ha rendben
van a ház, ha a kutyák, a cicák is jól vannak. Ha
mégis egy szóval kellene kifejezni, legfontosabb
érték számomra az, hogy valamit adjak az em-
bereknek. Hiszen a színészet is erről szól. Adni
valamit magamból. Azt tapasztaltam a huszonöt
év során, hogy minél többet és minél őszintéb-
ben teszem ezt, annál többet kapok vissza.

Böjte Csaba atyától olvastam nemrég egy
szép gondolatot, hogy „ha a nincsenek körülöt-
ted jó emberek, akkor kezdjél el szeretet adni és
meglátod, hogy mennyit fogsz visszakapni”. Ez
nagyon megmaradt bennem.

Bennem is ez a beszélgetés, és sok sikert a Szá-
guldó Orfeum színházhoz.

Kuruczleky Ilona

Keresztény művészek

Fo
tó

: C
se

rn
ák

 B
en

ce
Robert Harlilng:
Acélmagnóliák,

Farkasházi Rékával

Neil Simon: Női furcsa pár,
Hűvösvölgyi Ildikóval

Párjával, Sebők Péterrel



Teológia

R
égen az egész középkor folyamán
Magyarországról a nyugati kró-
nikák szinte egybehangzóan azt

írták, hogy „Ha szenteket akartok látni,
Magyarországra menjetek”. Ennek oka
nemcsak a magyar pálos szerzetesek
csodálatos élete, vagy az Árpádházi ki-
rályi család sok-sok szentje, hanem az
egész ország és nemzet rendje volt. Ké-
sőbb a nyugati kereszténység védelme,
s a magyar élet-halál harc egyértel-
művé tette, magyar és keresztény
ugyanazt jelenti. Más szavakkal ma-
gyar az egyértelműen keresztény. Nem-
csak azért, mert életével és vérével
nem takarékoskodik, kész akár a vérta-
núságra, védi a keresztény, akkor még
elsődlegesen, valóban európai, értéke-
ket, hanem gondolkodásában, állami
és egyéni életében, létében keresztény.
Az ősi hitet, ragaszkodást a szent ha-
gyományhoz, szokásokat őrzi és védel-
mezi.

A keresztény szó eredeti értelmé-
ben krisztusit jelent. Olyan ember, aki
Krisztusba öltözködik, Vele kíván azo-
nosulni, Őt akarja követni. Ez a tarta-
lom akkor világosan kifejeződött és
megjelent. Néhány bukott egyén kivé-
telével senki se vált mohamedánná, bár ez életét
lényegesen könynyebbé tette volna. Kitartottak
katolikus, vagy református hitük mellett. Ma-
radtak a nyugati Egyházban, vállalták a krisztusi
sorsot. Így maradt meg nyelvünkben a keresz-
tény, vagy keresztyén név, ami krisztusit jelent a
szó akkori és mai értelmében, de a kereszt szó-
ból ered. A név és a tartalom mélyen kifejezi azt
a szoros összefüggést, ami Krisztus és kereszt-
je között van. A magyar sors ezen keresztnek
szüntelen hordozásában áll. Krisztus a keresz-
ten váltott meg bennünket, s így a kereszt a leg-
nagyobb, legmélyebb megváltó szenvedés jele
és lényege lett. Aki krisztusi, azaz keresztény
szeretne lenni, annak fel kell vennie a kereszt-
jét, s hordoznia kell azt. Ez nem csak egyének-
re, hanem nemzetekre is vonatkozik. A magyar-
ság felfogva az evangélium üzenetének mély-
ségét, igazságát, nyelvi kifejezésében, megne-
vezésében vallja ezt. Később rámutatunk to-
vábbi párhuzamokra. Keresztény tehát krisztusi,
az Ő keresztjét vállaló. Sorsában, létében a ma-
gyar ez. Más szavakkal tehát magyar vagy ke-
resztény egy és ugyanazt jelenti.

A támadás, ami bennünket ma ér, nem más,

mint a történelem során a különböző nem ke-
resztény népek, hadak támadása. Európa most
már nem keresztény, megtagadta eredetét, szel-
lemét. Rontó sötét erők hatására azok szolgájává
vált. Ha találkozik a múlt lelkével, azonnal feltá-
mad benne a lelkiismeret, s önkéntelenül, de
komolyan gonosz indulattal rögtön támad, így
szeretne védekezni. Számára a magyar ma is ke-
resztény, amit nem lehet tűrni, amit meg kell bé-
lyegezni, ha mód van rá, el kell pusztítani. Igaz-
ság, tények nem számítanak. Jog, jogszabályok
szövege, jelentése, betűje nem érdekes, szelle-
me fontos. Az a jelentéstől, betűtől ugyan el
nem választható. Jól tudják ők ezt, de támadni
csak így érdemes. Nem tudsz védekezni, nem
cáfolhatod őket, mert a cáfolat tényekre, részle-
tekre, szabályokra épül, azaz megfogható. A le
nem írt szellem nincs meghatározva, ezért ellene
védekezni nem lehet.

A támadás valódi oka pedig az, hogy látják,
érzik, valahol feltűnik a krisztusi, feltűnik a meg-
tagadott múlt, az igazi identitás, elfelejteni akart
belső lényeg. Ha a magyar miniszterelnök kiáll
közéjük, s megmondja, mi magyarok kereszté-
nyek vagyunk, keresztény értékeket hirdetünk,

akkor kifordulnak magukból és őrült,
rohammal neki mennek. Élet, a magzat
joga, házasság, Isten neve mind meg-
bolondítja őket. Hit, vallás, erkölcs, a
természetellenes élet elutasítása mind
olaj a tűzre. Nem törődnek azzal, hogy
a fentiek már bennünk is meggyengül-
tek, egészséges védekező ösztönünk
nem a régi, ez a kicsi, ez a maradék in-
gerli őket.

Ne legyünk igazságtalanok, mert
sokan mellettünk állnak. Néppártiak,
azaz kereszténydemokraták, baráti né-
pek – lengyelek, litvánok, olaszok, sok
bolgár, francia, skót. A támadás sok-
ban visszájára fordul. Románok és
szerbek nem barátaink, de érzik a lé-
nyeget, s mellénk állnak. Ha sokáig tart
a küzdelem, akkor talán még kibékü-
lünk a közös ellenség elleni harcban,
ahogy régen volt. Igen a kereszténység
– Krisztus – összeköt. Mi magyarok
összefogunk, pedig eddig viszály volt
közöttünk. Persze a hazaárulókra, a fel-
jelentőkre ez nem vonatkozik, ők már
nem magyarok.

A magyar közélet mindig a Szent-
koronára, helyesebben szentkorona-
tanra és az abból következő történelmi

alkotmányra alapult. Ez lényegében krisztusi,
azaz keresztény volt. Az Egyház Krisztus titok-
zatos (misztikus ) teste. Krisztus a fő és mi ke-
resztények vagyunk a tagjai. A magyar állam
kifejezője, megtestesítője a Szentkorona. Feje a
király, s maga a nemzet vagyunk a tagjai. Mi
együtt a fő és a tagok alkotjuk a Szentkorona tel-
jes testét. Másolata ez az előbbinek. Az Egyház
Krisztus teste (egész teste), Ő a fő és mi va-
gyunk a tagok, akik a teljes testet alkotjuk. A
magyar közélet tehát lényegében keresztény,
krisztusi. Ezért támadnak bennünket ördögi
dühvel. Ezért vagyunk Márai találó szavaival
„népek Krisztusa”.

Ki ez a Krisztus? Sokan sokféle választ ad-
tak a kérdésre. Már az evangélium szól arról,
hogy megkérdi tanítványait: „Kinek tartják az
emberek az ember fiát?” Egyesek egynek a pró-
féták közül, mások Keresztelő Jánosnak. „Hát ti
kinek tartotok engem?” Péter válasza: „Te vagy
Krisztus az Isten fia”. Az eltelt idő ugyanezeket a
kérdéseket és válaszokat ismétli. A mohamedá-
nok számára próféta. A hívők egy része Isten fiá-
nak, másik része ember fiának tartja. Egyesek
szerint Isten, mások szerint ember. Az igaz hit
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azonban tudja, hogy egy személyben Isten és
ember. Sokszor egybeírjuk – ó mennyire találó a
magyar nyelv! – Istenember. Két természet –
egy személy. Teljes ember és teljes Isten. „Asz-
szonytól született”, aki Istenszülő, hisz a személyt
szülte. Eljött kiengesztelni a végtelen Istent.
Szenvedett, meghalt, feltámadt. Uralkodik, bár
országa nem evilági, s lényegében más dimen-
zióban van. Végül pedig ítélni fog. Az ítélet vég-
telen szeretete és irgalma miatt komoly és igaz-
ságos, de nem szörnyű. Eleget tett az igazsá-
gosságnak, s ettől kezdve csak rajtunk áll, mi
lesz a sorsunk. Isten mérhetetlen, felfoghatatlan
szeretete körül ölel, vonz, magához szorít. Csak
mi szakadhatunk el tőle. Nehéz a szűk út, de
hozzá vezet. Nincs olyan bűn, amiből fel ne le-
hetne támadni. Ő vette mindet Magára. Itt ma-
radt közöttünk titokzatosan Egyházában.

Isten az emberben, az emberi gyöngeségek
között. Szent, örök, szép és erényes, de ugya-
nakkor emberi, bűnös és szeplős. Néha hős,
máskor önfeladó, bukdácsoló. Mi vagyunk, de
Ő bennünk. Mindez nem volt elég szeretetének.
Itt maradt közöttünk a kenyér és a bor színében
is. Nem törődött vele, hogy sátánian gonosz,
máskor egyszerűen gyönge és tudatlan emberek
meggyalázhatják, visszaélhetnek jóságával. Itt
maradt, s mindent elvisel értünk, ahogy a ke-
reszten szenvedett és meghalt. Az élet végleg
győzött, s mindannyiunkban győz, ha Vele va-
gyunk – egyedül tőlünk függ.

A valóság tehát ez. Időn kívül született,
örökké él, de testet időben öltött. Megtestesült
Isten. Emberi testben, anyától és időben, de Is-
ten! Hangsúlyozni kell, vallani, mert ma sokan
ezt tagadják. Elismerik prófétaságát, le akarják
vezetni megjelenését, a külső körülményeket je-
lekből és előképekből. Nem értik, vagy nem
akarják érteni, hogy jel és előkép nem egyenlő a
valósággal. Nem értik, hogy ami a valóságra
mutat, az még nem maga a valóság. Segíthet
megérteni, közelebb vihet, de nem az! Amikor
régi hitek támadnak fel, s ezek valamikor előké-
pek, jelek voltak, már a valóság megjelenése
után, csak szép ábránd lehetnek, de a teljes
igazságot, utat és életet nem pótolhatják. Nem
egyenértékűek, ahogy egy szobor, vagy kép nem
az élet, nem az élő személy. Fontos ezt szemünk
előtt tartani, mert ma újból és újból meg akarnak
téveszteni. Itt nemcsak a hamis Európáról, s an-
nak hite vesztéséről van szó! Nemcsak a csalás
és álszabadság téves sugallata – vallás és lelki-
ismereti – akar befolyásolni és becsapni. Lé-
nyegében az életet, emberi méltóságot akarják
elrabolni és meggyilkolni.

Mi állandóan célkeresztben vagyunk. Ma-
gyar az keresztény, más szavakkal a két kifejezés
számunkra egy. Küldetésünk, létünk és küzdel-
meink mind erre utalnak. Nincs benne semmi
csodálatos, hogy a „Hazugság Atyja”, aki gyil-
kos kezdettől fogva támad állandóan és felhasz-
nálja mindazokat, akik készek erre. Akár saját

bűnös és természetellenes szenvedélyeik, akár
mammon imádatuk, akár csak lelkiismeretük tu-
dat alatti elnyomása miatt nem szívlelik Krisz-
tust, azaz a kereszténységet. 

Küldetésünk, amiről már többször szólot-
tunk ugyanezt jelenti, s ugyanilyen féktelen gyű-
löletet kelt bennük. Ők azoknak örökösei, akik
Trianonban a Regnum Marianumot boncolták,
akarták örökre kivégezni. Ez akkor nem sikerült,
de tervükről nem tettek le, most szeretnék befe-
jezni. Mi azonban képükbe vágjuk: hiába a düh
és gyűlölet, magyarok, azaz keresztények vol-
tunk és maradunk. Ha kitartunk, nem félünk,
összezárunk, akkor nem mi, hanem az Unió lesz
a vesztes. Nem Európa, mert az gyökerében
ugyancsak keresztény, s a gyökér határozza meg
a fát. A dekadens oltvány a viharok után lepusz-
tul róla, marad a gyökérből kifejlődő egészsé-
ges fa. Mindez kül-
detésünkből követ-
kezik, csak ki kell tar-
tanunk és haza kell ta-
lálnunk. A közéletbe
Istent, szeretetet, igazi
életet kell visszahoz-
ni. A jövő elindult,
menjünk tovább az
úton. Megmentjük
Európát, az igazit, s
benne magunkat.

dr. Bakos Natu
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K
igyulladt egy társasház mélygarázsa feb-
ruár 15-én reggel Zuglóban. Mivel a tűz az
álmennyezetet is érintette, az egész épü-

letben megszűnt az áram és a vízellátás, tönkre
ment a fűtési rendszer. A lakásokból ki kellett
költöztetni az embereket, akiket az önkormány-
zat ideiglenesen zuglói szállodákban helyezett el.

A zuglói Erzsébet királyné útja és az Öv utca
sarkán lévő négyemeletes társasház alatti mély-
garázsban kora reggel keletkezett tűz. Az ott par-
koló egyik autó eddig tisztázatlan körülmények
között kigyulladt, a füst pedig elárasztotta a pin-
ceszintet. Az oltás ideje alatt összesen nyolc
embert kellett a tűzoltóknak kimenteniük a tár-
sasházból. A tűzoltók, a katasztrófavédelem, a
rendőrség, polgárőrség és a kerületőrség ösz-

szehangolt munkájának köszönhetően nem sé-
rült meg senki.

Papcsák Ferenc, Zugló polgármestere, aki a
riasztást követően a helyszínre érkezett, azonnal
intézkedett, hogy melegedőbuszokat állítsanak a
társasház elé. Mivel a garázsszinten megégtek a
villanyvezetékek és a csatornacsövek, a laká-
sokban megszűnt a fűtés, az ivóvíz és áramel-
látás, az 54 lakásos társasház valamennyi
lakóját ki kellett ideiglenesen költöztetni.

A kerület polgármestere azonnal intézkedett,
hogy azoknak az embereknek, akik ezt igénylik,
az önkormányzat zuglói szállodában biztosítson ideiglenesen szállást és étkezést, térítésmente-

sen. Délutánra mindenki elhagyta az épületet, a
társasház mintegy 75 lakója költözött be átme-
netileg az Amadeus és a Zugló Hotelbe. Egy la-
kóról, aki kerekesszékes, külön is gondoskodott
a polgármester, őt az Aréna Szállóban helyez-
tette el, mert ott volt akadálymentes bejárat. Az
önkormányzati tulajdonú társasházban a Zuglói
Vagyonkezelő Zrt. szakemberei azonnal nekilát-
tak a helyreállítási munkálatoknak. A lakók öt
nap  elteltével költözhetnek vissza otthonaikba.

(Forrás: www.zuglo.hu)

Az összefogás ereje ZuglóbanZuglóiMedia
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H
osszabb felkészülés után a 2000. jubile-
umi évben égi sugallatra felállították
Nagyfaluban, a Szentháromság hegyén az

egység keresztjét. 2004 októbere óta minden
hónap elsőcsütörtökén az ott engesztelő kö-
zösség üzeneteket kapott az égiektől Éva asz-
szony által. Nagy békességben, egységben és
szeretetben sokan imádkoznak együtt románok
és magyarok, római és görög katolikusok, orto-
doxok, sőt protestánsok is. Bocsa József atya, a
váci piarista rendház főnöke vezetésével a váci
imaközösség 2007-ben Nagyfaluban járt. Az
atya meghívást kapott ott az egység munkálá-
sára az anyaországban és a jelenlegi országha-
tárokon kívül élő magyarok között. Közvetítette
dr. Erdő Péter bíboros úr és a nagyfalui engesz-
telő közösség tagjai között egy találkozó létre-
jöttét 2007 október 27-én.

Bara Madarász Éva élete és halála 
Bara Madarász Éva (1942–2010)  Szilágynagy-
faluban született 1942 szeptember 23-án. Szülei
nyolc gyermeke közül Éva volt a negyedik. Az
egész család református vallású volt. Édesapja a
faluban gazdasági felügyelő, majd párttitkár
volt. Édesanyja hivatása a gyermeknevelés volt.
Éva, Margittán és Nagyváradon végezte a tanul-
mányait. Nagyváradon ment férjhez, ahol szü-
letett egy fiúk: Tibor-Csaba. Éva Asszony Nagy-
váradon mennyasszonyruha tervezéssel és ki-
vitelezéssel foglalkozott. 1984-ben volt elsőál-
dozó és 1987-ben bérmálkozott. 1987 szeptem-
ber 4-én, Csíksomlyón, rendkívüli kegyelemben
részesült. Azt a feladatot kapta a Szenthárom-
ságtól, hogy a lelkivezetőjével (Csillik János)

együtt egységre vezesse a különböző vallású-
akat és nemzetiségűeket. Ezután több mint tíz
évig tanították az Égiek a lelki élet alapjaira.
1999–2004 között Érsemjénben, az engesztelő
közösség társvezetője volt. A férje 2002-ben halt
meg, elsőszombaton, agyvérzésben. Éva Asz-
szony férje halála után kiköltözött Szilágynagy-
faluba, ahol 2004 októberétől tartják az en-
geszteléseket a Szentháromság hegyén. 2005.
október 21-én, pénteken, az Úr Jézus kérésére,
Éva Asszony felajánlotta a hangját engesztelésül
az Isten káromlók megtéréséért, a bekötött fejét
mindazokért, akik a hiúság bűnét követik el, a
lába gyengeségét és fájdalmait azokért, akik a
bűn széles útján járnak. Éva Asszony üzeneteket
kapott az Égiektől 2008 szeptemberéig. Attól

Szűz Mária üzenetei Nagyfaluból
„Isten kiválaszthat embereket arra is, hogy másokat is képviseljenek a 

bocsánatkérésben, és az Isten nevében való megbocsátásban.”

Szilágynagyfalu Romániában, Szilágy megyében található; Szilágysomlyótól 10 km-re; Zilahtól és Margi-
tától 40 km-re; Nagyváradtól 90 km-re. Személygépkocsival, autóbusszal és vonattal lehet megközelíteni.

A Szentháromság hegye, Nagyfalu mellett, Szilágysomlyó irányában található, a főúttól 1,5 km-re. Egy
nagy tábla jelzi a letérőt a főútról! Ez a hegy B. Madarász Éva tulajdonában volt, aki az édesanyjától

örökölve, felajánlotta azt a Szentháromságnak. Csíksomlyón,1987 szeptemberében, a keresztút 13.
stációjánál a szilágynagyfalui Éva asszony extázisba esett és látomása volt az elkövetkezendő
eseményekről. Éva Asszony a Szentháromságtól és a Szűzanyától kapott ott üzeneteket minden
hónapban, 2004 októberétől. A Szentháromság hegyen: az Egység Keresztje; az Irgalmas Jézus
kápolnája és Szűz Mária kápolnája, a Két Szent Szív Háza, keresztút és rózsafüzér út találhatók. A
Szentháromság hegyén, az Égiek állandó jelenlétét tapasztalják meg mindazok, akik nyitott szívvel
jönnek az utolsó idők egyik zarándokhelyére. Több százan, különböző vallásúak és nemzetiségűek,
akik az engesztelő közöséghez tartoznak, minden hónapban: elsőcsütörtökön, elsőpénteken, első-
szombaton, elsővasárnap, vagy a hónap csütörtökein és vasárnapjain gyűlnek össze közös engesz-
telésre. Ilyenkor gyónási lehetőség is van több papnál. A közös engesztelés: engesztelési imákból,
Szentmiséből és Szentségimádásból áll. A közös ima-engesztelések által: megtérések, gyógyulások
és szabadulások történnek az Isten által kiválasztott Szent Hegyen. Az engesztelő közösség lelkive-
zetője Ft. Csillik János, aki Krasznán és Nagyfaluban plébános. Az engesztelés lényege: együtt kér-
jük a Szentháromságot, a Szűzanyával, az összes Szentekkel és Angyalokkal együtt, hogy bocsás-
son meg nekünk, családunknak, nemzetünknek és az egész emberiségnek. Az engesztelések által
készülünk fel a Szentlélek kiáradására és az Úr Jézus fogadására, aki vissza akar térni a Földre.
„Amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a Földön?” (Lk. 18, 8) Az engesztelők köszönése:
Maranatha! Jöjj el Uram Jézus! (Jel. 22, 20)

Kárpát-medencei Mária-jelenések

Szentmise a sátorban Csillik János
atya és Vad Ilona vezetésével
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kezdve lelkivezetője által kapta az engesztelő
közösség az üzeneteket és a tanításokat. Éva
Asszony, a felajánlása után lassan, fokozatosan
elveszítette a hangját, a járóképességét, erejét.
Szinte teljesen tehetetlenné vált. Éva Asszony,
Jézus Krisztus áldozatával egyesülve 2010. jú-
lius 19-én, Zilahon, a „Szent Péntek” elneve-
zésű kórházban, 15 óra 50 perckor adta vissza
Istennek jóságos lelkét. Temetése 2010. július
22-én, Szent Mária Magdolna ünnepén volt, dé-
lután 3 órakor a Szentháromság hegyen. A te-
metésén több százan voltak, a Napban kereszt
volt látható, játszott az Égen, eső és harmat hul-
lott az Égből. A temetésen érződött Éva Asszony
békés jelenléte. Isten Akaratában való teljes
megnyugvás töltötte be mindazok lelkét, akik a
temetésen részt vettek. Éva Asszony védőszent-
jei a Szűzanya, II. János Pál pápa és Szent Páter
Pió voltak. Jelmondata volt: „Istenem, én min-
dent akarok, amit Te Akarsz és semmit nem
akarok, amit Te nem Akarsz!” Éva Asszony, na-
gyon szerette a Szentháromságot, a Szűzanyát,
az Őrangyalát, a Védőszentjeit. Állandó kap-

csolatban volt velük és kérte minden nap a se-
gítségüket. Hálás volt Máriának, aki akkor is
szerette őt, amikor még nem ismerte. Úgy sze-
rette, tisztelte a Szűzanyát, hogy élte az Ő eré-
nyeit: anyaságát, szeretetét, gyöngédségét. Az
„egység karizmáját” Csíksomlyón, a Szűzanya
lábainál kapta, ahová elvitte az engesztelő cso-
portot is. A Remény Anyja tiszteletére kápolnát
építtetett a Szentháromság hegyén és szobrot
hozott Nagyfaluba, Medugorjéból. Abban a
kegyelemben is részesült, hogy beletekinthetett
Mária Szeplőtelen Szívébe. Naponta felajánlotta
magát Máriának és üzeneteket kapott tőle. Ezek
után nem csoda, hogy a Szűzanya jött utána és
elvitte purgatórium nélkül a Mennyországba.
Megígérte, hogy minden engesztelő programra
a Szűzanyával fog jönni és rendkívüli módon
fog segíteni! Életében a személyek, akik körül-
vették fontosabbak voltak, mint az anyagi javak.
Bárkivel kapcsolatba került, mindenkit Istenhez
akart vezetni. Minden nap felvette a harcot a
gyengeségeivel és a gonosz lélekkel. Egész
életében kereste és tette Isten reá vonatkozó

akaratát. Odafigyelt a Szentlélek indíttatásaira! A
csíksomlyói Isten-élmény meghatározta az
egész életét. Volt bátorsága beszélni lelki ta-
pasztalatairól. Vállalta a lelki élet útján a mély-
ségeket és magasságokat. Nagyon szerette,
imádta Jézust az Oltáriszentségben! Életében
gyakorolta a megbocsátást, bocsánatkérést, az
ellenségszeretetet, egyszóval az erényeket. A
bűnösök megmeneküléséért, az engesztelők ta-
nításáért rengeteg áldozatot vállalt. Mindent el-
fogadott és felajánlott azért, hogy senki ne kár-
hozzon el. Naponta segített a tisztítótűzben lé-
vőkön, hogy minél hamarabb a mennybe jussa-
nak. Hitt a szentelmények erejében (gyertya,
tömjén, kereszt). Mindenkit Jézus Szent Vérébe
és Szűz Mária Szent Könnyeibe helyezett, hogy
bűnbánatot és bűnbocsánatot nyerjenek. Hitt a
feltámadásban, az örök életben, a szentek egyes-
ségében. Sokszor elgondolkodott azon, ha most
meghalna vajon hová kerülne? Életében az új

világba, a mennybe készült és másokat is oda
segített! Akik Éva Asszonnyal kapcsolatba ke-
rültek értékelték, szerették, csodálták és követ-
ték őt. Hálásak vagyunk Éva Asszonynak a
Szentháromság hegyért, az engesztelő közös-
ségért és az önfeláldozó életéért. Halála után,
amikor ragyogó formában megjelent, kijelen-
tette, hogy a halála pillanata, mennyei születés-
nap volt. Elsorolta, hogy kikkel találkozott az
égben! Elmondta, hogy a kilencedek, a szenve-
dései, a közösség imái, felajánlott élete által tel-
jesen megtisztult. Kijelentette, hogy a mennyei
Atya az Élet könyvébe írta a nevét. Vigasztalt:
csak a múlandó testem van a földben, a halha-
tatlan lelkem az égben van. Elmondta, azért mo-
solygott az utolsó időben szinte éjjel-nappal,
mert már látta az Urat! Hálásak vagyunk az utol-
só áldásáért, utolsó gyónásáért, utolsó levelé-
ért, amelyben kifejezte Isten és irántunk való
szeretetét. Jobb nektek, hogy elmentem, mert az
égből többet tehetek értetek – mondogatta oda-

Dr. Erdő Péter bíboros, érsek úr találkozója 
Éva asszonnyal

A kút, ahol a Szűzanya által megígért forrás feltört, és amelyet 2012. január 1-jén megál-
dott az Egyházzal együtt. A háttérképen a Napcsoda látható. A Napban látható volt az
Oltáriszentség.

Éva asszony, aki az üzeneteket kapta a
Szűzanyától
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átról. Minden nap 15,50 és 16 óra között az égi-
ek rendkívüli kegyelmeket közvetítenek Éva Asz-
szony által. Kérte, hogy a következőket írjuk a
sírkövére: „Ne amiatt szomorkodjatok, hogy
eggyel kevesebben vannak a földön, hanem
amiatt örüljetek, hogy eggyel többen vannak az
égben!”

Az alábbiakban részleteket olvashatunk a
Szűzanya üzeneteiből, Csillik János atya és Vad
Ilona közvetítésével: 

„Én, a Szentháromság akaratából, a Sátán-
tipró Asszony vagyok. Most elmondom nektek,

hogy ti és őseitek hogyan kerültök a gonosz lé-
lek hatalmába és hogyan kerülhettek újra a
Szentháromság uralma alá. A gonosz hatalmába
bűneitek, mulasztásaitok, lelki sebeitek, ősei-
tekkel való kapcsolatotok le nem rendezése, ok-
kult ördögi praktikák, Isten nélküli és istentelen
életetek,... miatt kerültetek. 

Hogyan kerülhettek újra a Szentháromság
teljes uralma alá?

Az őszinte bűnbánatotok által! Fontos ki-
mondani Isten és az Ő szolgája előtt, a szent-
gyónásban, hogy ‘Isten Irgalmára szoruló bűnös
ember vagyok! Felelős vagyok bűnös tetteim
minden következményéért. Teljes szívemből el-
lene mondok a gonosz léleknek, ellene mondok
minden kísértésének és teljes szívemből döntök
Isten mellett és egészen neki szentelem az éle-
temet.’ Ha ezt megteszitek, kikerültök a gonosz
hatalma alól, és Isten uralma alá kerültök. Arra
kérlek titeket, hogy kérjetek Istentől bocsánatot
őseitek bűnei miatt is, hogy ők is szabaddá vál-
janak. Ha megtanultok megbocsátani és bo-
csánatot kérni, lelki sebeitek begyógyulnak, a
szeretetkapcsolatotok helyreáll Istennel, élő és
elhunyt szeretteitekkel és az egész emberiség-
gel. Tudnotok kell, hogy a harag, gyűlölet és
minden más bűn utat nyit számotokra a gonosz
lélek uralma felé. Ezt a kaput bocsánatkéréssel
és megbocsátással tudjátok végleg bezárni.

Ha gyógyító imát végeztek, megszabadul-
hattok a gonosz lélek által okozott testi-lelki-
szellemi betegségeitektől. Ha a gyógyulásotok

nem következik be, ajánljátok fel engesztelésül
szenvedéseiteket tisztulásotokért, az egész em-
beriség megtéréséért és a tisztítótűzben szenve-
dő őseitek megszabadulásáért. A szabadító ima
által megszabadulhattok az ördögi megkötözött-
ségeitektől. Sorozatosan elkövetett, visszatérő
bűneitek által olyanná váltok, mint egy a lábain
madzaggal megkötözött madár, amely nem tud
szabadon repülni, csak egy behatárolt területen.
A rendszeresen végzett szabadító ima által meg-
utáljátok a bűnt, megszeretitek a jót és elindul-
tok a lelki fejlődés útján. Ha a gonosz birtokba
vett benneteket, az ördögűző ima által megsza-
badulhattok tőle. A megszállott emberek olya-
nok, mint a kalitkába zárt madár, amelybe ön-
ként maguk sétáltak bele. Ördögűző imát a Pá-
pa, a püspökök és az általuk megbízott papok
vagy karizmatikus személyek végezhetnek. Ezt a
gonosznak parancsoló imát csak tiszta lélekkel,
Isten erejében bízva és gyakorlat által lehet vé-
gezni, sohasem egyedül, mindig közösségben.

Mit tegyetek az abortált magzatokkal? Elő-
ször is kérjetek bocsánatot Istentől és a megölt
magzatoktól, és mondjátok ki azt, hogy szereti-
tek őket. Utána kérjetek bocsánatot Istentől azok
nevében is, akik tudtak az abortuszról és segéd-
keztek abban. Utána vállaljátok a szenvedéseket,
amelyet Isten megenged az életetekben jóváté-
telként. Vannak házak, családok, helyek, napok,
bizonyos útszakaszok, amelyek súlyos bűnök
miatt a gonosz hatalma alá kerültek. Arra kérlek
titeket, hogy Jézus Vére, felajánlott szentmisék,
szenteltvíz hintés, tömjénezés által törjétek meg a
gonosz erejét és helyezzétek ezeket a helyeket és
személyeket a szentek és az angyalok védelme
alá. Bánjátok meg mulasztásaitokat, amelyeket a
tisztítótűzben szenvedő őseitek ellen elkövette-
tek! Kérjetek bocsánatot tőlük és ti is bocsássa-
tok meg nekik! Tegyétek jóvá mulasztásaitokat
felajánlott misesorozattal (gregorián, kilence-
dek)! Minden ősötöket anyai és apai ágon visz-
szamenőleg helyezzétek Jézus Szent Sebeibe,
hintsétek meg őket Jézus Szent Vérével, és kér-
jétek rájuk Isten Irgalmának a kiáradását és
áldását. 

Szeretteim! Tudatosítanotok kell, hogy nincs
két Krisztus, nincs két kereszténység, nincs két
egyház, amelyek közül egyik a klérusé, a másik
a laikusoké, az egyik a szerzetesek, a másik a
világiak egyháza. Arra vagytok meghívva, hogy
apostolkodjatok, térítsétek meg a bűnösöket, ta-
nítsátok a tudatlanokat. Ti, Krisztus Egyházában
nem egymás ellen, nem egymás fölött kell le-
gyetek, hanem egymás mellett, kéz a kézben,
más-más feladatot végezve. A papság elsősor-
ban a Szentháromság és Isten népe között kell
legyen az égiek üzenetének a közvetítője. Isten
népe elsősorban a papság és a világban lévők
között kell legyen a híd, az összekötő kapocs.
Isten szent népe a keresztség és a bérmálás által
személyesen Istentől van megbízva, hogy éle-
tének jó példájával és építő szavaival tegyen ta-
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Csillik János atya, középen Éva asszony, mellette ápolója, Vad Ilona, aki később – 
Éva asszony halála után – tovább kapta az üzeneteket Csillik atyával együtt

Szűz Mária kápolnája

Szentháromság hegyén: 
az Egység Keresztje



núságot a természetfeletti világról. Mégis, Isten
népének szolgálata akkor válik kegyelemmel tel-
jessé, ha a hivatását a papsággal egységben vég-
zi. Krisztus rendelése szerint a lelkek pásztorai-
nak nem egymagukban kell magukra vállalniuk
az Egyház teljes üdvözítő küldetését, hanem Is-
ten népével együtt. Együtt olvassátok ki a törté-
nelemből az idők jeleit és együtt vizsgáljátok
meg a szellemeket, hogy Istentől valók-e. Min-
den nap annak a tudatában éljetek, hogy papok
és laikusok együtt vagytok felelősek az Egyház
jövőjéért. Ezt legutóbb a zsinat atyái is kijelen-
tették. Isten felszentelt papjai, Isten népe között
a szeretetet, a családiasságot és az egységet kell
építsék. Arra kérem papjainkat, hogy őket első-
sorban ne a mások fölötti hatalom, a paran-
csolgatás, a tekintély fitogtatása vezesse, hanem
a szolgáló szeretet. Ezáltal válik az Egyház
Anyaszentegyházzá, igazi családdá, szeretet kö-
zösséggé, ahol mindenki otthon érzi magát. A
felszentelt pásztorokat még arra hívom meg,
hogy becsüljék meg a világi hívőket, kérjék ki
bölcs tanácsaikat, bizalommal bízzanak rájuk fe-
ladatokat, sőt bátorítsák őket kezdeménye-
zéseikben. Isten különféle ajándékai nagy bő-
ségben találhatóak meg a híveknél. Felszentelt
szolgáim örömmel ismerjék fel és ápolják a vi-
lágiak sokféle formában jelentkező karizmáit. A
papok testvéries szellemben működjenek együtt
a világiakkal az Egyházban és szívügyük legyen
a világiak támogatása apostoli munkájukban.”

Székely János püspök atya levele a nagy-
falui figyelmeztetésről.

Az utóbbi hónapokban sokan felfigyeltek a
„Nagy figyelmeztetés”-nek is nevezett üzenetre.
Ezzel kapcsolatban szeretném néhány dologra
felhívni a figyelmeteket. Krisztus Urunk gyakran
beszélt arról, hogy sokan jönnek majd az Ő ne-
vében, és különböző üzeneteket fognak átadni.
Ezt mondta: „Vigyázzatok, nehogy félrevezes-
senek titeket! Sokan jönnek majd az én nevem-

ben, és azt mondják: Én vagyok. És: Elérkezett
az idő. Ne kövessétek őket! Amikor háborúkról
és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek!
Ilyeneknek előbb meg kell történniük, de ezzel
még nincs itt a vég!” (Lk. 21,8-9) Szent Pál apos-
tol így inti a tesszalonikaiakat: „Urunk Jézus
Krisztus eljövetelét illetően ne veszítsétek el
rögtön józanságotokat, és sem lelki kinyilatkoz-
tatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy
levél ne ijesszen meg benneteket, mintha az Úr
napja már a küszöbön állna. Semmiképpen meg
ne tévesszen valaki titeket!” (2 Tessz 2,1-3)

Maga Krisztus, amikor az utolsó napról kér-
dezték, ezt felelte: „Azt a napot, és azt az órát
nem tudja senki, még az ég angyalai sem, sőt
még a Fiú sem, csak az Atya.” (Mk 13,32) Szent
Pál apostol is figyelmeztet: „Az Úr napja úgy jön
el, mint éjjel a tolvaj.” (1 Tessz 5,1)

Minden olyan magánkinyilatkoztatás, ame-
lyik időpontokat jósol meg, és végső esemé-
nyek konkrét idejét akarja meghatározni, ellent-
mond Krisztus szavainak. A végső események
időpontját senki sem ismeri, csak az Atya! A
Nagy figyelmeztetésről szóló állítólagos üzene-
tekben viszont ezt olvassuk: „Még ebben az
évben…”; vagy másutt: „pár hónapotok van

hátra”. Ezek a kijelentések nyilvánvalóan ellen-
tétesek azzal, amit az evangélium tanít. Azok a
hiteles magánkinyilatkoztatások, amelyeket az
Egyház elismert (pl. Lourdes, Fatima, az Isteni
irgalmasság üzenete szent Fausztinának stb.),
mind mentesek az ilyesfajta időpontokra való
utalásoktól. ... A Szentírástól idegen a Nagy
figyelmeztetésnek nevezett üzenet tartalma,
hogy Isten – ahogyan írják – feltárná mindenki
előtt a lelke állapotát. Az Egyház a magánkinyi-
latkoztatásokat hosszas és komoly vizsgálatnak
szokta alávetni. Szent János apostol levelében

olvassuk: „Ne higgyetek minden léleknek! Vizs-
gáljátok felül a lelkeket, mert sok hamis próféta
támadt!” (1 Jn. 4,1). Az Egyház vizsgálja az üze-
net tisztaságát (vagyis azt, hogy összeegyez-
tethető-e a Szentírással és az Egyház hitével),
azt hogy van-e nyilvánvaló jele annak, hogy ter-
mészetfeletti esemény történt, és vizsgálja az
üzenet átadójának személyét, hitelességét, élet-
szentségét is. ... Természetesen az idők jeleire
mindannyian figyelünk, és figyelünk korunk
hiteles prófétáira is. A lelkünket pedig igyek-
szünk megtisztítani a bűnbánat szentsége, a
szeretet cselekedetei és az alázatos imádság
által. Azonban mindebben figyelünk az Egyház
tanítására, amelynek Krisztus megígérte a
Szentlélek segítségét: „A Vigasztaló, a Szent-
lélek, akit a nevemben küld az Atya, megtanít
titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent,
amit mondtam nektek… Elvezet titeket a teljes
igazságra” (Jn. 14,26; 16,13).

Csillik atya üzenete 2011 december 3-án:
A Szűzanya kijelentette: „Tudom sokat imádkoz-
tatok a forrás feltöréséért, ezért itt engedtem
meg a forrásnak, hogy feltörjön a segítségetek
által. Ez az a forrás, amiről beszéltem Éva lá-
nyomnak. Ezt a forrást és titeket is 2012. január
elsején foglak személyesen, különösképpen
megáldani. Ez a megáldott víz olyan lesz, mint a
Lourdes-i víz, amely által gyógyulásban, megté-
résben és sok kegyelemben részesültök.     

(Forrás: www.szeretetfoldje.hu)

Kárpát-medencei Mária-jelenések
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Csillik János atya és Bocsa József Sch. P a Váci székesegyházban

A sátor, ahol jelenleg a szentmisék folynak

Éva asszony sírja 
Nagyfaluban
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Béla festette. Az ideiglenes templomot 1957-
ben lebontották. Az 50–60-as években még az
atyák kijártak hittanórát tartani az iskolákba, ké-
sőbb már csak a plébánián volt hittanóra. Min-
dig is nagyszámú hívő látogatta a vasárnapi
szentmiséket, gyakran negyven ministráns is
szolgált az oltárnál. A nagyobbak foglalkoztak a
kicsikkel, eleinte csak fiúk, majd később lányok
is bekapcsolódtak a szolgálatba. 

1956. november 7-én a szovjet katonák
templomunk bezárt kapuját kézigránáttal berob-
bantották, és a szabadságharcosok elől a kórus-
ra menekültek. A remíz melletti pékség előtt
hosszú sorban álltak a kenyérre várakozók. A
sorban állók mindenkit figyelmeztettek, hogy a

A
mai Zugló a 20. sázad. elején még gyéren
lakott vidék volt, az itteni lakosság nagy
része kertészkedéssel foglalkozott és Er-

zsébetvárosra járt misére. 1903-tól az Angol ut-
cai iskolában miséztek a domonkos atyák és az
itt tanító hitoktatók. A Páduai Szent Antalról ne-
vezett Zuglói Kápolna Egyesület vezetősége a
Zugló u. 13. sz. (ma Szugló u) alatti vendéglőt
alakította át kápolnává. Az egyházi főhatóság
1917-től Barkóczy Sándor lelkészre bízta a hívek
gondozását és a plébánia szervezését. Az önálló

egyházközség és plébánia 1919-ben alakult meg,
amely a Telep u. 1. szám (ma Telepes u.) alatti
iskolában kapott helyet. 

Felvetődött az igény az addig bérelt helyi-
ségben működő szükségkápolna helyett saját
templom építésére. Megalakult a templomépítő
bizottság, gyűjtést indítottak, de a pénz elérték-
telenedése miatt az egyházközség célja nem va-
lósulhatott meg. A főváros, mint kegyúr nyújtott
segítséget, így az alapkőletétel 1922. június 25-
én volt. Ezt követően a hívek áldozatkészsége és
az iparosok ingyen-munkája révén 1923. június
17-én kerülhetett sor a Páduai Szent Antalhoz
címzett templom felszentelésére. A titulus szent
oltárképét Lohr Ferenc festette. 

A ma is látható plébániatemplomot Barkóczy
Sándor plébános építtette 1941–1946 között
Rimanóczy Gyula tervei szerint. Ennek alapkövét
Boldog Meszlényi Zoltán, esztergomi segéd-
püspök tette le 1941. december 14-én. Erre
emlékeztet a templom főbejáratánál, a boldoggá
avatás évében elhelyezett márvány emléktábla.
A templom szentélyében látható Páduai Szent
Antal élettörténetét ábrázoló freskókat Kontuly

templomhoz senki ne közelítsen,
mert bent szovjet katonák lapul-
nak. Az egyik fiatalember, aki
éppen kézhez kapta a kenyerét,
jól beszélt oroszul, és önként
vállalta, hogy ő majd beszél a
szovjetekkel a helyzet békés me-
goldása érdekében. Be is ment
főbejárati kapun és hangosan
szólt a katonákhoz, akik a kóru-
son tartózkodtak. A férfi azt
mondta: „Ne lőjetek! Nekünk
nincs semmi gondunk veletek.
Mi a kommunista kormányzatot akarjuk elker-
getni. Ti nyugodtan eltávozhattok!” – Amíg be-
szélt, lassan előresétált a templomhajó köze-
péig. Ekkor nyitottak rá tüzet a katonák a kórus-
ról. Másnap reggel holtan talált rá Bagi István
káplán atya és a sekrestyés. A szovjetek az éj-
szaka folyamán eltűntek a templomból.

Adventban egy ideig roráté szentmiséket is
tartottak, de ez a 60-as évek végétől elmaradt,
majd csak Nagy Imre plébánossága idején szer-
vezték újra. Minden évben nagy ünnep volt az
első szentáldozás, Úrnapján a templom körül
szórták a kislányok a virágszirmokat az oltári-
szentségi körmenet előtt. Kárpáti József orgo-
naművész-karnagy – aki a templom orgonáját is
tervezte –, énekkart vezetett, nagyobb ünnepe-

Templomaink

Templom Zugló szívében

Napközis tábor 
2009 augusztusában

Az oltárkép

Fundélius Vilmos plébános áldoztat 
1986. augusztusában
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ken zenekar is közreműködött. A rendszervál-
táskor a hitoktatásba bekapcsolódott világi hit-
oktatók révén kilenc iskolában tanulhatnak hit-
tant a gyerekek, emellett a plébánián is tartanak
minden korosztálynak foglalkozásokat óvodás
kortól a felnőttekig, de várják a hittel most is-
merkedő fiatalokat és felnőtteket. Hatvan fős mi-
nistráns gárda szolgál a szentmiséken, grego-
rián schola és gitáros énekkar is működik, több
imacsoport alakult, Kolping Család Egyesület
tart összejövetelt rendszeresen. Nyaranta száz-
nál több gyermek vesz részt a hittanos táboro-
kon, de szerveznek vidékre kirándulásokat, za-
rándoklatokat az ismert Mária kegyhelyekre,
vagy a Szentföldre. Az egyházközségbe számos

sokgyerekes család jár, akik rendszeresen részt
vesznek a szentmiséken és aktívan bekapcso-
lódnak gyerekeikkel együtt a plébániai közösség
életébe. Egyre népszerűbb a vasárnap 9 órai
szentmise után szervezett családi délelőtt, ahol
az apróságok számára különféle kézműves fog-
lalkozásokat tartanak. 

Bárány Béla plébános atya munkatársaival:
Rajk János és Almásy Tamás káplán atyákkal
mindent megtesz azért, hogy Zugló szívében
egy nyitott, barátságos légkör várja a híveket, és
az emberek örömmel jöjjenek a templomba,
valamint a közösségi összejövetelekre. Bárány
Béla plébános: 1980. június 15-én szentelték
Mátraverebély-Szentkúton, 1980–81-ben VI. éves

a Központi Szemináriumban. 1981–83-ig káp-
lán Nyergesújfalun, 1983–89-ig Nagymaroson
szolgált. Ezután került Zuglóba, ahol 1989–2005
között a kápláni teendőket látta el, majd
2005–2008 között plébános helyettes. 2008-
ban, Nagy Imre plébá-
nos atya halála után a
főpásztor kinevezte a
Budapest-Zugló, Páduai
Szent Antal templom
plébánosává, mellette
2005. augusztus 1-től a
főegyházmegye hitok-
tatási felügyelője.       

Rózsásné Kubányi Andrea

Templomaink

Bemutatjuk a Bosnyák téri 
Páduai Szent Antal 

templomot

Vízkereszti mise, az ambónál  
Almásy Tamás atya

A templom gregorián scholája 
Igaliné Büttner Hedvig vezetésével

Passiójáték a templom kertjében 2011
Nagybőjtjén Rózsás Anna, Eszter és ÁgnesFo
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A
guadalupei jelenésről szóló első
beszámolók szerint egy megke-
resztelt indián, Juan Diego, 1531.

december 9-én – mindössze egy évtizeddel
azután, hogy a spanyolok elfoglalták
Tenochtitlánt – találkozott a Szűzzel a
Tepeyac dombon. A Szűz Nahuatl nyelven
azt kérte, hogy azon a helyen építsenek egy
templomot, de amikor Juan Diego ezt el-
mondta Juan de Zumárraga püspöknek, az
valamilyen csodás jelet kért a történet iga-
zolására. Ekkor a Szűz azt mondta Juan
Diegónak, gyűjtsön virágot a dombról. Tél
volt, amikor nem nyílnak virágok, az indián
mégis rózsákat talált és tilmájába gyűjtötte,
majd átadta őket a püspöknek. Amikor a
rózsák kihullottak a lepelből, a ruhán lát-
hatóvá lett a Szent Szűz képének lenyo-
mata. 

Érdemes megemlíteni, hogy akkoriban
az azték indiánok évente sok ezer embert
feláldoztak az isteneiknek. E bálványimá-
dó szertartások áldozatai rabszolgák és
hadifoglyok voltak többnyire. Lemészár-
lásukat különös kegyetlenséggel hajtották
végre, volt, hogy az áldozatok mellkasát
elevenen felhasították, és szívüket kitép-
ték, máskor élve megnyúzták vagy még
borzalmasabb módon végezték ki őket.
Az azték birodalom összeomlása után a
spanyolok lerombolták a bálványimádás

kultuszhelyeit, és az
országot misszionáriu-
sok árasztották el. A
Szent Szűz megjelené-
se igen fontos volt eb-
ben a helyzetben, mert
az indiánoknak nem
feltétlenül volt vonzó a
kereszténységre térítő
spanyolok erőszakos
fellépése.

Szűz Mária négyszer jelent meg Juan
Diegónak. Az indián küldetése az volt,
hogy menjen el a püspökhöz és kérje
meg, hogy építsen egy szentélyt arra a
dombra, ahol korábban egy azték istennő
szentélye állt. Juan Diego engedelmesen,
de félelmekkel telve ment el a püspökhöz,
egy senkinek érezte magát, joggal gondol-
hatta, hogy esetleg be sem engedik. Az el-
ső útja után azt kérte a Szent Szűztől, hogy
valaki mást küldjön, valakit, aki rango-
sabb, akinek hallgatnának a szavára, de a
Miasszonyunk ezt mondta neki:

– Figyelj rám legkedvesebb fiam és
tudd meg, hogy sok szolgám és hírnököm
van, akiket megbízhatnék ennek az üze-
netnek az átadásával, de most éppen az a
szükséges, hogy te légy az, aki ezt a kül-
detést teljesíti, és hogy a te közvetítésed-
del és segítségeddel teljesedjék a kérésem.

Miután a püspök második alkalom-
mal egy jelet kért bizonyságul, Juan Die-
go visszament a Szent Szűzhöz a dombra
és elpanaszolta, hogy nem akarnak neki
hinni, és, hogy tudna-e jelet adni bizony-
ságul. Mária kedvesen rámosolygott,
mint aki elégedett a szolgálatával és ezt
mondta:

– Nagyon jól van ez így kedves fiam,
gyere vissza holnap és megkapod a jelet,
amit a püspök kívánt. Akkor majd hinni
fog és nem fog többé sem kételkedni, sem
téged gyanúsítani. Jegyezd meg jól, ked-
ves fiam, amit mondok. Gazdagon kárpó-
tolni foglak minden kellemetlenségért és
fáradozásért, amiben miattam részed volt.

Másnap azonban Juan Diego nem je-
lent meg a dombnál, ugyanis nagybátyját
Juan Bernardinót súlyos betegen találta,
lázasan, és nagybátyja kérésére elindult,

Szűzanya-jelenések a nagyvilágban
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A Guadalupe-i Szűzanya jelenései
A Guadalupei Szűzanyát 1737-ben Mexikó, 1910-ben Amerika, 1935-ben a Fülöp-szigetek

védőszentjévé nyilvánították.

Négyszáznyolcvan éves a Guadalupei Szűz Mária
kegyképe amely egy indián köpenyére rajzolódott ki A
Guadalupei Szűzanya vagy Guadalupei Miasszo-
nyunk a Guadalupei bazilikában őrzött 16. századi
Szűz Mária ikon, Mexikó legismertebb vallási, kul-
turális és nemzeti szimbóluma. Mexikói köznyelvi ne-
ve: Lupita. E kegykép története, létezése és a hozzá fű-
ződő csodák miatt méltán nevezik a világ legjelentő-
sebb Mária jelenésének a guadalupei jelenést, amely-
nek hatására a 16. században 9 millió azték inidán lett
kereszténnyé. Évszázadok alatt számos alkalommal
vizsgálták a csodás képet művészeti szakértők és ter-
mészettudósok, hogy rájöjjenek keletkezése természe-
tes magyarázatára. Minden vizsgálat azonban – akár
mikroszkóppal vagy infravörös besugárzással, akár
komputerrel nagyított fényképekkel végezték – a ter-
mészetfölötti eredetét bizonyította. Érdekes, hogy noha
évente 20 millió zarándok látogat el Mexikóba erre a
különleges kegyhelyre, sokan vannak, akik még csak
nem is hallottak róla. 
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hogy papot hivasson. Szégyenkezve, de
letért a szokott útjáról, nehogy össze-
találkozzon a Szent Szűzzel. A Miasz-
szonyunk azonban megjelent és ezt
mondta neki, miután Juan Diego elnézé-
sét kérve elmesélte a problémáját:

– Figyelj rám és hagyd a szívedbe ha-
tolni, amit mondok, kedves fiam! Sem-

mitől se ijedj meg, semmi miatt ne ag-
gódj, semmi se szomorítsa el arcodat és
szívedet. Ne félj se ettől, se bármiféle más
betegségtől, se gondtól, se fájdalomtól.
Hát nem vagyok itt én, a te anyád? Nem
állsz talán az én árnyékomban, az én vé-
delmem alatt? Nem én vagyok-e lelki örö-
meid forrása? Nem terjesztettem eddig is
föléd védelmező palástomat? Nem tarta-
lak-e karjaim oltalmában? Még többre
lenne szükséged? Ne nyugtalankodj
nagybátyád gyengélkedése miatt, mert
nem ebben a betegségben fog meghalni,
éppen most, ebben a pillanatban gyógyult
meg. Ez után Diego december 12-én fel-
ment a Tepeyac dombra, teleszedte til-
máját a csodálatos rózsákkal, melyeket ott
talált télvíz idején, ahogy a Szűzanya
megígérte. Elvitte a püspökhöz, és ott,
amint kinyitotta köpenyét, a látványtól
térdre borultak a jelenlévők. Juan Diego
ezt nem értette, csak amikor meglátta,

hogy az Isten Anya képének lenyomata
vált láthatóvá a tilmáján.

Juan Bernardino valóban meggyógyult
ez alatt az idő alatt, ahogyan a Szent Szűz
ígérte, ugyanis a Miasszonyunk neki is
megjelent és a mindenkor szeplőtelen
Szűz Mária néven mutatkozott be. A fér-
fitól azt kérte, hogy menjen el a püs-
pökhöz és közölje vele a történeteket.

480 éve, hogy ez az esemény történt,
és ez a csodás kép a mai napig épségben
megmaradt, pedig az indián tilma kak-
tuszrost anyagának élettartama kb. 20 év.
Hosszú időn keresztül a zarándokok gyer-
tyafüstjének és a kezek érintgetésének ha-
tására illett volna kopásnak mutatkozni a
képen, de még erős nagyítóüveg alatt sem
mutatja a kép anyaga a kopás vagy szét-
foszlás semmiféle észrevehető jelét.

Mindeddig senkinek sem sikerült, hogy
a csodás képről – akár ecsettel, vagy ka-
merával – pontos reprodukciót készítsen.
1946-ban megállapították, hogy a kép nem
festmény, ecsetvonás nyoma nem látható
rajta, festékanyaga ismeretlen, és az is-
mert festékkel ellentétben nem vesztette
színét az idők során.

A kép elpusztíthatatlannak tűnik,
1791-ben egy munkás, aki a kép arany és
ezüst keretét tisztította, véletlenségből rá-
öntött a képre egy palack salétromsavat,

mely után csak egy alig észrevehető víz-
folt maradt. 1921-ben pedig egy időzített
bombát rejtettek el a kegykép alatti vá-
zában. A detonáció következtében a bazi-
lika ablakai porrá törtek, az oltáron lévő
vasfeszület összegörbült. Fontos megem-
líteni, hogy senki sem szerzett komoly sé-
rülést és a kegykép is sértetlen maradt.

1929-ben egy hivatásos fotós, majd
egy grafikus észrevette, hogy a képről ké-
szült többszörös nagyításon Mária sze-
mében emberi alakot lehet látni. Később
szemészek is vizsgálták ezeket a képeket.
Az egész úgy fest, mintha, abban a pil-
lanatban, amikor a képmás a tilmán létre-
jött, egy férfi alakja – aki a Szent Szűzzel
szemben állt és az ő szemének szaruhár-
tyáján éppen visszatükröződött – ezen az
indirekt módon maga is a tilmára fényké-
peződött volna. 1963-ban a Kodak cég
mexikói képviselői kijelentették, hogy a
kegyképnek fénykép jellege van.

Általában úgy vélik, hogy a Szent Szűz
külleme nem egy mexikói, hanem inkább
egy zsidó nő jellegzetességeit hordozza
magán. A kegyképen ábrázolt Hölgy
öltözete is nagy jelentőséggel bírt a maga
korában.      Forrás: Francis Johnston: 

A Guadalupei Szűzanya jelenései 
c. könyve F.Zs. – zarandok.hu

A NASA is vizsgálta a Guadalupei Szűzanya kegyképét

A
Miasszonyunk-székesegyház,
amely ma is őrzi az eredeti, szám-
talan tudományos vizsgálatnak

alávetett kegyképet. A világ leglátogatot-
tabb kegyhelye évente csaknem 20 millió
zarándokot vonz. December 12-én 10 mil-
lióan keresik fel a szentélyt. II. János Pál
pápa 2002-ben iktatta a szentek sorába
Juan Diegót.

A tilma nevet viselő, agávészálakból
font köntösön egy 143 cm-es kegykép
látható. A kreol arcvonású Szűzanyát a
mexikóiak Virgen Morenának nevezik. Ő
a napba öltözött asszony, akit napsugarak

vesznek körül; lába alatt a hold. A kegy-
kép alján egy kis angyal látható, akinek
szárnyait piros, fehér és zöld tollak dí-
szítik. A Szűzanya vállát azúr köpeny bo-
rítja, míg rózsaszínű ruháján aranycsil-
lagok ragyognak. Sötétviola öve azték
szokás szerint jelzi, hogy áldott állapot-
ban van. A Szűzanya nyakában látható
kereszt a kereszténység inkulturációját jel-
képezi az azték társadalomban. 

Az agávérostokból szőtt anyag élettar-
tama mintegy húsz év. Juan Diego tilmá-
ja kivétel. Több mint négyszázhetven év
alatt nem ment tönkre, nem mállott szét,

mint annak természetes úton történnie
kellett volna. A csodás virágok elenyész-
tek, de a tilma megvan. És látható rajta a
színes kép, amelynek keletkezésére a tu-
dósok, akik megvizsgálták, nem tudnak
természetes magyarázatot adni. Félre-
értés ne essék: vannak kétségtelenül fes-
tett részek is a tilmán, ezek azonban fel-
tehetően későbbi sérülések vagy foltok
javítgatására keletkeztek, és a felületnek
csak kis részére terjednek ki. Az eredeti
kép azonban nem festmény. Nincsenek
rajta ecsetvonások, és sem az anyag szá-
lain, sem azok belsejében nem található

A Guadalupei régi bazilika
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Szűzanya-jelenések

semmiféle festékanyag. A tudományos
vizsgálatokat már 1666-ban megkezdték.
2009 augusztusában az arizonai Phoenix-
ben nemzetközi konferenciát tartottak,
melynek résztvevői, észak- és dél-ameri-
kai szakértők a csodás eredetű guadalupei
Szűzanya-képpel foglalkoztak. Aldofo
Orozco elmondta: sem a tilma megmara-
dására, sem megőrződésének csodás kö-
rülményeire nincs természettudományos
magyarázat. Hasonló szövetek a helyi sós-
nedves levegőn tíz éven belül tönkremen-
nek – ismertette. Hozzátette, hogy az
1789-ben a legfejlettebb technológiával
készült másolat nyolc év alatt védőüveg
mögött is teljesen kifakult, miközben a
védelem nélkül kihelyezett eredetin 116
éven át semmiféle károsodást nem oko-
zott az UV-sugárzás, a közelében meg-
gyújtott sok tízezer gyertya és a sós-ned-
ves levegő. „Az agavérostokból készült
anyag egyik legkülönösebb jellemzője,
hogy míg a visszája durva, érdes tapintá-
sú, a színe olyan, mint a legfinomabb se-
lyem" – mondta a szakértő. A 2009-es

konferencián Eduardo Chávez Sánchez
egyháztörténész,  ismertette a Guadalupei
Szűzanya-jelenés üdvtörténeti jelentősé-
gét, melynek – mint mondta – célja Ame-
rika evangelizálása volt. Az Újvilág első,
ferences misszionáriusai emberfeletti
küzdelmet vívtak, hogy megértessék ma-
gukat a bennszülöttekkel, ugyanakkor
megvédjék őket a spanyol kizsákmányo-
lástól. Úgy tűnt, képtelenek megbirkózni a
nehézségekkel. „Ha Isten nem küld sür-
gősen segítséget, ez az ország örökre el-
vész" – mondta Juan de Zumárraga püs-
pök a misszionáriusoknak. Az 1531-es
csodálatos esemény után a megtérések
száma döbbenetesen megnövekedett; az
indiánok távoli vidékekről is eljöttek,
hogy a szentségekben részesüljenek.
1539-ig közel 9 millió indiánt keresztel-
tek meg a ferencesek. „Isten olykor Éde-
sanyja által lép közénk, hogy minden em-
bert Fiához kapcsoljon. Mária az első ta-
nítvány és misszionárius, aki által az üd-
vösség üzenete eljut hozzánk” – mondta
Eduardo Chávez Sánchez. Legutóbb a

NASA mérnökei kerestek magyarázatot a
tilmával kapcsolatos kérdésekre, a rendel-
kezésükre álló legmodernebb eszközökkel.
Megállapították, hogy a szövet hőmér-
séklete állandóan 36,6 fok, mint egy élő
ember testhőmérséklete. A vizsgálat to-
vábbá megállapítja: nem igaz, hogy a val-
lás nem veszi figyelembe a nemezetek
egyediségét, a Guadalupei Szűzanya jel-
legzetes azték vonásokat visel, így egye-
síti az ősi hitvilágot a kereszténységgel
Mária övéhez sztetoszkópot közelítettek,
amellyel tisztán kivehetővé vált a magzat
szívverése – 115 pulzus percenként. Sze-
morvosi műszerekkel is megvizsgálták a
kegyképet és felfedezték, hogy az ideg-
hártya összehúzódik. A Mária köpenyén
látható csillagok úgy helyezkednek el,
mint ahogy a mexikói égbolton a téli nap-
forduló idején. A NASA tudósai szerint a
tilmán látható színek nem állíthatók elő
földi eszközökkel. A festés a szövet felett
lebeg, anélkül, hogy ahhoz hozzáérne.   

Forrás: Magyar Kurír

É
letem és mély hitem bizo-
nyítja: Igen! Mégpedig
Szent Fiával, Szent Lel-

kével egyetemben...
Kint, ablakommal
szemben az Öreghegy
vastag hótakaró és köd-
paplan súlya alatt fek-
szik és kedvenc fá-im
is a hó súlyát viselik. Én
pedig gondolkodom,
tehát vagyok. Isten
végtelen kegyelméből.
(A csodálatos latin
közmondások egyikét idéztem.) Isten elvette
párnapos korában ikertestvéremet. Ő az
Aprószentek sorát gyarapítja és hiányát öre-
gen egyre jobban érzem.

Isten megmentett a gyermekbetegsé-
gek karmai közül és a vézna kisfiút sihe-
derként is kísérte, ha kellett, korholta, mint
élete gyarló első felében oly sokszor. Ha
kellett, fájdalmasan büntette. De mindig
vele volt. Igen: velem, bennem, és ha kel-
lett, védett is. Egy értelmetlen, vesztes há-
ború kemény pillanataiban is. A kis kato-
nából nem csinált hőst – más célja volt ve-
lem – ezt csak később értettem meg. Ami-
kor az Ő igazságát kezdtem hirdetni írás-
ban, szóban. De nem csupán reám gon-
dolt, Országába vezette a gonosz csaták
drága, magyar hősi halottait is, akikről
manapság már oly kevés szó esik.

Igen, Isten mindig velem, velünk volt

s van, még akkor is, ha ezt sokan nem
akarják tudomásul venni. A Megasztárok,
az X-Faktorok, a Való Világ silány korát
éljük, de van nemes élvezet is, csak észre
kell venni például a Bécsi Filharmóniku-
sok új évi koncertjét. Csak kicsit oda kell
figyelni. Keressük Isten kezét, Ő megfog-
ja azt és vezet minket egy nagyon keskeny
úton az örök boldogság felé. Csak ennyi
lenne a feladatunk? Hagyjuk magunkat
vezetni és minden az ölünkbe hull? Ó,
aligha! A Mindenhatónak vannak elvárá-
sai is. Ezeket Tízparancsolatnak hívják.
Nem árt tanulmányozni e parancsokat.
Ám most – nem tudom már hanyadszor –
a Cselekvő Szeretet fontosságára szeret-
ném a figyelmet felhívni, így, nagy kezdő-
betűkkel. 

Katasztrófák sorát éljük itthon és világ-
szerte. Fájdalmasak, nem is sorolom őket.

Nem titkolom: a pénz uralma egyre
keményebb. Soknál is több a sze-
gény, az elesett, a beteg és az öreg.

Kedves Olvasó!
Kérve kérlek: állj be
Te is a segítők sorába.
Csak nézz körül, s
meglátod helyed az
intézményi munká-
ban, és sok más mó-
don. Ha teheted –
adakozással is. És ne
mond nekem, én öreg,
beteg vagyok, ugyan

mit tehetek? Imádkozhatsz ugyan maga-
dért, de másokért is! Igen, az ima ereje fel-
becsülhetetlen, mert Isten mindig veled
van, mindig hall téged, és fogja a kezed.
Csak nyúlj felé Te is. Fogadkozások he-
lyett hajtsd le a fejed alázattal, majd nézz
fel, és nézz a jövőbe, a feladataidra. Gon-
dolkozz és cselekedj, hiszen nem vagy
egyedül, mert Isten mindig velünk van!

Kint sétálok a ve-
randán, mert az utak
jegesek. Levegőzöm.
Az öreghegy lámpásai
kigyúlnak, s fényük
bíztató. A télre tavasz-
nak kell jönnie, és
fény gyúl minden igaz
szívben is, mert nem
vagyunk egyedül –
Isten most is velünk van.     Bayer Emil

Velünk van-e Isten?
Cunami Japánban Földrengés Tibetben
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Templomaink

A
Szent Péter-bazilikában a pápa
úgy fogalmazott: a kegyelem pil-
lanata lesz a Hit éve, amikor még

teljesebben Istenhez fordulhatunk, meg-
erősíthetjük hitünket, és örömmel hirdet-
hetjük őt az embereknek. XVI. Benedek
szerint a Hit éve új lendületet adhat az
egyház missziójának, és kivezetheti az
embereket abból a sivatagból, amelyben
gyakran találják magukat, és elvezetheti
őket az élet helyére, a Krisztussal való
barátságra.

Hozzátette: a Hit éve meghirdetésé-
nek okát, céljait és irányelveit egy apos-
toli levélben részletezte. A Szent Péter-
bazilikában celebrált szentmisén elsősor-
ban a tavaly alapított Új Evangelizáció
Pápai Tanácsa által szervezett új evange-
lizációs konferencia vendégei vettek
részt, ezért itt jelentette be a pápa a Hit
évét.

A Szentatya – most első ízben – azon
a gördülő emelvényen haladt végig a
Szent Péter-bazilika főhajóján, amelyet
elődje, II. János Pál is használt betegsége
idején. Federico Lombardi vatikáni szó-
vivő újságíróknak elmondta, hogy az

emelvényt „nem
orvosi okból, ha-
nem kizárólag a
mozgással járó fá-
radtság csökken-
tése céljából” alkal-
mazzák.

Az olvasmá-
nyok kapcsán a
pápa az új evange-
lizáció útmutatóját
vázolta fel: Izajás
próféta a perzsa
Kürosz királyról ír,

aki anélkül valósított meg egy isteni ter-
vet, hogy tudott volna erről, és még csak
zsidó sem volt – mondta a pápa – még
Kürosz is egy nagyobb terv része, amit
csak Isten ismer és Ő visz véghez. Ez a
történelem új teológiájának szükséges-
ségére hívja fel a figyelmet – mutatott rá
XVI. Benedek –, mint az új evangelizá-
ció lényeges elemére, mivel korunk em-
berének, a totalitárius diktatúráktól ter-
helt 20. század után, szüksége van a vilá-
got és az időt szemlélő teljes, egységes
látásmódra. Főleg a hagyományosan ke-
resztény országok válnak egyre inkább
közömbössé.

Pál apostol thesszalonikiekhez írt első
levele kapcsán a Szentatya emlékeztetett:
Isten az, aki megérinti az emberek szívét
szava és lelke által, és hitre, valamint az
egyházzal való közösségre hívja őket. A
tény, hogy Isten és nem az evangéliumot
hirdető ember érinti meg az emberek szí-
vét, mutatja annak fontosságát, hogy Is-
tent ismerjük el minden apostoli tevé-
kenység elsődleges mozgatójának, ame-
lyeket imának kell megelőznie és követ-
nie is. A pápa hozzátette: ahogy Szent

Pálnak is voltak segítői, nekünk is szük-
ségünk van társakra az új evangelizá-
cióban.

A fő üzenetet azonban, amelyet az
evangélium hirdetőinek el kell vinnni a
világ számára, az evangélium tartalmaz-
za, amiben Jézus azt mondja a farizeu-
soknak: „adjátok meg a császárnak, ami a
császáré, és Istennek, ami az Istené”. Ez
arra emlékeztet, hogy az egyház üzenete
elsősorban nem politikai – figyelmezte-
tett a Szentatya. – Az egyház elsősorban
Istenről és az ő királyságáról beszél,
emlékeztetve mindenkit, főleg pedig a
keresztényeket, akik elvesztették identi-
tásukat, hogy Istennek van joga rendel-
keznie mindennel, ami az övé, így a mi
életünkkel is.

A VI. Pál teremben a pápa kifejtette:
már nyolcezer katolikus tevékenykedik
az új evangelizáció terepén. A mai kor-
nak ugyanúgy szüksége van Istenre, mint
a kétezer évvel ezelőttinek, de az embe-
rek nem találják a válaszokat a kérdése-
ikre. Ezek a kérdések viszont megkerül-
hetetlenek.  A mai világban is van jó föld,
ami jó termést hozhat.

XVI. Benedek a  vasárnapi Úrangyala
imádságot követő elmélkedésben, a
Szent Péter téren összegyűlt negyvenezer
zarándok előtt úgyszintén a Hit évéről
beszélt. 

Elmondta: célja, hogy hirdessük
Krisztust azoknak, akik nem ismerik,
vagy csupán egy történelmi személyi-
séget látnak benne. Végül a pápa a Szűz-
anya oltalmába ajánlotta az új evange-
lizációt – írja a CNA és a AsiaNews,
valamint a Vatikáni Rádió angol nyelvű
oldala.

Forrás: Magyar Kurir

A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfor-
dulóján, 2012. október 11-én kezdődik és 2013.
november 24-ig, Krisztus király ünnepéig tart majd a
Hit éve, amelynek célja, hogy hirdessük Krisztust
azoknak, akik nem ismerik, vagy csupán egy
történelmi személyiséget látnak benne – jelentette be
XVI. Benedek pápa, a Szent Péter-bazilikában tartott
szentmisén.

XVI. Benedek pápa meghirdette a   

Hit évét
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átjárja az isteni kegyelem melege, a Szentlélek
tüzének világossága. A háromszázezres lakosú
városrészben a plébánia (amelyet a ferencesek
fuldai rendtartománya alapított 1953-ban) híve-
inek száma mindössze száz volt. P. Gereon a ki-
mondottan szervező és térítő munka megkezdése
előtt megismerkedett és összebarátkozott a rizs-
és halárusokkal, és érdeklődött sorsuk iránt.
Közben úgy élt, mint a legszegényebb japán em-
ber. Hónapokig egy falat húst sem látott, kávét
nem ivott, nem cigarettázott. Reggel 5 órakor
kelt. Délelőtt látogatta a szegények kórházait és
más betegeket, délután fogta a kerékpárját és
családokhoz ment. Néha 30–50 km-t is megtett.
Naponta foglalkozott a gyermekekkel, egyéni ok-
tatásban részesítette a keresztségre készülőket.

P. Gereon ezt követően hamar felfedezte,
mennyi értéket tud kimenteni a gazdag házakból
kikerülő szemétből, limlomból. Miután magas
falú teherszállító autót szerzett, társaival hetente
begyűjtötte a hulladék papírt, rongyot, üveget
stb. A „szemétből" származó jövedelemből sze-
gény sorsú fiatal tehetségek számára létrehozta a
„Rongyszedő tanulmányi alapot”, amelyből 12
fiúnak és lánynak nyújtott tanulási lehetőséget a
tokiói egyetemeken. A hegyekben, a plébániája
özvegyei és árvái számára üdülőt rendezett be. S
ki gondolná, hogy rongyszedésből még temp-

lomok építésének a költségeit is lehet fedezni. A
páternek ez is sikerült. Már 1957-ben elkészült az
az egyszerű, de tetszetős templom, amelyet Szent
Erzsébet tiszteletére szenteltek. Három év múlva
szűknek bizonyult. 1961 januárjában P. Gereon a
következőket írta barátjának: „őszig nagy munkát
kell még elvégezni: bővítenünk kell a templomot,
mert vasárnaponként túl nagy a zsúfoltság és
szinte mindenki dolgozik. A plébánia épülete
sem elég nagy, igénytelenségünk ellenére. Je-
lenleg 25 ágytekercsem van. Minden éjszaka
plébániánkon alszanak a fedél nélküli szegények,
természetesen ingyen. Nem egyszer előfordul,
hogy a csupasz földön alszom, mert valaki befek-
tette gyermekét ágyamba. Minden szegény tudja
a környéken, hogy nálunk ennivalót és szállást
kaphat. Mi semmit sem szoktunk zárva tartani,
mégsem hiányzik semmi.” A templombővítést a
koldusszegény japán keresztények pénzéből
kezdték meg. Volt, aki egy egész havi bérét is
odaajándékozta. A tervet még abban az évben
megvalósították és hozzáláttak egy új plébánia
építéséhez.

P. Gereon 1961. július 5-i levelében már ezt
írta: „Ha a Gondviselés szakadatlan segítségét
nem éreznénk, régen abba kellett volna hagyni a
munkálatokat. De nem csak az anyagi gondok
terhét érezzük. A lelkiek messze túlszárnyalják

E
gyik – gyermekekhez intézett – prédikációjá-
ban beszélte el kissé tréfásan, hogyan lett misz-
szionárius: „Amikor még kisfiú voltam, rendsz-

eresen jártam ministrálni. Egyszer egy misz-
szionárius fordult meg templomunkban, Japán-
ról beszélt és arról, hogy milyen derék, buzgó
gyerekek élnek Japánban. A szentmise után meg-
kértem a misszionáriust, vigyen el Japánba.

– Ahhoz, hogy Japánba menj, még nem vagy
elég nagy!

– Páter, én akkor is menni akarok!
– És az édesanyád mit fog ehhez szólni?
– Van otthon elég testvérem, nem fogok neki

hiányozni.
A misszionárius ismét csak elutasított, amire

én keserves sírásra fakadtam. Megesett rajtam a
szíve és ezt mondta:

– Ha nagyon erős az elhalározásod, imád-
kozz el naponta egy „Üldvözégy”-et erre a szán-
dékra, és eljutsz Japánba.

Megígértem, és meg is tartottam! Addig
imádkoztam, míg végül harminc év után eljutot-
tam Japánba.

Páter Gereon Goldmann 1954 januárjában
indult repülőgépen Japán felé, január 25-én, pál-
fordulás napján érkezett meg Tokióba. Hó és jég
borította a várost. Ritka látvány! P. Gereon tudta,
hogy itt azért kell dolgoznia, hogy ezt a jeget

Misszionáriusok

Végre, megannyi nehézség ellenére 
megvalósulhatott Gereon atya kívánsága:

misszionárius lehetett Japánban!

A tokiói rongyszedő

Gereon Goldmann 1916-ban született
egy hét gyerekes családban. 1936 októ-
ber 10-én belépett a ferences rendbe.
Meghalt 2003 július 26-án, 87 éves ko-
rában. Lelkipásztori munkája főleg Ja-
pánra és Indiára terjedt ki.
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Misszionáriusok

ezeket. Nagy szükségünk van az értünk mondott
imákra. Számomra a legnagyobb balgaság épít-
kezni, rohanni, kapkodni, s közben megfeledkez-
ni az imádságról, a belső hűségről. Az anyagi
gondok egyszer majd elmúlnak, de az imádságra
akkor is szükségünk lesz. Különben a templom, a
ház, amelyet építtettem, üresen fog állni…”

1964 pünkösdjén P. Gereon ismét segélykérő
felhívással fordult barátaihoz és támogatóihoz:
„Azt hittem, hogy nem kell többé új kezdemé-
nyezésbe fognom. A tokiói bíboros kérésére mé-
gis új terhet vállaltam, amely meghalad minden
eddigit. Rövidesen plébániámhoz csatolnak egy
6 km hosszú lakótelepet, amely 200 ezer lelket
számlál. Így kb. 500 ezer ember lelki szükségle-
teit kell hordoznom. Ha rögtön nem cselekszem,
a most épülő városrész Isten nélkül marad.”

Mennybemenetel ünnepén írta alá P. Gereon
az illetékesekkel a szerződést. A kedvezményes
telekár mellett azt is rögzíteni kellett, hogy a hát-
ralevő összeget augusztus végéig megtérítik. A
szegény hívek, mint az ősegyházban, felajánlották
tartalékaikat. De ez is csak töredéke volt a szük-
séges összegnek. Mégis megtörtént a nem remélt
csoda. Befolyásos személyek támogatása nélkül,
s anélkül, hogy felhívták volna a szélesebb töme-
gek figyelmét, az építkezés költségei 7 hét alatt
befolytak. Elégséges volt csupán egyetlen körle-
vél Gereon atya barátaihoz.

A sikert vezércikkekben, vastag címszavakkal
méltatta a sajtó. A Neue Südpost 1964. szeptem-
ber 13-i számában ilyen cím alatt cikkezett: „Né-
met rekord Tokióban az olimpia előtt”. Idézzük az
utolsó sorokat: „Szívből üdvözöljük P. Gereont,
aki az első aranyat nyerte meg Németországnak!
Az Isteni Gondviselés atlétái soha nem maradnak
le a pályán. Bár olimpiájukat a tévé nem közvetí-
tette, az adás vétele és a nyújtott teljesítmény két-
szer olyan jó.” Annak ellenére, hogy Tokióban
minden ezredik ember tartozik valamilyen keresz-
tény közösséghez, P. Gereon olyan hírnévre tett
szert, hogy a japán külügyminiszter személyesen
mondott köszönetet szociális tevékenységéért.
Egy ízben a japán televízió is beszámolt missziós
munkájáról, s a többmilliós példányszámban
megjelenő japán lapok sem hagyták szó nélkül…

Páter Gereon munkájának eredményét, ha
csupán pénzben mérnénk fel, a következő kép
mutatkozna: 1954. január 25-én, amikor meg-
érkezett Japánba, mindössze 80 márka volt a zse-
bében. Azóta több mint 40 millió márkát költött
el. Ezen 27 templomot épített, nem csak Japán-
ban, hanem Indiában is; kórházakat, aggok ottho-
nait, egyetemista szállókat, szegények üdülő- és
menedékotthonait létesítette. Mi ennek a titka?
Íme a ferences válasza: „Sohasem kértem pénzt
senkitől sem. Én csak az ima szükségességéről
és erejéről beszéltem körútjaimon Európa szerte,
de különösen Németországban. Hogy a szüksé-
ges pénz mindig időben megérkezett, ez csak an-
nak a jele, hogy ezrek és ezrek imája megelőzte.

Még a protestánsok is imádkoznak munkámért.
És a lengyelek? Vajon mi mást adhatnának ők,
mint azt, ami a legértékesebb: imáikat!”

Tokió érseke is csodálatát fejezte ki páter Ge-
reon szociális tevékenységének eredményei iránt.
„Érsek úr – válaszolt a 67 éves ferences egykori
tanítványának – ez nagyon egyszerű: rendeljen
minden papja mögé egész hadseregnyi imádkozó
embert, és azok is ilyen nagy dolgokat fognak
művelni.” „A kezdet nagyon nehéz volt – vallotta
páter Gereon az egyik érdeklődő kérdésére – el-
rettentő szakadék választja el Japánban a nyo-
morgókat a milliomosoktól. A felebaráti szeretet
itt teljesen ismeretlen fogalom. Mindazokat, akik
azt gondolják, hogy a kereszténység hűtlen lett
küldetéséhez Európában, arra hívom; töltsenek
néhány hetet ebben a városnegyedben, s belát-
ják, mi mindent adott a néhány évszázados ke-
reszténység Európának.” P. Gereon annak idején
alig tanult meg 50-60 japán írásjelet, máris plé-
bánosi kinevezést kapott Tokió külvárosába. Úgy
élt, mint ahogyan a legszegényebb japánok él-
nek. Tudatában volt, hogy lehetetlen az Evangé-
liumot terjeszteni, ha nem igyekszik előbb javíta-
ni annak a 300 ezernyi lakosnak az életén, aki a
plébániája területén él. A fiatalok egy csoportjával
értékesíthető hulladékot kezdett gyűjteni: rongyot,
papírt, üres konzervdobozokat, üvegeket. „Több,
mint 300 ezer dollár értéket gyűjtöttünk be ily
módon. Ez lette lehetővé, hogy igazi nagy temp-
lomot építhessünk a kicsiny kápolna helyébe.
Előbb azonban a legszegényebb családoknak ké-
szítettünk szükséglakásokat...” Sokan azt tartják,
hogy páter Gereon népszerűségének köszönhető
a sok-sok megtérés Japán fővárosában. Ő azon-
ban más véleményen van:

„Az itt töltött 28 év alatt 11 ezer érdeklődőt ré-
szesítettem hitoktatásban és mindössze 844 fel-
nőttet kereszteltem meg közülük. Az arány tehát

meglehetősen kicsi. Gondoljanak csak arra, hogy
kivétel nélkül minden este tartottam előadást a
számukra. Vannak olyanok, akik tíz év óta járnak
hűségesen hitoktatásra anélkül, hogy egyetlen
kérdést feltettek volna: beülnek a terembe, meg-
hallgatják az előadást és elmennek. Megtörténik,
hogy egy napon, sejtelmem sincs milyen indítás-
ból, egy-egy odajön hozzám, és azt mondja: ‘Én
hiszek, kereszteljen meg.’ Nagyon sok imára és
időre van szükség egy új keresztény megszüle-
téséhez. Japán rendkívül anyagias (materialista)
ország, ahol az emberek rendszerint nem hisznek
sem Istenben, sem a lélek halhatatlanságában.
Dolgozni, dolgozni, és biztos alapot teremteni
önmaguknak – ez tölti ki egész életüket. Mégis,
azok a japánok, akiknek van bátorságuk keresz-
ténnyé lenni, rendkívüli buzgósággal élik hitüket:
befektetik egész életüket, egész lelküket. Ezek va-
lóban készek akár meghalni hitükért...”

A befektetett munka szép aratásának a jele,
hogy a ferences páter tanítványai közül több mint
tízen papok lettek és vagy negyvenen szerzetes-
nők. P. Goldmann sokoldalúságát és fáradhatat-
lanságát bizonyítja, hogy a szakrális zene intéze-
tének megalakításán is dolgozott Tokióban, amely
az egyetlen ilyen intézet Ázsiában. Az intézet ze-
nei igazgatójává páter Gereon egy fiatal japán le-
ányt tett meg, akit egykor ő maga keresztelt. 

P. Gereon Goldmannt, II. János Pál pápa lá-
togatása Japánban nagyon meglepte: „Önök nem
képesek elképzelni, mit művelt a Szentatya Ja-
pánban! Négy nap alatt megvalósította azt, amire
mi, többiek, egy egész század alatt sem voltunk
képesek. A japánok még ma sem tértek egészen
magukhoz. Én sem! Tokióban a 12 televízióál-
lomás közül egyet jelöltek ki arra, hogy közvetítse
az eseményeket. Ez a helyes arány, ha tudjuk,
hogy 400 ezer katolikus jut a 113 millió japánra!
A japánok megrendülve hallgatták azonban, hogy
a pápa japán nyelven szólal meg és olvassa üze-
netét. Először történt meg Japán történelmében,
hogy idegen kimagasló személyiség japánul
szólt volna hozzájuk. A rádió- és tévéállomások
azonnal megszakították rendes, előrelátott prog-
ramjukat, és négy napon át a japánok mást sem
néztek és hallgattak, csak II. János Pál pápát. So-
ha eddig nem volt ember, aki jobban megnyerte
volna tetszésüket, minta a pápa. Az egész ország
zokogott a megindulástól, amikor látták őt letér-
delni Hirosimában. Minden vallási szertartást
közvetítettek: 113 millió japán vett részt katolikus
szentmisén életében először. Követték a papszen-
telés szertartását a tokiói székesegyházban, ahol
6000 pap és szerzetesnő szorongott. Közülük
senki sem feltételezte, hogy a pápa látogatását
ilyen nagy érdeklődés fogja kísérni. Japán első
alkalommal tapasztalhatta meg, milyen a kato-
likus egyház. A pápa tágra nyitotta az egyház
ablakait és ajtóit: mindenki beláthatott rajtuk.”  

Bodó Márta 
Látó Folyóirat, Marosvásárhely

Japán Szűz Műria a Kis Jézussal 
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Hittan

M
iután Jézust elítélte a zsidó főtanács, Pilátus
római helytartó végre hajtatja a halálos ítéletet,
keresztre feszíttetni Krisztust.

Mt 27,32: „Miközben kifelé mentek, találtak
egy cirenei embert, név szerint Simont. Ezt kény-
szerítették, hogy vigye a keresztjét.” Azért mondja
a szöveg, hogy kimentek, mert a városfalon kívül
volt a vesztőhely. Azért kérték a főtanács tagjai Jé-
zus keresztre feszítését, hogy ne csak meghaljon,
hanem neve átkozottá váljék. Mert az Ószövetség
szerint „átkozott aki fán függ”. Márk evangélista
megemlíti Simon két fiát, Alexandert és Rufust is.
Valószínű az őskeresztény közösség tagjai voltak.
Lehet, hogy ez a Rufus szerepel a Rómi levélben
16,13-ban. 

Simon neve Cirenei, Cyrene észak-afrikai
város volt, akkor Egyiptomhoz tartozott, de római
provincia volt, hasonlóan Izraelhez, Egyiptomban
jelentős zsidó diaszpóra élt, ma Líbia területén
található Cirene. Az innen haza vándorolt zsidók-
nak, saját zsinagógájuk volt Jeruzsálemben
ApCsel 6,9. Ezt úgy kell elképzelni, mint manap-
ság ha egy Amerikába emigrált magyar hazajönne
nyugdíjas napjaira. Mivel Simon éppen a mezőről
jött, így Jézus megfeszítése nem a húsvéti ünnep-
napon történhetett, mert akkor tilos volt a munka.
Simont beállítják a légiósok, hogy vigye Jézus
keresztjét. A római hadseregnek jogában állt nem
római polgárt kényszermunkára hajtani. Csak a
kereszt keresztgerendáját kellett vinni, a törzs a
vesztőhelyen állt a földbe verve.

Cicero a keresztre feszítést a legkegyetlenebb,
legborzalmasabb halálbüntetésnek nevezi. A ke-
resztre feszítéskor a halál nem elvérzés, hanem
szívbénulás, vagy fulladás következtében áll be, a
halált olykor a végtagok eltörésével siettették, né-
ha a kereszt alatt tüzet is gyújtottak, hogy a szen-
vedő a füstben megfulladjon. Lukács evangélista
megemlíti Jézusnak a jeruzsálemi asszonyokhoz
intézett szavait is a kereszthordozás közben. A Tal-
mud aprólékosan írja le a kivégzések ceremóni-
áját, egy kikiáltó ment az elítélt előtt, közhírré téve
a bűnét, vagy egy magával vitt táblára volt felírva.
Két papnövendék fogta közre és unszolta az elítél-
tet, hogy vallja meg vétkét, halálát ajánlja fel a go-
nosz tettei kiengesztelésére.

Mt 27,33: „Amikor elérkeztek arra a helyre,
amelyet Golgotának neveznek, ami Koponyahe-
lyet jelent,” A praetóriumtől, fél km, 10 perc út a
Golgotára. A katonák valószínű, hogy nem a leg-
rövidebb utat választották, hanem az emberektől
nyüzsgő utcákat, hogy minél többen elrettenjenek,
hogy demonstrálják, hogy járhat egy lázadó. A
praetóriumtól a vesztőhelyig vezető utat ma Via
Dolorosának a Fájdalom útjának nevezik. A stá-
ciók közül 9-et az evangéliumok említenek, a
másik 5, Jézus 3 elesése, édesanyjával való ta-

lálkozása és Veronika kendője, későbbi hagyo-
mányból származik. Az élet keresztje, jelképe az
élet terhének. A szenvedő ember áldozata érdem-
szerző. Arámul gulguta vagyis koponya, latinul
Calvaria, koponyahely. A hely bizonyára koponya
alakú hely, innen kapta volna a nevét. Nem azért,
mert az elítéltek koponyái ott hevertek.

Mt 27,34: „Epével kevert bort adtak neki inni.
Amikor megízlelte, nem akart belőle inni.” A jeru-
zsálemi asszonyok, hogy enyhítsék az elítéltek
kínjait, bódító italt szoktak adni a foglyoknak. A
Talmud úgy említi, hogy mirhát adnak egy pohár
borban. Jézus azért nem fogadta el az italt, mert
tudatosan akarta vállalni a kínhalált. Az epével
kevert bor említésével teljesedik be Zsolt 69,22:
„Ételembe epét kevertek, szomjúságomban ecettel
itattak”. Az epe a gonoszság jele.

Mt 27,35: „Miután felfeszítették, sorsot vetve
megosztoztak a ruháin.” A kivégzendőt teljesen
lemeztelenítették. A törvény viszont tiltotta a me-
zítelenséget. A hagyomány szerint Jézusnak a tö-
megből nyújtottak egy kendőt, hogy tekerje maga
köré szemérmességből. Az elítélt ruhái a kivég-
zőket illették. Zsolt 22,19 teljesedett be így: „El-
osztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig
sorsot vetnek.” Az egy darabból készült, varratlan
köntöst nem szabdalták szét, ezért sorsolták ki, kié
legyen. Poncsó szerű vállkendő lehetett ez a kön-
tös. A varratlan köntösben az egységes egyház
jelképét látjuk. 1968-ban egy jeruzsálemi temető-
ben feltártak a régészek egy csonttartót, ossarium-
ot, amiben egy keresztre feszített csontjai voltak
láthatók. A lelet alapján pontosan rekonstruálni
lehet a keresztre feszítés mikéntjét. A két lábat 1
szeggel szegezték a fához a sarokcsonton át, a
szegfej és a láb közt szorító faléc volt. 

A Torinói halotti lepel lenyomata szerint Jézus
lábait 1 szeggel ütötték át, amely viszont  mindkét
talpon áthatolt, tehát nem a sarokcsonton, oldalra

fordítva térdben felhúzva minkét lábat, a lepel sze-
rint jobb láb volt alul, a bal felül, térdben behajlít-
va. Ülődeszka volt a kereszten, ha a szeg nem bír-
ta volna tartani a test súlyát. A kezet nem a tenyé-
ren át szegezték fel, hanem a sing- és orsócsont
közt. Valószínű, hogy rá is kötözték a keresztre az
elítélteket. Van Dyck festőn kívül, aki a Torinói
leplet a saját szemével látta, minden festő a ke-
resztre feszített Jézust a tenyerén átszegezve ábrá-
zolja. A kézfej gyökerében az érző- és mozgató
ideg megsérül, ettől a hüvelyujj behúzódik a te-
nyérbe, amit a Torinói lepel is mutat. Ez az ideg-
fájdalom szinte elviselhetetlen. Gondoljunk csak a
fogfájás idegfájdalmára, és ezt százszorozzuk
meg. A keresztre feszítésnél az erősen kifeszített
izomzat görcsösen összerándul időközönként,
rövid idő múlva. Az egész test súlyát a kezeknek
kellett viselniük. 

Mt 27,37: „A feje fölé feltették elítélésének
okát. Ez volt ráírva: ‘Ez Jézus, a zsidók királya.’” A
kereszt felirata elrettentő példaként hirdette a ki-
végzett bűnét. A kereszt feliratáról János evangé-
lista tesz említést, hogy három nyelvű volt, ez is a
nyilvánosságot szolgálta, a helyi lakosság arámul
beszélt, az idegenek görögül, a kormányzat nyelve
pedig a latin volt. A zsidó főpapok kérték, hogy ne
így fogalmazza meg a szöveget – a zsidók királya,
mert ez az ő messiásvárásuknak a kigúnyolása,
hanem úgy – azt mondta magáról, hogy a zsidók
királya. 

Mt 27,38: „Két rablót is megfeszítettek vele
együtt, az egyiket jobbról, a másikat balról.” A go-
nosztevő valószínű, hogy rablókról, vagy zelóták-
ról van szó. A hagyomány szerint Dismas és Ges-
tas volt a nevük. János evangélista megjegyzi,
hogy a két másikat jobb és bal felől feszítették
meg. Iz 53,12 teljesedik ezzel, mely szerint a
Szenvedő Szolgát bűnösök közé sorolják. 

Mt 27,39: „Az arra járók pedig a fejüket csó-
válva káromolták.” (Zsolt 22,8) Mt 27,41: „Ugya-
nígy a főpapok is csúfolódva mondogatták az
írástudókkal és a vénekkel együtt: „A vezető em-
berek ott voltak a kereszt alatt is, tehát az elejétől
a végéig ellenőrizték a cselekményt. Mt 27,44:
„Így gyalázták őt a rablók is, akiket vele együtt fe-
szítettek keresztre.” A nyilvános kivégzések min-
den korban vonzották a gúnyolódókat. Máté három
csoportot említ, arra menők, zsidó vezetők, két la-
tor. A kivégzőhely azért volt a kapu közelében,
hogy minél többen lássák az elrettentő, intő példát. 

Mt 27,43: „‘Az Istenben bízott, szabadítsa hát
meg most, ha akarja!
(Zsolt 22,9) Hiszen azt
mondta, az Isten Fia va-
gyok.” Amikor gúnyolói
nem hiszik, hogy messiási
hatalma van, mert nem sza-
badítja meg magát, Jézus
éppen akkor teljesíti külde-
tését, mert kínhalálával
mindenkit megvált.                       Papp Nóra

Szenvedéstörténet V. rész
Peter Paul Rubens: Krisztus a latrok között
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Szent Korona ünnep

T
avaly ünnepeltük először a magyar Szent
Korona hazatérésének 33. évfordulóját
Verőcén. Az ünnepi emlékezést idén meg-

ismételték Budapesten, mert Kocsis István drá-
maíróval sokan vallják: „A magyar nemzetnek
nem szabad olyan megoldást választania, ame-
lyik együtt jár mindannak tagadásával, ami
múltjában értékes. Ragaszkodnia kell a sajáto-
san magyar közjoghoz, a történelmi magyar al-
kotmányhoz, a Szent Korona tanához – semmi
másra, mint önvédelmi ösztönére hallgatván, s
kijelentvén, hogy ami történelme során a leg-
veszélyesebb helyzetekben mindig megmentet-
te, az nem megsemmisítendő, nem kicserélen-
dő. Ez esetben a magyar jogfejlődés, jogfelfogás
alapelvei alapján a magyar nemzet méltó kép-
viselőinek helyre kell állítaniuk a közjogfoly-
tonosságot, mégpedig a Szent Korona védelme
alatt, a Szent Korona tana által érvényesülő tör-
vénysértés jogot nem alapít elve alapján – meg-
teremtvén így a közjogi feltételeit a magyar nem-
zet megmaradásának, megerősödésének.”

A Szent Korona ünnepét idén két hölgy szer-
vezte: Wittner Mária ’56-os szabadságharcos és
Nirschné Henn Edith, négygyermekes családa-
nya. Beszélgetésünk Edith asszonnyal az ün-
nepség szünetében készült.

„Örvendezzetek hát, magyarok, bármit is lát
szemetek a ma sötétjében: a szabadulás perce
közeledik! Ne várjátok azonban, s ne keressétek
se ágyúk dörgésében, se hangzatos politikai jel-
szavakban: az Úr igazsága halkan jár, és békes-
ség kíséri. Az Ő akarata rendelkezett már min-
den dolgotokban, s az Ő rendelkezését nem az
idő méri, hanem tudás, lelki tudás. Gondozzátok
csak a mustármagvakat s egyébbel ne törődje-
tek." Wass Albert: Hagyaték                                                                                  

Tavaly ünnepeltük először Szent Koronánk haza-
térésének 33. évfordulóját. Miért először?

2011 januárjában érdekes évforduló volt: 33
év távollét után, pontosan 33 éve volt annak,
hogy Szent Koronánk hazatért. Ebben duplán je-
lenik meg a Krisztus-i impulzus, emellett nem
lehetett csak úgy elmenni. Hitem szerint a ma-
gyar sors nem választható el a Szent Koronától.
A magyar sors a Szent Koronában gyökerezik és
egészen más tartalmat hordoz, mint bármilyen
más nemzeti sors. A Szent Korona egyszerre
magyar és egyetemes. Az egész emberiségen
belül ez az egyetlen szent jelzővel kiemelt koro-
na és bár a magyar nemzet a bölcsője, az egész
emberiség számára irányjelző. Irányjelző azon
az úton, melyen az embernek haladni lehet és
kell ebben a teremtett világban. A Szent Korona
tagja bármilyen nyelvű, nemzetiségű ember le-

het, aki magára nézve kötelezőnek tekinti a Szent
Korona értékrendjét.

Hogyan jutott eszébe épp egy hölgynek, hogy ezt
meg kellene ünnepelni?

Olyan időket élünk, amikor lassan minden a
helyére kerül. Így helyére kerül az asszonyi,
anyai méltóság is, és háttérbe szorul az a beteg
női minta, amely eddig uralta a társadalmakat.
Így aztán nem csoda, hogy egyre több asszony
lelkében éled újra a védelmező, szerető, gondos-
kodó, nevelő, teremtő erő. Bennünket erre a fe-
ladatra teremtett az Úristen, s vallom, hogy az
eredendő szerepünkbe való visszatalálás fogja
megszüntetni a társadalom torzulásait. A család,
mint a társadalom alapsejtje akkor és csak akkor
tud egészségesen működni, ha az édesanya, az
asszony a maga Isten-adta méltóságában látja el
feladatait. 

Idén hatályba lépett Magyarország új Alaptör-
vénye, amely kimondja a Szent Koronára épülő alkot-
mányos magyar államiság folytonosságát. Miért
rendkívül fontos és döntő lépés ez?

Magyarország lassan egy évszázada agoni-
zál. Ez nagyon hosszú idő. Előbb 1918 október
31-én felesége és Almássy Denise között állva,
saját otthonában bestiálisan agyonlőtték gróf
Tisza Istvánt. Még csak nem is védekezett. Hogy
kik? Wass Albert megfogalmazásával élve a
„homo bestialis”. Az a „homo bestialis”, amelyik
az egész huszadik századot uralta. Ezt követően
Magyarországnak még csak esélye sem maradt
arra, hogy ki tudja védeni az azt követő esemé-
nyeket. Megszületett a szégyenteljes tanácsköz-
társaság és működésének 133 napja máig kihe-

verhetetlen nyomokat hagyott maga mögött. A
Horthy-korszak ebben a folyamatban egy kis le-
vegővételt jelentett, de a trianoni keresztre-fe-
szítésünk látszólag feltette az í-re a pontot. Azért
mondom, hogy látszólag, mert bár mindent
megszenvedtünk az elmúlt évtizedek alatt és bár
a magyar emberekből majdnem teljesen sikerült
kiölni a nemzeti öntudatot, a valóságban ez mé-
gis másképp van. Örvendetes valóság, hogy
mégis él a magyar ember lelke, mégis vannak
bátor, hazájukat szerető magyar emberek és a
mai gyermekek, fiatalok között szép számban
vannak felébredt lelkűek. Tisztán látszik egy fo-
lyamat, amely 2008-ban kezdődött el és egyre
erősödik. Olyan folyamat, amit joggal nevez-
hetünk nemzeti feltámadásnak. Ennek egyik ál-
lomása a január 1. hatályba lépett Alaptörvény.
Persze hosszú még az Út, de már rajta járunk,
egyre többen és folyamatosan növekvő szám-
ban. Ez a lényeg.

Milyen körülmények között szerveztétek meg a
Találkozót?

Az ünnepséget tizenegy nap alatt szerveztük.
Szinte hihetetlen, de igaz. Karácsonykor még azt
hittem, hogy eseménytelen lesz számomra az
esztendő vége. Ehhez képest december 28-án
kaptam a hírt Wittner Máriától, hogy Dr. Hende
Csaba honvédelmi miniszter Mária kérésére
boldogan és készséggel bocsájtotta rendelke-
zésünkre a budapesti Honvéd Kulturális Köz-
pontot helyszínként. Túl ezen, vállalta a fővéd-
nökséget is. Ekkor beindult bennem a „gépezet”
és nekiláttam a feladatnak. Azonnal hívtam Antal
Editet és Rápóti-Fekete Mónikát, illetve Mező
Tamást és átbeszéltünk mindent, majd munká-
hoz láttunk. Nem volt könnyű ennyi idő alatt
végrehajtani, de az eredmény önmagáért beszél.
Ha az ember olyanokkal dolgozik együtt, akik
szívvel-lélekkel és tisztességesen végzik a dol-
gukat, akkor nincs lehetetlen feladat.

Lesz-e folytatása?
Erre ugyanazt a választ tudom adni, amit ta-

valy mondtam a Nemzeti Feltámadásunk Ün-
nepe után: szívem szerint pirosbetűs ünnepként
látnám Szent Korona Ünnepét a naptárunkban.
Bízom benne, hogy az Ország-
gyűlés bölcsen dönt majd a
Wittner Mária által benyúj-
tott, de nemzeti óhajként szü-
letett törvénymódosító indít-
vány ügyében. A mai „világ-
birodalmi őrültek házában”
Magyarország visszavágyik
Szent Koronája alá.                Frigyesy Ágnes

A szerző felvételeivel

Magyarország visszavágyik Szent Koronája alá
Beszélgetés Nirschné Henn Edith főszervezővel

Wittner Mária, Döbrentei Kornél és Petrás Mária

Wittner Mária és Nirschné Henn Edit 
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Miért Szent György lett a mozgalom védőszentje?
Ma, amikor a magyarság kifejezett érdeklő-

déssel fordul a messzi múltba őshazáját, ősi szo-
kásait és ősi hitvilágát keresgélve, célszerű volt
egy olyan szenthez fordulni, aki a korai Magyar-
országon is nagy becsben állt. Róla nevezték el
például az első magyar lovagrendet, de a Szent
Korona is megjeleníti ikonkép formájában. Emel-
lett a György-legenda őriz egy olyan mitológiai
elemet, mely tökéletesen illusztrálja a mi törekvé-
seinket is. Nevezetesen arról az elemről van szó,
mikor György azt ígéri a rettegő város lakosainak,
hogy képes őket megmenteni a sárkánytól,
amennyiben megkeresztelkednek. Ha ezt a legen-
dát, illetve annak üzenetét lefordítjuk a mai ma-
gyar valóság nyelvére, akkor a következő állítást
kapjuk: A magyar nemzet csak Istennel őrizhető
meg, a magyarság a maga számára a túlélést és
a felemelkedést csak azzal a hittel tudja biztosí-
tani, miszerint Isten fia egy lett közülünk. Mi pont
ezt tanítjuk, így tehát adott volt az azonosság.
Harcos apologétaként igyekszünk azon közössé-
gek felé, akik a kor kihívásaira tévesen az újpo-
gány hitvilágban keresik a választ és megoldást.
Azt szeretnénk bemutatni, hogy nem ez az út.

Akkor hát nem csak keresztény közegben szervezik
az előadásaikat, hanem másutt is.

Elsősorban másutt, de ez nem jelenti azt, hogy
ne mennénk nagy örömmel ezzel a témával a ke-
resztény testvérek közé. Az az újpogány eszme-
rendszer, amely magyarságkutatás, vagy magyar-
ságtudomány néven terjed, mára valóságos
szubkultúrává nőtte ki magát, amivel találkoznak
a hívő emberek is, akiknek szintén hiteles infor-
mációkra és ezen keresztül megerősítésekre van
szükségük csakúgy, mint az útkeresőknek. Az
utóbbi években a magyarság elbizonytalanodott.
Nem talál magának menekülést a globalizált világ
szorításából, és a multikulturális folyamatok sem
nyerték el tetszését. Emellett hatnak a magyar-
ságra azok az ellenkulturális mozgalmak is, mint
például a New Age, melyek a vallás nélkül maradt
nyugati civilizáció lelki ürességét próbálják meg
kitölteni. A várakozással ellentétben a kapitaliz-
mus csak gépies életvitelt tudott számunkra biz-
tosítani, ami nem hagyott teret a testi-lelki pihe-
nésre és elmélyedésre. A tudomány mindenha-
tóságába vetett feltétlen hit is összeomlott, az

emberek természetes vallásosság igényét pedig
igyekszenek önmaguk kielégíteni úgy, hogy a
legkülönbözőbb vallásokból ki-ki összeválogat
magának egy sajátos egyveleget, amiben bizton-
ságot érez. A kor embere visszanyúl a keresz-
ténység előtti vallásosság modernizált formáihoz,
a boszorkányokhoz és táltosokhoz, de a keresz-
ténység alatti vallásossághoz is, a kártya- és te-
nyérjósláshoz, a mágiához, az asztrológiához, a
spiritizmushoz és az őshagyományokhoz, illetve
a kereszténység melletti vallásokhoz, főleg a ke-
leti misztikához. Így azután mindazok, akik nem-
rég még babonaságnak hittek minden vallást, ma
a legkülönfélébb babonákban hisznek. Ezt az ál-
lapotot kihasználva aztán megérkeznek a szellemi
ügynökök, a guruk és mesterek, akik megragad-
nak minden lehetőséget arra, hogy az embereket
eltántorítsák a kereszténységtől. Mi az ő tanítása-
ikat vesszük sorra, és mutatjuk meg valótlansá-
gukat és sátáni céljaikat. Közösségünkben töb-
ben is vállalják ezt a tanítói missziót, én magam
kifejezetten a magyarságkutatásokkal és azok új-
pogány vonulataival foglalkozom. Szívesen járok
például a bösztörpusztai nemzeti találkozókra
ugyanezen címmel előadásokat tartani, mert az
ott megjelenő, egyébként tiszta szándékú nemzeti
érzés és gondolat bizony sarlatánok kezébe kerül
néha, akik a kereszténység köntösében olyan ta-
nokat hirdetnek, melyekkel nem az a fő baj, hogy
elrugaszkodtak a valóságtól, hanem az, hogy a
nemzeti érzés jegyében épp a kereszténység
alapjait támadják meg. Annak a kereszténységnek
az alapjait, mely egyben tudta tartani ezt a nem-
zetet itt a Kárpát-medencében az ellenséges val-
lások és világi hatalmak kereszttüzében. Ezeknek
a tanításoknak a lényege nem a valóságtartalom,
ezért aztán belefér minden hazugság is, hanem a
rendeltetés. A rendeltetés pedig nem más, hogy a
magyarságból észrevétlen kiirtsa az alapértékeit.
Az egészséges nemzettudattal megáldott hazafiak
a multikulturális béklyóból időnként úgy akarnak
megszabadulni, hogy tudtukon kívül, de global-
ista indíttatású eszmerendszerrel hagyják magu-
kat megfertőzni.

Ilyen a New Age magyar változatban?
Pontosan! Persze ne gondoljuk, hogy az a

magyar, akinek azt sulykolják a fejébe, hogy ak-
kor lesz igazi magyar, ha visszatér ősei pogány,

gnosztikus, vagy manicheista hitéhez, az tisztá-
ban van vele, vagy minden esetben felismeri,
hogy éppen a szabadkőműves New Age mozga-
lom felkent mestere környékezi.

Miért, mi köze van a magyarságnak Manihoz?
Semmi! De pl. az Arvisura-hívők azt állítják,

hogy a magyarság ősi hite az úgynevezett uruki-
mani hit, ami az igaz őskeresztény hit, s amit
megrontott a nyugati kereszténység. Ez persze
minden történelmi alap nélküli állítás, úgy is fo-
galmazhatok, hogy szemenszedett hazugság, de
mégis táptalajra talál, mert ha elfogadjuk, akkor
magyarabbnak érezhetjük magunkat. Minden-
esetre igyekszem egy kis történelemszemléletet is
közvetíteni, releváns és irreleváns dolgok meg-
különböztetésének készségét, azt, hogy a törté-
nettudomány művelése is egy mesterség, aminek
szabályai és módszerei vannak, mint minden más
mesterségnek. Mert a történettudomány sem egy-
szerűen könyvek olvasásából áll. Először is mi-
lyen könyvet olvasok? Mi az, hogy tény, mi az,
hogy adat, mit mivel lehet összehasonlítani és
összefüggésbe hozni? 

Ezeknek a New Age-vel együtt élő újpogány
tanításoknak az eredménye egyébként nagyon
beszédes. Elveszett lassan minden nemzeti kin-
csünk: pálosainkról azt mondják, hogy hamisak,
apostoli királyunk nem államalapító, hanem
vatikáni ügynök, keresztény hitünk nem az igazi
jézusi tanítást takarja, satöbbi. Észrevehető, hogy
semmink nem marad, amire azután majd ma-
gyarként gondolhatunk. És akkor ennek a nem-
zetnek valóban nem lesz jövője, hisz minden erő,
ami összetartotta, az hamissá válik saját sze-
münkben is. Ezt az állapotot megelőzendő látjuk
el ezt a missziót. Azért missziónak nevezem ezt a
munkát, mert egyébként kinek lenne kedve a sok-

Kereszténység és nemzettudat
Két éve alakult katolikus közösségként a Szent György Lelkiségi Mozgalom, amely
a társadalomban tapasztalható újpogány eszmeiség terjedése ellen vállalt missziót.
A mozgalom ismeretterjesztő publikációkkal és előadássorozatokkal igyekszik az
újpogány gondolatiságot, mint az újkori vallásosság egyik sajátos formáját bemu-
tatni. Kertész-Bakos Ferenc egyetemi tanár november végén a pálosok meghívására
a budapesti Sziklatemplomban kezdett előadássorozatba „Kereszténység és
nemzettudat” címmel, itt készítettük riportunkat.

Dr. Kertész Bakos Ferenc a Szent Korona
hiteles másolatával
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Ú
jra fénykorát éli a lovagi eszme, egyre
többen érzik úgy, hogy kell „valahová” tar-
tozni, kell az emberségességet, megér-

tést, tiszteletet, nem utolsó sorban a szeretetet
gyakorolni! A Rend mindezeken felül a lelki
épülést, a magyar hagyományokhoz hű gyakor-
latát is fontosnak tarja, hiszen államalapítónk
Szent István király Szűz Máriának ajánlotta fel a
királyi koronát, kérve, legyen gyámolítónk, is-
tápolónk minden bajban – idézve a Rend Nagy-
mesterének szavaiból!

Az avatás előtti lovagi elmélkedésen esett
erről szó és még igen sok kérdésről: a Rend cél-
kitűzéseiről a humanitárius ügyekről, s minda-
zokról, amelyek ezentúl az újonnan avatottak
életéhet tartoznak ezután. Elérkezett a várva várt
pillanat, felharsant a fanfárok díszjele, s kezde-
tét vette a ceremónia. Az ünnepélyes bevonulás,
az avatandók kezdték, majd őket követték a
Rendi Főméltóságok, más lovagrendek vezetői,
a Nagymester, az avató kard, a rendi és magyar
zászlók, s legvégül a Szent István ereklyével
Dr. Herdics György apátúr következett, a szent
ereklyét nemzetőrök kísérték 1848-as díszru-
hában. Amikor mindenki elfoglalta helyét, a kö-
szöntő szavak következtek, utána Dr. Király Csa-
ba a Rend Nagymestere emlékezett meg azokról,
akik már nem lehetnek közöttünk, majd Csonka
Zsuzsanna operaénekes tolmácsolásával hang-
zott el Schubert Áve Máriája, amely az egyik
leggyönyörűbb imádságunk.

Az éneket ünnepi beszéd követte, melynek a
legfőbb mondanivalója: „Legyetek büszkék arra,
hogy lovagok lehettek, mutassatok példát kör-
nyezetetekben, s mindig lebegjen szemetek
előtt, ezt a „kitüntetést” csak kiérdemelni lehet
egy élet munkájával! Legyetek irgalmasak, se-
gítsetek a bajba jutottakon, soha ne menjetek el
közönnyel úgy embertársaitok mellett! Legyetek
a jó példa, s kívánom, hogy a végső elszámo-
láskor a sok jócselekedet segítsen benneteket az
Úr elé, az Ő „otthonába”! – mondta a generál
ceremóniamester.

Az ünnep, hogy minél emlékezetesebb le-
gyen, Németh József operaénekes előadásában
Gunod, Faust: Valentin imája dallamai töltötték

be az Esztergomi Vármúzeum lovagtermének
levegőjét. A lovagavatási ceremónia legmeg-
hatóbb pillanatai következtek! A Rend Egyházi
Tanácsának tagja, Monsignore Dr. Szakál László
János plébános Úr megáldotta a Rendi szimbó-
lumokat, a palástot, a lovagkeresztet, avató kar-
dot! „Viseljétek ezeket a szimbólumokat azzal a
hittel és erkölcsiséggel, melyre a lovagi név kö-
telez! Legyetek méltó utódai azoknak, akik e
Rendet alapították és azoknak, akik példája előt-
tetek lebeg! Megáldom a szimbólumokat, s min-
dazokat, aki e naptól viselni fogják ezeket. Kér-
lek Uram, áldd meg az itt jelenlévőket az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében: ámen!”

Mindig fennkölt pillanat, amikor a Lovagi
esküre kerül sor. Ez az a pillanat, amikor fele-
lősséget kell vállalni, s az „ígéretet” esküvel kell
megerősíteni! A tizenhat avatandó átszellemül-
ten mondta az eskü szövegét, amelyet előolva-
sott Varga Attila. A ceremónia folytatásában a
jelöltek név szerint lettek szólítva az aláíróasztal-
nál az esküt kézjegyükkel látták el, következett a
zászlócsók, végül a Nagymester elé térdepeltek,
aki az Avató Karddal lovaggá avatta! A nyakke-
resztet felkötve, ráterítve a palástot fogadta a
Rend soraiba. Rendkívül ritkán fordul elő, hogy
apród avatására is sor kerüljön, most ez is része
volt a ceremóniának. A apródot a Nagymester
elé kísérték szülei, ott fogadalmat kellet tennie:
„Én … fogadom, hogy mindig igazmondó
leszek, szüleimnek és tanáraimnak szót foga-
dok! Arra törekszem, hogy tanulmányi eredmé-
nyeim a lehető legjobbak legyenek, feladataimat
kötelességtudással és szorgalommal végzem!
Szüleim és minden jelenlévő előtt ígérem, hogy
fogadalmamat betartom!” Az apró kis palástocs-

ka és a nyakba hordható kereszt jelezte, a Rend
„soraiba” fogadta! Nemcsak a kis csöppség, ha-
nem a szülei is meghatódtak, de ez érthető is,
mert ez gyermeküknek is egy mérföldkő, mely-
től egy másik szakasz következi minden helytál-
lásával, felelősségével, s a kereszt szimbolizálta
lelkiségével!  Hagyomány, hogy a Rend hivatalos
szóvivője Farkas Mirmy köszöntse a Nagymes-
ter és minden lovag nevében az avatottak! 

„Mindig jusson idő......
NEVETNI, mert ez e lélek legszebb zenéje,
OLVASNI, mert ez a bölcsesség alapköve,
DOLGOZNI, mert ez a siker ára,
JÁTSZANI, mert ez az örök ifjúság titka,
SZERETETET ADNI,
mert gyógyítja az embert,
azt is aki adja és azt is aki kapja,
egy pillanatnyi MOSOLYRA,
mert ez az arc legszebb ékszere,
néhány kedves szóra,
mert ezzel egymás számára
könnyebbé tehetjük az életet.”
E köszöntőt a Bánk Bánból a Hazám, hazám

te mindenem dallamai követték. Sok jelenlévőt
hatott meg, melynek gyöngyszemeinek csillo-
gását lehetet látni szemeikben, arcukon legör-
dülve… És természetesen nem maradhatott el
Monsignore Dr. Szakál László János áldása és
Dr. Herdics György apátúr intelmei sem!  Ezen-
nel az avatási ceremónia hivatalos része véget
ért, s az ünnepélyes kivonulással fejeződött be.
Megint gazdagabbak lettünk egy csodálatos él-
ménnyel, nem utolsó sorban újonnan avatott lo-
vagtestvéreinkkel, akikben hisszük maradandó
nyomot hagyott ez az ünnep minden pillanata.

Dr. Király Csaba

A XXI. század lovagjai

Lovagavatás az Ordo Hungariae-nál

sok tudománytalan, teológiailag botrányos, ok-
kult szimbólumokkal teletömött szöveget nem-
hogy elolvasni, de állításról állításra megcáfolni?!
Pedig kell, és ebben az Anyaszentegyháznak,
melynek mi is a tagjai vagyunk, nagyon nagy fe-
lelőssége van, ugyanis nem mindegy, hogy a fel-
világosodott látszatszabadságtól, a kiüresedett

modernizmustól menekülő ember mit kap a ke-
zébe Krisztus helyett. Ha elveszítjük az alapérté-
keinket, akkor végérvényesen megváltozik az
örök isteni állandósághoz, a megváltoztathatatlan
erkölcsi törvényekhez való viszonyunk is. Hogy
mint egyes ember magunkra maradunk, az egy
dolog. De mint közösség, nemzeti közösség is

elveszünk, az biztos, ugyanis az isteni törvények
ettől kezdve emberi törvényekké válnak. A több-
ség által közmegegyezéssel elfogadott törvények-
ké. A többség véleménye pedig manipulálható.
Azért veszünk el, mert a manipuláció, az nem a
mifélénk kenyere, de még csak nem is a Szent-
léleké…                                          Czuh János

Fotó: Somogyi György
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A
Magyar Református Egyházak Zsinatának
Elnöksége, Magyarország jelenlegi sor-
sával kapcsolatosan, az alábbi Nyilatko-

zatot tette: „A Magyar Református Egyházak Ta-
nácskozó Zsinatának Elnöksége senkivel nem
vitatkozva, senkit nem támadva, sem pártokat,
sem egyéneket meg nem kérdezve, meggyőző-
déssel áll ki a nemzet sorsát felvállaló magyar
Kormány mellett, mert Magyarország sorsa az
egész nemzet ügye!     Budapest, 2012. január 17.

az MRETZS Elnöksége nevében: 
dr. Erdélyi Géza sk. elnök”

Fentiekre vonatkozóan, dr. Pungur József: A
lelepleződések ideje című írását közlik a szer-
kesztők, a www.tzsinat.hu internetes oldalon:
„…lelepleződéssel maga az Európai Parlament
szolgált. Méltán várhatnánk, hogy a tagorszá-
gokból megválasztott képviselők kellő tárgyi-
lagossággal, intelligenciával, felelősséggel és
felkészültséggel vesznek részt a munkában.

Azonban, amit a
baloldali többsé-
gű szociáldemok-
rata, liberális és
zöld képviselők
nyújtottak, az nem
csak megdöbben-
tően ideges, olykor dühödt ordítozás volt, ha-
nem alaptalan gyanúsítás, csúsztatás és hamis
vádaskodás, s amelyen alapos felkészülés he-
lyett, érezni lehetett pesti elv-barátaik befo-
lyását.

A cikket Pungur József így zárja: „A világ
hatalmasságai újra és újra megkísérlik rabság-
ban tartásunkat, betörésünket és leigázásunkat.
Embert, erőt és hitet próbáló idők jönnek, mely-
ben, mint olykor sokszor a múltban, megújult,
erős hit nélkül sem mint egyén, sem mint nem-
zet meg nem állhatunk!”         2012. január vége

Dr. Pungur József (Edmonton, Kanada)

A
Csákvári Református Egyházközség má-
sodik alkalommal rendezett jótékonysági
bált február 18-án, igen nagy sikerrel. Az

elmúlt alkalommal Ft. Erdélyi Géza, a Magyar
Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának
lelkészi elnöke vállalta bál védnökségét, meg-
nyitó beszédében hangsúlyt helyezve magyar
összetartozásunkra is. A zenét a Rajkó zenekar
hat tagja szolgáltatta. 

Az idei bál védnöke Papp Ferenc ezredes
(Honvédelmi Minisztérium) volt, aki beszédé-
ben emlékezett a II. világháborúban hősi halált
halt katonákra is, s az ezredest kísérő tiszti főis-
kolások ez alkalomból díszlövést adtak. A jóté-
konysági bál sztár vendégei Leblanc Győző és
Tóth Éva voltak, akik világhírű magyar operet-
tekből adtak elő egy exkluzív válogatást, igen
nagy sikert aratva ezzel, a szép számú közön-

ségben.Pásztorka Sán-
dor és Balogh Tünde
magyar nótákkal, Kóka
Rozália székely meséivel
szórakoztatta a bál
résztvevőit. 

A szervező Refor-
mátus Egyházközség
fontosnak érzi, hogy a
hitbeli, kulturális alkal-
mak mellett, hagyo-
mányőrző, vidám prog-
ramokra is lehetőséget
biztosítson, hiszen ezek
az alkalmak is összetar-

tozásukban erősítik mind azokat, akik keresz-
tyén, konzervatív, nemzeti elkötelezettségűek.

Református jótékonysági bál Csákváron

Az MRETZS Nyilatkozata

É
letének 78. évében, 2012. február 4-én
meghalt Csurka István drámaíró, politi-
kus. A Magyar Fórumban megjelent

gyászhírben a II. Timótheus 4: 7-8 bibliai ige-
versek adják hírül az életút befejezését: „Ama
nemes harcot megharcoltam, futásomat elvé-
geztem, a hitet megtartottam: Végezetre elté-
tetett nékem az igazság koronája, melyet me-
gád nékem az Úr ama napon, az igaz bíró. Nem
csak nékem pedig, hanem mind azoknak is,
akik várva várják az Ő megjelenését!”

Csurka István gyászszertartása a 90. zsol-
tár 1. versének eléneklésével vette kezdetét.
Dr. Szabó István, a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöke a Kolossé 3:1-4 ver-
sek alapján hirdette a vigasztalás Igéjét. Csur-
kát idézte, amikor azt mondta a püspök, hogy
az elhunyt „lépcsőházi ember” volt, mint ahogy
mindnyájan lépcsőházi emberek vagyunk. Azt
jelenti ez, hogy mindig akkor jut eszünkbe,
hogy mit kellett volna mondani, amikor már
kidobtak bennünket és a lépcsőházban rádöb-
bentünk, hogy velünk csak játszottak. Szabó
püspök József Attilát idézte: „Urak között ját-
szottam a bambát…” Hangsúlyozta politikai
radikalizmusát is, amelyet sokan nem értettek
vagy nem érthettek. 

A Ravatalozóban búcsúzott Lezsák Sándor,
akivel együtt indították a lakiteleki politikai te-
vékenységet. A Parlament alelnöke „muszáj
Herkulesnek”, „muszáj politikusnak” és „közé-
leti nehézfiúnak” nevezte Csurka Istvánt. Bú-
csúbeszéd hangzott el az Írószövetség nevé-
ben is, s a gyászszertartáson Szőcs Géza, Né-
meth Zsolt államtitkárok, L. Simon László, a
Parlament Kulturális és Sajtó Bizottságának
elnöke, Bíró Zoltán irodalomtörténész, lakite-
leki pályatárs, Kelemen András volt parlamen-
ti képviselő és még sokan mások lerótták ke-
gyeletüket a több ezres, jelenlévő gyászolók
között. A szertartás a 42. zsoltár 1. versével ért
véget. 

Csurka István harcát most már egy másik
demenzióban folytathatja és folytatja is, hiszen
legszentebb ügyének vallotta a magyar nép
sorsát.

Nyitótánc a bálon

dr. Erdélyi Géza 

Leblanc Győző–Tóth Éva

Meghalt 
Csurka István
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V
alójában 2009 május 22-e óta húzódik a
Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
háznak (továbbiakban: SZRKE) a Magyar

Református Egyházhoz való csatlakozásának a
problémája. A 2012. február 1-én és 2-án tar-
tott, berekfürdői GK Elnökség ülésén részt vettek
a szlovák ajkú református küldöttség tagjai. Az
ülésen Marian Hamari szlovák püspök helyettes
felolvasta nyílt levelüket a csatlakozással kap-
csolatosan, majd Juraj Brecko esperes megol-
dási javaslatokat terjesztett elő.

Mint az ismert, az SZRKE Zsinata a mai na-
pig nem ratifikálta a Magyar Református Egyház
Alkotmányát. A szlovákiai reformátusság nagy
része magyar nemzetiségű, de a kilenc egyház-
megyéből kettő szlovák ajkú. Csatlakozásukkal
kapcsolatosan, Fazekas László püspök 2011-
ben a következőket nyilatkozta: „Megtaláltuk az
egységes, Magyar Református Egyházhoz csat-
lakozásunknak azt a módját, ami lehetővé teszi,
hogy az aktus ne sértse szlovák testvéreink ér-
zékenységét.” Ez úgy valósult meg, hogy egy
csatolmánnyal egészítették ki az Alkotmányt,
mely a két szlovák egyházmegyét fikciós módon
említi a csatlakozás során. A szlovák küldöttek

I
mmár nyolcadik alkalommal adták át a
Dizseri Tamás Szeretetszolgálati díjat Buda-
pesten, január 28-án – amelyet a Dunamel-

léki Református Egyházkerület, a Budapest-Né-
metajkú Református Egyházközség Protestáns
Fóruma, a Magyarországi Református Egyház
Zsinata és a Bethesda Kórház Alapítvány hozott
létre. Idén e neves kitüntetést Csuka Tamásné
váci börtönlelkész kapta azért az áldozatos szol-
gálatért, amelyet hosszú évek óta végez az elítél-
tek között. A díjátadóval egybekötött konferen-
cián Balog Zoltán államtitkár, a Protestáns Fó-

MRE Zsinatának lelkészi
elnöke méltatta. „Meg kell
mozdítani a magukat moz-
díthatatlannak látó embe-
reket és megmutatni nekik
a helyet, ahol Krisztus ha-
talma fel tud emelni” –
mondta Bölcskei püspök,
hangsúlyozva, hogy Csuka
Tamásné is ennek jegyé-

ben végzi a munkáját nap, mint nap a váci fegy-
házban. A díjátadást követő konferencia kie-
melkedő eseménye volt dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter előadása, „Uram,
nincs emberem…” címmel.

rum elnöke minde-
nek előtt Dizseri Ta-
mást méltatta. Dr.
Szabó István duna-
melléki püspök a
Máté: 9: 9-17 alap-
ján hirdette az Igét. A
Bethesda Kórház Alapítvány nevében Bencze
János kuratóriumi titkár szólt az ünneplő közön-
séghez. 

Csuka Tamásné börtönlelkészi munkáját,
pályafutását dr. Bölcskei Gusztáv püspök, az

január 31-én zárul, s mintegy 3000 aláírást
gyűjtöttek össze, a 110000-es szlovákiai refor-
mátusok nevében, de nem csak református egy-
háztagok írták alá ezt a dokumentumot. A petíció
lehetőséget lát arra, hogy szükség esetén kivál-
nak az SZRKE-ből, a szlovákok. Az ügy megol-
dásával kapcsolatosan, a szlovákok az elneve-
zés megváltoztatását kérik, amelyből a „magyar”
megjelölés helyett „… a Kárpát-medencei” jel-
zőt kell beiktatni.

A másik megoldás, mely szerint szervezetek
is csatlakozhatnának a Magyar Református Egy-
házhoz és így, az SZRKE szervezetében egy ma-
gyar és egy szlovák kerület alakulhatna és ebben
az esetben a magyar kerület tagja lehetne, a szlo-
vák pedig nem akar tagja lenni a Magyar Refor-
mátus Egyháznak. Ugyancsak foglalkozott a GK
Elnöksége a Horvátországi Református Keresz-
tyén Kálvini Egyház csatlakozási kérésével. A GK
Elnöksége azonban, mind addig, amíg nem egye-
sülnek a Horvátországi Magyar Református Ke-
resztyén Egyházzal, a csatlakozásról érdemben
nem lehet tárgyalni. Viszont a GK és a GK Elnök-
ségének, valamint a Magyar Református Egyház
Zsinatának üléseire meghívást kapnak.

I
gen szép hagyományt jelent hosszú idők óta,
hogy a magyar kultúra napján
ünnepséget rendeznek Szatmár-

csekén, Kölcsey Himnuszának
születése helyén, a református
templomban. Idén is így volt ez,
január 22-én. E mostani ünnepen
Beer Miklós római katolikus püs-
pök hirdette az Igét, aki kiemelte,
hogy az új magyar Alkotmány a
Himnusz első mondatával kez-
dődik: „Isten, áldd meg a ma-
gyart!”

Dr. Bölcskei Gusztáv reformá-
tus püspök beszédében a hamis

Népfőiskolások Csángóföldön

Szlovák és horvát reformátusok ügye, a berekfürdői GK elnöksége előtt

azonban, a Zsinaton nem fogadták el ezt a meg-
oldást és kérték a Zsinat Elnökségét, hogy intéz-
kedjenek, hogy az SZRKE lépjen ki a Magyar
Református Egyházból. A biztonság kedvéért,
Marian Hamari püspökhelyettes vezetésével, a
szlovák Kulturális Minisztériumot keresték meg. 

2011. novemberében, az SZRKE Zsinata bi-
zottságot állított fel az ügy megoldására. A Ma-
rian Hamari által vezetett csoport mindenféle-
képpen ellenzi, hogy a Magyar Református Egy-
ház tagja legyen az SZRKE, mivel szerintük ez
sérti a szlovák nemzetiségű reformátusokat.
Marian Hamari 2011. decemberében aláírás-
gyűjtést kezdett, hogy sürgesse a szlovák Kul-
turális Minisztériumot. Az aláírásgyűjtés 2012.

A magyar kultúra napja prófétáktól való óvakodásra intett – Isten nevét
nem lehet következmények nélkül
kiejteni… Csíkos Sándor színmű-
vész szavalta el Kölcsey Him-
nuszát – szíveket melengetően.
A Kölcsey Társaság emlékérmét ez
alkalommal Sebestyén Márta
Kossuth-díjas
és Liszt Ferenc-
díjas énekmű-
vész kapta.

A szlovák delegáció tagjai

Csuka Tamásné 
Dizseri-díjas

Az oldalakat
összeállította: 
dr. Kis Boáz

A koszorúzás ünnepi pillanatai

Kölcsey 
szobra 
Szatmár-
csekén
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Az ünnepek, és a kerek évfordulók, megállásra kész-
tetnek, hogy elgondolkozzunk a múlton, összegezzük
a történteket, és terveket készítsünk a jövőre nézve.
Ilyen alkalomból kerestem fel a Munkácsy és Kossuth
díjas Polgár Rózsa kárpitművészt, aki nemrég fejezte
be az alkotásait bemutató reprezentatív albumának
korrektúráit, amelyeket életmű kiállításán mutatott be.
Sok elfoglaltsága közepette szakított időt a visszaem-
lékezésre, hogy megismerhessük a hátrahagyott év-
tizedeket.

A világháború vége felé, kislányként éltem át
Körmend bombázását. A borzasztó látványt nem
felejtem el soha sem. Házunk találatot kapott,
légnyomás a pince lépcsőjéhez csapott, és
elájultam. Apró almák és krumplik gurultak fe-
jemhez erre eszméltem, és azt hallottam, „Mentsd
meg a testvéredet”. Nagyon szerettem, és abban
a pillanatban fölkeltem, átmásztam a mozdulat-
lan embertömegen, a sötétben pont a kis kilógó
kezét fogtam meg, húztam, azután elkezdett lé-
pegetni, és bebujtunk egy sarokba. Azóta is so-
kat gondoltam arra, milyen jelzéseket kaptam
akkor. Kicsi almák, hogy ne üsse meg a fejem,
de felébredjek, cselekedjek, húgom megmene-

kült, de édesanyámat már nem lehetett megmen-
teni. Ez volt az első igazi nagy élményem, amiről
biztos voltam, hogy valaki irányított. Később is
többször megnyilvánult valamilyen formában.
Életünk nehéz szakasza kezdődött, de nagyszerű
apánk mindent elkövetett, segített, irányított.
Sokat köszönhetünk neki.

Milyen vallásos nevelést kapott? 
Édesanyám római katolikus volt, de óriási

szomorúságára egyháza kitagadta, mert pro-
testáns férfivel kötött házasságot. Nem engedték
be a templomba, és temetésére sem ment ki a
pap. Nehezen dolgozom fel, ha Jézusra, és az Ő
tanításaira gondolok, mert az egész másról szól.
Viszont a protestánsok szeretettel befogadták,
minket is vittek hittanra. Később itt fasori ifjúsá-
gi körben jó kapcsolatot tartottam lelkészemmel.
Igazi kontaktust éreztem a teremtő Istenemmel.
Mellettem volt, mindig adta a feladatot, bármi-
lyen nehézségeket támasztott az élet. 

Ki irányította a képzőművészet felé?
Tanáraim zenei pályára akartak küldeni, de

mindenkinek mondtam, a Képzőművészeti Gim-
náziumba szeretnék járni. Felvettek, kitűnő ta-

nuló voltam, jól éreztem ott magam. Nálunk nem
volt erős szocialista nyomás, és politikai megfi-
gyelés. Érettségi után sem volt egyszerű, mert
édesapám nem tudott tanítatni. Hat évig egy de-
korációs helyen dolgoztam, összegyűjtöttem
annyi pénzt, és kiszámoltam, hogy ha még ka-
pok ösztöndíjat, el tudom végezni a főiskolát. A
felvételi utolsó stádiumában, velem beszélgető
tanárok nagyon elcsodálkoztak azon, hogy ta-
karékoskodtam a továbbtanulásomért. A főisko-
lán is jól éreztem magam, és utána hamarosan
összeházasodtunk lelkész férjemmel. Sokat ta-
nultam, és ez adott egy kezdő utat, mert nekünk
kellett kitalálni, miből tudunk megélni. Gobelint
készítettem, selymet festettem, és színházba jel-
mezeket terveztem, ami nagyon tanulságos fela-
datnak bizonyult. Ekkor ismerkedtem meg Sza-
bó Magdával, aki később is testvéri szeretettel
gondolt rám. Vidékről szereztem egy nagy szö-
vőszéket, és hála Istennek elkezdhettem nagy
álmomat, a szövést. Közben férjem megnyerte a
Shakespeare vetélkedőt a TV-ben. Nagyon vá-
ratlanul jött, és örültünk neki. Utána az egyház-
tól kapott egy három éves genfi ösztöndíjat,

Keresztény művészek

Bemutatjuk Polgár Rózsa kárpitművészBemutatjuk Polgár Rózsa kárpitművész

Himnusz

Vágás

Ötszáz éves a reformáció

Fontos kis zsebkendő

Esernyő
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ahova mi is kimehettünk. Fiammal hárman men-
tünk, és négyen jöttünk haza, mert kisebb fiam
ott született. 

Svájcban milyen volt magyarnak lenni?
Tudtam, hogy sokan elhagyták az országot.

Tapasztaltam, akik meg akarták tagadni, honnan
jöttek, hogy valaha is közük volt a magyarság-
hoz, szerencsétlenek és boldogtalanok lettek. Az
ottaniak érezték, hogy nem közéjük valók. Sok
embert ismertem, akik nyíltan megmondták, nem
maradhattam otthon, mert másként börtönbe
kerülök, ezért jöttem el, itt és itt végeztem, segít-
setek! Azok a sikeres magyarok voltak. Akkor
jöttem rá, milyen fontos felvállalni az embernek
a saját identitását. Külföldön később is éreztem,
azok a boldogok és vitték valamire, akik felvál-
lalták helyzetüket. Szomorú voltam, sok értel-
mes ember kint maradt, sokáig nem is tudtam
ettől a gondolattól szabadulni. Munkáimban meg-
fogalmaztam, mert mindenhez élmény kell. Kül-
ső szépség mellett, a mondanivaló a gondolat-
nak mélyebb érzelme nagyon fontos. Mai napig
vérzik a szívem, mennyi magyar embert veszí-
tettünk el. Most is nagyon vigyázni kellene, a

gazdasági helyzet indukálja, és be kellene oltani
az ifjú generációba, ne az legyen a megoldás,
hogy elmegy, hanem küzdjön, harcoljon, jobb
lesz itthon. 

Több mint negyven egyéni tárlatot rendezett. Szá-
mos magyarországi, és külföldi csoportos kiállításon
vett részt. Művei nyilvános, és magángyűjtemények-
ben, múzeumokban, és templomokban láthatók. Mely
alkotásait szereti legjobban?

Gyerekkori emlékem Körmend bombázása
hatására készült a „Katonatakaró” című gobeli-
nem, bárhol a világon kiállítottam, mindenhol
megértették, a háború borzalmát akartam ezzel
kifejezni. Sokat foglalkoztatott hazám témája.
„Himnusz” az állandóan égő nemzetünket, a kü-
lönböző irányba menő embereket mutatja, de
remélem, előbb utóbb megtaláljuk a helyes utat
és összekovácsolódik a nemzetünk. A ”Szabad-
ság” és „Vándortarisznya” munkáim a külföldre
menő magyarokról szól. Az „Esernyő” című fali-
kárpitomat négyszer kellett megszőnöm annyira
sikeres. Messzebbről úgy néz ki, mintha térbe
lenne. Férfi vezet egy kisgyereket, ez édesapám
emlékére készült, mert hiányát állandóan érez-

tem. A Tihanyi Apátság számára szőttem a „Gyö-
kereink” című valóban ökumenikus képet.
Többféle triptichon oltárképet terveztem, ilyen a
kiterített mellény formájú is. „Anyaság” a kis ing
együtt is van, és már libben le a ruháról, a gye-
rek születése utáni elszakadását fejezi ki. Textil,
a pólyától a halálunkig kísér, és minden hely-
zetben másként mozog, ezt is többször megfo-
galmaztam szőtteseimben. 

Sorolhatnánk tovább a mély gondolatokat kife-
jező témákat, mint a kenyér, vagy a világra kitekintő
ablak látványa. Polgár Rózsa kárpitművész mun-
kásságára legkifejezőbb az a mondat, amit könyve
mottójául választott, „Az emberi szellem a forrása
minden művészi alkotásnak
és minden találmánynak – az
életet emberhez méltóvá
azok teszik…” 

(Felirat a WIPO/OMPI
ENSZ Szellemi Tulajdon Vi-
lágszervezete Székházának
kupoláján olvasható Genf-
ben)

Szöveg és fotók:                Németh Andrea     

Keresztény művészek

Anyaság

Oltárkép Evangélikus egyház

Tisztelet Magyarországnak

Oltárkép Hévíz

Oltárkép Evangélikus egyház

Tisztelet Luthernek

Ködmön

Esernyő
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Sor került egy sírkőavatásra, mikor és hol?
Krafcsik Ervin látrányi plébános a Somogy

megyei Visz községben 2011. november 2-án,
halottak napján végezte a sírkő szentelést. Sokan
eljöttek rokonaink közül az ország szinte minden
pontjáról, a helybeliek is szép számmal jelen
voltak. A halottak napjának tisztelete, alapvetően
meghatározó volt ebben az eseményben. Talán
azt a jelentést is hangsúlyozta, hogy forduljunk
egy kicsit a család és a nemzet múltja felé.

Végzett Ön családfakutatást? Mi előzte meg a
november 2-i eseményt?

Szüleim és nagyszüleim a nehéz időkben is
eltették a család iratait. Második éve három bő-
röndnyi elsárgult iratokat rendezgetek. Fényké-
peket, kinevezéseket, keresztleveleket, házassá-
gi anyakönyvi kivonatokat. Mindig azt hittem,
hogy családom anyai ága a Szántód – köröshe-
gyi kastélyhoz kötődik. Meglepődve tapasztal-
tam, hogy Visz községbe vezethető vissza a csa-
lád tevékenysége. A sírban fekvő sabjáki Posgay
Miklós ükapám volt.

Gondolom ezek után felkereste a Somogy megyei
kis községet?

Igen, első utam egyik fiammal és felesé-
gemmel a temetőbe vezetett. Találtunk egy kis
dombocskán három, összetöredezett, megkopott
elsötétedett, szinte olvashatatlan írású sírkövet.
Kiböngésztük, hogy édesanyám családjának ne-
ve látható mind a három sírkövön. Azonnal meg-
kerestük a községben lakó Molnár Tibor sírkö-
ves mestert, aki összeillesztette a törött részeket,
lecsiszolta a rárakódott évszázados szennyezés
réteget és előtűnt három 19. századi síremlék.
Olvasható volt, hogy ükapám, sabjáki Posgay
Miklós és felesége Szabó Judith, fiúgyermekük
Rudolf és annak felesége, Szalay Mária, utóbbi-
ak László nevű fia és Posgay Kázmin fekszik a
sírban. A legnagyobb sírkő 163 évesnek bizo-
nyult. Molnár Tibor kitűnő érzékkel felfrissítette
és konzerválta a köveket, továbbá megerősítette
a korábbi írásjeleket.

A restaurálás nem volt egyszerű, mert rész-
ben a 19. században a sírkövekre folyóírással
írtak, a szöveget nem lehetett egybefüggően ol-
vasni. A függőleges vésés mindig mélyebbre

sikerült mint a többi. Emiatt számos szövegrész
olvashatatlan volt.

Ekkor lett bevonva a kutató munkába az Országos
Széchenyi Könyvtár?

Az izgalmas feladat megoldására Vízkele-
tyné Ecsedi Judit asszonyt kértem fel, aki bra-
vúros módon megfejtette és leletezte a szöveg
jelentős részét. Ezáltal a sírkövek mellső lapja
szinte teljesen olvashatóvá vált és a hátsó lap-
ból is néhány sort el lehetett olvasni. A sírkö-
veket talapzatra helyezték, közvetlen környeze-
tükben területrendezést végeztek. 

Milyen volt a család szerepe a kutatásban, res-
taurálásban?

A sírkő restaurálást a rokonság örömmel fo-
gadta, eszmeileg támogatta. Anyagi lehetősé-
geik nem voltak, hogy ebben segítsenek. A ha-
lotti kultusz segítségével közelebb juthatunk
családtagjainkhoz, önbecsülésünket javíthatjuk
és a családi identitás megerősödése egyben
nemzeti identitásunkat is támogatja, amely a
magyarság küldetéstudatának megértését és
megvalósítását szolgálja. 

Permay Vilmos hogy kapcsolódik a családhoz,
segítette munkájában?

A családkutatás során segítségét kaptam
feleségem nagybátyjától, Permay Vilmostól, aki
a Képzőművészeti Főiskolára járt. Sajnálatos
módon, politikai okok miatt nem tudta tanul-
mányait befejezni. Végtelenül precíz és gondos
embert ismertem meg benne, túl azon, hogy egy
halk szavú, de nagyon okos ember. Az iratok és
a képek rendezésével, nyilvántartásával nagyon
nagy segítséget nyújtott nekem. Aktív támo-

gatása, biztatása jelentősen hozzájárult ahhoz,
hogy a családi iratok közt bizonyos fokú tájéko-
zottságot tudtam szerezni. Ez a munka jelenleg
is folyik, bízom benne, hogy a továbbiakban is
együtt dolgozunk.

Kérem, hogy beszéljen a sabjáki Posgay név ere-
detéről?

A sabjáki Posgayak családnevüket a szlavó-
niai (ma Horvátország) Pozsega várának várka-
pitánya óta viselik. A sabjáki előnév boszniai
birtokából származik, mivel Sabják vidéke a
korai Árpád-házi királyok óta Ráma néven Ma-
gyarországhoz tartozott. A Posgayak a Zrínyi
családdal voltak közvetlen kapcsolatban. A tö-
rökök balkáni előnyomulása során számos har-
cot vívtak, majd a Dunántúl felé távoztak a török
által megszállt területről. Innen szóródott tovább
a sabjáki Posgay család a történelmi Magyar-
ország egész területére. Tagjai között kamarais-
pánok, katonák, püspökök, táblabírák, majd ké-
sőbb járásbírák, földbirtokosok voltak. Egy
Posgay országgyűlési képviselő volt. Említés
történik, hogy a mohácsi csatában két Posgay
halt meg és Eger várának védelmében is két
Posgay vett részt, egyikük meghalt.

Fontosnak tartja a visszaemlékezést?
Jelenkorban nagy szerepe kell legyen az

emlékezésnek, a múlt tiszteletének. Az erkölcs
alapja a memória, mondta Füst Milán. Annyival
egészíteném ki, hogy a memória használata az
emlékezés. Azzal, ha emlékezünk erőt tudunk
meríteni, hitet tudunk nyerni. Megerősödünk
hitünkben. Ha ezt az utó-
dainkba beleneveljük,
elérjük azt, hogy ők is
emlékezni fognak. Egy-
mást erősítve láncszerűen
visszük előbbre csalá-
dunk, nemzetünk törté-
nelmét.

Köszönöm a beszél-
getést. Fotó és szöveg:           Szilágyi Ferenc                                                                                      

A sabjáki Posgay család síremlékének
restaurálása és szentelése
A Budapest közelében lévő Szadára sűrű hóesésben érkeztem. A
Szadán élő Dr. Halmy László professzorral, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktorával lakásán beszélgettem. A találkozás
apropóját az adta, hogy professzor úr néhány éve kutakodni kez-
dett családja felmenői után. Ennek eredménye lett, hogy az elmúlt
évben, halottak napján ükapja sírkőszentelésére jött össze a csa-
lád. Családi identitásról, halotti kultuszról, erkölcsről, emléke-
zésről beszélgetünk. Dr. Halmy László ars poeticája lehetne:
a családi és nemzeti identitás alapja a megemlékezés.

Krafcsik Ervin látrányi plébános

Dr. Halmy László
professzor
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Fotó és szöveg:           Szilágyi Ferenc                                                                                                                     

J
anuár 30-án hétfőn, Kocsis Fülöp hajdúdo-
rogi megyéspüspök vendégeskedett Má-
riapócson, ill. a Boldog II. János Pál pápá-

ról elnevezett Idősek Otthonában, ahol meg-
szentelte a lakószobákat és a közösségi helyi-
ségeket. Az ünnepélyes házszentelő előtt, az
Idősek Otthona lakói és dolgozói, Szent Litur-
gián vettek részt a kegytemplomban. Püspökúr a
prédikációjában felhívta a hívek figyelmét, hogy
Jézus világossága, a jótetteinkben mutatkozik

meg, pl. a Szent Lukács Szeretetszolgálat dol-
gozóinak a jócselekedeteiben, akik segítik a tag-
intézményüket, a Máriapócsi Idősotthont. A
szentmise és házszentelés után, együtt ebédelt
püspökúr és az asszisztenciája, diakónusa, kis-
papok, kántor, az intézmény dolgozóival és la-
kóival, Gargya Zsolt igazgatóval, Királyházi
Csaba helyettes igazgatóval, Seszták István atya
a Szent Lu-kács Szeretetszolgálat egyházi igaz-
gatójával, Mosolygó Tibor atya az Idősek Ott-
honának lelki igazgatójával, Kapin István atya
kegyhely igazgatóval. 

Mosolygó Marcell atya az ebéd előtt meg-
osztotta egy magánbeszélgetését az étkezéshez
összegyűlt lakókkal és vendégekkel, mi szerint a
feleségével megbeszélték, ha öreg korukra az
egyikük már egyedül maradt, ide fog beköltözni.
Püspökúr az ebéd után hálát adott az ételért és
emlékeztetett, hogy a fiatalok dolga a tevékeny-
kedés, az itt lakó időseké pedig a lelki erősség.
Nagyon szép és felemelő délelőtt volt a ház-
szentelő ünnepség, amiért köszönetet mondunk
püspök úrnak, és az őt segítő papoknak és az
otthon ápolónőinek, akik gondoskodásukkal
körül veszik a rászorulókat.                                   

Papp Nóra

A
Lourdesi Szűz Mária emléknapját válasz-
totta a legmegfelelőbb időpontnak II. Já-
nos Pál pápa, hogy a betegekről megem-

lékezzünk a betegek világnapját megalkotva. II.
János Pál pápa maga is szenvedő ember volt,
ezért soha nem felejtkezett meg a betegekről,
elesettekről. 

„A test a lélek temploma.” A ma emberének
az elképzelése, hogy aki bottal jár, mankóval
közlekedik, félkezű, annak nem szép a teste,
nem tud jó temploma lenni a lelkének, ezért Jé-
zus nem szereti. Ilyesmi gyermekien naív el-
képzelés az ószövetség emberéjé is, aki felté-
telezte, hogy a betegség az a bűn büntetése.  A
betegség az embert a létének lényegében, eg-
zisztenciálisan érinti, éppen ezért foglalkozik a
kérdéssel az egyház is. 

A betegség, éppúgy, mint a halál, gyász,
szenvedés, félelem, az ember határ helyzeteihez,
krízis helyzeteihez tartozik. Még a pszichológiai
is azt hirdeti (Viktor E. Frankl, logoterápia) hogy
az életnek minden körülmények között, van ér-
telme. A beteg embernek is megmarad a szabad
akarata, amivel eldöntheti, hogy lélekben alá-
veti-e magát a körülményeinek, és csak vegetál,
vagy felajánlva szenvedéseit, egyesíti azokat Jé-
zuséval. Az ember a krízishelyzetben, problémái
közt teszi fel magának a kérdést, hogy mi értel-

me az életének. Az élet értelméről kérdést fel-
tenni, már vallásosságot jelent. A tapasztalat
ellene mond Maslow pszichológusnak, aki sze-
rint az élet alacsonyabb rendű szükségleteinek
előbb ki kell elégülniük ahhoz, hogy az élet ér-
telméről feltehessük a kérdést. Vagyis csak az
gondolkozik el az életén, aki egészséges, van
mit ennie, van hol lakjon, szerető család veszi
körül, karriert épített a munkahelyén. Ez koránt
sincsen így, hiszen ismerünk olyan testileg,
vagy lelkileg sérült embereket, akik nagy mű-
vésszé váltak pl. a gyermekbénulásos Frida
Kahlo mexikói festőművésznő, Andrea Bothelli
vak olasz operaénekes, Stephen Hawking angol
sclerosis multiplexes fizikus, csillagász.
Roosewelt is tudott az USA elnöke lenni kere-
kesszékből a II. világháború idején. 

A beteg ember és a környezete is hajlamos
azt hinni, őt Isten nem szereti, Isten elhagyta. A
betegség teológiai értelmezése, hogy a beteg-
ség, káosz, támadás a teremtés rendezettsége
ellen. A betegség értelme viszont, a betegségen
való úrrálét. Ne a szenvedésnek, hanem az élet-
nek adjuk az elsőbbséget, ezáltal dicsőítjük
Istent.

Azért kapná valaki a betegséget, mert bű-
nös? Miért kapcsolja össze az ember könnyen a
betegséget a bűnnel? Mert az Isten által terem-

tett rendet a bűn és a betegség is elrontja. Az
ember önmagáról alkotott képének nem felel
meg a beteg képe. A betegnek a fizikai állapota
folyamatos krízist okoz, mert állandóan megter-
heli a stressz, hogy mit szólnak mások hozzá,
hogyan viszonyulnak majd hozzá. Mindez jelen-
tősen befolyásolja a magatartás módját, visel-
kedését. Mindenki vágyik arra, hogy igényeljék
a társaságát, ez az affiliációs késztetés. Az eluta-
sítottság érzése gátol minden emberi fejlődést.
Annak az érzése, hogy szükség van rám, kiha-
tással van pszichikai, érzelmi fejlődésünkre. Az
ember igazi természete a párbeszéd. Az emberi
élet alapvetően kapcsolatot jelent. Az ÉN keresi
a TE-t, hogy szeretete a MI-ben megvalósuljon.
Ennek a keresésnek a sikere vagy kudarca jelen-
ti az élet alapvető sikerét vagy kudarcát. A beteg
ember pedig, gyakran visszautasításra talál,
állapota miatt. A kapcsolatot azonban nemcsak
magunk, embertársunk felé kereshetjük, hanem
az Isten felé is az imában, szenvedésünk, beteg-
ségünk felajánlásában.

Szent Pál apostol is kérte Jézust, hogy a tes-
tébe fúródott tövis, vagyis a betegség, múljon el
tőle, de Jézus nem adta meg neki a kérését, mert
így válaszolt „Elég neked az én kegyelmem, mert
az én erőm, erőtlenség által ér célhoz.”

Adja meg Jézus nekünk is a kegyelmes se-
gítséget, hogy a betegség erőtlenségében fel
tudjuk mutatni az Ő erejét. Amen.

Papp Nóra

Betegek világnapja február 11.

Különleges házszentelő
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Ökumenikus hírekművészek

1. A vallásszabadság alapjog

A vallásszabadság kitüntetett helyet foglal el az alapjogok
rendszerében. A vallás szabad megválasztásának joga kor-
látozhatatlan, míg a vallási meggyőződés kinyilvánításá-
nak, gyakorlásának és tanításának joga törvényi for-
mában korlátozható, amennyiben ezt egy versengő alap-
jog vagy alkotmányos érték feltétlenül szükségessé teszi,
és a korlátozás az elérni kívánt céllal arányos.1 (1. Az al-
kotmánybírósági gyakorlat által kialakított alapjogi tesztet
az új Alaptörvény becikkelyezte (1. cikk (3) bekezdés).
Az Alaptörvény – hasonlóan az Alkotmány 1989-ben
megfogalmazott rendelkezéseihez – kiemelt védelemben
részesíti a vallásszabadságot. Újdonság, hogy az Alaptör-
vény csak az egyházakra (és nem az alapjog részletes ki-
fejtésére) vonatkozó törvény sarkalatosságát írja elő. Új-
donság az is, hogy míg az Alkotmány 60. § (3) bekez-
dése nem az 1990. évi IV. törvény értelmében használta
az „egyház” szót (hiszen ez már az 1949-es szövegben
is szerepelt), míg az új törvény egyértelműen az Alaptör-
vény értelmében vett egyházfogalomra utal. A megszü-
letett sarkalatos törvény címe utal a vallásszabadságra, és
– nem sarkalatos – rendelkezései az alapjog egyes ele-
meit kibontják, azonban nincs szó a vallásszabadság ki-
merítő szabályozásáról.2 (2. Az új törvényről: Schanda
Balázs: Néhány megjegyzés a lelkiismeret és vallássza-
badság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek
és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C.
törvényhez. Jogtudományi Közlöny 2011/10, 515-520.)
A törvény súlypontja a vallási közösségek jogállásának
szabályozása, ez viszont nem érinti, mert nem érintheti a
vallásszabadságot. Ahogy az Alkotmánybíróság 1993-ban
fogalmazott: „Az állam a vallási szervezetek számára
nem köteles sajátos szervezeti formát létrehozni, de nincs
megkötve abban sem, milyen sajátos formát vagy formá-
kat hozhat létre. Az állam tehát – amíg ezzel a vallássza-
badságot, s ezen belül az együttes vallásgyakorlás jogát
nem sérti – belátása szerint határozhatja meg az „egy-

ház” alapításának feltételeit és jogállását. (…) bármely
vallási közösség vallásgyakorláshoz való joga sértetlen
marad akkor is, ha az „egyház” jogállást nem nyerheti el
vagy nem kívánja elnyerni.”3 (3. 8/1993. (II. 27.) AB.)
Azaz valamennyi közösséget megillet a vallásszabadság,
ennek mértéke tekintetében nem lehet különbség a kü-
lönböző státuszú közösségek között. Ez azt is jelenti,
hogy az egyházi jogálláshoz nem kapcsolhatóak olyan jo-
gok, melyek a szabad vallásgyakorlás jogának lényeges
tartalmához tartoznak – ez sértené az Alaptörvényt. Az
alapjog lényeges tartalmát nem érintő törvényi korlátozá-
soknak is, hátrányos megkülönböztetés nélkül, a szüksé-
gesség és arányosság keretei között kell maradniuk.

2. Az új törvény adta keretek

A közösségi vallásgyakorlás számára a jövőben a magyar
jogrendszer két, elnevezésében és jogaiban eltérő jogi for-
mát kínál fel: a törvény egy könnyebben elérhető, „vallási
tevékenységet is végző egyesület” kategóriára utal, és
egy erőteljesebb jogokkal körülbástyázott, nehezebben
elérhető „egyház” kategóriát szabályoz. A két kategória
között létrejöhet egy harmadik is: azon jelenlegi egyhá-
zak közül, melyek 2012. január 1. után vallási tevékeny-
séget is végző egyesületként működnek tovább, azokkal,
melyek közfeladatokat látnak el, a Kormány 2011. de-
cember 31-ig megállapodást köthet (31. § (2). Bár eddig
is lehetőség volt arra, hogy egy vallási közösség ne éljen
a törvény adta lehetőséggel, és ne egyházként kérje nyil-
vántartásba vételét, az egyházi státusz könnyű elérhe-
tősége ezt a gyakorlatban nem tette szükségessé. A két-
szintű státusz közép-európai sajátosság: a régióban több
állam alakított ki ilyen gyakorlatot,4 (4. Így Ausztria, Cseh-
ország, Németország, Románia.) de a kétszintű jogállás
jellemezte 1895. és 1947. között a hazai szabályozást
is (akkor elismert és bevett vallásfelekezetek között tett
különbséget a törvény). A törvény részletes szabályokat
csak a jövőben egyháznak minősülő szervezetekre nézve
tartalmaz, a vallási egyesület csak utalásszerűen jelenik
meg. E kérdéskör nyilván további szabályozást igényel,
azaz a vallási egyesületek („vallási tevékenységet is vég-
ző egyesületek”) jogállásának sajátosságait tisztázni kell:
milyen sajátos, a vallásgyakorláshoz kapcsolódó jogokkal
rendelkezik a vallási egyesület, helyzete mennyiben tér el
más egyesületektől. 

Bár a törvény 7. § (2) bekezdése szerint továbbra is
„Az azonos hitelveket valló, Magyarországon lakóhellyel
rendelkező cselekvőképes természetes személyek vallá-
suk gyakorlása céljából egyházat hozhatnak létre.”, az
egyház létrehozatala és nyilvántartásba vétele teljesség-
gel elkülönül egymástól, addig, hogy a nyilvántartásba
nem vett szervezet nem is viselheti az „egyház” nevet.5
(5. Jogi személyes sajátos elnevezése kizárólagossá te-
hető (így egyesület nem nevezheti magát részvénytársa-
ságnak), azonban kérdés, hogy egy, különböző felekeze-

tek teológiája által különbözőképpen értelmezett közszó
jogi fogalommá tétele szerencsés-e.) A törvény legnagyobb
figyelmet kiváltó rendelkezései éppen az új egyház nyil-
vántartásba vételére vonatkoznak, melyek gyökeresen
szakítanak az 1990. óta működő rendszerrel. Az új rend-
szer legfontosabb elemei a következők szerint foglal-
hatóak össze: 
– a jövőben csak vallási tevékenységet is végző egyesület
kérheti egyházkénti nyilvántartásba vételét, azaz az egy-
házi kategória alatt létrejön a közösségi vallásgyakorlás
egy alacsonyabb szintű szervezeti kerete, egyházi jogállás
„előszobájaként”; 
– a nyilvántartásba vételről az illetékes miniszter előter-
jesztésére az Országgyűlés dönt (sajátos módon a sarka-
ltos törvény elfogadásánál magasabb többséggel, mivel a
11. § (1) bekezdés szerint az összes képviselő kéthar-
madának szavazata szükséges);
– a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez igen sok ada-
tot kell mellékelni (hitvallás vagy legfőbb vallási tanok
összefoglalása, legalább húsz évnyi szervezett formában
történő hazai működés igazolása stb.),6 (6. A várakozási
idő számos európai ország szabályozásában szerepel. A
várakozási időt ésszerű keretek között kell meghatározni,
v. ö. Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas v. Austria,
Judgement of 31 July 2008.) melyek nyilvánosak. A mi-
niszter csak formai szempontból vizsgálhatja a kérelmet,
azonban ennek során felkérhet („kirendelhet”) szakértőt
annak tisztázására, hogy a kérelmező szervezet valóban
vallási tevékenységet folytat-e, pontosabban abban az ér-
telemben vett vallási tevékenységet folytat-e, ami a tör-
vény alkalmazása során vallási tevékenység alatt értendő
(v.ö. 6. §). A törvény melléklete 14 egyházat nevesít,
melyek külön nyilvántartásba vételi eljárás nélkül, egy-
háznak minősülnek 2012. január 1. után is.7 (7. Az ere-
deti törvényjavaslat különböző szempontok szerint (köz-
célú tevékenység, országos lefedettség és nemzetközi
kapcsolatok) még 44 egyházat nevesített.) Nyilvánvaló,
hogy a törvényi kritériumoknak ennél jóval nagyobb szá-
mú  vallási közösség megfelel; várhatóan még a  közeli
jövőben az Országgyűlés további egyházak elismeréséről
dönt. Külön kérdés, hogy a vallási tevékenységet is végző
egyesületek közül lesznek-e olyanok, melyekkel a
Kormány az általuk ellátott közfeladatokra tekintettel
megállapodást köt. A jelenleg nyilvántartásban lévő egy-
házak kezdeményezhetik országgyűlési elismerésüket,
vagy külön törvény alapján egyesületként működhetnek
tovább – ha nem élnek e lehetőségekkel, jogutód nélkül
megszűnnek (36. §). Míg eddig az egyház nyilvántartás-
ba vételének eljárása az egyesületek nyilvántartásba vé-
teli eljárásához hasonlított, az új eljárás inkább a nemzeti
és etnikai kisebbségek elismerésének lehetőségére, vagy
az 1947. előtti szabályozásban a bevett vallásfeleke-
zetek „bevételi” eljárására emlékeztet. 

Az eddigi hazai szabályozás, mely tisztán formális el-
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járásban, bírósági regisztrációhoz kötötte egyházi státuszt,
nemzetközi összehasonlításban egyedülálló volt. Az új
szabályozás, a törvényhozási elismerés szintén egyedülál-
ló. Ahol – Közép-Európában – összehasonlítható egyházi
státusz létezik, erről jellemzően a végrehajtó hatalom
(kormány, illetve miniszter) dönt, általában a bírósági fe-
lülvizsgálat lehetősége mellett. Eseti példát találunk arra
is, hogy egyházat parlamenti döntés ismert el: 2003-ban
Ausztriában a bevándorlás nyomán megjelent, nagy múltú
keleti keresztény egyházakat (örmény, kopt, szír) külön
törvénnyel ismerte el,8 (8. Bundesgesetz über äußere
Rechtsverhältnisse der orientalisch-orthodoxen Kirchen in
Österreich, BGBl. I Nr. 20/2003.) megkerülve ezzel az
1998-ban született törvényi szabályozást. A törvényhozó
e gesztussal mentesíteni kívánta az érintett közösségeket
a várakozási idő és a további kritériumok teljesítése alól.

Alapjogi szempontból döntő, hogy a vallásszabadság
– annak egyéni és közösségi vonatkozásai nem csak az
egyházakat, illetve a vallási tevékenységet is végző egye-
sületeket (és tagjaikat) illeti meg, hanem minden személyt
és közösséget, így azokat is, melyek esetleg nem felelnek
meg a vallási tevékenység törvény által adott leírásának,
azonban jogszerű tevékenységet folytatnak. Erre utal,
hogy a vallási tevékenység meghatározása is kifejezetten
„e törvény” alkalmazására szól. 

Az egyházak a jövőben is azonos jogokat élveznek és
azonos kötelezettségek terhelik őket – ez azonban csak
a szűkített értelemben vett egyházakra lesz igaz: a vallási
tevékenységet is végző egyesületek alapvetően más kate-
góriába esnek. Az egyházak egyenjogúságát árnyalja az
Alkotmánybíróság által kialakított formula beépítése: „Az
egyházak egyenlőkként való kezelése szintén nem zárja
ki az egyes egyházak tényleges társadalmi szerepének
figyelembevételét.”9 (9. 4/1993. (II. 12.) AB) E fordu-
lat állhat a törvény azon rendelkezése mögött, mely sze-
rint „Az egyházak tényleges társadalmi szerepét, az álta-
luk ellátott közcélú tevékenységet az állam az egyházak 
társadalmi szerepéhez kapcsolódó további jogszabályok
megalkotásánál és a velük való kapcsolattartás során
figyelembe veheti.” (9. § (2) Lényeges, hogy csak az
egyházak társadalmi szerepében rejlő különbséget veheti
figyelembe az állam, illetve a jogalkotó, azaz hitelvi kü-
lönbségeket nem, míg pl. az oktatásügyben való szerep-
vállalásukat igen. 

Az Európai Emberi Jogi Bíróság esetjogából (azzal,
hogy a konkrét esetekből csak korlátozottan következtet-
hetünk az esethez vezető normák és az Egyezmény össz-
hangjára, azaz nem normakontrollról van szó) kirajzoló-
dott, hogy a vallási közösségeknek reális lehetőséggel
kell rendelkezniük valamilyen jogi személyiség elnyeré-
sére,10 (10. Canea Catholic Church v.  Greece Judgment of
16 December 1997.) illetve belső ügyeik vonatkozásá-
ban önkormányzattal kell rendelkezniük.11 (11. Serif v.
Greece Judgment of 14 December 1999.; Hasan and
Chaush v. Bulgaria Judgment of 26 October 2000.; Met-
ropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldavia
Judgment of 13 December 2001.; Agga v. Greece Jud-
gment of 17 October 2002.) Az elmúlt években született
néhány olyan ítélet is, mely már a jogi státusszal  kapcso-
latos konkrét eljárásokat értékelte. Összefoglalóan azt
mondhatjuk, hogy a Bíróság vallási közösségek számára

biztosított jogi kategóriákat általában nem értékeli, azon-
ban az ésszerű időn belül,12 (12. Religionsgemeinschaft
der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, Judgment of 31
July 2008.) átlátható módon13 (13. The Moscow Branch
of the Salvation Army v. Russia, Judgment of 5 October
2006) lefolytatott eljárás a vallásszabadság érvényesülé-
se szempontjából is elengedhetetlen. Az állami szervek
semlegességének követelménye azzal jár, hogy a külön-
böző státuszú vallási közösségek jogai között nem lehet-
nek indokolatlan nagy számú, lényeges különbségek.14

(14. Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and
Others v. Austria, Judgment of 31 July 2008, különösen
a 92. pont.) Amíg a vallási tevékenységet is végző egye-
sületek jogi helyzete nem nyer részletesebb szabályozást,
illetve nem alakul ki a Kormány és ezen egyesületek meg-
állapodásainak, valamint az országgyűlési eljárás gyakor-
lata, nem lehet megalapozott véleményt megfogalmazni
arról, hogy az új törvény által kialakított regisztrációs
rendszer vezethet-e olyan konkrét ügyhöz, melyben Ma-
gyarországot az Európai Emberi Jogi Bíróság elmarasztalná.

3. Kérdések 

Az 1990. évi IV. törvény történelmi előzmények nélkül
Európában egyedülálló regisztrációs rendszert alakított ki.
Az új rendszer is egyedülálló. A parlamenti befogadás
rendszere, a jogalkotói és a jogalkalmazói szerep össze-
kapcsolása számos elvi és gyakorlati kérdést vet fel. Az
eddig formálisan egyenjogú egyházak a jövőben két-há-
rom kategóriába (egyház – vallási tevékenységet is vég-
ző egyesület, mellyel a Kormány megállapodást kötött  –
vallási tevékenységet is végző egyesület) kerülnek. Az
egyenlők egyenlőkként, a különbözők különbözőkként
való kezelése indokolt. A jogalkotó nem térhet ki a társa-
dalmi valóság tudomásul vétele elől (így életszerű lehet a
kategorizálás), az új rendszernek azonban ki kell állnia a
vallásszabadság próbáját is: a különböző társadalmi sze-
repet betöltő csoportok szabadsága tekintetében nem le-
het különbség.

Az új szabályozás egyes elemei önmagukban nehe-
zen értékelhetőek. Önmagában nem aggályos az, ha a
törvény a különböző vallási közösségek számára, tárgyi-
lagos szempontok alapján, eltérő jogi formákat kínál fel,
amennyiben valamennyi forma a vallás szabad gyakor-
lását biztosítja. Ebből a szempontból kulcskérdésnek tűnik
a vallási egyesületek megfelelő szabályozása, ami a
2011. évi C. törvényből hiányzik, és hiányzik „az egye-
sülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek működéséről és támogatásáról” szóló törvény ja-
vaslatából is.15 (15. Benyújtva: 2011. november 5,
T/4855.) Nem kerülhető meg annak áttekintése sem,
hogy a vallásszabadság lényeges tartalmi elemeit, jogi
formájától függetlenül, valóban valamennyi vallási közös-
ség  élvezi-e. Nem lebecsülve a szubjektív szempontokat
(többen úgy érzik, hogy ha közösségük „csak” egyesü-
letként rendelkezik jogi személyisséggel, ezzel másod-
rendűvé fokoztatnak le), megalapozott vélemény arról,
hogy a vallásszabadság korlátozása bekövetkezett-e, és
ha igen, a korlátozás elfogadható-e csak a felmerülő
konkrét kérdések tartalmi vizsgálata nyomán fogal-
mazható meg. 
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E
lső alkalommal – és egyben hagyo-
mányteremtő céllal – 2011. november
19-én kántortalálkozó volt a tamási

templomban és a plébánián. Erről kérdez-
tük Hegedüs János plébános urat és Ko-
vács Róbert kántort.

Mi volt az ötlete a rendezvény megszer-
vezésének?

Kovács Róbert: 1996 óta részt veszek
az országos kántortalálkozókon és már
évek óta terveztem, hogy a környék kánto-
raival összejöjjünk, hiszen egymásra va-
gyunk utalva, ha valaki gondban van és
helyettesítésre van szüksége. Alkalom nyí-
lott az ismerkedésre azok számára is, akik
még nem találkoztak.

Plébános úr, hogyan értékeli a kántorok
feladatát a liturgiában és a köznapi életben?

Örömmel töltött el, hogy a legközvet-
lenebb munkatársaimmal találkozhattunk,
hiszen a szolgálat során a plébános és a
kántor egymásra vannak utalva, a liturgiát
közösen végzik, ahogy ezt a köszöntő pré-
dikációmban is kiemeltem. Bízom benne,
hogy jövőre is folytatása lesz ennek a ta-
lálkozónak, mivel nagyon pozitív visszajel-
zések érkeztek a résztvevő kántoroktól.

Mennyire vannak egymásra utalva szol-
gálatuk során?

Gyakran előfordul, hogy betegség vagy
szabadság miatt helyettesítenünk kell egy-
mást, de szívesen segít mindenki a másik
kollégának.

Milyen formában zajlott a találkozó és
hány résztvevővel?

A találkozót Szent Cecília ünnepéhez
kötöttük, hiszen ő az egyházzene védő-

szentje, illetve templomi kórusunk néva-
dója. A gyülekező után ünnepi szentmise
keretében együtt imádkoztunk, a vendé-
gek közösen orgonáltak és énekeltek, a
kórus szintén résztvett a szertartásban,
fúvós hangszer kíséretével is. A szentmise
után lehetőség nyílott az orgona kipróbá-
lására, ahol színvonalas koncertet hallgat-
tunk a jelenlévő kántor kollégák előadá-
sában. Ezt követően a plébánián érdekes
előadást hallhattunk a legfontosabb zenei
segédeszköz, az orgona történetéről.

Milyen volt a visszajelzés a rendezvény-
ről?

Majdnem mindenki visszatelefonált,
hogy pozitív élményekkel mentek haza és
jövőre is legyen folytatása, hiszen akik
nem ismerték még egymást, új barátság-
gal tértek haza. Azt hiszem, nagyon fontos
a kántori szolgálatban, hogy egymást se-
gítve próbáljuk építeni Isten országát.

Egyéb zenei rendezvények is vannak a
templomban?

Közel 17 éve városunk támogatásával
nyári orgonahangverseny-sorozatot ren-
dezünk. Emellett a városi Fúvószenekar, a
Pro Cultura Humana vegyeskar és a zene-
iskola növendékei is rendszeresen szere-
pelnek. 

Az alábbiakban részleteket közlünk Kop-
pán Endre Ferenc, a Tamási Római Katolikus
Egyházközség képviselőtestületének világi
elnöke köszöntőjéből:
„Legyen a mai jeles nap mottója a kö-
vetkező: ‘Időt kell szakítanod embertársa-
idra, tégy valamit másokért, ha még oly
apróságot is – valamit, amiért fizetséget
sem, vagy alig kapsz, csupán azt a kitünte-
tő érzést, hogy megtehetted.’ Az idézet Al-
bert Schweitzertől származik, aki kiváló                                                                  
Nobel-díjas orvos, zenetudós és nagysze-
rű templomi orgonista is volt.                                 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a közös
ismerősünk és barátunk: Kovács Róbert
Kántor úr meghívásának ilyen szép szám-
ban tettek eleget. A  Kántor úr, az általa ve-

Első kántortalálkozó
A Tamási Rk.Nagyboldogasszony Plébánia

Templom orgonájának sípjai

Bálint Szörénd (Szeged), Gelencsér Gábor
(Dombóvár), Varga Csaba (Bonyhád) vendég-
orgonisták a játékukkal örvendeztetik meg a
találkozó résztvevőit

A találkozó egyik legidősebb kántora

Kötetlen beszélgetés a tamási Szt. Cecilia
kórus tagjai és a kántor hölgyek-urak között

Kovács Róbert Kántor Úr, a találkozó
szervezője és az egyik házigazdája  az
orgonánál
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zetett Szent Cecília kórus, az Egyház-
község, fáradhatatlanul készült erre az
Egyházközségünkben –, de valószínűleg
az Egyházmegyénkben is, a rendhagyónak
mondható Kántortalálkozóra. Amikor Kán-
tor urunk felkért arra hogy beszédet
mondjak a mai nap alkalmából, mindjárt
az jutott eszembe, hogy az emberek va-
lójában tudják-e, hogy mit jelent ez a szó,
honnan ered, melyek voltak régen és mely
feladatok azok amit ellát manapság a kán-
tor, vagy csak annyit sejtenek, hogy ez is
csak egy  egyházi titulus? Ezért rövid, de
többféle korosztályt érintő közvélemény
kutatásba kezdtem. Az eredmény meg-
döbbentő volt a számomra. A fiatalok vaj-
mi keveset, az idősebb korosztálynál is a
legkimerítőbb válasz a következő volt: ‘a
kántor orgonál a templomban és énekel a
hívekkel, vagy a hívek helyett, valamint a
pappal együtt énekelve eltemetik a halot-
tat’, ezért úgy gondoltam, hogy a mai be-
szédem, a Kántortalálkozó kapcsán, erről
is fog szólni. Tehát, mit is jelent ez a szó,
hogy kántor? A kántor (a latin cantor, can-
tatrix): a liturgikus ének hivatalosan meg-
bízott vezetője. A kántor szó a latin canta-
re, énekelni igéből származik. Tágabb ér-
telemben jelenti mindazokat, akik részt
vesznek a liturgikus énekben (cantores),
szoros értelemben énekvezető, előénekes.
A férfi a kántor, a nő kántornő (cantatrix).
Az egyházban az előénekes kántor a IV.

században jelenik meg a pszalmista (azaz
a zsoltárok énekese – zenei kísérettel)
mellett a zsinagógai liturgia analógiájára.
A 400 körül tartott zsinat. rendelkezett elő-
ször a kántorról: ‘A jegyzékben szereplő
énekeseken kívül, senki más nem végez-
heti az éneket az egyházban’ (14. k.). A
kántorok képzésére Nagy Szt Gergely pá-
pa. (590–604) megalapította a Schola
cantorumot, amelynek 2 magisztere, 12
énekese (kántora), 12 tanulója volt. Az
éneklés elméleti kérdéseivel a musicus, a
gyakorlataikkal a kántor foglalkozott. A
gregorián kórusban a kántor adta meg a
hangot és énekelte a szólórészeket. A káp-
talanok kialakulása során a kántor karve-
zető (praecentor), a legfőbb liturgikus te-

kintély. Kivétel volt a levéltáros és külön
javadalommal rendelkező éneklő kanonok,
illetve a helyettese a succentor. A kántor
kanonok a káptalan iskola igazgatója is
volt. A plébániai  iskolák énekes feladatait
a kántor tanító látta el, aki laikus (világi)
létére a falu képzett, fontos személye volt
a plébános mellett. Kisebb plébániákon a
kántor orgonista és előénekes volt, na-
gyobb plébániákon esetleg karnagy és or-
gonista is volt mellette. Protestáns kö-
zösségekben a kántor hivatásos egy-
házzenész, az iskolai és templomi zenei
élet irányítója, beleértve a zeneszerzést is.
Feladata volt az oktatás, kották beszer-
zése, másolása, a hívők énekének kísé-
rete, kórus és zenekar betanítása. Ilyen ér-
telemben volt Johann Sebastian Bach a
Tamás-templom kántora Lipcsében

Magyarországon a falusi kántorok
1948-ig kántortanítók voltak. Képzésük a
tanítóképzőkben történt. Az iskolák álla-
mosításakor választaniuk kellett a tanítói
és a kántorállás között. 1950-től sok szer-
zetes és szerzetesnő vállalt kántori állást,
részben zenei képzettsége, részben a szá-
mukra szervezett, gyorsított képzés alap-
ján. Az utóbbi kezdeményezője  Gergely
Ferenc volt. 1950 után a kántorok képzése
a kántorképzőkben történik. Már 1912-ben
megalakult a Magyar Országos Kántorszö-
vetség, amely 1948-ig a kántorok érdek-
védelmi szervezete is volt. A kántor szere-
pét a II. Vatikáni. Zsinat nagyon hangsú-
lyozza, ugyanis a hívők aktív részvétele a
liturgiában a kántortól is függ. A magyar
hagyományban a szorosan vett templomi
szolgálaton kívül a kántornak fontos sze-
repe volt és van a temetéseken (búcsúzta-
tó) és bizonyos népi ájtatosságokban.” 

bert Schweitzertől származik, aki kiváló                                                                  

Szent Cecilia képe a templomunkban

Bálint Szörénd Szegedről előadást 
tart az orgonákról, Kovács Róbert 

tanulmánya alapján

Kiszler József 
Mecseknádasdi 

kántor egy 
dedikált kottát

hozott 
ajándékba a 
tamásiaknak
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H
aifa felől közeledve autóbuszunk lekanya-
rodik egy domboldali parkolóhelyre.
Csodálatos panoráma tárul elénk. Há-

romnyelvű táblán akad meg a szemünk: Sea
Level – elérkeztünk a tengerszint magasságára.
Innentől kezdve már lefelé haladunk: a tó jóval a
tenger szintje alatt terül el.

A bibliai Genezáreti tó másik közismert neve
Galileai tenger, azonban Kinneret tava és
Tiberias tó néven is ismert. A Holt tengerrel
szemben édes vizű, és Izrael legnagyobb, straté-
giai fontosságú ivóvíz-tározójának számít. A
tópart legnagyobb települése Tiberias városa.

Galilea Jézus földi tevékenysége középpon-
tjának számított. Elsősorban Kafarnaum (Kfar
Nahum) volt „Jézus városa”, ahogyan a mel-
lékelt táblán is látható. Ezen a környéken
találkozott Péterrel és más apostolokkal, itt taní-
tott a zsinagógában, tömegek előtt beszédeket
mondott, és számos csodát tett.

A rómaiak idejében Kafarnaum jómódú
zsidó város volt. A történelmi nevezetességű
zsinagóga fehér mészkőből készült, és Galilea
legszebb zsinagógájának számított. A 4. század-
ból származó maradványaira jelenleg a ferences
testvérek vigyáznak, akik 1891-ben szerezték
meg ezt a területet. Jó 40 évvel ezelőtt helyreál-
lítási munkálatokba kezdtek, melyek eredménye
a jelenlegi állapot. A zsinagóga belső falai dom-
borművekkel vannak dekorálva, amelyeken
zsidó motívumokat ismerhetünk fel: sófárt
(kosszarvat), menórát (hétágú gyertyatartót) és
Dávid-csillagot. A jelenlegi zsinagóga-romok
alatt az ásatások során felfedezték egy 1.
századbeli régi zsinagóga maradványait, amely-

ben valószínűleg maga Jézus mondott beszédet.
Ez fekete bazaltból készült. A képen látható
lapos, nyolcszögletű „új templomot” a múlt
század 90-es éveiben építették Szent Péter volt
háza helyére, ahol hajdanán, az 5. században
templomot emeltek. Az új templom közepén
lenézve felismerhetők a korabeli maradványok.

A Genezáreti tóhoz zarándoklók kötelező
programja, hogy bárkába szálljanak, mint

ahogyan azt Jézus és a tanítványok is tették.
Jézus itt járt a háborgó tavon, és a későbbi
apostolok is itt halásztak.

A hajóra szállás a turisták számára egyszerű
feladat: csupán be kell sétálni az egyik várakozó
bárkába. Kiinduló pontként a Ginosar kibuc által
fenntartott Yigal Allon Centre / Jesus Boat
Museum szolgál. A bárka alig 200-300 méterre
távolodik el a parttól, majd a kapitány kikap-
csolja a motort, elővesz egy hálót, és Péterhez
hasonlóan – a turisták bíztatása mellett – kiveti.
Utána megkér egy utast, hogy húzza vissza a
hálót, „hátha akadt benne hal”.  Miután a háló
sajnos üres, így szól: „legközelebb jobban kell
imádkoznunk!”

A bárkából jól látható Szent Péter primátusi
kápolnája, amely a tó partjának közelében áll.
Ebben található az Úr Asztala, ami nem más,
mint egy szikladarab – feltámadása után Jézus
itt jelent meg a tanítványainak, ennél az „asztal-
nál” étkeztek, és Jézus itt bízta az egyházát
Péterre: „Legeltesd juhaimat!” (János 21, 15-
17). A kápolnát a ferences rend 1933-ban épít-
tette bizánci alapokra.

Fogadjuk meg a
bárka-kapitány szavait,
és mindannyian imád-
kozzunk áhítattal. A
Szent Kereszt Magazin
következő számában a
Boldogságok Hegyére
és Jézus csodáinak
helyszíneire látogatunk
el. (Folytatjuk!) Fotó és szöveg: Ficsor László

Németország                                                    
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A primátus kápolna a
Genezáreti tóról nézve

Kafarnaum – a zsinagóga maradványai Kafarnaum – az új templom

Kafarnaum

Móló a bárkákhoz

Yigal Allon Centre – 
a bárkatúrák kiinduló pontja
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