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Isten nem hagy el soha 
Zsid.13,5

„Ő mondta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled,
úgyhogy bízvást mondjuk: az Úr az én segítségem, nem
félek, ember mit árthat nekem!” „Semmiképpen el nem
hagylak" – minden bűnöm, önzésem, nyakasságom és
engedetlenségem ellenére sem!

Milyen irányba folynak gondolataink? Arrafelé, amit
Isten mond, vagy afelé, amitől félünk? Megtanultuk-e,
hogy ne csak utána szajkózzuk, amit Isten mond, ha-
nem csak akkor mondjunk valamit, ha már meghallot-
tuk kijelentését? Olyan sokan meginognak hitükben,

amikor jönnek a félelmek, elfelejtik Isten biztatásának célját, elfelejtenek mélyet léle-
gezni szellemileg. Egyetlen úton űzhetjük ki a rettegést magunkból, ha felfigyelünk
Isten biztatására. Ha meghallottuk már Isten biztatását, figyeljünk fel rá újra! Sokszor
nem a szomorúságban jutunk erre a gondolatra, hogy Isten cserben hagy, hanem a lé-
lekölő munka közben. Mikor senki és semmi sem segíthet rajtunk, akkor mondjuk ezt:
„Az Úr az én segítségem, ebben a percben, mostani helyzetemben." Nem kell nagy telje-
sítményeket véghez vinnünk, nincsenek látomások, nem történik semmi csodálatos
nap, mint nap csak a szürke hétköznapi munka! Ilyenkor is meghalljuk-e Isten bizta-
tását? Azt gondoljuk, hogy Isten valami rendkívülit készül tenni velünk, hogy valami
kimagasló feladatra készít elő, de amint növekedünk a kegyelemben, látjuk, hogy Isten
itt és most ebben a percben dicsőíti meg magát általunk. Ha Isten biztatása a táma-
szunk, csodálatos erőt nyerünk és megtanulunk boldognak lenni a hétköznap meg-
szokott ösvényein is.

Szívélyes üdvözlettel:
főszerkesztő

A főszerkesztő üzenete
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Szentségeink

Eukarisztia
Az Eukarisztia szentségi hatásai 5. rész

A
z Eukarisztia a közösség minden-
napi kenyere. Szent Pál írja, hogy
egy testet alkotnak, akik egy ke-

nyérből táplálkoznak: 1 Kor. 11,167. Ezzel
a testtel Krisztus azonosítja magát, saját
testének tekinti, és belesugározza azt a
természetfeletti erőt, amelyet kereszt-
halála és feltámadása révén érdemelt ki
számára. Az eukarisztikus lakoma fogja
és tartja össze a keresztségben Krisztussal
és egymással egyesült híveket. 

Szent Ágoston az egység jelének (sig-
num unitatis) és a szeretet kötelékének
(vinculum caritatis) mondja az Euka-
risztiát. 

Szent Tamás azt írja, hogy az Euka-
risztia az Egyház egységének szentsége.
Az Eukarisztia lehetővé teszi a legtökéle-
tesebb istentiszteletet; az egyház bekap-
csolódását a mennyei liturgiába.

A Mediator Dei enciklika a szentmise
elsődleges céljának ezt mondja: „a meny-
nyei Atya dicsőítése a megdicsőült Krisz-
tussal, az angyalokkal és szentekkel együtt”.

Az Eukarisztia az Egyház önmeg-
valósításának vállalása: tanúságtétel, ön-
feláldozó szeretet, béke. A bibliai béke az
embereknek Istennel, egymással és ön-
magukkal való megbékéltségben áll.

A szentmise nem magánájtatosság,
hanem a közösség ünnepe. Jézus az egész
emberiség nevében mondott igent és kö-
szönetet az Atyának. Ezt teszi az Egyház
is. A régi húsvéti lakoma a közösség ün-
nepe volt, a szentmise is az egész Egyház
ünnepe, még akkor is, ha kevés a részt-
vevő.

Az Eukarisztia krisztológiai hatása

Jézus ezt mondta Kafarnaumban: „Aki
eszi az én testemet és issza az én véremet,
az bennem marad, én meg benne. Engem
az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is
élni fog általam, aki engem eszik.”   Jn 6,56-
57. 

Egyes szentatyák és középkori misz-
tikusok ezt az egyesülést a jegyesek sze-
retet-egységéhez hasonlították. (Orige-
nes, Hilarius, Bonaventura, Szuzó)

Szent Pál írja: „Élek, de már nem én
élek, hanem Krisztus él énbennem.” Gal
2,20. Ez az élet a keresztségben kapott ke-
gyelmi élet teljes kibontakoztatása.

Az Eukarisztia szótérológiai hatása

A Krisztussal való egyesülés kegyelme-
ket biztosít. Az Eukarisztia természetfe-
letti életünk tápláléka. A kegyelmek a kö-
vetkezők: megszentelő, segítő, szentségi.

Az Eukarisztia jövendő feltámadásunk
és üdvösségünk záloga. Maga az Üdvözítő
biztosít erről: „Aki eszi az én testemet és
issza az én véremet, annak örök élete van,
s feltámasztom az utolsó napon.” Jn. 6,54.

Az Eukarisztia szentségi anyaga

Az Eukarisztia  szentségi anyaga: búzake-
nyér és szőlőbor. Erről hivatalos egyházi
megnyilatkozás formájában először a fi-
renzei zsinat szólt (QS 1303; 1320).  Azt is
megemlítette, hogy a kovásztalan és a ko-
vászos kenyér használata egyaránt érvé-
nyes. Kovászos kenyeret a keleti szertar-
tású egyházban használnak. A zsinati
döntés a kenyérre és borra vonatkozólag
dogma. A kovásztalan kenyér csak kb.
800 óta lett általánossá Nyugaton.

Az Eukarisztia szentségi formáját a
konszekrálás (átváltoztatás) szavai alkot-
ják: „Ez az én testem; ez az én vérem.”

A szentség létrehozója és kiszolgál-

tatója csak felszentelt, áldozó pap lehet. A
Tridentinum ezt dogmának nyilvánította
az újítókkal szemben. (DS 1752) 

Az Eukarisztia rendes kiszolgáltatója:
a püspök, az áldozópap és a diakónus.

Rendkívüli kiszolgáltató: az akolitus,
és akit erre felhatalmaznak.

Az Eukarisztia azoknál éri el teljes ha-
tását, akik áldozáshoz is járulnak, lehető-
leg szentmise keretében, és hisznek ben-
ne. Az ő áldozásuk gyümölcsöző, méltó; a
megszentelő kegyelem állapotában van-
nak és kellően felkészültek.

Akik súlyos bűn állapotában áldoz-
nak: szentségtörést követnek el. A lelki ál-
dozás: tudatos vágyakozás az Eukarisztia
vétele után.

Aki két szín alatt áldozik, nem való-
színű, hogy több kegyelmet kap, mintha
egy szín alatt áldozna.

Az Eukarisztia isteni és egyházi pa-
rancs alapján szükséges az üdvösségre.
Ez a trienti zsinat tanítása (DS 1659). Ha
valaki szándékosan nélkülözi, szabad
akarattal elutasítja, bajosan marad meg a
kegyelem állapotában. Nem várható, hogy
megkapja a végső kitartás kegyelmét. 

Fejezzük be elmélkedésünket az
Eukarisztikus himnusszal.

Győzelemről énekeljen Napkelet és Nap-
nyugat; Millió szív összecsengjen, magasz-
talja az Urat! Krisztus újra földre szállott,
vándorlásunk társa lett; Mert szerette a vi-
lágot, kenyérszínbe rejtezett; Krisztus ke-
nyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
Forrassz eggyé békességben minden népet s
nemzetet!

István király árva népe, te is hajtsd meg
homlokod; Borulj térdre, szórd elébe min-
den gondod, bánatod! A kereszt volt ezer
éven reménységed oszlopa; Most is Krisz-
tus jele légyen jobb
jövődnek záloga;
Krisztus kenyér s bor
színében Úr s Király a
föld felett; Forrassz
eggyé békességben
minden népet s nem-
zetet! (Ho 280B)

Pálffy Mária
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köszönt a kórteremből. A néni odahajolt férjéhez és
bejelentette, hogy itt van egy atya, aki szeretné őt
meglátogatni.

A beteg szeme egész idő alatt le volt csukva, de
amikor meghallotta, hogy egy pap érkezett hozzá, min-
den erejét összeszedve kinyitotta szemét, fejét felém
fordította. Közben az ágyához léptem és vártam a reak-
ciókat. Erőtlen kezét felém nyújtotta és elkezdett sírni.
Megfogtam a kezét és hosszasan ültem az ágya mellett,
kezét fogva. Ez az ember kimondhatatlanul várta ezt a
pillanatot.

Gyónni, beszélni alig volt ereje, de mindketten
éreztük és tudtuk, hogy a bűnbánat legmélyebb szint-
jén vette fel a betegek kenetét, megáldozott. A kór-
terem egy másik betege is megkért, hogy őt is látogas-
sam meg, ha már itt vagyok. A betegek örültek, még
olyan is előfordult más látogatásom alkalmával, hogy
egy szerb ortodox hívő is megkért, hogy áldjam meg,
ha már a kórtermében jártam. Belőlem minden féle-
lem elszállt és ekkor éreztem, ha másért nem, csak
ezért az egy esetért megérte papnak lenni. Azóta is, ha
hívnak, megyek. Tizenhét éves papi szolgálatom alatt
sose fordult elő, hogy bárki is elutasította volna a láto-
gatásomat. Olyan volt számtalanszor, hogy a hozzátar-
tozók megtiltották, hogy a súlyosan beteg családtag-
jukhoz papot hívjanak, de beteg még nem utasított
vissza.

Az ember, éljen akár primitív törzsi formában, vagy
egy fejlett társadalmi környezetben, Istent kereső, azt
tagadni vagy éppen Istenben hinni akaró és tudó lény.
Hányan és hányszor kikiáltották már a „felvilágosodást”,
a sötét és elnyomó, megnyomorító középkor végét, de
Istent senki sem tudta teljesen kiiktatni ebből a világból.
Még egy teljesen ateista társadalmi berendezésnek sem
sikerült, pedig a kommunisták mindent megtettek azért,
hogy Istent és az egyházakat, a nép ópiumát, a nem-
zetek butítóját kivonják és megmutassák az ateizmus
felszabadító, felvilágosító igazságát.

Legtöbbje megőrült, meghalt és mára már a sír-
hantjaikat is benőtte a gaz. Azok, akiknek szerető,
imádkozó hozzátartozóik voltak, segítettek a megbé-
kélésben, Istennel megbékélve hagyták itt a földi éle-
tet. A templomok ma is tele vannak Istent kereső em-
berekkel. Ellentétben azzal, amit az ateisták és az ag-
nosztikusok évszázadok óta állítanak, az ember nem
élhet Isten nélkül. Anélkül ugyan leélheti halandó éle-
tét, hogy Isten létezését elismerné, Isten nélkül azon-
ban nem élhet.                                          Paskó Csaba atya

intenzívről is kihozták, haldoklott. Történt már máskor is
ilyen, de ezúttal a néni hosszasan ecsetelte, hogy férje
meggyőződéses kommunista volt, a papokat átkozta, az
egyházat üldözte egész életében, és ha valakinek, hát
neki szüksége lenne megbékélésre.

Az ebédlőből, ami az irodára nyílt, hallgattam a
néni hosszas, el-elcsukló hangon történő bejelentését.
Plébános úr, aki fogadta az irodában, többször is rá-
kérdezett, hogy a súlyos beteg igényli-e a gyónást, a
betegek szentségének felvételét? – Dehogy igényeli!
– hangzott a határozott válasz, majd folytatva el-
mondta, hogy nekünk biztos megvan a módszerünk,
hogy hogyan tudunk a betegre hatni, hiszen alig van
neki pár nap hátra, de lehet, hogy csak órák az életéből
és ilyen múlttal nem halhat meg.

A néni kifejtette, hogy már hónapok óta súlyos be-
teg, meghalni sem tud addig, amíg Istennel meg nem
békél, de ebben segítsünk neki mi. Plébános úr ekkor egy
percre elhallgatott, majd szólított az ebédlőből. Na ne! –
gondoltam magamban. Hirtelen leizzadtam, mert tud-
tam, hogy a feladatot, a kommunista haldoklót nekem
kell meglátogatnom a kórházban. És mi lesz ha kizavar
a kórteremből, megszégyenít ott mindenki előtt?  – gon-
dolkodtam magamban.

A nénivel egyeztettem időpontot, és még aznap
délután kimentem a beteghez, miután a kórházban az
emeletet és kórtermet is megbeszéltük. Gyomorgörcs-
csel és lelkiekben is a legrosszabbra készültem fel a
látogatást illetően. Oltáriszentséget, betegek olaját,
stólát és egy kis kézi szertartáskönyvet vettem magam-
hoz, ahogy ezt máskor is tettem. A kórházhoz érve
még a lépteimet is lelasítottam, hogy késleltessem a
találkozót, majd ismét felgyorsítottam, hogy minél
előbb túl legyek rajta, de akkor ismét elszállt inamból
a bátorság és vonszolni kezdtem magam.

Megérkeztem
A kórterem tárva nyitva volt, a teremben többen is
feküdtek. Súlyos betegek voltak, látszott, hogy a szen-
vedés megviselte őket. Kinek a hozzátartozója ült az
ágy szélén, kinek a nővér igazgatta a párnáját, és az én
betegemet is megpillantottam, akinek az ágyánál az a
néni állt, aki a beteget bejelentette. Óvatosan az ágy-
hoz léptem és csak csendben, hogy még én is alig hal-
lottam köszöntem: – Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké atyám! – Emelte fel fejét a néni egy eről-
tetett mosollyal az arcán, de legalább további kettő is

Számomra a beteglátogatás a papi szolgálatom

legszebb pillanatai közé tartozik. Mondhatnám,

amiért érdemes volt papnak lenni élményeim

közé sorolható. Nem volt ez mindig így. Káplán

éveim alatt, a szabadkai nagytemplomban a

plébános mellett ketten voltunk káplánok.

Plébános úr szívesen adta át az esküvőket éppúgy,

mint a temetéseket és beteglátogatásokat is a

káplánoknak.

A
beteglátogatás a mai napig megmaradt amo-
lyan „utolsó kenet” funkciónak, amikor már az
orvos is emeli kezét, a végső fázisnál, nos, akkor

szólnak a hozzátartozók a plébánosnak, hogy készítse
elő a haldoklót utolsó útjára. A betegek kenete min-
den betegnek kijár, lelkiekben erősít, bátorít, de ami
évszázadokon keresztül beivódott az emberek tuda-
tába, azt most pár évtized alatt nem lehet megváltoz-
tatni az emberi fejekben.

Történt egyszer, hogy kisírt szemű asszony jött be a
szabadkai Szent Teréz plébániára bejelenteni egy súlyos
beteget. A férje volt az, aki a kórházban feküdt, már az

Mire megyünk Istennel? 
És nélküle?

A papi szolgálatok között is vannak szép, meghitt, megrázó és 
egyenesen kellemetlen pillanatok.

Hitélet



E
perjes Károly az egyik olyan, szá-
momra igen nagyra becsült magyar
színész, aki nem csak játssza az élet

nagy szerepeit, de tetteivel is éli, bárhol
nyíltan vállalja is mindazt, amit mond.
Keresztény, de nem csak vasárnap egy
órában, míg a szentmise tart, hanem tu-
datosan vállalja kereszténységét a színpa-
don, szerepvállalásaiban, kereszténysé-
gében pedig a magyarságát. Egy nagyon
szép hasonlatát hallgattam egyik előadá-
sában.

Azt mondja Eperjes Károly, hogy
egyedüli nép vagyunk a világon, aki saját
magát veszi körül. Mi magyarok olyanok
vagyunk, mint egy szelet kenyér, akinek a
héjában van a vitamin. A héja elvált a be-
létől, és ha elfogynak a magyarok a karéj-
ból, akkor belerogy a kenyérbél. Sokat
mond és üzen nekünk ez a hasonlat!

Mennyire szeret minket az Isten. Sok-
szor rádöbbenek erre, még akkor is, ha
mi, magyarok ennek ritkán vagyunk tu-
datában. Tudjuk, „sírva vígad a magyar”
hangulatban éljük életünket, harapjuk
egymást, ahol csak érjük, ki nem hagy-
nánk egy alkalmat sem, és észre sem vesz-
szük, hogy Isten tenyerén hordoz ben-
nünket. Nem is olyan régen, egy éve,
hogy Kelebián a templomban Pió atya
tiszteletére egy színes ablaküveget szen-
teltem fel. A szentek köztünk élnek soro-
zatban található Pió atya ábrázolása. Min-
den nap, ha csak ránézek Pió atya kedves
tekintetű ábrázolására, mindig magyarsá-
gom jut eszembe, abban erősödöm meg.
Pedig Pió atya olasz szerzetes pap volt.
Magyarországról szóló próféciája így
hangzik szó szerint:

„Magyarország egy olyan kalitka,
amelyből egyszer még egy gyönyörű madár
fog kirepülni. Sok szenve dés vár még rájuk,
de egész Európában páratlan dicsőségben
lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert
általuk nagy boldogság árad majd az em-
beri ségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy-
hatalmú őr angyala, mint a magyaroknak,
és bizony helyes len ne erősebben kérniük
hathatós oltalmát orszá gukra!” 

Pió atyának a magyarokkal kapcsolat-
ban két próféciája is volt. A Töviskorona
próféciája, ami 1956-ot jövendölte meg.

Véres, fájdalmas és nehéz idő ez a magya-
rok életében, mondotta az olasz kapuci-
nus szerzetes. Ugyanakkor megjövendöl-
te a Rózsakoszorúban a híres „kalitka”
hasonlatot!

Ez már elindult Magyarországon!

Mennyire szeret minket az Isten! Tart-
sunk össze! Isten nélkül nincs kultúra
csak a halál civilizációja! A világ legszebb
verse Babits Mihály Eucharisztia című
verse, ahol az utolsó versszakban így ír:

„hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.”

Az utolsó sorban a Nap nem panteiz-
mus. A nap sugarain keresztül táplálja,
melegíti a Földet egy hasonlat, ahogy Is-
ten a Nap sugarain keresztül életet teremt,
ahogyan Jézus táplálja lelkünket, erősít.
Hitben erősödjünk meg!

Magyarország 2020-ban, már a világ-
történelemben második alkalommal, lesz
az Eucharisztikus Kongresszus színhelye!
Ferenc pápa az Irgalmasság évében ezt hi-
vatalosan is bejelentette. Tudatában va-
gyunk ennek a fontosságának?

Szellemi küzdelem van a világban. Az
élet kultúrája és a halál civilizációja küzd
meg egymással. Nehéz évnek nézünk elé-
be. Ez nem vitás! Az idén jár le a Fatimai
száz év.

Mária Boldogasszony Anyánk meg-
hirdette, hogy 100 évig a gonosz küzd
ezért a világért. Ez az idén telik le! Május
13-a és október 13-a között telik le végér-
vényesen ez a Fatimai szent idő.

Nem véletlen az sem, hogy ugyan eb-
ben az évben november 7-én lesz a nagy
1917-es októberi orosz forradalom (hiva-
talos kommunista elnevezéssel nagy ok-
tóberi szocialista forradalom) 1917. no-
vember 7-én (az Oroszországban akkor
használt julián naptár szerint október 25-
én) Oroszország akkori fővárosában, Pet-
rográdban (ma Szentpétervár) lezajlott
forradalmi eseménysor.

Harcol egymással a jó és a rossz, a Sá-
tán harcol az emberekért. Senkinek nincs

jövője, csakis annak, aki az élet kultúráját
és nem a halál civilizációját élteti. Isten
nélkül nincs jövőnk. Egy nemzetnek, egy
országnak sincs! Volt és van olyan ural-
kodója, vezetője Magyarországnak, aki
meri vállalni Európa keresztény gyökere-
it. Vajon Istent is merjük vállalni? Mert ha
igen, akkor megértjük József Attila gyö-
nyörű gondolatait a számokról: 

Tanultátok-e a számokat?

Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.
Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok -
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.

A görögkatolikus, keresztény József
Attila azt meri mondani, hogy Isten nél-
kül nincs közösség! Ezekben a sorokban
ott van az is, hogy:

Isten nélkül nincs szerelem, csak össze
fekvés,
Isten nélkül nincs család csak banda,
Isten nélkül nincs nemzet, csak csürhe,
Isten nélkül nincs egység csak tömeg,
Isten nélkül nincs örök élet csak örök 
kárhozat.
Csupán csak ennyi a tét! Az örök élet!

Pilinszky János fantasztikus három-
soros, Végkifejlet című verse egy egész te-
ológiai rendszert foglal magába. Pilinszky-
nek ez a három sora olyan, mint a tokaji
aszú esszenciája: 

„Magam talán középre állok
Talán este van. Talán alkonyat.
Egy bizonyos: későre jár.”
Azt mondja Pilinszky János, hogy nem

én vagyok a világ közepe, hanem Isten az.

Mondj igent az élet kultúrájára 

és nemet a halál civilizációjára

Közélet
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Ő az ALFA és Ő az OMEGA! Isten min-
deneknek a teremtője és fenntartója. Az
ősrobbanás elindítója, az evolúció irányí-
tója, Ő az origó! Minden matematika és
fizika megálmodója. Mi pedig Istent ke-
ressük ebben a rendben, különben elve-

szettek vagyunk, kárhozatra ítéltek, de
nem Isten ítél bennünket kárhozatra és
pusztulásra, hanem mi magunk válasz-
szuk azt, ha nem az élet kultúráját, ha-
nem a halál civilizációját szolgáljuk.

Szent István első magyar királyunk
Boldogasszony Anyánknak ajánlotta a
nemzetet, amikor trónörökös nélkül hunyt
el. Szent II. János Pál pápa mondja sok
helyen, Istenhez Márián keresztül vezet
legrövidebben az út. A magyar költő,
Pilinszky János Végkifejlet című versésbe
n így fogalmaz „Talán este van. Talán al-
konyat. Egy bizonyos: későre jár.” Vajon a
középpontba igyekszünk-e?  Borzasztóan
sötét a világ, de talán még nem annyira,
hogy a végítéletről keljen beszélni. Éve-
ken keresztül a magyarok nagy himnusza
a következő ima volt:

Boldogasszony, Anyánk, régi nagy 
Pátronánk,
nagy ínségben lévén így szólít meg 
hazánk:
Magyarországról, Édes hazánkról,
ne feledkezzél el szegény magyarokról.
Ezt követi Kölcsey Ferenc „Isten áldd

meg a magyart” nem is annyira himnusza,
hanem a nemzet imádsága! Hát, hogy is
ne szeretne minket Isten, amikor minden
egyes alkalomkor, amikor himnuszt
éneklünk, Isten áldását kérjük!

Ismerjük Szabó Lőrinc:  Hazám, ke-
resztény Európa című versét?

Amikor közvetítést, híreket hallgatok
az Európa Parlamentben magas fizetése-
kért a halál civilizációját éltető parlamen-
ti képviselőket hallgatva, figyelve legszí-
vesebben ezt a verset nyomnám az orruk
alá. Le kell fordítani, és minden képviselő
asztalára oda kell tenni:

Útálom és arcába vágom

Útálom és arcába vágom:
– Száz év, de tán kétezer óta
őrült, mocskos, aljas világ ez,
ez a farizeus Európa!

Kenyér s jog helyett a szegényt
csitítja karddal, üres éggel
és cinkos lelkiismeretét
avatag és modern mesékkel;

száz év, de már kétezer óta
hány szent vágy halt meg gaz szivében!
Hazám, keresztény Európa,
mi lesz, ha bukására döbben,

mi lesz, ha újra földre száll
a Megcsúfolt és Megfeszített,
s mert jósága, hite, imája
egyszer már mindent elveszített:

mi lesz, ha megjő pokoli
lángszórókkal, gépfegyverekkel,
vassisakos, pestishozó,
bosszúálló angyalsereggel?

Mi lesz, ha megjő Krisztus és
új országot teremt a földön,
ha elhullanak a banditák
s nem lesz több harc, se kard, se börtön,

ha égi szerelmét a földi
szükséghez szabja ama Bárány
s újra megvált, – óh, nem a jók,
de a gonoszok vére árán:

hazám, boldogtalan Európa,
ha túléled a harcok végét,
elbírod-e még te az Istent,
a Szeretetet és a Békét?

Kétféle létezési mód van. Az isten-
törvényű létezés és öntörvényű létezés,
amit más szóval egoizmusnak is nevez-
hetünk. Minden IZMUS az egoizmusból
született: liberalizmus, kapitalizmus, na-
cionalizmus, kommunizmus, protestan-
tizmus vagy katolicizmus, mert csak
külső kereszténységet jelent!!!

Mélységében egoista, magának való,
Isten kultúráját nem ismerő, a halál civi-
lizációját éltető létezés.

Vissza kell találnunk a Szent László-i,
Szent István-i alapokhoz! Szent László a
betörő népeket nem ölte meg, kiűzte őket,
de nem ölte meg őket. Szent László fel-
ajánlotta mindenkinek, hogy aki le akar
telepedni, az vegye át az ország kultúráját,
vele a kereszténységet, ha itt akar élni.
Kunság, jászság, azok letelepedhettek, a
többiek mentek Isten hírével. Más kultú-
rában éljék életüket, de itt ez a kultúra,
vagy elfogadják, vagy távozzanak! Ez volt
Szent László állásfoglalása! Mintha meg-
ismétlődne ez a helyzet? Én legalábbis így
élem meg!

Isten áldd meg a magyart és adj ennek
a népnek Szent Istvánokat, Szent László-
kat, akik vezetni tudják ezt a népet és Is-
tennel győzelemre tudnak bennünket
vinni mindenkor.
Pió atya közben-
járására őrizd meg
ezt az országot és a
keresztény Európát
a következő felnö-
vekvő generációk-
nak, mert felelősek
vagyunk mi, akik
örökségbe kaptuk
ezt a kultúrát!                               

Paskó Atya

Közélet
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Henri Boulad

A
vallások együttélésének alapvető
feltételei a Közel-Keleten címmel
tartott előadást Henri Boulad a

Pázmány Péter Katolikus Egyetemen már-
cius 23-án. Az egyiptomi jezsuita szerze-
tes egy héttel korábban kapta meg a ma-
gyar állampolgárságot.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és
civil kapcsolatokért felelős államtitkár
köszöntőjében Henri Bouladot Kapiszt-
rán Szent Jánoshoz hasonlította, aki élete
második felében érkezett hazánkba, mé-
gis magyar szentként tiszteljük. Nyugat-
Európa önzősége és az iszlám terjedése
szintén párhuzamokat hordoz az akkori
időkkel – mutatott rá az államtitkár. Véle-
ménye szerint Henri Boulad a magyar ál-
lampolgárság felvételével bizonyítja, hogy
a magyar kormány keresztényként szol-

gálja az emberiséget és védi a keresztény
Európát. Majd arról is beszélt, hogy a je-
zsuita szerzetes olyan ország polgára lett,
amely vallja, hogy meg kell védenie ön-
magát és Európát az illegális bevándorlás-
tól, ugyanakkor kötelességének érzi, hogy
segítsen a valóban rászorulóknak, főkép-
pen helyben kezelve a problémát.

Henri Boulad előadásában családja
történetén keresztül mutatta be, hogy
Egyiptom egykor mennyire nyitott volt a
keresztények felé, és mennyire bezárult a
Muszlim Testvérek Szervezetének hata-
lomra törésével. A jezsuita szerzetes nagy-
apja, Szelim 1860-ban menekült Damasz-
kuszból Alexandriába sok ezer Krisztus-
követővel együtt, miközben Szíriában
húszezer keresztényt mészároltak le a
muszlimok. Az akkori albán származású
egyiptomi uralkodó kifejezetten nyitott és
toleráns országot vezetett, ezt a hosszú
évtizedekig tartó nyitottságot később
Nasszer hatalomra jutása egyszeriben
megszüntette. Ő annak a Muszlim Testvé-
rek Szervezetének (ismertebb nevén Musz-
lim Testvériség) a tagja volt, akik Henri
Boulad véleménye szerint ma több mint
nyolcvan országban jelen lévő „szuperha-
talom”. A jezsuita szerzetes állítása alap-
ján céljuk, hogy kötelezővé tegyék az isz-
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A civil állampolgári
lét a megoldás

Henri Boulad Alexandriában szüle-
tett 1931-ben, szíriai családból szár-
mazik, édesapja szír, édesanyja olasz
származású, a család francia anya-
nyelvű katolikus. A jezsuita rendbe
1950-ben lépett be, majd 1963-ban
szentelték pappá Bejrútban.

Három doktorátust szerzett, és –
visszatérve Egyiptomba – az ifjúság
nevelése és a szociális munka terü-
letén dolgozott, valamint lelkigya-
korlatok vezetője lett. Kalkuttai Szent
Teréz anyával egyetértésben szervez-
te meg az egyiptomi Caritast. Mene-
külttáborokat szervezett, küzdött a
szudáni népirtás megfékezéséért, a
rabszolgák kiváltásáért. „Teljesen
önfeláldozásnak szentelt életéért”
megkapta a francia érdemrend tiszti-
keresztjét.

Évente előadókörutakat tartott
Európában, beszédeit gyakran a rá-
diók is közvetítették. 2004-ben lett a
jezsuiták kairói kollégiumának veze-
tője. Rendszeresen jár hazánkba is
előadásokat tartani. Magyar állam-
polgársági esküt tett március 16-án,
csütörtökön az Országházban.

Az iszlám veszélyeire figyelmeztetett 
budapesti előadásán Henri Boulad
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Henri Boulad

lám törvénykezést, a saríát az egész vilá-
gon. Ezt amennyiben módjukban áll –
folytatta gondolatmenetét a szerzetes –,
ravasz módon, ügyeskedéssel kívánják
elérni, fokozatosan megnyerve például az
információs hatalmat, a médiát; ha ez az
út nem járható, akkor erőszakkal kívánják
elérni céljukat.

A jelenlegi tendenciák mellett Henri
Boulad szerint Európa harminc év múlva
muszlimmá fog válni. Ennek hármas
módszere a – napjainkra tömegessé vált –
bevándorlás, a demográfia, vagyis hogy
az európai őslakosokat a tömeges szapo-
rulattal múlják felül, valamint az európa-
iak iszlám vallásra való áttérítése. Az elő-
adó rámutatott: amíg Magyarországon az
1,2-es szaporulattal a szülők még saját
maguk utánpótlását sem érik el, addig a
muszlimoknál általában négy-hat gyer-
mek születik.

A szerzetes szerint az iszlám előretörés
ellen kétféle módon lehet védekezni: ér-
vekkel, vitával vagy fegyverekkel. Civili-
zált embernek az érvelést kell választania,
ám mivel a politikailag korrekt beszéd-
mód ellehetetleníti a véleménynyilvá-
nítást, az iszlám veszélyeire figyelmezte-
tőket iszlamofóboknak, embergyűlölők-
nek bélyegzik; jelenleg Európában már
szinte nem lehet érvekkel élni, csak fegy-
verekkel – vélekedett Boulad.

Az előadó több példát is hozott arra,
hogy az iszlám környezetében milyen ra-
dikálisan csökkent a területen őslakos ke-

resztények aránya. Hiszen abban az Észak-
Afrikában, ahol az iszlám megjelenése
előtt (Kr. u. 7–9. század.) szinte kizáróla-
gos volt a keresztény jelenlét, ma már
csak a külföldről betelepült keresztények
részére működik egy-két püspökség.
Egyiptomban tízmillió kopt keresztény
küzd a túlélésért 95 millió muszlimmal
szemben. Az évszázad elején még 20 szá-
zalék volt a keresztények aránya Líbiában,
Irakban, Libanonban, ez mára két száza-
lékra csökkent. A huszadik század elején
Törökország lakóinak egyharmada ke-
resztény volt, ma mindössze 0,3 százalé-
kuk az.

Henri Boulad elismerte, hogy iszlamo-
fób abban az értelemben, hogy elutasítja
az iszlámot mint olyan eszmét, elnyomó
rendszert, amely az emberi létet és sza-
badságot megszünteti. Úgy véli, ebben az
értelemben maguk a muszlim emberek az
iszlám elsődleges áldozatai. Ezért nem
tartja véletlennek, hogy már az iszlám vi-
lágban is vannak, akik átlátva ezt a hely-
zetet, lázadnak, ki akarnak törni belőle.

A jezsuita szerzetes nemcsak az isz-
lámról szólt kritikusan, de a keresztény–
iszlám párbeszédről is: véleménye szerint
az egy lépést sem tett előre ötven éve, mi-
vel arról beszélünk, amit a másik akar
hallani, és nem azt mondjuk ki, amit va-
lójában gondolunk.

Henri Boulad éles kritikája szerint
Brüsszelt, Washingtont, a muszlim vilá-
got, de még a Katolikus Egyházat is a „lát-

hatatlan kéz” irányítja, ez az öt ujj pedig a
nemzetközi pénztőkéhez tartozik. Ahhoz
a nemzetközi pénztőkéhez, amelynek
nem számít, hogy Európa muszlim vagy
keresztény, ameddig pénz van. Ugyanez a
láthatatlan kéz burkolózik be sokszor a
jótékonyság köpenyébe is – vélekedik a
szerzetes. Henri Boulad szerint Európá-
nak ki kell nyitnia a szemét, hogy ne le-
gyen egy szörnyű polgárháború véres
helyszínévé.

Henri Boulad Orbán Viktort prófétá-
nak tartja, aki ajtót nyit egy jelenségre,
amellyel Európa és sok esetben az Egyház
sem hajlandó szembesülni. Európa ugya-
nis fordulóponthoz érkezett, és el kell
dönteni, hogy behódolunk-e a brüsszeli
diktátumoknak vagy másként kezeljük az
iszlamizálódás problémáját – mutatott rá.
Az előadó ennek kapcsán beszélt arról,
hogy nyugaton és keleten ugyanaz a harc
zajlik a civilizált világban, és ahhoz, hogy
a több vallású emberiség békében éljen
egymással, a vallást a „magánszférára kell
redukálni”: „a vallás Istenre tartozik, a
haza mindannyiunk ügye”. Amennyiben
a jogokat egyetlen vallás tagjainak tartják
fenn, akkor az összes többi vallás hívei
marginalizálódnak. Azt a példát hozta fel
erre, hogy a 7. századtól kezdve a Közel-
Keleten a keresztény őslakosok vagy át-
tértek az iszlám hitre, vagy külön adót
kellett fizetniük, vagy – ha nem voltak
hajlandók áttérni – kivégezték őket.

Agonás Szonja/Magyar Kurír

Szentséges Atya!

A
zért merek közvetlenül Önhöz
fordulni, mert vérzik a szívem a
mélység láttán, amelybe egyhá-

zunk süllyed. Bizonyára megbocsátja fiúi
őszinteségemet, amelyet egyszerre diktál
„Isten fiainak szabadsága” – erre hív meg
Szent Pál – és szenvedélyes szeretetem az

egyház iránt. Talán megbocsátja e levél
felkavaró hangnemét is, hiszen meggyő-
ződésem, hogy a „huszonnegyedik órá-
ban” vagyunk, olyan helyzetben, amely
nem tűr halasztást.

Először is engedje meg, hogy bemutat-
kozzam. Melkita rítusú egyiptomi-liba-
noni jezsuita vagyok, hamarosan betöl-
töm 76. életévemet. Három éve a jezsui-

Henri Boulad atya levele XVI. Benedek pápához 

ták kairói kollégiumát vezetem, előtte a
következő tisztségeket töltöttem be: az
alexandriai jezsuiták elöljárója, az egyip-
tomi jezsuiták regionális elöljárója, kairói
teológiaprofesszor, az egyiptomi Karitász
igazgatója és a Caritas Internationalis kö-
zel-keleti és észak-afrikai alelnöke voltam.
Közelről ismerem az egyiptomi katolikus
hierarchiát, mivel az egyiptomi szerzetes

„Először meg kell védened a családod, a kultúrád, az identitásod, és azután kell kinyitnod az ajtód.”

Ez a levél már 2007. júliusában elkészült. P. Henri Boulad személyes levélként írta és csak a pápának szánta. Ám valaki, aki nem akar-
ta megsérteni a pápa érzékenységét, nem adta tovább. 2009-ben P. Boulad bizalmasan elküldte egy kanadai barátjának, aki azonban
föltette az internetre. Amikor ezt Boulad atya megtudta, úgy gondolta, hogy akkor jár el becsületesen, ha a levelet hivatalos úton, a
kairói nunciatúrán keresztül elküldi a pápának. Erre 2009 szeptemberében került sor. Boulad atya bocsánatot kért a nyilvánosságra
hozatal körülményei miatt. A Vatikán mindmáig adós a válasszal. A levél franciául íródott, az interneten angolul, spanyolul és németül
is terjesztik. Amikor a Wir Sind Kirche (Egyház Vagyunk) mozgalom kezdeményezésére első ízben kaptuk kézhez a német fordítást,
rögtön megkerestük Henri Boulad atyát. Ezt a magyarázatot az ő kérésére illesztjük levele elé. Mag. Fery Berger, a Weizer Pfingstvision
vezetője és koordinátora.                P. Henri Boulad SJ: Személyes levél XVI. Benedek pápához (Nyilvánosságra hozva: 2009. július 8.)
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elöljárók konferenciájának elnökeként
évekig részt vettem összejövetelein. Min-
degyik püspökhöz személyes kapcsolat
fűz, némelyikük a diákom volt. Szemé-
lyesen ismerem továbbá III. Shenuda pá-
pát is, akivel aránylag rendszeresen ta-
lálkoztam.

Ami az európai katolikus hierarchiát
illeti, egyik-másik tagjával többször is al-
kalmam volt személyesen találkozni: így
König, Schönborn, Martini és Daneels
bíborosokkal, Kothgasser érsekkel, Ka-
pellari és Küng megyéspüspökökkel, a
többi osztrák püspökkel, de más európai
országok püspökeivel is. A velük való ta-
lálkozásokra évente esedékes európai –
ausztriai, németországi, svájci, magyar-
országi, franciaországi, belgiumi… – elő-
adókörútjaimon került sor. Utazásaim so-
rán rendkívül változatos hallgatósághoz
beszélek, de szerepelni szoktam a médiá-
ban is (újságokban, rádió- és televízió-
adásokban). Nemkülönben sokat utazom
Egyiptomban és a Közel-Keleten.

Négy földrész mintegy ötven orszá-
gában jártam, körülbelül harminc mű-
vem jelent meg tizenöt nyelven, többek
közt franciául, arabul, magyarul és néme-
tül. Tizenhárom németül is kiadott köny-
vem közül talán Szentatya is olvasta az Is-
ten fiai és Isten lányai címűt, amelyet ba-
jorországi barátja, P. Erich Fink adott át
Önnek.

Nem dicsekvésből írom ezeket, egysze-
rűen csak szeretném elmondani, hogy fel-
vetéseim az egyetemes egyház és a jelen-
legi, 2007-es szituáció tényleges ismere-
tén alapulnak.

Most rátérek levelem tárgyára. Arra
törekszem, hogy a lehető legrövidebben,
legvilágosabban és legtárgyilagosabban
írjak. Először is néhány megállapítást ten-
nék (a lista messze nem végleges):

A vallásukat gyakorlók száma folyama-
tosan csökken. Európa és Kanada templo-
mait csak korosabb emberek látogatják,
de ők is egyre kevesebben – olyanok tehát,
akik hamarosan eltávoznak közülünk. Vé-
gül nem marad más, mint e templomok
bezárása vagy átalakítása múzeumokká,
mecsetekké, klubokká vagy városi könyv-
tárakká, amint már most is megtörténik.
Meglep, hogy sokat közülük teljesen felú-
jítanak, és nagy összegekért modernizál-
nak azért, hogy vonzzák a híveket. A ki-
vonulást azonban nem ez fogja megállí-
tani.

Hasonló ütemben ürülnek ki a szemi-
náriumok és a noviciátusok, a hivatások
száma szabadesésben zuhan. A jövő meg-
lehetősen sötét, és nagy kérdés, ki veszi
majd át a stafétabotot. Jelenleg egyre több
európai plébániát látnak el ázsiai és afri-
kai papok.

Sok pap elhagyja hivatását, a megma-
radó keveseknek pedig – akik sokszor
nyugdíjas korúak – egyszerre több plébá-
nián kell szolgálatot teljesíteniük, sietősen
és hivatalnokok módjára. Közülük mind
Európában, mind a harmadik világban
sokan tartanak fenn ágyastársi viszonyt
híveik tudtával és nemritkán jóváha-
gyásával, de püspökük beleegyezésével is,
aki a paphiány miatt semmit sem tehet.

Az egyház nyelvezete idejétmúlt, ana-
kronisztikus, unalmas, önismétlő, mora-

lizáló, korunktól merőben idegen. Le-
gyünk hát divatosak és demagógok? Ko-
rántsem, hiszen az evangéliumot kertelés
nélkül és saját követelménye szerint kell
bemutatnunk. Arra volna inkább szük-
ség, hogy hozzálássunk az „új evangelizá-
cióhoz”, ahogy II. János Pál kérte. Ez
azonban – sokak elgondolásával ellentét-
ben – nem a régi ismétlését jelenti, ami
hatástalan, hanem az újítást: új nyelvet
kell találnunk, amely a mai ember szá-
mára helytállóan és sokatmondóan be-
széli el a hitet.

Ez csak úgy lehetséges, ha mélyreha-
tóan megújul a teológia és a hitoktatás,
amelyeket tetőtől-talpig újra kell gondol-
nunk és fogalmaznunk. Egy német szer-
zetespap, akivel nemrég találkoztam, azt
mondta, hogy az Új katekizmusban egy-
szer sem fordul elő a „misztika” szó. Meg-
döbbentem. Kénytelen vagyok megállapí-
tani, hogy hitünk túlságosan is az észre
hat, elvont és dogmatikus – kevéssé szól a
szívhez és a testhez.

Következésképpen keresztények so-
kasága fordul az ázsiai vallások, a szekták,
a New Age, az evangéliumi gyülekezetek,
az okkultizmus stb. felé. Nincs mit cso-
dálkoznunk ezen. Máshová mennek azért
a táplálékért, amelyet nálunk nem talál-
nak meg, mert úgy érzik, kenyér helyett
követ adunk nekik. A keresztény hit,
amely valaha értelmet adott az emberi
életnek, ma már érthetetlen, a meghala-
dott múlt továbbélése.

Erkölcsi és etikai téren a Tanítóhivatal
untig ismételt rendelkezései a házasság-
ról, a fogamzásgátlásról, az abortuszról, a
homoszexualitásról, a papok nősüléséről,
az elvált újraházasodottakról stb. már
senkit sem szólítanak meg, s csak unal-
mat és közönyt keltenek. Mindezen er-
kölcsi és lelkipásztori problémák többet
érdemelnek annál, semhogy ellentmon-
dást nem tűrő nyilatkozatokkal megold-
hatók volnának. Lelkipásztori, szocioló-
giai, lélektani, emberi módon kellene kö-
zelítenünk hozzájuk, nagyobb összhang-
ban az evangéliummal.

A katolikus egyház, amely évszázado-
kon át Európa nagy nevelője volt, feledni
látszik, hogy Európa időközben eljutott
az érettségre. Márpedig felnőtt Európánk
elutasítja, hogy kiskorúként kezeljük. Az
egyház – Mater et Magistra – atyáskodó
stílusa végképp a múlté, ma már nem illik
környezetünkhöz. Keresztényeink meg-
tanultak önállóan gondolkodni és nem
hajlandók bármit lenyelni.

A korábban legkatolikusabbnak szá-
mító nemzetek – Franciaország, „az egy-

Henri Boulad
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ház legidősebb leánya” vagy az ultrakato-
likus Francia-Kanada 180 %-os fordulatot
hajtott végre, hogy végül az ateizmusnál,
az antiklerikalizmusnál, az agnoszticiz-
musnál és a közömbösségnél kössön ki.
Több más európai nemzetnél ez a folyamat
épp most megy végbe. Megállapíthatjuk,
hogy minél inkább anyáskodott és gyám-
kodott az egyház egy nép felett, annál
erősebben fordult a nép az egyház ellen.

A többi egyházzal és vallással való pár-
beszéd napjainkban nyugtalanítóan visz-
szafejlődik. Az elmúlt fél évszázadban lét-
rejött figyelemreméltó eredmények jelen-
leg veszélyben forognak. Az igencsak le-
sújtó tényállásra az egyház kettős választ
ad: Egyrészt hajlamos alábecsülni a hely-
zet súlyosságát, és azzal vigasztalódik,
hogy leghagyományosabb köreiben, vala-
mint a harmadik világban bizonyos meg-
újulás tapasztalható. Másrészt felszólít,
hogy bízzunk az Úrban, aki két évezreden
át megtartotta egyházát, és az újabb vál-
ság legyőzésében éppúgy segíteni fogja,
ahogyan mellette állt a múltban is. Mert
hát nem az örök élet ígéretét hordozzuk?

Erre a következőket válaszolhatom: A
ma és a holnap problémáit nem a múltra
támaszkodva, a múlt töredékeit össze-
gyűjtögetve fogjuk megoldani.

A harmadik világ egyházainak eleven-
sége csalóka látszat. Nagyon is valószínű,
hogy az új egyházak előbb-utóbb ugyan-
azt a válságot élik majd át, mint Európa
régi keresztény országai.

A modernitás megkerülhetetlen. Az
egyház megfeledkezett erről, azért van ma
ilyen válságban. A II. Vatikáni Zsinat igye-
kezett behozni a négy évszázadnyi elma-
radást, de úgy tűnik, az egyház lassacskán
bezárja az akkor megnyílt ajtókat. Nagy a
kísértés, hogy inkább a Trentói és az I. Va-
tikáni Zsinat felé forduljunk, mintsem a
III. Vatikánum felé. Érdemes felidéznünk,
amit II. János Pál többször is a lelkünkre
kötött: „Nincs más utunk, mint a II. Vati-
káni Zsinat”.

Meddig folytatjuk a struccpolitikát s
dugjuk homokba fejünket? Meddig vona-
kodunk még szembenézni a tényekkel?
Meddig próbáljuk minden áron menteni
a látszatot – azt a homlokzatot, amely ma
már senkit sem téveszt meg? Meddig zár-
kózunk el görcsösen mindenfajta kritiká-
tól ahelyett, hogy a megújulás esélyét lát-
nánk benne? Vajon az idők végezetéig ha-
lasztjuk-e azt a reformot, amely kénysze-
rítően szükségessé vált, és amelyet túl so-
káig halogattunk?

Az egyház határozottan előre-, s nem
hátranézve teljesíti küldetését, hogy a vi-

lág világossága, a föld sója és kenyerének
kovásza legyen. Ugyanakkor ma sajnál-
kozva szögezhetjük le, hogy az egyház,
amely századokon át úttörő szerepet töl-
tött be, ma a kor mögött kullog.

Megismétlem, amit levelem elején
mondtam: a huszonnegyedik órában va-
gyunk! A történelem nem vár, kivált ma-
napság nem, amikor felgyorsult, túlhaj-
tott ritmusban élünk.

Minden kereskedelmi vállalkozás,
amely mérleghiányt vagy működészavart
észlel, azonnal elgondolkodik, szakértő-
ket hív össze, megpróbál talpra állni, s az
összes energiáját mozgósítja, hogy le-
küzdje a válságot.

Vajon az egyház miért nem így cselek-
szik? Miért nem mozgósítja minden élő
erejét a gyökeres aggiornamento érdeké-
ben? Miért nem?

Lustaságból? Gyávaságból? Vagy, mert
nincs benne elég képzelőerő és kreativi-
tás? Csak bűnös kvietizmus, amely azt re-
méli, hogy majd az Úr elrendezi, s hogy
az egyház már sokkal rosszabbat is túlélt?

Az evangéliumban Krisztus így int ben-
nünket: „E világ fiai a maguk nemében
okosabbak, mint a világosság fiai…”

MIT TEGYÜNK TEHÁT? Az egyház-
nak ma HÁROMSZOROS REFORMRA
van szüksége, mégpedig sürgősen és elo-
dázhatatlanul.

Teológiai és kateketikai reformra,
hogy újra átgondolja hitét és összefüg-
gésében újrafogalmazza kortársaink szá-
mára. Az a hit, amely már semmit sem je-
lent, és amely nem ad értelmet létezé-
sünknek, nem több díszítménynél,
haszontalan felépítménynél, amely
önmagától dől össze. Ma ez a
helyzet.

Lelkipásztori reformra ah-
hoz, hogy minden elemében új-
ragondolhassuk a múltból öröklött
struktúrákat. Spirituális re-
formra, hogy új életre
keltsük a misztikát
és átgondoljuk a
szents égeket :
egzisztenciális
dimenzióval
ruházzuk fel
és hozzá-

igazítsuk őket az élethez. Erről sokat tud-
nék mondani.

A ma egyháza túl formális, túlzottan
formalista. Az az érzésünk, hogy az intéz-
mény elfojtja a karizmát, s hogy egyedül a
külső szilárdság számít, a tiszteletreméltó
felszín egyfajta látszat. Nem azt kockáz-
tatjuk-e vajon, hogy Jézus egy szép napon
„meszelt síroknak” tekintsen bennünket?

Befejezésül egy, az egyház egészét
érintő általános szinódus összehívását ja-
vaslom. Ezen minden keresztény részt ve-
hetne – katolikusok éppúgy, mint más fe-
lekezetűek –, hogy teljes őszinteséggel és
egyértelműséggel együtt fontolják meg a
fentebb jelzett szempontokat és mindazt,
ami még felvetődik. A szinódust, mely há-
rom évig tartana, nagygyűlés koronázná
meg – ne nevezzük „zsinatnak” –, amely
összegezné a vizsgálódás eredményeit és
levonná a következtetéseket.

Szentséges Atya! Azzal zárom sorai-
mat, hogy bocsánatát kérem őszintesé-
gemért és vakmerőségemért, egyszers-
mind atyai áldásáért folyamodom. Hadd
mondjam el, hogy e napokban az Ön tár-
saságában időzöm, hála A názáreti Jézus
című, figyelemreméltó könyvének, amely
lelki olvasmányom és mindennapi elmél-
kedésem tárgya. Őszinte tisztelettel az
Úrban:                           P. Henri Boulad SJ

Collège de la Sainte-Famille, B.P. 73, 
Faggala Kairó, Egyiptom Graz, 2007. július 18.

Forrás: MÉRLEG, 2010

Henri Boulad



A
z idén, 2017-ben van a Fatimai jelenések száza-
dik évfordulója (centenáriuma). Igaz, hogy
1916-ban már volt három angyali jelenés, ami

megelőzte, előkészítette Mária színre lépését. A tulaj-
donképpeni hat fatimai jelenés május 13 és október 13
között azonban 1917-ben volt. Augusztus 13, azonban
a gyermekek elfogatása és őrizete miatt 13-a helyett
19-én történt. Maguk az események eléggé ismertek,
annál nagyobb a zavar az üzenetek körül, ami már az
elhangzottak sorrendjét, esetenként lényeges monda-
nivalóját is érinti.

Amikor 1935 szeptemberében Jácinta földi ma-
radványait exhumálták, hogy átszállíthassák a Vila No-
va de Ourem temetőből Fatimába, akkor José Alves da
Silva püspök megengedte, hogy a koporsót felnyissák,

s a benne levő teljesen
ép holttestet fényké-
pezzék. Néhány fény-
képet később elküldtek
Lucia nővérnek, aki kö-
szönő levelében azt írja
Jácintáról:   „Ő csak éve-

inek számát tekintve volt gyermek, annál jobban tudta
azonban az erényeket gyakorolni, hogy Istennek és a
Legszentebb Szűznek megmutassa szeretetét az áldoza-
tok által…”

A püspök ezek után megkérte Luciát, hogy írja
meg emlékeit Jácintáról. Ez nagyon hamar meg-
történt. Úgy tűnt azonban, hogy néhány dologról nem
kívánt beszélni. A püspök tehát felszólította, hogy a
jelenések részleteiről is számoljon be. Így 1937. no-
vember 7 és 21-e között második visszaemlékezést írt.
(Érdekes, hogy a Nagy Októberi Forradalom hu-
szadik évfordulóján kezdte meg!) Ezt az írást hívják
Második emlékezésnek, ami egyben Fatima története.

1938-ban jelent meg (május 13!) Dr. José Galam-
ba de Oliveira könyve a Szűzanya jelenéseiről. Nagyon
hamar több kiadást ért meg még a 25. évforduló előtt.
Lucia ismételt felkérésre további részleteket közölt, s
benne az ég engedélyével a titok első két részét nyil-
vánosságra hozta. Ez 1941. augusztus végén történt –
harmadik visszaemlékezés. A püspök és Galamba ké-
résére két újabb füzetet írt decemberig. Ebben már
mindent leírt, tudatosan semmit sem hallgatott el, ki-
véve a harmadik titkot, amit az ég egyelőre nem kívánt
közölni.

1942-ben a 25. évfordulóra a portugál püspöki kar
jubileumot hirdetett meg ezen írások megemlítése
nélkül, viszont Milánó érseke pásztorlevelében a titok
első két részét nyilvánosságra hozta. A levél címe:
„Őszentsége XII. Piusz pápa 25 éves püspöki jubileuma a
Fatimai Mária-jelenések 25. évfordulóján.” A titok har-
madik részét csak 1944 januárjában fogalmazta meg
Lucia nővér, a zárt boríték a püspöknél maradt, aki Ró-
mában a Szent Officiumnak adta át.

A borítékot több pápa felbontatta, majd újra le-
zárták, csak 2000. május 13-án hozta nyilvánosságra
Sodano bíboros. A hivatalos szöveget megfelelő ma-
gyarázattal Ratzinger adta közre. Ezzel kapcsolatban
sok kétely merült föl, erre még adott alkalommal visz-
szatérünk.

A jelenések során, illetve később külön esetekben,
a Szűzanya egyes kéréseket hangsúlyozott. Kérte a ró-
zsafüzér imádkozását, áldozatokat, engesztelést a bű-
nösök megmeneküléséért. 1925. december 10-én kér-
te az engesztelő első szombati ájtatosságot, 1929. jú-
nius 13-i jelenéskor pedig Oroszország felajánlását. Így
lényegében három titok és három kérés hangzott el.

A kéréseknél maradva, ezek pontosan a követ-
kezők: 1. Mindennapi rózsafüzér, ima, engesztelés a
bűnösök megtéréséért. 2. Mária Szeplőtelen Szívének
tisztelete, különösképp az első szombatok tartásával.
3. A pápa ajánlja föl a püspökök kollégiumával együtt

a világot, Oroszország külön említésével Mária Szep-
lőtelen Szívének. Ezeket a kéréseket pedig minél széle-
sebb körben tudatosítani is kell.

Az első kérést tudomásul vette a világ. A rózsa-
füzér tizedeinek befejezésekor a Fatimai imádságot
mondják. Ez bevezetése óta folyamatosan tart. Az en-
gesztelés ugyancsak elterjedt, jóllehet mostanában
folyamatosan csökken az engesztelők száma. A má-
sodik kérést kezdetben tudatosították, ismerték és
gyakorolták. A Szűzanya öt első szombatot kért gyó-
nással, áldozással és imával. Az utóbbi időben, mintha
elfelejtették volna mind az első szombatot, mind a ve-
le kapcsolatos imákat. Gyermekkoromban az első pén-
teki ájtatossággal együtt tartottuk. A papok hirdették,
igyekeztek a híveiket erre buzdítani. Ma szó sem esik
róla.

Nekünk mindenképp meg kell említenünk, hogy
Kovacsics Mária Natália nővér az Úr Jézustól kapott
üzenet alapján kilenc első szombat megtartását hir-
dette meg. Ehhez az Úr harminchárom komoly ígére-
tet fűzött. Az egyháziak fel is tették a kérdést: Fatimá-
ban a Szűzanya csak ötöt kért, miért akar Jézus mégis
kilencet. A nővér által közvetített kérdésre Urunk így
válaszolt: „Az öt első szombat kérése Szeplőtelen Édes-
anyám alázatának jele, amelyben Ő az égben is él. A ki-
lenc kérése pedig az Én szeretetemnek a jele, ami nem
tudja elviselni, hogy Én többet kapjak, mint az akivel
szeretetben összeforrtam.”

A harmadik kérés utóélete sokkal bonyolultabb.
XII. Piusz pápa a felajánlást még 1942-ben megtette,
de nem a világ püspökeivel együtt. A II. Vatikáni Zsinat
harmadik ülésszakának végén 1964-ben VI. Pál megis-
mételte, de elmaradt Oroszország említése. Végül
1984-ben II. János Pál érvényesen végezte el. Erről
nincs mindenki meggyőződve. Kondor Lajos atya sze-
rint minden feltétel teljesült. Ha a következményeket
vesszük szemügyre, akkor „Oroszország tévedéseit
elterjeszti a világban” – megtörtént. Ez azt is jelenti,
hogy az első két felajánlást hiányosságai miatt az Ég
nem fogadta el.

A legutóbbi időben felmerült, hogy mik Oroszor-
szág tévedései? Kezdetben azt hitte mindenki – telje-
sen magától értetődően – a marxista kommunizmus-
ról van szó. A második világháborút követően nyilván-
valónak tűnt. Újabban keletiek – görög katolikusok –
kétségbe vonják, s inkább a cári Oroszország törté-
netéhez nyúlnak vissza. Nagy Pétertől kezdődően az

Évforduló
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orosz ortodoxok között jelentős harc bontakozott ki az
Egyház szabadsága körül, pontosabban a cár szerepét
illetően. Más szavakkal feléledt a középkorban a nyu-
gati – római katolikus – kereszténységben már lezárt
vita.

Ma inkább a második esetre gondolhatunk, azaz
Kondor atyának igaza van: „Ha teljesítik, Oroszország
megtér és béke lesz…” Oroszország megtérése tény-
nek tűnik. A bolsevizmus megbukott, egyre többen
gyakorolják hitüket, a templom megtelik hívőkkel,
tartják a szertartásokat, élnek a szentségekkel. Sok a
hivatás, papok, szerzetesek vannak bőven. Egyre töb-
ben beszélnek a „Szent Oroszország” feléledéséről. Az
állam legfőbb vezetője a kereszténység elenged-
hetetlenségéről, védelméről beszél. A világi törvények
igyekeznek Isten törvényeivel megegyezni. Tiltják a
vallásgyalázást, káromkodást, művi vetélést. Miután
Portugáliát 1931. május 13-án felajánlották Mária Szep-
lőtelen Szívének, így „Portugáliában a hitigazság
mindig megmarad”, s a második világháború is elke-
rülte. Magyarország megmenekülhetett volna, de sem
püspökei, sem állami vezetése nem teljesítették az ég
kérését. A már említett Natália nővér ugyancsak a fela-
jánlást, engesztelést hirdette. A jelentős párhuzam
miatt említettem ezen a helyen.

A kérések után a titkokat kell sorra vennünk. A
legjobb, ha magának Luciának szavaival tesszük azt.
Mindezt a Szűzanya 1917. július 13-án közölte velük.
Az első a pokol látása volt. „A Szűzanya egy nagy láng-
tengert mutatott, ami úgy látszott, mintha a föld mé-
lyén lenne. A lángtengerbe merülten láttuk az ördögöket
és a kárhozott lelkeket… Ide-oda kavarogtak a tűz-
ben… Közben fájdalmukban és kétségbeesésükben or-
dítottak. A rémülettől reszkettünk és megdermed-
tünk… Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála
Égi Anyánknak, ez előtt megígérte nekünk, hogy az
Égbe visz bennünket, ha nem így lett volna, akkor azt
hiszem az ijedtségtől és a rémülettől meghaltunk
volna.”

„A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bű-
nösök lelkei. Isten meg akarja alapítani az én Szep-
lőtelen Szívem tiszteletét, hogy megmentse őket.
Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek

megmenekül és béke lesz. A háború a vége felé
közeledik, de ha nem hagyják abba Isten
bántását, XI. Piusz pápasága alatt másik,

még szörnyűbb háború kezdődik…

Jönni fogok és kérem Oroszország felajánlását Szep-
lőtelen Szívemnek és az első szombati engesztelő szen-
táldozást… Háborúkat és egyházüldözést fog előidéz-
ni, a jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog
szenvedni, több nemzet megsemmisül, végül azonban
Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik. A Szentatya föl-
ajánlja nekem Oroszországot, az megtér. A világra pedig
egy békés kor virrad…”

„A Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasab-
ban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallóssal…
Jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval mondta:
bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat.” Folytatásában láttak
egy fehérbe öltözött püspököt, akit a Szentatyának
gondoltak, s akit a kereszt felé haladtában megöltek, s
vele együtt rengeteg püspököt, papot, világi hívőt.
Előtte düledező városon haladtak át. Rövidítve ez len-
ne az eredeti szöveg, amit csak a legutóbb hoztak nyil-
vánosságra. Nagyon sokan kételkednek a szöveg hite-
lében. Biztos, hogy az Egyházról szól a szöveg. La Sa-
lette után egyértelmű az Egyházban, hogy nehéz idők
következnek, s belülről támad az ellenség. Róma hité-
vel, tartásával baj van. Így az utolsó idők felé haladva
egyre kisebbé válik a nyáj. Krisztus földi útját, szenve-
dését titokzatos testének is végig kell járnia.

Miként az első két titok kulcsszava a lelkek meg-
mentése, úgy a harmadiké a háromszoros felszólítás:
bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. A Szűzanya balján ál-
ló angyal lángpallóssal a Jelenések könyvének hason-
ló képeire emlékeztet. Az, hogy a Föld lángtengerben
pusztulhat el, ma már nem pusztán fantázia. A jövő
csak tükörben és homályosan mutatkozik meg. A hely-
színt három jelkép mutatja meg, a hegy és a város az
emberi történelem színhelye. A hegy a fáradtságos
mászás – kínos előre haladás – a város lehet a közös-
ség, fenyegető veszedelem helye. Itt jelenik meg a fe-
hér püspök, s a papok, férfiak és nők. A város romok-
ban tele halottakkal, a hegyen pedig kereszt. Az utol-
só idő szorongattatásai, vértanúk, szenvedés, egyház-
üldözés, a kegyetlenség új formái a keresztet vetítik
előre. A titok harmadik része Miasszonyunk szavaira
vonatkozik: tévedéseit a világra fogja szórni háborúk
gerjesztésével és az Egyház üldözésével. 

Az utolsó század történetében a pápa egészen kü-
lönös szerepet tölt be. Ez való X. Piusztól mindmáig. A
halál bizonyossága, de időleges elkerülése arra mutat,
hogy az imának van módja beavatkozni a történelem-
be. A hit erősebb, mint a megoszlás és az erőszak. A
kereszt szárai alatt angyalok fogják fel a vértanúk vé-
rét. Krisztus vére és a vértanúké eggyé válik. A har-
madik titok tehát a remény képével fejeződik be. Nincs
hiábavaló szenvedés, a szenvedő Egyház, a vértanúk

Egyháza útmutató az Istent kereső ember számára.
Végül „az én Szeplőtelen Szívem győzni fog”. Ugya-

nez a Magyarországon élő Mária Natália nővérnek
adott üzenetek lényege. Szinte párhuzamos Fatima
mondanivalójával. Engesztelés, a Szeplőtelen Szív
győzelme, s az ehhez vezető út a magyar nép meg-
térése, áldozata, s a Világ Győzelmes Királynője trónjá-
nak felépítése. Az üzenetek eljutottak XII. Piusz pápá-
hoz, aki ezek hatására rendelte el a Világ Királynője
ünnepét, amit május 31-re tett. A zsinat utáni liturgi-
kus reform helyezte át augusztus 22-re. 

1941 vége és 1942 közepe között öt levél jutott el
Rómába az Úr Jézus üzeneteivel. A Szentatyára jó ha-
tással voltak a levelek, olyannyira hogy az első után Ő
kérte a továbbiakat. Natália ugyan szeretett volna ti-
tokban maradni, de a pápa a látnok megnevezéséhez
is ragaszkodott. Kérte továbbá a Szűzanya küllemének
részletes leírását. A pápának megküldött három leírás
később le is lett festve. A Szentatya hitt a közlésekben.
Nem távozott Castel Gandolfoba, hanem Rómában
maradt.

Fatima és Natália nővér üzenetei szorosan össze-
kapcsolódnak. Bármelyik kijátszása, kiemelése a má-
sikkal szemben súlyos hiba. Sajnos az utóbbi idők pél-
dát adnak mind Natália elhallgattatására, mind Fati-
ma leértékelésére. Az Úr Jézus nem állítható szembe
Édesanyjával. Nekünk, magyaroknak pedig a Világ
Győzelmes Királynője a Nagyasszonyunk, Királynőnk,
akiről Krisztus urunk a nővér-
nek látomásokat adott, s aki
Fatimában megjelent.

dr. Bakos Batu
(Fotók: Wikipédia)
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Köszöntő

L
Kecskés András lantművész 75. születésnapjának
tiszteletére megrendezésre kerülő ünnepi hang-
verseny 2017. március 12-én volt Szentendrén a

Városháza Dísztermében. A mestert köszöntötték ba-
rátai, zenésztársai és különböző szervezetek képvi-
selői. 

Elsőként Verseghi-Nagy Miklós Szentendre pol-
gármestere emelkedett szólásra. Beszédében kiemel-
te, hogy ez az ünnep nemcsak L. Kecskés András érde-
mes művész ünnepe, hanem az egész városé is. Het-
venöt év nagyon szép kor, különösen ha ilyen aktívan,
tevékenyen telik. Életműve, zenéje és koncertjei nem-
csak Szentendrét gazdagították az évek folyamán,
hanem az egész országot. Sőt, mint tudjuk, nemzetkö-
zi szinten is nagyon sokat tett a magyar kultúra nép-
szerűsítéséért, legyen szó Kanadáról, Lengyelországról
vagy éppen Kínáról. 

L. Kecskés András igazi reneszánsz ember, a szó
legteljesebb értelmében. A reneszánsz ember jellem-
ző vonása az univerzalitásra, mindenoldalúságra való
törekvés. Az egykori kiváló humanisták filológusok,
teológusok, jogtudósok, csillagászok és orvosok voltak
egy személyben. Némelyek esetében mindehhez még

a költő, a zenész, a tudós és a diplomata képességei is
társultak.   

Büszkék vagyunk arra, hogy városunk polgára és
büszkék vagyunk mindarra, amit a magyar kultúráért

75 éves a reneszánsz ember – L. Kecsk

A bécsi Zeneművészeti Főiskolán
szerzett diplomát lantból és gitár-
ból. 2003-tól a Miskolci Bölcsész-
egyesület Nagy Lajos Király Egye-
temén a Régi zene tanszékvezető
professzora.

A Kecskés Együttes 1970-ben ala-
kult. 2000-ben elnyerte a Tinódi-
lant Magyar zenei díjat. 2007-ben
Szentendrén Pro Urbe díjjal tüntet-
ték ki.

L. Kecskés András több mint, fél
évszázada fáradhatatlanul tevé-
kenykedik a magyar és magyar
vonatkozású, valamint más közép-
európai nemzetek középkori, rene-
szánsz és barokk zenei örökségének
kutatásáért, hiteles előadásáért és
megismertetéséért. Zenei pályája
során itthon és külföldön közel fél-
száz hanglemez, hangfelvétel köthe-
tő hozzá és a nevét viselő Kecskés
Együtteshez.

Jelentős szerepet vállalt a hazai
zenei oktatásban, a koboz, a lant és
más hangszerek zenészeinek képzé-
sében. Évekig vezetett régizenei spe-
ciális kollégiumot a Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem tanárképző
szakán. Közreműködésével indult a
Koboz és Lantfesztivál hazánkban.
Új tehetségek elindításával és kibon-
takoztatásával nagymértékben hoz-
zájárult ennek a műfajnak a fejlődé-
séhez. A magyar régi zenei műfaj-
ban ma sikeresen fellépő előadók
egy része a magas színvonalon veze-
tett Kecskés Együttes neveltjeiből
került ki. Segíti és támogatja a hatá-
ron túli magyar zenészeket. 

Séra Anna                         Molnár Péter                 L. Kecskés András          Lévai Gábor                          

L. Kecskés András    
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tett itthon és a nagyvilágban. Köszöntőmet kiváló
népzenészünk, Sebő Ferenc, a nemzet művésze gon-
dolatával zárom: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz
nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyomá-

nyaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük
őket.” Úgy látom, hogy L. Kecskés András megéli és
segíti megélni a hagyományokat, ezért külön köszö-
net illeti. 

Ezután a Tavaszi szél vizet áraszt című népdalt a
résztvevők együtt énekelték a Kecskés Együttessel,
majd Lovász Irén népdalénekes köszöntőt énekelt. 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Arany
János: Rege a Csodaszarvasról című kiadványt küldte
el az ünnepeltnek. 

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes levélben
üdvözölte a művészt. Külföldi elfoglaltsága miatt nem
tudott részt venni a születésnapi összejövetelen. Jó
kívánságait felolvasták, amelyből idézek:

„…köszönetet mondok történelmi zenekultú-
ránk megtartásának és gazdagításának szentelt –
nemzetünk szolgálatában kiteljesedett – életművé-
ért. Művészi küldetése, mintha Szent Pálnak az Evan-
gélium hirdetésére vonatkozó intelmével csengene
egybe: állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Az elmúlt háromnegyed században bőven kijutott az
‘alkalmatlan’ időkből, de a Kecskés Együttes szent
hajthatatlansággal tartotta magát, tiszta forrásokból

merített, és a magyar dallamok újra és újra felcsendül-
tek. Munkájára és életére Isten áldását kérem!”

Csabai János színművész saját versét szavalta el,
amelyet a lantművészhez írt 2002-ben. A vers először
Dömösön hangzott el, amikor a Nemzeti Társas Kör a
Szentfa-kápolnának adományozott zászlót. Az akkori
ünnepséget L. Kecskés András szervezte. A vers egy
részletét olvashatjuk:

L. Kecskés András dalnoknak

„Játszd nekünk az ezeréves himnuszokat
síppal, dobbal, nádihegedűvel,
őszinte hittel s a megmaradt derűvel,
felidézve bennünk az égig érő imát,
csodaszarvasunknak fénylő ága-bogát,
Árpád-házi véreink küzdelmes aranykorát,
dicsben fürdő korszak büszke lovagkirályát,
szóljon a dal gyémánt-csillagokról,
naphajnal sugarú Boldogasszonyunkról,
hogy a leomlott falak,
– mely hajdan szép országunkat védte, –
újból magasodjanak!
Énekelj nekünk,
hogy tisztuljon a lelkünk,
s ha egykor végleg el kell szenderülnünk,
békében pihenjen majd
megfáradt testünk!”          

Dr. Beer Miklós a Váci Egyházmegye püspöke is
nagy szeretettel köszöntötte a háromnegyed évszáza-
dos művészt. Idézet a beszédéből: 

„Közel ötven éve ismerjük egymást. András egy ki-
csit korábban született, mint én. Arra törekszem, hogy
behozzam ezt a hátrányt. Barátságunkban számomra,
ami igazán fontos: András megerősített abban a meg-
győződésben, hogy az Úristen a mi nemzetünknek
egész sajátos feladatot adott. Ez abban rejlik, hogy itt
születtünk Európa közepén, itt születtünk a Kárpát-
medencében, itt születtünk a XX–XXI. század forduló-
ján. Az a feladatunk, hogy reményt adjunk újra a mi
népünknek, itt Európa közepén. András ebben erősí-
tett meg. Megpróbálom én a saját oldalamról tenni a
dolgomat. Azonban valahányszor együtt lehettünk –
Dömösön, Pilismaróton, Vácott, itt Szentendrén – bár-
hol, a találkozások mindig megerősítettek. Az én drá-
ga barátomat az Úristen tartsa meg, vezesse tovább
ezen az úton, hogy sok embernek tudjon reménységet
adni, és sok honfitársunkban tudja ezt a küldetéstuda-
tot megerősíteni. András! Isten éltessen! Köszönjük,
hogy Isten adott nekünk.”

Ezt követően Petrás Mária Prima Primissima- és
Magyar Örökség díjas népdalénekes csángó népvise-
letben énekelt.

Az összejövetel közvetlen,
őszinte, családias légkörben
zajlott. Elmondható, hogy
minden jelenlévő ünnepként
élte meg ezt a vasárnapi dél-
utánt a szentendrei Városháza
Dísztermében.  

Szilágyi Ferenc

Köszöntő

es a reneszánsz ember – L. Kecskés András lantművész

bor                           Kecskés Péter               Lévai-Nagy Péter     Domján Gábor



A
sport és a folk-rock él-
vonalából is jól ismert
Géczi Erika az ember

lelki és szellemi fejlődése
iránti érdeklődését egy sa-

ját tananyag összeállítá-
sáig vezette: utunk

és külde-
t é s ü n k

m e g -

találását, az eredményességünk elérését
segítő Sikerlélektan tárgyát ősztől a Deb-
receni Egyetemen oktatja majd. Az egy-
kori világbajnok kajakos, aktív zenész-
énekes mindazt az elméletet, amelyet tan-
könyvében összefoglalt, a saját életével és
személyiségével hitelesíti, ő ugyanis első-
rendű példa arra, hogy akarat, szorgalom
és kitartás mellett hittel és pozitív gondol-
kodással a siker az ember elérhető közel-
ségébe kerül. Tavaszi-nagyböjti beszélge-
tésünkben természetesen a magyarság és
az érték fogalmak értelmezésére, vala-
mint húsvét titkára is kitértünk.

Álltál már aranyéremmel világbajnoki
dobogón és az 1988-as szöuli olimpia ezüstér-
mét is elhoztad – ez csak két példa arra, hogy
sportolóként is viselted magadon nemzeti szí-
neinket, zenész-énekesként pedig – a Bojtor-
jánban, a Rockfortban, a Kormoránban, az

Örökségben, rockoperákban, filmzenékben
és másutt – ugyanezt az elkötelezettséget

képviselted és képviseled ma is. Mit
jelentenek számodra a „magyarnak

lenni” szavak?
Komolyabban még sohasem

gondolkodtam el ezen. Ez olyan
természetes, magától értetődő
nekem, főleg amikor itthon
vagyok Magyarországon és
élem a mindennapjaimat.
Amikor külföldön vagyok, in-

kább akkor kap nagyobb
hangsúlyt ez a kifejezés,

hogy magyar vagyok.
Úgy gondolom, a ma-

gyar nép a magyar em-
ber tágabb családja, és

ugyanúgy fontos, mint
a szűkebb családtag-
jai. Ugyanúgy kívá-
nom, hogy jó le-
gyen minden ma-
gyarnak, mint aho-
gyan azt is kívá-
nom, hogy jó le-
gyen az élete a
közvetlen hozzám
tartozó szerette-

„Tanuljuk meg mindenben
meglátni a szépet és a jót”

Géczi Erika szerint csak így hathatunk 
építőleg egymásra és a világra

Hit–Magyarság–Érték
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imnek, a szűkebb családomnak. Ugya-
núgy büszke vagyok bármely magyarra,
aki valami csodálatosat hozott létre, ami-
vel hozzájárult az itthoni élet vagy akár az
egész világ jobbá és szebbé tételéhez,
mintha a szűk családi körömből tette
volna ezt bárki is. Sportolóként felemelő
érzés volt Magyarországot képviselni, ze-
nészként pedig az ember időnként egyfaj-
ta összekötő kapocs az itthoni és a külföl-
di országokban élő magyarok között, és
ez sokszor éppoly euforikus érzést tud
kelteni, mint egy világbajnoki győzelem.
Ezen túlmenően azért be kell vallanom,
hogy az egész emberiséget is a még tá-
gabb családomnak érzem. Úgy gondo-
lom, hogy van egy olyan mélysége a lé-
leknek, ahol mind összetartozunk. De
fontos a nemzeti önállóság, mert ettől lesz
olyan szép színes és változatosan izgalmas
a világ.

Ahogy utaltál is rá, számos alkalommal
felléptél már határon túli területeken. Milyen
a külhoni magyar közönség? Milyen emlé-
keket, élményeket őrzöl a Kárpát-medence
elcsatolt területein tartott koncertekről, uta-
zásokról?

Ezek az emlékek, élmények nagyon
erős nyomot hagytak és hagynak bennem
a mai napig. A külhoni magyar emberek
annyira örülnek a magyar előadóknak,
zenekaroknak, és olyan szeretettel fogad-
nak minket, hogy ettől lesznek ezek a

koncertek olyan forró hangulatúak és ez
által olyan feledhetetlenek. Különösen
akkor, ha ráadásul még olyan dalokat is
énekelünk, amelyek őket is érintik. Nagy
többségük tényleg nem tehet arról, hogy a
hazájától távol kell élnie, és nagyon jóle-
sik nekik, ha azt érzik, hogy mi Magyar-
országhoz, a magyar néphez tartozónak
érezzük őket, bárhol is vannak a világon.

Gyakran találkozunk manapság az ér-
tékválság fogalmával. Te is úgy látod, hogy a
klasszikus értékek – hazaszeretet, összetar-
tás, családközpontúság, egymásra figyelés,
hűség és sorolhatnánk tovább – válságba
kerültek? Napjaink modern világában te mit
tartasz a legnagyobb érték(ek)nek? Szerinted
milyen ma az ideális ember?

Úgy gondolom, az élet, a világ egy
örökös változás, s benne az emberek és a
nézeteik is folyamatosan változnak. Ezt
természetes folyamatnak tartom. Az már
viszont valóban aggasztó lehet, ha ez a
változás nem egy előremutató fejlődés,
hanem egy visszafejlődés. Amit én látok,
az az, hogy az emberek többsége túlságo-
san is a külsőségeknek él. Az anyagiasság,
a materiális dolgok jobban foglalkoztatják
őket, mint az, hogy a dolgok mélyére is
tekintsenek, s eltűnődjenek azon, hogy
kik is ők valójában, hogy mélyebb, spiri-
tuálisabb értelemben megértsék, hogyan

is működik az ember és a világ. Ebből
kifolyólag sok ember nem azt az életet éli,
amit élhetne tehetsége, adottságai alapján,
hanem bizonyos éppen aktuális trendek,
irányzatok, sémák szerint, vagyis mennek
a többség után. Persze ettől aztán boldog-
talanok, bizonytalanok és kiegyensúlyo-
zatlanok. A klasszikus értelemben vett ér-
tékek szerintem mindig is ugyanazok,
azok nem változnak. Talán közhelynek
hangzik, de a legfontosabb a szeretet –
aminek nyilván különböző fokozatai van-
nak, de egy minimális felebaráti szeretet,
vagy mondjuk így, hogy megértése, elfo-
gadása, tisztelete, megbecsülése és segí-
tése a másik embernek, szükséges ahhoz,
hogy békében és harmóniában tudjunk
élni. S ez érvényes minden másra. Ezt úgy
értem, hogy ha megtanuljuk mindenben
meglátni a szépet és a jót, s nem a negatív
dolgokra összpontosítunk, akkor építőleg
hatunk egymásra és a világra, és ez vezet
a fejlődéshez. Emellett még amit nagyon
fontosnak tartok: az őszinteség, egyenes-
ség, becsületesség, nyíltság, rugalmasság,
tolerancia, figyelmesség, megbocsátás,
együttérzés, felelősségvállalás a saját éle-
tünkért, hogy ne másokban keressük a hi-
bát, hanem nézzünk magunkba is, és pró-
báljuk megtalálni az igazságot, a közös
nevezőt bármely számunkra rossznak tű-

Hit–Magyarság–Érték
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nő helyzetben vagy emberrel kapcsolat-
ban is. Fontosnak tartom, hogy tudatosan
éljünk, hogy megtanuljuk, mi helyes és
mi helytelen, s hogy egy kicsit jobban
megismerjük önmagunk lelki működését,
hiszen minden belülről indul ki, minden
először egy gondolattal kezdődik. Talán
ebben az iskolai oktatásnak is nagyobb
szerepet kellene vállalnia. Elég lenne ke-
vesebb lexikális információval tömni a
gyerekek fejét, hiszen ma az informatika
korában még egy telefonszámot sem jegy-
zünk már meg. Az ideális embert a fen-
tebb leírt tulajdonságokkal képzelem el,
amihez még hozzátenném a céltudatossá-
got, illetve környezettudatosságot, hisz’
ha nem óvjuk meg a természetet és Föl-

dünket, akkor egy idő után a saját életün-
ket tesszük lehetetlenné.

A ránk nehezedő gondok, problémák
közepette szükségünk van kapaszkodókra.
Számodra mi jelenti a legfőbb kapaszkodót?
Látod-e magad körül azt, hogy hit (istenhit)
nélkül élni sokkal-sokkal nehezebb?

Igen, így van. Szükségünk van egy
olyasvalamiben való hitre, ami nem mú-
landó, hanem állandó és örök, hiszen
minden, ami anyagi természetű, elmúlik
és ez által bizonytalan. Nagyon sokáig ke-
restem én is a válaszokat a kérdéseimre.
Hiába jártunk templomba gyerekkorom-
ban, akkor még nem tudtam felfogni azt,
amit aztán már később felnőtt fejjel úgy
hiszem, hogy megértettem. Igen, én is

úgy gondolom, hogy azoknak, akik isten-
hit nélkül élnek, nehezebb. Persze azt
nem könnyű megérteni, hogy ki Isten.
Számomra sem egy szakállas bácsi, ha-
nem egy végtelen intelligencia, egy egye-
temes elme, amely örökkévaló és minde-
nütt jelenlévő. Olyan végtelen hatalmas
erő, energia, amely kifogyhatatlan, s
amely, csak úgy van, mint a Nap, amely
egyformán sugározza a fényét és melegét
minden emberre, élőlényre és létezőre
egyaránt, függetlenül attól, hogy az jó
vagy rossz, szegény vagy gazdag. Talán
Istent úgy tudnám illusztrálni, mint a
tengert, mely pici apró vízcseppekből áll,
és ahol a pici vízcseppek mi, emberi
lelkek vagyunk. Külön-külön talán gyen-
gék vagyunk, de együtt hatalmas erő van
a hátunk mögött. Úgy gondolom, hogy a
nagy egész Isten, vagyis minden, ami lé-
tezik a világegyetemben, és igazi önva-
lónk, amely nem azonos a testünkkel, az
Isten egy darabkája. Ezért is mondják azt,
hogy Isten bennünk van, és Isten által lé-
tezünk. Amikor meghalunk, ez az isteni
énünk távozik el a testünkből. Én abban
hiszek, hogy ha Isten az egész világegye-
temet létre tudta hozni, akkor az én ehhez
képest picinek tűnő problémáim megol-
dásához is útmutatást tud adni. Persze
cselekedni nekem kell. Mint ahogy a Tűz-
szekerek című film egyik főszereplője
mondja, egy pap, akinek megadatott a
gyors futás képessége: – „Isten dicsősé-
gére futok.” „S hogy honnan jön az erő?”
– kérdezte. – „Istentől.” Minden termé-
szeti nép hitt valamilyen felsőbb erőben,
mert tudták, hogy magától nem létezik
semmi. Így gondolom ezt én is.

Milyen üzenetet hordoz számodra húsvét
ünnepe? Vannak-e érdekes, gyermekkori vagy
későbbi, Húsvéthoz kapcsolódó élményeid?

Számomra a Húsvét a megtisztulás és
Jézus feltámadása. Azt az üzenetet hor-
dozza nekem, hogy testünk ugyan mú-
landó, de a lelkünk halhatatlan, s az élet
nem ér véget a halállal. Apukám nagyon
vallásos volt, sokszor jártunk templomba,
ilyen ünnepek alkalmával pedig mindig
ott voltunk. A Bosnyák téri templom fa-
lán csodálatos festmények voltak látha-
tók, melyek jeleneteket ábrázoltak a Bibli-
ából. Én gyerekként sokszor kérdezget-
tem őt, s ő mindig elmesélte az egyes ké-
pekhez tartozó történeteket, amelyek szá-
momra nagyon izgalmasak voltak, bár
akkor még nem hittem a csodákban. Ma
már hiszek, és sokszor eszembe jut, hogy
én is milyen változáson mentem keresztül
a saját belső hitvilágomat illetően. Persze
jártak hozzánk locsolkodni is a fiúk, de az
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annyira nem lelkesített, nem értettem,
hogy ez mire jó. Később aztán már meg-
tanultam, hogy a locsolkodás egy népi
szokás, melyet edző koromban valóságo-
san is megtapasztaltam, úgy, ahogy egy-
kor a legények tehették vidéken. Egyik
Húsvétkor ugyanis a tanítványaim tény-
leg jól meglocsoltak a hirtelen előkapott
szódásüvegekből kispriccelő vízzel, amin
aztán jót nevettünk.

A zenélésen kívül mivel foglalkozol még
mostanában? Az Örökséggel hol koncerteztek
az elkövetkező időszakban?

A zenélés mellett van egy vállalkozá-
som, védőfelszerelést gyártunk a kajak-
kenu sportolók részére. Még edző korom-
ban kezdtem el varrogatni a tanítvá-
nyaimnak azt a bizonyos spriccdeket, ma-
gyarul hullámkötényt. Ma már többféle
terméket gyártunk és forgalmazunk.

Mindemellett nagyon érdekel minden,
ami az emberi lélekkel, az ember lelki,
szellemi fejlődésével kapcsolatos. Ez az
érdeklődés már közel húsz éve tart. Ren-
geteg könyvet olvasok, folyamatosan fe-
dezek fel időről időre új dolgokat mind a
mai napig. 2004-ben olyan lelkes voltam,
hogy egy magániskolát megkértem, hogy
taníthassam ott az általam összegyűjtött
tudást, melynek birtokában, úgy gondo-
lom, boldogabb, sikeresebb életet élhet-
nének az emberek. Mindezt saját maga-
mon, a saját lelki fejlődésemen is megta-
pasztalom folyamatosan. Ennek az össze-
állított tananyagnak a Sikerlélektan nevet
adtam, ahol a siker szó leginkább ered-
ményességet jelent, és azt, hogy hogyan
találjuk meg a saját utunkat, küldetésün-
ket az életben. Akkor ott csak két évig
tanítottam kísérlet jelleggel, de most
ismét kaptam egy lehetőséget kedves
mentorom által a Debreceni Egye-
temen, ahol egy új induló szakon
szintén taníthatom ezt ősztől, és ez
nagy boldogsággal tölt el.

Mindemellett az Örökséggel
számos helyen koncertezünk. Mivel
nincs saját menedzserünk, leg-
inkább oda megyünk, ahová hív-
nak, nemcsak határainkon belül,
hanem azon túl is. Legközelebbi ko
ncertjeink: április 30. Decs,
júniusi koncertjeink helyszínei
pedig: Békéscsaba, Veszprém,
Vác, Mogyoród. A további-
akról a honlapunkon, www.
azorokseg.hu, és a Face-
book-oldalunkon tájéko-
zódhatnak a kedves Olva-
sók.              

Varga Gabriella
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Évforduló

„Lelki megújulás nélkül nincs nemzeti
fennmaradás, nincs üdvösséges jövő”

Cserháti Ferenc püspök szentmisét mutatott be Bécsben a Pázmáneumban 

Mindszenty József bíboros születésének közelgő 125. évfordulója alkalmából

M
indszenty József bíboros-hercegprímás szü-
letésének közelgő 125. évfordulója alkalmá-
ból Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelki-

pásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti
segédpüspök szentmisét mutatott be 2017. március
22-én Bécsben a Pázmáneumban. Vele koncelebrált
Varga János, az intézet rektora és Vencser László, az
ausztriai idegen nyelvű pasztoráció országos igazgató-
ja. Cserháti püspök szentbeszédében arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy Mindszenty József bíboros emlékét nem
elég csak felidézni, életét és tanítását nem elég csak
megcsodálni, abból merítenünk is kell: eleven hitet,
reményt, szeretetet. Mint mondta, bécsi megemléke-
zésünk is akkor lesz hozzá méltó, ha a bíboros irány-
mutatását elfogadjuk és követjük: ha Krisztus fényé-
ben szemléljük az embert és a világot.

„Ma megemlékezünk Mindszenty József bíboros,
hercegprímás születésének 125. évfordulójáról. Negy-
venhat évvel ezelőtt telepedett le ebben a házban, kezd-
te meg szolgálatát az emigrációban; innen, a bécsi Páz-
máneumból folytatta küzdelmét Istenért, egyházért,
egész magyar népünkért, idekint és odahaza. Akárcsak
egykor odahaza, külföldön is igazi jó pásztorként kereste
és szolgálta híveit. Mindszenty bíboros mindmáig a ke-
resztény helytállás, az apostoli buzgóság, a szabadság
és a hazaszeretet eszményképe. Ma megragadjuk az al-
kalmat és imádkozunk boldoggá, szentté avatásáért is,
hiszen az üldözött bíboros keresztény hitből fakadó, vér-
tanúságig menő, kemény elkötelezettségével és egyhá-
za iránti hűségével már rég kiérdemelte nemcsak a világ
népeinek és nagyjainak az elismerését, hanem a hívek
vallásos tiszteletét is” – fogalmazott a szentmise kez-
detén elmondott bevezető szavaiban Cserháti Ferenc
püspök.

A Pázmáneum kápolnája az alkalomra egészen
megtelt. Körünkben volt a Magyar Máltai Lovagok
Szövetségének négy tagja: Kraetschmer Katalin,
Schiedl-Kornis Luca, Stolberg-Stolberg Zsuzsanna és
Kövi László, csatlakozott a megemlékezéshez Eva
Maria Barki nemzetközi jogász, Wurst Erzsébet, az
Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége Kaláka-
Club elnöke, Orbán Zoltán, az Erdélyi Magyarok
Ausztriai Egyesületének elnöke feleségével, Nórával,
Smuk András, az „Európa”-Club elnöke, Szabó Csaba, a
Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese, Zom-
bori István történész-muzeológus, a Historia Ecclesi-
astica Hungarica Alapítvány kuratóriumi tagja, Dombó
Dániel, a Cantus Arcis Kórus karnagya és sokan mások.
Az alábbiakban Cserháti Ferenc püspök szentbeszé-
déből idézünk részleteket.

Részletek Cserháti Ferenc püspök
szentbeszédéből

Mindszenty bíboros személye otthon és külföldön iga-
zi jelképpé magasztosult: főpapi helytállásával és
szenvedéseivel kiérdemelte, hogy a korabeli elnyomás
alatt szenvedő magyar katolikus egyház és egész ma-
gyar népünk jelképévé váljon. Szenvedésének törté-
nete: bebörtönzése, kegyetlen megkínzása, töretlen
küzdelme Istenért, egyházért és népünk szabadságá-
ért bejárta az egész világot és nagy elismerést váltott
ki számára világszerte. Tisztelete azóta is tart és ma is
sokan méltányolják, hogy a hitleri és a sztálini dikta-
túra idején szilárdan védte az Isten, az egyház és né-
pünk ügyét, keményen ellenállt a vallást és kultúrát
pusztító elnyomásnak, és ha kellett, akkor még a bör-
tönt és ennek gyötrelmeit is vállalta meggyőződé-
séért.

A budapesti Amerikai Nagykövetség elhagyása
után az emigrációba kényszerült bíboros egyedülálló
felvilágosító munkát végzett Nyugaton a kommuniz-
mussal szemben hiszékeny emberek körében. Magyar
embernek talán sohasem volt az övéhez hasonló hírne-
ve a nagyvilágban, és ezt lépten-nyomon tapaszta-
lom, amikor hozzá hasonlóan járom a világot magyar
testvéreim szolgálatában. Nevét ismerik, és nem csak
a magyar körökben: a külföldiek szemében Mind-
szenty és a magyarság gyakran ugyanaz. Találóan fo-
galmazta meg ezt 1974. december 22-én Henry J.
Ralph, a máltai lovagok nagykövete köszöntőjében a
bíboros San Franciscó-i látogatása alkalmával: „Egyet-

len szót sem tudok magyarul, mint ír-amerikai ember
állok itt, mint San Francisco szülötte. Nagy emberre
emelem poharam, e század egyik legnagyobb emberére,
mert kifejezője ő az emberi nagyságnak.” (Csonka Emil,
A száműzött bíboros, 234–235. o.).

A külföldi száműzetésbe kényszerült bíboros nem-
csak nagy elismerésben, tiszteletben részesült világ-
szerte a magyarok és a nem magyarok körében, ha-
nem egész Nyugatot behálózó lelkipásztori körútjai-
val, beszédeivel mindmáig meghatározta a nyugati
magyarság és papjaik gondolkodásának irányvonalát.
Mindszenty bíboros valóban „aggastyánként lett a vi-
lágban szétszórt magyarság hű pásztora és igaz atyja”
(sírfeliratának szavai szerint), míg 1975. május 6-án a
bécsi irgalmasok kórházában Istenért, egyházért és
hazáért, a Szent Pannóniáért lüktető szíve utolsót
dobbant. Az igazság világraszóló hangját azonban
azóta is hallatja. A külföldi magyarok püspökei, Irányi
László és Miklósházy Attila a bíboros nyomdokain ha-
ladtak, és magam is ezt teszem, amikor hangját hal-
latom és az ő szellemében igyekszem szolgálni népün-
ket. A szentéletű főpap szellemi örökségével így ma is
bejárja a világot, felkeresi övéit, és ugyanarról beszél,
mint korábban, amikor köztünk járt. Az ő szellemében
működő külföldi magyar papok által folytatja küzdel-
mét Istenért, egyházért, népünkért határainkon belül
és kívül, és igyekszik „megtartani magyarságában s hi-
tében népünket” (végrendeletének szavait idézve). Ma
is azt hirdeti, amit egykor: lelki megújulás nélkül nincs
nemzeti fennmaradás, nincs üdvösséges jövő! „Ez vég-

Vencser László                           Cserháti püspök                     Varga János
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rendeletem – írja élete végén – azoknak, akikkel talál-
koztam, akik hallottak rólam, vagy akik elkerültek: [...]
teremtsünk keresztény hitre épülő egyházi közösséget.
[…] A gyermek kapjon a családban, a hétvégi iskolá-
ban [...] krisztusi hitet magyar nyelven, magyar öntuda-
tot... Mindezt gyűlölet és ellenséges érzés nélkül, csak
munkával, hitben és áldozatban.” Üzenetét maga sza-
vatolja: „Amit e sorokkal lelketekre akarok kötni, ezért
éltem, ezért élek és imádkozom itt és az örökkévalóság-
ban" (Mindszenty József, Hirdettem az Igét, MA,
Vaduz, 1982, 230–231. o.).

Mindszenty József bíboros szellemi örökségével
ma is bejárja a világot, és papjai által továbbra is azt
sürgeti, amit egykor: Isten, egyház és a magyarság
szeretetét. Azokra az egyetemes keresztény és nemzeti
értékekre emlékeztet, amelyeket őseink is nagyra be-
csültek; amelyekért felkeltek és életüket áldozták.

Mindszenty József bíboros emlékét ezért nem elég
csak felidézni, életét és tanítását nem elég csak meg-
csodálni, abból merítenünk is kell: eleven hitet, re-
ményt, szeretetet. Bécsi megemlékezésünk is akkor
lesz hozzá méltó, ha a bíboros iránymutatását elfogad-
juk és követjük: ha Krisztus fényében szemléljük az
embert és a világot. Ha nem egy-egy érdekcsoport
elfogultságával, hanem a mindenkit elfogadni és min-
denkivel kiengesztelődni kész szeretet bátorságával
nézzük múltunkat és jelenünket. Mindszenty bíboros
ebben is példát adott. Tudott szeretettel és megértés-
sel szólni azokról is, akiket megtört az üldözés, akik
gyengék voltak vagy elestek. Szent Péter utóda iránt
mindig engedelmes volt, akkor is, amikor ez lelkileg
nehezére esett!

Befejezésül kérjük az Egek Urát, hogy legyen az
isteni igazság, amit életében hittel szolgált, ma is él-
tető erő, lelki megújulás, megbékélés és bizalom for-
rása mindannyiunk számára! Ugyanakkor imádkozunk

is, hogy mihamarabb valóra váljon Boldog VI. Pál pápa
próféciája: „Ha majd lecsillapul a szenvedélyek kavar-
gása, a történelem megadja személyének azt a helyet,
amely megilleti” (Csonka Emil, A száműzött bíboros,
258. o.).

„Áldd meg, Urunk, a magyarságot!”

A szentmisén nagyböjti, bűnbánó lélekkel és örven-
dező hálaadással így fordultunk a történelem Urához,
amikor megemlékeztünk a minden üldöztetésben hű-
séges főpásztorról, a XX. század magyar történelmé-
nek fehér vértanújáról, születésének 125. évfordu-
lóján:

– Kérünk, Urunk, legyen az Egyház, a Pápa, a püs-
pökök, a papok a Szentlélek által egyesítve, irgalmad
művének folytatója! Segíts, hogy hűségben és hősie-
sen szolgáljunk Téged, az embereket és az igazságot!

– Add, Urunk, hogy ez a Húsvét előtti bűnbánati-
készületi idő segítse elő minden közösségben az ellen-
tétek feloldódását, a széthúzás megszűnését, a kien-
gesztelődést!

– Hálát adunk a hősök előttünk járó nemzedé-
kéért, köztük boldog Meszlényi Zoltán, boldog Apor
Vilmos, boldog Bogdánffy Szilárd, boldog Scheffler

János, boldog Batthyány-Strattmann László, boldog
Salkaházi Sára, Isten Szolgája Márton Áron és Isten
Szolgája Mindszenty József bíboros hitből fakadó, ta-
núságtevő életéért. Segíts, Urunk, hogy példájukat kö-
vessük, közbenjárásukat tapasztaljuk és a két nagy fő-
papot is mielőbb a szentek és boldogok sorában tisz-
telhessük!

– Áldd meg, Urunk, a magyarságot, add, hogy
mindig legyen legalább egymillió imádkozó magyar,
és segíts minket határoktól függetlenül, hogy egység-
ben, békében éljünk, őrizzük hagyományainkat és épít-
sük nemzetünket!

– Hallgasd meg a reménytelen helyzetbe került,
jogaitól megfosztott, üldözött testvéreinkért szóló áll-
hatatos kérésünket! Adj nekik enyhülést, szolgáltass
nekik igazságot, és add, hogy szabadságban és bé-
kében élhessenek!

Magyarok Nagyasszonya, valamint a magyar
szentek és boldogok közbenjárására kérünk, Urunk,
hallgasd meg imánkat, szenteld meg igyekezetünket,
erősítsd meg akaratunkat, vidd sikerre vállalkozásain-
kat, tedd újra naggyá és szentté sokat szenvedett ma-
gyar népedet – hangzottak a hívek könyörgéseit ösz-
szefoglaló szavak.

A szentmise az Isten Szolgája Mindszenty József
bíboros boldoggá és szentté avatásáért szóló imával –
„Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választot-
tad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges
főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője.
Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb
Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi
Urunk által. Ámen” – és a Máltai lovagok imájával,
valamint a Boldogasszony anyánk közös eléneklésével
ért véget.                                                        Varga Gabriella

a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa 
(Ausztria)

Antal Sándor brácsaművész kamarakoncertje 
Bécsben a Pázmáneumban

Mindszenty József bíboros születésének 125. évfordulóján

A
csíkszeredai születésű, jelenleg Bécsben élő brá-
csaművész, a csehországi Filharmonie Brno szó-
lóbrácsása, a Gráci Zeneművészeti Egyetem

mesterszakos hallgatója, Antal Sándor kamarakon-
certjével emlékeztünk meg Ausztriában Mindszenty
József bíboros születésének 125. évfordulójáról. A
bécsi Pázmáneum dísztermében 2017. március 29-én
este megtartott hangversenyre Burgenlandból és Al-
só-Ausztriából is érkeztek érdeklődők, hogy emlékez-
zenek az utolsó magyar hercegprímásra, a fehér vérta-
núra, és hogy meghallgassák Johannes Brahms, Bar-
tók Béla, Mathias Rüegg, illetve Antonin Dvořak mű-
veit a világszerte ismert és elismert művész, Antal
Sándor, valamint hallgató- és zenésztársai előadá-
sában.

– Mindszenty József hercegprímásról a szavak és a
zene nyelvén is megemlékezünk ma – mondta el be-
vezetőszavaiban az intézet rektora, Varga János. Idézte

Liszt Ferenc gondolatát, miszerint „a lelkek, amelyek
keresik egymást az élet szenvedései közepette, nem ta-
lálkoznak másutt, mint az imában és a zenében.” Így
tud egymással két nagy egyéniség találkozni: mind-
kettejük szíve magyarul és a magyarságért dobogott.
Így tudunk az imádságban és a zenében mi is emlé-
kezni – tette hozzá a rendezvény házigazdája.

Az elkövetkezőkben, német és magyar nyelven
felváltva, Mindszenty József önéletírásából olvasott fel
életrajzi részleteket. Hozzáfűzte: a bíborosnak össze-
sen huszonnyolc évnyi börtön, szabadságvesztés,
meghurcoltatás jutott osztályrészül. „Kívánságom az,
hogy életemet Magyarországon töltsem népem között,
amelyet határtalanul szeretek. Ha ez lehetetlen volna,
mert az érzelmi tényezők fellángoltak ellenem, vagy

Cserháti püspök                     
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pedig az egyház magasabb rendű szempontjai mást kö-
vetelnek, abban az esetben elfogadom azt, ami valószí-
nű, életem legsúlyosabb keresztje lesz” – hallhattuk azt
az óhajt és elhatározást, amelyet a hercegprímás 1971
szeptemberében, tizenöt évnyi kényszertartózkodásá-
nak megszűnése után, a budapesti amerikai nagykö-
vetség elhagyását követően, Rómán keresztül vezető
úton Bécsbe a Pázmáneumba érkezésekor mondott.
Emlékirataiból a kardinális ekkor megfogalmazott cél-
jait is felelevenítettük: „Amikor elindultam szomorú
számkivetésembe, némi vigasztalást találtam abban a
gondolatban, hogy – ha Isten életet és erőt ad – külföl-
dön is szolgálhatok három életfontosságú célt: mint ma-
gyar prímás főpásztori gondjaimba vehetem a több
százezer hazátlan magyar katolikust, emlékirataim kia-
dásával figyelmeztethetem a még szabad világot a bol-
sevizmusnak évről évre növekvő és terjeszkedő veszé-
lyére, és néha talán arra is adódik alkalmam, hogy szó-
szólója legyek tragikus sorsú népünk ügyének.”

– Boldog VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa is
kiemeli Mindszenty hercegprímás hűségét, tanúság-
tételét, áldozatkészségét, erényeinek példáját, és hogy
az egész népért ajánlotta fel szenvedéseit, töviskoro-
nája viselését: imádkozott és szenvedett a magyar né-
pért – emlékeztetett Varga János rektor. „Az élet meg-
alázta, a halál felmagasztalta. Holtában is beszél” – ál-
lapította meg az üldö-
zött főpásztorról a Páz-
máneum rektora, majd
emlékező összeállítása
végén ismét Mind-
szenty szavait idézte,
hogy tudniillik az idő
Isten kezében van és az
idő az igazság legfőbb
szövetségese.

Az ünnepi hang-
versenyen – melyen a
neves zenész-tanár,

Prof. Herbert Kefer is jelen volt – Antal Sándor mellett
két fiatal tehetség, Eva-Maria Radl és Dunja Stefano-
vits brácsajátékát is meghallgathattuk. Zongorán Ma-
ria Vigilante kísérte őket. Max Reger: 1. és 4. téte-
lek az első brácsa Szvitből g-mollban; Johannes
Brahms: Esz-dúr Szonáta brácsára és zongo-
rára; Antonin Dvořak: h-moll Cselló-verseny
brácsaátiratban, 1. tétel; Matthias Rüegg:
Veni, vidi, vici brácsára és zongorára;
valamint Bartók Béla: Brácsa-verseny
művei hangzottak el.

Antal Sándor Csíkszeredában szüle-
tett és középiskolai tanulmányainak befejez-
téig ott is élt és tanult. Édesapja is zenész lévén,
hamar kezébe vette a hegedűt és ez ki is jelölte
számára jövője útját. Felsőfokú tanulmányait a
kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián végezte
2000–2005 között, brácsa szakon. Röviddel azután
Nagyváradra került az Állami Filharmóniához, ahol öt
évet játszott. Adott ponton azonban úgy érezte, hogy
szeretne szakmailag továbbfejlődni, világot látni és
elment egy évre Hollandiába tanulni a neves Schiffer
Ervin brácsaművészhez. Eközben ismerte meg a Bécs-
ben élő Haffner Eszter hegedűművészt és rajta ke-
resztül Herbert Kefer professzort, s már nem is volt
kérdés számára, hogy tanulmányait hol folytatja: a

Gráci Zeneművészeti
Egyetem felsőlövői
(Oberschützen-i) Inté-
zetében, Herbert Kefer
professzor tanítványa-
ként. „Herbert Kefer ta-
nár úr – aki nem mel-
lesleg a bécsi Artis Quar-
tett brácsása – számom-
ra a legjobb választás
volt. Rengeteget tanul-
tam tőle” – mondta el
lapunknak a hangver-

seny után Antal Sándor. A fiatal művésztől
megtudtuk azt is: ausztriai egyetemi évei
alatt többször visszajárt koncertezni Er-
délybe, Romániába, de közben járta Euró-
pát is és gazdagította zenei világát.
2008 és 2015 között a németországi
Philarmonie der Nationen tagja volt,
2015 szeptemberétől pedig a
Brnói Filharmonikus Zenekar
brácsa-szólamvezetője. Életé-
nek jelenlegi színterei tehát
Ausztria, Csehország és Er-
dély, egyidejűleg. Mes-
terszakos diplomáját a
Gráci Egyetemen ez
év szeptemberé-
ben fogja meg-
szerezni. 

K u r t á g
György, Robert

Levin, Erdélyi Csaba,
Marius Ungureanu, Schiffer Er-

vin, Haffner Eszter, Răzvan Popovici,
Roland Daugareil és Herbert Kefer által, akik

alapvetően befolyásolták zenei világát, Antal Sándor
olyan összetett művésszé vált, aki zenekari muzsi-
kusként, kamarazenészként és népzenészként egya-
ránt megállja a helyét.

Bécsbe érkezésekor egy ideig a Pázmáneum lakó-
ja volt, innen ered kapcsolata az intézettel. Mint
mondta, nagy örömmel jött vissza társaival együtt
ezen az estén e patinás falak között e jeles alkalommal
koncertet adni.

Az ünnepi hangverseny után, az est méltó befe-
jezéseként, elhangzott a 125 éve született hercegprí-
más boldoggá és szentté avatásáért szóló ima:
„Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választot-
tad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges
főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője.
Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb
Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi
Urunk által. Ámen” Varga Gabriella

a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa
(Ausztria)

Antal Sándor

A  hangverseny művészei
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C
serháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori
ellátásával megbízott Esztergom-budapesti se-
gédpüspök Magyarok a bajor fővárosban című, a

METEM Kiadó gondozásában nemrég megjelent kö-
tetét München után Bécsben is bemutatta, 2017. már-
cius 22-én, a Collegium Pázmáneum dísztermében. A

rendezvényre, amelyet Varga János rektor meghívá-
sára közvetlenül a Mindszenty József bíboros-herceg-
prímás születésének 125. évfordulója alkalmából be-
mutatott ünnepi szentmise után tartottak, a szerzőt
Zombori István történész-muzeológus, a könyv kiadói
szerkesztője és Szabó Csaba egyháztörténész, a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár főigazgató-helyettese is el-
kísérte.

Igen nagy érdeklődés követte Cserháti Ferenc püs-
pök könyvének bécsi bemutatóját: a Pázmáneum dísz-
terme az alkalomra egészen megtelt. Jelen volt Hajas
Gábor bécsi magyar követ; Vencser László, az ausztriai
idegen nyelvű lelkészségek országos igazgatója; Eva
Maria Barki nemzetközi jogász; Kraetschmer Katalin,
Schiedl-Kornis Luca, Stolberg-Stolberg Zsuzsanna és
Kövi László, a Máltai Lovagrend tagjai; Wurst Erzsébet,
az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége –
Kaláka-Club elnöke; Orbán Zoltán, az Erdélyi Magyarok
Ausztriai Egyesületének elnöke feleségével, Nórával;
Smuk András, az „Európa”-Club elnöke és sokan má-
sok. Varga János rektor köszöntőszavai után Zombori
István a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány te-
vékenységét és kiadványait, köztük a METEM Könyvek
sorozatát ismertette, Szabó Csaba a kötetről szólt bő-

vebben, Cserháti Ferenc püspök pedig könyve meg-
születésének folyamatáról tájékoztatta az érdeklő-
dőket, lapjairól pedig elsősorban a Mindszenty József
bíborossal kapcsolatos emlékeket idézte fel.

Cserháti Ferenc hosszú éveken-évtizedeken ke-
resztül Münchenben élt, szolgált és látta el különböző
németországi megbízatásait. A most megjelent, 446
oldal terjedelmű munkájáról így vall: „Ez a történelmi
összefoglaló kíváncsiságból született. Meg akartam is-
merni elődeimet, a magyar lelkipásztorokat és híveiket
Münchenben. Aztán hobbiból, szórakozásból és hasznos
időtöltésből is született, legtöbbször késő esti órákban,
televízióban sem lelve érdemesebb műsort, éjféltáji le-
fekvés előtt, éveken keresztül, jó másfél-két évtizeden át.
[…] Eleinte eszem ágában sem volt történelmet írni.
Csupán jegyzeteket akartam készíteni a magam részére.
Később rögzíteni akartam, ami rögzíthető a müncheni
magyarokról, papokról és hívekről, az egyházban és az

egyház közelében. Össze akartam állítani lelkészelődeim
névsorát.”

A Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány és
a METEM Könyvek sorozat

Zombori István történész-muzeológus, a Historia
Ecclesiastica Hungarica Alapítvány (HEH) kuratóriumi
tagja Bécsben is elmondta: a Magyar Egyháztörténeti
Enciklopédiai Munkaközösség (METEM) 1988-ban
azzal a céllal jött létre, hogy egy a magyar egyház
ezeréves történetét átfogó és az egyház alapegységét,
a plébániát figyelme középpontjába állító mű összeál-
lítását hozza létre. A Magyar Egyháztörténeti Encik-
lopédiába az ezeréves múlt valamennyi parókiáját fel
akarják venni. Az időközben születő részeredmények
publikálására évkönyv jelleggel létrejövő Magyar Egy-
háztörténeti Vázlatok ma folyóiratként működik, éven-
te két kötetben, négy számban jelenik meg és már a
harmincadik évfolyamához érkezett. A METEM Köny-
vek sorozat a terjedelmesebb munkáknak: életrajzok-
nak, tanulmányköteteknek, monográfiáknak nyújt le-
hetőséget a megjelenésre; ebben eddig kilencven kö-
tet látott napvilágot. Az Ecclesia Sancta sorozat a kül-
földi egyházak összefoglaló történetét bemutató köte-
teket tartalmazza, rendszerint valamely jelentős kiad-
vány fordítása révén; ebben eddig mintegy tíz kötet je-
lent meg. A sorozatokon kívül mindez ideig közel száz
kötet látott napvilágot – vagyis a HEH kiadványai ösz-
szességében megközelítik a háromszázat. Mindezen

„Magyarok a bajor fővárosban”
Cserháti Ferenc püspök Bécsben a Pázmáneumban is 

bemutatta új könyvét

Könyvbemutató

Zombori István beszél

Cserháti püspök atya beszél

Szabó Csaba beszél
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munkálkodás során újraindulhatott a magyar egyház-
történeti kutatás – tájékoztatott Bécsben Zombori Ist-
ván. Hozzátette: vallási és felekezeti megkülönbözte-
tés nélkül az ezerszáz éves magyar múlthoz kötődő
egyháztörténet bármilyen témájának közlését felada-
tuknak tekintik.

A Magyarok a bajor fővárosban című könyvről

A METEM Könyvek sorozatban megjelent, Magyarok a
bajor fővárosban című kötet a müncheni magyar kato-
likus egyházközösség 1945-ben kezdődő, bő félévszá-
zados történetét vázolja fel az ezredfordulóig terje-
dően. A könyv, rövid bevezető után, a második világ-
háborút követő vatikáni rendelkezések elvándorlókra
vonatkozó intézkedéseinek megfelelően három na-
gyobb fejezetre: a németországi Vatikáni Misszió, az
„Exsul familia” és a „Nemo est” korszakára tagolódik,
amelyek során a vatikáni intézkedések mindig újra
megváltoztatták az emigrációba kényszerült lelkipász-
torokra és az élet-halál harcot folytató, állandóan vál-
tozó, formálódó, idegen nyelvű egyházi közösségekre
vonatkozó irányelveket és működési szabályokat. A
müncheni magyar egyházi események folyamatos fel-
jegyzéséből megismerhető a bajor fővárosban élő ma-
gyarok hazafias és keresztény elkötelezettsége, hit-
buzgósága és hazaszeretete, egyház iránti hűsége, a
magyar identitás és kulturális örökség megőrzéséért
és ápolásáért vívott hősies küzdelme az idegenben.
Történelmük nemcsak egy külföldi magyar egyház-

község féltve őrzött emléke, hanem az egyetemes ma-
gyar történetírás kitörölhetetlen és szerves része is,
amely mindenütt, itthon és külföldön egyaránt meg-
becsülést érdemel.

Cserháti Ferenc Mindszenty bíboros és a
müncheni magyarok kapcsolatáról is beszélt

Cserháti püspök a bécsi könyvbemutatón a kötet tar-
talmából leginkább a Mindszenty József bíborossal
kapcsolatos emlékeket idézte fel, köztük az 1972. ja-
nuár 8-i, általa „a Pázmáneum megszállásának” ne-
vezett eseményt, amikor a müncheni cserkészek rövid-
del a kardinális odaköltözése (1971. október 23.) után
meglátogatták és újévi műsorral köszöntötték őt az
osztrák fővárosban. Cserháti Ferenc szólt arról is, hogy
a hercegprímás első nyugat-európai útja Bécsből
1972. május 20-án Münchenbe vezetett, ahol Döpfner

bíboros vendége volt, majd 1974-ben még egyszer
meglátogatta a müncheni magyarokat.

Szabó Csaba: „Elsőrangú történelmi munka,
szépirodalmi stílusban”

Szabó Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár fő-
igazgató-helyettese Bécsben elmondta: az olvasó el-
sőrangú történelmi munkát tart a kezében, műve ösz-
szeállításakor a szerző hiteles adatokra, levéltári, plé-
bániai és magániratokra, levelezésekre, visszaemlé-
kezésekre és a szakirodalomra támaszkodott. Rendkí-
vül gazdag jegyzetapparátus segíti az olvasót az értel-
mezésben és igazolja a könyv lapjain szereplő állítá-
sokat. „A szerzőt dicséri az élvezetes, szépirodalmi stílus
és az alaposság, a kiadót az igényes tipográfia” – je-
gyezte meg Szabó Csaba. A könyvben részletesen be-
mutatott fél évszázadot így jellemezte: az is a magyar
történelem, a magyar emigráns történelem, a magyar
katolikus egyház történelme a létezett szocializmus
időszakában. „Münchenben így építkezett az emigráns
katolikus magyarság. Számvetés is a könyv. Minden-
képpen üdvözlendő lenne, ha Bécsben is elkészülne egy
hasonló visszapillantás” – tette hozzá a történész.

Az est folytatásában a könyv dedikáltatására és a
vendégekkel folytatott kötetlen beszélgetésre is lehe-
tőség nyílt, amivel éltek is a nagyszámú érdeklődők.                                                             

Varga Gabriella
a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa

(Ausztria)

A
Magyarok a Szovjetunió táboraiban 1944–1956
című kiállítás 2017. március 25-i linzi megnyitó-
ján a Szent Antal-plébánia közösségi terme már-

már szinte kicsinek bizonyult, a környéken élő, érintett
családok tagjai és a közös történelmi múltunk iránt ér-
deklődők épp hogy befértek a tágas terembe. A más-
fél órás kulturális műsor és a budapesti vendégekkel:
Petrás Mária Prima Primissima- és Magyar Örökség-dí-
jas népdalénekessel, illetve Csibi Krisztinával, a Ma-
gyarság Háza igazgatójával való találkozás élménye
azóta is élénken él a felső-ausztriai magyarokban.

A Szent Antal-plébánia huszonnégy tablóval kör-
bevett közösségi termében a műsor elején meggyúj-
tott kegyeleti gyertya lángja mellett először Tőkés
Enikő, a Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesületé-
nek elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Nagyon szomorú
eseményre emlékezünk ma, de rendezvényünk által
mi is emléket állítunk nemzetünk ártatlan áldozata-
inak – mutatott rá, majd megemlékezett gyergyóre-
metei anyai nagytatájáról, Balázs Abri Sándor csizma-
diamesterről, aki közel négy évet töltött a Gulágon és
hazatérése után, az elszenvedett gyötrelmek követ-
keztében már csak alig néhány hónapot élt. „Legyen a
mai rendezvény közös tiszteletadás minden áldozatnak,
s ne csak a muszkaföldre elhurcoltakra emlékezzünk,
hanem a XX. század többi szomorú erőszakos cselekmé-
nyeiben elhalálozottakra és sebesültekre is” – hangsú-
lyozta Tőkés Enikő.

Vencser László morálteológus, az ausztriai idegen
nyelvű lelkészségek országos igazgatója a jelenlévőket

Linzben a Szent Antal-plébánián

is megnyílt a Gulág-kiállítás
Katolikusok és reformátusok közös megemlékezése volt

Vencser László
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a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László szavaival
köszöntötte, melyek szerint „a történelmi múltra ke-
gyelettel és pontosan kell emlékezni, mert a jelenben így
lehet felelősen cselekedni, továbbá így lehet reményt
adni a jövőnek”. A továbbiakban kiemelte, hogy közös
történelmi eseményeinkre való közös visszatekinté-
sünk, nemzeti ünnepeink közös megünneplése mind
azt fejezi ki, hogy egy nemzethez tartozunk, bárhol is
van a szülőföldünk és bárhol is éljünk a világban. Ez a
kiállítás az emlékezés mellett felszólítást is jelent szá-
munkra a jövőre nézve: fel kell mutatnunk a világnak
a történelem fájdalmas fejezeteit is, hogy abból tanul-
hasson a jelen és a jövő nemzedéke – hívta fel a figyel-
met Vencser László, majd Soren Kierckegard

(1813–1855) dán filozófus-teológus gondolatát adta
útravalóul: „Az élet csak úgy érthető, ha visszatekin-
tünk, de csak úgy élhető, ha előrenézünk.” Mi visszate-
kintünk, hogy megértsük az életet, és előrenézünk,
hogy azt élni tudjuk. Kívánom, hogy a kiállítás segít-
sen minket itt a diaszpórában magyar keresztény jö-
vőnk építésében, hittel, reménnyel és összetartó sze-
retettel – zárta szavait az ünnepi szónok.

Gyóni Géza Csak egy éjszakára… című versét a

kultúregyesület és a református közösség három tagja:
Froschauer Ildikó, Máthé Gergely és Klein Tibor tol-
mácsolásában hallgathatták meg a jelenlévők, majd
Petrás Mária újabb énekszáma után a kiállítást Csibi
Krisztina nyitotta meg. 

A Magyarság Háza igazgatója elmondta: az ország
lakosai nem beszélhettek a megtorlás veszélye nélkül
a szovjet fogság traumájáról, az embertelen körülmé-
nyek, az éhezés és a túlhajtott munkából következő
tömeges elhalálozásokról. „S hogy ne legyen hallgatás
és ne merüljön feledésbe mindaz, ami a magyarsággal
1944-ben és az azt követő néhány esztendőben történt,
Magyarország Kormánya a 2016. évet Gulág-emlékévvé
nyilvánította, tudván azt, hogy ez az a szó, amely a
határainkon kívül is az embertelenség, a félelemterhes
kommunista terror, a sztálini önkény szinonimájaként
ismert” – fogalmazott Csibi Krisztina. Tájékoztatta a
jelenlévőket arról is, hogy az emlékév alkalmából a
Magyarság Háza 2016 szeptemberétől a Veritas Törté-
netkutató Intézet Magyarok a Szovjetunió táboraiban
1944–1956 című vándorkiállítását a hozzá kapcsolódó
rendezvényekkel eddig húsz külhoni magyar telepü-
lésre: Dunaszerdahelyre, Pozsonyba, Csíkszeredába,
Marosvásárhelyre, Komáromba, Rimaszombatra, Kas-
sára, Nagyváradra, Székelyudvarhelyre, Beregszászra,
Ungvárra, Munkácsra, Nagyszőlősre, Eszékre, Újvidék-
re, Zentára, Lendvára, Nagybányára, Máramarosszi-
getre és Bécsbe is eljuttatta, március végéig pedig Linz

mellett a macedóniai magyar közösségek is csatlakoz-
nak a lágerek áldozatait, borzalmait ismertető kiállítá-
sok helyszíneinek sorához. „Remélem, hogy a közös
emlékezés segít abban, hogy a következő nemzedék is
megismerhesse a Szovjetunióba hurcolt magyar áldoza-
tok százezreinek sorsát, a kommunista diktatúra sötét
múltját” – mondta Linzben a Magyarság Háza igaz-
gatója.

Szavai után és Petrás Mária hosszú Kyrie eleison
fohászéneke alatt a teremben csaknem mindenki
meggyújtott egy kismécsest, vagy egy konkrét Gulág-
áldozat-hozzátartozójára emlékezve, vagy általában
az áldozatok emlékére. A gyertya és a mécsesek láng-
ja mellett e sorok írója a 101. életévében nemrég el-
hunyt Olofsson Károly, szerzetesi nevén Placid atya
Gulág-emlékeiből idézett fel néhányat, köztük az em-
lékezetes húsvéthoz, karácsonyhoz és a túlélés négy
szabályához kapcsolódóakat.

Megemlékezésünk végén Tőkés Enikő átnyújtotta
a közönségnek Váci Mihály Ha érdemes, ha nem című
versét, e sorok írója pedig a kiállítás magyar és német
nyelvű katalógusát, a Szent Kereszt Ökumenikus Ma-
gazin két korábbi lapszámát, melyek egyikében Placid
atyáról, másikában Petrás Máriáról olvashatnak az
érdeklődők, valamint a bécsi Kaláka-Club nemrég
megjelent 2017-es évkönyvét, amelynek lapjain egy
linzi esemény beszámolója is helyet kapott. Tőkés
Enikő aznap ünnepelt születésnapja alkalmából való
felköszöntése után – amelyhez egy jókívánság-ének-
kel Petrás Mária is csatlakozott – az estet, ugyancsak
megható gondolatsorával, Szabó Ernő linzi magyar
lelkész zárta. Személyes, nagytatájához fűződő, meg-
rázó emlékeinek felelevení-
tése után közös imára hívta a
jelenlévőket: vezetésével a
Miatyánkot, az Üdvözlégyet
és a halottakért való imát
mondtuk el közösen. Azután
pedig az Ó én édes Jóistenem
éneket Petrás Máriával szin-
tén együtt énekelte minden-
ki…                                                        Varga Gabriella

a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa
(Ausztria)

Gyertyagyújtás

Ima és ének

Petrás Mária

Csibi Krisztina

Versmondók

Ima és ének
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A cölibátus kérdése ismét
téma az egyházban

Ferenc pápa talán nyitna ebben a kérdésben?

H
át igen, minden viccnek 50 száza-
léka igaz, így ennek a viccnek is
van igazság magva. Az a helyzet,

hogy amikor még gondot okoz az em-
bernek a cölibátus kérdése, nincs hatal-
mában megváltoztatni az egyház be-
vett szokásait, mire meg odakerülne,
hogy megváltoztathatná, már nem je-
lent gondot a cölibátus. Egyszerűen ez
van. A tények pedig tények, mindenki-
nek mérlegelnie kell, és a hivatására úgy
kell berendezkednie, hogy a körülmé-
nyekkel számolnia kell. 

Az viszont tény, hogy az egyház ko-
moly gondokkal küzd. Nem látni, hon-
nan lesz utánpótlása a klérusnak, a cöli-
bátus választhatóvá tétele pedig a je-
lenlegi álláspont szerint nem oldaná
meg a paphiány problémáját. Az egy-
ház ezért is kezeli ezt a kérdést továbbra
is visszafogottan. Tudnunk kell, hogy
nem dogmatikai kérdés a cölibátus, si-
mán csak jogi, fegyelmi döntés, amit a
pápa bármikor egy tolvonással megvál-
toztathatna, no de ez mi mindent hozna
magával.....? Senki sem tudja és talán
ezért is érzékeny ez a kérdés. Ami vi-
szont tény, amiről már több előadásom-
ban is beszéltem, a család komoly krízi-
se. Európában nem az egyház és a pap-
ság van krízisben, hanem a család intéz-

ménye. Ebből fakadóan van az érték-
vesztés, innen származik a népesség
csökkenése és a paphiány is ebből a
tényből fakad. Az afrikai országokban,
vagy Dél-Amerikában nincs paphiány,
sőt! Európában viszont, még azokban a
protestáns közösségekben, ahol nőket
is, férfiakat is delegálnak lelkipásztori fe-
ladatokra, nincs cölibátus sem sokkal
jobb a helyzet, mint a katolikus egyház-
ban. Talán a lelkipásztorok könnyebben
viselik a terheket, talán kevesebb a lelki
gondokkal, személyiség zavarokkal küz-
dő személyek száma, mint a katolikus
egyház felszentelt papjai között, de ez
sem mindig 100 százalékban bizonyít-
ható, maximum nyomaiban tetten ér-
hető.

A napokban jelent meg Németor-
szágban egy cikk a Die Zeit című heti-
lapban, amelyben Ferenc pápa a rá jel-
lemző nyíltsággal válaszol számos ége-
tő kérdésre – időre van szükség a terje-
delmes szöveg hiteles lefordításához,
de érdemes már is foglalkozni a cikkel,
mert olyan kérdéseket feszeget, ami
őszinte, igaz kérdésekre keresi a vá-
laszt, még akkor is, ha sokunkban kelt
hiú ábrándokat, vagy akár konzervatív
barátainkban felháborodást.

Amíg elkészül a magyar változat,

Katolikus hírek

Egy-egy kicsit fel-fellángol az egy-

házban a cölibátus kérdése. Már a II.

Vatikáni Zsinat után volt egy tö-

meghisztéria az egyházban, amikor

főleg nyugaton tömegesen léptek ki

a papok az egyházi szolgálatból,

mert csalódottak voltak, hogy a

cölibátus nem lett eltörölve. Ez a té-

ma azóta is visszatér, és minden ge-

nerációt foglalkoztat. Ráadásul

megosztó kérdés, sokan egyedüli

járható útnak tartják, még mások

egy tollvonással megszüntetnék.

Kispapként emlékszem, amikor mi is

lázadtunk, majd elfogadtuk, majd

vicceket meséltünk és a már meg-

lévő papok viselt dolgait elemez-

gettük, igazolva azt a tényt, hogy itt

lenne az ideje ebben a kérdésben is

lépnie az egyháznak. Egy vicces

történet is ekkor született, ami mára

már szakállas viccnek számít, de

még ma is megmosolyogtat: Két plé-

bános beszélget és megkérdezi az

egyik a másikat: – Kolléga, mondd

kérlek, szerinted mikor fogják a cö-

libátust eltörölni? – Nem tudom...,

szerintem mi már nem éljük meg, de

talán majd az unokáink! – hangzott

a válasz.
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annyi mindenképp elmondható, hogy
Ferenc pápa ebben a beszélgetésben
talán egy kicsit még tovább tárja azokat
a bizonyos kapukat, amelyeket a II. Vati-
káni Zsinat aggiornamentoja kinyitott.
A zsinat sok mindent megváltoztatott,
amit előtte elképzelni sem mertünk
volna.

A dialógus címe a beszélgetés hang-
vételének személyességére utal és arra,
hogy nem magas lóról beszél az egy-
házfő ezekről a kérdésekről. Még akkor
is, ha pápaként a legfőbb döntési hata-
lom az ő kezében van, de ezeket a kér-
déseket nem egyoldalúan, hanem a dia-
lógus szellemében teszi: az egyházfő rá-
mutat, hogy ő is átéli az üresség pillana-
tait. Saját életében is megtapasztalja a
„lelki sötétséget”, ismeri a krízis ízét,
amely azonban szerinte elengedhetet-
len feltétele a növekedésnek. Megis-
métli, hogy ő maga is bűnös, esendő
ember.

Majd beszél a nők aktívabb szerep-
vállalása, avagy számukra több tér en-
gedése kapcsán az egyházban. A pápa
kiemelte, hogy a nő diakonisszák segí-
tettek a keresztségnél, betegek keneté-
nek kiszolgáltatásakor, illetve amikor

egy nő családon belüli erőszakoskodás-
ra panaszkodott, a püspök egy diako-
nisszát küldött az ügy kivizsgálására. A
pápa jelezte, hogy erre vonatkozóan fo-
lyamatban van a közelmúltban létreho-
zott bizottság munkája, akik elvileg
még márciusban, harmadik találkozójuk
során megismertetik az egyházfővel,
mire jutottak.

A paphiányt Ferenc pápa is súlyos-
nak tartja, s egyik okaként a fiatal férfiak
céltalanságát jelöli meg. Ez szerinte a
munkanélküliségi mutatókban is tetten
érhető, amely érték Olaszországban
igen magas: a 25 év alattiak 40 százalé-
ka nem rendelkezik állással. Európa más
országaiban akár az 50 százalékot is
megközelítheti ez az érték. A riporter
szerint viszont Németországban messze
nem ekkora a probléma mértéke. A pá-
pa ugyanakkor úgy látja, a születési ráta
nem ad okot túlzott bizakodásra. Ahol
pedig nincsenek fiatalok, a papi után-
pótlás lehetősége is kétséges. A létező
fiatalokkal pedig – Ferenc szerint –
foglalkozni is kellene, az ima szerepe
mellett ezt jelöli meg fontos fela-
datként.

A kérdező a témakörnél maradva a

cölibátus kötelező jellege, avagy vá-
laszthatósága felől érdeklődik, amire az
a válasz érkezik, hogy a téma napiren-
den van, főleg ott, ahol nagy a paphi-
ány, de a pápa úgy látja, a nőtlen életál-
lapot választhatóvá tétele nem oldaná
meg a problémát.

Azt ugyanakkor határozottan kije-
lenti Ferenc pápa, hogy érdemes meg-
fontolni a „kipróbált férfiak”, a viri pro-
bati – közismertebb hivatkozással az ál-
landó diakónusok – feladatköre kibőví-
tésének lehetőségét, mint a paphiány
ellensúlyozásának egyik eszközét. Meg
kell viszont vizsgálni, hogy milyen fela-
datokat láthatnak el például a „távoli
közösségekben” ezek a példás életet élő
férjek, édesapák, diakónusok.

Miért ne épp most lenne az a pilla-
nat, amikor az egyháznak fel kellene ad-
nia a cölibátust, legalábbis lazítania raj-
ta – teszi fel a nyílt kérdést a lap. – Az
egyház számára fontos felismerni a pil-
lanatot, amikor valamire hív a Szent-
lélek. Erre vonatkozóan mondtam az
imént, hogy tovább fogjuk gondolni a
„viri probati” lehetőségét – mondta a
pápa.                              Paskó Csaba atya

Forrás: http://szemlelek.blog.hu

Katolikus hírek
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A
média Szabó István püspök nagypénteki
elmélkedését közli, amelynek egyik fő
gondolata, hogy a nagypénteki drá-

mában Krisztus megaláztatását látjuk, kín-
halálát a kereszten, de a háttérben felfénylik
Isten szeretetének a dicsősége is. Mind emel-
lett, az ember csődjét is meg kell látni teljes
egészében. A csőd lényege pedig, hogy az
ember félrelöki magától az igazat, a legjobbat,
a legszentebbet. 

A püspök hangsúlyozta, hogy a keresz-
tyének szeretet-keresők és ebben a zűrzavaros
világban nem könnyű feladvány jól megélni a
szeretetet. Nagyon fontos, hogy össze tudjuk

kötni az igazságosságot és a méltányosságot a szeretet parancsával. A világunk
nagyon be van sötétedve, viszont mi keresztyének arra hívattunk el, hogy mindenhol
hirdessük: Hiszünk Isten megváltó erőiben!

Á
prilis 1-én vettek búcsút nt. Szabó Péter volt vértes-
aljai esperes-lelkésztől, Cecén. Az alapige Pál apos-
tolnak a Timótheushoz írt második levele, 4:7-8.

versei voltak. 
Az esperes-lelkész 1990-től 2004-ig volt a

Vértesaljai Egyházmegye esperese. Szolgálatával nagy
lendületet vett az ifjúság misszionálása. Ő volt az, aki
esperessé választása előtt új ifjúsági énekeket tanított a
fiatalok számára rendezett konferenciákon és elsők
között vezette be Magyarországon a gitáros énektanu-
lást. Az általa szervezett ifjúsági konferenciákon nem-

csak Vértesaljáról, de más egyházmegyékből is voltak jelen résztvevők. Így több
gyülekezet ifjúsága is átvette és terjesztette az általa tanított énekeket. Élő kapcso-
lata volt a Teremtő-Gondviselő Istennel. Naponta, a hajnali órákban, több órán át
tanulmányozta a Szentírást. A szó teljes értelmében Verbi Divini Minister volt.
Szervezte a nyugdíjas lelkészek és az aktív lelkészek közötti kapcsolatot és a külön-
böző konferenciákat. Egyházmegyéje lelkészeit elsők között vezette a Szentföldre,
hogy részesei legyenek a Jézus Krisztus által is megtett utaknak. Közéleti
tevékenységét nem lehet elfelejteni, az mélyen beleivódott Cece településének
történetébe. 

D
r. Fekete Károly tiszántúli püspök leplezte le a
szabolcsi Gyürében a 75 éve elhunyt Árokháthy
Béla egyházzenész emléktábláját. Árokháthy

Béla a XX. századi református egyházzene kiemelkedő
alakja. Budapesten, a Teológián 1920-tól ének- és ze-
netanár volt, valamint vallásoktató lelkészként is szolgált. Az Albert Schweitzer-
féle orgona reformmozgalom elhívott képviselője. Célja, hogy az egyházi zenemű-
vészet kincseit mindenki számára hozzáférhetővé tegye. 1928-ban létrehozta a
Korál Kamara Énekkart és Zenekart. 

1937-ben ő rendezte meg az első Protestáns Egyházzenei Kongresszust,
Budapesten. A Jugoszláviai Református Énekeskönyvet (1939) ő jelentette meg,
majd kiadta Psalterium címmel a zsoltárok orgona-kíséretét. 52 évesen halt meg.
Szolgálata idején sokakkal kellett megküzdenie, hogy a magyar református egy-
házzenét az európai színvonalhoz zárkóztassa fel. 

A
Magyar Idők konzervatív közéleti napilapban,
Gajdics Ottó interjúját olvashatjuk, melyet Orbán
Viktor miniszterelnökkel készített. 

A miniszterelnök elmondta, hogy a nagycsütörtök
arra biztat bennünket, hogy tekintsünk túl életünk
mindennapos forgatagán. A nagyhét emberi ésszel
nehezen felfogható történet. Hogyan lehetséges, hogy
a Virágvasárnaptól, amikor az emberek ünneplik az
Isten Fiának bevonulását Jeruzsálembe, néhány nap
alatt eljutunk a kereszthalálig?

A Húsvét a legradikálisabb megújulás, amit az
emberi történelem valaha ismert, nem véletlen, hogy
külön szavunk is van erre: a feltámadás. Húsvét van és
éppen az előbbiek miatt is nevezhetjük ezt keresztyén
derűnek. Azt kívánom minden olvasónak, hogy őket is
részesítse ebben a derűben a jó Isten.

Húsvéti beszélgetés a
miniszterelnökkel

Árokháthy Béla emlék-
táblájának leleplezése

Interjú Szabó püspökkel

A dunántúli reformátusok új énekeskönyveEltemették Szabó Péter esperes-lelkipásztort

A
Dunántúli Református Egyházke-
rület kiadásában jelent meg egy
új Énekeskönyv, amelynek szer-

kesztője Bellai Veronika és társai. Céljuk
az volt, hogy olyan énekeskönyvet ad-
janak a fiatalság kezébe, amelyből szí-
vesen énekelnek az ifjak. Az Énekes-
könyv Bellai Veronikáék magán kezde-
ményezésére jött létre, kiadását és támogatását a Dunántúli Egyházkerület vállalta.
Bellai Veronika elmondta, hogy olyan gyűjtést kívántak létrehozni, amelyben jó
hanganyaggal rendelkezik az énekeskönyv és kíséret nélkül is lehet használni.

„150 énekből álló listát állítottunk össze Ujláb Gáborral, a kaposvári egyetem
művésztanárával, majd az ügy köré szerveződött baráti kör tekintette át, hogy melyek
azok az énekek, amelyeket szívesen énekelnek a fiatalok. Így pl. a jól ismert énekek kö-
zül a könyvben található a Tüzed Uram Jézus, vagy A mélyből hozzád száll szavam…”
– mondta Bellai Veronika. A továbbiakban kiemelte, hogy az Énekeskönyvhöz
karaoke videokat is készítettek, hogy a szöveg mindenki számára látható legyen.
Érdekessége a videonak, hogy a szövegek mellett 150 dunántúli református temp-
lom képe is megjelenik. Az Énekeskönyvet Pápán, a Dunántúli Református Egyház-
kerület székházában forgalmazzák. 

Református hírek



M
árcius 15-e alkalmából több reformá-
tus vezető személyiség kapott magas
rangú állami kitüntetést. Ebből az al-

kalomból Széchenyi díjat kapott Bogárdi
Szabó István püspök, az MRE Zsinata lelkészi
elnöke, Tőkéczki László történész, dunamel-
léki főgondnok, az ELTE tanszékvezetője, Kó-
sa László etnográfus, történész. 

A kitüntetések átadása annak a szellemi
munkának az elismerését jelentette, amely-

lyel hozzájárultak a magyar nép előrehaladásához, a XXI. századi feladatok megoldásában. A kitüntetéseket Áder
János köztársasági elnök adta át, mely alkalmon jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök
is. Magyar érdemkereszt díjat adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Szabó Dániel volt tiszánin-
neni főgondnoknak, Huszár Pál dunántúli főgondnoknak, az MRE Zsinata világi elnökének, Kiss Domonkos Márk-
nak, a Dunakanyar Színház igazgatójának, Pálfy Józsefnek, a Partiumi Egyetem rektorának. 
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ködött, Újszászy Kálmán professzor NAGYDIÓFÁJA
alatt, addig, amíg 1988-ban ugyanezen diófa árnyé-
kában újraindult a magyar népfőiskolai mozgalom. 

Ezt ünnepelték a Sárospatakra összesereglett
Kárpát-medencei népfőiskola képviselői: Kárpátaljáról,
Felvidékről, Csángóföldről, Székelyföldről, Partiumból,
a Vajdaságból és az anyaországból egyaránt.

Az ünnepség fővédnöke Balog Zoltán miniszter úr
volt. Az ünnepségen előadások hangzottak el a mega-
lakulásról és a mai népfőiskolai feladatokról. 

Kis Csongor és Gyulai Ilona magyar népdalokat
énekeltek, csángó dalokat Pusztinai Annamária és Mo-
kány Róza szólaltattak meg. Az emlékünnepségen
megnyitották a csángó hagyományőrző kiállítást

80 éves népfőiskolai jubileum Sárospatakon
Református hírek

A
közelmúltban jelent meg Kovács Gergely pesthi-
degkúti lelkész igehirdetés-gyűjteménye, amely-
nek címe: Ahol a kincsed van. 

A kötet négy igehirdetés-sorozatot tartalmaz. Az
első a templom és a gyülekezet témakörében, a má-
sodik a szív-sorozatban emberlétünkkel kapcsolatos
tanításokat ad, a harmadikban az Ige vezetése által,
Jézus megváltó munkájáról olvashatunk, a negyedik
pedig Isten velünk való tervéről szól. 

A könyvhöz dr. Har-
mathy András írt elő-
szót, aki elmondja,
hogy „ezek az igehirde-
tések nem az ünnepi
kikapcsolódást szolgál-
ják a hétköznapok vilá-
gából, szándékuk sze-
rint inkább a bekap-
csolódást munkálják Is-
ten világába”.

A
magyar népfőisko-
la bölcsője, Sáros-
patak 80 éves ju-

bileumi évfordulóját ün-
nepelte április 22-én.  

A Teológiai Akadé-
mia két legendás pro-
fesszora, dr. Újszászy
Kálmán és dr. Szabó Zol-
tán professzorok 1936-
ban alapították meg az

első magyar intézményes népfőiskolát. Az ezután létre-
jövő, hasonló intézmények tulajdonképpen ezt tekin-
tették mintának és eszerint alakultak meg. 

A sárospataki népfőiskola hűségét mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy az 1948-as betiltást követően
sem szűnt meg, hanem búvó patakként tovább mű-

Ft. Horkay László, az MNC
elnöke, ny. püspök
(Kárpátalja)

Református kitüntetettek március 15-én

Új harang Balmazújvárosban Tompa Mihály emlékév Sárospatakon

(Gondos Béla) és a bukovinaiak hazatérését dokumen-
táló kiállítását (Kóka Rozália). Felemelő pillanat volt,
amikor a magyar-magyar kapcsolatok ápolásáért a
határontúli és az anyaországi népfőiskolások kitün-
tetést vehettek át. Az alkalmon a Szendrőládi Népfőis-
kola kórusa szolgált.

Az ünnepség zárásaként megkoszorúzták a két ala-
pító professzor sírját, a Teológia udvarán elhelyezett
Népfőiskolai Collegiumi emléktáblát, valamint az Új-
szászy Professzor házánál elhelyezett emléktáblát. 

Az ünnepséget Horkay László, a Magyar Népfőis-
kolai Collegium elnöke nyitotta meg, zárszót e sorok
írója, dr. Kis Boáz, az MNC üv. elnöke mondott. Előadást
dr. Dienes Dénes és Úrházy-Kis Stella Beáta tartott.

Kovács Gergely 
igehirdetései

D
r. Fekete Károly tiszántúli püspök új
harangot szentelt április 2-án Balmaz-
újvárosban. Német Imre balmazújváro-

si gyülekezeti tag adományából egy 13 má-
zsás harangot öntettek. 

A harangszentelés után az ünneplő gyü-
lekezet a templomban folytatta Isten magasz-
talását. A püspök igehirdetésében hálát adott
Istennek ezért az áldozatvállalásért és kérte a
gyülekezetet, hogy hallják meg szívükben is
azt a hangot, amely Isten dicsőítésére és ma-
gasztalására hívja a balmazújvárosi gyülekezet
apraját-nagyját egyaránt. 

S
árospatakon március 25-én Tompa Mihály emlékév
kezdődött abból az alkalomból, hogy születésé-
nek 200. évfordulója van. Az emlékév programjai a

Kárpát-medence 25 pontjára jutnak el: Erdélybe, Kár-
pátaljára, Gömörbe és az anyaországi helyszínekre. Az
emlékév fővédnöke Balog Zoltán miniszter úr. A nyitó

ünnepségen Nagy Ákos Róbert, a Tompa Mihály Kulturális Egyesület
(Gömör) elnöke elmondta, hogy az emlékév célja, hogy a méltatla-
nul elfeledett költő életútját, költészetét, szellemi hagyatékát megis-
mertessék a ma élőkkel. Az emlékév fő szervezői: a Sárospataki Re-
formátus Kollégium Tudományos Gyűjteményei, a Sárospataki Refor-
mátus Teológiai Akadémia és a gömöri Tompa Mihály Kulturális
Egyesület. Az oldalakat összeállította: dr. Kis Boáz

Kósa László

Német házaspár

Pálfy József

Nagy Ákos Róbert

Szabó DánielKiss Domonkos Márk Tőkéczki LászlóHuszár Pál



R
észletek Vedres Csaba ze-
neszerzővel készült inter-
júból a mű kapcsán. (Ma-

gyar Kurir, 2016. szeptember 6.)
„Mi késztet ma arra egy

zeneszerzőt, hogy az oratórium
műfajában alkosson, milyen tí-
pusú tartalmat szeretne kifejezni
ez a zenei forma?

– A dunabogdányi plébánia
hittantermében kezdtem el írni a
darabot, s nyugodtan mondha-
tom: megtámadott… egyszerre
valahogy ott volt a szó: „mis-
erere, miserere”. Először csak
sima zsoltárfeldolgozásra gon-
doltam, de lassan kibontakozott
előttem a tételek sora, egyre
világosabbá vált az előadói ap-
parátus, s álmélkodva láttam,
hogy ebből oratórium lesz. …
Nem tudtam kisebb formában
kifejezni mindazt, ami a bűnbánattal és a bűnbocsá-
nattal kapcsolatban összegyűlt bennem az elmúlt év-
tizedekben.  …Művemre hatott a gregorián, a korai
többszólamúság, a késő reneszánsz (elsősorban Gesu-
aldo), a kora barokk (Monteverdi), a romantika külö-
nös akkordmenetei, a maiak közül pedig leginkább
Arvo Pärt és a rockzene. De csak „párolva”. A legna-
gyobb koncentrálást és kihívást mindig az jelenti,
hogy egyben van-e még a mű. Ha ez könnyű feladat
lenne, nem írtam volna hét éven át a darabot…”

Nem sokkal az Irgalmasság Szentévének bezárása
után vagyunk, és pontosan ebben az évben került
bemutatásra az az oratórium, amely Isten irgalmáról
szól. A szívünkkel jól látható, hogyan működik az isteni
kegyelem a Szentlélek által: a bűn egyre jobban elha-
talmasodik a Földön, és ekkor megjelenik Ferenc pápa
és a lelkében megfogalmazódik az Irgalmasság Szent-
évének meghirdetése. És egy magyar zeneszerző-kán-
tor lelkében – már 7 évvel a Szentév előtt!!! –
megfogalmazódik az isteni szándék: „írj oratóriu-
mot az irgalmasságomról”. Nyilvánvalóan a ze-

neszerző mit sem tudhatott arról, hogy 7 év múlva az
Irgalmasság Szentéve lesz, de engedelmeskedett a
hívásnak. Ez is ékes példája az Isten rejtett, de jól ér-
zékelhető működésének, amivel a bűnös emberiség
segítségére siet a látszólag egymástól elkülönülő, de
mégis csodálatos egységben lévő sugalmazásai által.

Vedres Csaba MISERERE c. oratóriumának
ősbemutatója 2016. szeptember 25-én – a pécsi Ko-
dály Központban volt, Horváth Csaba bariton szólista,
a Pannon Filharmonikusok zenészeiből alakult vonós
kamarazenekar, a Pécsi Bazilika Bárdos Kórusa, a Kom-
lói Pedagógus Kamarakórus és a Pannon Gyermekkar
közreműködésével, Uzsaly Bence vezényletével. A
koncert a pécsi Ars Sacra Fesztivál záróeseménye volt a
Pécsi Egyházmegye, a Pannon Filharmonikusok és a
Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. közös ren-
dezvényeként.  

Vedres Csaba 1964-ben született Budapesten.
Részletes életrajza a zeneszerző hivatalos honlapján
(http://vedrescsaba.uw.hu/magyar/index.htm)
olvasható.  Zenei pályája – rendhagyó és nagyon szo-

katlan módon – az ún. „könnyűzene” oldaláról indult,
bár a szerző saját vallomása szerint nem érzi szeren-
csésnek a zene „könnyűre” és „komolyra” való szétvá-
lasztását. Az isteni gondviselés csodálatos nyomait
magán viselő életmű eddigi állomásai fényesen bi-
zonyítják kiválasztottságát, talentumait és azok kama-
toztatását egy alázatos lelkű –  szívvel lélekkel az Is-
ten akaratát kereső és azt szolgáló – zeneszer-
ző-kántor-zenepedagógus életében. 

„Művem a nagy bűnbánati zsoltár – az 50. – teljes
latin szövegének feldolgozása, kiegészítve a zsolozs-
mában is használatos doxológiával, valamint a 6. tétel-
ben újszövetségi részletekkel. Az 50. zsoltár: kinyilatkoz-
tatás, fantasztikus művészeti alkotás és egyben pszi-
chológiai remekmű, amely a bűnbánat minden regisz-
terét megszólaltatja a szenvedélyes bűnbánatból kiin-
dulva a bűn okainak keresésén, az Istennel való alkudo-
záson át egészen a végső letisztulásig: ‘Isten előtt leg-
kedvesebb áldozat a megtört lélek’. Ezeket a rétegeket
szerettem volna megjeleníteni a művemben a zene se-
gítségével …A hangulati kereteket tekintve: szerettem
volna A MISERERE-nek pozitív végkicsengést adni,
jelezve, hogy a bűnbánatot megbocsátás követi. A 6.
tétel drámai bevezetése már az Újszövetséget idézi. Egy
nyilvános bűnöst lepleznek le, de Jézus szavai váratla-
nok: ‘Megbocsáttattak bűneid…eredj és ne vét-

kezz többet, Menj békével.’ Ez a mi reményünk…”
A mű tételei:  I. Miserere, II. Ecce enim., III. Cor

mundum crea, IV. Libera me!, V. Domine lábia mea
apéries, VI. Vade in pace. A MISERERE alaphangja na-
gyon meleg; reményt és bizakodást, hitet és erőt sug-
ároz minden üteme, mondhatjuk, hogy – ÉDES-
FÉNYES ZENE!!!. Reméljük, hogy az ősbemutató után,
más városokban is felhangzik majd ez a nagyon jelen-
tős új magyar alkotás. Álljon itt a beszámoló végén
Liszt Ferenc híres mondása:  „A művész feladata, hogy
a művészet papjaként felemelje és Istenhez vezesse az
embereket.” dr.Bozsai Gábor (a Budapesti Kórus tagja)

(forrás: Váci Polgár közéleti havilap, 2017. március).

Egyházművészek
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Zene az Isten
irgalmáról és
az Ember 
reményéről

MISERERE 
Vedres Csaba isteni 
sugallatra írt 
oratóriuma

A MISERERE oratórium budapesti bemutatója hatalmas sikerrel zajlott le 2017. április 9-én (Virágvasárnap)
este 19:15 órakor a kelenföldi Szent Gellért Plébániatemplomban. Előadták: Horváth Csaba baritonszóló,
Budapesti Kórus, Pécsi DÓM Bárdos Kórusa, Bárdos Lajos Gyermekkórus, Musica Sonora Kamarazenekar;
vezényelt: Uzsaly Bence. Az előadás a Nemzeti Kultúrális Alap támogatásával jött létre. Részletesebben
www.parlando.hu/2016/2016-6/Zene-Bozsai.pdf
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A Jehova tanúi, és megannyi más, ma-
gukat vallási közösségnek, egyháznak ki-
kiáltó szervezet nem más, mint SZEKTA.

Mi a szekta?
A szekta a leggyakoribb értelmezés sze-
rint egy nagyobb vallási, kulturális, politi-
kai, vagy szociális szempontból jól meg-
különböztethető csoporttól elkülönülő,
azzal szemben álló kisebb csoport. A
szekta a latin sequi szóból származtat-
ható, jelentése: követni. A szekta fogalom
mai használata viszonylag pontatlan és
kevéssé szelektáló. Egyik jelentése: a tör-
ténelmi egyházaktól elszakadt, többnyire
nem bevett vallási csoportok, a másik je-
lentés szerint: szorosan összetartó, azonos
nézetű, a külvilágtól elkülönülő csoport;
zárt csoportosulás valamely közösségen
belül.

A szó mind a köznyelvben, mind a pub-
licisztikában pejoratív tartalmú. Eredeti
értelmében azonban – és vallásszociológiai
használatában is – egy sajátos vallásos kö-
zösségi forma megjelölésére használják. A
vallásszociológia megkülönbözteti a szek-
tákat az új vallási mozgalmaktól, valamint
a (destruktív) kultuszoktól.

Ismertebb szekták: Jehova tanúi, Mor-
monok, Krisna-tudatúak, Hit gyülekeze-
te, Ádventisták (más néven Szombatis-
ták), Baptisták, Pünkösdisták, Metodis-
ták, Szcientológia, New Age, Lélekván-
dorlás, Golgota egyháza és természetesen
sok más kisközösség, akik egy-egy tör-
ténelmi egyházból kiváltak, abból egy-
egy fontosabb eszmét kiragadtak és abban
saját identitásukat megragadva elkezdtek
téríteni. Itt nem szóltam azokról a dest-
ruktív, nagyon is veszélyes szektákról,
amelyek veszélyesek a társadalomra néz-
ve. Különböző sátánista szekták, vagy
olyan távol keleti szekták, melyek az ön-
gyilkosságot, önpusztítást tartják fontos-
nak, vagy emberi áldozatbemutatástól

sem ijednek meg. Erre
volt pár éve példa Sze-
ged és környékén is.

A szekták alapvető
jellemzője, hogy kizá-
rólagosan egy vallás
vagy vallási tanító ta-
nításait, dogmáit köve-
tik, és elítélik, elutasít-
ják a rajtuk kívül álló
vagy tőlük különböző
gondolkodást, nézete-
ket. Az emberek, fele-
kezetek egy csoportja
nem feltétlenül jelent
szektát.

Akkor válik szektává, amikor a tanító
vagy az egyház vezetője azt mondja, hogy
mindenkinek az ő tanításait kell követnie,
és a tagoknak más tanításra nincs szüksé-
gük, illetve az üdvözülést csak az adott
egyház tanításai jelenthetik az emberek
számára.

Ezek az elkülönülések nem csak a val-
lási tanításban mutatkoznak meg, de
bevett életszokásaik is eltérőek, sokszor
családtagokat, barátságokat választanak
szét, mert a vallási vezető ezt diktálja. A
Jehova tanúi egyháza sok orvosi beavat-
kozást nem engedélyez vallási megfon-
tolásból. Így sokszor saját gyermekeik,
családtagjaik életét kockáztatva tagadják
meg a véradás vagy vérátömlesztés lehe-
tőségét, még akkor is, ha ez az egyedüli út
a gyógyuláshoz!

Ezzel szemben történelmi keresztény
egyházak közé, tudjuk, a Katolikus, Orto-
dox, Evangélikus és Református egyháza-
kat soroljuk. Ez a négy történelmi egyház,
szinte kézen fogva, az ökumenizmus szelle-
mében testvéregyházként halad egymás
mellett. Elismerve, hogy a történelem fo-
lyamán politikai, szociológiai, társadalmi
okoktól vezérelve váltunk szét, de ma már
megért arra az idő, hogy ne a különböző-
ségeket, hanem a hasonlóságokat hangsú-
lyozva kerüljünk minél közelebb egymáshoz.

A történelmi vallási csoportok közé tar-
tozik a számunkra oly fontos zsidóság,
akikkel mély barátságot ápolunk. Hasonló-
képpen a muzulmánokat, de más keleti
vagy távol-keleti vallásokat sem tartunk
szektának, vagy ellenségnek.

Velük is keressük a dialógust, amiben
ők is hasonlóképpen partnerek. A történel-
mi egyházak a kultúránk szoros része. Sőt,
nem csak része, de évezredek óta formálta,
alakította identitásunkat, gondolkodá-
sunkat. Nyelvünk, kultúránk, néphagyo-
mányaink, szokásaink megteremtője is.

Paskó Csaba atya

E
gyik reggel Ke-
lebián a plébá-
nián rutinosan

nyitottam ki  postalá-
dámat és egy gyors
szelekcióval igyekez-
tem a fontos és kevés-
bé fontos postáimat
szétválasztani. Sőt a
fontos és kevésbé
fontos posta között
van egy harmadik ka-
tegória is, a reklám-
anyag is ott lapul, ami
be se kerül a lakásba.
Főleg ezek az új
nyomtatású reklámújságok, még gyújtós-
nak sem jók, ezért még az udvarban a
kukában landolnak. Ezúttal egy meghívó
ragadta meg a figyelmemet a Jehova tanúi
egyháztól. – Micsoda szemtelenség! –
gondoltam magamban.

Jehováknak a plébánia postaládájába
meghívót dobni már az a kategória, ami-
kor odacsinálok a szomszéd kapuja elé és
még be is csöngetek, hogy nincs-e véletlenül
toalettpapírja kölcsönben?

No de, ha csak ennyi lett volna a tör-
ténet az én morfondírozásom is csak az
udvari kukáig tartott volna, mert a meg-
hívó be sem került volna a plébániára, ha
még valami nem keltette volna fel a fi-
gyelmemet. A Jehova tanúi egyház meg-
hív a Népkörbe, hogy ott térjek meg, lel-
kiekben újuljak meg az ő segítségükkel.
Már nem is a gyülekezetükbe, hanem
egyenesen a Népkörbe, ami mi tagadás,
jobb időket is megélt már a magyar kul-
túra képviseletében.

No, nem azért mert (M)agyar (M)eg-
osztók egyik kedvenc gyülekező helye lett
(azért is!), hanem mert válogatás nélkül
minden rendezvénynek helyet adnak.
Krisztus feltámadt, örvendjünk, fessük a
tojásokat és locsolkodjunk szinten meg-
rekedt keresztényeknek már más sem
kell, mint egy kis Jehova tanúi egyház-
show a Népkörben!

A magyar, keresztény identitást kell
erősíteni és nem egy amerikai szekta
magánrendezvényeit támogatni, még ak-
kor sem, ha ezért fizetnek.  A Bodrogi há-
zaspárral erről már korábban is vitatkoz-
tam. Nemes egyszerűséggel a pénzre hivat-
koztak. Kell a pénz és bárki, aki kéri, a
Népkört ők átadják, ha azt megfizetik! –
hangzott a megfontolt, a szabadkai ma-
gyarságot hivatásszerűen képviselő szemé-
lyek szájából. Nos, hajrá. A pénz hiánya
mindenre felhatalmaz minket? Kell a pénz,
tehát bárki jöhet?

Szabadkai Népkör és a szekták! Tessék?

Délvidéki hírek



Eskü

Ifjúság, bolondság

A
zt gondolnák az emberek, hogy
egy plébános legkedveltebb papi
tevékenysége az esküvők lebo-

nyolítása, az esketés. Őszintén megval-
lom, hogy papi hivatásomnak nem ezek
a legátéltebb pillanatai. Valahol úgy ér-
zem, és főleg azt tapasztalom, hogy a
házasságkötések egy nagy része csak
pompa, felhajtás, rongyrázás, külsősé-
gek hangsúlyozása. Ezt akkor is tapasz-
talom, amikor zömével a mai fiatalok, ha
egy közel negyven éves embert a házas-
ságkötés szempontjából egyáltalán fia-
talnak lehet nevezni, a házasságkötést
nem belső értékek, azok megismerése,
átélése érdekli, hanem inkább a külső-
ségekre fókuszálnak. Talán nincs idejük
még önmagukra sem, egymás megis-
merése meg végképp lehetetlen feladat
számukra? Ráfogható ez a rohanó világ
felületességére? Nem tudom, csak azt
látom, hogy a nagy esküvő után még
igyekeznek a nászútig kitartani, aztán
meg jöhet az özönvíz és bármi. Pedig a
keresztény házasságkötés nevében is
benne van az eskü, megesküdni, Isten
előtt valamit megígérni. Államfők, püs-
pökök, miniszterek tesznek esküt. Én
még gyerekkoromból emlékszem, hogy
Titó pionír becsület szavunkat adtuk
mindenre, ami gyerek fejjel fontos volt
számunkra. Azért tűzbe mentünk volna!
Korábbi századokban az eskü életre-ha-
lálra, sokszor párbajra ment úri emberek
között. Mára, a 21. században az eskü je-
lentése elhalványult. A liberalizmus hoz-
ta egoista szemlélet ezt a fogalmat ki-
koptatta, kitörölte, lejáratta a mai em-
ber szótárából. A mai ember szava, ki-
mondott ígérete komolytalan, súlytalan
szinte semmit nem ér. Pedig minden há-
zasságkötés szertartásában ott van. A
katolikus szertartásban hangsúlyozzuk,
hogy ősi magyar szokás szerint esküvel
is erősítsétek meg, hogy „holtomiglan
holtáiglan, semmi féle bajában el nem
hagyom őt, Isten engem úgy segéljen”,
és aztán a házasságok több mint 60 szá-
zaléka mégis válással végződik.  

Tudjuk, hogy mit jelent az eskü?
Honnan származik? Mi a jelentősége?
Hogy egyáltalán beszélhessünk az eskü
problémájáról, tisztázni kell, mi is az va-
lójában. A Katolikus Egyház Katekizmu-
sa a 2150. pontnál így határozza meg:
„Amikor esküt teszünk, Istent hívjuk ta-

núul arra, amit meg akarunk erősíteni.”

Az Értelmező Szótár ugyanezt állítja,
némileg más szavakkal: „Az eskü Istenre

mint tanúra, vagy valamely szent dologra

hivatkozó ünnepélyes kijelentés vagy ígé-

ret.”

Mindebből kiderül, hogy amit a Zsi-
dókhoz írt levél 6,13 mond: Az emberek
saját maguknál nagyobbra esküsznek.
Ezért csak Isten esküdhet saját magára,
hiszen semmi nagyobbra nem esküd-
hetett. Ezért, amikor megígéri Ábra-
hámnak, hogy utódjában nyer áldást a
föld minden népe (ez Jézus!), azt mond-
ja: Önmagamra esküszöm. Tehát az es-
küben benne kell lenni az Istennek. Is-
ten engem úgy segéljen! Egyedül Isten
esküdhet önmagára, mert nála nagyobb
nincs!

Ezért fontos, hogy az esküben min-
dig Isten legyen benne. Esküdni fűre fá-
ra nem szabad, de komoly dolgoknál,
csakis Istenre lehet. Milyen nagy dolog
az eskü, mutatja az Úr Jézus példája. Kai-
fás vallatja őt a főtanács előtt. Jézus
hallgat. De, amikor azt mondja a főpap:
„Esküvel kényszerítlek téged az élő Istenre,

mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten

Fia?” – „Magad mondtad” – felelte Jézus.
– „De mondom nektek: mostantól látni

fogjátok az Emberfiát, amint a Minden-

ható jobbján ül, és amint majd eljön az ég

felhőin” (Mt 26,63). Ennek a vallomásnak
alapján ítélték kereszthalálra. Ő hamisan
nem esküdött!

Hogy milyen nagy dolog az eskü, azt
látjuk boldoggá avatott IV. Károly, utol-
só magyar királyunk életében. 1916. de-
cember 30-án Csernoch János herceg-
prímás jelenlétében letette az esküt.
Ettől fogva annyira szívén viselte a népe
sorsát, hogy kétszer is megpróbált visz-
szatérni, végül az akkori nagyhatalmak
Madeira szigetére száműzték népes

családjával együtt. Fiatalon, 35 éves
korában halt meg. Ha igazi, érett ember
nagy dologra megesküszik, nem tudja
felejteni, valósággal űzi, hogy mindent
megtegyen a szent ügyért.

Természetesen esküt tenni csak
nagy, fontos dologra szabad. Ilyen pél-
dául a házasság, de ilyen az ország veze-
tése, bíróság, stb. Aki semmiségekre
hívja tanúul az Istent, bűnt követ el, ha
esküdözik.

Meg kell tanulni úgy beszélni, hogy
minden monda-
tunkra, állításunk-
ra,   ígéretünkre
akár meg is le-
hessen esküdni.
Mindig az iga-
zat kell mon-
dani. Ha bizony-
talanok va-
gyunk benne,
azt is közölni
kell, hogy
nem tudjuk
biztosan. Ha
ígéretről van
szó, nincs az,
hogy jaj, el-
felejtettem,
mert ez an-
nak a jele,
hogy már
eleve lóvá
a k a r t a m
tenni, azt,
akinek vala-
mit kilá-
t á s b a

Hűség, házasság, bizalom, és mindez eskü alatt?
„Csak ott lehetséges a szeretet, ahol a választás visszavonhatatlan, – mert határokra van

szükségünk ahhoz, hogy létezhessünk.” (Antoine da Saint Exupery)
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helyeztem. Ha nem tudom teljesíteni,
idejében jelezni kell, hogy a dolog tárgy-
talan. Bocsásson meg, nem tehetek ró-
la. A kimondott szónak, még inkább a
papírra vetett vagy kinyomtatott írás-
nak súlya van. Tehát az igazi ember nem
esküdözik, mégis minden szavát, írását
halálosan komolyan veszi, mivel mindig
a mindentudó Isten jelenlétében beszél
vagy ír.

Beszédhez is, zenéhez is hozzátar-
tozik a szünet, a csend. Azt mondják a
szakértők, hogy fontosabb a szavaknál
vagy a dallamnál. A mi beszédünkben,
életünkben is nagyon lényeges, hogy

tudjunk magunkba mélyedten gon-
dolkozni; csendesen figyelni ter-
mészetet, zenét, a nagyvilágot. A
másik embert is képesek legyünk

lenyűgözően figyel-
ni, mintha csak ő
lenne a világon.
Ha pedig go-
nosz emberrel
kerülünk szem-

be, veszekedés
helyett tud-

junk egy
p i l l a n a t
a l a t t
elhallgat-
ni, sőt
m e g n é -
m u l n i .
M i n d e z
azt jelen-
ti, hogy
ura va-
g y o k
m a g a m -
nak!

A
házassági
esküt nem
„kell” tenni!

Házasságot
kötni csak
önként és
s z a b a d o n ,
m i n d e n
kényszertől
m e n t e s e n
szabad ten-
ni! Senki
sincs kény-
szerítve rá. A
házasulandó
felek akarják
azt megtenni
egymásnak a

Eskü

másik iránt érzett szeretetük kimutatá-
saként. Kinyilvánítják, hogy szeretik
egymást, szeretetből akarnak házassá-
got kötni, s azt egy életre szólóan gon-
dolják és akarják.

Összehasonlításképpen ide írom há-
rom felekezet eskü szövegét. Ebből vilá-
gosan látni lehet, hogy nem csak a kato-
likusoknál van eskü, hanem protestáns
testvéreinknél is.

Katolikus eskü szövege
Én, N.N. esküszöm az élő Istenre, aki
Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szenthá-
romság, egy örök Isten, hogy N.N.-t,
akinek most Isten színe előtt kezét
fogom, szeretem. Szeretetből veszem el
őt (megyek hozzá), Isten törvénye sze-
rint feleségül. Hozzá hű leszek, vele
megelégszem, vele szentül élek, vele tű-
rök, vele szenvedek, és őt sem egészsé-
gében, sem betegségében, sem bol-
dog, sem boldogtalan állapotában, hol-
tomig vagy holtáig, hitetlenül el nem
hagyom, hanem teljes életemben hűsé-
ges gondviselője (segítőtársa) leszek.
Isten engem úgy segítsen. Ámen.

Evangélikus eskü szövege
„Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki

Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság
egy, igaz Isten, hogy N.N.-t igazán sze-
retem, hűséges házastársa leszek Isten
rendje és igéje szerint, holtomig, holtá-
ig el nem hagyom sem egészségében,
sem betegségében, sem örömében, sem
bánatában. Isten engem úgy segéljen.
Ámen.”

Református eskü szövege
„Én N.N. esküszöm az élő Istenre, aki
Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szenthá-
romság egy, örök Isten, hogy N.N.-t,
akinek most Isten színe előtt kezén va-
gyok, szeretem. Szeretetből megyek
hozzá, (veszem el őt) Isten törvénye sze-
rint, Hozzá hű leszek, vele megelég-
szem, vele szentül élek, vele tűrök, vele
szenvedek, és őt sem egészségében,
sem betegségében, sem boldog, sem
boldogtalan állapotában, holtomiglan,
vagy holtáiglan, hűtlenül el nem ha-
gyom, hanem egész életemben hűsé-
ges segítőtársa leszek. Isten engem úgy
segítsen (segéljen). Ámen.

Ott komoly baj van, ha valamelyik
fél nem akar megbonthatatlan házassá-
got kötni. Meggondolandó, hogy ilyen
emberrel érdemes-e egyáltalán szóba
állni.                                 Paskó Csaba atya
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E
rdőtarcsán 1951. február 25-én született Bada
Márta festőművész, aki kisgyermekkorától Gödöl-
lőn él. Kétkezi munkával tartotta el magát és csa-

ládját, közben a meséket, történeteket festményeiben
örökítette meg. Képeit 1979-ben láthatta először az ér-
deklő nagyközösség, azóta több tucat egyéni és csopor-
tos kiállításon vett részt hazánkban és külföldön Pe-
kingtől, Párizson át, Bécsen, Pozsonyon keresztül Tam-
peréig, és a többi városban. Hosszú kitüntetéseinek és
díjainak a sora, amit munkásságáért kapott, filmek je-
lentek meg róla és könyvekben, katalógusokban szere-
pelt. Műveit közgyűjtemények őrzik, többek között Ró-
mában a vatikáni Érseki Kápolnában, budapesti és
frankfurti Néprajzi Múzeumban és Gödöllőn a Szenthá-
romság templomban.

Vallásos témával foglalkozó első sorozata Krisztus
szenvedés történetét ábrázolja 16 képben, amely
2011-ben készült, és Gödöllőn a Szentháromság temp-
lomban mutatták be. Felszentelését Székely János
püspök úr a Szent József templomban végezte még
ugyanebben az évben Budapesten. Másolatait az or-
szág számos helyén őrzik. Második sorozata a 22 fest-
ményből álló „Szép Szűz Mária” a gödöllői Szenthá-
romság Templom tulajdona. Harmadik a „Teremtés,
hogyan lettünk cigányok”. 

Bada Mártával a gödöllői kiállításán találkoz-

tam, és ott mesélte el a Teremtés c. képsorának tör-

ténetét. Barna szeme élénken csillogott és gondolat-

ban visszarepült 11 éves korába.

Régen nem volt se rádió, se TV, csak a szegénység,
és egy petróleumlámpa mellett nagy ünnepeken ösz-
szejött a rokonság. Ott maradtak a házban, hegedül-
tek, énekeltek, de legtöbbször késő estig meséltek.
Külön voltak a nők és külön a férfiak, én mindig azt
néztem, hol mesélnek a legjobban, kis sámlimmal oda

ültem. Az öreg 80 év körüli Olga, aki se írni, se olvasni
nem tudott, a többiek kérlelésére elkezdte mesélni a
teremtés történetét, hogyan lettünk cigányok. Gyor-
san keresztet vetett, felnézett a plafonra és cigányasz-
szony létére szenvedéllyel teli, jóízűen mondta sorba a
dolgokat. A fekete és sárga földből is embert formált
az Isten, leküldte a pusztába, hogy szaporodjanak,
nem azért, hogy marják egymást, hanem műveljék a
földet. A Jóisten leszállt a földre, amikor nagyon elsza-
porodtak az emberek. Betért a szegény asszony házá-
ba, akinek 12 gyereke volt, mondta neki, eljöttem meg-
áldani gyerekeidet. Az asszony szégyellte, hogy sok
gyereke van, kettőt eltakart kötényével, akik kimarad-
tak az áldásból, azok lettek a nagyon szegények, a ci-
gányok. Vége felé elmesélte, az Isten már bánta, hogy
megteremtette az embereket, mert nagyon gonoszak
lettek. Leküldte egyszülött fiát, akit kereszthalálra
ítéltek. Cigány kováccsal készítették a négy szöget,
amivel akarták felfeszíteni, de mire rákerült a sor csak
hármat találtak, mert a cigányok elloptak egyet. Val-
lásosak voltak, és nem akarták, hogy fölfeszítsék
Krisztust. Hozzájuk fordult a Jóisten, emberek meg-
pecsételnek, szétválasztanak titeket, majd halál, fáj-
dalom és sírás lesz. Gondolom, a pecsétet visszük, ez
benne van a bibliában. Végét is szépen mondta az öreg-
asszony, morogni fog a Föld, mint a megvadult orosz-

Keresztény cigány művészek

Hagyományok segítik jövőnk
értékeit megteremteni

Bada Márta
Balázs János díjas festőművész

Üdvözlégy Mária

Jézus mennybemenetele fogadja az Úr szent fiát

Földi paradicsom
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lán, háborogni fog a tenger, és majd vergődni fogtok,
mint a partra vetett hal. Elsötétedik minden és eljövök
a Szent fiammal ítélkezni élők és holtak fölött. A ci-
gányasszony fölnézett a plafonra, összekulcsolta a ke-
zét, és mondta, „Én Istenem könyörülj meg rajtunk.”
Akkor nemcsak a cigányságnak mondta, hanem az
egész emberiségért könyörüljön meg. A mese jelene-
teit festettem meg, és a képekből könyvet adtak ki, a
leírt mesével, lovári és magyar nyelven. Pénzért nem
árusítják, hanem a jó tanuló cigánygyerekek kapják az
iskolában. Célom ezzel az volt, hogy dédunokáinknak
valami gyökeret hagyjak.

Hogy ismerkedett meg a keresztény hittel?

Öten voltunk testvérek és szüleim kiskorom óta
úgy neveltek, hogy imádkozzam a Jóistenhez, kérjem
segítségét. Neki köszönhetem, hogy a művészetbe ke-
rültem, ezzel adott nekem egy ajándékot. Első osztá-
lyos korom óta rajzoltam, a meséket, amit hallottam,
repülőgépeket, lepkéket. Hatodik osztályos lehettem,

Halász József tanárom felfigyelt rám, és megkérdezte,
mit csinálsz kislányom? Mária és Jézus arcát rajzoltam
a szomszédoknak, akik föltették a falra, mert akkor
nem volt számukra más kép. Ha megsárgult a rajzlap,
újat készítettem. Sokszor mondták, ennek a kislány-

nak van tehetsége, amit mondunk, mindjárt lerajzolja.
A cigányságnál zene meg tánc volt, ez a fajta kultúra
akkor még nem terjedt el. Vámos Ignácné behívatta
Édesanyámat, mondta: „Járjon szakkörbe, ott majd ki-
csiszolják a kezét.” Így kerültem Látó Lilla tanárnőhöz.
Később nyolcadikos koromban a Remsey művészcsa-
lád felfigyelt rám. Jenő bácsi és Iván mutatta meg azt
a művészeti utat, amit bejártam, sikerélményekkel és
kisebb kudarcokkal is. Megtanították az arányokat,
megismertettek a hideg-meleg színek használatával,
de nem szóltak bele, nem akartak elrontani, csak le-
gyek őszintén önmagam – úgy csináld, ahogy érzed,
testvéreidet ültesd le modellnek – mondták. A jó ta-
nácsokat elfogadtam, és a belső látás vezetett. Rem-
sey is nagycsalád volt, művészlélek, ha nem mentem
el, jöttek hozzánk, kérdezték, mit csinál Bada? Őste-
hetséget láttak bennem. Jenő bácsi azt mondta, „zöld
vagyok, de ha megérik, leesik”. Hogy „megértem”-e?

Azt a  képeim nézőjére bízom.
Szerintem a Jóistennek köszönhetem
pályám, mert ha nem rajzolom az
iskolában a vallásos képeket,
tanáraim nem figyelnek fel rám.

Sikerül továbbadnia a megszer-

zett tudását, hogy telnek napjai?

Itt Gödöllőn már tíz éve az
Evangélikus Idősek Otthonába heten-
te kétszer eljárok Szekeres Erzsikével,
és foglalkozunk a 80-90 éves bent-
lakókkal. Körülüljük a hosszú asztalt,
megrajzolom a motívumot, ők kiszí-
nezik, közben beszélgetünk. Kará-
csonykor kiállítást rendezünk mun-
kájukból, és a látogató rokonok is
megnézhetik ügyességüket. Húsz éve
foglalkozom a 3-13 éves kor közötti

fiatalokkal, szabadon dolgozhatnak, csak azt próbálom
nekik átadni, amit a mestereimtől tanultam. Szép
eredményeket érnek el, pályázatokon első, második
díjat nyernek rajzaikkal. Ottlik Gábor lelkész vezeti a
gyerekeket, fél vagy egy évig maradnak, utána újak
jönnek. Vannak tehetségesek, és szomorú vagyok,
mert nem tudom, hova kerülnek, talán örökbe fogad-
ják, vagy hol fognak elkallódni. 

Mit tart értéknek, amit gyerekeinek, tanítvá-

nyainak tovább szeretne adni?

Nyugdíjas vagyok, három gyerekkel, és negyedik
unokám útban van. Azért készítettem sorozataimat,
hogy a jövő nemzedék is tanulhasson belőle. Ajándék-
ba adtam a Néprajzi Múzeumnak, leltározva jó helyen
őrzik. Másolatban sok helyen
kiállították már. Festményei-
men megörökítettem, amit
őseinktől hallottunk. Az el-
mesélt történeteket tovább
kell adni a fiatalságnak, attól
még ők lehetnek műveltek,
de a hagyomány továbbadá-
sát tartom értéknek.

Köszönöm a beszélge-

tést.                                                             Németh Andrea 
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Cigányok ellopják Jézus szögét

Szép Szűz Mária könyörögj értünk

Elátkozottak

Jézus találkozása a mennyben
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Avató

B
akos Gyula szobrászművész és
munkássága nem ismeretlen la-
punk olvasói számára. Az ezred-

forduló óta Szalkszentmártonban élő és
alkotó művész keze munkájának nyo-
mán a – legnagyobb Petőfi múzeumról is

– méltán híres település arculatában lát-
ványos, és művészi értékében is jelen-
tős változások tanúi lehetnek az itt élők,

Szoboravatással kezdődött a 
Húsvéti Istentisztelet

illetve a faluba látoga-
tók. Legújabb munkáját
Húsvét vasárnapján, az ünnepi
istentisztelet keretében adta át a
lakosság számára Alföldy-Boruss
Dániel lelkipásztor. A reformá-
tus egyházközség megrende-
lésére készült hirdetőtábla az
Europa Nostra Díjas faluköz-
pontban a templomdomb
torony felőli oldalán, a Pa-
rókia és a Petőfi múzeum
közvetlen szom-
szédságában ka-
pott helyet. 

A németországi
Freiburgban, majd a fran-
cia Saverne-ben megren-
dezett Európai Kőfaragó
Fesztiválon is első he-
lyezett, és ezáltal –
egyetlen magyar alkotó-

ként – Európa Legjobb
Kőszobrásza címet vi-
selő művész lényeges
szempontnak tartotta,
hogy alkotása ne csak
architektúrálisan illeszked-
jen a történelmi környe-

zetbe, de anyagában is annak „részese
legyen”. Így helyben kitermelt akác és
nyárfa felhasználásával készítette el a
saját stílusjegyeivel – szinte a csak rá

jellemző motívumvilággal – az akár önál-
ló szoborként is értelmezhető hirde-
tőtáblát.                                            (a szerk.)

Bakos Gyula egy korábbi kiállításmegnyitóján

Alföldy-Boruss Dániel

Fotók: Somogyi György
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F e l h í v á s
Az el esett, ön hi bá ju kon kí vül el sze gé nye dett em be rek
rit kán kér nek se gít sé get. In kább éhez nek, nél kü löz nek,
gyógy sze rek nél kül lá ba doz nak, sem hogy va la ki ter hé re
le gye nek. Raj tuk – és fő ként a sze gény, rossz anya gi kö -
rül mé nyek kö zött ne vel ke dő gyermekeken – kí ván se gí -
te ni, élel mi szer- és gyógy szer se gé lyek kel a

VERITAS AZ EL ESET TE KÉRT ALA PÍT VÁNY

SE GÍT SE ÖN IS A MUN KÁN KAT!

Tá mo gas sa adó ja 1 %-val  ala pít vá nyun kat!

OTP Bank: 11714006-20385251-00000000
Adó szám: 18161980-1-42

Tá mo ga tó ink, a tá mo ga tás mér té ké nek meg fe le lő 
ter je de lem ben, hir de té sü ket is 

el he lyez he tik a  

Szent Ke reszt Ma ga zin ban

Pünkösdi Mária-kiállítás –  Mennyek Királynéja
A maga nemében egyedülálló  kiállítás volt látható 2017. március 1. – április 15-ig
a Magyarok Házában. A kiállított magángyűjtemény tartalmaz többek között fest-
ményeket, szobrokat, könyveket, képeslapokat, melyek egy része a világ különböző
híres Mária-kegyhelyeiről származik. A kiállítás közelebb hozza számunkra Mária
alakját. A gyűjtemény legközelebb Pünkösdkor, Csíksomlyón tekinthető meg

(2017. június 2-5) ill. tárgyalás folyik újabb
magyarországi helyszínekről is.

Friss hírek: www.facebook.com/mariakiallitas Fotók: Szilvási Marika
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