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Áprily Lajos két verse

Ómagyar Mária-siralom

Átírás
Voltam sírás-tudatlan
s most sírva szenvedek.
Epesztő fájdalomtól
testem, lelkem beteg.
Fiam volt szép világom,
sugaras, mint a nap,
s én édes örömemtől
zsidók megfosztanak.
Én édes fejedelmem,
egyetlen magzatom,
tekints síró anyádra
és könnyebbítsd bajom.
Szemem csak könnyel árad,
szívem csak búval él.
Hullt véred harmatától
a lelkem elalél.

Ó, virágok virága,
fényességes világ,
kínok-gyötörte tested
vasszeggel verik át.
Ó, jaj nekem, fiam, jaj!
A méz megkeserűl,
szegényül ékességed,
véred csobogva dűl.
Hulló könnyem mutatja
s szűnetlen sóhajom,
hogy meggyötör sebével
a belső fájdalom.
Halál, szakassz le engem,
csak hagyd meg gyermekem.
Maradjon meg királynak
és úrnak lelkemen.

Szeretnék Krisztus lenni egy napig.
Ha nem egy napig, egy pillanatig.
Csak ennyit, míg a kezem ennyit int:
Kelj fel a mélyből, hegyre menj megint.
Levenném melledről a sziklasúlyt,
mely vad korunkból rád zuhogva hullt.
Fáradt pilládat megérinteném,
s gyötört szemedből megszöknék a rém.
Takarodnának gondok és romok,
menekülnének régi démonok.

Megölelném a kín-örvény felett
maga-mélyébe szédült lelkedet.
Csodatevésem sűrü delejét
pazarló kézzel önteném feléd.
S ha kelnél s néznél álmélkodva rám,
fejed a Nap felé fordítanám,
fényes szemeddel csúcs ragyogna szembe –
S én visszahullnék ember-életembe.
1939. február

Az én csodám

(A költő 1887. november 14-én, 120 éve született és 1967. augusztus 6-án, 40 éve halt meg.)
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Ternyák Csaba Eger új érseke –
búcsú Seregély Istvántól

Március 15-én XVI. Benedek pápa elfogadta Seregély István egri érsek lemondását 
az Egri Főegyházmegye vezetéséről, az Egyházi Törvénykönyv 401. kánonjának első 
paragrafusa értelmében. A nyugalomba vonuló főpásztor utódjául a Szentatya Ter-
nyák Csaba címzetes eminentianai érseket, a Papi Kongregáció titkárát nevezte ki.

Ternyák Csaba 1953. december 4-én született Fertőszentmiklóson. Teológiai tanulmá-
nyokat végzett a győri egyházmegyei szemináriumban, majd Budapesten a Központi 
Szemináriumban, ahol a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatójaként teo-
lógiai doktorátust szerzett.

1979. június 21-én szentelték pappá Győrben. 1985-től 1987-ig morálteológiai tanul-
mányokat végzett Rómában. 1988-tól 1992-ig a római Pápai Magyar Intézet rektora-
ként működött. 1992-től 1997-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára volt. 
1992. december 24-én esztergom–budapesti segédpüspöki kinevezést kapott. 1993. január 
6-án II. János Pál pápa szentelte püspökké Rómában. 1997. december 11-én címzetes 
eminentianai érsekké és a Papi Kongregáció titkárává nevezték ki.

2007. március 15-én XVI. Benedek pápa az egri érseki tisztségre nevezte ki. Jelmonda-
ta: Tibi gloria in saecula! (Dicsőség neked mindörökké!)

*
Dr. Seregély István, a nyugalomba vonuló egri érsek 1931. március 13-án született 

Szombathelyen. Középiskoláit Miskolcon végezte. Teológiai tanulmányait Szombathe-
lyen kezdte és Budapesten fejezte be. Pappá szentelték 1955. június 19-én Szombathelyen. 
1956-ig studens Budapesten. Káplánként működött 1974-ig Gyöngyösfalun, Nyőgéren, 
Bagodvitenyéden, Zalaegerszegen és Szombathelyen. 1987-ig plébános volt Kőszegszer-
dahelyen és Kőszegen. II. János Pál pápa 1987. június 5-én nevezte ki egri érsekké, július 
25-én szentelték püspökké Egerben. 1990-től a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke 
volt, 1993 és 2001 között a CCEE alelnöki tisztét is betöltötte. Jelmondata: Christus est 
via, veritas et vita (Krisztus az út, az igazság és az élet).

*
Az egri szeminárium kápolnájában rendezett ünnepségen búcsúztak el a nyug-

díjba vonuló érsektől, dr. Seregély Istvántól az egyházmegyei fenntartású oktatá-
si intézmények vezetői, képviselői, a szeminárium hallgatói és az egyházmegyei 
papság képviselői. Az ünnepi műsorban a miskolci Fráter György Katolikus Gim-
názium énekkara és diákjai, az egri Sancta Maria Általános Iskola, Zeneiskola, 
Leánygimnázium és Kollégium kórusa és kispapok adtak műsort. A műsorszá-
mok között elhangzott köszöntők közül a miskolciak beszédeit közöljük az aláb-
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biakban. Sorrendben: Mariscsák István, a Fráter György Katolikus Gimnázium 
igazgatója, Mikolai Vince esperes, diósgyőri plébános, dr. Tihanyi László, a Mis-
kolci Egyetem kandidátusa, egyetemi tanár köszöntője után dr. Seregély István 
válaszbeszéde olvasható az alábbiakban.

Mariscsák István

Mester és atya

Kedves Megjelentek, szeretett Érsek Atya!
Az a nagy megtiszteltetés, hogy az egyházmegye iskoláinak nevében pár gondolatot 

én mondhatok el, talán két tényezőnek tulajdonítható:
– az egyik, hogy a miénk jelenleg az egyetlen érseki fenntartású gimnázium;
– a másik, hogy ez éppen érsek atya régi alma matere.
Ebből az alma materből hosszú időre távol került, ám az ott kapott értékeket ma-

gával vitte és őrizte. Többek között ilyen értékek a tudás, a műveltség és a közösség 
iránti felelősség. Szentbeszédeiben, előadásain rendszeresen hangsúlyozta a tanítás és 
a nevelés feladatának jelentőségét, a felnövekvő nemzedékek tisztességben való felne-
veléséről gondoskodó intézmények és az ott dolgozók iránti megbecsülését.

Mindannyian tanúi lehettünk, amint visszatérve érsekként segítette, hogy a gondola-
tok kézzel fogható valósággá váljanak. Először Mezőkövesden indult általános iskolánk, 
melyet újabb és újabb követett Egerben, Jászberényben, Sátoraljaújhelyen és Miskolcon. 
Hasonlóan gomba módra jelentek meg az óvodák Diósgyőrben, Gyöngyösön, Egerben 
és rendi fennhatósággal Szikszón. Kollégium is van már a nagyvárosokban 1-1 érseki, 
ugyanígy a minoritáknak, továbbá Egerben az angolkisasszonyok, Miskolcon a jezsuiták 
működtetésében. Gimnázium kettő van Egerben az angolkisasszonyok és a ciszterci 
rend fenntartásában, Miskolcon pedig a miénk mellett 1994-ben megkezdte működését 
a jezsuita gimnázium. Ez utóbbi épületkomplexuma az egyházmegye büszkesége, mert 
vadonatúj és modern. A felsorolásból látható, hogy a 10 éve tartott zsinat legfontosabb 
oktatási célkitűzései megvalósultak, a katolikus közoktatás kiteljesedett.

Ekkora iskolarendszer működtetéséhez bátorság és eltökéltség kell. Különösen, hogy 
az egyházmegyének nincs olyan vagyona, jövedelme, ami garanciát jelentene az állami 
támogatás esetleges csökkenésekor. Ennek ellenére mindvégig éreztük atyai gondos-
kodását. Különleges kapcsolata az intézményeivel tükröződött a megszólításomban: 
szeretett érsek atya. Nem tiszteletlenség ez a legutóbbi időkig a hivatalos levelezésben 
is tetten érhető megszólítás: fontosabbnak éreztük hangsúlyozni az atyai minőségét, 
mint az őt teljesen méltán és nyilvánvalóan megillető excellenciás jelzőt!

Atyánk és mesterünk: az egykori diák tanárok tanára lett. Sokszor hallhattuk taná-
roknak szóló biztatását egyházi és világi fórumokon egyaránt:

„Munkánk értelmét az adja, hogy a következő nemzedék előrébb jut, mint a miénk”.
Érsek atyának a tanárok és a diákok nevében azt köszönöm, hogy ez az előrelépés 
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nemcsak a tudományok terén, hanem az üdvösség útján is ezrek számára vált lehetővé 
érseksége alatt!

Isten áldja meg Érsek Atyát az iskolákért való fáradozásaiért.

Mikolai Vince

Felismertük benne az Atyát!

Excellenciás és Főtisztelendő Érsek Úr!
Kedves Paptestvérek és búcsúzók!
Szeretett Főpásztorunk!
Az utolsó vacsorán Fülöp apostol azt mondotta Krisztusnak, hogy mutasd meg 

nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Jézus azt válaszolta neki: Fülöp, már oly régóta 
veletek vagyok, nem ismersz engem? Aki engem lát, látja az Atyát.

Tudjuk, hogy ez a néhány mondat csak áttételesen alkalmazható a mostani viszo-
nyunkra, mégis ebből szeretnék kiindulni. Most, amikor véget ér egy húszéves főpász-
tori szolgálat, és kicsit elérzékenyülve búcsút veszünk, akkor a főpásztornak és nekünk 
is fel kell tennünk a kérdést, hogy sikerült-e neki megmutatni az Atyát, és nekünk 
felismerni őt? 

Nem lehet erre a kérdésre egyértelmű igennel, vagy nemmel válaszolni. Mondhat-
juk, hogy az érsek úr, jelmondatának megfelelően – Krisztus az út, az igazság és az élet 
– mindent megtett annak érdekében, hogy hűségesen, Krisztus szellemében töltse be 
főpásztori hivatalát. Ezen belül, hogy igazi főpapja legyen a papságnak. 

Utat mutatott nekünk az ezredforduló meglehetősen zűrzavaros világában, a mo-
dern kihívások közepette, hogyan kell egyszerűen és hatékonyan Krisztus papjának 
lennünk. Törekedett tanítani bennünket, hirdetni nekünk az örök élet igazságait, és 
részt vállalni a papság képzésében és továbbképzésében is. Szinte minden hétfőn este 
megjelent itt, a szeminárium kápolnájában, hogy elmélkedési pontokat adjon a kis-
papoknak, aztán pénteken, vagy szombaton az ötöd- és hatodévesek körében, hogy 
lelkipásztori tapasztalatait átadja nekik. 

Minden nagyböjtben megtartotta a papság számára a szokásos rekollekciót és ezen 
túl sok más alkalmat is megragadott, hogy tanítson és neveljen bennünket, hogyan 
lehetünk hiteles papok. Mindannyiunk emlékezetében elevenen megmaradnak a nagy-
csütörtöki krizmaszentelési szentmisék, a papszentelések, vagy éppen a bélapátfalvai 
közös találkozók, ahol együtt volt az egyházmegye papsága a főpásztorral, ünnepi, de 
közvetlen, baráti módon, együtt gondolkodtunk az egyházmegye jövőjéről, sorsáról, 
együtt imádkoztunk a helyes kibontakozásért, és ahol hálát adhattunk az Istennek 
azért, hogy olyan főpásztorunk van, akinek világos elgondolásai, határozott célkitűzései 
vannak. Van benne kellő erély, de nem hiányzik belőle a megértés és a szeretet sem.

Mondhatjuk, hogy az érsek úr mindent megtett azért, hogy megmutassa nekünk 
az Atyát. A kérdés az, hogy vajon mi, papok, felismertük-e benne az Atyát? Mindany-
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nyian, amikor felszenteltek bennünket, engedelmességi fogadalmat tettünk az akkori 
főpásztornak és utódainak. Húsz éven keresztül neki sokan tettek engedelmességi ígé-
retet, és ennek megfelelően törekedtek arra, hogy megértsék a szándékait, elfogadják 
az útmutatásait, és törekedjenek arra, hogy vele együttműködve szolgálják az egyház-
megye javát, a hívek lelkiüdvét. 

Kezdetben azért voltak nehézségek. Neki is meg kellett szoknia egy új közösséget, 
nekünk is egy új embert, meg kellett ismernünk a stílusát, gondolkodásmódját, és 
ez a tanulás hosszabb ideig tartott. A kezdet kezdetén inkább egy céltudatos, világos 
elgondolásokkal rendelkező vezetőt láttunk benne, mint egy megértő és szerető atyát. 
Ennek voltak objektív okai. Mindannyian tudtuk, hogy az Egri Főegyházmegye ha-
talmas, hogy fel kell osztani, de amikor ezt az érsek úr kijelentette, akkor azok, akik 
például Szabolcsból származtak, vagy korábban ott szolgáltak, érzelmileg nehezen 
tudták ezt tudomásul venni. 

Az is egyértelmű volt, hogy a világiakat bele kell kapcsolni az egyház életébe, mert 
nélkülük nem megyünk sokra, de amikor elhangzott, hogy a pap hatvan éven felül 
már nem tud hitoktatni, ez megint érzékenyen érintett néhányakat. Aztán mikor 
kerestük a segédpüspököt, kiderült, hogy mi, egriek, nem tudunk jót mondani egy-
másról, és ez is fájdalmasan érintett bennünket.

Mindezt azért mondom el, mert ha ez a búcsúzás csak szépeket mondásból áll-
na, azt mondhatnák, hogy igaztalan. Bátran elmondom azért, mert ez volt a kezdet. 
Megvoltak a gondok, a nehézségek, amelyeken átlendültünk, és ahogy haladt az idő, 
ahogy egyre több vállalkozásra, közös ünnepre készültünk, annál harmonikusabbá 
vált az együttműködés a főpásztor és a papság között, annál inkább megértettük az ő 
szándékait, és annál könnyebben tudtunk vele együttműködni. 

Együtt készültünk az egyházmegyei zsinatra, éveken keresztül együtt készültünk a 
nagy jubileumra, a 2000. évre, közösen ünnepeltünk az érsek úrral megannyi zászló-
átadást a millennium évében. Vállalta már viszonylag idősebb kora ellenére, hogy az 
új évezred kezdetén a Canonica visitatio keretében végiglátogatja az egyházmegyét. 
Aztán itt volt az Egri Főegyházmegye alapításának ezeréves évfordulója, később az ő 
aranymiséje, végül most a Szent Erzsébet-év. Ezek nagyszerű lehetőségek, nagyszerű 
programok voltak arra, hogy a főpásztor és a papság együtt munkálkodjék, egymásra 
találjon, egymásra hangolódjék.

Soha nem felejtem, hogy amikor az érsek úr első alkalommal megjelent a szeminá-
riumban, bejött a rektori szobába, látszott, hogy zavarban van, leült a székre, behúzta 
a nyakát és nézett jobbra-balra. Természetesen mi is feszélyezve voltunk, de ahogy 
most elnézem, milyen derűsen és atyaian ül abban a székben, és ő is, mi is jól érezzük 
magunkat, mert családiassá vált a közösség, ez így van rendjén.

János apostol is azt mondotta öregkorában, hogy fiacskáim, szeressétek egymást! 
Ennél szebbet, gazdagabbat a Szent János apostol védnöksége alatt álló egri egyház-
megye főpásztora sem mondhat nekünk. Mi azonban szeretnénk neki sok mindent 
megköszönni. Éppen azokat a mozzanatokat, ami a mi papságunk szempontjából 
jelentős. Mindenekelőtt azt az alaptételt, amit ő sokat hangoztatott, hogy egy papnak 
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naponta legalább két órát kell imádkoznia. Ezt ő nemcsak hangoztatta, mert akik 
mellette voltak, a munkatársai és a kispapok is tanúsíthatják, hogy mindig első volt 
az érseki kápolnában. A többiek még álmossággal küzdve, nehezen érkeztek, de ő már 
ott volt. Aztán megköszönjük azt, hogy hűség, alázat és puritán életforma jellemezte, 
nem szerette magát ünnepeltetni, sőt kifejezetten rosszul érintette, ha ünnepelték 
– most talán elviseli –, nagyon egyszerűen élt. 

Különösen is szeretnénk azt megköszönni neki, hogy példát adott a betegség tü-
relmes elviselésében és hordozásában. Mindannyian tudjuk, hogy gyermekkora óta 
kínlódik az asztmával, ami nemegyszer jelentett gyötrelmet számára, és amit férfias 
türelemmel és alázattal hordozott egy életen keresztül. Szeretnénk megköszönni neki 
a jó pásztor buzgóságát is, különösképpen azt a mozzanatot, hogy amikor készült az 
igehirdetésre, mindig ott volt a kis papiros, leírta, amit mondani akart. Igényesen 
elkészített beszédei voltak, amelyeket persze kívülről is el tudott mondani, de bele-
belenézett a papírba, hogy a gondolatmenet a helyén legyen. Ez a gyakorlat mindany-
nyiunknak példát jelenthet.

Különösképpen is szeretnénk neki megköszönni azt a lelkipásztori buzgóságot, 
amelyet megalapozott a majd’ húszéves kápláni és plébánosi gyakorlata. Azt mond-
hatjuk, hogy a lelkipásztori életnek minden csínját-bínját ismerte, és ezért tudta a 
tapasztalatait továbbadni a fiatalok számára, tudta inspirálni a lelkipásztorkodásban 
dolgozó papokat is. Végül – és ezt nehéz most a végén megfogalmazni – szeretnénk 
neki megköszönni azt, hogy az egri egyházmegye hírnevét jelentősen előmozdította. 
A magyar egyházban ismeretes, ha azt mondták: egri katolikus, elhúzták a szájukat 
azok, akik nem ismerték az egyházmegyét. Azt hiszem, most büszkék lehetünk arra, 
hogy olyan főpásztorunk van, akit három ízben nem kineveztek, hanem megválasz-
tottak a püspöki konferencia elnökének. Ráadásul az európai püspöki konferenciák 
alelnöke is volt hosszú időn keresztül, aki többször találkozott a Szentatyával, állam-
főkkel, és mindenütt megállta a helyét. Mindenhol mint Krisztus papja, mint az egy-
ház püspöke állt oda, és tudott olyan dolgokat mondani, olyan egyezségeket kötni, 
megállapodásokat létrehozni, amelyek meghatározták az egyház életét.

Oda jutottunk hál’ Istennek, hogy büszkén tekintünk rá, hogy ilyen nagyszerű fő-
pásztorunk volt húsz éven keresztül. 

Kedves Testvérek!
Talán elkerülte figyelmünket, hogy ma Szűz Máriát, a Keresztények Segítségét ün-

nepeljük. Nemcsak VII. Piuszra gondolunk, aki megszabadult Napóleon fogságából, 
hanem arra is, hogy a nagy történelmi fordulóknál – Nándorfehérvár, Lepanto, Bécs és 
Buda felszabadítása – a győzelmet a pápák mindig Szűz Mária segítségének tulajdoní-
tották. Mi is elmondhatjuk, az, hogy a 20. század végén Európának a keleti fele megsza-
badult az istentelen kommunizmustól, leginkább a Szűzanya segítségének köszönhető, 
aki ezt II. János Pál pápán keresztül kivitelezte, s ő a maga háláját, a merénylő golyóját 
és a sok-sok felajánlást letette a Szűzanya lába elé. Számunkra is minden évben kedves 
mozzanat volt az egyházmegye életében, hogy december 8-án az érsek úr felajánlotta 
az egyházmegyét Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Az élete Miskolcról, a Nagyboldog-
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asszony-templom mellől indult, itt, a szemináriumban is Nagyboldogasszony oltal-
ma alatt állunk. Érsek úr püspöksége Mária évében kezdődött 1987-ben. Lourdes-ban 
levette a keresztúti láncokat a stációról, amelyek a magyarok rabságát jelentették, és 
ezzel kinyilvánította ország-világ előtt, hogy mi, magyarok, különösképpen Máriának 
köszönhetjük eddigi lehetőségeinket. Elhozta ide, az egyházmegyébe a Fatimai Szűz-
anya szobrát, hogy az ő jelenlétében tudjunk hálát adni a megszabadulásért. Mindezek 
olyan mozzanatok, amelyek mindannyiunkat arra köteleznek, hogy megköszönjük a 
Keresztények Segítségének, Máriának oltalmazó jóságát.

Azt hiszem, nem kívánhatunk szebbet, többet és igazabbat a mi búcsúzó főpászto-
runknak, hogy Szűz Mária anyai oltalmát nyugdíjas éveiben is tapasztalhassa, érez-
hesse, hiszen mindannyian imádkozzuk, hogy álljon mellettünk most, de különös-
képpen halálunk óráján. Hogy egész papi életét, főpásztori szolgálatát a Szűzanya 
oltalma alá helyezte, ennek az eredményeit is ily módon tudja elkönyvelni, illetve 
a saját, személyes életét, annak végső, csendes, imádságos óráit és azt a még sok-sok 
értékes szolgálatot, amit a magyar egyház szolgálatában tehet nyugdíjas főpásztorként 
is, mind az ő oltalma alá helyezze. 

Köszönjük az érsek úrnak, hogy az ezredforduló főpásztora volt, hogy a Szent István 
király alapította egri egyházmegye 80. főpásztora és 12. érseke biztosan a főegyházme-
gye történelmi főpásztorainak sorába soroltatik be, akinek a nevét, művét, emlékét 
hosszú évtizedeken át, és ameddig az egyházmegye fönnáll, áldóan fogják emlegetni. 

Érsek Úr, szeretett Főpásztorunk, köszönjük!

Tihanyi László

A jó pásztor „a szívével lát”

Főtisztelendő Érsek Atya, Hölgyeim és Uraim!
Nem tudom, hogy érsek atya milyen sugallat, hitbeli tapasztalat vagy emberi böl-

csesség alapján választotta meg a jelmondatát: „Krisztus az út, az igazság és az élet”, 
de visszatekintve a két évtizedes, nagyívű főpásztori küldetésre, tökéletes összhangot 
érzek a jelmondat és a főpapi tettek között. Hihetetlennek tűnik, hogyan lehetett 
1987-ben olyan jelmondatot választani, amely a kezdőponttól a mai napig ponto-
san egybeesik a megtett úttal. Ezen az úton nem voltak előre kihelyezett irányjelzők, 
de voltak lejtők és emelkedők, vízmosások és sziklás szakaszok. Voltak magaslatok, 
ahonnan messzire lehetett látni, de kísértést is jelentettek. Nehéz volt igazságról és az 
élet szentségéről beszélni, amikor a társadalom jelentős része átrendeződött, és sokan 
áldozatul estek ennek a folyamatnak.

Az ószövetségben a próféták előszeretettel hivatkoznak a pásztor és a nyáj sajátos 
kapcsolatára. A pásztor és nyája folyamatosan, váratlan veszélyeknek van kitéve, a 
túléléshez a pásztornak a nyájra, a nyájnak pedig a pásztorra van szüksége. A jó pász-
tor Exupéry szavaival „a szívével lát” és nem az eszével. Meggyőződésem, hogy érsek 



� 10 � Miskolci Keresztény Szemle

atya is azért tudhatja maga mögött az elmúlt 20 éves gazdag főpásztori életútját, mert 
mindig a belső hangra, a szívére hallgatott.

Különleges korszak volt az elmúlt két évtized, amelynek a kezdetét a rendszerváltás, 
és az emberek csodaváró hangulata jellemezte. Meglepő volt, hogy az első időszakban 
milyen nagy tömegek fordultak az egyház felé, és iránymutatást vártak életükkel és 
jövőjükkel kapcsolatban. Az első pápalátogatás csak fokozta ezt az eufórikus han-
gulatot. II. János Pál pápa százezreket mozgatott meg, és közvetítette számukra az 
evangéliumot. A Szent István-napi körmenetek Budapesten és szerte az országban a 
régi időket idézték. A Magyar Püspöki Kar, érsek atya vezetésével, nem félt kivinni 
az egyházi szertartásokat az utcára, és láthatóvá tette az élő egyházat az utca embere 
számára. Nagy lépést jelentett a pápalátogatás és más egyházi ünnepek közvetítése a 
médiában.

Érsek atya már főpásztori küldetése elején megérhette a szerzetesrendek letelepe-
dését az egyházmegyében. A szerzetesek, rendjük sajátos lelkiségével gazdagították 
a hitéletet, de kovászai lettek a karitatív tevékenységnek is. Hozzájárultak a lelkiségi 
mozgalmak megjelenéséhez, és a mozgalmakból erőt merítő csoportok szerveződésé-
hez. A lelkiségi csoportok közvetlenül és közvetve az egyházmegyei papság munkáját 
is segítették.

Nem tudom, hogyan születik meg egy főpásztorban olyan döntés, hogy többször 
tíz- vagy százmilliós költségvetés ismeretében belefogjon egy új templom építésébe. 
Előre tudható, hogy a döntéssel nem ér véget, hanem elkezdődik egy szorongással 
teli időszak, miből tudja a közösség és az egyházmegye kifizetni a sok számlát. Ha 
ezek a gondok havonta csak egy ősz hajszálat eredményeznének, a főpásztor akkor is 
hamar megőszülhet. Az Egri Főegyházmegye 2004. évi ünnepi sematizmusát lapozva 
azt láthatjuk, hogy nem egy, hanem sok templom épült és újult meg érsek atya fő-
pásztori ideje alatt. Olyan helyeken is épültek templomok, ahol évtizedekig gondolni 
sem lehetett rá. Otthon, az én egyházközségemben is ez a helyzet: Miskolcon, az 
avasi lakótelepen új templom ad otthont és reményt az embereknek. De említhetem 
Tiszaújvárost, Encset, Pálházát, Szerencset vagy Kazincbarcikát, ahol szintén szép új 
templomok hirdetik Isten dicsőségét. A nagyobb templomok mellett – mellékesen 
– 54 kisebb is épült. Egy szép új vagy felújított templomot látva talán eszünkbe sem 
jut, hogyan tudta az egyházmegye főpásztora előteremteni a szükséges pénzügyi fede-
zetet. Sokszor elgondolkoztam már azon, hogy Miskolcon a Mindszenti-templomot, 
amely a város egyik nagy temploma, a mainál sokkal kisebb létszámú hívő közösség 
építette. Hiúságból építettek ilyen nagy templomot, vagy valamilyen sugallat hatá-
sára? Sejtették vagy hitték, hogy néhány évszázad múlva egy nagyváros fogja majd 
körbe? Szabad-e emberi módon gondolkodni, vagy a gondviselésre kell hagyatkozni 
egy templom építésekor? Számomra az ilyen példák azt az üzenetet hordozzák, hogy 
ilyen feladatok megoldásánál nem az észre, hanem a szívre, a lélekre kell hallgatni. 
Érsek atya ebben mutatott példát nekünk az elmúlt két évtizedben. 

De a templomok mellett sok településen ott vannak az iskolák is. Fülembe csen-
genek a Fráter György Katolikus Gimnázium egyik korai veni sancte-miséjéről érsek 
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úr szavai a templom és az iskola elválaszthatatlan egységéről. Szívén viselte a korábbi 
katolikus iskolák újraindítását és új iskolák alapítását. Hitte és vallotta, hogy egy új 
jövő, egy új nemzet építését az alapoknál, a gyermekeknél kell kezdeni. Mára már 
kezd beérni ez a kezdeményezés.

Sok településen a paptestvérek megpróbálták a lehetetlent is: közösségi házakat 
építettek annak érdekében, hogy helyet adjanak az egyházközségi rendezvényeknek, 
lelkiségi mozgalmaknak, ifjúsági csoportoknak.

Nagy kihívást és nagy feladatot jelentett a magyar és a helyi egyházaknak II. János 
Pál pápa buzdítása egyházmegyei zsinatok tartására. Az előző egyházmegyei zsinat 
több, mint ötven évvel korábban volt, és a II. vatikáni zsinat előtti korszak egyház-
kormányzási módszerét szolgálta. A pápai buzdítás arra szólt, hogy ezen a zsinaton az 
egyház felszentelt képviselői mellett nagyszámú világi hívő is vegyen részt, és közösen 
gondolják végig az egyház feladatait és küldetését a XX. század végén a magyar és a 
helyi egyházban. A felkészülési időszakban a témakörök bizottságokban történő fel-
dolgozása és a dokumentum-tervezet előkészítése a világiak aktív részvételét eredmé-
nyezte. Természetesen ehhez a lelkesedés nem volt elég, nagyon sok ismeretet kellett 
elsajátítani és lelkileg is fel kellett készülni. Az igazán nagy élményt az egyházmegyei 
zsinat néhány napja jelentette. Együtt imádkozni, a zsinati ülésszakon pedig kemé-
nyen vitatkozni és fontos kérdésekben szavazni is a főpásztor jelenlétében, ilyen nem 
volt korábban. Érsek atya a zsinat elején ígéretet tett arra, hogy nem fog beleszólni, 
és nem kívánja hatalmi szóval befolyásolni a zsinat menetét. Hogy ez könnyű, vagy 
nehéz volt-e számára, nem tudom. A zsinat végén mindenesetre nagy derültséget kel-
tett, amikor az utolsó gombnyomással érsek atyának el kellett volna fogadni a zsinati 
dokumentumot, a szavazógombja nem működött. Akkor derült ki, hogy az informa-
tikus az 1-es számú gombot a főpásztor kérésére a zsinat elején letiltotta, de ez időköz-
ben feledésbe ment. Akkor szembesültünk mindannyian azzal, hogy a főpásztor még 
a szavazással sem akarta befolyásolni a közös vélemény kialakítását.

Nem lehet szó nélkül hagyni a jubileumi eseményeket sem. 2000-ben a szentév 
számos rendezvénye adott lehetőséget a hálaadásra, az imára és az ünneplésre. A ma-
gyar államiság ezeréves fennállását is sikerült kéz a kézben megünnepelni. Ezekbe az 
ünnepkörökbe tartozó eseményeket még felsorolni is hosszú lenne. Meg kell viszont 
emlékezni az egyházmegye ezeréves fennállásának ünnepségsorozatáról, és a szeminá-
rium háromszáz éves évfordulójáról is. Ezek a jubileumi ünnepségek és visszaemléke-
zések lelki erőforrást jelentettek egy új társadalom kialakításához.

Végül szeretnék szólni a Szent István Rádióról is. Nem tudom, hogy az egyházme-
gyei zsinat mennyiben járult hozzá a rádió megindításához, de tény, hogy szervezése, 
majd működése a zsinatot követően indult meg. Nincsenek statisztikai adataim, hogy 
hányan hallgatják, de hatását bizonyára jól példázza a következő eset. Néhány hónap-
pal ezelőtt meghívást kaptam, hogy a rádióban néhány paptestvérrel elevenítsük fel az 
egyházmegyei zsinat előkészületi időszakát. Másnap egyik kolléganőm felhívott tele-
fonon, és elmondta, milyen jó volt a műsort hallgatni, és örült, hogy egy ismerőse is 
ott volt a beszélgetők között. Majd elmondta, hogy neki, és főleg édesanyjának milyen 
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nagy dolog, hogy egy hiteles rádiót hallgathat, bekapcsolódhat a közös imába, és szent-
mise-közvetítésen is részt vehet. Idős édesanyjának a rádió nélkül minderre már nem 
volna lehetősége. Kérte, ha érsek úrral beszélek, mondjam meg: a jó Isten áldja meg a 
katolikus rádió elindításáért. Itt és most szeretném ezt a köszönetet tolmácsolni. 

Köszöntésemben igyekeztem az egyes mérföldkövekről röviden szólni, mégis hosz-
szú lett a mondandóm. Ennek az az oka, hogy az elmúlt két évtizedben az Egri Főegy-
házmegyében több változás és jeles esemény volt, mint korábban egy évszázad alatt. 
Mindezért a világi hívők nevében köszönetet mondok Seregély István érsek atyának. 
Isten áldását kérem további életére és küldetésére. Kérem, hogy jó pásztorként zárja 
szívébe az egyházmegye apraját és nagyját. 

Laudetur Jesus Christus!

Seregély István

A végső szó a Gondviselésé

Kedves Püspök- és Paptestvérek!
Kedves embert formáló Pedagógustestvérek!
Kedves nálunk jobb emberré formálódott fia-

talok!
Kedves Mindnyájan!
Köszönöm az elmúlt 76 és fél esztendőhöz 

ékességként tartozó másfél órát. Mivel sem kicsi, 
sem nagy papírom nincs, amibe belenézhetnék, 
csak azt mondom, ami eszembe jutott ez alatt a 
műsor alatt. Az első: nem változik, és úgy látom, 
nem kell változtatnom azon az alapbeállításon, 
amely a családból származik, ahonnan jöttem, 
ahol bőven fejemhez vágták, hogy nem vagy kü-
lönb a többinél.

Aztán elérkezett az önálló életalakítás ideje 
– főiskoláskorban kezdett a fejem benőni –, és 
akkor megtapasztaltam, hogy ez igaz. Tekintettel 
arra, hogy voltak sikeres vizsgáim, kaptam egy 
kitűnő érettségit, amiről azóta egyre biztosabb 
vagyok, hogy nem érdemeltem meg, sem tudás-
ban, sem szorgalomban. A főiskolán tisztességgel 
tanultam, ezt nem tagadom, és megállapítottam, hogy ezzel a vizsgával brillírozni 
fogok. Nem lett belőle semmi. Végül megszületett első megbízatásom elfoglalásának 
idején a döntés, hogy az eredményt a Gondviselést intézze, én meg teszem, ami tőlem 
telik.

Seregély István, a búcsúzó érsek
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Ez a megállapítás azóta minden esetben igazolódott. Nem keltett türelmetlenséget a 
19 éves kápláni szolgálat, hogy csak 43 éves koromban lettem a magam ura. Egy nagyon 
kedvező, hét plébánosi esztendő volt a legszabadabb időszaka az életemnek, amikor 
nem történt más, mint amit én szerettem volna. Aztán rájöttem, hogy egyedül semmit 
sem lehet csinálni. Mindig mások végzik el, amit én szeretnék. Legfeljebb segíteni tu-
dok nekik. Ez már kőszegi plébánosságom idején is egyértelművé vált. 

Lettem, és azóta méginkább maradtam hálás azoknak, akikkel együtt járom földi 
életemnek az útját. Nem csoda, hogy már többször gondolok arra, hogy be fog feje-
ződni. Nem félek a befejezéstől, mert ugyanaz a megoldás, ami az eddigi vállalkozások 
alapelve volt, hogy a Gondviselésé a végső szó. Ebben az esetben az abszolút jó Isten 
szava lesz.

Mindezek után hálásan köszönöm a műsort. Megállapításom, hogy Eger és egyház-
megyéje belső indítású, keresztény gondolkodású emberei, akik ezt összeállították, 
nemzetközi szinten tudnak igényes műsorral előállni. Magam is csodáltam, hogy öt-
ven repülőteret jártam meg, mikor nemzetközi konferenciákon, gálaünnepségeken 
vettem részt, amelyek semmivel sem voltak magasabb rendűek, mint amit most itt, 
mindnyájan megtapasztaltunk. Mégsem ez a fontos, hanem az, hogy az elhangzott 
szavak és énekben elmondott üzenetek mögött sehol sem lehetett tapasztalni hízel-
gést, hanem egyértelmű jóakaratot, amit másképpen szeretetnek nevez a Biblia. Ezért 
szeretnék köszönetet mondani és kívánni mindnyájuknak, hogy ugyanilyen emberi 
magatartás vegye körül kedves mindnyájukat a saját életükben, otthonukban, mun-
kahelyükön, ebben a társadalomban, amelyik szeretne jobb lenni, ha tudna.

Nem adjuk fel érte a küzdelmet, mert az evolúció hosszú és az emberiség lassan érik. 
De ha nem érleljük, az hiányozni fog belőle.

Köszönöm a műsort és kedves figyelmüket!
(Elhangzott Egerben május 24-én,

dr. Seregély István egri érsek búcsúünnepségén.)

*
2007. június 9-én iktatták be az egri székesegyházban dr. Ternyák Csabát, a főegy-

házmegye 81. püspökét, 13. érsekét. Az ünnepi szentmisén először dr. Julius Janus 
apostoli nuncius, érsek olvasta fel latinul a pápa kinevezési okmányát, melyet ezután 
Ficzek László kanonok, érseki irodaigazgató olvasott fel magyarul. Az apostoli nun-
cius köszöntője után dr. Seregély István nyugalomba vonuló érsek mondta el búcsú-, 
illetve köszöntő beszédét, majd átadta utódjának a pásztorbotot.

Ezután a köszöntések következtek. A Magyar Katolikus Püspöki Kar nevében dr. 
Erdő Péter bíboros, prímás, érsek, a főegyházmegye részéről, a káptalan és a taná-
csosi testület nevében Mándy Zoltán pápai prelátus, kanonok, a bazilika plébánosa, 
a papság nevében dr. Csizmadia István, az érseki hittudományi főiskola rektora, a 
hívek nevében dr. Löffler Erzsébet, az érseki gyűjteményi központ igazgatója mondott 
köszöntőt. 

Ezután következett a főegyházmegye papságának hűségnyilatkozata. Valamennyi, a 
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beiktatáson megjelent egyházmegyés pap és szerzetes az új főpásztor elé vonult és kéz-
fogással, bemutatkozással, néhány szóval köszöntötték az érseket. Ezután dr. Ternyák 
Csaba válaszolt a köszöntésekre.

Az ünnepi szentmise következett ezután, a homíliát az új főpásztor mondta. A szent-
mise végén, a Te Deum után a főpapi áldással fejeződött be a beiktatási szertartás.

Az alábbiakban valamennyi elhangzott köszöntő és beszéd szövege, annak szerkesz-
tett változata olvasható.

Ternyák Csaba pápai kinevezése

XVI. Benedek pápa az alábbi szövegű dokumentumban nevezte ki Ternyák Csaba 
érseket egri érsekké:

Benedek püspök, Isten szolgáinak szolgája Tisztelendő Testvérének, Ternyák Csaba 
eddigi eminentianai címzetes érseknek, a Papi Kongregáció titkárának, aki áthelyezést 
nyert az Egri Érsekségre, üdvözletét és apostoli áldását küldi.

Mivel főpásztort kell kinevezni az Egri Érseki Egyházmegyébe, a szeretett magyar 
nemzet ősi és kiváló érseki székhelyére, amely Őexcellenciája Seregély István érsek úr 
hivataláról való lemondása által megüresedett, mi, Szent Péter utódja és egyetemes 

A főegyházmegye papsága a szentmisén
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atya úgy látjuk, hogy te, Tisztelendő Testvérünk, annak vezetésére alkalmas és méltó 
vagy, mivel ragyogó értelmi és szívbeli adományokkal rendelkezel, mindeddig gondo-
san, tevékenyen és dicséretre méltóan töltötted be szolgálataidat, mint esztergom–bu-
dapesti segédpüspök és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, és végül a 
Római Kúriában, mint a Papi Kongregáció titkára.

Ezért a Püspöki Kongregáció javaslatára, apostoli tekintélyünkkel, téged felmentve 
a címzetes eminentianai szék és az említett kongregáció titkári tisztségei alól, egri 
metropolita érsekké nevezünk ki, a vele járó jogokkal és kötelességekkel együtt.

Elrendeljük, hogy ez a levél e főegyházmegye papságának és híveinek jusson tu-
domására, akiket egyúttal arra buzdítunk, hogy téged szívesen fogadjanak, és veled 
közösségben maradjanak.

Végül neked, Tisztelendő Testvérünk, a Vigasztaló Lélek ajándékait kérjük, hogy 
ezek segítségével a gondjaidra bízott híveket úgy vezesd, hogy ők a te példád nyomán 
törekedjenek szeretni felebarátaikat és főképpen Istent, a Mennyei Atyát, és az ő szent 
törvénye szerint továbbra is boldogan éljenek, lelkük üdvére, az egyház építésére és 
egyúttal a társadalom javára és haladására.

A Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya és Szent Erzsébet – aki ennek 
a népnek dicsősége – legyenek védelmezői és a mennyei kegyelmek kieszközlői szá-
modra, valamint a nyugalmazott érsek, a segédpüspökök, és a nekünk annyira kedves 
egri egyházi közösség számára.

Kelt Rómában, Szent Péternél, március hónap tizenötödik napján, az Úr kétezerhe-
tedik évében, pápaságunk második esztendejében.

XVI. Benedek pápa

Az apostoli nuncius köszöntő 
szavai

Kedves egri egyházmegyei hívek!
Seregély érsek úrnak az Úr egri szőlőjében nagy-

lelkűen végzett húszéves, gyümölcsöző lelkipászto-
ri szolgálata után a Szentatya, XVI. Benedek pápa 
egyik munkatársát, Ternyák érsek urat küldi hozzá-
tok. A Szentatya, miután felsorolja új pásztorotok 
kiváló tulajdonságait, arra kér benneteket, hogy fo-
gadjátok őt szívből és segítsétek úgy szolgálnia az 
egyházat, hogy lehessen köztetek Isten és felebarát 
szeretete.

Örömmel adom át Önnek, a Püspöki Kongregá-
ció prefektusának, Re bíboros úr szívélyes üdvözle- Julius Janus
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tét, aki arra kért engem, hogy nagyrabecsüléséről és szeretetéről biztosítsam. Mint a 
Szentatya képviselője, és Ternyák érsek régi barátja, legjobb kívánságaimat fejezem 
ki, hogy a szeretetnek ez az üzenete, amelyet a pápa küld nektek új pásztorotok sze-
mélyében, meg tudjon valósulni Egernek és Tokajnak ezen a szép vidékén. Köszönöm 
szépen.

Seregély István

Más aki vet, más aki arat

A Szent István-alapította Egri Egyházmegye 80. főpásztora búcsúzik. Mindenek-
előtt tisztelettel köszöntöm Eminenciás, Excellenciás, Főtisztelendő bíboros, püspök 
és paptestvéreimet, minden velem ünneplő testvéremet, azokat is, akik a rádión ke-
resztül ünnepelnek velünk és mindannyiunk nevében köszöntöm Eger új érsekét. Ő 
is a Dunántúlról jött, mint én. Újabban a világegyház szolgálatában töltött tíz esz-
tendőt. Szolgálta az emberek üdvösségének szent ügyét, Isten dicsőségére, az emberek 
javára és a saját megszentelődésére. Isten hozta, Isten éltesse Főtisztelendő dr. Ternyák 
Csaba érsek urat, testvéremet Krisztusban! 

Ezek után szeretném, ha hozzám csatlakozva köszönetet mondanánk a jó Istennek 
az elmúlt húsz esztendőért, melyet együtt töltöttem az egyházmegyében a népszámlá-
lás alkalmával várakozáson felül többen, mintegy hétszázezren magukat katolikusnak 
valló közösséggel, Krisztus követésében és a mindannyiunkat kötelező életszentségre 
való törekvésben.

Köszönöm a Gazdámnak, az élő Istennek, mennyei Atyának, hogy tenni tudtam, 
ami tőlem tellett. Szolgálat volt ez, hivatásból fakadó kötelességteljesítés, amely nem 
igényel külön elismerést. Tennivalóimat, a mi Urunk tervei és szándékai szerint, na-
gyon változatos körülmények között kellett teljesítenem. Ez alatt az idő alatt ellenfele 
voltam minden hatalomra való törekvésnek. Szembeszálltam minden gazdagodással. 
Örültem annak, hogy püspöki karunk nem kért vissza vagyont. Nekünk a reánkbí-
zottak gondoskodásából kell élnünk, az övékénél nem magasabb életszínvonalon és 
kötelességteljesítésben. Magunknak kell fenntartani templomainkat és intézménye-
inket, annak a közösségnek a szolidaritásával, amelyben ezen a földön a mindenható 
Isten szándéka szerint élünk és egymásra vagyunk utalva.

Bízom benne, hogy minden, ami jó volt, szolgálta Isten dicsőségét, az ő népének 
javát, és szabad remélnem, hogy a saját üdvösségemet is. Szeretném, ha így lenne ez-
után is. Biztos, hogy nem tettem meg mindent, amit meg kellett volna tennem. Amit 
megtettem, az is megannyi hiányossággal bírt. Bízom benne, hogy a mindenható és 
irgalmas Isten igazságos irgalmában teszi mérlegre az elmúlt életet és annak húszéves 
püspöki szolgálatát. Remélem, hogy Isten szolgája, II. János Pál pápa, aki ideküldött, 
interpellál érdekemben. Nem véletlenül helyeztük el a bazilikában az Irgalmas Jézus 
képét, hogy mindenki megtanulja imádkozni: Jézusom, bízom benned!
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Természetesen mindezt húsz év alatt 
sokszor elmondtam: Isten minden ajándé-
ka emberi közreműködéssel válik valóra. 
Nem egy ember közreműködésével, ha-
nem mindannyiunkéval. Köszönöm ezért 
püspök- és paptestvéreimnek, társaimnak a 
munkában, az érseki szeminárium hivatalai 
alkalmazottainak, minden testvéremnek, 
hogy mellettem álltak. Köszönöm a helyi 
és az országos vezetőknek is, mindenki-
nek, akinek érdeke volt az ember javát, a 
nemzet érdekét, mindannyiunk üdvösségét 
előmozdítani. Megemlékezem püspöktár-
saimról, akik közül egyik már az örökkéva-
lóságban van, ketten egyházmegyét vezet-
nek, egyikük nyugállományban készül az 
örökkévalóságba, és az egyházmegye jelen-
legi segédpüspökének, aki erejét meghaladó 
módon veszi ki részét a nagy egyházmegye 
szolgálatában.

Mondanom sem kell, hogy engem senki 
nem bántott meg, ezért nincs mit megbocsátanom. De én bocsánatot kérek min-
denkitől, akit bármiben megbántottam. Ezek után ajánlom testvéreim szeretetébe 
utódomat, Eger 81. püspökét, 13. érsekét. Álljanak mellette a nagy egyházmegye meg-
ismerésében, szolgálatában, segítsék a munkáját és bízzanak benne. A mi Urunk hívta 
meg, mindnyájunk javára Szentlelkével kíséri apostoli szolgálatát az egyházmegye bol-
dogulása és üdvössége érdekében. Kérem őt is, szeresse a 640 templomhoz ragaszkodó 
két és fél közigazgatási megye területén élő közösségek minden tagját és minden itt 
élő embert, bízzon az egyházmegye papjaiban és diakónusaiban, mert megbízhatóak. 
Adjon neki a mindenható Isten egészséget, jó kedvet és állhatatosságot, és adjon egyre 
több szerepet és jelentőséget minden magát Krisztus követőjének valló embernek, aki 
testvérünk és örököstársunk.

Köztudott, hogy sajnos sok tennivalót hagytam magam után. Negyven évre saccol-
tam 1990-ben a keresztény megújulás szükséges idejét. Az elmúlt 16 év meggyőzött 
arról, hogy ügyetlenségeink révén ennél sokkal több időre lesz szükség. Ezért a régi 
szabály, hogy más aki vet, és más, aki arat, nemcsak rám, hanem az utánam jövő nem-
zedékekre is érvényes. Kívánom, hogy el ne veszítse kedvét sem az egyházmegye veze-
tője, sem munkatársai, ennek a magvető szolgálatnak teljesítésében. Végül is ajánlom 
életét a mi urunk, Jézus Krisztus kegyelmébe, aki áldásával kísérje őt és mindnyájun-
kat. Védőszentem, Szent István király példájára, Magyarok Nagyasszonya Szeplőtelen 
Szíve oltalmába, egyházmegyénk védőszentjének, Szent János apostol, evangélistá-
nak pártfogásába ajánlom életét és kérem a 800 évvel ezelőtt, egyházmegyénkben 

Seregély István: búcsú és köszöntés
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született Árpád-házi Szent Erzsébet oltalmát élete minden napjára. Engedjék meg, 
hogy magamat is mindnyájuk imájába ajánljam, ha eszükbe jutok, ne emlegessenek, 
hanem mondjanak értem egy fohászt, hogy szentül érkezzem haza. Ezennel átadom 
a szolgálat jelvényét, ezt a pásztorbotot Eger új főpásztorának. Isten éltesse sokáig! 
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A pásztorbot átadásával-átvételével kezdte meg szolgálatát Eger új fő-
pásztora
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Erd Péter

„Valami jót ki mutat immár nékünk?”

Excellenciás és Főtisztelendő Érsek Úr! Kedves Csaba Testvérem!
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében nagy örömmel és szeretettel 

köszöntöm abból az alkalomból, hogy átveszi az Egri Főegyházmegye lelkipásztori 
kormányzását. Egyben tisztelettel mondok köszönetet dr. Seregély István érsek úrnak, 
aki két évtizeden át, az újjászületés mozgalmas időszakában vezette hittel, szeretettel 
és dinamikus lendülettel a Szent János apostol és evangélista védelme alatt álló Egri 
Főegyházmegyét.

Amikor érsek úr majd’ 15 évvel ezelőtt Isten szolgája, II. János Pál pápa kézfel-
tétele által elnyerte a püspökké szentelést, jelmondatában közvetlenül Istenhez for-
dult: „Tibi gloria in saecula!”, „Dicsőség neked 
mindörökké!”. Isten dicsősége! Ez az egyház és 
az emberiség létének első célja. Ezzel szorosan 
összefügg a második, az emberek üdvössége. De 
ma nagyon is aktuális, hogy Isten dicsőségének 
sugárzását keressük, és róla tegyünk tanúságot. 
Mert az üdvösséget, az ember legnagyobb javát 
sem tudjuk megérteni és értékelni Isten létének 
és szent voltának elismerése nélkül. Maga Jézus 
is küldetésének tekintette, hogy megdicsőítse 
az Atyát. „Valami jót ki mutat immár nékünk? 
– Ragyogtasd fel arcod fényességét fölöttünk, 
Urunk!” – mondja a zsoltár. Küldetésünk, hogy 
felnyissuk az emberek szemét Isten arcának ra-
gyogására. Márpedig a szent, erős és halhatatlan 
Isten Jézus Krisztus személyében jött közénk. 
Korunk lelkiállapotát jelzi, hogy milyen szenve-
délyesen keressük Krisztus arcát, az igazi, az ere-
deti Krisztus-arcot. Mert ahogyan Szent János 
evangélista tanítja, Krisztusban „a világosság a 
világba jött”. Krisztus arcának fényessége ragyog 
fel a szent emberek arcán. Ez mutatkozik meg a világ előtt a hiteles keresztények 
életében. Krisztus világosságának terjesztése különleges feladatunk.

Érsek úr a Győri Egyházmegye papjaként, az Esztergomi, majd Esztergom–Bu-
dapesti Főegyházmegye segédpüspökeként és egyben a Püspöki Konferencia titká-
raként, végül pedig 10 éven át az Apostoli Szentszéknél a Kléruskongregáció titká-
raként felelősséggel szolgálta az egész egyház küldetésének teljesítését. Most Szent 
Péter utódja egy igen jelentős részegyház élére állította saját pásztorként. Öröm szá-
munkra, hogy a mai, kultúránk, jövőnk és keresztény reménységünk szempontjából 

Erdő Péter bíboros, prímás
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is nagy kihívást jelentő időkben társak lehetünk a misszió munkájában. De ebben 
a küldetésben minden püspöknek különleges munkatársai, és XVI. Benedek pápa 
tanítása szerint „a tanítványság és a misszió fő képviselői” a papok, akiknek minden-
kit megelőző atyai gondosságban kell részesülniük püspökük részéről, mert ők Isten 
népében a keresztény élet hiteles megújításának „elsődleges munkásai”. Püspöki és 
papi életünknek Isten az alapja és a középpontja, közvetlenül kell ismernünk Istent, 
személyes barátságban kell lennünk Jézussal és meg kell osztanunk másokkal Krisz-
tus lelkületét.

Az idei évben hazai egyházunk Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóját ün-
nepli. A házastársi szerelemből fakadó nagylelkű anyai szeretet és a családi életből a 
legszegényebbekre is kisugárzó segítőkészség nagy példaképe Szent Erzsébet. Az ő ta-
núságtételét már a maga korában egész Európa felismerte. A segítő emberi szeretet 
formájában ismeri fel a világ legkönnyebben Isten ellenállhatatlan jóságát. Szívből kí-
vánom érsek úr szolgálatára Isten áldását, a Magyarok Nagyasszonya és Szent János 
apostol oltalmazó közbenjárását.

Mándy Zoltán

Szolgálja a hívek üdvösségét

Excellenciás és Főtisztelendő Érsek Úr!
Az Egri Főegyházmegye Tanácsosi Testülete, és a székesfőkáptalan nevében őszinte 

tisztelettel és szeretettel köszöntöm!
Örömmel vettük tudomásul Szentatyánknak, XVI. Benedek pápának a bulláját, 

mely szerint Excellenciádat nevezi ki a megüresedett egri érseki katedrára. Hálá-
sak vagyunk a Szentatyának, hogy mint az egyház legfőbb pásztora, atyai szeretettel 
gondoskodott egyházmegyénk vezetéséről. Excellenciádnak pedig, mint főpászto-
runknak, megújítjuk a szenteléskor tett engedelmességünket és tiszteletünket. Biza-
lommal tekintünk Excellenciád érsek-főpásztori szolgálata elé, és kérjük, hogy Ró-
mából, az egyház szívéből érkezve vezessen és erősítsen minket hitben, reményben 
és szeretetben.

Megköszönjük Seregély István érsek atyának az Egri Főegyházmegyében végzett 
húszéves, egy valóban új korszakot elindító főpásztori szolgálatát és kérünk számára a 
mindenható Istentől és a Szűzanyától jó egészséget és sok kegyelmet.

Új főpásztorunkra is a mindenható Isten áldását kérjük, a boldogságos Szűzanya 
oltalmát, Szent János apostol és Szent Erzsébet közbenjáró imáját, hogy Isten segítsé-
gével – jelmondata szerint – szolgálhassa a hívek üdvösségét és a mindenható Istent, 
akié a dicsőség, mindörökké.
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Csizmadia István

Erősítsen meg bennünket a hitben

Excellenciás és Főtisztelendő Érsek Úr!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az Egri Főegyházmegye közel kétszáz papja, 

tizennégy diakónusa, tíz papnövendéke, az egyházmegye területén működő mintegy 
hatvan szerzetes és szerzetesnő, valamint a fogadalmakkal Istennek szenteltek nevében. 
Mindannyian jól ismerjük azokat a szavakat, melyeket a mi Urunk, Jézus Krisztus 
Péter apostolnak, mintegy a pásztori, főpapi küldetés egyik lényegi részének summázá-
saként mondott: „Imádkoztam érted, hogy megerősítsd testvéreidet a hitben”.

A mindnyájunk szívéből fakadó köszöntő szavak után ebben az ünnepi órában mi 
más lehetne az egyházmegye papságának kérése, mint hogy erősítsen meg bennünket a 
hitben. Az elmúlt húsz év alatt sok szép, a keresztény vitalitást tanúsító dolog valósult 
meg egyházmegyénkben. Újonnan épült templomok, újraindított iskolák, intézmények, 
szerzetesrendek megtelepedése, országos hírű és ezreket vonzó ifjúsági lelkigyakorlatok 
és sok más egyéb kezdeményezés – mégis szükségünk van a hitben való megerősödésre. 
Hogy a szemináriumunkban nagyobb számban legyenek egyházmegyés kispapjaink, 
hogy továbbképző központunk, a lelkigyakorlatok és a rekollekciók látogatottabbak le-
gyenek, egyházmegyénk papjai mindig fiatalos lendülettel és nagy lelkesedéssel, a világi 
munkatársak segítségét igényelve és elfogadva szolgálják Istent és a helyi egyházat. Hogy 

Közjogi méltóságok, és testvéregyházak képviselői a szetmisén
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egyházmegyénk plébániái a lelkipásztorok vezetésével a hiteles kereszténység bölcsőjévé 
váljanak. Hogy egyházmegyénk első, a hagyomány szerint Szent Gellérttel vértanúha-
lált halt püspökének, Buldusnak, s magyar népünk világszerte ismert büszkeségének, 
egyházmegyénk szülöttének, Szent Erzsébetnek ne csak csodálói, hanem egyre buzgóbb 
követői is lehessünk. Erősítsen meg bennünket a hitben.

Püspöki címerében látható, hogy a három napkeleti bölcset a sötétség hatalmát 
megtörő, a bizonytalanságot oszlató, a félelmeket megszüntető, ragyogó fényű csillag 
vezeti a Világ Világosságához, a Messiáshoz. Imáinkban azt kérjük, hogy legyen szá-
munkra, papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek szavával, életével ilyen útmutató, 
félelmet és kishitűséget eloszlató, követendő utat világosan mutató vezérlő csillag egy-
házmegyénkben. Így erősítse meg testvéreit, erősítsen meg bennünket a hitben. Isten 
hozta, Isten áldása és kegyelme kísérje életének minden napját!

Löffler Erzsébet

Várakozással és reménységgel

Excellenciás és főtisztelendő Érsek Úr!
180 évvel ezelőtt, 1827-ben XII. Leó pápa egy olyan érseket nevezett ki az Egri Fő-

egyházmegye élére, aki a Dunántúl szülötte volt, és rövid szepesi püspökség után a 
velencei pátriárkai székből érkezett ide. Őt Pyrker Jánosnak hívták, és nagyon sokat 
köszönhet neki nemcsak az Egri Főegyházmegye, hanem Eger városa is.

Most önként adódik a párhuzam, hiszen Ön Rómában a Papi Kongregáció titkára 
volt mostani küldetését megelőzően egy évtizeden át. Érsek Úrra is nagy feladatok 
várnak, jóllehet emberi számítás szerint nem kell kőből katedrálist építenie, emberi 
szívekből azonban igen, ami valószínűleg nagyobb feladat lesz az Ön számára. Az 
akkori hívek is bizakodtak, mi is reménykedve tekintünk az új főpásztor érkezése elé. 
Szeretnénk Önt mindenekelőtt bizalmunkról biztosítani, hisz tudjuk, hogy a megyés-
püspök megbízatását Isten akaratából vállalja.

Elsősorban azok nevében köszöntöm Önt, akik itt élnek ebben a városban és hívő 
katolikusok. Nem felejtjük el persze, hogy a főpásztor küldetése az egész egyházme-
gyére kiterjed, sőt, ez a küldetés azok felé az emberek felé is szól, akik nem hisznek 
Krisztusban vagy nem hisznek Istenben. Őértük is imádkozunk, hogy az Ön közre-
működésével közülük egyre többen tanítványaivá és követőivé váljanak mi Urunk 
Jézus Krisztusnak.

Mi, hívő katolikus emberek nagy várakozással és reménységgel tekintünk az Ön apos-
tolutódi működése elé. Bízunk abban, hogy a Szentlélek Isten segítségével hirdeti ne-
künk az evangéliumot és üdvösségre vezeti a reábízottakat. A mi Urunk Jézus Krisztus 
azzal bízta meg apostolait, ami érvényes az apostolutódokra is, hogy „Menjetek, és te-
gyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28, 19). Ígérjük, hogy buzgón imádkozunk 
azért, hogy főpásztori küldetését Isten akarata szerint teljesíthesse, másrészt szeretnénk 
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felajánlani Önnek az ebben való közreműködésünket, amennyire ez lehetséges és tőlünk 
telik. Tudjuk, hogy az adományok különfélék, és ennek megfelelően mindenki személy-
re szóló meghívást kapott Istentől. Mi szeretnénk azt teljesíteni, amit Isten tőlünk vár. 
A legfontosabb az, hogy Önnel együtt imádkozunk és dicsőítjük Istent: Ipsi gloria in 
saecula! – Dicsőség neki mindörökké! A többit ki-ki lehetőségei és adottságai szerint.

Most, mikor hálát adunk új főpásztorunkért a mindenható Istennek, arra kérjük 
Önt, hogy fogadja el bizalmunkat és szeretetünket, mi pedig Isten áldását kérjük az 
Ön főpásztori szolgálatára.

Isten hozta Egerben és az Egri Főegyházmegyében!

A kassai érsek köszöntő levele

Az ad limina-látogatáson Rómában tartózkodó Alojz Tkáč kassai érsek-metropolita 
Pásztor Zoltán püspöki helynöke által levélben köszöntötte Ternyák Csabát, az Egri 
Főegyházmegye érsekét, mint a szomszédos főegyházmegye új főpásztorát.

Ternyák Csaba

Életemet a főegyházmegye szolgálatára szentelem

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Első szavaimmal az Úristennek szeretnék köszönetet mondani, aki nemcsak a fizikai 

létet ajándékozta nekem, és nemcsak új életre hívott a keresztségben, hanem kiválasz-
tott papjai közé is. Hálával emlékszem boldog emlékű II. János Pál pápára, akitől a 
püspökszentelésben kézfeltétele révén a papság teljességét kaptam, valamint szeretnék 
köszönetet mondani XVI. Benedek pápának, aki bizalmával tüntetett ki, amikor ki-
választott az Egri Főegyházmegye vezetésére. 

Ebben az evangéliumi szolgálatban megerősít engem az a tudat, hogy nem vagyok 
egyedül, hanem közösségben vagyok püspöktestvéreimmel és Őszentsége XVI. Bene-
dek pápával, akit Julius Janus magyarországi apostoli nuncius úr képvisel itt, közöt-
tünk, és akinek hálás vagyok ezért a testvéri közelségért.

Köszönöm Erdő Péter bíboros úr baráti szavait, aki annak a püspöki konferenciának 
a nevében szólt, amelynek tagjai közé tíz év múltán most ismét visszatérek. Köszönöm 
nagyrabecsült elődöm, Seregély István érsek úr szívből jövő üdvözletét, aki pontosan 
húsz éven keresztül vezette az egyházmegyét. Isten áldja meg mindazért a jóért, amit 
ezen időszak alatt egyházunkért tett. Tartsa meg őt a Mindenható sokáig, erőben és jó 
egészségben, mindannyiunk örömére.

Köszönöm Mándy Zoltán helynök úrnak a székeskáptalan nevében mondott kö-
szöntését, Csizmadia István rektor úrnak üdvözletét a főegyházmegye papsága és 
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Löffler Erzsébet igazgatónő köszöntését a város 
és a világi hívek részéről.

Nagy-nagy örömmel köszöntöm Claudio 
Hummes bíboros urat, a Papi Kongregáció pre-
fektusát, aki Celso Morga osztályvezetővel és 
hét további kongregációbeli munkatársammal 
együtt elkísért Rómából Egerbe, és akiknek 
imádságos jelenléte nagy erőforrás számomra. 
Ők Braziliából, Spanyolországból, Olaszország-
ból, Franciaországból, Mexikóból, Argentinából, 
Kolumbiából és az Amerikai Egyesült Államok-
ból érkeztek. (Ezután olasz nyelven köszöntötte az 
érsek az összes külföldi papvendéget.)

Szeretettel köszöntöm a Püspöki Konferencia 
aktív és nyugállományban lévő tagjait – kiemel-
ten a váci és a debrecen–nyíregyházi szufragán 
egyházmegyék püspökeit – akik támogatólag itt 
vannak mellettem, valamint Paskai László bíbo-
ros urat, akinek öt éven át segédpüspöke voltam.

Különleges megtiszteltetés számomra a hatá-
ron túlról érkezett püspök- és paptestvérek je-
lenléte, akik közül név szerint szeretném külön üdvözölni Monsignor Piero Marini 
érsek urat, a Szentatya szertartásmesterét, Monsignor Francesco Gioia érsek urat, a 
páduai Szent Antal-bazilika főpapját, Mons. Michele Castorót, az olaszországi Oria 
püspökét, P. Ennio Tiacci atyát, az umbriai kapucinusok provinciálisát, P. Bruno Es-
posito domonkos atyát, a római Angelicum egyetem rektorhelyettesét és jogi karának 
dékánját, Mons. Németh Lászlót, a római Pápai Magyar Egyházi Intézet rektorát és 
Mons. Silvano Mantovani veronai plébános urat. Megköszönöm nekik mindazt a 
segítséget és támogatást, amit tőlük kaptam. Szeretettel köszöntöm továbbá az Opus 
Dei prelátusának személyes képviselőjét, Mons. Carlos Nanneit és Mons. Martin 
Schlag atyát Ausztriából, valamint Etien Veteő atyát Franciaországból. 

Tisztelettel köszöntöm Katona István segédpüspök, helynök urat, aki munkatár-
saival együtt segít engem bevezetni az Egri Főegyházmegye közösségébe. Végül nagy 
szeretettel és bizalommal köszöntöm a székeskáptalan tagjait, a szeminárium elöljá-
róit és tanári karát, a főegyházmegye egész papságát, akik közvetlen munkatársaim és 
segítőim lesznek az Úr szőlőjében, és a papnövendékeket, akikre úgy tekintek, mint 
a jövő zálogaira. 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Eger város és az Egri Főegyházmegye jelenlévő 
híveit és mindazokat, akik rádión és televízión keresztül kapcsolódnak be az ünnepi 
liturgiába, valamint a társadalmi élet képviselőit, az állami és önkormányzati képvise-
lőket, polgármestereket, a polgári intézmények minden képviselőjét.

Nagy örömömre szolgál a testvéregyházak képviselőinek ittléte, akikkel közösen 

Ternyák Csaba, Eger érseke
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tanúskodunk a szentháromságos egy Istenbe vetett hitünkről és Krisztus feltámadásá-
ról. Isten hozta őket körünkben!

Nagy örömmel és várakozással jöttem Egerbe, hazánk egyik legjelentősebb egyházi 
központjába, amelynek híres történelmi múltja, virágzó jelene és ígéretes jövője van. 
Köszönöm a szeretet és a figyelmesség számos megnyilvánulását, amely megérkezésem 
első percétől kezdve felém irányult Seregély érsek úr, a munkatársak, a paptestvérek, 
és sok hívő részéről, amely jóleső érzéssel és nagy bizalommal tölt el. Igyekszem a 
szeretetre szeretettel válaszolni és életemet a főegyházmegye szolgálatára szentelni, a 
nagy elődök nyomdokain járva.

Gárdonyi Géza írja valahol, nem születhet mindenki egrinek, de azzá válhat. Én 
is szeretnék egrivé válni és ehhez mihamarabb meg kell ismerni a paptestvéreket, a 
szerzeteseket, a szerzetesnőket, a hitoktatókat és az egyházmegye hívő népét. Meg kell 
ismernem az oktatási, szociális és kulturális intézményeket, azt a gazdag egyházi je-
lenlétet, amely a nagyvárosoktól kezdve a falvakon át mindenütt jelen van. Isten áldja 
meg mindazokat, akik ebben jelenlétükkel, munkájukkal, imájukkal részt vesznek és 
támogatnak. Köszönöm!

Ternyák Csaba

Venite adorémus Dominum!

Eminenciás Bíboros Urak, Excellenciás Érsek és Püspök Urak, Főtisztelendő Pap-
testvérek, Kedves Hívek!

Ebben az órában, amikor az Egri Főegyházmegyében megkezdem lelkipásztori szol-
gálatomat, székesegyházunk impozáns homlokzatának feliratával fordulok hozzátok: 
„Venite adorémus Dominum! – Jöjjetek, imádjuk az Urat!” Igen, ezért jöttünk ma 
ide, hogy imádjuk és dicsőítsük őt. 

Püspöki jelmondatomban is az áll, legyen „dicsőség neki mindörökké!” Címerem-
ben pedig a három napkeleti bölcset látjuk, akik szintén azért keltek útra távoli orszá-
gokból, hogy Betlehembe menjenek imádni az Urat. Egy csillag vezette őket útjukon. 
Hiszem, hogy az én utamat is megvilágítja ez a csillag, és hiszem, hogy az ő fénye 
segített engem ide hozzátok, az egri csillagok alá.

Izajás prófétának az olvasmányban hallott szavai lelkesítenek és bátorítanak ben-
nünket: „Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr 
dicsősége felragyogott fölötted”. Valóban a kegyelem, az áldás és az öröm percei ezek, 
amelyeket közösen élünk át, hiszen amikor az egyházban az isteni szent titkokat ün-
nepeljük, az Úr dicsősége jelenik meg közöttünk. Ez a szerető, jóságos és irgalmas 
jelenlét tükröződik az ittlévő közösségen is, amelyik ma örömmel és bizalommal mu-
tatja meg Isten egri egyházának arcát.

Ez ragyog fel a papok, a diakónusok, a szerzetesek, szerzetesnők és minden megke-
resztelt ember arcán, akiket Krisztus szeretetével átkarolok és magamhoz ölelek. Isten 
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dicsősége visszatükröződik mindanynyiunk-
ban, amikor imádjuk őt, és ezáltal mi magunk 
is szentebbé, tisztábbá, nemesebbé válhatunk, 
rátalálhatunk legősibb emberi hivatásunkra és 
önmagunk fölé emelkedhetünk. Amikor Is-
tennek hódolunk, akkor vagyunk valóban az 
Ő képmása.

Mint ennek az évezredes egyházmegyének 
81. főpásztorát, várakozással és izgalommal 
tölt el a rám nehezedő nagy felelősség tudata, 
azonban az Úr dicsősége világosít és erősít en-
gem is, hiszen az idézett prófétai szó arra tanít 
minket és azzal biztat, hogy az Úr világossága 
beragyogja az ember sötétségét és az ő dicsősé-
ge felülmúlja a mi kicsinységünket.

Lelkipásztori szolgálatom kezdetén kedves 
hívek, az ő dicsőségéről szeretnék tanúságot 
tenni és úgy lenni itt köztetek, mint Szent János 
apostol, a szeretett tanítvány, egyházmegyénk 
védőszentje, aki Tibériás tavánál a csodálatos 
halfogás után felismerte a parton álló Mestert 
és így szólt Péterhez: „Az Úr az!” (Jn 21,7).

Jézus feltámadása után többször úgy jelenik meg tanítványainak, hogy azok nem 
ismerik fel azonnal. Mária Magdolna kertésznek nézi, az emmauszi tanítványok pedig 
idegen vándornak. A mai evangéliumban sem ismerik fel a tanítványok, hogy Jézus 
az, aki az egész éjszakai sikertelen halászat után visszaküldi őket a tóra azzal, hogy a 
bárka jobb oldalán vessék ki a hálót, ott majd találnak halat.

Jézus keresztre feszítése után a tanítványok szétszóródtak és visszatértek korábbi 
elfoglaltságukhoz, a halászathoz. Úgy érezték, csalódtak Jézusban, és éppen akkor, 
amikor már úgy tűnt, hogy mindennek vége, maga Jézus közelített hozzájuk. A tavon 
találkozott velük, ott, ahol miután egész éjjel hiába fáradoztak, nem fogtak semmit, 
üres maradt a hálójuk. Bizonyos értelemben az üres hálónak a képe jelzi a tanít-
ványok Jézussal kapcsolatos vegyes érzéseit is: megismerték, vele voltak, olyan sok 
mindent ígért nekik, amelyet ők elhittek, és most mégis itt állnak nélküle, egy üres 
élettel. De hajnalban Jézus ott várja őket a parton, és a fáradt, elcsigázott, csüggedt 
tanítványoknak azt mondja: menjenek vissza a tóra, vessék ki ismét a hálót, kezdjék 
el újra, próbálják meg újra. Tudjuk, hogy általában éjszaka szoktak halászni, akkor, 
amikor még sötét van, nem pedig reggel, mert ilyenkor a halak már elkerülik a hálót. 
A tanítványok mégis elhitték ennek az „ismeretlen” embernek a szavát és az eredmény 
a csodálatos halfogás volt. Jézus nélkül munkájuknak nem volt eredménye, mert az 
csupán emberi fáradozás maradt. De amikor rá hallgatnak, amikor az Úr velük van, 
akkor következik be a csodálatos halfogás.

Ternyák Csaba köszönti a híveket
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Milyen gyakran megismétlődik ma is az, ami az apostolokkal történt. Milyen sokan 
vannak ma is olyanok, akik életük egy szakaszában lelkesedtek Krisztus ügyéért, de aztán 
valami miatt eltávolodtak az Úrtól. Hány és hány olyan embertársunk él, aki bár keresz-
ténynek, katolikusnak mondja magát, lelke mélyén azonban már nem tud azonosulni 
Jézussal. Milyen sokan vannak, akik sokat vártak Jézustól, de mégis üres maradt a háló-
juk. Milyen sokféle akadály tornyosul a mai istenkeresők előtt is. Az első tanítványok azt 
nem tudták feldolgozni, ami nagypénteken történt. A szenvedés jelenléte a ma embere 
számára is olyan megpróbáltatás, amelyre nincs igazi magyarázat. Az evilági gondok, az 
anyagi jólét túlzott keresése, az érvényesülés vágya további akadályként jelentkeznek.

A feltámadt Jézus azonban ma sem hagy magunkra bennünket. Ahogy János apos-
tol a csodálatos halfogásban ismerte fel Jézust, mi is felismerhetjük Őt, aki a legmeg-
lepőbb módokat választja arra, hogy életünk során mellénk szegődjön.

Ennek az egyházmegyének hosszú történelme során hány és hány generáció tagjai 
ismerték fel életük egy pontján, hogy az Úrral találkoztak, és tapasztalták meg, hogy 
nincs üdvösség másban, csak Jézus Krisztusban. Benne találtak vigasztalást a szomo-
rúságban, erőforrást a gyengeségben és bátorítást a csüggedtségben.

Kedves Testvérek, mi is halljuk meg János apostol örömteli csodálkozástól és a fel-
ismerés boldogságától ujjongó szavait, aki ma nekünk is azt mondja, hogy az Úr az, 
akinek szavára ma is lehet életet építeni, akit követve ma is lehet értelmes és teljes 
életet élni. Az Úr az, aki ma is mellénk szegődik, és szembesít minket illúzióinkkal, 
önzésünkkel, kicsinyhitűségünkkel, de bátorít minket céljaink elérésében és vigasztal 
elkeseredettségünkben. Az Úr az, aki ha kudarc ér bennünket, Szentlelke által arra 
inspirál, hogy ne adjuk fel a küzdelmet, hogy próbálkozzunk ismét, és erőt ad, hogy 
újra kezdjünk, hogy újra kivessük a hálót.

Kedves Paptestvérek! Bennünket arra rendelt az Úr, hogy emberhalászok legyünk. 
Mégis milyen sokszor tapasztalhatjuk meg mi is, hogy üres a hálónk. A mai evangé-
lium azonban vigaszt és bátorítást jelent nekünk. A halászok éjszakai fáradozása azért 
volt hiábavaló, mert az Úr szavai szerint „nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5). 
Jézussal azonban minden megváltozik. Az Ő szava az, ami megtölti a hálót, és egyedül 
az Ő szava teszi hatékonnyá a tanítványok apostoli működését is. Amint igaz volt ez 
az apostolok életére és működésére, ugyanúgy érvényes ma is: „nélkülem semmit sem 
tehettek”. Vele azonban mindenre képesek vagyunk, vele úrrá lehetünk a fáradtságon, 
a csüggedtségen, a sikertelenség okozta kudarc érzésén és visszatér életünkbe az öröm. 
Ilyenkor mintha tűz gyúlna a szívünkben, amely átjárja minden csontunkat. Ez a tűz 
nem más, mint a Szentlélek ereje, amely átformál bennünket is halászokból emberha-
lászokká, szolgákból barátokká, szemlélőkből Isten országának tanúivá.

„Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig” – mondja Jézus. És valóban nem 
hagyott magunkra bennünket, itt van velünk sokféle módon a Szentlélek működése 
révén. Ő az, aki munkánkra az áldást adja. Mindannyian tapasztalatból tudjuk, hogy 
amikor egy lelkipásztori ügyben már minden reménytelennek tűnik, amikor a fára-
dozásaink semmi eredményt nem hoznak, Ő gyakran éppen akkor lép közbe. Ezért is 
olyan nagyszerű hivatás az Úr papjának lenni, az Ő társaságát keresni, az Ő barátságát 
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mindennél többre tartani. Ezért tudunk örömmel tanúságot tenni róla, ami Isten ke-
gyelméből új hivatások elindítója lehet. Az Úr ma is hív fiatalokat, hogy kövessék Őt a 
papi és a szerzetesi élet útján. Segítsétek őket szavaitokkal, jó példáitokkal, és örömet 
sugárzó életetekkel, hogy bátran induljanak el az Ő nyomába.

Közületek sokan már évtizedek óta ebben az egyházmegyében teljesítetek szolgálatot. 
A mai naptól kezdve én is csatlakozom hozzátok és ezután közösen, egymással szorosan 
együttműködve, mintegy vállvetve fogunk tevékenykedni. Úgy akarok köztetek lenni, 
mint János apostol, aki Jézusra, mint egy iránytűre veti a tekintetét, és aki állandóan 
emlékeztet: „az Úr az”, aki nélkül semmit sem tehetünk, vele együtt azonban minden-
re képesek vagyunk. Másrészt – főpásztorként – Péter apostol kezdeményezőkészségét 
szeretném képviselni köztetek. Ő az, aki a mai evangélium elején kimondja: „megyek 
halászni”, ő az, aki mikor meghallja, hogy „az Úr az”, kiugrik a bárkából és elsőként 
megy az Úr elé, és ő az, aki a csodálatos halfogás után partra vonja a teli hálót.

Kedves Testvérek! A Magyarok Nagyasszonya, Szent János apostol, Szent István ki-
rály, Szent Imre herceg és a többi magyar szentek, különösen Szent Erzsébet oltalmába 
ajánlom egyházmegyénket, és érseki szolgálatomat. Rájuk bízom az egyházmegyénk-
ben élő összes családot, fiatal, idős és beteg testvéreinket, és mindazokat, akik eltávo-
lodtak az egyháztól, de él bennük a vágy, hogy ide visszatérjenek, valamint azokat is, 
akik szívük mélyén keresik az Istent. Kérjük az Urat, hogy küldjön új munkásokat 
aratásába, nekünk pedig adja meg az apostolok hitét, bátorságát és örömét. Jézusra 
vetve tekintetünket valljuk meg mi is Szent János apostol egyszerű és spontán hitét: 
„Az Úr az!” Valóban, egyedül az Úr az, akiben üdvösségünk van, egyedül Ő az, akinek 
örök életet adó tanítása van. Neki legyen dicsőség, most és mindörökké. Amen.

(A június 9-én, az egri székesegyházban elhangzott
köszöntők és beszédek szerkesztett változatai.)

Az áldást osztó főpásztor
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Kuklay Antal

Mária, a szent reménység anyja

Franciaországban a barátaink elvittek egy fa-
lucskába, ahol egy kis bencés közösség él, egy 
páter és két fráter. Ott mesélték nekem ezt a 
történetet. Az 1800-as években az egyik francia 
szemináriumban volt egy kispap. Hevesvérű, 
nagyon energikus volt, és amikor felszentelték, 
a püspöke azt mondta, ezt a fiút le kell kötni, 
hogy szét ne rombolja a világot. Elhelyezte egy 
faluba. Mikor meghirdették, hogy megjött az 
új pap, csak három öregasszony volt rá kíván-
csi. Elmélkedett, imádkozott, gondolkodott és 
azt mondta, hogy ebben a reménytelen hely-
zetben – a francia forradalom óriási pusztítást 
végzett a lelkekben – csak Mária segíthet, a 
szent reménység anyja.

Amikor római zarándoklatot hirdettek, ő 
is csatlakozott, és a pápai kihallgatáson meg-
szólította a Szentatyát és kérte, engedje meg, 
hogy ezt a könyörgést belevehesse a Loretói 
litániába: Mária, a szent reménység anyja, könyörögj érettünk! A pápa gondolko-
dott és azt mondta, megengedem, de nemcsak a te plébániád, hanem az egész egy-
ház számára.

Hazament és meghirdette, hogy beszámol a római zarándoklatáról. Erre megtelt a 
templom. Két órán át beszélt, és a végére mindenki zokogott. Lelkigyakorlatot hirde-
tett, amelyen az egész falu meggyónt. Azt mondták a barátaink, a falu lelkisége kirí 
a körzetéből. A mai napig tapasztalható ennek a papnak a hatása. Ott temették el és 
boldoggá avatták.

Hogy kerültünk oda? A barátaink elmondták, hogy él Franciaországban egy Olivier 
Fenois nevű úr, aki tanár volt és egy művelődési házban dolgozott. Azt látta, hogy a 
munkatársainak megvan a maguk területe, könyvtárat és szakköröket vezetnek, de 
nincs fogalmuk az emberről, hogy miért is csinálják ezt, mi a célja a tevékenységük-
nek. Elvonult ebbe a kis bencés közösségbe, ott élt két évig a testvérek között, és elha-
tározta, hogy a barátaival létrehoz egy olyan közösséget, amelynek az emberformálás 
a célja, az emberkép kialakítása. Akkoriban olvasták XII. Piusz beszédeit, különösen 
a művészetről szóló pápai megnyilatkozások fogták meg.

A közösséget a híres cluny-i mozgalomról nevezték el, így lett ez a cluny-i közösség, 
amely befogadott különféle élethivatású embereket, és a céljuk az emberformálás volt. 

Kuklay Antal körömi plébános
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Ezt azért mondtam el, hogy egy gondolat hogyan bontakozik ki egy erős egyéniségen 
keresztül. Végül a szent reménység megvalósulása ez. Ahogy látjuk a Mária által su-
gallt reményt kibontakozni számtalan területen. Gondoljunk rá, mi hogy tekintünk 
Szent Istvánra. Reménységünk vagyon benned, s Máriában!

A magyarság számára a magyar nemzeti tudat, magyar létünk a maga terhével, nehéz-
ségeivel, a Szent István-i örökség elválaszthatatlanul összefonódott a Mária-tisztelettel, 
a Máriában való reménységgel, bizalommal. Reménységünk vagyon benned, s Máriá-
ban. Hogyan imádkozunk? „Élet, édesség, reménység, üdvözlégy, szép Szűz Mária.”

Mária tehát a reménységünk anyja. Ha megfigyeljük, a Szentírásban, amikor Mária 
megjelenik, az angyal így szól: Ne félj, reménykedj! Amikor Máriában megjelenik az 
Ige, ezzel a szóval: ne félj! Amikor a feltámadt Krisztus újra megjelenik, ismét ezzel a 
szóval jelenik meg: ne féljetek, én vagyok! Így kapcsolódik össze Mária reménysége az 
apostolok és az egyház reménységével. 

Egy másik, reményteljes máriás mozgalom bizonyára sokak előtt ismeretes, a
Schönstatt. Az egyik németországi fiúnevelő intézetnek volt egy lelkipásztora, Ken-
tenich József, aki kongregációt alapított a diákjaiból, amely megkapta a közeli te-
metőkápolnát. Egy kis, 5x7 méteres kápolnát, Szent Mihály képével, de ők szereztek 
oda egy Mária-képet is. Ezt a kis helyet Schönstattnak, szép helynek hívják. Ebből a 
kongregációból kibontakozott egy mozgalom.

Olyasmiről beszélt ez az atya, ami akkoriban nagyon merész volt. Ő maga egy le-
lencházban nevelkedett, nagyon szegény családból származott. Megtapasztalta a leg-
szegényebbek sorsát, a gyermekek körében pedig azt látta, hogy közelebb kell hozni 
a világiakat az egyház szívéhez. Ebben Máriát látta vezetőnek. Édesanyám, mondta, 
hiszen ő meg volt fosztva az édesanyjától sokáig az árvaházban. Erősen foglalkoztatta 
Máriának, mint édesanyának a személye. Hogy a gyerekekhez hogyan tud közelfér-
kőzni Márián keresztül.

Maga palatinus-szerzetes volt. A németek letartóztatták és Dachauba vitték. Ott, 
a koncentrációs táborban került szoros kapcsolatba a keresztény értelmiségiekkel, és 
elmélyült benne az a gondolat, hogy a keresztény világiakat bele kell kapcsolni az egy-
házba, le kell bontani azt a betonfalat, ami a klérus és a világiak között van. Ebben Má-
riának nagy szerepe van. Amikor a háború után ezeket a gondolatokat elkezdte terjesz-
teni, gyanússá vált. Annyira, hogy a rendje elhelyezte Kanadába. Számkivetésbe került, 
mert bizalmatlanság élt ezekkel az eszmékkel szemben, az egyház tekintélyét féltették, 
hogy aláássák az egyház szerkezetét, megbontják ezt a hierarchikus felépítést.

Egyszer kapott egy táviratot, hogy jöjjön haza, utazzon Rómába, a rend központ-
jába. Ez a vatikáni zsinat idején volt. Hazajött, jelentkezett, és itt kérdezték, hogy ki 
hívta őt. Mondta, kapott egy táviratot, de senki nem tudta, ki adta fel. Mondták neki, 
hogy most már maradjon. A második vatikáni zsinat igazolta az ő elgondolásait, és 
azok a fiatalok, akiket ő annak idején nevelt, egy nagy családot alakítottak. Ma van 
10–15 ága ennek a schönstatti családnak. Hozzánk is elérkezett az egyik. Egy ’56-os 
gimnazista fiú a barátjával együtt kiment Ausztriába. Az egyikükből pap lett, a másik 
belépett a schönstatti mozgalomba. Nyugdíjasként jött haza, a gyermekeivel Óbu-
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daváron vásároltak egy házat és elindították itthon is a schönstatti családmozgalmat. 
Ennek a keretén belül lelkigyakorlatokat tartanak nyári időben családok számára, és 
ezekből bontakozott ki a magyar szent királyi családról elnevezett Családakadémia. 
A házaspárok, akik évek óta egy-egy hetet töltenek ott, kiképzést kaptak benne, hogy 
tartsanak egyórás előadást a keresztény családi élettel kapcsolatban közösen, a férj és a 
feleség, valahol az országban, ahol családok vannak jelen.

Az egész mozgalomnak a középpontjában ott van a Szűz Mária-tisztelet, aminek 
a formája az a bizonyos schönstatti Szűz Mária-kép. Azóta a világon már több mint 
száz ilyen kápolnát építettek kisebb-nagyobb módosítással, bennük a schönstatti Szűz 
Mária képével. Ezeket a példákat azért mondtam el, hogy a máriás lelkiség hogyan 
talál újabb és újabb formákat a jelen életre való feladatok megoldására. Előttünk, 
lelkipásztorok előtt világossá válik, hogy az egyháznak a magja a keresztény család. 
Akkor van csak reményünk arra, hogy átvészeljük ezt a krízis-időszakot, ha vannak 
keresztény családjaink, akik meg tudnak vívni a konzumizmus kísértéseivel. 

Ezek a házaspárok – körülbelül harmincan vannak – ilyen témákban tartanak elő-
adásokat. Mi meghívtuk már őket, talán tíz alkalommal tartottak egyházközségünk-
ben előadást. Például ilyen témában: a házastársi szeretet Szent Pál levelei alapján. 
Vagy: lehetünk-e boldogok a fogyasztói társadalomban. Veszekedés–kibékülés; a 
munka; az ünnep stb. Vagy ötven ilyen témájuk van. Hitet tesznek és beszámolnak 
az előadások utáni beszélgetésekben a saját problémájukról a gyermeknevelésben, az 
együttélésben, a családi gondjaikban. Az egyik pár elmesélte például (a veszekedés–ki-
békülés volt a téma), hogy náluk a kandallón van két gyertya, és ha nagyon ingerültté 
váltak, de már megemésztették a haragjukat, akkor az egyik meggyújtja a gyertyáját, 
aztán kigyullad a másik is és szó nélkül megtörténik a kibékülés.

Beszéltek a gyerekekkel való problémákról is. Az egyik családban a mama maga 
varrta a ruhát a gimnazista lánya számára, és az osztálytársai ajakbiggyesztve kérdez-
ték, hol vették a ruháját, mire a kislány azt mondta, az édesanyám az egyéniségemhez 
méri, szabja a ruhákat és nem a boltban vásároljuk. Két hét múlva arról beszéltek a 
szülői értekezleten, hogy egyre több gyerek kéri, varrjanak neki ruhát és ne a bolt-
ban vegyék. Az egyéniségnek nagy kisugárzása van, és ez ebből a lelkületből fakad, 
amelyben ott él a harmónia, amely a keresztény eszményből ered. Jézus és Mária 
tiszteletéből.

Mária a reménység anyja. Napjainkban sok pesszimizmust tapasztalunk, kísért ben-
nünket ez az érzés. Külön neve is van: europesszimizmus. De emlegetnek magyar 
pesszimizmust, és lehet beszélni világpesszimizmusról is, hiszen olyan katasztrófatü-
netek vannak, amit előre jelez a tudomány. Egyrészt az ökológia, aztán a szociológia, 
harmadrészt a közgazdaságtan, és a lélektan is. Nagyon borús képet festenek a jele-
nünkről, és a jövőről is. Sokan súlyos, elkerülhetetlen katasztrófát látnak az előttünk 
álló évtizedekben. Ez a pesszimizmus egy emberképből fakad. Körülbelül kétszáz év-
vel ezelőtt fogalmazódott meg, hogy homo homini lupus, az ember embernek farka-
sa. Alapvetően versengő, kompetitív lény. Ebből épült fel az a közgazdasági szemlélet, 
amely a versenyt teszi a középpontba, és az embert versengő lénynek tekinti.
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A másik szemlélet az embert kooperatív, együttműködő lénynek tekinti. Ez a két 
szemlélet az elmúlt kétszáz év alatt állt szemben egymással. Az állati élettan kutatói, 
pontosabban az etológusok azok, akik ezt a vitát eldöntötték. Vizsgálták a gerin-
ces lények viselkedését, közelebbről az agressziót. Kiválasztottak egyedeket külön-
féle élőközösségekből, például szarvasokat, bölényeket stb., és figyelték, hogy 2000 
óra alatt hányszor éri agresszió őket. A kutatásba embereket is belevettek, egyedeket 
vizsgáltak. Arra a meglepő megállapításra jutottak, hogy a gerincesek közül 2000 
óra alatt az embert éri a fajtársai részéről a legkevesebb agresszió, tehát az ember a 
legszelídebb állat.

A saját tapasztalataink ennek gyakran ellene mondanak. Ez az alapja a pesszimiz-
musunknak. A szociológusok és a pszichológusok folytatták ezt a kísérletet, és egy 
tesztlappal kerestek meg ismeretlen embereket. Megkérdezték, hajlandóak lennének-e 
támogatni egy sérülteket, betegeket, fogyatékosokat segítő programot. Kiderült, hogy 
szignifikánsan nagyobb százalékban voltak hajlandók a megszólítottak ismeretlen em-
bereket támogatni. Az etológusok kísérletét tehát folytatták a szociológusok, és kide-
rült, hogy az ember természeténél fogva kooperatív lény. Ezt mi is tudjuk.

Képzeljünk el egy olyan szituációt, hogy Afrikában, az őserdőbe indul egy szafari, 
egy autóbusz, mondjuk negyven utassal. Az autóbuszban mindenféle nyelv, faj, vallás, 
kor, társadalmi helyzet és műveltség képviselve van, teljesen véletlenszerűen. Visznek 
egynapi élelmet, mert majd szállodában fognak aludni. Az első napon az őserdőben 
elromlik a busz és csak két nap múlva érkezhet meg a segítség. Mi történik? Ha az em-
ber egy versengő lény, akkor mindenki elvonul a maga kis élelmiszerével és vigyáz, ne-
hogy ellopják tőle. A valóságban azonban nem ez történik. Pillanatok alatt megjelenik 
két-három vezető egyéniség, akik megszervezik a közösséget, beosztják a feladatokat, 
hogy az egyik vízért megy, a másik fát gyűjt, a harmadik élelmiszert keres, a negyedik 
a gyerekekre vigyáz. Ebből a heterogén, amorf csoportból közösség formálódik. Ez 
vele jár az emberi természetünkkel.

Ezek a tudományos vizsgálatok eldöntötték a kérdést, hogy az ember akkor boldog, 
ha egy közösség hasznos tagjának látja magát, ezért nemcsak hajlandó áldozatot hozni, 
hanem örömmel hoz áldozatot. Az emberképünkhöz hozzátartozik a közösségi lét.

Az a szituáció, ami itt, a mi társadalmunkban kialakult, hogy a versenyre épül 
fel, torz emberképet sugallt, épített bele a lelkünkbe. Ez nem természetes az ember 
számára. Innen van egy rossz érzésünk. Ennek és az egész szituációnak mély alapjai 
vannak, valahol eltorzult az életformánk. A pszichológusok és az agykutatók ered-
ménye világítja meg a szituációt. Az agyunknak két féltekéje van. Mind a kettő 
ugyanazokat az információkat dolgozza fel, amelyeket szerzünk az érzékszerveken 
keresztül, de nem ugyanolyan szempontból. Mintha két orgonán játszanának egy 
templomban, amelyeknek más-más a hangszíne. Az egyik a racionális félteke, a má-
sik az érzelmi. A kettőnek harmóniában kell lenni egymással, különben az ember 
megsérül. A mi társadalmunk, ez a kompetitív, versengő társadalom a racionális 
világot építette fel, és elhanyagolta az érzelmi világot, amelyhez a művészet, az em-
beri kapcsolatok ápolása tartozik. Egy torz szituációban élünk, ezért van szükségünk 
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arra, hogy olyan eszményeket ápoljunk és állítsunk önmagunk és a gyermekeink elé, 
amelyben harmóniában van az ember alapvető természete, a személyiség megélése és 
a közösség szolgálata.

Itt látjuk a gyökerét annak, hogy miért bontakozott ki a Mária-tisztelet az egyház 
egész történetén. Azért, mert a kinyilatkoztatás, a megtestesülés egy tökéletes ember-
képet hozott számunkra Jézus Krisztusban. Ehhez az emberképhez hozzátartozott az 
édesanya képe. Ha elgondolkodunk azon, hogy Máriának milyen szerepe lehetett, na-
gyon érdekes dolgokra figyelhetünk fel. Megjelent egy könyv: A mustármag reménye, 
Jézus példabeszédéről. Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amely kisebb 
minden veteménynél. Hol volt Jézusnak erre tapasztalata, emléke? Ez a „fává növő” 
mustármag igazából bokor, ami csak egy kisgyermek szemével fa. Ott ül a bokor 
alatt, miközben az édesanyja a kerti veteményeket ülteti, szórja a kis mustármagot a 
földbe. Máriára emlékezett az Úr Jézus, amikor a mustármagról beszélt. Így szövi be 
Mária alakja, éppen a harmónia révén az evangéliumot. Jézus költészetét, ahogy tele 
van a példabeszéde természeti képekkel. Látszik, hogy egy olyan családban nőtt fel, 
ahol meleg légkör volt, nagyon mély érzelmi kapcsolat volt férj és feleség között, és a 
gyermek ebben a meleg világban nőtt fel.

Erre reagált az egyház, amikor az első ábrázolások a katakombákban úgy mutat-
ják Jézust, hogy Mária ölében van, és a három napkeleti bölcs hódol előtte. Nem 
véletlenül. Rómában ezek a megtért keresztények nem rómaiak voltak, hanem a 
különböző tartományokból beáramlott katonák, sokszor rabszolgák. Nem véletlenül 
frígiai sapkában ábrázolják a napkeleti bölcseket, mert az a lecsüngő sapka volt a 
keletiek jellemzője. Ott van Jézus Mária ölében. Látjuk, hogy Mária alakja hogyan 
formálja a mi emberképünket és a mai napig ez az az örökség, amit az egész civilizált 
világ átvett a kereszténységtől: a harmonikus emberkép. A személyiség tisztelete. 
Évszázadok kellettek, amíg a teológusok kidolgozták a személyiség fogalmát. A görö-
göknél ez egy álarc volt, a proszópon (a latin persona megfelelője a görög proszópon 
kifejezés, amely az antik színházak színészének maszkját, álarcát, egyben szerepét 
jelöli), amit felvett a színész magára, hogy kétszeresére megnagyítsa az arcát és a be-
leépített hangtölcséren keresztül be tudja sugározni az amfiteátrumot. Tudjuk, a régi 
színdarabokban nem szereplőkről, hanem személyekről beszéltek, ami a proszópon 
fordítása, jelezve, milyen álarcokat kellett az előadáshoz készíteni. A rómaiaknál pe-
dig a perszóna kifejezést használták, ami annyit jelent, hogy rajta keresztül hangzik, 
magyarul szócső, hangtölcsér. A római állampolgár, aki joggal rendelkezett, nem volt 
perszóna. 

Amikor a teológusok fejtegették a Szentháromság titkát, akkor kellett meghatároz-
niuk, mi az egy és mi a három, ami lényegileg egy, de három személy. A keresztény 
teológusok dolgozták ki a személynek a ma is használatos fogalmát. Ez a személyiség 
vonatkozott a nőkre is.

Hadd mondjam el, hogy a héberek a mai napig úgy imádkoznak, hogy hálát adok 
neked Istenem, hogy nem teremtettél baromnak, gojnak, vagy nőnek. Ezek mind 
vallásos emberek. Itt látszik, hogy milyen forradalom volt, amit a kereszténység be-
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hozott. Nemcsak a szabad és a rabszolga, hanem a férfi és a nő közötti különbséget is 
eltörölte a személyiség szerepével. Ehhez kellett egy eszmény, bemutatni, hogy Jézus 
nem magányos próféta volt, hanem egy családból kinőtt személy. A kánai menyegzőt 
ezért kellett elmondani, hogy Máriának ott milyen szerepe volt. Az ószövetségben 
még az volt: menjetek Józsefhez, itt már: menjetek Máriához. 

Az emberi személy méltósága, és a közösségért való felelősség az a két elem, amit 
az egyház felfedezett és Mária személyében megélt. Ezért van olyan óriási szerepe 
Máriának nálunk és más országokban is. Mindenki a maga érzelemvilágával éli meg a 
Miasszonyunk gondolatát. Nem véletlen, hogy amikor vitatkoztak, milyen legyen az 
Európai Unió zászlaja, a Szűz Mária szobra körüli 12 csillag indította el a gondolatot, 
hogy a kék mezőben 12 csillag legyen.

Az egész unió gondolatát olyan ember teremtette meg, aki kispapnak készült, ké-
sőbb közgazdász és politikus lett, Robert Schuman (1886–1963), akit szentté fognak 
avatni, és aki LaSalette-nek gyakori látogatója volt (LaSalette a Mária-jelenések egyik 
fontos helye Franciaországban). Ott kápolnát épített, de legalábbis gazdagította a 
szentélyt Schuman. Ebből is látszik, hogy a Mária-tisztelet hogyan termékenyíti meg 
Európát és az egész világot. Egy modellt mutat korunkban is, hiszen gondoljuk el, 
hogy a világháború utáni szétesésben, a németek és franciák közötti gyűlölet tetőfo-
kán valaki megálmodja a testvériséget. Hol van már az a gyűlölet, amely évszázado-
kon át elválasztotta a franciákat és a németeket? Ez a remény forrása, és Máriának 
nagyon fontos szerepe van ebben a reménységben. 

Nekünk, keresztényeknek Máriára kell tekintenünk, és a követőire, Robert Schuman-
ra, Szent Istvánra, Szent Lászlóra, Rákóczi Ferencre és a többiekre. Le kell küzdenünk 
ezt a pesszimizmust. Persze krízisek, válságok vannak az országban, Európában, az egész 
világon, de van a reménynek egy magva, amelyet bennünk táplál és öntöz Mária.

Hogy is van ez a reménység? Vajon katasztrófa felé haladunk, vagy krízisállapot-
ban vagyunk, amelyből lehet kibontakozás? Ha átfogóan nézzük az elmúlt ötezer év 
történetét, azt látjuk, hogy az a kultúra, amelyben most élünk, és amely olyan súlyos 
válságba került, egy folyamatos lánc végeredménye. Nem véletlen, hogy az idő és a 
tér szemlélete visszanyúlik a babiloni írnokokhoz. Ők osztották fel az időt és a teret 
órákra, napokra, hetekre, évekre, és a mai napig is ezt használjuk. Ott elindult egy 
folyamat. A vizek mentén könnyebb volt a közlekedés, az árucsere. Városokat építet-
tek, amelyek környékén intenzív földművelésbe kezdtek. Kellett legelő a birkáknak, 
kecskéknek, öntözni kezdték a földet. Az öntözés és túllegeltetés következménye az 
lett, hogy elkarsztosodott a terület, de az eredménnyel, amit ezek a városi kultúrák 
elértek, beoltották a szomszéd területeket, meghódították, kolonizálták, és megszü-
letett egy új főváros. Egy folyamat indult meg, mindig a vizek mentén. Így alakult 
ki a mezopotámiai kultúra a Tigris és az Eufrátesz mentén. Aztán továbbment ez a 
folyamat, ugyanez lejátszódott a Nílus völgyében. Ott szerencsésebben alakultak a 
dolgok, mert a folyó áradása mindig kimosta a földet, nem savanyodott el és sokkal 
tovább tartott a fejlődés, amely tovább terjedt és a görögök már behajózták az egész 
Földközi-tengert.
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Még nagyobb területen tudtak hajózni, termelni, árucsere-forgalmat lebonyolítani. 
A görög világ nem demokrácia volt, hanem egy hatalmas birodalom, amelynek Athén 
volt a központja. Mindazzal, amit a korábbi kultúráktól átvettek, amit az egyiptomi-
aktól, krétaiaktól, mükéneiektől kaptak, beoltották az Appennin-félszigetet, a róma-
iakat is. Akkor kiderült, hogy egy edényben nem főzhetnek, pancsolhatnak hárman 
is, a görögök, a punok és a rómaiak között elkerülhetetlen volt a leszámolás. Mivel 
a rómaiak északabbra voltak, kellemesebb körülmények között, övék volt az esély a 
győzelemre. Le is győzték a punokat. A folyamat tovább tartott, ment fölfelé, a Római 
Birodalom megtermékenyítette a mai európai területét, átlépett a csatornán Anglia 
területére és ment tovább, főleg a 18. században Amerikába.

Mi volt az alapvető rugója a civilizációnak, amelynek részei vagyunk? A növekedés, 
a navigare necesse est. Ma úgy mondják, hogy növekedni szükséges, például egyre 
növekedjék a GDP. Akármi lesz a következménye, mindenáron. Ez egy növekedésori-
entált társadalom, amelynek a következménye a természet, az ember rombolása. Az a 
katasztrófa, amely bekövetkezett ennek a civilizációnak a nyomán.

Mégis ennek a civilizációnak a keretében született meg a kereszténység, amely egy-
szerre része volt ennek a folyamatnak, ugyanakkor kritikusa, fékezője is. Ezzel szem-
ben ott voltak a keleti civilizációk, amelyek feltalálták az egyensúlyt, a harmóniát, 
megteremtették az évszázadok során: egy területen egy nyelv, egy vallás, gazdaság és 
filozófia volt. A fehér ember megjelenése felborította ezeket az egyensúlyban élő tár-
sadalmakat. Ma már sehol a világon nincs olyan jelentős társadalom, amelyik egyen-
súlyban lenne.

Hol van a kiút ebből a világválságból, amely annyira nyomaszt bennünket? Az em-
beri személy tisztelete és a közösség iránti felelősség, tehát az autonóm személyiség és a 
szolidaritás gondolata az, amivel a kereszténység ajándékozta meg a világot. Ez a jövő 
reménye. Ha átéltünk az elmúlt évmilliók során súlyos válságokat, akkor ez annak a 
jele, hogy van bennünk egy alkalmazkodási képesség, amely a megváltozott, kellemet-
len körülményeket le tudja győzni és ez minden életközösségben benne van. Növé-
nyekben, állatokban, az emberben is. Ha az ember alaptermészete az, hogy közösségi 
lény, aki akkor örül, ha hasznos tagja a közösségnek, ha áldozatot tud hozni, akkor 
van remény arra, hogy kilábalunk ebből a válságból. A magyar, országos válságból, az 
európai és a világválságból.

Ezért olyan jelentős dolog, hogy nekünk vannak eszményeink. Ennek a remény-
nek a jele az, hogyan indulnak meg fiatalok – nem is feltétlenül vallásosak, katoli-
kusok – Csíksomlyóra, Czestochowába. Hogyan születnek újabb és újabb máriás 
zarándokhelyek. Mert talán tudat alatt érzik, hogy valami hiányzik az életükből, 
ennek a racionalizált, komputerizált, erőszakra, versenyre felépített társadalomnak 
az életéből, és ők ösztönösen látják meg Mária személyében, hogy valamit kapnak, 
amit nem lehet pénzzel megfizetni, amiért áldozatot kell hozni, mert attól boldogok 
lesznek. Együtt hozzák az áldozatot, jó együtt menni, zarándokolni, találkozni a 
társsal, a testvérrel.

Az egész világon megszületnek és kibontakoznak, akár egyházi gyanakvással, rosz-
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szallással, esetleg fékezéssel is ilyen máriás zarándokhelyek (gondoljunk Medjugor-
jéra). A történelem, a lélektan elemzi majd ki az egyháztörténettel együtt, hogyan 
is voltak ezek a folyamatok. Itt van például Hasznos, de Romániában is hallunk 
Mária-kegyhelyekről, amelyek megszületnek, mert igényt elégítenek ki. Nem az a 
lényeg, hogy teológiailag a látnok mennyire precíz, hanem a hatásában hogyan ter-
mékenyíti meg azt a közösséget egy olyan szellemmel, amely hiányzik az életükből. 
A reménnyel.

Ebben látom Mária szerepét a mi kultúránkban. Márián keresztül tudjuk felmu-
tatni ennek a fogyasztói társadalomnak azt az emberi eszményt, amit Jézus Krisztus 
hirdetett és mutatott meg az ő személyében. Igazában nem más ez, mint amit Jézus 
mondott: nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ezt tapasztalja meg mindenki, aki 
áldozatot hoz. Ennek a gyökerei visszanyúlnak az egész emberiségnek a legmélyebb 
kultúrájába. A csángó, a székely gyerekeket úgy tanítja az édesanyjuk, hogy tedd össze 
a kezedet és mondd, hogy Babba Mária. Az ősanyának a tisztelete él és termékenyült 
meg, tisztult Mária-tiszteletté. Ez él olyan természetesen a székelyekben. Ebből táp-
lálkozik az öntudatuk, az emberségük, a vallásosságuk, a hitük, mert valamiképpen 
emberi formában kell látni a mintaképet és megélni a hitet.

Magasztalja az én lelkem az Urat! Egy fiatal lány ajkára adja Lukács evangélista 
ezeket a szavakat, amely felülemelkedik a gazdagoknak, a hatalmasoknak, az erősza-
kosoknak a világán és magasztalja Istent, aki az emberi gyengeségben mutatta meg 
az erőt. Az az ujjongó öröm töltötte el az ősegyház híveit, akiket felszabadított a 
Jézussal és a Máriával való találkozás, hogy testvérek vagyunk. Ezt igényli a mai em-
ber is. Azok a formák, amiket örököltünk, talán megmerevedtek, a fiatalok számára 
nem vonzóak, de egy éhség van a lelkekben, és ha meg tudjuk mutatni nekik ezt az 
áldozatos emberséget, a részvétet, a szolidaritást, akkor legalább a legjobbak jönnek 
hozzánk, mint darazsak a mézre. Ezek a kezdeményezések – sok-sok tucat ilyen szüle-
tik meg napról napra – vonzzák magukhoz a fiatalokat. Itt látom az egyház reményét, 
hogy megmutatja az igazi emberképet. A személy méltóságát és a felelősséget egymás 
iránt, a szeretetet, a szolidaritást. Ez a jó hír a mai világ számára.

Ha le tudtuk győzni az elmúlt évmilliók katasztrófáit, áldozatokkal: kipusztultak 
a dinók, és sok más élőlény, és válságba kerültünk mi is a kultúránkkal, van remény 
arra, hogy visszatérjünk az egyensúlyhoz, amit az ősi társadalmak meg tudtak te-
remteni, mert számunkra van eszmény. Talán éppen a leggazdagabbak döbbennek 
rá arra, hogy valami hiányzik az életükből, valamit változtatni kell. Nem véletlen, 
hogy Soros György gyakorolta a legélesebb kritikát a gazdasági-pénzügyi rendszer 
felett, ami a mai napig uralkodik a világon. Nem tartható fenn tovább a versenyre 
felépített társadalom. Az amerikaiak az első gazdasági válság után ezt megértették, és 
a maguk területén megvalósították a new deal-lal az egyensúlyba került, válságmentes 
gazdasági életet. Ezt kiterjesztették Európára a jóléti állam fogalmával. Most előt-
tünk a feladat, hogy az egész világ számára megvalósítsuk, amit sikerült az Egyesült 
Államokban és Európában megvalósítani. Óriási feladat, nincs erre sem modell, sem 
tapasztalat, de remény van, és éppen a keresztény embereknek van lehetőségük, hogy 
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vezető szerepük legyen, ahogy Robert Schuman, vagy Konrad Adenauer, akik dolgoz-
tak Németország és Franciaország békéjén. Ők a jövőbe látva meg tudták teremteni 
a békés Európát. (Gondoljunk rá, hogy már ötven éve nem volt háború Európában, 
miközben többször megjósolták a harmadik világháború elkerülhetetlen voltát, mégis 
a józanság erősebb volt, hogy keressék a kiutat.) 

Az egész világ számára kibontakozik egy olyan közgazdaságtan, amely a szolida-
ritásra, az emberfogalomra, az együvé tartozásra épül, és ez az a keresztény örökség, 
amelyet semelyik más vallás vagy filozófia nem tudott adni az emberiségnek. Ezen 
alapul a keresztény szociológia, társadalomtudomány és közgazdaságtan, és mindegy, 
hogy Kínában, Japánban, vagy Afrikában dolgoznak ebben az irányban, öntudatlanul 
is keresztény örökséget vesznek át. Ilyen értelemben van egy anonim kereszténység az 
egész világon, mert tőlünk örökölték, akkor is, ha csorbán és imbolyogva képviselte a 
kereszténység ezt az eszményt, de nekünk volt Szent Ferencünk, Szent Erzsébetünk, 
Teréz anyánk, akikben az egész világ megtapasztalta az igazi emberséget. Mindegyik-
nek az életében ott volt Máriának a meghatározó szerepe, benne élték meg ezt a 
harmóniát.

Nem véletlen, hogy az agyunk két féltekéje közül az egyik férfias, a másik nőies, és a 
kettő harmóniájában működik. Az emberfogalom is csak úgy képzelhető el, ha a fér-
finak és a nőnek az egységében tekintjük. Így tartozik össze Jézusnak és Máriának az 
alakja, így telítődik meg tartalommal ez az ősanya-tisztelet és a világteremtő Istennek 
a tisztelete. Ez az a szerep, amit mi a saját életünkben és a közösségünkben megélve, a 
világ számára reményt tudunk nyújtani. Ez a mustármag reménye.

Mária, élet, édesség, reménység, üdvözlégy szép Szűz Mária, mert reménységünk 
vagyon Istvánban, Lászlóban, Ferencben, és benned, Máriában!

(A Szent Anna Kolping-házban május 14-én elhangzott előadás
szerkesztett változata)
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Ikonkiállítás-megnyitó – Egyetemi Galéria

Nagyböjt kezdetén a Miskolci Egyetem kiállítótermében ikonkiállítást szervezett 
a Görög Katolikus Egyetemi Lelkészség. A kiállított anyag egyik része az ábrázolás-
formákat, ünnepeket és a festendő felület megmunkálását mutatta be, a másik része 
a tárlókban pedig XVIII–XIX. századi orosz, szerb és görög művekkel ismertetett 
meg. A kiállítást dr. Baán István pomázi görög katolikus szervezőlelkész és egyetemi 
tanár nyitotta meg. A megnyitó szövegét olvashatjuk itt. 

Most, amikor meghallottam ezt a kórust (Hassler 
Énekegyüttes), eszembe jutott egy régi élményem. 35 
évvel ezelőtt volt egy filmbemutató Pesten. Takovszkij 
Rubljov című filmjét mutatták be, az előtérben gyer-
tyák égtek, nagy poszterek voltak a „Szovjetunió” és a 
„Lányok, asszonyok” című lapból kimásolva, felnagyít-
va, és halk zene is hangzott. Az egésznek valami szak-
rális hangulata volt. Akik oda eljöttek, bár talán sosem 
jártak templomban, mégis valami megérintette őket. 
Az ikonról volt szó a filmben: hogyan készül az ikon és 
hogyan készíti az, aki az életét ennek akarja szentelni. 

Hittanórán megkérdeztem a gyerekeket, hogy mi 
az az ikon? – Az a kis izé, amire rá kell klikkelni. 
S miután műszaki születésű egyetemen vagyunk, azt 
hiszem, ha mindenhol ki lenne írva az ikonkiállítás, 
nagyon sokan arra gondolnának, hogy biztos vala-
mi számítógépes dologról van szó. Hát igen, azt is 
mondhatnánk, hogy az a kis „izé” ott, amire rá kell 
klikkelni, mert valamit megnyit. Egy piktogram. A 
kérdés az, hogy amit megnyit, az mit ad nekem. 

Számítógépen lehet szörfözni, megyünk egyik piktogramról a másikra, és lehet, 
hogy bele is ununk. Az ikon azonban, a szó eredeti értelmében kép, olyan dolog, 
ami igazából kapcsolatot akar létesíteni Isten és az ember között, a természetfö-
lötti világ és az ebben a világban élő Isten-teremtménye között. Megvan tehát a 
hasonlóság, megvan az alap. S keressük azt a módot, azt a csatornát, hogy hogyan 
tudnánk Istennel közelebbi viszonyba kerülni. Aki kicsit forgatja az ószövetségi 
Szentírást, tudja, hogy amikor Mózes a Sínai hegyen azt kéri Istentől, hogy mu-
tasd meg nekem a te arcodat, akkor Isten azt válaszolja, hogy ember azt élve nem 
láthatja. Ezért majd hátulról mutatom meg magamat, elvonulok előtted, addig 
betakarlak, s amikor elvonultam, elveszem a kezemet és hátulról megpillanthatsz 
engem, de az arcomat nem láthatod. S valóban, ha csak az Ószövetségben marad-

Baán István
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nánk, akkor így is lenne. De az Isten nem azt akarja, hogy lefedett arccal legyünk, 
hanem azt szeretné, ha szemtől-szembe lennénk vele, s ezért megtestesült. Ember-
ré lett. Az ikonográfia, vagyis a kép-írás ezen alapul. 

Az Istenről lehet beszélni, mert lehet vele találkozni. S akivel találkozom, annak 
arca, formája van. Valahol itt van az ikonfestőnek a legnagyobb feladata. Megra-
gadni azt, hogy aki ránéz arra a képre, ne csak vonalakat lásson, hanem lássa a 
megtestesült Istent. Aki kinyitja a Szentírást, az ne csak papírt lásson, ólombe-
tűket és emberi tákolmányt, emberi szavakat, hanem az Isten hangját hallja. Az 
egyház ezt a kettőt soha nem választotta el egymástól. Mindig úgy beszélt erről, 
hogy Istent kétféleképpen lehet leírni: hanggal és betűkkel, s vonalakkal és kép-
pel. Az egyik nem tagadja a másikat. A kettő együtt van. Nagy Szent Bazil, IV. 
századi egyházatyának van egy ilyen mondata, amit aztán sokszor idéznek, hogy 
íme beszél, megszólal a néma, hangtalan kép. Azt gondolom, hogy amikor elme-
gyünk ezek előtt az ikonok előtt, egyik előtt sem találunk egy CD-t, hanglemezt, 
nem találunk felidézhető szöveget. Meg kell néznünk a képet, s a képnek egy idő 
után meg kell szólalnia. Ehhez azonban csend kell, elmélyülés kell. S miután arról 
van szó, hogy a kép beszéljen, ezért nem is annyira fontos, hogy ki „csinálta” azt a 
képet. Az a fontos, hogy mi sugárzik belőle. 

Olyan szerencsében van részünk, hogy van közöttünk alkotó is, aki az ikonfes-
tészettel profi módon foglalkozik. Rá lehet „klikkelni”, megkérdezni tőle, hogyan 
készíti, miért úgy csinálja. S annak külön örülök, hogy ez abban az értelemben 
nem nívós kiállítás, hogy nem szeretnénk a világ ikonográfiájának, festészetének 
a legkiválóbb alkotásait fényképen bemutatni, s azt mondani, hogy ez az ikonog-
ráfia. Nemcsak Pavarotti tud énekelni, nemcsak Karajan tudott vezényelni, nem-
csak a legnagyobbak vannak, hanem ezt különféle szinteken lehet művelni, de az 
üzenet ugyanaz. Éppen ezért azt kell mondanunk, hogy megvan a képi festésnek a 
nyelvezete. Van egy technikai oldala is, amit a kiállításon olvashatunk és megkér-
dezhetjük azokat, akik ennek a gyakorlatával foglalkoznak. Egy-két mintapéldány 
látható is, melyek bemutatják, hogyan kell a deszkát előkészíteni, hogy kell az 
alapot rárakni, hogyan kerülnek rá a vonalak. Ez a technikája. De hogy mi kerül 
rá, s főleg milyen lelkülettel kerül rá, ez az, ami művészet. 

Mi mindannyian egy nyelvet beszélünk, a magyar nyelvet. Ezt lehet szépen, 
költőien, sajnos lehet nagyon alacsony nívón és alpárian is. De igazában az szá-
mít elsősorban, hogy mit akarunk mondani. Lehet, hogy egyszerűbb szavakkal 
mondjuk el, s lehet, hogy nagyon költői magasságokban. Itt látjuk majd olya-
noknak a képeit is, akik most próbálkoznak az ikonfestészettel. Lehet, hogy lesz 
belőlük festő, lehet hogy nem – de nem ez számít. Az számít, hogy megragadta 
őket valami, ami abból az ikonból árad feléjük. S ettől kezdve amatőr szinten, 
vagy később profi módon ezt fogják művelni. Egy biztos: ez a kiállítás azt iga-
zolja, hogy az ikonfestészet nem a történelem egy elmúlt korszakába beágyazott 
valami, amiről azt mondjuk, hogy le van zárva, nagyon szép, nagyon jó, de most 
már jöjjön valami más; hanem látjuk azt, mennyi mindent tud, vagy tudna nyúj-
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tani az embernek. Lehet, hogy az ittlevők közül egyeseket inspirál arra, hogy ő 
is megpróbálja, mások úgy gondolják, hogy elég, ha csak élvezni tudom, ismét 
mások szeretnék, ha lenne nekik is ilyen kép a falon, s naponta oda lehetne elé 
állni és nézni. 

Van egy kis, talán együgyűnek tűnő történet. Az egyik falusi templomba bemegy 
a pap, s látja, hogy ott ül egy paraszt bácsi. A pap nézi, mit csinál. Ül, nem mond 
semmit sem hangosan, sem halkan. Megkérdezi: – Mit csinál maga itt? – Imád-
kozom, válaszolja. – De hogyan imádkozik? – Csak ülök, nézem Őt, Ő meg néz 
engem. – Ha szeretünk valakit, akkor ennél többet nem akarunk. Nem birtokolni 
akarjuk, hanem átölelni. Az ikonokon Isten jelenik meg előttünk. Ehhez persze 
csend kell, idő és szeretet. Nem azért nézzük ezt a kiállítást, hogy zsűrizzük, azt 
mondva, hogy első osztályú, másodosztályú alkotások, mert akkor elveszítené az 
értelmét. Azt szeretné megmutatni, hogy amit Isten akar számunkra nyújtani, az 
képben, látványban most körülöttünk megfoghatóvá válik. 

Vannak olyan ikonok, amelyek egy-egy történetet mesélnek el, egy bibliai jele-
netet – azt hiszem, nagyon sokan felismerik ezeket –, s van olyan, amelynek meg 
kell fejteni a kódját. Ránézek például karácsony ikonjára, s megpróbálom megke-
resni magam rajta. Megvan a helyünk. Tamási Áron írja, hogy az ember azért van 
a világon, hogy valahol otthon legyen benne. Ezt sokszor el szokták mondani. Mi, 
akik ebben a világban élünk, ebben vagyunk otthon. Azt kívánom, hogy akik az 
ikonokat nézik, azok otthonra leljenek, megtalálva a saját helyüket.
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D. Szebik Imre

Az egyház küldetése mai nyelven,
új fogalmakkal

Amióta nyugállományba kerültem, gyakrabban fordulok meg úgynevezett 
„világi” rendezvényeken, egyesületek, klubok összejövetelein. Természetesen 
korábbi szolgálati időmből való ismerősök tüntetnek ki bizalmukkal, s hív-
nak meg egy-egy rendezvényre. Beszélgetve a résztvevőkkel, hamarost kiderül 
eddigi tevékenységem, működési területem. De a beszélgetésekből arra is fény 
derül, milyen sokan – diplomások és magas beosztású, magukat méltán mű-
velt embernek tartó, vezető személyiségek is – milyen gyakran nem értik vagy 
félreértik az egyház küldetését.

 
Hitnézet

Némelyek úgy vélik, az egyház mondanivalója kizárólag a túlvilágra irányul. Ebben 
a világban pedig a jól megfontolt szakértelem illetékes a döntéshozatalra, amelyhez az 
egyháznak semmi köze.

Máskor arra utalnak beszélgetőpartnereim, várva helyeslésemet, hogy a vallás min-
denkinek magánügye, eldöntheti, hogy akar-e, tud-e hinni, kész-e magát egy tőle 
független magasabb rendű lény hatalma alá vetni, elfogadva tőle erkölcsi értékeket 

és magatartásformát. Az egyház feladata tehát nem 
több, mint erre a magasabb rendű lényre, Istenre 
utalni; az embernek pedig az a lehetősége, hogy 
mindezeket a magánéletében alkalmazza, ha kész 
befogadni az isteni útmutatásokat. Hit és világnézet 
kialakítása tehát – véleményük szerint – magánügy. 
Ily módon privatizálódik a hit és vallás is – mond-
hatnánk. Piaci áruvá silányul, hiszen a vallások 
piacán még válogathatunk is a nekünk legjobban 
megfelelő vagy éppen divatos vallási áramlatok, 
újonnan felbukkant felekezetek közül.

Nincs kétségünk afelől, hogy egyre többen gon-
dolják a hit és világnézet kialakításának piacosítását 
és privatizációját helyesnek, az ember vallás- és lelki-
ismereti szabadságjogai kiteljesedésének.

Keresztényekként, az egyház szolgáiként elköte-
lezett hívei vagyunk a teljes vallás- és lelkiismereti 
szabadság minél szélesebb körű megvalósításának. D. Szebik Imre püspök
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Eleink ezt először történelmünk során 1848-ban, a 20. törvénycikkben kodifikálták. 
Hatalmas vívmányként értékeli tettüket az utókor. Ugyanakkor azonban a törté-
nelmi keresztény egyházak évszázadokra visszatekintő léte jelzi saját tevékenységük 
értékét. 

Kíséreljük meg megválaszolni, mit végez az egyház a személyiség kiteljesedése és a 
társadalom jobbá tétele érdekében! Hívjuk segítségül a szociológia és a lélektan ismert 
kifejezéseit, amelyek lehet, hogy egészében nem fedik le az eddig használt bibliai kife-
jezések tartalmát, de érthetővé teszik válaszainkat a kívülállók számára is.

Testvérformálás

Az egyház egyik legfontosabb szolgálata a társadalom humanizálása, emberiességé-
nek formálása. Meggyőződésem, hogy ha az irgalmas samaritánus történetéről prédi-
kálunk, vagy konfirmandusainknak tanítjuk ezt, akkor a mondanivaló végkicsengése 
nem lehet más, mint amit Jézus is mondott: menj el, és te is hasonlóan cselekedj. 
Légy segítőkész, a bajbajutottat karold fel. Tehát gyakorolj emberiességet. Ha pedig 
még arra is rámutatunk, hogy a samáriaiak nem kedvelték a zsidókat, ez az arra tévedt 
pedig még egy ellenséges nép fián is segített, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy az em-
beriesség legmagasabb ormain járt. Nem kevésbé megrendítő a tékozló fiú példázata, 
amelyben az atyai örökséget vakmerő módon elszórakozó fiúnak az édesapja feltétel 
nélkül megbocsát, és ölelő karokkal várja őt a szülői házba. 

Nem a tiszta emberiesség legmegrendítőbb példája ez? Nincs szüksége a posztmo-
dern Európának erre a tiszta, meggyőződésem szerint Jézusban forrásozó emberi-
ességre? Vagy az életváltozást rendkívül áttetsző módon bemutató Zákeus-történet 
nem arról szól-e, hogy egy maga elé tükröt tartó ember a csalással szerzett vagyonát 
négyszeres szorzóval adja vissza a megkárosítottaknak? Lehet, hogy a jog igazsága nem 
kényszerítette erre, de megtisztult lelkiismerete annál inkább!

Örülünk, ha elősegíthetjük, hogy a társadalomban minél nagyobb teret kaphasson 
az emberiesség, ha a szív legmélyén humanizálhatjuk népünket, nemzetünket. S ez a 
tevékenység nem magánügye sem az egyháznak, sem a társadalomnak. Ellenkezőleg: 
a legfontosabb közügyek egyike.

Közösségteremtés

Az egyház másik értékteremtő szolgálata a társadalom, népünk szocializálása. Más 
szóval az egyház közösséget hív létre az azonos hitet és ugyanazon hagyományt ápolók 
egyedeiből. Évszázadokon át szinte ez a keresztény hit volt a közösséget teremtő egyet-
len erő. Napjainkra magas lett a konkurens szervezetek száma. Ez azonban önmagá-
ban nem baj. Közösséget hoz létre a sport, a zene, különböző érdeklődésű emberek 
azonos célkitűzése. Egyesületek, klubok, táncházak működése jelzi, milyen sokrétű 
lett az egyén vágya, s hányféle tehetségfejlesztő közösség létezik.

Nem szabad azonban felednünk, hogy az egyház az a sajátos adottsággal megaján-
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dékozott szervezet, amely a legifjabb kortól a késő vénség idejéig egybetereli a társada-
lom egyedeit. A baba–mama klubokban már a pár hónapos csecsemő átélhet valamit 
öntudatlanul az egyház spirituális légköréből, az óvodások az egymáshoz illeszkedés 
elemi törvényszerűségeit gyakorolják, az iskoláskorúak felfedezik a barátság értékeit, 
a tudás örömét és a tanulás ismeretgazdagító szükségét. Az ifjak a talán legszebb élet-
korban érlelődő érzelmek, a szerelem bűvöletét; az egymásért való felelősség erkölcsi 
értékét, a csalódás és bizalom feszültségét, a hűség és a másikért való áldozathozatal 
morális kincseit kóstolgatják.

Az érett felnőttek egy napon éppen az egyházban döbbennek rá arra, hogy a má-
siknak sem könnyű, lehet, hogy éppen egy barátjuknak vagy ismerősüknek kimon-
dottan az övéknél nehezebb teher nyomja a vállát… Aki ilyesmit tapasztal, talán még 
segítésre is gondol, s keresi, hol, hogyan tudna tenni valamit érte. Ha jól szocializáló-
dik a közösség, állást, orvost, ügyvédet is tudnak egymásnak ajánlani, de szobafestőt, 
kőművest és autószerelőt biztosan. Micsoda kincs a kapcsolati tőke, ha megbízható 
ember ajánlja a másiknak egy tisztességes testvérét!

És az öregkor a betegség terhével és a fájdalmak gyötrelmével mennyi gondot rak 
a vállunkra! Egyedül biztosan nem tudjuk elhordozni. Együtt könnyebb. Nyugdíja-
sok bibliaórája, a magányt oldó napközi beszélgetések: közösséget létrehozó alkalmak 
ezek az időskorba érkezettek számára – mind-mind karnyújtás a másik, az idősebb 
felé. Egyházi szeretetotthonaink azért keresettek, mert a spiritualitás többlete időskor-
ban még erőteljesebben jelentkező igény. Még egy példa: egy kényszerűségből szülők 
nélkül felnevelkedő gyermek és ifjú egy család és egy gyülekezet hordozó szeretetének 
szép példájaként egyetemi diplomát szerezhetett, szép családi életet él hitvese és gyer-
mekei boldog közösségében.

Azt sem szabad felednünk, hogy a hazájukat legtöbb esetben kényszerből elhagyó, 
otthontalanná vált magyarjainkat választott új hazájukban – szinte kivétel nélkül 
– valamely keresztény egyház fogadta be, támogatta, s indította el az egzisztenciate-
remtés olykor zökkenőkkel terhes útjain.

Az egyház szocializál, közösségbe terel, egymásért élésre nevel, alkalmazkodásra biz-
tat. Nincs erre szüksége a posztmodern Európának vagy a kőbe vésett önzést a kapi-
talizmus gazdasági törvényszerűségei alapján megtapasztaló magyar társadalomnak, a 
széteső családok válságban vergődő tagjainak?

Kultúrkörben

Az egyház harmadik sajátos szolgálata a hitből sarjadó kulturális értékek gyarapítá-
sára való biztatás és ezek felkarolása. Keresztény hitünk ugyanis az évszázadok során 
számtalan művészt indított különböző értékes művek megalkotására. Gondoljunk 
csak Michelangelo Mózes- vagy a híres dán szobrász, Thorwaldsen Krisztus-szobrára, 
amely egyszerre hívja magához az embert, és áldja meg a hozzáérkezőket. De legalább 
ilyen ismert Rodin A gondolkodó című szobra is. 

Talán még sokszínűbb a festőművészek hitvallása. Matthias Grünewald és Lucas Cra-
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nach a reformáció korának kiváló festői, alkotásaikkal nagymértékben hozzájárultak a 
lutheri hitújítás gondolatvilágának elterjedéséhez és láthatóvá tételéhez. De a későbbi 
korok sem szűkölködtek maradandó alkotások létrehozatalában: Ernst Barlach vagy 
Willy Fries neve említhető az ismertek közül sok más művész mellett. De említhe-
tünk magyar példákat is. Székely Bertalan, Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály vagy később 
Csontváry, akik vallásos ihletésű alkotásokkal is gazdagították kultúránkat, halhatatlan 
nagyjai a magyar festőművészetnek. A névsor korántsem teljes.

Nem kevésbé jelentős számban említhetünk példákat a magyar irodalmi alkotások 
közül. Madách Imre műve, Az ember tragédiája, Balassi Bálint és Ady Endre vallásos köl-
tészete s a 20. századi Reményiknek és Pilinszkynek a lét mélységét kereső versei nélkül 
szegény és szánalmas lenne a magyar irodalom. Ezen alkotók kiemelése szubjektív és 
egészen esetleges – itt is számos egyéb nevet említhetnék még.

Feltétlenül szólnunk kell e cikk szűkre szabott keretei között az egyházi muzsikáról, 
amelyet reformátorunk, Luther a hit tudománya után a második legértékesebb kincs-
nek tekintett az emberi életben és Isten országának a terjesztésében. Sokak szerint a 
reformáció „sikerét” éppen az segítette elő, hogy Luther és társai beleénekelték a nép 
szívébe az evangélium üzenetét. Johann Schütz, J. S. Bach, de itthon a sokkal későbbi 
Kodály Zoltán s napjaink Szokolay Sándora is olyan zeneművekkel gazdagították a ke-
resztény zeneirodalmat, amelyek sokak hitre jutását, evangéliumi látását erősítették. S 
ezek a művek az általános zeneirodalom legkiválóbb alkotásai is.

Csak levett saruval és lehajtott fővel, de egyidejűleg nyitott szívvel szabad előadni 
és hallgatni a nagy klasszikusok darabjait. Mekkora erő, hit és bizalom, de szépség és 
harmónia is árad e művekből!

Méltán kérdezhetjük, hol tartana a világ, Európa kultúrája, ha ezek a művek nem 
születtek volna meg, s nem lennének a mieink. Fájdalmas, hogy kevesek ismerik őket 
a múlt évtizedek egyoldalú kulturális irányzatainak meghatározó irányultságai miatt.

Erő-forrás

A fentiekből következik, hogy az egyház küldetése messze túlnő a templom falain, 
átlépi saját közösségeinek a határát is – akár tanító és prédikátori szolgálatával hu-
manizál, akár közösségeket létrehívó munkájával szocializál, és a széles társadalmat is 
építi, vagy éppen sajátos kultúrát, művészetet hoz létre.

S akkor még nem szóltunk az egyház általános morált teremtő szolgálatáról, amely 
mint levesben a só, láthatatlanul van jelen a társadalom gondolkodásában, életvi-
telében.

E szolgálat nélkül bizonnyal még magasabb lenne az abortuszok száma, még több 
fiatal választaná a válás fájdalmas döntését, netán még nagyobb lenne a szenvedély-
függő betegek száma. Mégis feltűnő módon egyre gyakrabban találkozunk munkán-
kat lebecsülő, a magánszférába küldő hangokkal. Igaz, szirénhangok ezek, amelyek 
eltörpülnek a társadalom többségének elismerését tükröző, sokkal erőteljesebb állás-
foglalások mellett.
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Rajtunk is múlik, hogy többet és érthetően beszéljünk az egyház küldetéséről, min-
dennapi munkájának hasznosságáról, azon a nyelven, amelyen megértenek bennün-
ket, s véleményt formáló erővé válunk a társadalom egésze számára.

Pünkösd az első keresztény gyülekezet létrejötte, az egyház születésnapjának ünne-
pe. Ott és akkor jól értették a résztvevők, mi történt velük, mert személyesen átélték 
a Lélek kiáradásának csodáját. 

A mi tanúságtételünknek mai nyelven, érthetően kell hangoznia, de aki részese akar 
lenni az egyház létének, annak ott kell lennie a helyszínen, meg kell tapasztalnia, meg 
kell hallania a Jézusról szóló tanúskodást. A közösség jó ízének, derűjének személyes 
élménye egyszeri és megkerülhetetlen. Ha pedig ebben van része, akkor látja a látha-
tatlant, érti az ésszel felfoghatatlant s az elmúlóban az örökkévalót. Mert az igazi élet 
már itt kezdődik, s egykor ott teljesedik be.

A miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium diákjai ünnepi istentisztele-
tel kezdték meg az új tanévet 

2
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Szathmáry Sándor

A megöntözött kert

„A jövő keresztyéne vagy misztikus lesz, vagy nem fog létezni”
(Karl Rahner)

Különös mondat ez, melyet egy híres római katolikus professzor mondott a XX. 
században a jövő keresztyénségéről. Mert ez már bennünket érint, ez már nekünk 
szól. De mit kell ez alatt érteni? Mi a misztika egyáltalán?

Nos, a misztikát általában lehet úgy érteni, hogy az Isten, a Mindenség, a Teremtő 
iránti csodálat és áhítat, hódolat és alázat kifejezése. Ilyen értelemben kell Einstein 
híres mondását hallanunk: „A legszebb és legmélyebb érintés, amelyet csak érzékelhetünk, 
a misztikum átélése. Ez minden igaz tudomány létrehozója. Akitől ez az érintés idegen, 
aki nem képes hosszasan elcsodálkozni, hosszú, zavart alázatot átélni, az akár halott is 
lehetne.” Aki nem tud csodálkozni Isten teremtő művén, a világ végtelen titkán, az 
emberlét megfejthetetlen csodáján – az lelkileg még halott. Ő, a tudós ebből a misz-
tikus átélésből és alázatból merítve fogalmazza meg az univerzum egy-egy törvényét, 
az egészben található Rend és Gondolat szépségét. Egy másik tudós ehhez hasonlóan 
vallott: „A világmindenség nem annyira egy gépezet, sokkal inkább egy Gondolat”. Egy 
francia tudós pedig így fogalmazott: „Az embert az állattól az különbözteti meg, hogy 
tud csodálkozni. Egyetlen csimpánzt nem láttunk még, hangoztatja, hogy egy naplementét 
megcsodált volna, vagy egy rózsa szépségét és illatát áhítattal nézte volna.”

Ez a misztikus átélés annak kifejezése, hogy ez ember felfelé nyitott lény. Nem a 
föld gyermeke csupán, hanem az ég fia is, aki igazi önmagát, önazonosságát keresve 
felfelé néz, az odafelvalókat keresi. Ezt a misztikus átélést sokszor megtaláljuk a Zsol-
tárok könyvében. Például a 8. zsoltárban: „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat 
és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, 
és az emberfia, hogy gondod van rá.”

A misztika jelent bensőségességet is, Istennek, a hitnek belső átélését. Egy szép 
hasonlattal azt mondhatjuk, hogy a keresztyén ember nem annyira karácsonyfához, 
mint inkább gyümölcsfához hasonló. A karácsonyfára minden szépet rá lehet aggatni, 
de ezt nem a fa termi, ez külsőleg kerül rá. A keresztyén ember is: sokszor éli hi-
tét–vallását külső törvények, szabályok, az egyház által előírt rend szerint, azonban, 
ha nincs semmi önálló átélése és belső megtapasztalása, élete ettől még belülről száraz 
marad. A gyümölcsfa ezzel szemben életet hordoz, s abban van a titka, ízes gyümöl-
csök jelennek meg ágain. Teremtő élet lüktet benne, és adni képes. 

Misztikus az az ember, aki Istent Krisztusban személyesen maga találja és tapasz-
talja meg, úgy, hogy Megváltójának műve a saját életében bontakozik ki. A normális 
keresztyén lét – misztikus lét. Kálvin utolérhetetlen szépséggel fogalmazza meg ezt. 
Krisztus nem rajtunk kívül van, a történelemben, a múltban, vagy vallási tételekben, 
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hanem bennünk. Életközösségre jut velünk és életművének, megváltó halálának és 
feltámadásának minden ajándékát bennünk fejti ki, nekünk adja át. A Heidelbergi 
Káté azt mondja a Szentlélekről, hogy az Krisztus minden jótéteményének a része-
sévé tesz. Pál ezt így fejezi ki a Római levélben: Isten kiárasztotta az ő Szentlelkét a 
szívünkbe. Ez azt jelenti, hogy Isten a maga szeretetét átélhetővé, megtapasztalha-
tóvá, életünk legnagyobb élményévé teszi. Istent csak így foghatjuk fel, hiszen igaza 
van Vörösmartynak, amikor azt írja: „Amennyit a szív felfoghat magában, sajátunknak 
csak annyit mondhatunk”. A misztika tehát nem egyes, kiváltságos keresztyéneknek, 
szenteknek az életstílusa, hanem minden keresztyén ember boldog megtapasztalása. 
Így lehetünk nagykorú keresztyének a nagykorú világban. Hitünk így nem a külső 
körülményektől függ és elvehetetlen…

Az eddigiekben láttuk a misztikát a világ és Isten értelmezésén keresztül szemlélve. 
De a misztikának van egy harmadik dimenziója is: saját önazonosságunk, létünk bel-
ső magvának a felfedezése és megtalálása. Nagyon sok emberről azt lehet elmondani, 
hogy hagyja megtörténni az életet, ahelyett hogy élne. Vagyis úgy veszi az életet, aho-
gyan jön, nem aggódik annak értelme és célja felől. Gyakorlatilag önmagában való 
célnak tekinti az életet, és egyik napról a másikra él. Kimondhatatlanul is azt hiszi, 
hogy az egyetlen létező valóság a szemmel látható és kézzel fogható fizikai világ, ezért 
erősen kötődik a földi dolgokhoz, melyeknek pozitív értelmet tulajdonít. Az eljö-
vendő világ felőli elgondolása pedig, összességében elméleti és iskolás, ami abból is 
látszik, hogy erőt nem kímélve igyekszik kitolni távozásának végső időpontját.

A keresztyén ember azonban Jézustól egy új életet kapott, melynek nyomán spiri-
tuális létközpont születik benne, létének igazi magvát felfedezi és megtalálja, és élete 
a külső világból áthelyeződik belülre. Egy szóval így fogalmazhatunk: van belső éle-
te, melyet tudatosan irányít és gondoz. A próféta azt mondja, amikor a Lélek eljön, 
olyanok lesznek, mint a megöntözött kert. Ez a szép hasonlat a misztikus életet kifejező 
szimbólum. Így az ember belső érzékelése, felfogóképessége átalakul. Felfelé lett nyi-
tottá, és új élethatásokat, új látásokat kap, amivel eddig még nem rendelkezett. A 
Biblia ezt úgy fejezi ki, hogy az ember a Lélektől új szívet és új lelket kap. Életének ér-
zései, gondolatvilága, életértelmezése átalakult, és új tudata van, amelyben képes Isten 
világát felfogni és saját magát újraértelmezni. Az odafelvalók, az eljövendő világ, az 
örök élet részesévé lett, és készül a teljességre, hogy mint Isten örököse elfogadja azt, 
amit Isten készített fiainak. Pál ezt így fogalmazza meg: „Amiket szem nem látott, fül 
nem halott és embernek szíve meg sem sejtett, azokat készítette Isten az Őt szeretőknek”. 
Ez az út vezet oda, hogy boldogan éljünk, és boldogan haljunk meg.

(Az Európa Rádióban 2006. november 29–december 1. között,
az Útravaló c. műsorban elhangzott írás szerkesztett változata)
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Vladár Gábor

Közösség születése,
a közösségteremtés, mint irányított születés

A feladatom az, hogy a bibliai közösségekről, illetve egyházi közösségeink bibliai 
alapjáról szóljak. Hogyan születik a közösség, milyen feladatai vannak e közösségeknek, 
mi a felelősségük a környezetük felé. Mindenekelőtt próbáljuk meg elhelyezni témán-
kat magyar társadalmunk, egyházunk és saját életünk kontextusában. Hadd kezdjem 
azzal, hogy hazánkban már a hetvenes évek álmosságában végbement a magyar tár-
sadalom tudatos átprogramozása. 
Deheroizálták történelmi hősein-
ket. Az iskolában megtanulhattuk 
például, hogy Kossuth Lajos nem 
is volt annyira tiszta, szent életű, 
becsületes, és történelmünk min-
den jeles személyiségéről sikerült 
valami negatívumot kitalálni. A 
hetvenes években megkezdődött 
a közösségi felelősségvállalás, 
mint korszerűtlenné nyilvánított 
magatartásforma kritizálása, és 
az önmegvalósítást állították az 
emberek életének középpontjába. 
Az erkölcsi és a világnézeti nihi-
lizmus tömegesen termelte ki az 
önmegvalósító fiatalokat.

Nagy változások kezdődtek el 
az egyházak életében  is. Nekünk 
már emlékeink sincsenek a háború előtti egyházról, amelyet – gazdagsága, jól felsze-
reltsége okán – egy szellemes egyházszociológus egyfajta luxushajóként jellemzett.  A 
második világháború után, a negyvenes évek második felétől ez a luxushajó csataha-
jóvá vált (1948), amikor mindenfelől lőni kezdték az egyházat. Sokan elmenekültek 
erről a hajóról, sokakat le is rugdostak róla. Voltak, akik úgy gondolták, nem alkal-
masak arra, hogy ennek a hajónak a védelmében bármilyen szolgálatot vállaljanak. És 
bizonnyal voltak sokan, akik maradtak a hajón.

A hetvenes években, a helsinki egyezmény után (1978), kialakult Európában az 
emberi jogoknak egy újfajta rendje, amikor megengedték a kisebb közösségek kiala-
kulását. Különösen a katolikus egyház élt ezzel a lehetőséggel. A Magyar Katolikus 
Egyházban a bázisközösségek kialakulásának időszaka volt ez, amikor – képünknél 

Vladár Gábor
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maradva – a csatahajó mellett megjelentek apró csónakok is, amelyek megpróbáltak 
valamilyen módon másfajta életet vinni az egyházba. 

Ha – a rendszerváltoztatáshoz érkezve – végigtekintünk a mögöttünk lévő 17 éven, azt 
mondhatjuk, most már újabb bibliai képpel élve: az egyház Isten vándorló népe a pusz-
tában. Sokan emlegették a rendszerváltáskor azt a bizonyos negyven évet, amikor refor-
mátus egyházunk a pusztában vándorolt. Mégis azt hiszem, most kezdődött el igazán 
egyházunk „pusztai” útja. Ha jellemezni kellene mostani helyzetünket, akkor talán azt 
mondhatnám: látok magam előtt egy vándorló népet, és sok lábfájós embert. Látom, 
mennyire elhasználódtunk és ellaposodott a keresztyéni létünk. Megkeményedett a szí-
vünk, a lelkünk, az életünk, és tisztátalanokká váltunk. Hadd szemléltessem ezt néhány 
példával! Elhasználódunk. Lelkipásztor testvéreim tudják, milyen óriási lehetőségeink 
vannak ma. És mégis: egyfajta mikrohullámú egzisztenciát élő emberekké váltunk. 
Szaladunk egyik hittanóráról, vagy istentiszteletről a másikra. Hányszor átéljük, hogy 
ilyenkor csak arra van időnk, hogy félkész ételeket melegítsünk fel a mikrohullámú 
sütőnkben.   Ez az a rövidtávú életmód, amelyik jellemző ránk. Másrészt ellaposodunk. 
Már a hetvenes években egy amerikai teológus (Paul Tillich) a mélység elveszítéséről be-
szélt. Való igaz: hiányzik létünkből  az átélt, lényeges tapasztalatoknak, élményeknek a 
megszűrt feldolgozása. Futunk a divatos után. Nincsenek mély gyökereink, s ahol nincs 
gyökérzet, ott hamar kiszárad a növény. Megkeményedünk. Egyfajta lelki kitinpáncélt 
növesztettünk a szívünk köré. Belekeseredtünk sok mindenbe. Immunissá váltunk Is-
ten élő Igéjével szemben. Egyik lelkipásztor testvéremtől hallottam, hogy már az igeol-
vasásunk is sokszor egyfajta célszerű homiletikai lelegelése a Szentírásnak. Nincs meg 
az élő kapcsolat Isten igéjével. Nem tudjuk úgy hallgatni, hogy abból feltöltekezés, új 
élet fakadjon. Végül bizonyos az is, hogy tisztátalanná váltunk. A latin mondás szerint: 
semper aliquid haeret, azaz, valami mindig rátapad az emberre, megmarad a lelkében. S 
valóban: korunk gyermekei vagyunk. Tisztátalanná leszünk lelkünkben, szívünkben.  A 
körülöttünk lévő világ gondolkodásmódja, mentalitása, a képek, az események, amelyek 
körbevesznek, nem hagynak minket sem érintetlenül. Mindez Anyaszentegyházunkon 
is nyomot hagy, és ha most az egyház, a közösség bibliai alapjait keressük, ez azért 
van, mert valamennyien érzékeljük, hogy vissza kell mennünk Isten vándorló népeként 
azokhoz az élő forrásokhoz, amelyek éltették a pusztában Isten népét.

E népet Isten új és új csodákra készítette fel. Vizet fakasztott a sziklából, ennivalót 
adott neki, pálmás helyeket készített számára, ahol árnyékban volt. Hasonló helyzetet 
élünk át itt és most mi, amikor a testvérek közösségében együtt vagyunk. Mielőtt 
bármit is mondanánk egyházunk közösségéről, annyit el kell mondanunk, hogy mi 
ebben az egyházban nőttünk fel. Ebben az egyházban lettünk keresztyének, ebben 
a közösségben éltük meg életünk jó részét, talán az egészét, ebben az egyházban és 
egyházért dolgoztunk és fáradozunk ma is. Sokféle kritikával lehet illetni egyházunk 
közösségét, de ez – meg kell tanulnunk – a mi lelki otthonunk. A Jézus Krisztusban 
hívőknek a közössége. Istennek hála, hogy van ez az egyház, amelyet sokféle tökélet-
lensége ellenére is évszázadokon át megtartott az élő Isten és – hitünk szerint – az idők 
végezetéig meg fogja tartani.
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Az egyház a maga közösségi mivoltával nagy szolgálatokat tehet e világ számára.  A 
szocializmus idején a ránk erőltetett nagy kollektivizmusról mindenki tudta, hogy 
milyen álságos és hamis. Talán meglepőnek tűnik a gondolat, de éppen az egyházak, 
az egyházi közösségek voltak azok, amelyek egy másfajta látásmódot tudtak felmu-
tatni. Kissé átalakítva a nagy egyházatya mondását: az egyház a nemzet fölé emelt jel-
ként élte a maga életét, másfajta életmódot, gondolkodást, kultúrát felmutatva. Ma, 
a tömegkommunikációs eszközök által egyedül üdvözítőnek kikiáltott individualista 
életmód közepette az egyháznak ugyanúgy nagy feladata, hogy felmutassa azokat az 
élő közösségeket és életlehetőségeket, amelyek másfajta érték- és életrendet, másfajta 
gondolkodásmódot mutatnak a társadalom számára.

Új kultúrát, új szellemiséget és lelkületet csak élő, egészséges közösség tud teremte-
ni. A huszonegyedik század nagy lehetősége, hogy a sokféle totalitárius gondolkodás-
mód közepette felfedezze a valódi közösség erejét. Nem új dolog ez, hiszen a közösség 
hozzátartozik az emberiség általános létmódjához. Kiinduló tételem az: az egyház 
lényegéhez tartozik a közösség, és ahol nincs közösség, ott egyház sincs. Közösséget 
sokféle célra lehet létrehozni. Lehet rablásra és lehet az Isten ügyére nézve is. Igazi kö-
zösség viszont ott teremtődik, ahol az élő Isten tevékenykedik és Szentlelke működik. 
Éppen ezért a szétbomlasztó, atomizáló hatások társadalmában, mint a falat kenyérre, 
olyan szükségünk van az élő gyülekezeti közösségekre, amelyek egy másfajta közösségi 
életmódot tudnak felvázolni.

Az ötvenes-hatvanas években jelent meg David Riesmann könyve: „A magányos 
tömeg”. Soha nem volt aktuálisabb, mint manapság. Arról értekezik a szerző, hogy a 
mai kultúrákban kialakul az olyan tömegember, akit kívülről lehet irányítani tömeg-
kommunikációs eszközökkel. Riesmann alternatív lehetőségként a „belülről irányí-
tott” emberről beszél. Mi a magunk nyelvén azt mondhatnánk inkább, hogy „felülről 
irányított” emberekre van szükség, akiket Isten Lelke vezérel. Az Isten Lelke által 
irányított közösség az, amelyik feladatot tud ellátni a világban. 

Felfedezték az egyháztanok is a közösséget. A  II. vatikáni zsinat az egyházi megújulás 
vezető gondolatává tette  a communiót, az ecclesiát mint közösségi létmódot, az Isten 
vándorló népének bibliai képét, amely valóban meg tudja újítani a szervezetté mere-
vedett egyházat. Az ortodox teológia területén ma is megvan az a már két évezred óta 
hangoztatott tanítás, hogy az egyházi közösség itt a földön nem más, mint a Szenthá-
romság-Isten belső közösségének földi leképezése, megvalósítása. Ez az a csoda, amelyet 
átélnek a hívők az ortodox istentiszteleti közösségben. Hasonlóképpen a reformáció 
egyházaiban is fontos tantétel Pál apostol teológiájának jellegzetes vonása: az egyház a 
Krisztus teste. Az egyház, mint a „szentek közössége” (ld. Apostoli hitvallás), alapvető 
és jellegzetes vonása a reformátori egyház-fogalomnak. A reformátorok a szentek közös-
ségén elsősorban a szent személyek közösségét értették,  mégpedig  csodálatosan nagy 
távlatokban. Az Apostoli hitvallás „hiszem az Anyaszentegyházat, a szentek közösségét” 
hitcikkelye azt jelenti, hogy a zsidó ősatyáktól kezdődően, az ószövetségi prófétákon, az 
újszövetségi apostolokon és mártírokon át egészen napjainkig terjed a hívők közössége. 
Ez az az egység, amely térben és időben egybekapcsol bennünket. Milyen csodálatos 
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távlata ez hitünknek, hogy mindazokkal, akik előttünk jártak, és akik most élnek a 
világban, Isten nagy közösségeként együtt vagyunk és együtt élhetünk.

De e személyes értelmezés mellett a  „szentek közössége” azt is jelenti, hogy együtt ré-
szesülünk az úrvacsorában, mint sákramentumban. Ha tehát a reformátori teológiát is-
merjük és a mai állapotunkra rávetítjük, akkor fontos és komoly ösztönzéseket nyerünk 
a mai egyházi életünkre nézve is. Sokan közöttünk a régi, pietista álláspontot képviselik: 
ha én megtérek Krisztushoz,  akkor a Krisztushoz tartozókkal közösséget is tudok alkot-
ni. Jó azonban ismernünk azt a bibliai, és reformátorok által felfedezett igazságot, hogy 
az egyház nem a hívő egyéneknek tetszőleges egyesülése, hanem olyan közösség, ahol az 
evangélium tisztán hirdettetik és a sákramentumokkal helyesen élnek. 

A helyi gyülekezet közösségében az egyháznak a fentebbi, térben és időben megva-
lósuló egyetemes egysége ölt testet, a maga apostoli alapozásával. Az apostolok tiszta 
tanítása és sákramentumokkal való helyes élés az, ami az egyház közösségi jellegét 
létrehozza, megtartja, és új létre segíti. A hívők közösségén belül részesülünk  a szent-
ségekben és az evangéliumban, amelyben jelen van Krisztus és akivel közösségbe kerül 
a hívő a Lélek által. Krisztus valóságos jelenléte az úrvacsorában – ez az, ami miatt 
az egyház a Krisztus teste lehet. Ez a közösség elsősorban az úrvacsora közösségében 
jelenik meg, ebben ábrázolódik ki, mert az úrvacsorában éljük át, hogy az egyház a 
Krisztus teste. Itt tehát nem puszta képről van szó, hanem a hívők és Jézus Krisztus 
valóságos és titokzatos közösségéről, amely felbonthatatlan, és amely a hívők között 
is közösséget teremt. Az úrvacsorai közösségnek tehát egyházat formáló jelentősége 
van. Bár a közösség teremtése nem az úrvacsorával kezdődik, mivel az újszövetségi 
tanúságtétel szerint a hívők a keresztségben vallják meg a hitüket, mégis, a hívők 
Krisztussal ill. egymással való közössége az úrvacsora ünneplésekor kapcsolódik leg-
szebben egymáshoz. Az egyház tagjai olyan közösség tagjai, amely mind szavakban, 
mind tettekben Isten sokféle kegyelmének a sáfára.

Itt jutunk el néhány lényeges ponthoz. Péter apostol I. levelének 4. fejezetében arról 
van szó, hogy Isten sokféle ajándékának lehetünk a sáfárai (1Pt 4,10). Pál az I. Ko-
rinthusi levél 12–13–14. fejezeteiben mondja el az egyházi közösség lényegét: „amikor 
egybegyűltök, mindeniteknek van zsoltára, tanítása, nyelve, kijelentése, magyarázata, 
mindenek épülésre legyenek” (1Kor 14,26). Ez Pál kegyelemtanának rövid foglalata, 
amelyből most három dolgot emelek ki. Az egyik: a kegyelmi ajándékok nem egy kü-
lön csoportnak adattak, hanem mindenkié, az egész egyházé. Nincs olyan egyháztag, 
akinek valamit ne adott volna az élő Isten. Nincs senki, akinek valamilyen Istentől 
kapott kegyelmi adománya ne volna, amellyel ne tudna szolgálni. Sajnos, lelkipász-
torként elkövetjük azt  a hibát, hogy azt mondjuk:  itt egy feladat, ki tud erre jelent-
kezni? Fordítva kellene mondanunk: te ebben járatos vagy, ezt tudod, légy szíves, 
segíts nekünk. Milyen nagyszerű dolog volna, ha tudomásul vennénk: az Isten Lelke 
kiáradt minden emberre. Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvben a pünkösdi 
események leírásakor éppen erről van szó (ApCsel 2,17kk). Ez nemcsak közös ajándé-
kot, hanem közös felelősséget és szolgálatot is jelent minden egyháztag számára.

A másik gondolat: a megajándékozottak kölcsönös függésben és érintettségben van-
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nak egymással, hiszen minden egyháztagnak van valamilyen sajátos kegyelmi aján-
déka, amely nincs meg a másiknak. Jó tudni, hogy mindannyian egymásra vagyunk 
utalva ebben a közösségben is. Ha el tudnánk képzelni, milyen kegyelmi ajándékok 
sűrűsödnek itt és most, ezen a helyen is, magunk is meglepődnénk. Hegyeket tud-
nánk megmozgatni, ha lenne hozzá hitünk és fantáziánk! Az egyház tehát nem az 
univerzális képességű tehetségesek klubja. Nem önelégült karizmatikusok csoportja, 
akik kizárják a többieket, hanem ez a fajta kölcsönösség az, amit a Szentírás nem győz 
hangsúlyozni. 

Még egy harmadik gondolatot is hadd említsek: a Lélek fú, ahová akar. Ez pedig azt 
jelenti, hogy Isten Lelke térben és időben dinamikusan működik. Nem tudjuk szabá-
lyozni. Van, amikor rengeteg kegyelmi ajándékot halmoz fel Isten Szentlelke, máskor 
pedig apályos, száraz időket élünk át. Ezért törekednünk kell a kegyelmi ajándékok 
kérésére. Nem válogathatunk közöttük, és nem is csereszabatosak azok az ajándékok, 
amelyeket az Istentől kapunk. Amit az Isten ad, azzal kell dolgoznunk, élnünk és 
továbblépnünk. Így érzékeljük igazán, mennyire fontos, hogy az egyházunkban így 
lássuk a helyzetünket és az életünket. 

Három dolgot hadd mondjak még az egyházunkkal kapcsolatosan. Ezekre nagy 
szükségünk van ahhoz, hogy  a kegyelmi ajándékokkal jól éljünk. Az egyik, amit ke-
serűen kell megállapítanunk, hogy ti. egyre több ember tud egyre kevesebbet az egy-
házról, Isten ügyéről, a keresztyénségről. Másodszor, még akik tudnak is valamit, azok 
között is egyre kevesebben vannak olyanok, akik keresztyénségüket meg is tudják 
fogalmazni, el tudják mondani, és közvetíteni tudják. Harmadszor: fel kellene figyel-
nünk rá, hogy lassanként eltűnik a határvonal a hívők és a nem hívők, a keresztyén 
közösség és más közösségek között. Nincs azonban rettenetesebb egy kontúrok nél-
küli keresztyénségnél. Nem kell feltétlenül valamiféle ellentársadalmat felépítenünk 
az egyházon belül, mert ezer szállal benne élünk ebben a társadalomban, mégis, fel 
kellene tudnunk mutatni jellegzetességeinket, és meg kellene tudnunk különböztetni 
önmagunkat másoktól.

Néhány bibliai helyet hadd idézzek most arra nézve, hogy miképpen kell megél-
nünk azt, amit a Szentírás a közösséggel kapcsolatosan tanít. A Szentírásnak egy olyan 
helyét idézem emlékezetbe, ahol lényegében nem a közösségről van szól, és mégis, a 
közösség születését, annak működését mutatja be. Sokan ismerjük Jézus szavát: „az 
aratnivaló sok, a munkás kevés” (Mt 9,37). Sajnos,  csak ezt szoktuk idézni Máté 
evangéliuma 9. fejezetének a végéről. De ez a mondat tulajdonképpen a 4. fejezet-
ben kezdődik, amikor Jézus a pogányok Galileájában négy embert elhív, kiválaszt 
magának, és azt mondja nekik: „jöjj, és kövess engem”. A 4. fejezet után következik 
az 5., 6., és a 7. fejezet, ahol Krisztus ezeket az embereket az Isten országának titkaira 
tanítja. Majd ezután jön a 8. és a 9. fejezet, ahol a Messiás megmutatja, miként kell 
szabadító Úrként tevékenykedni ebben a világban. Mindkét leírás végén azt olvassuk: 
Jézus bejárta Galilea falvait és városait, tanított a zsinagógákban, és megszánta a né-
pet, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok. Itt kezdődik a mi keresz-
tyénségünk, amibe bele kell tanulnunk. Nem kell kivonulni ebből a világból, hanem 
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be kell járni a nekünk adott tereket, és meg kell látni e világ elesett voltát, mert olyan, 
mint a pásztor nélkül való juhok. Közösséggé kell formálni, Jézustól véve a példát. 
És amikor mindez megtörténik, akkor Jézus összehívja ezeket az embereket, és azt 
mondja: „most pedig imádkozzatok és kérjétek az aratás urát…”. Minden imádkozás 
tapasztalatszerzéssel kezdődik, és ahol ez megtörténik, ott valóban lesz közösség. Csak 
ezután következik Máté evangéliumában a 10. fejezet, amikor kiküldi Jézus a tanít-
ványait, hogy végezzék a szolgálatot, amelyhez nemcsak a prédikáció tartozik, hanem 
a betegek gyógyítása, a démonok kiűzése. Jézus megadja a szolgálat módját is: ne vi-
gyetek két ruhát magatokkal, se sarut, botot, erszényt, vagy élelmiszert. Gondoljunk 
bele: Palesztina köves talaján saru nélkül járni-kelni. Olyan vidékeken, ahol alig van 
lehetőség arra, hogy védekezzék az ember, bot nélkül menni. De  ahol befogadnak 
titeket, oda menjetek be, mert ez a világ várja Isten fiainak a megjelenését, azokat, 
akik valóban nem elvenni akarnak valamit tőlük, hanem adni valamit, evangéliumot, 
közösséget. Belegondoltunk-e abba, ki volt utoljára ennek a népnek a pásztora, aki 
nem elvenni akart ettől a néptől, hanem adni neki valamit? 

 Máté evangéliumának 28. fejezetében nemcsak Izrael házához küldi ki tanítvá-
nyait Jézus, hanem az egész világba. Az utolsó szavai ezek: „nekem adatott minden 
hatalom”(Mt 28,18). A megelőző versben arról olvasunk, hogy Jézus megjelent Ga-
lileában a tanítványoknak. Mária Magdolna vitte Jézus üzenetét  a tanítványoknak: 
„előttetek megyek Galileába” (vö. Mk 16,7) – gyönyörű pásztorkép ez, az ókori keleti 
pásztor képe, aki valóban elöl megy, a nyáj előtt –, „és ott megláttok engem”, ott 
fogtok velem találkozni. Amikor a tanítványok meglátták Jézust, a feltámadt Urat, 
leborultak előtte, majd ezeket a megdöbbentő sorokat olvassuk: „némelyek pedig ké-
telkedtek” (Mt 28,17). E hívő és kételkedő embereknek mondja Jézus: menjetek el, 
mert nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Nem erőszakszervezetről, 
világhatalomról van itt szó, hanem arról a legitimációról, arról a tekintélyről, amely az 
élet minden területére kiterjed. Minden népnek be kell iratkoznia a Jézus iskolájába. 
Ez a világméretű misszió az, amire elküld bennünket az Isten, hogy az élet minden 
területén illetékesek legyünk. 

Továbbmehetünk még egy másik gondolatkörre, és így elérkezünk az Apostolok 
Cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetéhez, ahhoz a híres jelenethez, ahol felsorolja 
Lukács az első keresztyén gyülekezet jellemzőit, azt, amiben egyek voltak a hívők: az 
apostolok tudományában, a közösségben, a kenyér megtörésében és a könyörgésben 
(42.v.). Ez az a négy jellemző, amely az újszövetségi gyülekezet életét meghatározza. 
A második helyen említi a közösséget: Isten a maga gyülekezetét  közösségként akarja 
látni.  Az első keresztyén gyülekezet istentiszteletében a szeretetszolgálatnak, a másik 
ember szeretetének óriási lehetősége van. Kálvin is így értelmezi ezt a szakaszt, amikor 
ezt írja: a közösség a testvéri kapcsolatokra, az alamizsnaosztásra és a testvéri  szeretet 
más szolgálataira értendő (ld. Magyarázata az Apostolok Cselekedeteihez). Értjük most 
már, hogy a gyülekezet közösségében még  az olyan egyszerű dolog is, mint az adako-
zásra való felhívás, mennyire fontos. Az istentiszteleti  liturgiának lényeges alkotórésze 
az adakozásra való felhívás. Elcsodálkozhatunk azon, hogy ez sokáig nem volt így. 
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1927-ben Ravasz Lászlónak még le kellett írnia az Ágendájában e sorokat, hogy az 
istentisztelet „igen fontos alkotórésze” az adakozás. Nagyon jó dolog, hogy az áldás 
előtt ma is ott van minden gyülekezet istentiszteletén, utalva arra, hogy nem szabad 
erről megfeledkezni.

Jó tudomásul venni, hogy az adakozás azt jelenti: szolgálni tudok. Ha tudjuk ezt, át-
értékeljük a gyülekezeti istentiszteleteinket is. 1950-ben, Debrecenben egy úgynevezett 
teljes istentiszteleti liturgiát vezettek be. Az adakozásra való felhívás után 12 kosárral 
jártak körül a presbiterek,  így gyűjtve be azokat az adományokat, amelyekből jó szol-
gálatokat lehetett végezni. Tudjuk persze, hogy nem lehet pénzadományra leszűkíteni 
a szeretetszolgálatot, de ez is fontos jellemzője egy gyülekezeti közösségnek.

Amikor végigtekintünk a bibliai leírásokon, az első gyülekezetek életének pillanat-
felvételein, akkor az egyik alapvető kérdésünk ez: vajon megismételhető-e mindez 
ma? Tudjuk, hogy az első keresztyén közösségeknek elsődleges helye a házi gyülekezet 
volt. Ma már nagyobb közösségeink vannak, de az elvet és a szándékot fontos tudo-
másul vennünk. Az egyetemes papság elve nem a papság egyetemét jelenti, hanem azt, 
hogy mindnyájunknak feladata van. Az újszövetségi gyülekezet, az egyház a világban, 
mint gyülekezeti közösség, papi funkciót tölt be. Pál apostol, amikor a maga apostoli 
szolgálatáról beszél a Római levél 15. fejezete 16. versében, akkor ezeket mondja: én 
Krisztus diakónusa, szolgája vagyok a népek között. Ez azt jelenti, hogy Isten az, aki 
közösséget teremt, aki az istentiszteletben egyben tartja az ő népét, és a gyülekezet az, 
amelyik az Istentől kapott ajándékokkal szolgál a világban.

Nagyon sok „trombózisos” keresztyén közösség van, ahol, miként a vérrög által 
elzárt érben, nem árad tovább, mások felé az Istentől kapott kegyelem. Megkapjuk a 
kegyelmi ajándékokat, és azt gondoljuk, azért kaptuk, hogy dicsekedjünk velük. Az 
egyház a Krisztus teste, ahol az erek által behálózott területeket friss, szabadon áram-
ló vér tartja életben. Az egyház az a hely, ahol Krisztus ki akar lépni ebbe a világba. 
Krisztusnak nincs más keze, lába,  szeme, füle, mint a tied és az enyém. Jézus rajtunk 
akar kilépni a világba és így akar szolgálni közöttünk. Ezt jelenti az egyetemes papság. 
De szeretnék még egy másik példát is említeni, remélem, nem érti senki helytelenül. 
Az egyház, a gyülekezetek közössége olyan, mint egy igazi parlament. Az egyház nem 
a világból „kihívottaknak” a közössége, ahogyan sokszor értjük elhívásunkat: ott a 
gonosz világ és az Isten minket „kihívott” ebből a gonosz világból  és egy meleg zugba 
helyezett, ahol egymás között megéljük a magunk hitét. Minket Isten azért hívott 
ki, hogy azoknak a képviselete legyünk, akik közül az Isten kiválasztott bennünket. 
Az egyház tehát az a parlament, ahol Isten a maga törvényét kihirdeti közöttünk. 
Nekünk pedig ismerni, alkalmazni, érvényesíteni  kell azt. Végrehajtó testületként fe-
lelősek vagyunk azért, hogy mindazzal, amit Isten kihirdet e világban, azzal szolgálni 
tudjunk. A világnak ugyanis látnia kell, hogy milyen az igazi keresztyén közösség. Be 
kell mutatnunk, miként érdemes élni e világban. Ehhez pedig élő közösségekre van 
szükségünk. Krisztus követőinek ma stratégiai gondolkodásra van szükségük. Nem 
azáltal lehet új a régi evangélium, hogy műsoridőt bérlünk a tévében, nem is azáltal, 
hogy színes szórólapokat osztunk szét, hanem úgy, hogy pozitív közösségi tapaszta-
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latokat szerzünk, és ezeket mutatjuk fel. Tudjuk, jó szolgálatokat tehetnek a rádiós 
és televíziós istentiszteleteink, de igazából nem ez a valódi közösség. Nagyon sokszor 
még a bibliaórai közösségeinkben is úgy viselkednek hívő testvéreink, mint az össze-
esküvők, ha egy-egy új arc jelenik meg közöttük. Vagy a templompad szélére ülünk, 
és alig engedünk be bárki mást, mert mi onnan el nem mozdulunk. 

Végül hadd térjek rá a feladatainkra. Számszerűleg áttekinthető, lelkileg, emberileg 
befogadó, bizonyságtévő közösségekre van szükségünk. Ilyenek kialakítása, ápolása 
az őskeresztyén házi gyülekezetek mintájára történhet. Tudom, mennyi veszéllyel jár, 
amikor kisközösségeket, csoportokat alakítunk ki. Mégis, azt kell mondanunk, lel-
készi egyetértéssel, vezetéssel jó, hogy ezeket, mint bűnvalló, hitvalló és egymáshoz 
kapcsolódó közösségekként nemcsak megteremtjük, hanem ápoljuk is. Ezekben tör-
ténhet azután a hit nyelvének megtanulása, az Isten előtti elcsendesedés, a közösség 
gyakorlása, a bűnvallás, az egymás kölcsönös vigasztalása, az olyan típusú lelkigondo-
zás, amelyből nem pletykálkodás lesz, hanem a közösségek tisztulása. Fontos az elha-
nyagolt keresztyén nevelés feladatainak megfogalmazása a családon belül. Számtalan 
ilyen területünk van. Például a felnőttek vasárnapi iskolája, ahol együtt tanulhatunk 
keresztyén életstílust. Valamikor, a XVII. században a praxis pietatisok a fénykorukat 
élték, amikor a keresztyén református életmód kialakítása nagyon fontos volt. Nap-
jainkban sok gyülekezetben  közös étkezéseket tartanak, délelőtt és délután is együtt 
van a közösség családi istentisztelet keretében. A bécsi reformátusok például nagycsü-
törtökön este minden felekezetet meghívnak agapéra, hogy ezzel is kifejezzék a fele-
kezetek együvé tartozását. Mindezt tudatosan azon az estén, amikor Krisztus együtt 
akarja tartani és látni az övéit. Még Júdást is a többiekkel. Ott, ahol ilyen nagyszerű 
kegyelmi ajándékokkal megáldott gyülekezetek vannak, ott Krisztus él és munkálko-
dik. Én ehhez kívánom Önöknek az Isten áldását! Ő legyen az, aki vezet és megtart 
bennünket, és hiszem, hogy új élettel, reménységgel és fantáziával fogja református 
egyházunkat megtölteni!  Úgy legyen!

(A Miskolci Egyetemen március 24-én, a Tiszáninneni Református Egyházkerület 
lelkész–presbiteri konferenciáján elhangzott előadás szerkesztett változata)
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Taraczközi Gerzson

Áramlatok sodrásában

Érdemes időnként rácsodálkozni a folyamatokra, amelyek a mindennapi életünk-
ben zajlanak. Amikor ezt megtesszük, felfigyelhetünk olyan áramlatokra, amelyek 
sodornak magukkal bennünket. Úgy gondolom, jó közelebbről is megvizsgálni őket, 
megfigyelni azt, hogy milyen irányba sodorják életünket. A teljesség igénye nélkül, 
inkább gondolkodási támpontként fogalmaztam meg néhány ilyen szösszenetet, ame-
lyeket talán érdemes továbbgondolni.  

Sokszor úgy tűnik, hogy a hatások, amelyek érnek bennünket, jók, javunkat szol-
gálják, előrébb juttatnak bennünket, életünket akarják jobbá tenni, de ha végiggon-
doljuk, esetleg a következményeket is megpróbáljuk felmérni, megdöbbentő kép 
tárulkozik elénk. A várt jó, hosszútávon ellenkező hatást eredményez. S ha egészen 
közelről vizsgáljuk, még talán azt is megláthatjuk, hogy a háttérben nem egészen tisz-
ta erők munkálkodnak. S a céljuk nem más, mint az ember megtévesztése, az egyedüli 
helyes útról való letérítése. S milyen jól, kidolgozottan hajtják végre stratégiájukat. 
Meggyőző érveik, mézesmadzagjaik elcsábítják, behálózzák az ártatlan embert, észre 
sem veszi: már az áramlat hatása alatt van. Sodródik az árral, amelyből kiszállni már 
nagyon nehéz, de lehetséges!

Hogy ne csak általánosságokról beszéljünk, most gondoljunk át olyan jelenségeket, 
amelyek ilyen áramlattá duzzadtak, és sodorják a ma emberét – talán éppen bennün-
ket is – észrevétlenül magukkal. 

Egyik ilyen áramlat a közömbösség mindeneken végigsöprő hulláma. Észrevétle-
nül érkezik, s amit kínál, egész jónak tűnik. Azt mondja, törődj magaddal, mert a te 
boldogulásod-boldogságod a lényeg. Ha te nem valósítod meg magad, boldogságod, 
ki adja ezt meg neked. 

Ezért küzdj, vess be mindent, hozz áldozatot, hogy megvalósíthasd álmodat. Légy 
olyan szép, olyan erős és olyan okos, amilyet diktálok. S ekkor igazán boldog le-
szel. Hiszen ilyen boldog emberképet mutat nekünk az áramlat. Meg is fogalmazódik 
bennünk a kérdés: mi rossz van ebben, hiszen ez nekem jó? Hiszen nekem akar jót.
S már át is csúszunk az egymást boldogító egyetlen helyes ösvényről az önmagam 
körül forgolódó, gonosz által propagált széles útra. Csak azt tapasztaljuk, hogy ezen 
az úton valahogy nagy a közömbösség, egyre érzéketlenebb az ember.  S a közöm-
bösséget az is fokozza, hogy a nem természetes fájdalmak, megrázó esetek sokasága 
már nem sokkol, hanem egyszerűen mindennapivá válik Nagyon jó stratégia. Érezd 
azt, hogy ez a természetes és egyetlen lehetséges állapot. Gondolkodóba talán akkor 
esünk, amikor az áramlat hamisságát a bőrünkön érezzük. A baj az, hogy talán ekkor 
is hamis következtetést vonunk le. Megkeményedve még jobban bezárkózunk, s amit 
tapasztaltunk, a közönyt, még inkább magatartásformánkká választjuk.

Lehet, hogy pontosan ekkor kellene kiszállnunk, s az árral szemben megindulva, 
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rálépnünk az Isten által ajánlott keskeny ösvényre, az élet útjára. Az Istennel egymá-
sért élő életútra.

A szociológusok, amikor a mai társadalom jellemzőit foglalják össze, többek kö-
zött beszélnek egy olyan meghatározásról, hogy fogyasztói társadalom. Kifejtik, hogy 
egyre inkább átalakul a mai társadalom fogyasztóvá. Az élet központi kérdésévé az 
élet színvonalának növelése válik, s ezzel a tárgyak megszerzése, a feltételek bizto-
sítása. Ha belegondolunk, ez sem lenne rossz önmagában; első látásra kifejezetten 
jónak tűnik. Mi rossz van abban, hogy szeretnénk emberibb körülményeket, jobb 
életszínvonalon élni?

A turpisságot pontosan abban fedezhetjük fel, hogy ezek az egyébként természetes, 
életünkhöz hozzátartozó kérdések és igények óriási hullámokká nőnek, s a legelső 
helyre lépnek. A háttérben itt is felfedezhetünk olyan szeleket, áramlatokat, amelyek 
egyre magasabbra korbácsolják a hullámokat, egész áradattá duzzasztva, s magával 
sodorva bennünket, hétköznapi embereket is. A rendelkezésre álló eszközökkel azt 
építik be a tudatunkba, hogy ezek az élet központi kérdései, amelyektől függ a bol-
dogságunk-békességünk. Ezen igények kielégítéséért kell küzdenünk, s a megvalósítás 
oltárán sok mindent fel kell áldoznunk. Észre sem vesszük, hogy itt is letérünk az 
egyedüli helyes ösvényről, s egy olyan úton találjuk magunkat, amelyen életünk egyre 
inkább felemésztődik.

Olyan jó lenne ráeszmélnünk, hogy több az élet, mint az eledel és a ruházkodás, 
mint az életszínvonal. Ahogyan az Egy Igaz mondta: „Mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri is, lelkében (életében) pedig kárt vall”. Ő ezt azért mondja és 
mondhatja, mert „azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk”.

Merjünk szembe menni az árral, megkeresni az élet Fejedelmével az életre, még-
pedig az igazán gazdag bővölködő életre vezető utat. Ez az út átvezet bennünket a 
vágyaink kielégítését szolgáló, beszűkülő fogyasztói életmódból a kiteljesedés életébe, 
amelyben percről percre gazdagabb életet élhetünk, az akciós tárgyak helyett életél-
mények, értékes emberek egymással megosztott életeinek lehetünk részesei.

A harmadik áramlat az átértékelődés.
A változó világunk tényét – gondolom – senki sem vitatja. Még ha mondogatjuk 

is, hogy nincsen új a nap alatt, mégis gyakran tapasztaljuk, hogy ami tegnap fontos, 
értékes volt, az valahogy mára elvesztette értékét. Nem csak a pénzünk inflálódik, azaz 
leértékelődik, hanem értékrendünk is mintha valamiféle romláson menne át. Egykor 
fontos dolgok egyre értéktelenebbé válnának. S ami tegnap megvetett, lenézett volt, 
az lett az értékes.

Ha belegondolunk, ez az áramlat is észrevétlenül tört ránk. Először csak kevésbé 
fontossá tette értékeinket, majd fontosabbnak tüntette fel  az értéktelen dolgokat. 
S akik tapasztaltuk ezt a változást, nem vettük komolyan azt, hogy ez is olyan nagy 
hullámokat képezhet a hamis szeleknek köszönhetően, hogy immáron ránk, csalá-
dunkra, gyermekeinkre is hatással van. Védekezésképpen időnként megpróbáltunk 
ellenállni, s megmagyaráztuk sodródásunkat azzal, hogy egy ilyen világban élünk, 
ami ellen nem tehetünk semmit. Szemünk láttára így vált értéktelenné a házasság 
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intézménye, a gyermekvállalás áldása, a barátság, de így vesztette el értékét az őszin-
teség, tisztesség, önmegtartóztatás és így tovább. Csak azzal nem számoltunk, hogy 
ha ez megtörténik, akkor az életünk-együttélésünk alapját veszítjük el. Az Istentől 
kapott keret, értékrend átalakulásával azonban, amint azt tapasztaljuk, egyre rosz-
szabbá válik világunk. Nem kellene ennek így lennie. Szabad nekünk – felismerve 
ezeket az áramlatokat és negatív hatásukat – újra és újra szembeszállnunk ezekkel.

 Nagyon nehéz a folyamatosan változó árnyalatait felismernünk e jelenségeknek. 
Megoldás lehet talán az, hogy nem a változó árnyalataira koncentrálunk, figyelünk, 
hanem jobban magunkévá tesszük a történelem folyamán kipróbált és értékesnek, 
megbízhatónak megismert igazi értékrendet. Ahogyan a banki alkalmazottakkal sem 
a hamis pénzek változó jellemzőit tanítják meg, hanem az igazi ismertetőit, jellem-
zőit, hogy így felismerjék a hamisat. Talán mi  is így kellene tegyünk; lehorgonyoz-
hatunk a már kipróbált és igaznak bizonyult isteni törvény, értékrendszer tavában, s 
akkor jöhetnek a hullámok, áramlatok: minél erősebben ragaszkodunk az igazihoz, 
annál nehezebben sodor magával bármely hamis áramlat.
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Barzó Tímea

A családjog jövője:
házasság, élettársi kapcsolat, gyermektartás

A jelenlegi Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) egy olyan korban született 
meg (1953 és 1959 között), amely a lehető legszűkebb határok közé szorította vissza a 
magánjogi vagyoni forgalom természetes társadalmi feltételét, a magántulajdont.

Érthető ezért, hogy az 1990-es rendszerváltás óta eltelt időszak mélyreható gazdasági 
és társadalmi változásai következtében – kiemelkedő szakmai színvonala ellenére – a 
Ptk.-t több mint ötvenszer kellett módosítani. Az elmúlt években lejátszódó folyama-
tok olyan mértékű és horderejű módosításokat eredményeztek a magánjogi viszonyok 
területén, hogy azok jogi rendezése átfogó reformot igényel, és egy új Polgári Tör-
vénykönyv megalkotását teszi szükségessé. 

Az új Ptk. kormányzati ciklusokon átívelő megalkotásáról még 1998-ban született 
kormányhatározat, azóta a Vékás Lajos professzor által vezetett kodifikációs főbizott-
ság elkészítette a törvénytervezet hat könyvét (továbbiakban: Javaslat), mely tervezet 
normaszövege és indoklása megismerhető és véleményezhető az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium honlapján (www.irm.gov.hu). Ez alatt a felkészülési év alatt van 
mód arra, hogy a bíróságok, a jogász- és egyéb szakmai, érdekképviseleti szervezetek, 
kamarák vitákat szervezzenek és azok eredményéről tájékoztassák a főbizottságot. A 
kodifikációs főbizottsági javaslat szabályozási szemlélete, a közösségi joghoz való vi-
szonya, a kódex szerkezete nem fog már változni, azonban az egyes rendelkezések 
tartalmával kapcsolatban várják a szakmai vitát. 

A kormány 2003-ban elfogadott koncepciója szerint a családjogi anyaga beépül az 
új Polgári Törvénykönyvbe. A tervezet a házassági vagyonjog, az élettársi jogviszony, 
valamint a szülő–gyermek kapcsolat szabályozásában hoz lényeges változásokat. Egy-
részt elfogadja és részben szabályozási körébe vonja az ún. tényleges családi kapcsola-
tokat (az élettársi jogviszonyon kívül a mostohaszülő–mostohagyermek, a nevelőszü-
lő–nevelt gyermek közötti jogviszony néhány összefüggését), másrészt előtérbe helyezi 
a családi jogviták megegyezésen alapuló rendezését és a felek közötti együttműködést, 
amelyeknek a megvalósítását a közvetítői eljárás (mediáció) bekapcsolásával próbálja 
elősegíteni (elsősorban a házassági bontójogban és a szülői felügyeleti jogok gyakor-
lása körében).

A családi kapcsolatok védelme

A Javaslat Csjt.-t érintő legfontosabb változásai a következőkben foglalhatók össze.
A Javaslat a Családjogi Könyv élén a családjogi viszonyok sajátosságait kifejező 

alapelvet fogalmaz meg, amelyek között a családi kapcsolatok védelme, valamint a mél-
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tányosság és a gyengébb fél védelmének elve azok, amelyek megfogalmazásukban új-
donságnak számítanak, a változatlanul hagyott gyermeki érdekek védelme, valamint 
a házastársak egyenjogúságának elvei mellett. A Családjogi Könyv nem rögzíti újra a 
családjog alkotmányos alapelveit (15. §: a házasság és a család védelmének elve, 66. §: 
a férfiak és a nők egyenjogúságának elve, 67. §: a gyermek joga a családja, az állam 
és a társadalom részéről a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges 
védelemre és gondoskodásra).

A Javaslat egyértelműen kifejezésre juttatja azt, hogy létező házasságról csak férfi és 
nő akarat-kijelentése esetén beszélhetünk. Az utóbbi időben több európai országban 
felmerült annak az igénye, hogy a jog ismerje el az azonos neműek házasságkötésének 
lehetőségét. A holland Ptk. ennek az igénynek eleget téve 2001. óta nemcsak férfi és 
nő, hanem két egynemű személy között is lehetővé teszi a házasságkötést. Hasonló 
szabályozás van érvényben 2003-tól Belgiumban és 2005-től Spanyolországban is. 
Magyarországon azonban nem indokolt a házasság intézményének megnyitása az 
azonos nemű személyek számára. Az Alkotmánybíróság a 14/1995. (III. 15.) AB hatá-
rozatában – amellett, hogy az élettársi kapcsolat tekintetében alkotmányellenesnek 
minősítette az együtt élő személyek nemétől függő megkülönböztetést – az azonos 
neműek házasságkötésének lehetővé tételére irányuló indítványt elutasította. Hatá-
rozatának indoklásában az Alkotmánybíróság abból indult ki, hogy „a házasság in-
tézménye kultúránkban és jogunkban is hagyományosan férfi és nő életközössége. Ez az 
életközösség tipikusan közös gyermekek születését és családban való felnevelését célozza, 
amellett, hogy a házastársak kölcsönös gondoskodásban és támogatásban élésének is kere-
te. A gyermekek nemzésére és szülésre való képesség nem fogalmi eleme és nem feltétele a 
házasságnak, de a házasság eredeti és tipikus rendeltetéséből folyóan a házastársak külön-
neműsége igen.” Az azonos neműek által is megvalósítható élettársi viszony családjogi 
kapcsolatként való elismerése és az élettársak jogainak bővítése mellett sem nemzet-
közi kívánalom, sem alkotmányossági követelmény nem szól az azonos neműek há-
zasságának jogi elismerése mellett, amelytől az európai országok túlnyomó többsége 
is elzárkózik.

A házassági bontójogban a Javaslat a házastársak egyező akaratnyilvánításán alapuló 
és a nem megegyezésen alapuló bontás szabályait a mainál élesebben választja szét, a 
megegyezésen alapuló bontást pedig egyszerűsíti azáltal, hogy önálló bontási oknak 
tekinti a házastársak végleges és befolyásmentes akaratnyilatkozatát és annak jogi fel-
tételei közül elhagyja a közös vagyon megosztásában való megállapodást. 

Az élettársi kapcsolat nem házasság

A házassági vagyonjog szabályozása lényegesen kibővül. A törvényes vagyonjogi 
rendszeren is végigvezeti a jogalkotó azt a kettősséget, amely a házastársak vagyonának 
összetételében az 1990-es évek közepe óta jelen van: a használat, kezelés, rendelkezés 
joga, valamint a vagyon megosztása tekintetében is különbséget tesz a házastársak 
mindennapi életvitelét szolgáló vagyon és a házastársak foglalkozásának gyakorlását, üz-
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leti életben való részvételét szolgáló vagyon között. Lényeges változás, hogy a házassági 
vagyonjogi szerződés szabályait a Javaslat részletesebben dolgozta ki a jórészt diszpozi-
tív (eltérést engedő) rendelkezések formájában.

A Javaslat az élettársi jogviszonyra vonatkozó magánjogi szabályokat a Családjogi 
Könyvben a házasságra vonatkozó szabályokat követő részben tartalmazza. Ezzel ki-
fejezésre juttatja, hogy az élettársak viszonyát családjogi kapcsolatnak tekinti; annak 
jogi elismertségét, támogatottságát azonban nem helyezi a házasság szintjére. Külö-
nösen fontos a jogi szabályozás a „gyengébb fél”, a kisebb keresettel rendelkező, a 
háztartásban és közös gyermek nevelésében nagyobb részt vállaló élettárs oldaláról, 
aki a kapcsolat felbontása esetén megfelelő jogi védelem nélkül teljesen kiszolgál-
tatottá válna. Az élettársi kapcsolatban, a normaszövegben is megjelenő kölcsönös 
együttműködési és támogatási kötelezettség kimondása mellett bővíti az élettársak 
jogait a kapcsolat megszűnése esetén. A vagyoni jogok tekintetében egyidőben kí-
vánja az élettársak vagyoni önállóságát növelni és a vagyonszaporulatra nézve mind-
két élettársnak a szerzésben való közreműködésével arányos részesedést biztosítani. Nem 
változtat ugyanakkor a Javaslat az élettársak fogalmán és azon sem, hogy az élettársi 
kapcsolatot tényhelyzetnek tekinti, az tehát nem a kapcsolat regisztrálásával jön létre 
és annak törlésével szűnik meg. Tehát nem vezetik be az élettársi kapcsolat kötele-
ző regisztrálását, ugyanakkor lehetőséget adnak arra, hogy az élettársak kapcsolatuk 
bejegyzését kérjék a helyi önkormányzat jegyzőjénél. Ez azonban csak a kapcsolat 
tényének bizonyítását könnyítené meg, a bejegyzett és be nem jegyzett élettársi kap-
csolat joghatásai tekintetében nem jelentene különbséget. Nem köti a tervezet az 
élettársi kapcsolat elismerését bizonyos idejű együttéléshez sem, és változatlan az is, 
hogy – a házastársakkal ellentétben – az élettársak közös gyermekként nem fogadhat-
nak örökbe. 

Élettársi jogviszony áll fenn – a Javaslat szerint – két olyan, házasságkötés nélkül 
közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő 
személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége vagy 
élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy test-
véri (féltestvéri) kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy a Javaslat mind a különnemű, mind 
pedig az azonos nemű személyek együttélését élettársi kapcsolatnak tekinti, amennyi-
ben az a törvényes feltételeknek megfelel. A tipikusan szexuális elemet is tartalmazó 
társkapcsolat nem jöhet létre azonban olyan közeli rokonok között, akik között a 
házasság is el nem hárítható akadályba ütközne, mivel közöttük a nemi kapcsolat 
vérfertőzést valósítana meg.

A Javaslat a magyar jogban teljesen új jogintézményként szabályozza az élettársak-
nak egymással szemben fennálló esetleges tartási kötelezettségét, mely arra az esetre 
vonatkozik, amikor az élettársi kapcsolat már megszűnt és a volt élettárs rászorul a 
tartásra. Ennek feltétele – többek között – a korábbi legalább 10 éves életközösség, 
vagy egyéves életközösség és egy közös gyermek Az élettársi kapcsolat fennállása alatt 
az élettársaknak egymás megélhetéséről való gondoskodása a törvényben szabályozott 
kölcsönös támogatási kötelezettség körébe esik, miként a házastársaknál is. A Javaslat 
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az élettársi jogviszony megszűnése esetén a volt közös tulajdonú, vagy közös bérletben 
lévő lakás használatának rendezésére speciális szabályokat alkot, melynek elsődleges 
célja a lakáshasználatra jogosult kiskorú gyermek védelme.

A Javaslat a bejegyzett (regisztrált) élettárs javára ugyanolyan öröklési rendet ír elő, 
mint az örökhagyó házastársára. Az örökhagyó be nem jegyzett élettársát – a tervezet 
szerint – az örökhagyóval közösen használt lakáson és a közösen használt szokásos 
berendezési és felszerelési tárgyakon holtig tartó használati jog illeti majd meg, ha az 
életközösség legalább tíz évig fennállott, vagy az életközösség legalább egy évig fennál-
lott, és az élettársak kapcsolatából származó kiskorú gyermek lakáshasználati jogának 
biztosítása érdekében ez indokolt.

A gyermek elsődleges érdeke

Az örökbefogadással kapcsolatban a Javaslat a kiskorú gyermek elsődleges érdeke 
mellett a jelenleginél jobban biztosítja az érdekegyensúlyt a vérszerinti szülők és a 
vérszerinti család érdeke, valamint az örökbefogadni kívánó szülők érdeke között. Az 
említett, sokszor egymással ellentétes érdekek összehangolása az örökbefogadás jogi 
előfeltételeinek differenciált szabályozásával és az örökbefogadást követően – ameny-
nyiben ez indokolt – a gyermek vérszerinti családjához fűződő kapcsolatát rendező 
szabályokkal valósul meg.

A Családjogi Könyv a szülői felügyeletre vonatkozó címben terjedelmileg és tar-
talmilag is lényeges változásokat hoz. A szülői felügyelet gyakorlása esetén – a nem-
zetközi dokumentumoknak megfelelően – a szülők felelősségét helyezi a középpontba, 
elsődleges szerepet szán a szülők megállapodásának és mellőzi a szülő–gyermek vi-
szonyban az indok nélküli állami beavatkozást. Abban az esetben, ha a bíróságnak 
kell döntenie a szülői felügyelet gyakorlásáról, a szülők egymás közötti viszonyában 
elhagyja „a gyermekelhelyezés” kifejezést és azt arra az esetre tartja fenn, ha a gyer-
mek harmadik személyhez, vagy a nevelkedését biztosító intézetbe kerül. A szülők 
között a gyermekelhelyezés a szülői felügyeleti jogok rendezéséről szól. Külön pont-
ban rögzíti a gyermekétől külön élő szülő jogait és kötelességeit, ehhez illesztve a 
kapcsolattartás szabályait. A gyámhatóság hatáskörébe adja a döntést a közösen gya-
korolt szülői felügyeleti jogok tekintetében, akár együttélő, akár különélő szülőkről 
van szó, e vonatkozásban a bírói hatáskör megszűnik. A jelenleginél differenciáltabb 
szabályozást alakít ki a szülői felügyeleti jog szünetelése és megszüntetése körében. A 
szülők együttműködésének biztosítása érdekében mind a bíróság, mind a gyámható-
ság részére lehetővé teszi, hogy – eljárásuk felfüggesztése mellett – kötelező mediációt 
rendeljenek el. 

A családjogi tartási kötelezettségen belül kiemelt jelentősége a szülőket a gyerme-
kükkel szemben terhelő tartási kötelezettségnek, azaz a gyermektartásnak van. Ezt a 
kiemelt helyet a Javaslat azzal juttatja kifejezésre, hogy mind a kiskorú gyermek tar-
tását, mind a továbbtanuló nagykorú gyermek tartását több vonatkozásban speciális 
szabályokkal rendezi és külön fejezetekben tárgyalja. Az adatvédelmi jogszabályoknak 
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megfelelően rendezi a kötelezett munkáltatójának, valamint az oktatási intézmény-
nek a felvilágosítás-adási kötelezettségét. 

A Javaslat a gyámságot a szülői felügyelethez közelíti. A korábbi gyakorlattal 
szemben erősebb hangsúlyt kap a gyámnak a gyermek irányában fennálló gondo-
zási és nevelési kötelezettsége, a gyermek részére a családi környezetben való nevel-
kedés biztosítása. A magánjogi szabályok és a gyermekvédelmi jogszabályok között 
pedig oly módon kíván összhangot teremteni, hogy a „hagyományos” gyám mellett 
a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló kiskorú gyámját „gyermekvédelmi gyám-
ként” nevesíti és a közös szabályok mellett az utóbbi fajta gyámságra több speciális 
előírást állapít meg. 

*
A Családjogi Könyv tervezetére irányuló szakmai vita részeként rendeztük meg 

2007. április hó 20. napján „A családjog jövője” című konferenciát a Miskolci Egye-
temen, melyen a családjogot oktató neves professzorok és oktatók mellett legfelsőbb 
bírósági tanácselnökök és bírók, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, illetve 
a Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztályának felkészült 
szakemberei mondhatták el véleményüket, illetve adhattak hangot aggályaiknak. Az 
elhangzott előadásokat szakmai vita követte, melyekről készült megállapítások a ko-
difikációs főbizottság következő ülésén is napirendre kerülnek.
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Megemlékezés a szerzetesek elhurcolásának 
57. évfordulóján

A minorita rendház falán elhelyezett emléktábla előtt tartott ünnepségen 
dr. Rivasz-Tóth Gyula, a KÉSZ miskolci csoportjának elnöke köszöntötte a 
100–150 főre tehető résztvevőket, papokat, szerzeteseket, megemlékezőket.

– A KÉSZ miskolci csoportja harmadik éve emlékezik meg a szerzetesek szétszóra-
tásának emléknapjáról. 1950. június 17-én éjszaka teherautók álltak meg itt, a mino-
rita rendház előtt, ávós katonák törtek be a rendházba és hurcolták el a rendtagokat, 
kényszerlakhelyet jelölve ki számukra.

– Szeretettel köszöntöm mindnyájukat a KÉSZ miskolci csoportja nevében. Tiszte-
lettel köszöntöm dr. Koncz Lajos pápai protonotáriust, nyugalmazott teológiai tanárt, 
vasmisés atyát, aki volt szíves elvállalni ünnepségünkön az emlékbeszéd megtartását. 
Sajnálattal értesültünk dr. Kovács Endre püspök úr betegségéről. Ő a napokban került 
haza kórházi kezelése után és még nincs olyan állapotban, hogy vállalni tudta volna 
a szentmise bemutatását. Helyette Bogdan Adamczyk minorita plébános atya mutatja 
majd be a szentmisét. Köszöntöm a Hassler-énekegyüttes tagjait, élükön Sándor Zol-
tán karnagy úrral, ők már tavaly is vállalták a közreműködést ünnepségünkön.

– Köszöntöm azokat a szerzeteseket és szerzetesnőket, akik itt, Miskolcon élnek 
és dolgoznak, a minoritákat, jezsuitákat, Szent Ferenc Kistestvéreit és Kisnővéreit, 
a Szatmári Irgalmas Nővérek és a Szeretet Misszionáriusai, Teréz anya nővérei rend-
jének megjelent képviselőit, a Világban Élő Karmeliták, és a Ferences harmadrend 
tagjait.

– A rendház falán elhelyezett emléktábláról tudjuk, hogy az ávósok tíz minoritát 
hurcoltak el ebből a házból 57 évvel ezelőtt. Név szerint: P. Péchy Alán tartományfőnö-
köt, P. Beck Pál hittanárt, P. Szendrey Bonaventúra házfőnököt, Moksó Gilbert teológus- 
növendéket, Mézinger Ferenc novíciust, Polonkai Arnold novíciust, fr. Grohmann János 
orgonistát, fr. Nagy Sándor sekrestyést, fr. Krizsán Sándort és Szabó József diákot.

– Ma már tudjuk, hogy azon az éjszakán szerte az országban, valamennyi férfi- és 
női rend kolostorában hasonló események zajlottak. Mindössze egy órát kaptak a 
szerzetesek arra, hogy a legszükségesebb holmijukat, testi ruhájukat összepakolják, 
felszálljanak a teherautókra, és fegyveres, géppisztolyos ávósok kíséretében utazzanak 
el a bizonytalanba. Később derült ki, hogy ez legtöbbjüknek a hivatásuk végét is jelen-
tette, hiszen hamarosan megszüntettek Magyarországon minden szerzetesrendet.

– A KÉSZ miskolci csoportja tavalyelőtt tartott először megemlékezést, a szétszó-
ratás 55. évfordulóján. Akkor Kartal Ernő minorita rendfőnök atya mondott ünnepi 
beszédet. Ő tavaly decemberben megtért a mennyei Atyához. Rá most úgy is emlé-
kezünk, mint KÉSZ-csoportunk egyházi elnökére. Tavaly P. Ádám János jezsuita atya 
volt az ünnepi szónok, most is megköszönjük, hogy megosztotta velünk saját élmé-
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nyeit, emlékeit a szétszóratás idejéből. Örülünk, hogy idén is szép számban jöttek el 
erre az ünnepségre. Kérem, emlékezzünk és imádkozzunk együtt.

– Most pedig megkérem dr. Koncz Lajos atyát beszéde megtartására.

Koncz Lajos

Az egyház halálra ítélésének kísérlete

Emlékezésre gyűltünk itt össze, ezen a mai napon – a Minorita-templom és rendház 
bejáratánál egy emléktábla előtt. Ez a nap komor, fekete színekkel és betűkkel íródott 
be a Magyar Katolikus Egyház ezeréves történetébe. De beíródott, és az emlékező ke-
gyelet és megbecsülő értékelés fölidézi a szomorú múltat, mert Istenünk kegyelméből 
az ember az egyetlen élőlény a világon, aki em-
lékezni tud, és emlékeiből, ennek tanulságaiból 
identitását is gazdagítani tudja.

II. János Pál Szentatyánk sok létfontosságú 
dologra tanított meg minket, például a hatha-
tós emlékezésre is. Utolsó könyvének – amelyen 
posztumusz műként, szinte élete utolsó órájáig 
dolgozott – ezt a címet adta (kicsit elvont, meg-
hökkentő cím): „Emlékezet és azonosság”. Egész 
életét átgondolta benne, szembesítette önmagát 
a feladataival, korral, koreszmékkel (nácizmus, 
kommunizmus, liberalizmus stb.), egy végső, át- 
fogó lelkiismeretvizsgálattal foglalta össze önma-
gát, önazonosságát, identitását. Megrendítő fel-
ismerések, látomások, dimenziók, mélységek és 
magasságok találhatók benne, ahogy az emléke-
zetből, egy nagy ember emlékezetéből előttünk 
felmagasodik a nagy pápa identitása, azonossága, 
egész egyénisége. Nekünk nemcsak képességünk 
van erre az emlékezetre, de szükséges is, hogy emlékezzünk, hogy erősödjék, tudato-
sodjék, gazdagodjék identitásunk, éniségünk, hogy minél több legyen bennünk az 
érték, felismerés és azonosulós – a jóval. Teremtőnktől kapott magyarságunkkal és 
kereszténységünkkel, amit a földreszállott, megtestesült Istenember, a mi Istenünk, 
Krisztusunk hozott és adott nekünk.

És most hallgassunk a Szentatyára, és emlékezzünk keresztény, magyar életünk egy 
megrázó eseménysorára, amiért itt összegyűltünk. 

1950. június 17-én, 57 évvel ezelőtt, éjfél körül leponyvázott teherautó állt meg a 
minorita rendház előtt, amelyből ávós katonák szálltak ki. Behatoltak a kolostorba, 
felriasztották az egész házat, és 15–20 percet adva a felkészüléshez, 10 szerzetest, mun-

Koncz Lajos
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katársat és jelöltet elhurcoltak az autóval, ismeretlen helyre. Ugyanez történt számos 
helyen még az országban, a férfirendházak és női kolostorok körül. A 23 férfi és 40 női 
szerzetesrendből közel 12 ezer Istennek szentelt személyt hurcoltak így el, megfoszt-
va őket lakóhelyüktől, munkájuktól, megélhetésüktől és mindentől, ami az életüket 
jelentette.

Mi történt itt? A kommunista hatalom a sötétség leple alatt halálos csapást kívánt 
mérni a katolikus egyházra. A végső megsemmisítésre szeptemberben került sor. 1950. 
szeptember 7-én az Elnöki Tanácstól megjelent egy rendelet, amely lapidáris primi-
tívséggel kimondta: „A Magyar Népköztársaság területén a szerzetesrendek működési 
engedélye ennek a törvényerejű rendeletnek a hatálybalépésével megszűnik”.

Mikor ezeket halljuk, úgy csap le ránk egy borzalmas érzés, hogy valóban ezzel 
szinte halálra van ítélve az egyház, mert ahol a vallást, az isteni kinyilatkoztatást, 
és annak legnagyobb, legmagasabb hordozóit és értékeit így meg lehet semmisíteni 
néhány óra alatt, csak egy kis további idő és elszántság kérdése, hogy az egyház egé-
sze, építményeinek alsóbb szintjei és majd alapjai is fokozatosan felszámolódjanak és 
megsemmisüljenek. 

Mert a szerzetesrendek (de például a lelkiségi mozgalmak is) ténylegesen az egyház 
csúcsteljesítményei, a vallási élet és gyakorlat mind hatékonyabb kivirágzásai és sok-
fajta gazdagsága e legmagasabb szintek és emeletek – az egészen, teljesen odaadott, 
Istennek ajánlott életek és önfeláldozások példás régiója. Ezek nélkül lassan egészen 
földivé korcsosulhat, esetleg elapad a vallás és ennek magasabb, titokzatos, igazi, ter-
mészetfeletti világa.

Mert a keresztény, kinyilatkoztatott vallás és általa az igazán vallásos ember valóban 
– a kívülről szemlélőnek – könnyen „másvilág”-nak tűnik. Erről érdemes meghallgat-
nunk egy ősi tanúságtételt, amit már a 2. században felismert és szinte szociológiai 
tudományossággal szavakba foglalt az úgynevezett „Diogneteszhez írt levél”. Őske-
resztény írás ez, a 100-as évek végéről. Addig a korig az isteni kinyilatkoztatás és leírt 
könyvei a hiteles forrás a kereszténységhez: az evangéliumok, Apostoli Cselekedet-
könyvek, az apostoli levelek, köztük a legtöbb Szent Páltól: az utolsó ilyen írások az 1. 
század végéről valók a legtovább élő apostoltól, Szent Jánostól. Az ő halálával lezárul 
az isteni kinyilatkoztatás korszaka, és megjelenik az első, emberi teljesítményű írás, az 
említett Diogneteszhez írt levél, benne e szívdobogtató sorokkal:

„A keresztényeket nem különbözteti meg szinte semmi a többi embertől. Sem a táj, 
sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak külön városokban, nem beszélnek valami 
szokatlan nyelven, nincs semmi különcködő életmódjuk. Ott laknak a görögök és 
barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Öltözködésben, táplál-
kozásban a lakosság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos 
életmódot folytatnak. Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények. Házasságot 
kötnek, mint mások, gyermekeik születnek, de nem pusztítják el magzatjaikat. Test-
ben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön laknak, de hazájuk az égben van. 
A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életmódjuk felülmúlja a törvénye-
ket. Mindenkit szeretnek, őket azonban mindenki üldözi. Nem is ismerik őket, és 
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mégis elítélik és megölik őket, de életre támadnak. Koldus-szegények, de mégis so-
kakat segítenek, mindenben hiányt szenvednek, mégis mindenben bővelkednek… A 
lélek jelen van a test minden tagjában, a keresztények is ott vannak a világ városaiban, 
de ők nem e világból valók… Egyszóval: ami a testben a lélek, azok a keresztények a 
világban. Isten fontos őrhelyekre állította őket, ahonnan nem szabad elmenekülniük. 
Helyt kell állniuk és tanúskodniuk kell Jézus Krisztusról!”

Testvéreim!
Ne ijedjünk meg ettől a fantasztikus jelentőségű régi írástól és a bennefoglaltaktól. 

Ne riadjunk vissza attól, hogy mi mások vagyunk, mint az evilág, például a magyar 
térségben a multimilliomosok, vagy milliárdosok, meg a mögöttük megbúvók világa, 
gondolkodása, világnézete és élete. Mi hűségesen és maradandóan keresztények és ma-
gyarok vagyunk és maradunk. 

Tomka Ferenc, egykori egri tanártársam egyházüldözéseket taglaló nagy könyvének 
záró soraival fejezzük be mai megemlékezésünket a 40 éves egyházüldözés és mai, 
saját tapasztalataink alapján is, bár Szent Pál egykori megfogalmazásában:

„Testünkben Jézus kínszenvedését hordozzuk,
hogy Jézus élete is megnyilvánuljon rajtunk,
Életünk folyamán váltig halálra szánnak bennünket Jézusért,
hogy Jézus élete is nyilvánvalóvá legyen bennünk és általunk” (2Kor 4,8–13)
és a mi keresztényi és igaz-magyar tanúságtételünk által.
Segítsen ebben bennünket a mi jóságos Istenünk!

Szerzetesek és világiak az ünnepségen
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A megemlékezés után szentmise következett a templomban, valamennyi el-
hurcolt, szétszórt, börtönbe, internálótáborba zárt, megkínzott, kivégzett ma-
gyar szerzetesért. A szentmisét Bogdan Adamczyk minorita plébános mutatta 
be Koncz Lajos, Szalai József főesperes és Mikolai Vince esperes koncelebrálá-
sával. A szentbeszéd az alábbiakban olvasható.

Bogdan Adamczyk

Az elhurcolt minorita testvérekről 

1950. június 17-ről 18-ra virradó éjszaka az akkori hatalom képviselői autóra terel-
ték a rendház lakóit és elvitték őket. Az 57 évvel ezelőtti eseményre emlékezve hálát 
adunk azért, hogy most már nyíltan lehet emlékezni erre a napra, elítélve az agresszi-
ót, s felemelhetjük szavunkat az egyházüldözés ellen.

Minden közösség életében jelentős szerepet játszanak azok az ünnepek, megemlé-
kezések, amelyeken visszapillantanak a múltba, és elgondolkoznak történelmük kör-
képe előtt. A közösséget összekötő „anyag” mindig a közös nyelv, a közös kultúra, a 
közös múlt megbecsült értékeiben keresendő. A minorita egyházközség számára ilyen 
visszapillantó esemény a testvéreink elhurcolásának évenkénti megemlékezése.

Ma a közös múltra emlékezve, a közös múltba gyökerezve együtt ünnepelünk a 
jelen oltára előtt. Hogy könnyebb legyen az emlékezés, tekintsünk legalább képzelet-
ben a viharos eseményekre.

Nemcsak az egyének, de a nemzetek életében is vannak válságos pillanatok. Olyan 
helyzetek, amikor létük vagy nemlétük forog kockán. A Gondviselés különös ajándéka, 
ha ilyen válságos órákban küldetik valaki, hogy a közösség életét helyes irányba lendítse. 

Ha az ember elgondolkozik az elődeink életén, azon a sok nehézségen, bajon, tra-
gédián, azon a sok megoldhatatlannak látszó helyzeten, amelyben részük volt, azon 
a sok kudarcon, csalódáson, eredménytelenségen, hiábavalónak tűnő próbálkozáson, 
akkor önkéntelenül eszünkbe jut egy divatos – félig tréfás, félig keserű – mondás: „Ez 
van, ezt kell szeretni”. Ha meggondoljuk, rájövünk, nem is olyan rossz életbölcsesség 
ez. Sőt, ha jól értjük, az egyedül helyes. Teljes értelemben kell vennünk a mondás 
igazságát, nem arra gondolva, hogy nincs mit tenni, és bele kell törődni. 

Krisztusi életbölcsességgé akkor lesz ez a mondás, ha valóban szeretjük azt, ami van. 
Nem beletörődve, hanem vállalva az adottságokat és a bennünk jelentkező feladatokat.

Az ember nem mindig válogathatja meg a sorsát, feladatait, társait, körülményeit, 
az objektív adottságokat, nem maga szab határt lehetőségeinek. De megteheti – és ez 
önmegvalósításának egyetlen útja –, hogy egész szívvel vállalja azt, ami van, és meg-
próbálja kihozni belőle a lehető legjobbat. Nem azt, ami önző magának, hanem ami 
az ügynek, az embereknek, a nemzetnek és üdvösségének a legjobb.

A szerzetesi élet létezésének ténye az egyházban annak tudatosítása, hogy Isten min-
denekfelett szeretetre méltó. A hármas fogadalomban a szerzetes elkötelezi magát – tisz-
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taságban, szegénységben és engedel mességben egészen Istennek szenteli magát.  Mások 
rosszabb szegénységet, fájdalmasabb elválásokat és hősiesebb engedelmességet tapasz-
talhatnak, de az, aki meghallotta és elfo gadta a hívást, az önként Istent választotta.

A tisztasági fogadalom által a szerzetes mindent elutasít, ami elfordítaná tekinte-
tét a Feltámadottról és Isten osztatlan szemlélésétől. Ilyen módon ma is teljesülnek 
Krisztus szavai: „Ha valaki követni akar, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyer-
mekét, fivéreit és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet a tanítványom” (Lk 14,26). 
A gyűlölni szó nem a gyűlölet érzé sét jelenti, hanem belső elszakítottságot, Is ten és 
Krisztus szeretetét minden más em beri szeretet fölött, Krisztus szeretetét a fér fi és nő 
szép szeretete fölött.

A szegénység fogadalma nemcsak min den gazdagság, de az élet minden kényel-
mének és élvezetének megtagadása is. Ilyen módon a szerzetes teljesíti Krisztus taná-
csát, melyet az ifjú gazdagnak adott: „Ha tökéle tes akarsz lenni, add el, amid van és árát 
oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben. Azután gyere és kövess engem” 
(Mt 19,21).

Végül az engedelmesség fogadalma által a szerzetes Istennek adja magát minden 
fenntartás nélkül a konkrét helyzetekben, a halálig engedelmes Krisztus példája által.

Így élete felajánlásával válik az ember a Mindenható tanújává a világ előtt, lényével 
bizonyítja, hogy az Isten kitöltheti az ember egész életét. A kizárólagosság gyümölcse, 
mely már csak az Úr dolgainak kíván szol gálni, a benső viszony Istennel, melyet sem-
mi sem zavar.

A szerzetesség az élet legnagyobb ka landja, amelyben az ember a Krisztussal va-
ló személyes kapcsolat által képes a fo gadalmait teljesíteni. Ennek a Krisztussal való 
szerelmes kapcsolatnak és az ebből fa kadó boldogságnak elégnek kell lennie min-
denkinek, mindenért.

Mély tiszteletnek és hálás érzésnek kell lenni bennünk Isten iránt a neki szentelt 
sze mélyekért. Tisztelni kell őket azért, mert észrevették a Szép Szeretetet, és életükkel 
vá laszoltak rá. Az Istennek szentelt emberek nek hálával is tartozunk azért, mert imád-
ságukkal és egész életükkel kiengesztelik Is tent a mi hiányosságainkért és tökéletlensé-
geinkért; azért, mert ők az örök élet tanúi, s  mert szolgálatuk által jelenvalóvá teszik  
köztünk Istent.

Jézus Krisztus mondta: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja 
testvéreiért”. Akikről most megemlékezünk, nem kímélték magukat, életüket áldozták 
értünk, a mi épségünkért és testi-lelki javainkért. Adja Isten, hogy elődeink áldozatos 
életéből és áldott emlékéből a komoly kötelességteljesítés, a hősies áldozathozatal szel-
leme áradjon ránk, hogy mindent megtegyünk, ami Isten dicsőségét és embertársaink 
javát szolgálja.

Amen
(A szétszóratás emléknapján, június 18-án tartott emlékünnepségen

elhangzott beszédek, illetve prédikáció szerkesztett változata.)
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Koncz Lajos

Emléksorok Kovács püspök atya halálához

„In cruce salus”
„Az Egri Érsek, a Ciszterci Rend Magyarországi Rendtartománya, az Egri Székes-

főkáptalan, az Egri Főegyházmegye papsága és a gyászoló család fájdalommal, de az 
örök élet szent reményében tudatja, hogy dr. Kovács Endre Gergely O.Cist., mediai 
címzetes püspök, az Egri Főegyházme-
gye nyugalmazott segédpüspöke, az Egri 
Székesfőkáptalan nagyprépostja hosszan-
tartó, türelemmel és méltósággal viselt 
betegség után, Urunk szentségi kegyel-
meivel megerősítve, életének 80. évében, 
2007. július 28-án Miskolcon elhunyt… 
Az engesztelő szentmisét augusztus 7-én, 
kedden fél 11 órakor mutatjuk be érte az 
Egri Bazilikában, majd az altemplomban 
helyezzük testét nyugalomra, a feltáma-
dás hitében.”

Ezekkel a szavakkal, és ilyen benső-
séggel és ünnepélyesen fogalmazták meg 
Egerben az egyházfőhatósági illetékesek 
néhány órával a halál bekövetkezése után 
a szomorú, sokakat megrázó gyászhírt 
a püspök atya elhalálozásáról. De azok, 
akik a Gondviselés akaratából éppen a 
püspök tisztelő látogatói voltak a beteg-
ágynál – sok évtizeddel ezelőtti egykori, martintelepi diák, vagy elsőáldozó kislány –, 
most döbbenten álltak ott, és könnyeikkel küszködve nézték a halálos vergődésben 
kínlódó testet. És mondták el később, hogy 2–3 órája vannak itt, a legtöbb látogató 
már eltávozott – a legvégén, 9 óra felé a Szent Erzsébet Otthon vezető papja is – a 
szomorú sóhajjal, hogy bizony már a vég következik; ők reménykedve várakoztak 
még, hogy hátha föleszmél a püspök atya, s talán még szót is válthatnak vele… De 
egyszer csak félelmetes, riasztó csönd támadt a betegszobában, a lélegzést segítő gép 
megállt, elhallgatott, ők tanácstalanul indultak szólni az ügyeletes nővérnek, és ekkor 
elhangzott valahonnan a csöndes verdikt: ha elhallgatott a gép, nem dobog már a szív, 
meghalt a püspök atya.

Ez történt július 28-án, szombaton, este 10 óra 10 perckor. 
Ezután néhány telefon ment ki a szobából, és nemsokára két új, síró ember érkezett, 

már négyen foglalkoztak a halott püspök atyával. Lezárták a kihunyt szemeket, fel-

Az utolsó keresztelés



� 74 � Miskolci Keresztény Szemle

kötötték az állát, kicsit rendezgettek, majd csöndesen imádkoztak. Éjfél előtt kivitték 
a holttestet az intenzív szobából, a liftig elkísérték, majd szemüket törülgetve lassan 
kimentek az éjszakába. Amikor a gépkocsik kihajtottak a Diósgyőri Kórház kapuján, 
egy bekapcsolt rádióban felhangzott az éjféli magyar Himnusz. Ez is a püspök atyát 
búcsúztatta…

Engedtessék meg az emlékezést vállaló paptestvérnek, aki közel negyven éven át volt 
tisztelő barátja és testvére, munkatársa a püspök atyának, néhány szomorú, „sirató” 
gondolat az emberi élet titokzatos rejtélyéről. Mert amilyen fenséges ajándék az életünk, 
ugyanolyan döbbenetes az egy napon mindenhol bekopogtató, kikerülhetetlen halál.

Két legnagyobb rejtélye a létnek a szenvedés és a halál. Szavakkal, rációkkal, esz-
mei okfejtésekkel, filozofálgatással igazából megoldhatatlan talánynak bizonyul, s ezt 
legbecsületesebb mindjárt az elején bevallani. Miért és hogyan titkok, feloldhatatlan 
dimenzióban e valóságok, e kiiktathatatlan tények? Elvibb, tudományos szinten a vá-
laszt e kérdésre a filozófia legmélyebb rétegeiből lehet valamelyest meríteni, de keveset 
a megszokott, merev hagyományokból. Hogy miért és hogyan vétetik el a szenvedés 
és a halál által megtámadott legnagyszerűbb valóság, a lét, a létünk, az élet – rész-
ben egyesektől, és egyszer majd, evilági értelemben, mindenkitől, és van-e valamilyen 
folytatás? – ez a roppant titok.

Bölcseleti evidencia ugyanis, hogy ha nem volna semmi, azt talán meg lehetne ér-
teni. Ugyanígy a lét a legnagyobb érték és ajándék is, létként érthető, de irracionális 
botrány, abszurdum, hogy váratlanul, egyszer csak megszűnik. Ezért is kell, hogy le-
gyen abszolút lét, tökéletes és örökös lét, vagyis Isten, akinek teljességéből forrásozhat 
ez az evilági, felemás, halálra szánt, korlátolt, relatív élet is. A növényi, állati és emberi. 
S ez utóbbinál jelentkezik főképp a botrány, hiszen nemcsak hogy élünk, de mi, em-
berek, öntudatra jutva, eszmélőn, tudatosan élünk, és egyszer csak elvétetik tőlünk ez 
a csodálatos ajándék. Itt van ismét ez a döbbenetes titok. És van rá válasz?

A hívő, keresztény embernek igenis van válasza. Tudja, hogy van menedék, vigasz és 
megoldás. Mert volt, történt megváltás a bűnből, abból a sötét tragédiából ki lehetett 
jutni, mert Jézus halála értünk, a mi üdvösségünkért, a mi örök életünkért történt. Jé-
zus meghalt, hogy mi éljünk. Igen. A mi bűneinkért szúrták át. A mi gonoszságainkért 
törték össze. A mi békességünkért érte utol a büntetés. Az Ő sebei szereztek nekünk 
gyógyulást – halljuk Izajás prófétától (53,5). A tenger – még Nietzsche látomásában is 
– fölveszi, összegyűjti és feldolgozza a folyók közvetítése által a világ minden szennyét. 
Jézus az irgalom és a megtisztulás ilyen óceánja lett minden lélek számára.

Modern korunk mát kereső és szólító szent zsinata 1962 és ’65 között négy éven át 
tanácskozva ezt így foglalta össze az egyik okmányban (Az egyház a mai világban): 
„Isten Igéje, aki által minden van, emberré lett, hogy a tökéletes emberi létben min-
denkit megmentsen és mindent összefoglaljon. Az Úr az emberi történelem célja, Ő 
az, akire a történelem és a kultúra törekvései irányulnak. Ő az emberiség középpontja. 
Krisztus Urunk az emberi szív öröme és minden vágyainak beteljesülése.” Mindez 
nemcsak szép szó, jámbor ige, vagy kegyes vigasztalás. Egyébként is megfigyelhető, 
hogy Jézus keveset beszélt, vagy tanított a szenvedésről, halálról. E két súlyos valóság 
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titka szavakba, fogalmakba, okos tanácsokba, bölcsességbe nem foglalható, mérhetet-
len misztérium. Különösen a halál. Jézus is csak magára vette, magába fogadta őket, és 
az embervolt egészével való teljes azonosulás volt a tanítása, illetve a lenyűgöző példa. 
Két örökölt krisztusi mondás kísérjen minket: „Ha valaki utánam akar jönni, vegye fel 
keresztjét és úgy kövessen engem!” (Mt 16,24). A püspök atya jelmondata és püspöki 
életprogramja pontosan ez volt: „In cruce salus, A keresztben van az üdvösség”! Ez is 
misztérium. És még mérhetetlenebb és titokzatosabb e krisztusi ígéret: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghal is, élni fog” (Jn 11,25).

Előfordulhat, hogy a keresztény ember – a hit birtokában, felületesebben gondol-
kodva és élve – túlteszi magát a rejtélyek feletti töprengéseken, talán még a halálon 
is. A püspök atya szerényebb és főképp nagyon mély lélek volt. Betegsége alatt láto-
gatói néha zavaros, nem egészen érthető szavakat is hallhattak tőle, bizonyára az agyi 
problémák miatt. Teológiailag az egyik legműveltebb, legképzettebb paptestvérünk 
volt (Rómában is tanult éveken át), de soha nem volt fölényes és „fenséges” birtoklója 
a legmélyebb hitnek, ami megadatott neki. Tanítóként nem „bemutatóskodott”, és 
soha semmilyen módon nem „püspökösködött”. Hálát adhatunk a Gondviselésnek, 
hogy a miénk volt, itt volt, köztünk volt és kérjük, hogy követhessük őt, a miskolciak 
szerint a „legjobb, legigazabb embert”, ahogy az egri temetésen is hallhattuk… 

Például abban, ahogy szerette, tisztelte és körülvette az édesanyját. Ha kicsit több 
időnk volt és hosszabb sétára, esetleg mátrai hegyi túrára mehettünk, előtte mindig 
felkerestük a közelünkben lakó, magányos, özvegy édesanyát. Elbeszélgettünk vele és 
mi is jól jártunk, mert valamivel mindig meg tudott lepni bennünket. Tanulságunkra 
szolgált látni azt is, hogyan vigyázott az egészségére, hogy munkáját, mindennapi felelős-
ségteljes lelki feladatait jól el tudja látni. A papnevelés legterhesebb munkáját kellett vé-
geznie, mint „lelki igazgatónak” (latinul spirituális). Ez a világon létező „legbizalmibb” 
állás, amelyet ő képes volt 20 éven át teljesíteni, pl. a mindennapi „punktaadással” 
(elmélkedési pontok), vagy időtlen lelki beszélgetésekkel és abszolút titoktartással. Még 
Prohászka, a legnagyobb magyar spirituális is megsóhajtotta néha ezt a munkát.

A keddi (köznapi) temetés hatalmas tömege, tízezer-közeles sokadalma azt bizonyí-
totta, hogy a papok és a hívek egyképpen tudják, mivel tartoznak Kovács püspök atyá-
nak, a lelkek odaadó pásztorának és a papnevelőnek egyaránt. Az volt a benyomásunk, 
hogy a főegyházmegye teljes papsága megjelent a temetésen, hogy tudják a papok, 
mit és mennyit köszönhetnek annak, aki olyan odaadással igyekezett felkészíteni őket 
a papi életre, az Istennel találkoztató imádkozásra, a közösségi imádságok, liturgiák 
mind mélyebb értésére, vonzó, hatásos megjelenítésére (nagy liturgikus volt!). Próbálta 
megtanítani őket igaz papnak, jó lelkipásztornak lenni, közösséggé tudni átformálni az 
egyházközségeket, és az Isten országát, megváltó Krisztusunk ügyét minél buzgóbban, 
teljesebben szolgálni. És ezt meg is jeleníteni, meg is élni nekik… Odaföntről bizony-
nyal örömmel szemlélt bennünket a püspök atya és Istenünk áldását is közvetítette.

Talán egy megmosolyogtató mozzanat is fölemlíthető a püspök atya életéből. Eset-
leg a lelki elmélyülés állandó és súlyos terhét igyekezett kompenzálni, vagy kicsit eny-
híteni azzal a szerény, „világias” hobbijával, hogy a futballsportot kifejezetten kedvelte, 
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állandóan figyelemmel kísérte, és szeretett tájékoztatni is minket róla, a „laikusokat”. 
Ilyenkor az volt a bevezetés: tudom, hogy titeket nem nagyon érdekel a foci, de azért 
hadd mondjam el néktek „műveltségetek tágítására”… én, „szegény, betegecske, öreg 
ember” (az utolsó hónapokban).

Drága püspök atyánk de szívesen hallgatnánk újra téged, akár a fociról, még inkább 
punktázva, bérmálásokon, vagy szentmiséken, prédikálva a több éves római tanul-
mányokban gazdagodott tudásoddal, a mély vizekben. E téren különösen nagy voltál 
a ciszter atyák, hittudósok ismeretében, főképp Szent Bernát misztikájának értéke-
lésében és publikálásával. Igen, ő volt – szerinted is – „korának legnagyobb vallási zse-
nije és egyénisége”. Te pedig – szíved legmélyén, a legigazabban – cisztercita szerzetes. 
Annak ellenére, hogy a társadalmi, családi, rokoni kapcsolatoknak is őszinte tisztelője 
és ápolója voltál (testvéreiddel és kollégákkal).

A tébolyult, szomorú 20. századnak legnagyobb tragédiája lett, hogy annyi min-
dent, kulturális értéket és századok alatt felhalmozott eredményeket tépett ki az em-
beriségből, vett el az egyháztól, társadalomtól, nemzetektől. Jajongva mondjuk ki és 
rettegve valljuk meg, hogy pl. magyar hazánktól 8 millió drága gyermekígéretet vett 
el (a biztos jövendőt), ráadásul asszonyainktól, lányainktól legszentebb értéküket és 
életük értelmét, az anyaság csodálatos misztériumát ragadták el és taposták sárba. De 
ide csatlakozik a szerzetesrendek szétzúzása is; az ő imádságos életük és áldásos mun-
kálkodásuk kiesése mindmáig keserű hiány a vallási életben. Tőled is, püspök atya, 
40 esztendőt raboltak el a szent szerzetesi életből. De most – megtalálva ruháid közt 
rendi öltözékedet – azzal is próbáltunk valamit jóvátenni a bűnök retteneteiből, hogy 
hófehér cisztercita ruhádba öltöztetve temettünk el…

Utolsó, nyomtatásban is megjelent kis tanulmányod címe így hangzott: „Szent Bernát 
misztikus teológiája”. Ebből idézve, a tőle átvett hivatkozásokkal fejezzük be szomorú, 
de vigasztalásunkat is segítő megemlékezésünket rólad, kedves püspök atyánk:

„A középkornak mindent átjáró nagy gondolata és központi problémája volt a sze-
retet. És Szent Bernát, aki benne élt korában, »misztikus teológiájában« minduntalan 
e ponthoz tér vissza. Az Isten szeretetéről szóló művében ezt írja: Isten iránti szeretetre 
az ok: maga az Isten; az Isten szeretetének mértéke: mérték nélkül kell szeretnünk 
Őt. Szent Bernát arra törekedett, hogy szeresse Istent jóságáért. Alázatosan megvallja 
azonban: tudom, hogy e szeretetem nem elegendő, de nem is kevesebb, mint ameny-
nyire képes vagyok. Nem tudlak azonban annyira szeretni, mint amennyire kellene, 
erőmön felül pedig képtelen vagyok. Mindenesetre jobban tudlak szeretni, ha te is 
segítesz; de sohasem tudlak úgy szeretni, hogy az méltó legyen hozzád… A tanulás 
és tudás helyes módjáról Szent Bernát a következőket ajánlja figyelmünkbe. A tudás 
helyes rendjét az adja meg, ha azokat vesszük előbbre, amelyek szükségesek az örök 
üdvösségre; törekvésünknek az szabjon irányt, ami jobban felgyullasztja bennünk a 
szeretetet; a cél pedig akkor helyes, ha nem hiú dicsőségvágy, hanem a felebarát és 
önmagunk épülése miatt keressük a tudományt… A tudásnak Szent Bernát tanítá-
sában a boldog élethez kell vezetnie, ezért őt az élet nagy tudománya érdekli. Fel is 
teszi a kérdést: azt gondolod, hogy kis dolog élni tudni? Valami nagy, ha ugyan nem a 
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legnagyobb a világon! Az életnek ezt a nagy tudományát hasztalanul keresi az ember a 
világ bölcseinél, ezt csak Krisztusnál lehet megtalálni.” (Cf.: Miskolci papok írásaiból, 
Hirdesd szavaimat. 96., 97. Szerkesztette: Gróf Lajos, 2006.)

Hisszük, hogy a püspök atya – immár odaát – Szent Bernáttal és szerzetes társaival, 
az üdvözült lelkekkel együtt éli ezt a megtalált, igazi életet, a teljes életet – az örök 
boldogságban.

Mátramindszenten új kápolnát szenteltek augusztus 25-én, amely a hajdani recs-
ki fogolytábor büntetőbarakkjának kicsinyített mása. A kápolnát Kuklay Antal 
körömi plébános építtette.

2
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Arrupe-program a Fényi Gyula
Miskolci Jezsuita Gimnáziumban 

A JEZSUITA PEDAGÓGIA LÉNYEGE A MÁSOKÉRT ÉLÉS 
EMBERESZMÉNYE

A miskolci Fényi Gyula Miskolci Jezsuita Gimnáziumban 2002 óta folyik az 
Arrupe-program, amelynek keretében a kilencedik évfolyam diákjai fél éven 
keresztül végeznek karitatív tevékenységet, összesen tizenkét területen. A Ma-
gyar Kurír munkatársa a program kidolgozójával és résztvevőivel beszélgetett.

A jelenkori Magyarországon, amikor miniszteri szinten fogalmazódik meg, hogy a 
versenyképesség fontosabb, mint a szolidaritás, különös jelentősége van minden olyan 
tevékenységnek, amely szerény eszközökkel ugyan, nem hivalkodóan, de szívből fa-
kadóan száll szembe ezzel a technokrata, az élet értékeit csak matériában mérő szem-
lélettel. Ilyen tevékenység a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 2002 óta 
végzett szeretetszolgálat, az Arrupe-program. A kilencedik évfolyam diákjai fél éven 
keresztül végeznek karitatív tevékenységet, összesen tizenkét területen, így többek 
között idős, egyedül élő, vagy gyógyíthatatlan betegeket látogatnak, bevásárolnak, 
beszélgetnek velük, fogyatékos, illetve hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak, 
játszanak velük, korrepetálják őket. Az Arrupe-program koordinátora Velkey Balázs, 
a gimnázium matematikatanára. 

A hatgyermekes pedagógus a Magyar Kurírnak elmondta: Pedro Arrupe egykori je-
zsuita generális a XX. században ismét középpontba állította a szociális gondoskodást a 
jezsuiták képzésében. P. Arrupe fogalmazta meg „a másokért élő ember” eszményét. Ez 
a jezsuita pedagógia lényege, másokért élő embereket akarunk nevelni – mondta Velkey 
Balázs, hozzátéve, hogy emellett nagyon fontos az is, hogy magas szintű oktatást nyújt-
sanak a diákjaiknak, Jézus felé vezessék őket, lélekben, hitben próbálják meg őket gaz-
dagítani, hogy folyamatosan éljék meg a közösséghez tartozás élményét. Programokat is 
ezen célok jegyében szerveztek, illetve szerveznek. Az iskola tanáraiban gyakran vetődött 
fel a kérdés, megtettek-e mindent azért, hogy az idejáró diákok másokért élő felnőttekké 
váljanak? S az iskola jezsuita vezetőiben öt évvel ezelőtt megfogant a gondolat, hogy 
létre kellene hozni egy programot, amelynek során olyan képességek fejlődhetnek ki 
a gyerekekben, mint az odafigyelés a másik ember iránt, türelem, segítőkészség, a nem 
kortársakkal, náluk sokkal idősebbekkel való kapcsolattartás készsége. Az iskola igazga-
tója a hosszantartó, rendszeresen végzett, konkrét feladatokban látja a képességfejlesztés 
legjobb módját. Vallja ugyanis: a szociális képességek csak úgy fejleszthetők, ha a gyere-
kek hétről hétre, rendszeresen találkoznak olyan konkrét helyzetekkel, amelyekben ne-
kik kell dönteniük. Ezek által egyre érettebbekké válnak, s eljutnak odáig, hogy képesek 
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lesznek választ találni az újra és újra felmerülő kérdésekre. A gimnázium vezetése Velkey 
Balázsra bízta a program kidolgozását és gyakorlati megvalósítását.

A pedagógus szavaiból kiderül: öt év alatt kialakítottak egy olyan rendszert, amely-
nek következtében már több mint 350 diák vett részt a programban. Elmondható, 
hogy a szeretetszolgálatot végző tanulók sokkal elfogadóbbak, megértőbbek a hátrá-
nyos helyzetű gyerekekkel, illetve felnőttekkel szemben, mint az általában jellemző 
a kortársaikra. Arra a kérdésre, hogy miért pont a kilencedikes, 14–15 éves diákok 
vesznek részt a programban, Velkey Balázs elmondta: a Fényi Gyula Jezsuita Gim-
náziumban a tizedik évfolyamban történik a bérmálkozás, és az intézmény vezetői és 
tanárai azt szeretnék, ha a gyerekek már ekkor egy kicsit tudatosan döntenének Jézus 
követéséről. Ebben pedig segíthet a szeretetszolgálat.

A karitatív tevékenység keretében a tanárok azt kérik a diákoktól, hogy októbertől 
május közepéig kétheti rendszerességgel végezzenek szeretetszolgálatot, másfél órában. 
Ez a minimum, átlagban tizennyolc óra, több természetesen lehet. A kétheti rendsze-
resség nagyon fontos minden feladatnál, viszont van olyan program – elsősorban az 
idősgondozás –, amelyben megbeszélik a diákokkal, hogy inkább hetente menjenek, 
s töltsenek el fél- vagy háromnegyed órát a gondozásra szoruló néninél vagy bácsinál. 
Ez a heti rendszeresség jó a diákoknak, de azoknak is, akiket látogatnak. A 96 éves 
Joli néni például pontosan tudja, számít is rá, hogy csütörtökönként délután három 
órakor becsönget hozzá a gimnázium valamelyik diákja, bevásárol, elmegy a patikába, 
elbeszélget vele, s marad legalább négyig, de inkább tovább.

Velkey Balázs szerint ebben a szolgálatban mindkét fél ad is és kap is. A diákok 
adják a szabadidejüket, megszépítik néhány percre a magányos, beteg idősek, fogya-
tékkal élők életét, de ők is nagyon sok szeretetet kapnak a gondozottaktól, s ezáltal 
lélekben gazdagodnak.

A pedagógus szavaiból az is kiderül, hogy az intézmény 65 kilencedikes diákja az elmúlt 
hat hónapban összesen 1351 óra szolgálatot végzett. Tevékenységüket önállóan értékelték: 
tíz pontból átlag 8,4 pontra azt, hogy szívesen végezték-e a munkát; átlag 8,3 pontra 
azt, hogy volt-e értelme tevékenységüknek; átlag 7,6 pontra saját teljesítményüket. Egy 
diák tízest adott magának, és meg is érdemelte, de rajta kívül még legalább tizenöt-
húsz gyerekről elmondható ez. Mindez azt is mutatja, hogy a diákok reálisan értékelték 
magukat, látják, hogy rendesen végezték a szolgálatukat, de voltak, akik azt érezték, 
hogy még többet is tehettek volna. Velkey Balázs azt is roppant fontosnak tartja, hogy a 
szeretetszolgálat révén kibontakozhatnak azok a tanulók is, akik sem a tanulásban, sem a 
sportban, sem egyéb területen nem tűnnek ki különösebben. Megemlít egy kilencedikes 
diákot, akivel sok probléma van az iskolában, de a szeretetszolgálatot hatalmas szívvel 
végzi, minden héten szerdán felkeres egy autista fiút, akinek ő a „barátja”. 

A Fényi Gyula gimnázium iskolalelkésze Ádám János SJ, a magyarországi rend-
tartomány volt főnöke. A Magyar Kurír kérdésére elmondta: a karitatív tevékenység 
egyik legfontosabb célja, hogy a gyerekekben már igen korán tudatosuljon, mivel jár 
a keresztény életvitel a gyakorlatban. A keresztény ember alapvető kötelessége, hogy 
ne csak önmagával, hanem a felebarátjával is törődjék, segítsen neki, ha szükséges. 
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P. Ádám idézte a XVI. Benedek pápa által 2005-ben szentté avatott, chilei jezsuita 
szerzetes, Alberto Hurtado szavait: „Meggyőződésem, hogy minden szegényből, min-
den csavargóból, minden koldusból Krisztus néz ránk, aki viszi keresztjét. És ahogy 
Krisztus szereti őt, nekünk is úgy kell szeretni és védeni őt. Úgy kell bánni vele, mint 
egy testvérrel, mint egy emberi lénnyel, ahogy mi is azok vagyunk.” 

Ádám János atya azért tartja különösen fontosnak az Arrupe-programot, mert a 
cselekedetekben megmutatkozó felebaráti szeretetre neveli a diákokat. Nagyon fontos 
az ima, de legalább ilyen fontos kitárt kézzel adni a szükséget szenvedőknek. Azáltal, 
hogy a diákjaik személyes kapcsolatot alakítanak ki a magukra hagyott, periférián élő 
emberekkel, Jézussal is közvetlen kapcsolatba kerülnek. A volt tartományfőnök ter-
mészetesnek tartja, hogy a gyerekek nem mindig lelkesednek azért, hogy elvégezzék a 
szolgálatot, van ebben bizonyos fokú szelíd kényszer, önkéntes, de kötelező. Ugyan-
akkor általános tapasztalat az, hogy azok közül, akik csak a kötelező jellege miatt 
kezdik el ezt a szolgálatot, a legtöbben rádöbbennek, hogy mennyire fontos nekik 
ez a tevékenység, és akkor már szívesen csinálják. Előfordul az is, hogy néhányan a 
kötelező szolgálat letelte után azt kérik, hadd végezhessenek tovább is karitatív tevé-
kenységet, még 12.-es korukban is, mert ez belső szükségletté vált számukra. 

A jezsuita atya úgy látja, hogy a legnehezebb azoknak a gyerekeknek, akik a hospice 
szolgálatot végzik. Itt daganatos, halálosan beteg emberekkel kerülnek kapcsolatba, 
megszeretik a többségében idős embereket, s gyakran előfordul, hogy mire legkö-
zelebb mennek hozzájuk, már csak az üres ágyat találják, rajta a rózsa. Ezt nehezen 
tudják feldolgozni, ugyanakkor fejlődik is a személyiségük. A modern világ nem mer 
szembenézni az elmúlás kérdésével, azzal, hogy az élet része a halál. A gimnázium di-
ákjai viszont szembenéznek ezzel, ugyanakkor senkit nem kényszerítenek arra, hogy 
hospice szolgálatot vállaljon, csak aki úgy érzi, hogy alkalmas erre lelkileg. Különösen 
mélyen érinti meg a diákokat a gyerekek szenvedése és a fogyatékosok sorsa. Utóbbiak 
a társadalom perifériájára szorultak, a gimnázium diákjai viszont örömmel és szeretet-
tel mennek hozzájuk, játszanak, táncolnak velük, színdarabokat tanítanak be nekik, 
barátságok alakulnak ki közöttük.

Ádám atya reméli, hogy az Arrupe-programban résztvevő gyerekek olyan felnőttek-
ké válnak, akik számára természetes lesz, hogy magukon kívül másokkal is törődjenek. 
Az esély három az egyhez – utal a jezsuita atya Jézus magvetőről szóló példabeszédére, 
az útfélre, a köves helyre, a tövisek közé és a jó földbe hullott magról (Mt 13,1–9., 
18–23), hozzátéve: – Mi vetjük a magot, a többi a Jóisten dolga. Az erőt és a reményt is 
ő adja. Az a néhány diák, aki nem végzi teljes odaadással a szeretetszolgálatot, az iskola 
részéről nem kap büntetést, vagy elmarasztalást – mondja Ádám atya. – Kényszerből 
nem lehet szeretni. Az igazi, a helyzet természetéből adódó büntetés az üdvösséget 
hozó alkalom elmulasztása. Kár értük.

*  *  *
A diákok közül Grunda Dávid hospice szolgálatot végez. Kérdésünkre elmondta: 

Az édesapám görög katolikus lelkész, többször is láttam már utolsó stádiumban lévő, 
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daganatos betegeket. Számomra természetes, hogy nem a halál a legrosszabb, ami 
történhet egy emberrel. Így nekem könnyebb volt bejárnom a gyógyíthatatlan be-
tegekhez a kórházba, de azért az nagyon megrázott, amikor meghalt egy néni, vagy 
bácsi, akik különösen a szívemhez nőttek, annak ellenére, hogy vallom, nem a halál a 
legrosszabb, ami történhet az emberrel. 

*  *  *
Az ugyancsak gyógyíthatatlan betegeket látogató Paholics Erzsébet úgy véli: már ilyen 

korán, fiatalon is muszáj találkozni a halállal, mert ahogy a Biblia is írja, nem tudjuk 
a napot és az órát… Nem szabad, hogy úgy tekintsünk a halálra, mint valami nagyon 
távoli dologra, mert akkor félni fogunk tőle, ahogy az ismeretlentől fél általában az 
ember. Sokan szörnyülködnek, hogy hú, én semmi pénzért nem vállalnám a hospice-t, 
nem tudnám azt csinálni, pedig bárkinek bármikor kerülhet ilyen helyzetbe a rokona. 
Azt pedig egyáltalán nem szabad mondanunk, hogy ezeknek a betegeknek már úgyis 
mindegy, a végüket járják, hiszen nekik van szükségük a legnagyobb szeretetre, s olyan 
hálásak, ha valaki figyelemmel fordul feléjük. A lényeg, hogy szívvel-lélekkel csináljuk 
ezt a szolgálatot, szem előtt tartva, hogy a nagy útra készülő betegnek ez nagyon fontos, 
hiszen lehet, hogy a velünk való beszélgetés lesz az utolsó emléke a földi életből. 

*  *  *
Pólik Flóra a Szimbiózis Alapítványhoz járt, ahol fogyatékosok élnek, főleg fiata-

lok. Elmondta, hogy kezdetben félt, de hamar feloldódott: – Volt egy fiú, Zolinak 
hívták, nagyon barátságos, szelíd arcú, szeretetre méltó. Gyakran játszottam velük, 
hárman-négyen álltunk egymás mellett, behunytuk a szemünket, fogtuk egymás ke-
zét. A legtöbbször ez a fiú az én kezemet, s ilyenkor mindig megkérdezte, kinek a 
kezét fogom. A Flóráét, válaszoltam. Az egyik alkalommal borzasztóan fáradt voltam, 
ideges, talán mert sokat kellett tanulnom, már nem emlékszem, mi volt a bajom, de 
semmi kedvem nem volt elmenni, és szeretetet színlelni. Végül erőt vettem magamon, 
de nem úgy mentem, mint aki segíteni szeretne, hanem mint aki kötelességet teljesít. 
Leültem az egyik székre, Zoli azonnal odajött hozzám, rám mosolygott, erőltetetten 
viszonoztam, de nem hiszem, hogy bármiféle nyitottság látszott volna rajtam, hogy 
beszélgessek vagy játsszam vele. S akkor Zoli megfogta a kezemet, rámnevetett, és azt 
mondta, szeretlek. Csodálatos volt, s iszonyúan elszégyelltem magam. Minden rossz-
kedvem, fáradságom elszállt, egyetlen pillanat alatt. Megtapasztaltam, hogy nem csak 
mi adunk nekik, a fogyatékkal élőknek, hanem ők is nekünk.

*  *  *
Karcagi Dalma korrepetálni jár, ötödikes, hatodikos gyerekeket, a jezsuita gimnázium 

közelében lévő, Munkácsy Mihály Általános Iskolába. Ide többségükben az avasi lakó-
telepen élő gyerekek járnak, akik közül sok a hátrányos helyzetű. Dalma hangsúlyozza, 
hogy ezek a diákok nem azért tanulnak rosszul, mert buták, hanem mert rossz családi 
körülmények között élnek, a szüleik keveset foglalkoznak velük, a szellemi, lelki neve-
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lésükkel pedig egyáltalán nem. – Az volt a feladatom, hogy felkeltsem a figyelmüket, az 
érdeklődésüket. Az első néhány alkalommal hiába magyaráztam nekik, a gyerekek nem 
figyeltek rám. Mielőtt azonban végképp elkeseredtem volna, a tíz-tizenkét gyerekből 
öten-hatan elkezdtek figyelni rám. Nem játszottak, nem rajzoltak, nem mobiltelefo-
noztak, hanem körém gyűltek, s kérdezgettek a tananyaggal kapcsolatban. Végül pedig 
puszival fogadtak, s ez hihetetlenül jó érzés volt számomra. Olyannyira összebarátkoztak 
velem, hogy néhány kislánnyal a korrepetálás befejezése óta is tartom a kapcsolatot.

*  *  *
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium szeretetszolgálata a szolidaritás, a másokért élés 

kis szigete Miskolcon, közvetlenül a valamikori iparváros hatalmas, betondzsungelre 
emlékeztető, sivárságot árasztó lakótelepe mellett. Eszünkbe juthatnak Jézus szavai: 
„Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok… beteg voltam és 
meglátogattatok… Bizony, mondom nektek, amikor megtettétek ezt egynek e legki-
sebb testvéreim közül, nekem tettétek (Mk 25,35–36., 40).

(A beszélgetést Bodnár Dániel készítette. Átvéve a Magyar Kurírtól)

Miskolcon szeptember 5-én emlékeztek meg Kalkuttai 
Boldog Teréz anya halálának 10. évfordulójáról
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Unokaszótár (11.)

Első számunkban megírtam, honnan támadt az Unokaszótár ötlete, és azt is, hogy mi-
ről szól. Olyan szavak gyűjteménye, amelyek unokáinknak, a ma élő gyermekeknek már 
alig, vagy egyáltalán nem érthető (például varga, haris, pór, csángó, mokány, palánk, gers-
li, föveny, törek) és olyanoké is, amit ugyan mindenki ismer, de nem biztos, hogy ugyanazt 
értjük alatta (hűség, igazság, felelősség, kötelesség, bátorság, demokrácia).

Megírtam azt is, hogy száznál több levelet küldtem közismert és számomra kedves em-
bereknek, mindüket arra kértem, küldjenek egy szót, illetve szómagyarázatot az Unoka-
szótár számára. Sokan eleget is tettek kérésemnek, s most az ő szómagyarázataikat adom 
közre folytatásokban. E számunkban újabb kiváló emberek szófejtéseit olvashatják. Mol-
nár V. József néplélekrajz-kutató, dr. Osztie Zoltán atya, a KÉSZ országos elnöke, Pozsgai 
Zsolt és Székelyhidi Ágoston író, Dessewffy László és Rákóczi Piroska újságíró, valamint 
Gróf Lajos, a Szemle szerkesztője írt szócikket. 

Most is kérem a kedves Olvasót, bővítsük együtt az Unokaszótárt! Az eddigiek mintájá-
ra küldjön Ön is szerkesztőségünk címére egy szómagyarázatot.            (G. L.)

Dolog
FELADAT, ELVÉGZENDŐ MUNKA, MEGÉRZETT,

MEGTALÁLT HIVATÁS

Középiskolás koromban – mivel édesapámat a szovjet katonák elhurcolták „málen-
kij robotra” – pankaszi paraszt öregapámhoz vittem nagy-nagy újságomat. Éppen a 
ganajt (trágyát) hordta ki a tehenek alól, amikor húsvéti szünetre érkezvén belekiál-
tottam a fülébe, mit a fülébe, az egész teremtett mindenekbe: „Öregapám, nekem 
már van célom a világban!”

Egy pillanatra letette a villát, mondván: „Adjonisten jónapot!” Mert egetbontó 
örömömben köszönni elfelejtettem. Aztán folytatta a dolgát, szóra sem érdemesítve 
örömös közlésemet.

Keserű indulat öntött el. S akkor, ott hittem, amit régóta tart a város embere, hogy 
a paraszt sárbaragadt, s minden fejlődés gátja, újságra, újulásra tompa, éretlen…

Pár nap elteltével szekérrel, amelyen kasza volt, a határba igyekeztünk ketten. Öre-
gem mellett ültem a pokróccal takart deszkán. Alig esett szó közöttünk. Ott ült lel-
kem mélyén a keserűség.

Hirtelen beborult az ég észak felől, esőt ígérő fekete felhők törekedtek felénk, s én 
szóltam öregemnek: „Forduljunk vissza, mert bőrig ázunk!” Mikor ötödször mond-
tam már hiába, s az eső nagy cseppekben eleredt, akkor válaszolt: „Tudod, az em-
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bernek dolga van a világban, s azt akkor is el kell végeznie, ha cigánygyerekek potyog-
nak az égből…”

Felnőtt fejjel jutott el hozzám e közlés tartalma, s egyben hitele is, amikor Isten ke-
gyelméből, számos „magam ásta” kudarc-gödör után dolgomra leltem. A XX., XXI. szá-
zad pokoli zajában – amikor már óvodáskorban célra futtatjuk gyermekeinket, rosszul 
értelmezett társadalmi kényszer okán – alig halljuk meg a dologra hívó csöndes szót. 
Alig, és nagyon kevesen. Pedig de kellenének a dolgukat minden körülmények között 
mívesen végző mesterek!                (Molnár V. József, néplélekrajz-kutató)

Áhítat

A nyelvfejlődés folyamatában, mint oly sok más kifejezés, negatív felhangot kapott 
az áhítat szó is (lásd: ájtatos ember). A vallási életben azonban alapmagatartást jelöl, 
amennyiben a hívő ember tudatosan hordja magában a végtelen vágyát, melyet Isten 
felé fordít. Áhítattal közeledni valakihez vagy valamihez azt jelenti, mint vágyakozni 
utána, de egyben méltóságának megfelelő tisztelettel viseltetni iránta. Jó lenne, ha a 
vallásos életnek ez az alapmagatartása újra megjelenne mind az Istennel való kapcso-
latunkban, mind az embertársakhoz fűződő viszonyunkban.

(Dr. Osztie Zoltán budapest-belvárosi plébános,
a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke)

Váll, ész

Az emberi testnek a nyaktól a felsőkarig terjedő része a váll, igen alkalmas súlyo-
sabb terhek vitelére. Aratás után a búzával töltött zsákokat, őrlés után a liszteszsá-
kokat (némelyik akár egy mázsát is nyomhatott) a vállukon vitték padlásra a gazda-
emberek. Ismerjük a kifejezést: vállára veszi valakinek, valaminek a terhét. Vállal az 
ember munkát, felelősséget, sőt gyermeket is, s ezzel folyamatos terhet vesz magára 
(a vállára). Elvállalni egy meghatározott feladatot, megbízást szokás. Felvállal az, aki 
önzetlenül, mások helyett, önként képvisel felelősségteljes ügyet.

Az ember koponyájában elhelyezkedő agy szinonímája, tevékenységének érezhe-
tő, vagy látható működése az ész. Eszes az, aki az ész működését tanulásra, gondol-
kodásra, tájékozódásra, jóra és rosszra egyaránt használja. Okos az, aki az eszét a 
leghasznosabban és legcélszerűbben működteti. Bölcs pedig az, aki az esze működ-
tetésében belátásra, méltányosságra, önvizsgálatra képes.

(Dessewffy László újságíró)
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Kisunoka

Csak a magyar tesz különbséget kisunoka és unoka közt. Ez a különbség érzelmi és 
erkölcsi viszonyt fejez ki. Nagyszülő és unoka akár több emberöltőt is együtt tölthet 
az időben, az unoka egyszer maga is szülőként látogathatja a nagyszülőt. Kölcsönös 
ragaszkodásuk így végül felnőtteket köt össze. Kapcsolatuk már akkor felnőttek önál-
ló életére épül.

Ennek a folyamatnak első, eredeti állapotát őrzi a nagyszülői érzület a kisunoka 
iránt. Kisunokának épp ebben az első szakaszban tekinti és nevezi az unokát a nagy-
szülő, a későbbi változás tudatában. Bizonyos, hogy a kisunoka szóösszetételt is va-
lamikor egy nagyszülő alkotta. A becéző kicsinyítésbe önzetlen és feltétlen szeretetet 
sűrített bele.

Kisunokának a gyermeki önállóság határáig számítanak a leánykák és a fiúcskák. 
Nekik valóban önzetlen és feltétlen gyámolításra van szükségük, hiszen saját bizton-
ságukért még semmit sem tehetnek. A szülők idejének és erejének jó részét többnyire 
a család létalapjának előteremtése foglalja le, de a nagyszülőnek lehetőségében áll a 
pótlás. Élete delén túl már nem kényszerül önérvényesítési hajszára, inkább a közelgő 
elszámolásra készül a lelkiismeretével, a legfőbb földi bíróval.

Ebben a mérlegben aztán viszonzásra talál a nagyszülő a kisunokától, cserébe az 
önzetlen és feltétlen szeretetért. Erkölcsileg a nagyszülő kap többet. Lám, önzésből 
is érdemes önzetlenül szeretni a kisunokát. Meglehet persze, hogy az emberi világot 
eleve ilyenné formálta egy magasabb akarat. Ezt is kifejezné a magyar nyelv?

(Székelyhidi Ágoston író)

Örökség

Biztosan láttál már egy-két olyan tárgyat, ami a dédapáé volt: a szemüvegét, az 
óráját, a táskáját. Tudod, ő már régen meghalt, de ezeket a tárgyakat itthagyta ránk, 
nem vitte, nem vihette magával a mennyországba. Az a ház is, amiben nagymama és 
nagyapa él, dédapáé volt. Amikor dédapa meghalt, akkor ez a nagyapáé és a testvéreié 
lett. A házat nagyapa és a testvérei örökölték. Amit öröklünk, az az örökség.

Amit egy elhunyt ember a földön maga után hagy, és a gyermekei megkapnak (ház, 
föld, értéktárgyak), az az örökség. De nem csak tárgyakat örökölhetünk. Anyukád 
gondolkodásmódja, viselkedése nagyon hasonlít a nagypapádéra, meg a nagymamá-
déra. Figyeld meg! Ahogy nagymama beszél a postás bácsival vagy a barátaival, ugyan-
azzal a tisztelettel, ugyanabban a stílusban beszél édesanyád is. Ezt nevezhetjük családi 
kulturális örökségnek.
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Az örökség lehet anyagi: ilyenkor az örökhagyó vagyonáról beszélünk. Az örökség lehet 
szellemi: ilyenkor az örökhagyó kulturális értékeiről beszélünk. Mi, európaiak az ókori 
görögöktől örököltük a tudományos tényfeltárás, a gondolkozás módszereit, a rómaiak-
tól a jogrendszerünket, Jézustól pedig viselkedésünk normáját, a szeretet törvényét.

(Rákóczi Piroska újságíró)

Becsület

A magyar nyelv régi, kedvelt szava volt. Feltehetően Móricz Zsigmond használta 
utoljára valódi tartalmában. A szó feltételezett lelkiismeretességet, valamely magatar-
tásforma megbecsülését, egy cselekedet, vagy cselekvéssorozat igazságtartalmának ér-
vényességét jelentette. Ilyen formájában elavult, érvényét vesztette. Szerepét új szónak 
kell átvenni, mint például a „megfelelés”, vagy „kompromisszum”, vagy ezek ötvöze-
te, esetleg egy idegen eredetű szó kerülhet a helyére (revanváció). A mai időkben egy 
cselekvésünkben erre a szóra, annak tartalmára hivatkozni ódivatú megnyilatkozás, 
kevesen fogják föl, mit is értünk alatta. A körülöttünk levő világ etikai és morális ér-
tékei annyira ellentmondásosak, hogy a „becsület” tartalmát egyértelműen nem lehet 
meghatározni. Így feltehetően a nyelvi múzeumba kerül a szó. „Becsületes” formája 
még él, de ennek is inkább pejoratív tartalma kezd lenni. A „becsületes” és a „becsü-
let” azonban csak formailag állnak egymáshoz közel, a hasonlóság látszólagos.

(Pozsgai Zsolt író)

Bajuszkötő

A hospice szó (vendégszeretetet, szállást, szálláshelyet jelent) szomorú helyet jelöl. 
Kórházi osztály neve, ahol gyógyíthatatlan rákbetegeket kezelnek. A rák, különösen 
végső stádiumában, többnyire nagy fájdalommal, sok szenvedéssel jár. Nagyon ritkán 
tudják az ilyen betegeket otthoni körülmények között ápolni, nemcsak a nehéz, fi-
zikai és főleg lelki terhet jelentő munka miatt. Gyakran éppen a fájdalomcsillapítás 
szakszerű végzése kíván kórházi ellátást.

Két évvel a nyugdíjazásom előtt elbocsátottak korábbi állásomból, s néhány hóna-
pig munkanélküli voltam, mondhatom, nagyon elkeserítő lelkiállapotban. Már ko-
rábban is terveztem, hogy a miskolci városi kórház hospice-osztályát megkeresem. Jól 
ismertem orvosát, dr. Simkó Csabát. Nemcsak meghívott, választott ember ő, akinek 
hivatása a munkája. Akkor éppen „ráértem”, hát elmentem hozzá, és ha volt ember 
valaha, aki a hospice-ból teljesen gyógyultan tért haza, az én voltam. Egy-két hónapig 
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jártam oda, naponta több órát nézelődtem, beszélgettem betegekkel, ápolókkal, hoz-
zátartozókkal és elszégyelltem magam, láttam, hogy az én gondom, panaszom milyen 
nevetséges az utolsó napjaikat, óráikat élő betegek mellett.

Különösen megdöbbentő volt számomra, amikor az egyik betegben felismertem 
újságíró kollégámat (dehogy ismertem fel, hiszen a betegség annyira megváltoztatta, 
hogy még akkor sem hittem, hogy ő az, amikor nevét a kórlapon láttam leírva). Majd-
nem velem egykorú, jóeszű, vidám, borissza ember, s most ott feküdt csontra-bőrre 
fogyva. Agyi katasztrófa érte, ami után nem tudott beszélni, kommunikálni, csak egy-
féleképp: mikor meglátott, megismert, elsírta magát. Térdén súlyos égési sebet láttam; 
annyi ereje nem volt, hogy a forró fűtőtest mellől elhúzza a lábát…

Ám nem erről akarok beszélni, már így is épp eleget beszéltem halálról, szenvedés-
ről. Nemrég újra jártam az osztályon. Míg vártam az orvosra, feltűnt a társalgóban 
egy idős beteg. Ott az a szokás, hogy aki még képes arra, hogy negyed-félórát ágyon 
kívül töltsön, azt kiültetik a társalgóba. A televíziót bekapcsolják, de még nem láttam, 
hogy valaki nézte volna.

Ez a beteg szép öregember volt, szikár, hófehér hajú, kedves arcú, talán a nyolcva-
non is túl. Egy tolókocsiban ült, de nem összeroskadva, nem a semmibe révedve, nem 
úgy, mint aki már mindent feladott.

Mosolyra fakasztott, hogy bajuszkötőt viselt, gondosan fésült, eligazgatott hófehér 
bajusza azt üzente: lehet, hogy öreg vagyok, lehet, hogy beteg vagyok, talán holnap, 
vagy néhány nap múlva már nem élek, de még itt vagyok, emberek között, várom a 
hozzátartozóimat, vizitre az orvosomat, a nővéreket, akik gondoznak, etetnek, mos-
datnak, gyógyszert, fájdalomcsillapítót adnak, egyszóval mindent megtesznek azért, 
hogy emberhez méltó életet éljek és halált haljak. Tartozom ennyivel nekik és önma-
gamnak is, hogy amit képes vagyok magam megtenni, azt nem várom el mástól.

Már csak déd-, vagy ükapáitok használtak bajuszkötőt, ami, ahogy a neve mutatja, 
a bajusz lekötésére szolgált. Keskeny csík volt ez, hajhálószerű anyagból, amelynek a 
két végére hurokszerű pertlit varrtak, azzal rögzítették a fülükön a bajuszkötőt, hogy 
leszorítsa, ne álljon szanaszét ez a férfidísz, mint a szénaboglya.

Ilyenkor látja, tudja az ember, hogy a szavak önmagukban gyakran nagyon keveset 
jelentenek. Sokkal több rejlik egy szó, kifejezés, egy tárgy mögött, mint az elsődleges 
jelentése. Számomra a bajuszkötő ezentúl nemcsak egy ügyes, mókás alkalmatosság, 
amivel rátarti öregek megregulázzák égnek meredő szőrszálaikat, hanem az emberi 
méltóság jelképe is, hogy amíg élünk, felelősek vagyunk mindenért, amit megtettünk, 
és mindenért, amit elmulasztottunk.

(Gróf Lajos szerkesztő)
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Mezei István

Most akkor hagyjuk magunkat?

Igaz történet következik házunk tájáról.
A Miskolci Keresztény Szemle évente négyszer jelenik meg. Sok munka van mögötte. 

El kell járni a rendezvényekre, hangfelvételt kell készíteni, aztán leírni hallás után az 
elhangzottakat, cikkeket kell kérni ismerősöktől-ismeretlenektől, szövegeket kell vá-
logatni könyvekből, aztán az összegyűlt írásokat össze kell szerkeszteni. Amikor meg-
jelenik egy-egy szám, el kell adni. Megint járni kell a rendezvényeket, plébániákat, 
iskolákat, hogy a bevételből ki lehessen fizetni a nyomdát. Persze a nyomdász is érti, 
itt nem profitról, haszonról, nem üzletről van szó. Önkéntes munka a javából.

A folyóirat kiadását az Eszmék és Értékek Alapítvány támogatja. Mint civil szervezet 
pályázhat, és ha nyer, akkor megkönnyítheti a kiadást. Pályáztunk, nem nyertünk. 
Talán hajlékonynak, óvatosnak kellett volna lenni, legalább a középső szót, csak a 
középső szót el kellett volna hagyni a címből, hogy lett volna csak Miskolci Szemle. 
Vigasztalódjunk, ne bánkódjunk, mert nyert a Magyar Antifasiszták és Ellenállók 
Szövetsége, a drága Hanti Vilmos. Jó, elismerem, a fasizmus ellen harcolni kell.

Mint az alapítvány szervezője azonban háborgok. Az nem lehet, hogy mi minden-
ből kimaradjunk! A cél érdekében valahogy beküzdöm magam egy másik pályázatba, 
amelyik persze nyer. A feladatom az, hogy készítsünk szórólapot az 1 százalékos adófel-
ajánlás propagálására. A befolyó pénzből sikerül a folyóirathoz csurrantani egy keveset, 
a miskolci Nyilas Misi Ház fönntartásához hozzájárulni egy picit, egy grafikus tervező 
több éves ingyenmunkáját meghálálni, sőt még arra is futotta, hogy egy bajba jutott 
embertársunkon segítsünk. A Kolping Egyesületnél dolgozik, ahol január óta nem 
kapnak fizetést. (Na, vajon miért?) Mindenki jól járt, mert elvégzett munkája arányá-
ban valamilyen támogatásban részesült. A pályázatot lezártuk, de nem lesz folytatás.

Nagy bűnt követtem el ugyanis, mert a propagált civil szervezetek adatain kívül (a 
civileknek lehet juttatni az egyik egy százalékot) külön feltüntettem a négy történelmi 
egyház technikai számát is (az egyházaknak lehet juttatni a másik egy százalékot). A 
római és görög katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius egyház technikai 
számát. Úgy gondoltam, hogy példaként elég a hagyományos nagy felekezetek meg-
említése, abból ért mindenki. Botrány lett, mert ezzel kirekesztettem a többi egyhá-
zat. A liberalizmus olyan toleráns, hogy gyűlöli a rajta kívüli többséget. 

A módszer azonban tanulságos. Érdemes elgondolkodni rajta.
Először is – a hatalom megragadása után – a liberálisok törvényt hoztak arról, hogy 

jó sok egyház legyen az országban. Alig korlátozzák, ki alapíthat egyházat, így ma 
Magyarországon könnyebb egyházat alapítani, mint betéti társaságot, vagy kft-t. A 
cél világos. Beengedni mindenféle szervezetet az egyházak közé, hadd nyomják le a 
történelmi egyházak tekintélyét. Jöjjenek a távol-keleti egyházak, tengerentúlról az 
üzleti vállalkozások.
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Bárki megnézheti, elemezheti az adóhivatal honlapján, hány személy ajánlja fel a 
kb. 137(!) egyháznak adója 1 százalékát. Össze is lehet vetni a korábbi évek adataival. 
Tanulságos, ezért pillantsunk bele. Gratulálhatunk a református testvéreinknek, tart-
ják a 2003-as szintet. Az evangélikusok és a katolikusok száma az adójukat fölajánlók 
között csökkent. Nem sokat, minek sírni, csak 1–4 százalékot. És a többi? A Hit 
Gyülekezetének 2003-hoz képest 21 százalékkal, a krisnásoknak és a baptistáknak 58 
százalékkal adtak többen adójukból. Persze válogattam, mert azokat az egyházakat 
vettem csak figyelembe, akiknek 5000 főnél többen adtak fölajánlást. Telnek az évek, 
így morzsolódik az eddigi többség.

A másik trükk az, hogy néhány állami feladatot is ide gyömöszölt az uralkodó po-
litikai osztály, hogy tovább rontsa az egyházak tekintélyét. Nem vitás, hogy a parlag-
fűirtás, a bűnmegelőzés, a szülőföld alap támogatása stb. fontos, sőt, nagyon fontos 
dolog. Ha valaki bogarássza az adóhivatal ajánlását, és közben Erdő Péter bíborosra, 
Bölcskei Gusztáv, Csomós József püspök urakra gondol, meg látja a lehetőséget a 
parlagfűirtás támogatására, akkor azért az évek során valahogy a kétféle dolog egyszer 
csak elkezd majd összemosódni. Kinek is ajánljam fel inkább adóm 1 százalékát? Va-
lamelyik egyháznak? Vagy inkább a parlagfű irtására? Tüsszögni olyan rossz. Meg ha 
folyik az orrom, könnyezik a szemem, és majd’ kivakarom a viszketéstől. Te jó Isten, 
mindjárt megőrülök! – Jó csel. Ügyes csel.

Térjünk vissza a velünk megtörtént esethez: nem sorolja fel az 1 százalékos kampány 
szórólapján a nem eléggé liberális szervező (vagyis én) az összes létező egyházat, csak 
azt a négyet? Ez nyílt kirekesztés! Ezt nem tűrjük! – harsogja ártatlanul az eltanult 
szemlélet szerint helyi aktivistájuk. Kidobni! Majd ha a Hit Gyülekezetének létszáma 
alá csökken a katolikusok, a reformátusok, az evangélikusok száma, akkor derül mo-
solyra a szája.

Fújjuk ki magunkat, sétáljunk egyet.
A miskolci főutcán itt is, ott is krisnások gyűjtenek ebédosztásra. Egyenruhában, 

kezükben toll, gyűjtőív. Nem az egyházukat hirdetik, csak ebédre gyűjtenek. Eszembe 
jutnak a statisztikai adatok. A katolikusok, a reformátusok, az evangélikusok, az uni-
táriusok. Hol vannak? Ők miért nem szerveznek akciókat? Tudom, az a negyven év. 
Megszoktuk, hogy bújni kell, surranni kell, hogy álcázni kell magunkat. De ha úgyis 
kiderül egyszer, hogy mások vagyunk, akkor megéri? Hát nem buknak el a hajléko-
nyak is? Akkor mit tegyünk?

Kurucok! Mit tegyünk?
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Lapszéli jegyzet
dr. Lengyel Gyula két könyvéről

Az emberi létezés, életünk tartóoszlopait, az igaz, a jó, a szép értékeit agresszív erővel 
támadó, a szakralitást, az isteni forrást tagadó, mítosztalan és kultusztalan jelenünkben 
minden pozitív eredménynek szívből örvendezhetünk. Egerben, az egri egyházme-
gyében, de az egész felső-magyarországi régióban is fontos esemény, hogy dr. Lengyel 
Gyula főtisztelendő atyának, az egri Fájdalmas Anya-plébánia, vagyis a Servita-templom 
plébánosának egyszerre két könyve is napvilágot látott.

Számomra örömet jelentenek az ezüstmisés plébános könyvei, azért is, mert tör-
tént egyszer, hogy egy egri káplán, aki ráadásul hajdan bencés diák volt, kijelentette: 
„Hagyjuk már a kultúrát, ott mi úgysem győzhetünk!” Tudjuk, Rilke már nagyon ré-
gen leírta: „Wer spricht vom Siegen? – Ki beszél győzelemről?” A győzelem elsődlegesen 
militáris és sportfogalom, amelyet az elmúlt század átvitt a politikai életbe, és bevitt 
a közéletbe is. A kultúra összeköt, gazdagít mindenkit, aki részesedni akar belőle, a 
kultúrában mindenki győztes lehet…

Az egyház elsőrangú feladata valóban az evangelizáció, de a történelem során bárhol, 
ahol az egyház evangelizációt végzett, ott kultúra is születetett. Számunkra, magyarok 
számára ezer esztendő óta két létfontosságú kultúra létezik: az egyetemes keresztény 
kultúra és a magyar nemzeti kultúra. Egyiknek sem fordíthatunk hátat, mert akkor 
önmagunkat csonkítjuk meg, hitünk és magyarságunk épségét tesszük lehetetlenné. 
Tudjuk, mindkettő veszélyben van, régóta defenzívába szorult ebben a szekularizált, 
mammon-hitű világban, Európában.

Dr. Lengyel Gyula miskolci születésű, gyerekkora oda köti. Gimnáziumi éveit Pan-
nonhalmán töltötte. Részese az ezeréves magyar oktatásügy örökségének, a magyar 
bencés szellemi-lelki hagyománynak. Családi indíttatása szerint mindig az Úr nyo-
mában járt, a papi hivatást választotta. A képzést örömmel vállalta, az önképzést, 
önművelést töretlenül folytatja.

Az egyik könyv címe: Szivárványon innen és túl (Eger, 2007), egy teljes esztendőre 
vonatkozó prédikációs, homiletikai gyűjtemény. A szép kivitelű könyv borítótervét 
Urbán Péter, az egri Szent István Rádió munkatársa készítette, a lektorálást Nyitrai 
Katalin, az egri Sancta Maria Zeneiskola és Gimnázium igazgatóhelyettese végezte; 
a kifejező borítókép pedig Artur Prenkiewicz OFMConv. atya munkája, a kiadást az 
egri Csathó Nyomda vállalta.

A főtisztelendő úr tudós pap, bencés öregdiák. Könyvét édesanyjának dedikálta, aki 
a papi hivatás kegyelmét kiimádkozta a fiának. A pannonhalmi bazilika felirata jut 
eszembe, amely a magyar bencés rend feladatát 1802-es visszaállításakor így összegezi: 
PREDICATE ET DOCETE. (Sajnos, a Szivárványon innen és túl című könyv több 
vonatkozásban is túl esik szakmai kompetenciám határain.) Annyi megállapítható, 
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hogy a plébános atya eddigi papi szolgálata 25 évének lelki kincseit gyűjtötte egybe. 
Ezeket jórészt már megosztotta hallgatóival is az egri Szent István Rádió Szókincsem 
című műsorsorozatában.

„A szellemiekkel egybegyúrt spiritualitást” képviselő szerző nagyszerű, derűs és ro-
konszenves egyéniség, egészen kitűnő igehirdető, nemcsak született, hanem tudato-
san képzett rétor is. Hatásosan képes megszólítani az egyházban hívő, de még az 
egyházon kívül álló embereket is. A nem katolikusok tiszteletét is kivívta, mert az 
ökumené jegyében munkálkodik. 

Tudja, ugyanazt fogalmazza meg Ora et labora – Orando et laborando; Pax et Ga-
udium (Bonum) – Áldás, békesség, Istennek dicsőség! A Regula életvezérlő elve: Ut in 
omnibus glorificetur Deus! Protestáns testvéreink jelmondata: Soli Deo Gloria. Kelemen 
Krizosztom, Ravasz László, Ordass Lajos ökumenéja nehéz időkben, de máig érvénye-
sen ezt a lelki testvéri példát mutatta fel a Krisztus-hitben: egységet a sokféleségben, 
mert „Egy a test, és egy a Lélek, egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja 
mindeneknek” (Ef 4,3–6) XXIII. János pápa végrendeletének üzenetét követi: „Minden 
mást megelőzve – és mindenütt – az emberi személyek, s nem csupán a katolikus egyház 
jogait kell támogatnunk.”

A szerző előszavának záró sorait idézem: „Klasszikusa népünknek és nemzetféltő, 
nemzetfelelős gondolkodásunknak Vörösmarty Mihály. Tőle kölcsönzött üzenettel 
lépjünk a „szivárványszerű világba”, tudva: túlról indultunk, itt tartunk – de a túl 
felé közelítünk: „Mi dolgunk a világon? Küzdeni / És tápot adni lelki vágyainknak. / 
Ember vagyunk, a föld s az ég fia, / Lelkünk szárny, mely ég felé viszen, / S mi ahelyett, 
hogy törnénk fölfelé, / Unatkozunk, s hitvány madár gyanánt / Posvány iszapját szopva 
éldegélünk? / Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.” A gondolatgazdag, a hitbuzgalmat is 
növelő, de filozófiai szintjét tekintve azon túl is mutató könyv fináléja a Te Deum 
– Téged Isten dicsérünk. A szerző igazi devócióval, vagyis hálát adva tud örvendezni, 
tudja képviselni, hirdetni az Örömhírt.

Úgy érzem, képzettségem révén inkább van jogom dr. Lengyel Gyula másik könyvé-
ről szólni, amelynek címe: Szabadságban kiteljesedő természettörvény. A szerző elöljáró 
sorokban fogalmazza meg célkitűzését, elvégzi a feladatkijelölést. Ebben a mindená-
ron sikerorientált világban Krisztustól veszi könyvének alapgondolatát: „Mit használ 
az embernek, hogyha az egész világot megnyeri, de a lelkét elveszíti?”

A szerző elég pontosan kijelöli tárgyát, érzékelteti kutatási lehetőségeit; a definíció 
nehézsége miatt a körülírást is tudatosan vállalja, a könyv felépítésében érvényesíti a 
circumvallatiót, a fogalmi körülsáncolást. A belső borítón azonban egy értelmező al-
címmel még teljesebbé lehetett volna tenni a célkitűzést is magában foglaló címadást. 
Tudományos szintű filológiai pontosságra törekszik, számos, találó és fontos idézetet 
használ, ad fontes szemlélettel tünteti fel forrásait. A szakirodalom fontos alapműveire 
gondos lábjegyzetekben hivatkozik, anyagát ökonomikusan használja fel, bár ezek-
nek a köre természetesen bővíthető. Kétségtelen: a szerző a választott alapműveket 
behatóan, kitűnő nyelvtudása révén eredetiben is ismeri. Témaválasztásában egyéni, 
személyes érdeklődés, motiváció is érződik. A címben szereplő kérdéskör elemzési 
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lehetőségei eléggé egyéniek, eredetiek, de a témakörben adott potenciális lehetőségek 
csak részben valósultak meg. A feldolgozás színvonala jónak mondható, a szerző a 
dolgozat tagoltságára és a szerkezet egységessé tételére is kellő gondot fordít. Stílusa, 
fogalmazása azonban némely helyen lehetett volna még szabatosabb, tömörebb.

Összértékelés: dr. Lengyel Gyula szakirodalmi tájékozottsága kiváló, interpretációs 
készsége eminens. Könyvének vannak ígéretes mozzanatai, gondos elemzéskultúrájá-
nak, interpretációs készségének távlatba mutató potenciális lehetőségei. További szak-
mai fejlődésének, értelmezőkészsége gazdagításának ez a könyv fontos állomása lehet. 
A könyv felépítése, argumentációs szerkezete jó szintű.

Az elemzések során főképpen a vonatkozó szakirodalom mértéktartó és hiteles 
felhasználásakor tud meggyőzővé válni az érvelése, főképpen akkor, amikor bátran 
értelmezi, a lehetőség szerint végiggondolja és igyekszik feloldani életünk, gondol-
kodásunk antinómiáit is. Elért eredményeinek magasabb színvonalát még elmélyül-
tebb, a vonatkozó témakör egészére kitekintő alapos anyagismerettel, a szakirodalom 
eredményeinek erőteljesebb és bátrabb kritikai igényű újragondolásával, mélyreható 
szakmai munkával erősítheti.

Érezhetően a szerző pater doctus, értelmiségi, lételeme a papi hivatás: Isten és ember 
szolgálata. A Szabadságban kiteljesedő természettörvény című könyvének „érdemjegyét” 
summa cum laude minősítéssel, a jó ügy iránt cum magna reverentia et caritate – továb-
bi eljárásra javasoljuk. A szerző már a doktori cím tulajdonosa, én csak megerősíthe-
tem ennek jogosságát; mindkét könyve alapján további tudományos igényű kutató-
munkára eminenter alkalmasnak tartom, a kutatás folytatását is jó szívvel javasolom. 
Az opponensként adható maximális pontszámból egyetlen pontot levonok, jelezve: a 
földön az alkotó emberek, köztük a tudósok is a tökéletest keresik, de az ideális sosem 
érhető el – bár folyton törekedni kell rá.

Kodály Zoltán és Nádasi Alfonz bencés atya közös, könyvben is megjelent, 30 éven 
át folytatott „párbeszédes” könyvéből való latin közmondással és egy, hozzá fűzött 
Kodály-reflexióval szeretném jelenkorunk helyzetét jobban megvilágítani: „Mundus 
vult decipi, ergo decipiatur” („A világ azt akarja, hogy becsapják, hát csapják be!” –„Va-
lami rendkívüli nemzeti tragédiánk, hogy ezer éve szinte szándékosan azok mellé álltunk, 
akik becsaptak bennünket. Persze ezt nem úgy értem, hogy magunktól, hanem ostoba vagy 
hazaáruló vezetőink miatt. Mennyi érték veszett el ennek a tehetséges népnek az életéből 
éppen emiatt!” (Kodály Zoltán)

Dr. Lengyel Gyulának, a tudós papnak, bencés öregdiáknak a további tudományos 
kutatáshoz hűséget, tehetségéhez bátorságot, az „Ora et labora” jegyében további, Is-
tentől megáldott, munkás életet, szép eredményeket kívánunk. Emlékezünk arra a 
lélekemelően szép vizuális és lelki élményre is, amikor a jubiláns oltártestvéreivel, 
az igét hirdető dr. Gonda Imre kanonok atyával együtt – az egri Servita-kolostor ud-
varán – ünnepi szentmisét tartott; édesanyja jelenlétében, sok-sok hívének körében 
ünnepelte pappá szentelésének jubileumát. Az egriekkel együtt szép számmal érkeztek 
hívek az ünnepi szentmisére eddigi papi életútjának állomáshelyeiről, Újfehértóról, 
Borsodszirákról, Szendrőből, Jászberényből, de tisztelői érkeztek a Felvidékről is.



2007/3. (11. szám) � 93 �

Dr. Lengyel Gyulának külön is gratulálunk ahhoz, hogy ilyen sokan ismerik, tisz-
telik, szeretik őt és elismerik emberi, papi, tudósi érdemeit. Holtig tanulni vágyó 
öregdiák-társként Zrínyi hitvalló szavaival üzenem: „Befed ez a kék ég, ha nem fed 
koporsó, / Órám tisztességes csak légyen utolsó. / Akár farkas, akár emésszen meg holló: 
/ Mindenütt felyül ég, a’ föld lészen alsó.” Weöres Sándortól is hasonló életbölcsességet 
tanulhatunk: „Egy bizonyosság van csak, a többi függelék: Alattad a föld, fölötted az ég: 
benned a létra…” A Semper paratus doceri jegyében, „álljunk mindig készen, hogy má-
soktól tanuljunk”, a két könyv elolvasása után, bennem is felhangzott a Deo gratias, a 
könyvszerzőnek pedig köszönet!

Dr. Cs. Varga István,
ELTE BTK, habil. professzor,

Eger-belváros fertálymestere
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Azt, hogy Ön kezében tarthatja ezt a folyóiratot és elolvashatja a benne 
leírtakat, sokban köszönhetjük az

ADEPTUS
Mérnöki, Építőipari és Kereskedelmi Zrt.-nek

(elnök-igazgatója Komáromi Gyula), mely vállalat nagylelkű támogatásá-
val megteremtette a kiadás feltételeit. Köszönetünk jeléül illesztettük kiad-
ványunkba ezt az oldalt, amely rövid bemutatása az ADEPTUS ZRt.-nek, 
és annak a szemléletnek, amely irányítja a vállalat vezetőit.

Komáromi Gyula életútját, vallott felfogását családja határozta meg, 
melybe beleszületett: református lelkipásztor édesapa és tanítónő édesanya 
gyermekeként. Az 50-es évekbeli Balmazújvároson egy ilyen családnak csak 
egy célja lehetett: erős erkölcsi nevelésben részesíteni és minél hamarabb 
biztos kenyeret adni a gyerekek kezébe. Az építőipari technikumot Debre-
cenben végezte, majd Budapesten szerzett építőmérnöki diplomát.

Állami nagyvállalatnál kezdődött azoknak az embereknek a szakmai éle-
te, akik később 1992-ben megalapították saját vállalatukat, az ADEPTUS-t. 
A vállalat sikerének záloga a baráti légkör, a jó szellemű csapatmunka.

A 70-es, 80-as évekhez képest a magyar építőipar ma európai szinten 
teljesít. Az ADEPTUS munkáját minősíti, hogy fennállása óta két alka-
lommal részesült Építőipari Nívódíjban. A nagy szakmai elismerést jelentő 
nívódíjat először 2001-ben a tolcsvai bor- és szőlőfeldolgozó üzem (Tokaj-
Oremus Kft.) építéséért, majd 2006-ban az aggteleki Baradla-barlang Vö-
rös-tó–Jósvafő közötti szakaszának felújításáért, illetve a Vörös-tói látogató-
épület kivitelezéséért (konzorcium egyik tagjaként) kapta meg a vállalat.

A D E P T U S ®
MÉRNÖKI,  ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Zrt.
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Fentieken túlmenően hosszasan sorolhatnánk az elmúlt 15 év alatt felépí-
tett létesítményeket, melyek között kórházak, missziós központok, temp-
lomok, iskolák, szociális létesítmények szerepelnek.

Az ADEPTUS megalakulása első pillanatától kezdve folytat karitatív tevé-
kenységet is, anyagi lehetőségei függvényében. Gyermekétkeztetést, rákelle-
nes alapítványt, inkubátorházat, az ökumenikus szeretetszolgálatot éppúgy 
támogatja, mint B.-A.-Z. megye művészeti és kulturális eseményeit, valamint 
számos sportegyesületet. Ezen túlmenően segítséget nyújtanak munkatársa-
iknak is (a 109 fős létszámból 39 fő felsőfokú végzettséggel rendelkezik), akár 
egészségügyi probléma, akár lakásfelújítási gondok megoldása terén. Az

ADEPTUS
Mérnöki, Építőipari és Kereskedelmi Zrt.

közepes nagyságú vállalkozás, ma már évi több mint 6 milliárd forintos 
forgalommal. Vezetői jól tudják, mit jelent az emberek számára a segítség, 
és örömükre szolgál, ha a vállalatnak anyagi lehetősége nyílik egy-egy jó 
ügy támogatására.

3525 Miskolc, Szepessy u. 3–5.
Telefon: (46) 501-391, 412-706 • Telefax: (46) 501-397, 501-398

E-mail: adeptus.mi@mail.datanet.hu

A D E P T U S ®
MÉRNÖKI,  ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI Zrt.

CÉGÜNK TEVÉKENYSÉGI KÖRE:

Építőipari fővállalkozás • Magasépítés • Mélyépítés
Acélszerkezet-gyártás, -szerelés
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E számunk szerzői

Adamczyk, Bogdan OFMConv. a miskolci Minorita-templom plébánosa
Dr. Baán István g. k. szervezőlelkész, egyetemi tanár
Dr. Barzó Tímea jogász, a Miskolci Egyetem docense
Dr. Cs. Varga István ELTE BTK, habil. professzor
Dr. Csizmadia István pápai prelátus, az egri szeminárium rektora
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
Julius Janus érsek, apostoli nuncius
Dr. Koncz Lajos pápai protonotárius, ny. teológiai tanár
Kuklay Antal kanonok, körömi plébános
Dr. Löffler Erzsébet az egri érseki gyűjteményi központ igazgatója
Mariscsák István fizikus, a miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatója
Mándy Zoltán Pál pápai prelátus, az egri bazilika plébánosa 
Dr.  Mezei István tanár, az MTA Regionális Kutatások Központja észak-magyarországi 

osztályának tudományos munkatársa
Mikolai Vince pápai prelátus, esperes, diósgyőri plébános
Dr. Rivasz-Tóth Gyula gyermeksebész, a KÉSZ miskolci csoportjának elnöke
Dr. Seregély István ny. egri érsek
Dr. Szathmáry Sándor ref. lelkész, egyetemi tanár
D. Szebik Imre ny. evangélikus püspök
Taraczközi Gerzson ref. lelkipásztor
Dr. Tihanyi László a Miskolci Egyetem intézetigazgatója, egyetemi tanár
Dr. Ternyák Csaba egri érsek
Dr. Vladár Gábor a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora

Ingyenes mellékletünk:
Czakó István: A szeretet fejedelemasszonya című színműve
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