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Márai Sándor

Mennyből az angyal

MENNYBŐL AZ ANGYAL – 
MENJ SIETVE 
Az üszkös, fagyos Budapestre. 
Oda, ahol az orosz tankok 
Között hallgatnak a harangok. 
Ahol nem csillog a karácsony. 
Nincsen aranydió a fákon, 
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. 
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. 
Szólj hangosan az éjszakából: 
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 

Csattogtasd szaporán a szárnyad, 
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. 
Ne beszélj nekik a világról, 
Ahol most gyertyafény világol, 
Meleg házakban terül asztal, 
A pap ékes szóval vigasztal, 
Selyempapír zizeg, ajándék, 
Bölcs szó fontolgat, okos szándék. 
Csillagszóró villog a fákról: 
Angyal, te beszélj a csodáról. 

Mondd el, mert ez világ csodája: 
Egy szegény nép karácsonyfája 
A Csendes Éjben égni kezdett – 
És sokan vetnek most keresztet. 
Földrészek népe nézi, nézi, 
Egyik érti, másik nem érti. 
Fejük csóválják, sok ez, soknak. 
Imádkoznak vagy iszonyodnak, 
Mert más lóg a fán, nem cukorkák: 
Népek Krisztusa, Magyarország. 

És elmegy sok ember előtte: 
A Katona, ki szíven döfte, 
A Farizeus, ki eladta, 
Aki háromszor megtagadta. 
Vele mártott kezet a tálba, 
Harminc ezüstpénzért kínálta 
S amíg gyalázta, verte, szidta: 
Testét ette és vérét itta – 
Most áll és bámul a sok ember, 
De szólni Hozzá senki nem mer. 

Mert Ő sem szól már, nem is vádol, 
Néz, mint Krisztus a keresztfáról. 
Különös ez a karácsonyfa, 
Ördög hozta, vagy Angyal hozta – 
Kik köntösére kockát vetnek, 
Nem tudják, mit is cselekesznek, 
Csak orrontják, nyínak, gyanítják 
Ennek az éjszakának a titkát, 
Mert ez nagyon furcsa karácsony: 
A magyar nép lóg most a fákon. 

És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi  parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendű népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.” 

Vers
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Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik – 
Ők, akik örökségbe kapták –: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 

Angyal, vidd meg a hírt az égből, 
Mindig új élet lesz a vérből. 
Találkoztak ők már néhányszor 
– A költő, a szamár, s a pásztor – 
Az alomban, a jászol mellett, 
Ha az Élet elevent ellett, 
A Csodát most is ők vigyázzák, 
Leheletükkel állnak strázsát, 
Mert Csillag ég, hasad a hajnal, 
Mondd meg nekik, – 
                           mennyből az angyal 

(Elhangzott a KÉSZ miskolci csoportja rendezte Nemzeti Estélyen
a Művészetek Házában október 20-án, a Kartal–Veczán-díj átadásán)

New York, 1956.
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  ÜNNEPEK – ALKALMAK  

Máger Ágnes kapta
az idei Kartal–Veczán-díjat

A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége miskolci csoportja 
rendezésében került sor a XI. 
Miskolci Nemzeti Estélyre októ-
ber 20-án a Művészetek Házában. 
Ünnepi műsorral emlékeztek 
meg az ’56-os forradalom és sza-
badságharc évfordulójáról. Ünne-
pi beszédet mondott Magyaródi 
Szabolcs, a hamiltoni (Kanada) 
Hunyadi Mátyás cserkészcsapat 
parancsnoka. 

Kedves Hölgyeim és Uraim!
Azt hiszem, az elmúlt évtizedek alatt nagyon sok megemlékezést hallottak az 1956-

os szabadságharcról és forradalomról. Most egy olyan oldaláról világítom meg az ese-
ményeket, amelyekről valószínűleg nem volt túl sok szó itthon. A forradalmat Ha-
miltonban, Kanadában éltem meg. A sors úgy hozta, hogy azon a napon költöztettük 
az egyik barátunkat és a feleségét egyik helyről a másikra. A rádióban másról sem 
beszéltek akkor, mint a magyar forradalomról. Teljesen meg voltunk lepve, épp úgy, 
mint a világ más részein, nem tudtuk elképzelni azt, hogy ez lehetséges és megtörtén-
het, és pont Magyarországon.

Természetesen dolgoznunk kellett, ezért megkértük Papp György görögkatolikus 
lelkészt, hogy üljön a rádió mellé, és két fuvar között, amikor bemegyünk hozzá, me-
sélje el, mi történt. Mindenkit meglepett ez a hősies forradalom, és senki nem tudta, 
hogy mit csináljon. Mi drukkoltunk és imádkoztunk, hogy győzedelmes legyen a 
forradalom, és néhány nap után úgy is nézett ki, hogy győzött. Örömujjongásban 
törtünk ki. Voltak köztünk olyanok, akik nem osztották a nézeteinket. Ők jobban 
ismerték a nyugati világot, mint mi abban az időben, és megmondták, hogy nem 
győzhetünk, mert senki nem engedheti meg, hogy Magyarország miatt kirobbanjon 
egy világháború, vagy atomháború. Mi elhallgattattuk ezeket a károgó varjakat, mert 
hittük és akartuk is hinni, hogy Magyarország kivívja a teljes függetlenségét. 

Amint teltek-múltak a napok, hirtelen megindult a szuezi támadás. Erről az ame-
rikaiaknak halvány fogalmuk sem volt, mert angol segítséggel izraeliek indították. 
Később olvastam, hogy eredetileg november végére, december elejére tervezték ezt a 
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háborút, de amikor a magyar forradalom el-
kezdődött, előre hozták október végére. Mi-
kor látták, hogy a magyar forradalom győz, 
azonnal elindultak. Ez a zavarosban való ha-
lászásnak iskolapéldája. Hogy mennyire nem 
voltak felkészülve erre, abból is láthattuk, 
hogy az akkori amerikai elnök, Eisenhower 
tábornok beteget jelentett. Kijelentették, 
hogy szívinfarktust kapott, csak pár nappal 
később derült ki, hogy kacsa volt az egész. 

Közben mi, magyarok is szervezkedtünk, 
örömünnepséget tartottunk. Igen ám, de az 
örömünnepünk arra a napra esett, november 
4-ére, amikor meghallottuk, hogy az oroszok 
óriási erőkkel megindultak a magyar forra-
dalom leverésére. Egy népgyűlést tartottunk 
a görögkatolikus egyház dísztermében, ami 
a legnagyobb volt a magyar termek között. 
Egyik beszéd a másik után hangzott el. Leg-
alább öt-hatszázan voltunk abban a teremben. A szónok fegyvert követelt, és mondta, 
hogy mi is megyünk, még a nők is a magyar szabadságharcosok segítségére. 

Óriási volt a tombolás, lelkesedés, amikor Papp György főtisztelendő úr nagyon 
nyugodt hangon kezdett beszélni, aminek a lényege az volt, hogy imádkozzunk, ne 
csak a magyar szabadságharcosok érjenek haza békében, nyugalomban, hanem a meg-
szálló vörös csapatoknak a kiskatonái is hazatérhessenek. Mindenki meg volt hatva, 
de a harcias lelkesedésnek természetesen vége lett. 

A következő napokban megindult az áradat a nyugati határon keresztül, ami szin-
tén nagy meglepetés volt, hogy nem zárták le azonnal az oroszok. Akkor gyűjteni 
kezdtünk mindenfélét, hoztak a perzsabundától kezdve mindent. A kanadai hadsereg 
egy nagy termet bocsátott rendelkezésünkre a helyi kaszárnyában. Amikor elkezd-
tük a gyűjtést, megjelent ott egy csoport nő. Ezek a kanadai magyar munkáspártnak 
az emberei voltak, kommunisták, vagy legalábbis baloldali érzelmű emigránsok és 
leszármazottaik voltak, valószínűleg a Horthy hadseregbe való bevonulás után kerül-
tek ki. Addig semmiféle kapcsolat nem volt köztünk. Mikor ez a két csoport, a mi 
lányaink és feleségeink és azok meglátták, ölelték és csókolták egymást. Ez korábban 
elképzelhetetlen volt, de azt bizonyítja, hogy a magyar forradalom leverése nemcsak 
a nemzeti érzésű magyaroknak tett óriási kárt, ilyen benyomást, de még a baloldali 
embereknek is. Még ők is elképzelhetetlennek tartották, hogy a szovjet katonák ma-
gyarokat, nőket és gyermekeket is gyilkoljanak Budapest utcáin. 

Jellemző a lelkesedésünkre, hogy különböző társaságok kezdtek szervezkedni Angli-
ában, Amerikában, Kanadában. Azt mondtuk, a harcok tartanak még egy darabig, mi 
is kérünk fegyvert, azzal térünk haza Magyarországra, segítjük a felkelőket. Angliában 
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egy magyar százados szervezte az ottani magyarokat, katonaviselt embereket, aki szí-
vesen hazamentek volna harcolni. 

Ezek után természetesen lecsendesedtek a dolgok, de a gyűjtést tovább folytattuk, 
és a német légitársaság ingyen szállította ezeket a szeretetcsomagokat. Később meg-
érkeztek az első menekültek. Mikor meghallottuk, hogy az egyik vasútállomásra fut 
be egy szerelvény, amelyiken 50–60 magyar fi atalember, fi atal családok jönnek, tejbe-
vajba fürösztöttük őket, elláttuk őket mindennel, amire szükségük volt.

Ami a nyugati világot illeti, a keserű tapasztalatunk az, hogy mások érdekeiért – még 
akkor sem, ha ez az ő érdekük is – nem hajlandók fegyvert fogni. Különösen állt ez 
akkor az amerikaiakra, akik még mindig a második világháború propagandáinak ha-
tása alatt éltek. Annak idején ők is ünnepelték az orosz hadsereg győzelmeit. De nem 
mindegyik amerikai tábornok volt ilyen felfogású, volt egy tábornok, George Patton, 
aki már négycsillagos tábornok volt, tehát csak egy csillag hiányzott ahhoz, hogy a leg-
magasabb katonai rangot elérje. Az amerikai 3. hadsereget vezette közvetlenül a part-
raszállás előtt. Olyan ember volt Amerikában, mint Németországban Rommel volt. 
Mindenki lelkesedett érte, a katonái mindent megtettek érte. Tiszta, rendes módszer-
rel harcolt, és amikor vége volt a háborúnak, Bajorország nyugati részét és Ausztriát 
szállta meg az amerikai hadsereg. Legnagyobb meglepetésünkre az amerikaiak már 
tisztességesen bántak a magyarokkal, és a genfi  egyezménynek megfelelően néhány 
napon belül leszerelték a német és magyar hadseregeket és szabadon engedték a hadi-
foglyokat. Ő kijelentette, biztos benne, hogy a Szovjetunióval előbb-utóbb háborúba 
fognak keveredni. Ő volt az egyetlen épeszű tábornok az egész amerikai hadseregben. 
Néhány nap múlva leváltották és a 4. hadsereg vezetését bízták rá. Ő volt az egyetlen 
ember, akire számíthattunk volna, mert ha akkor az amerikai hadsereg megtámadta 
volna az oroszokat, egészen más lett volna Európa és a mi helyzetünk is.

Ennek aztán az lett a következménye, hogy hosszú éveken át dúlt a hideghábo-
rú, Magyarországot, Lengyelországot, Csehszlovákiát, a balti államokat Romániával 
együtt rabszolgasorban tartotta a Szovjetunió. Ha valaki arra gondolna, hogy bár-
mely nagyhatalom tisztán baráti szívességből segítene nekünk bármilyen formában, 
az erősen csalatkozik. Palmerston 
angol külügyminisztertől egyszer 
megkérdezte egy képviselő a par-
lamentben, mondja, miniszter úr, 
Angliának vannak örök barátai? Ő 
így válaszolt: Angliának nincsenek 
örök barátai, csak örök érdekei. 
Ezt tessék mindig fi gyelembe ven-
ni, ez így van. A mai helyzet is ezt 
bizonyítja. A kis államokat ütkö-
zőállamoknak használják, és úgy 
használják kényük-kedvük szerint, 
ahogy jól esik. (Fojtán László felvételei)
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Remélem, előbb-utóbb megússzuk ezt a rettenetes inváziót, ami most folyamatban 
van, és remélem, vége lesz előbb-utóbb. Mindenki tudja, hogy a kulcs Törökország. A 
törökök már nagyon régen szeretnének az EU tagja lenni. Ezt eddig visszautasították, 
ezért ez a válság Törökország bosszúja. Azokat a menekülteket, akik most özönlenek 
Görögországon keresztül, a törökök engedték ki, ők oszlatták fel a táboraikat és biz-
tatták őket, hogy menjenek Németországba. Nem tudom, mi lesz, de eddig az volt a 
szerencsénk, hogy a kormány lehetetlenné tette ezeknek a tömegeknek az országon 
való átvonulást. Reméljük a legjobbakat, hogy a jövő mást hoz, de legyünk készen 
mindig a legrosszabbakra. Köszönöm a türelmüket.

Az ünnepi műsor után kerül sor a Kartal–Veczán-díj átadására. A díj két névadója, 
Kartal Ernő minorita tartományfőnök és Veczán Pál evangélikus esperes, életükben 
mindketten fontos szerepet játszottak papi, lelkészi feladataikon túl Miskolc kultu-
rális és közéletében. A díjat idén Máger Ágnes festőművész vehette át, akinek képei, 
freskói több miskolci és Borsod megyei templomot díszítik, több alkotása külföldön, 
többek között a Vatikánban is megtalálható.

Máger Ágnes életútja és munkássága
Diplomáját 1971-ben Magyar Képzőművészeti Főiskolán szerezte. Mesterei voltak 

Sarkantyu Simon, Domanovszky Endre. 1971-től rendszeres kiállító. Egyéni, csopor-
tos, hazai és külföldi tárlatok résztvevője.

1971 óta Miskolcon él, azóta tevékenyen részt vesz a város művészeti életében. A 
festészet mellett szobrászattal, könyvillusztrációkkal foglalkozik. 1981–85 között a 
Nemzeti Színház és Miskolci Nyári Fesztivál (a mai Miskolci Operafesztivál elődje) 
kreatív alkotója díszlet- és jelmezterveivel. Munkásságára zenei és irodalmi élményei 
is hatnak. Zenei átiratokból, irodalmi parafrázisokból több önálló kiállítása született.

A Gömöri Műhely, Gömöri Művésztelep megalapítója, vezetője és szakmai irányí-
tója több mint 25 éve. Az országosan is ismertté vált, Miskolci Irodalmi Szalon házi-
asszonya, ahol kortárs költők, írók mutatkoznak be havi rendszerességgel. 

Munkásságában jelentős szerepet kap a szakrális művészet. A szendrői és ináncsi 
római katolikus templom teljes festése, a vatikáni Veronika oltár, az avasi jezsuita 
templom szárnyasoltára jelzi ezt.

Fontosabb elismerései: Derkovits ösztöndíj, Miskolc városi Nívódíj, Hatvan, Vesz-
prém város díjai, Kondor Béla díj, Múzsa díj, Gömörszőlős díszpolgári cím.

Alkotásai  megtalálhatók: Londonban, Lengyelországban, Németországban, Svájc-
ban, a Vatikánban, itthon a Magyar Nemzeti Galéria, a Szombathelyi Képtár, a Her-
man Ottó Múzeum, a Miskolci Galéria őrzi képeit.

A Magyar Képzőművészek Szövetsége, a Magyar Képzőművészeti Alap, a Miskolci 
Széchenyi Irodalmi Művészeti Akadémia tagja. 

Művészi és civil munkássága közismert a városban. Elkötelezettsége, hite, önzetlen 
segítőkészsége példamutató. Büszkesége lánya és két szép unokája és férje, dr. Végvári 
Lajos, aki már nem lehet közöttünk.

Máger Ágnes a következő szavakkal köszönte meg a kitüntetést:
– Nagyon megható…, nagyon köszönöm önöknek ezt a szép díjat. Látva az ’56-os 
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képeket, eszembe jut gyerekkorom. 11 éves voltam és hallgattuk a rádiót, az eseménye-
ket, a híreket, az egész család. November 4-én iskolában voltunk. Emlékszem, törté-
nelemóránk volt, és bejött a tanárnő. Akkor már mindenki az eseményekről beszélt, 
a felnőttek, a kisgyerekek is, és a tanárnő azt mondta: gyerekek, történelmi órákat 
élünk, menjetek haza, de ne csoportosuljatok, háromnál-négynél többen ne menjetek 
együtt, mert az már csoportnak számít. Hazaértem, édesapám és édesanyám is otthon 
volt, szótlanok voltak. Valahogy kivettem a beszélgetésükből, hogy bejöttek az orosz 
tankok, és lehetett is hallani a városban. Én Szombathelyen születtem, ott jártam 
iskolába, és mint nyugati város, tele volt orosz katonával. Egy olyan helyen laktunk, 
ahol a jobboldali szomszédunk Vukán ügyvéd volt, akinek a fi a híres zongorista lett, 
a baloldali szomszédunkban pedig Bezerédi grófl ányok laktak, hárman, cérnavékony, 
gyönyörű lányok, mindig fekete ruhában jártak, imakönyvvel. Az ő házuk hátuljába 
is beszállásolták az orosz tiszteket, és a Vukánék házába is. Én valahányszor kimentem 
az utcára, mindig láttam vagy elölről, vagy hátulról azt az óriási tányérsapkát, amire 
jól emlékszünk, a rendszerváltozásnál egy kiváló grafi kus elkészítette hátulról azt a 
koponyát a tányérsapkával, és aláírta, tovariscsi konyec. 

Amikor sírdogáltam, hogy hát ezért harcoltak, apukám ment ki a szobából, és 
csak annyit mondott, hogy szolgáltunk. Ezt olyan keményen mondta. Akkor én ezt 
nem értettem, hogy ez mi. Mindig azt hallottuk, hogy aki szolgál, az csak cseléd le-
het. Akkor ez a szó mégis annyira nyomot hagyott bennem, hogy szolgáltunk… Ez 
szolgálat. Később rájöttem, nagyanyám is miért mondta azt, hogy nagyapa szolgált. 
Anyai nagyapám az első világháborúban átúszta a jeges Dunát, és veseproblémái 
lettek emiatt, és később ez okozta a halálát. De nagymama sose mondta azt, hogy 
áldozat volt, mindig azt mondta, nagyapa szolgált. Szolgálat volt, amikor mentette 
a századát. Valahogy ez a szó beleívódott a családba, belénk, gyerekekbe is. Hárman 
vagyunk testvérek. 

Csáti-Érsok Károly szavalatai és nem utolsósorban Magyaródi úr ünnepi be-
széde annyira mélyen megrendítettek, és arra gondoltam, hogy valóban, há-
nyan, hányféleképpen szolgálunk. Nagyon sokféleképpen. Minden áldott nap, 
mindannyiunknak megvan a szolgálata, a jócselekedete. Kisebbek, nagyobbak. 
Engem ez a nagyon kellemes baleset ért, hogy ezért a szolgálatért még ki is tün-
tetnek. Meg kell mondjam, szolgálni igazán csak alázattal lehet. És csak az tud 
alázattal szolgálni, akinek hite van. Mert akinek hite van, mögötte van az Isten. 
És aki mögött az Isten van, az tud csak alázattal, szeretettel és örömmel szolgálni. 
Ezt a példát mutatta nekünk Kartal Ernő tartományfőnök, és ezt mutatta Veczán 
Pál evangélikus lelkész, esperes is. Mindketten nagyon vidám, örömteli emberek 
voltak. Ernő atya úgy szolgált, hogy örült annak, ha egy szentbeszédet szépen meg-
tartott, ha a gyerekekkel foglalkozhatott. Veczán Pál pedig mindenkihez, akihez 
odafordult, egy mondatra, két szóra, nem csak testével, lelkével, szeretetével, úgy 
szolgált mindenkit, minden egyes embert. 

Úgy. Veled Uram!
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Jeney Edit

Oral history

Nem tudom, eleget kérdeztük-e őket, kellőképpen „kiszívtuk-e” belőlük azt a tudást, 
tanúságot és tanulságot, ami a sűrű történelemtől terhelt évtizedekben felgyűlt bennük. 
(Akár nagyapánkról, anyánkról, vagy akár hazánk egyik-másik hiteles, szellemi, erkölcsi 
nagyságáról van is szó...) 

Mindenesetre a miskolci Lévay József Közművelődési Egyesület az ’56-os forradal-
munkra és szabadságharcunkra emlékezve meghívta a 90 esztendős, miskolci kötődéssel 
is rendelkező (a város legősibb gimnáziumában, a „Lévayban” érettségizett) Regéczy-
Nagy Lászlót, a Bibó–Göncz–Regéczy-per 15 évre ítélt harmadrendű vádlottját, a Tör-
ténelmi Igazságtétel Bizottság elnökét. Most az előadásából idézek néhány kiragadott 
gondolatot:

„Bibó István tétele szerint, ha egy rendszer alapjában hazug, akkor az olyan, mint a 
fundamentum nélküli, futóhomokra felhúzott épület: előbb vagy utóbb összedől. Rákosi 
sztálinizmusa épp úgy hazugságon alapult, mint Kádár állama. A hatalom ötvenhat előtt 
maga is elhitte saját hazug propagandáját. Azt, hogy a munkásosztály teljes egészében 
kommunista. Letartóztatásom után a vizsgálótiszt azt mondta: a magyar munkásosztály 
most bebizonyította, hogy sose lesz megbízható szövetségese a Szovjetuniónak. Ha pedig 
megbízhatatlan, akkor mi teszünk róla, hogy szétzilált, elvtelen, kispolgári massza legyen!

Azt írta Bibó a forradalomról: „az egész nemzet egy fejjel volt magasabb önmagánál”. 
S most felvetődhet a kérdés: 33 évig tartó nemzetakasztás, lélekvesztés után mi képesek 
lehettünk volna ’89-ban túlnőni saját magunkon?! Ugyan ki ellen vívhattunk volna 
szabadságharcot, mikor az egyik megszálló még ki sem ment, már itt is volt a másik 
megszálló, a pénzhatalom?! (Ez utóbbira különben sem lehet gépfegyverrel lőni...) A 
szabadság könnyen ehető, de nehezen emészthető étek, írta Rousseau. S miközben mi 
nem voltunk, nem lehettünk felkészülve erre az eledelre, a főkáderek már a ’80-as évek 
elejétől nyugati egyetemekre járatták a gyermekeiket. Azért tanulták ott a pénzgazdál-
kodást, makroökonómiát, hogy amikor Magyarországon bekövetkezik az átállás, akkor 
ők kerüljenek helyzetbe! Végül is adódik a kérdés is: mit tekinthetünk a mai demokrá-
ciánk alapjának?!

Magunknak kell, magunkra szabva megalkotni a saját demokráciánkat! Ugyanis, amit 
mástól veszünk át, az soha nem lesz a sajátunk, nem lesz életképes. Amerika szereti a sa-
játját exportálni. (A következményei láthatók, szerte a világban) Nem érti Európát, azt 
hogy itt az önálló államoknak különböző múltjuk van. Az amerikai mentalitás – innen, 
az öreg kontinensről szemlélve – gyermekded. Ami nem is baj, szerethető és kedves is, 
csak ne játsszon kézigránátokkal – de játszik…”

Végül kerüljön ide Regéczy-Nagy Lászlónak egy csöndes megjegyzése. Az öregség két 
nagy ajándéka, hogy vannak történetek, amelyeknek megélhettem a végét, és vannak 
történetek, amelyeknek nem kell megélnem a végét.
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Elbúcsúzott Miskolctól, beiktatták 
Debrecenben Palánki Ferenc püspököt

A miskolci katolikus papság szokásos elsőcsütörtöki találkozójának programja 
októberben nemcsak azzal bővült, hogy névnapján köszöntötték Palánki Ferenc ki-
nevezett debrecen-nyíregyházi megyéspüspököt, hanem ha még nem is hivatalosan, 

el is köszöntek tőle. Mikolai 
Vince főesperes, diósgyő-
ri plébános köszöntőjében 
utalt a püspök védőszent-
jére: olyan ifj onti buzgó-
sággal végezze munkáját új 
állomáshelyén, mint ahogy 
Szent Ferenc vezette társait. 
Megemlítette, hogy a püs-
pök minden új állomáshe-
lyén egyet lépett Kelet felé. 
A győri főiskola után Vác, 
Budapest, Eger, majd Mis-
kolc következett, és most 
Debrecenbe, illetve Nyíregy-
házára kerül. Valamennyiük 

nevében kérte Isten áldását a főpásztor életére és munkájára. Egy ikont is ajándé-
koztak emlékül a püspöknek, aki röviden válaszolt a köszöntésre.

– Köszönöm a köszöntő szavakat, Vince atya említette ezt a keleti irányt, va-
lóban Kelet felé megyek, de a Kelet maga Krisztus. Tudom, ha mindig Kelet felé 
megyünk, egy idő után körbeérhetünk. Addig biztosan nem fogok élni, hogy kör-
beérjek a világon, de azt szeretném, hogy a Kelet, a felkelő nap, Krisztus jelképe, 
és a keleti irány is Krisztus legyen. Kérem, azért imádkozzatok, hogy az életem 
irányultsága mindig Krisztus legyen, a felkelő napunk, a feltámadás. Erre utal a 
jelmondatom is: Krisztus a feltámadás és az élet. Ezt szeretném bukdácsolva, de 
lelkesen, örömmel, mindig az Isten szándéka szerint megélni, életre váltani. Hálás 
vagyok a jó Istennek, hogy ezt a négy évet itt, együtt tölthettük. Már a püspök-
szentelésemen is mondtam, Szent Pált idézve, hogy „felejtem, ami mögöttem van, 
és az előttem lévő felé rugaszkodom”. Én nem felejtem, ami mögöttem van, hanem 
hálát adok érte, de valóban, az előttem lévő felé rugaszkodom. Ehhez a rugaszko-
dáshoz, a Krisztusra hangoltsághoz kérem az imádságaitokat, ígérem, hogy én is 
imádkozni fogok értetek.

November 8-án, vasárnap, a 10 órai szentmisén búcsúzott el a püspök a Mind-
szenti-templomban a hívektől, a várostól. A szertartás végén a város nevében 

Palánki Ferenc a Mindszenti templomban búcsú-
zott el a várostól              (Fojtán László felv.)
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Pfl iegler Péter alpolgármester és Molnár Péter, a KDNP városi frakcióvezetője kö-
szöntötte a megyéspüspököt.

November 14-én a debreceni Szent Anna-székesegyházban iktatták be a Debrecen-
Nyíregyházi Egyházmegye új főpásztorát, Palánki Ferencet.

Az ünnepi szentmisén részt vettek Alberto Bottari de Castello, Magyarország apostoli 
nunciusa; Erdő Péter bíboros; Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
(MKPK) elnöke; a magyar püspöki kar tagjai; külföldről érkezett főpásztorok; vala-
mint az állami tisztségviselők közül Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelős államtitkár; Papp László, Debrecen polgármestere; illetve 
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is.

Az ünnepi szentmise elején Alberto Bottari de Castello köszönetet mondott a 
leköszönő főpásztornak, Bosák Nándornak az egyházmegyéért sok éven át végzett 
áldozatos munkájáért, majd bátorította és imádságáról biztosította az új megyés-
püspököt az előtte álló pasztorális feladatok útján. A nuncius ezt követően felol-
vasta Ferenc pápa kinevezési okmányának első sorát latinul, a teljes szöveget pedig 
Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki irodaigazga-
tója olvasta fel magyarul.

A magyar püspöki kar részéről Veres András mondott köszönetet Bosák Nán-
dornak. Kiemelte, hogy az ember akkor örül, ha birtokol valamit, ám még boldo-
gabb, ha azt meg is tudja osztani másokkal, s a legboldogabb pedig akkor lesz, ha 
saját magát tudja megosztani, hiszen ez az igazi szeretetcselekedet. Bosák Nándor 
megyéspüspök huszonkét éven keresztül tette ezt, osztotta magát szerénységgel és 
mély lelkülettel.

Veres András hozzátette: Bosák Nándor beiktatásakor azt mondták, hogy
egy egyházmegye első püspökének vértanúvá kell válnia – ő azzá is vált odaadó 
munkájával, melyet utódjának is követnie, folytatnia kell. Az eddig elvégzett
munka során sok dolog kialakult már, ám semmi sincs kőbe írva, még minde-
nen lehet változtatni, még mindent lehet fi nomhangolni – és mindez az új püs-
pökre vár most. 

Ternyák Csaba egri érsek az Egri Érseki Tartomány nevében örömét fejezte ki, hogy 
ismét az Egri Főegyházmegyéből kerül ki megyéspüspök. Mint mondta, az öt év alatt 
Palánki Ferencet segédpüspökként jó embernek, jó kereszténynek és jó püspöknek 
ismerték meg ő és az emberek is, ám azt nem szeretné elárulni, miért, hadd maradjon 
egy kis feltárni való titokzatosság a debreceni hívek számára is.

Fekete Károly református püspök a Tiszántúli Református Egyházkerület nevében 
adott át Bosák Nándornak egy Bethlen Gábort ábrázoló emlékplakettet, megköszön-
ve az eddigi, hatékony közös munkálkodást. Mint mondta, Bethlen Gábor, a türe-
lem fejedelme volt az első, aki megteremtette Erdélyben az ökumenizmust. Az új 
püspöktől, Palánki Ferenctől pedig azt kérte, hogy a jelmondatát szem előtt tartva 
– miszerint Jézus a feltámadás és az élet – végezze munkáját, mert ha ez a húsvéti 
titokba vetett hit vezeti, akkor biztos, hogy szépen folytatódik az eddigi ökumenikus 
munkálkodás Debrecenben.
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Kocsis Fülöp érsek-metro-
polita a görögkatolikusok 
nevében üdvözölte Palánki 
Ferencet, s reményét fejez-
te ki, hogy a Bosák Nándor 
püspök által elkezdett öku-
menikus munka a továbbiak-
ban is folytatódni fog.

Felföldi László az egyház-
megye papsága nevében arra 
kérte az új főpásztort, hogy a 
köszöntésre kinyújtott kezet 
elfogadva közösen indulja-
nak az egyházmegye és a hí-
vek szolgálatának útján.

„Isten a szeretet” – hang-
zott Palánki Ferencnek, a 
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új megyéspüspökének első mondata. Mint 
mondta, új szolgálatát ebben a szemléletben szeretné elkezdeni, mert hiszi, hogy Isten 
elkötelezett szeretete mellettünk van, s ebben a tudatban kell munkálkodnunk és él-
nünk. Ezt követően a homíliájában is erre a gondolatra tért vissza, s hangsúlyozta: „Is-
ten nem azért szeret bennünket, mert jók vagyunk, hanem hogy jók legyünk”. Ezért 
is kell szüntelenül imádkoznunk hozzá, ami egy szüntelen kapcsolatot jelent vele.

Szolgálatának hangsúlyát is elsősorban erre, Isten dicsőítésére szeretné helyezni az 
új megyéspüspök, aki felsorolta azokat a további súlypontokat is, melyekre püspök-
ségét építeni szeretné. A családpasztoráció, mely nem egy rétegpasztoráció, hanem 
maga a pasztoráció; a testvéregyházakkal való kapcsolat, mely néha ugyan lelassul, 
megtorpan, ám a Szentlélek mindig előrébb vezeti; s végül az egyszerű és szeretetteljes 
igehirdetés, mellyel Ferenc pápának a lateráni bazilikában a legutóbbi püspökszente-
léskor elhangzott szavait és útmutatásait akarja követni.

Az új főpásztor első intézkedéseként megerősítette eddigi szolgálatában Felföldi 
László püspöki helynököt, Krakomperger Zoltán püspöki irodaigazgatót és Törő 
András püspöki titkárt.

Bosák Nándor püspök átadja a pásztorbotot utó-
dának a debreceni beiktatáson
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A jövő záloga 

LEZÁRULT A KÁROLYI GÁSPÁRPROGRAM

Hálaadó istentisztelettel egy-
bekötött ünnepségen adták át a 
belül átalakított és korszerűsített 
gönci református templomot, 
illetve a szomszédságában talál-
ható megújult és kibővített bib-
liamúzeumot. Ezzel lezárult a 
másfél éven át tartó Károlyi Gás-
pár-program. A 450 millió forin-
tos, kiemelt kormányzati támo-
gatással megvalósuló beruházás 
során az első teljes magyar nyelvű 
Biblia fordításának és nyomtatá-
sának helyszínei újultak meg.

A november 7-i, gönci refor-
mátus templomban tartott istentiszteleten Szabó István, a MRE (Magyarországi Re-
formátus Egyház) Zsinat lelkészi elnöke igehirdetésében a bibliafordítások és azok 
revízióinak szerepére emlékeztetett, melyeknek céljuk, hogy Isten üzenetét újra és 
újra érthetővé tegyék számunkra. „Károlyi Gáspár első teljes magyar bibliafordítása 
óta magyar ember nem mentegetheti magát azzal, hogy nem értem mit akar az Isten. 

(...) Evangélium nélkül 
nincs hit, és Isten meg-
szólítása nélkül nincs 
felelet!” 

A Timóteushoz írt első 
levél 3. fejezetének 16. 
verse alapján az üdvösség 
titkának két dimenziójá-
ra hívta fel a fi gyelmet: az 
egyiket – miszerint Jézus 
Krisztus megjelent az an-
gyaloknak és felvitetett 
dicsőségében – mi nem 
érzékelhetjük, ugyanak-
kor a másikat – azt, hogy 
megjelent testben és hir-

A Károlyi biblia címoldala

A Károlyi programot Csomós József püspök mutatta be
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dették a népek között 
– igen. A Dunamelléki 
református püspök az 
utóbbihoz sorolta az 
írott Igét és így minden 
bibliafordítást is.

Balog Zoltán minisz-
ter köszöntőjében emlé-
keztetett arra, hogy Ká-
rolyi Gáspár 425 évvel 
ezelőtt fejezte be a Biblia 
magyar nyelvre fordítá-
sát, és nélküle ma nem 
beszélnénk magyarul. 
„Károlyi Gáspár biblia-
fordítása mindennapi 
kenyér, nehéz időkben 
maga a levegő, ami nélkül megfulladnánk.” Az emberi erőforrások minisztere azt 
mondta, a gönci Biblia-kiállítás megújulása arra buzdít, hogy a Szentírás alapján 
„újuljon meg kiállásunk és protestáljunk azért, ami nem a múlt, nem múzeumi 
darab, hanem a jövő záloga”. Kitért arra is, hogy a magyar nyelv művelése rokon 
a hit megőrzésével és erejével, Klebelsberg Kunó egykori minisztert idézve pedig 
úgy fogalmazott: „az élet a magyar nyelv és kultúra erejében van”. A tárcavezető a 
magyar vidék jövőjéről is beszélt, azt mondta, hogy „a magyar vidék megújulása és 
ereje nélkül Magyarország sem lehet erős”.

A Károlyi Gáspár-program három része a fordítót, a nyomtatást és az emlékezést 
fogja össze: elsőként a gönci római katolikus templom, Károlyi egykori prédi-
káló helye újulhatott meg belülről és kapott statikai megerősítést, az épületben 
végzett régészeti feltárás pedig megválaszolta a kérdést, hogy a bibliafordító sírja 
az altemplomban található-e. „Az ásatás során megerősítést nyert, hogy Károlyi 
Gáspár földi maradványai máig ismeretlen helyen nyugszanak” – erősítette meg 
a tényt Csomós József tiszáninneni református püspök a program részletes bemu-
tatása során. A második ütemben Vizsolyban, az első teljes magyar nyelvű Biblia 
nyomtatásának helyszínén, a templom teljes külső felújítása mellett restaurálták 
a freskókat, és korszerű nyomtatástörténeti kiállítás jött létre, mellyel Mantskovit 
Bálint lengyel származású nyomdásznak állítottak emléket. A program harmadik, 
záró szakaszában a Gönci Református Egyházközség épületei újultak meg: a gönci 
református templomot alkalmassá tették konferenciák szervezésére, bővítették a 
Károlyi Gáspár Múzeumot, megújították a helyi bibliatörténeti kiállítást, és meg-
szépült a Károlyi-szobor köré épített emlékkert – tájékoztatott Csomós József, aki 
ötletgazdaként 2013-ban vázolta fel a programot.

A Károlyi Gáspár Múzeum átalakítása során négy helyiséget alakítottak ki, köz-

Balog Zoltán miniszter köszöntője
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tük Tanászi Árpád, a Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtárának mun-
katársa által megtervezett bibliatörténeti kiállítást, amely interaktív alkalmazások 
segítségével mutatja be a magyar bibliafordításokat és a Biblia születésének hely-
színeit. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem és a Sárospataki Tudományos Gyűj-
temények együttműködési megállapodásának jóvoltából – melyet az ünnepségen 
írtak alá – ezek a számítógépes programok a Tudományos Gyűjtemények tulajdo-
nába kerülnek. Csomós József hozzátette: a Károlyi Gáspár-programnak köszön-
hetően a látogatók 21. századi körülmények között találkozhatnak a Bibliával és 
akár több száz fős konferenciákon elemezhetik a magyar történelemre és nyelvre 
gyakorolt hatásait.

Az istentiszteleten két előadás is elhangzott: Monok István, a MTA Könyvtárának 
főigazgatója a Biblia értelmezéseiről a reformációig beszélt, Dienes Dénes gyűjtemény-
igazgató pedig a Rákóczi Újszövetséget mutatta be. Az ünnepségen közreműködött a 
Gönci Református Egyházközség vegyeskara.

Kojsza Péter
(tirek.hu)
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  EGYHÁZAK, TEOLÓGIÁK, HITVALLÁSOK  

Pehm G. Antal TORG

Szent Ferenc Kistestvérei

Elsősorban a közösség születéséről – mert egy fi atal 
közösségről van szó az alapítását illetően –, illetve a lel-
kiségéről akarok elmondani néhány dolgot, és miután 
szorosan hozzánk tartozik, a lelkipásztori koncepción-
kat is körvonalazni akarom. 

Ferenc pápa 2013 végén 120 rendi elöljáró jelenlétében 
meghirdette a szerzetesek évét, amely 2014. november 
30-ától 2016. február 2-ig tart. A Szentatya azt mondta: 
én is szerzetes vagyok, továbbá, „ébresszétek fel a világot, 
legyetek tanúi egy másfajta cselekvésnek”. Tudjuk jól, 
hogy az is jelentős tény, hogy 2013. március 13-án Jorge 
Mario Bergoglio jezsuita szerzetes, kardinális személyé-
ben 1831 óta először választottak szerzetest pápául, illetve 
legelső alkalommal jezsuitát. A kardinálisok szándéká-
nak van egy üzenete, hogy szerzetest választottak az egy-
ház élére. A névválasztás szintén újdonság, Ferenc pápa 
néven elsőként vonul be az egyház történetébe. Ezzel két reformmozgalmat kapcsol 
össze, a ferences, XIII. századi mozgalmat, illetve a XVI. századi jezsuiták lelkiségét. 
Mindkettőnek az a sajátossága, hogy Krisztus-központú lelkiség. 

Amikor a kuriális bíboros, Joao Braz de Avíz, a Szerzetesi Kongregáció prefektusa 
megpróbálta megfogalmazni, mi a szerzetesek évének célja, azt mondta, „a férfi  és női 
szerzetesi családok tagjai tudatában vannak, hogy nem mesélhetik el a nagy történe-
tet, ami a múltban zajlott, hanem arra is hivatottak, hogy a jövőben nem kevésbé szép 
és nagy történetet írjanak”. Ez különösen nyugaton érzékelhető, nálunk annyira nem, 
mert a szerzetességet sokáig elnyomták, és boldogok voltunk, hogy a rendszervál-
tás után a szerzetesközösségek újra indulhattak. Nyugaton sok szó esik a szerzetesség 
válságáról. Ezért fogalmazott így a kongregáció prefektusa, hogy „a szerzetesrendek 
krízisét nem szabad a halál előszobájának tartani, sokkal inkább kairoszként, alkalmas 
időként, a mélységből fakadó növekedésre”. 

Nem hallgathatjuk el, hogy a szerzetesség, ugyanúgy, ahogy a keresztény család, 
megújulásra szorul, és ennek forrásai állnak rendelkezésünkre. Azt a kritikát, amit 
a szerzetesekkel szemben megfogalmaznak, alázatosan magunkra kell venni, ahogy 
minden keresztény házasságnak is, ahol a kudarcok többé-kevésbé megjelennek, ha 
másként nem, a hitnek a következő nemzedék számára való továbbadásban. 

Pehm G. Antal
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A Szentatya így fogalmaz: „A szerzetesek próféták.” Az ifj úsági világtalálkozón így 
fogalmazott: „Egy szerzetes soha nem mondhat le a próféciáról. A prófécia hangos, 
lármás, sokak szerint cirkuszt csinál. A valóságban azonban az a karizmája, hogy ko-
vász legyen. A prófécia az evangélium szellemét hirdeti.” 

Sokan fel is tették a kérdést, és mi is igyekszünk magunkra venni: próféták-e még 
a szerzetesek? Ez jó kérdés, mert ma a keresztény család is különösképpen jelszerű 
ebben a világban, ha tényleg keresztény családként működik. Tehát a keresztény csa-
ládnak is megvan a maga prófétai jel szerepe, ahogy megvan a szerzetességnek is. A 
kettőt nagyon elválasztani nem szabad.

Tehát próféták-e ma még a szerzetesek? A szerzetesek életstílusa és életformája va-
jon Krisztus életformájáról, radikális követéséről szól-e? A szerzetes közösségbe be-
lépők mit keresnek? Hogyan állnak életrevalóság tekintetében? A szerzetesi egzisz-
tencia remény-egzisztencia-e, amelynek testében ott van az apokaliptikus tövis? (Ez 
egy kicsit magyarázatra szorul, Pál apostol mondja, hogy testembe tövist kaptam, 
és háromszor kértem az Urat, hogy vegye el tőlem, de azt mondta, elég neked az én 
kegyelmem.) A szerzetesi egzisztencia a sebzettségnek, a fájdalomnak, a keresztnek a 
jeleit is ott hordozza magán, az emberi gyengeségnek és gyarlóságnak sebzettségét, de 
ezzel együtt a reményt sugározza-e? Remény-egzisztencia-e, vagy inkább habitusban 
eltöltött kímélő életmód, teljes ellátással és kolostori idillel? Nem beszélve arról a 
kérdésről, hogy a szerzetesek alapvetően boldog emberek-e? Th omas Halík elbeszéli 
egy kolostor gyóntatójának véleményét, aki szerint a szerzetesek gyomorröntgen-ké-
pe többet elmond a közösségről, mint a kápolna berendezése, vagy a közösen énekelt 
zsolozsma milyensége. 

Gyomordaganatok, egyéb szomatikus panaszok többet tudnak mesélni a közösség 
valós belső viszonyairól, mint az arcokon állandósult mosolyok, amelyek fenntartása 
érdekében állandósul a stressz, kimondatlanul, bevallatlanul elfojtva a belső szervek-
nek továbbítják. Ismét egy fájdalmas, de jogos kérdés.

A Szentatya azt mondja: a szerzetesi élet igényes. Aki eközben Jézust szeme elől té-
veszti, önmaga körül forog. Ferenc pápa szerint az egyháznak a peremre kell mennie, 
kockáztatnia kell, a kísérletezéshez szükséges bátorsághoz össze kell szednie magát.

Ezeket a kritikákat komolyan véve elég nehéz megszólalni, de komolyan veszem azt, 
amit itt hallottunk, a tövisről, azaz az emberi gyarlóságunk és gyengeségünk közepette 
kell prófétai jelnek lennünk. Nem attól függetlenül. Nem valami terpedtségnek a kép-
viselőivé kell válnunk, a prófétaság mást jelent. Talán pontosan ezt kell megértenünk. 

Amikor én most Szent Ferenc Kistestvéreiről mondok el néhány dolgot, mintegy 
történeti szempontból is bemutatva, a lelkiségét és aztán a lelkipásztori koncepciót is 
körvonalazva, el kell határolnunk magunkat a „nagy” ferences mozgalmaktól, miköz-
ben közünk is van hozzájuk. 

1973-ban a ferenceseknek egy jelentős tudósa, írt egy könyvet, Egy karizma születé-
se címmel. Egy ilyen kis közösség, mint a Szent Ferenc Kistestvérei, nem számolhat 
be a saját életéről, történetéről úgy, mint egy karizma születéséről. A mi esetünkben 
nem erről van szó. Mi meglévő karizmák felfedezéséről, megtalálásáról, újraértékelé-
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séről beszélhetünk. Valami meglévőről, ami az egyházban mindig is megvolt. Akár 
észrevették, akár nem. Valamit felfedezni és érzékeltetni szeretnénk, merthogy ezt 
megkaptuk mi is olyanoktól, akik előttünk jártak, és akik példaértékű életükkel, a 
maguk emberi gyarlóságaik közepette, prófétai jelek voltak számunkra. 

A közösség regulájából hadd olvassak fel egy szakaszt. Ez nemcsak a mi közössé-
günk regulája, hanem minden úgynevezett reguláris harmadik rendi ferences közös-
ség regulájából való. II. János Pál pápa 1982. december 8-án adta ki ezt a regulát, és 
ezt írja: „A ferences életeszmény az elmúlt évszázadokhoz hasonlóan ma is állandóan 
vonzza a férfi ak és nők sokaságát, akik az evangéliumi tökéletesség után vágyódnak és 
Isten országát szomjazzák. Assisi Szent Ferenc példájától sarkallva, a reguláris harma-
dik rend tagjai elindulnak Krisztus követése útján, nyilvános fogadalmakkal fogadva 
az engedelmesség, szegénység és tisztaság evangéliumi tanácsainak megtartását, és az 
apostoli tevékenység számtalan formájának adják át magukat, hogy a lehető legjob-
ban kibontakoztassák választott életformájuk lehetőségeit. Egészen átadják magukat 
az imának, növekedni próbálnak a testvéri szeretetben, igazi bűnbánatban élnek, és 
gyakorolják a keresztény önmegtagadást.”

A regula bevezetője erről a klasszikus szerzetesi életről szól, ami viszont a mi ese-
tünkben egy sajátos közegben jelenik meg. Ha a ferences családot megnézzük a maga 
egészében, azt látjuk, hogy eléggé összetett szerzetes családról van szó. Vannak az 
úgynevezett OFM-közösségek, a kistestvérek közössége, akiket mi ma, Magyarorszá-
gon egyszerűen ferencesekként tartunk számon. Jogilag tőlük önállóan, de ugyanúgy 
Szent Ferenc-i alapításra visszanyúlva vannak az úgynevezett konventuálisok, akiket 
mi egyszerűen minoritáknak hívunk, és itt is vannak Miskolcon belőlük. Vannak az 
úgynevezett kapucinusok is, akikből szintén élnek Magyarországon, ők szintén az 
első rendet alkotják. A ferences első rend három, egymástól egyházjogilag önálló, a 
Szentatya alá tartozó, pápai jogú szerzetesi közösséget jelent. 

A második rend a klarisszákat jelenti, a ferences életeszményt követő női közössé-
gek speciális csoportját, ami Szent Klárára, illetve Assisi Szent Ferencre nyúlik vissza. 
Ezután jön a harmadik tömb, jogilag egymástól teljesen független közösségek soka-
sága, az úgynevezett reguláris harmadik rend, ezen regula alapján, akik szintén szer-
zetesek, de különböző korokban, különböző feladatokra, különböző körülmények 
között jöttek létre. Ettől a reguláris harmadik rendtől élesen el kell különíteni a világi 
harmadrendet. Ez nem a klasszikus hármas fogadalom szerint működik, hanem vi-
lágban élő keresztényeknek egy komoly elköteleződése, de a világi, a családos, vagy 
egyedülálló életkörülményeik közepette. A mi közösségünk, Szent Ferenc Kistestvérei 
a reguláris harmadrendi közösségek sokaságának egyik közössége.

Három pontra osztottam fel a történetünket. Az első szakasz az útkeresés időszaka, a 
második az alapítás, a harmadik a lelkipásztori szolgálat időszaka, ami mindmáig tart. 

Egy fi atal közösségről van szó, és annak idején, amikor mi az Egri Főegyházme-
gyébe kerültünk, mindjárt az első esztendőben Barsi Balázs atya tartott egy lelkigya-
korlatot, és megkérdezte tőlünk, hogy miért nem az első rend, a ferencesek kebleire 
mentünk szerzetesnek. Elgondolkodtunk rajta, hogy azért nem, mert nem is talál-
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koztunk egyetlen ferencessel sem. Amikor a közösségünk indult, itt, Magyarorszá-
gon, a nyolcvanas években csak olyan szerzetes közösségek működhettek, akik taní-
tottak, iskolát tartottak fenn, ott is korlátozott létszámmal, meglehetősen komoly 
pártállami nyomás alatt. Ez nem volt számunkra szimpatikus, eszünkbe sem jutott, 
hogy odamenjünk. 

Egészen más úton indítottak el minket a ferencesség felé. 1987-ben kispapokként 
a Katolikus Karizmatikus Megújulásnak titokban szervezett összejövetelein találkoz-
tunk. Emlékszem, annak idején a Jászságban egy birkahodályban szerveződött egy 
lelkigyakorlat, egy karmelita, Fábián atya volt a főszervezője. Ilyen és hasonló alkal-
makon éreztük meg, hogy az evangélium egy valóságos dolog, a Szentlélek működése 
reális dolog, a karizmák működnek, csak egyszerűen komolyan kell venni őket. A 
közösségben, ahol tényleg Krisztus van a középpontban, egyszerű, gyarló emberek 
közösségében megtapasztalható a Szentlélek ereje. Ezért mentünk a szemináriumba, 
egyházmegyés kispapokként. Jómagam Szombathelyen születtem, a Szombathelyi 
Egyházmegye kispapja voltam a régi rendszer idején. Amikor mi találkoztunk a kariz-
matikus megújulás révén, akkor egy tágabb közösséget is megismertünk, olyan fi atal 
férfi akat és nőket, akik a maguk módján keresték a továbblépés lehetőségét. 

Kik azok, akik hiányoztak? A nagy öregek. Lelkesedésünk volt, de tapasztalatunk 
semmi. Azok hiányoztak, akik ennek a hittapasztalatnak a szellemében meg tudták 
volna mutatni, hogy melyik a következő lépés. Ilyet nem nagyon találtunk. Egy-két 
ember volt, például Fábián atya, vagy Marik Tamás és mások a karizmatikus megúju-
lásban, de ők távolabb voltak tőlünk. Tehát fi atal férfi ak és nők, a korábbi plébániai 
ifj úsági életből, Pécsről, Szombathelyről, Békéscsabáról, Szegedről, Budapestről. Ta-
lálkoztunk egymással és a püspökök akkor még nagy nyomás alatt voltak, az ifj úsági 
lelkipásztoroknak a pártállam nyomása alatt csak szűk mozgástere volt. 

Amikor még nem találtuk az emberünket, megjelent Szőllősy Julianna Christophora 
nővér, Feldkirchenből, a Gurk-Klagenfurti Egyházmegyéből. Az ötvenes éveinek de-
rekán járó Keresztes szerzetesnővér, aki annakidején Magyarországról menekült a fel-
szabadulás elől, és kikötött Ausztriában, mert szerzetes szeretett volna lenni. Fiatal, 
18–19 éves lányként menekült, és a hazájáért ajánlotta az életét, imádságát, munkáját, 
áldozatát. Pedagógus volt, és ott kint, a hetvenes évektől kezdődően ő is találkozott 
a karizmatikus megújulással és ez az ő szerzetesi, emberi életében is komoly fordula-
tot hozott. A nyolcvanas évektől rendszeresen hazalátogatott. Megtalálták őt, és ő is 
megtalálta azokat a mozgalmakat, amik félig titokban működtek. A pártállam tudott 
róluk, meg is fi gyelték őket, de ezeknek a vezetői megtalálták azokat az embereket, 
akik tudtak segíteni. 

Az itthoni egyházi életet Júlia – egyszerűen csak így hívtuk – megismerte, és 
próbált segíteni. Az akkori püspökök is megtalálták őt, kontaktusban volt szinte 
minden magyar püspökkel. Először a karitatív szolgálat segítségével próbált enyhí-
teni a szükségleteken, a klagenfurti püspök munkatársaként, a klagenfurti karitász 
vezetőjével együtt, aki egy széles látókörű és nagy munkabírású ember volt. Ő volt 
az, aki több egyházmegyében is különféle karitatív programokat támogatott a Pécsi 
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és a Szombathelyi Egyházmegyében is. Így kezdődött, és Klagenfurttól nem mesz-
sze, Feldkirchenben egy egyházmegyei óvodának a vezetőjeként találkoztunk vele, 
miután megismertük. Az itthoni püspökök nem tudtak felvállalni, nem tudták vol-
na komolyan venni azt a keresést, hogyan tudunk mi elkötelezetten, közösségként 
élni. Ez az óvoda lett a találkozás színhelye. A szünetekben, amikor tudtunk, ide 
utaztunk ki, itt történt az imádság, tervezgetés, álmodozás, a hogyan tovább, mi az 
Isten akarata.

Ez nemcsak egy átmeneti lelkesedés volt, hanem egy nagyon komoly keresés. Dr. 
Egon Kapellari, klagenfurti püspök odaállt az ügy mellé. Júlia kapcsán megismerte 
ezt a kis közösséget. Több alternatíva is felvetődött. Kapellari egyetemi lelkészként 
kezdte, még a grazi egyetemen, ezt követően lett klagenfurti püspök, és mint ilyen, az 
Osztrák Püspöki Kar ifj úsági referense. Az ő segítségével nemcsak a mi közösségünk 
született meg, nem is tudom, hány közösség születésénél bábáskodott, de azt igen, 
hogy Csehországban is van olyan közösség, aminek a születésénél segített. 

Ezeken a találkozókon mérlegeltük az alternatívákat. Az első a titkos elköteleződés, 
alkalmi találkozásokkal. Nem úgy tűnt, hogy a rendszernek hamar vége lesz. Később 
úgy gondoltuk, lehet, egy komplementer közösségről lesz szó, alkalmi találkozások-
kal. A karizmatikus megújulásban, sőt az ifj úsági közösségekben azt tapasztaltuk meg, 
hogy a különböző életállapotú keresztények együttműködése és tanúságtétele igazán 
hatékony. Akik házasságban élnek, akik valamilyen oknál fogva egyedül élnek, egy-
házmegyés papok, szerzetes papok vagy testvérek, minden létező keresztény életálla-
potnak együttműködése az, ami hatékony. 

Erre a nyolcvanas években Rómában már megjelent az a kifejezés, hogy komp-
lementer közösségek. Ez volt tehát a második alternatíva, hogy ki-ki végzi a maga 
munkáját, ott, ahol a munkahelye van, de alkalmi találkozásokkal az evangelizációra 
helyezzük a hangsúlyt. A harmadik alternatíva volt egy olyan szerzetes közösség, ami a 
Nyolc boldogság közösség mintájára szerveződik. Nem tudom, ez mennyire ismerős, 
akkor volt fellendülőben ez a közösség, ahol szerzetesek, szerzetesnők és családok is 
együtt, egyetlen közösségben éltek és szolgáltak, és ez is hatékony formának bizo-
nyult. Amikor őket megismertük, felvetődött egy ilyen közösség megteremtése is.

A negyedik alternatíva, hogy külön női, külön férfi  közösség alakul, rendszeres ta-
lálkozásokkal és alapvető együttműködésekkel. Kialakult egy alapelv, ami az addigi 
szolgálataink során megfogalmazódott: a régit és az újat összekapcsolni az egyházban, 
mint olyan közösség, amely az egyház teljes keresztmetszetét képviseli. Az új nekünk 
a karizmatikus megújulás volt, és annak a lendülete. A régi a mi esetünkben a ferences 
lelkiség volt, ami egy kipróbált dolog, és amit pontosan ennek az újdonságnak a fé-
nyében fedeztünk fel új módon. Ráadásul a különféle életállapotok együttműködését 
is gyümölcsözőnek találtuk.

Idővel a szerzetesi elköteleződés iránya erősödött és ennek a lehetőségeit kerestük. 
Imádkoztunk, álmodoztunk, zarándoklatok voltak Máriazellbe, amikor még Mind-
szenty bíboros sírja ott volt. Ebben az időben, amikor már a hazajövetelnek a lehe-
tőségét kezdte fontolgatni Júlia nővér is, de még a rendszerváltás előtt, megkért egy 
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pécsi egyházmegyés papot, hogy imádkozzon ezért a közösségért, és a kérdéseinkért, 
hogyan tovább, mert belülről valami nagyon piszkál minket. 

Amikor ez a pap megígérte, hogy imádkozik, úgy tűnt, mint a szokásos ígéretek, 
hogy igen, igen, de nem úgy, mintha egy intenzív közbenjárás lenne, és bocsánat, de 
nem egy túl buzgó pap bácsi volt ő. Nem is tudom, miért pont őt kérte meg Júlia 
nővér. De megszégyenültünk, mert intenzíven imádkozott, és volt egy meghatározó 
álma. Azt mondta, álmában megjelent neki Mindszenty bíboros, és azt mondta, in-
duljatok el, kezdjétek el és ne törődjetek velük. Mármint a másik oldallal. Ezt teljes 
bíborosi ornátusában mondta neki, majd egyszerű papi reverendában állt meg előtte, 
és őt jól letolta. De ezt már nem mondta el, hogy miért. 

Ez egy újabb impulzus volt, bár egy ilyen álom nyilván nem dönt el semmit, ettől 
még nem indulunk el, sőt, ez még növelte a feszültséget, hogy akkor most mi a dol-
gunk, merre kell tovább menni? Nem sokkal később beköszöntött a rendszerváltás 
és megnyíltak a kapuk. Magyarországról két nővér, két jelölt kiköltözött Júliához. 
Az ő óvodájában volt a noviciátus, egy kísérleti együttlét. Egy kis közösség a ke-
resztes nővérek ottani letelepedésén belül, kóstolgatták, keresgélték a lehetőséget, 
hogy mit lehet csinálni. Eközben mi, testvérek, néhányan kiköltöztünk a seckaui 
bencés kolostorba. Ez érdekes lehet, hogy ferences lelkiség, és mit keresünk mi a 
bencéseknél? Számunkra két pólus volt fontos. Az egyik a szerzetesi irányzat, a mi 
esetünkben a ferences szerzetesség irányzata volt, a másik pedig a Katolikus Kariz-
matikus Megújulás. 

Kapcsolatba kerültünk Júlián keresztül Anton Rotzetter kapucinus szerzetessel, aki 
annak idején nyugaton rendkívül neves volt, magyarul is megjelentek könyvei. Úgy 
volt, hogy hozzájuk mehetünk ki egy noviciátusi évre, de akkor a renden belül külön-
féle balesetek történtek, nem volt alkalmas a közösség arra, hogy fogadjanak minket. 
Akkor azt mondtuk, nekünk mindegy, hogy ferences vagy karizmatikus, de a kettő 
közül az egyik mindenképpen legyen. A bencéseknél Seckauban P. Leo Lieberman 
volt az a szerzetes, akinek nem hagytak békét a hívek. Ilyen papot és szerzetest még 
nem láttam. Percre be volt osztva az ideje, de nem azért, mert egy merev fi gura lett 
volna, hanem mert annyian jöttek hozzá, annyi feladata volt. Tényleg egy karizma-
tikus egyéniség volt, és ő vállalt fel bennünket a kolostorban, ő volt, mondhatjuk 
a novíciusmesterünk a későbbiekben. Egyelőre kimentünk egy próbaidőre, hogyan 
működik ez ott, Seckauban, és mert elég jól működött, megszületett a döntés, hogy 
határozottan elindulunk.

Kockáztatunk, meglátjuk mi lesz belőle, mi ezt akarjuk, rajtunk ne múljon. Ez 
nem volt egyszerű, mert én szombathelyi egyházmegyés kispap voltam, Dávid testvér 
szegedi egyházmegyés, János testvér pécsi, és jócskán elindultunk az egyházmegyés 
papság útján. A püspöki konferencián is előkerült, hogy ez innen ment el, ez onnan, 
mit akarnak ezek, mi lesz ebből? Eléggé gyanakodva néztek ránk, nem beszélve arról, 
hogy Júliának a saját szerzetes közösségétől kellett szabadságot kérni, hogy eljöhessen 
Magyarországra, egy ilyen fi atal közösséggel, akiknek a lelkesedését senki kétségbe 
nem vonta, de minden mást igen.
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Azt nem részletezem, Konkoly püspök atya hogyan fogadta a kérésemet. Ő mindig 
nagyon atyai volt velem szemben, és amikor elkérezkedtem a Szombathelyi Egyház-
megyéből, mondta, hogy elenged, de mélyen érintette ez a kérés, mint ahogy a szege-
di, pécsi és az összes többi egyházmegyében is így lehetett. Nagy nehezen elengedtek 
bennünket, és ekkor következett Seckauban a noviciátus, 1989-től 1990-ig tartott. Ez 
a Graz-Seckaui Egyházmegyének egy híres kolostora, fenn, az Alpokban, egy szerze-
tesi reformirányzatnak egyik kolostora. Itt élhettünk egy évig monasztikus életet. A 
ferencesek nem monasztikusok, de újra és újra visszahúzódnak egy csendes remetei 
közegbe. Na, ez nekünk az volt. Olyan csendet életemben nem „hallottam”, mint ott. 

Nagyon szép, és nagyon nehéz idő volt egyszerre. Megerősödött bennünk mindaz, 
ami elindult, és így sor került az alapításra. Dr. Egon Kapellari személyéről már be-
széltem. 1990 nagyhetén, egy privát audienciát szervezett meg számunkra II. János 
Pál pápánál. Ez nagy élmény volt. Elég drámai volt az egész út. Mi a noviciátusnak 
a csendes idejéből kaptunk egy ilyen lehetőséget, hogy a nővérekkel, a Júlia körül 
kristályosodó nővérközösséggel, néhány elkötelezett családdal és mi magunk is egy 
busszal elmenjünk Rómába. 

Négyen voltunk Seckauban a noviciátus alatt, a negyedik testvér bizonytalanko-
dott. Nem tudta, hogy akar-e ebbe a közösségbe tartozni. Egy racionális, intelligens 
fi atalember volt, ő úgy érezte, nem biztos, hogy ez neki való. De a biztonság kedvéért 
az ő habitusát is megvarrta a szabó. Addig mi egyházmegyés kispapi gúnyában vol-
tunk, a terv az volt, hogy az alapítás előtt közvetlenül, vagy Rómában, vagy Assisiben 
be fogunk öltözni. 

Rómában úgy esett, hogy a Tiberis mentén parkolt a busz, éjszaka ki is rabolták. 
Szerencsétlen sofőrünk ott jajgatott, hogy már hányadszor rabolják ki, mi meg azon 
gondolkodtunk, hogy ennek ellenére nem tett óvintézkedéseket. Nem loptak el sem-
mit, csak a sofőrünk iratait, meg ennek a fi atalembernek a habitusát, aki nem tudta, 
beöltözzön-e, vagy sem. Eldőlt a kérdés, megkönnyebbült a lelke neki is, nekünk is. 

Mielőtt a beöltözésre sor került volna, volt egy mély és nagyon szép élményünk. 
1990 virágvasárnapján a Szent Péter téren részt vettünk egy szentmisén, ami az ifj úsági 
találkozó záró alkalma volt. Még most is ott van a fülemben a zsoltár refrénje: Dio mio 
Dio mio, perché mi hai abbandonato, ahogy ezt énekelték a Szent Péter-téren, és ahogy 
ez mélyen bennünk volt: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem… 

A szentmise után fokozódtak az élmények, mert nagyhétfőn privát audienciára vol-
tunk bejelentve a pápához, és ez egy nagyon mély tapasztalattá vált. Rendkívül fontos 
emberek terelgettek minket a Vatikánban, beállítottak a Szent Kelemen terembe, és 
beöltözött komornyikok hozták, és előre kiosztották a rózsafüzért, az ajándékot. Mi-
kor a fotográfusok megjelentek, gondoltuk, hogy lesz mit fotografálni. Egyszer csak, 
mintha a személyzet lenne, nem volt olyan fontos, mint a komornyikok, mint a fény-
képészek, egyszer csak belépett a Szentatya. Nem hiszem, hogy képzelődök, valami 
olyan kisugárzást éreztem róla, ami megmaradt bennem. Képileg is megmaradt ben-
nem, ahogy belépett, egyszerűen, hallatlan kisugárzással. Még nem volt nagyon beteg, 
de nagyon fáradt volt. Tudott rendesen járni, jó formában volt, de nagyon fáradt. 
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Mindnyájunkkal kezet rázott, Kapellari püspök bemutatott minket. Beszélgettünk, 
és a püspök mondta neki, úgy néz ki, hogy miután már van kapcsolatunk az Egri 
Egyházmegyével, Seregély érsekkel, nagy a valószínűsége, hogy Miskolcra fogunk ke-
rülni. A Szentatya gondolkodott: Miskolc, Miskolc. Á, igen, az olyan, mint az én 
egyházmegyémben volt Nowa Huta. Ha egy ilyen város megtér, igazán megtér. Csak 
pislogtunk, hogy a Szentatya tudja, honnan jövünk és hová megyünk. A fotografálás 
után énekeltünk, imádkoztunk és elballagott. Negyedóra volt talán az egész.

Akkor valaki elkezdte énekelni ezt a Taize-i éneket, hogy Spiritus Jesu Christi, 
Spiritus caritatis, confi rmet cor tuum. Jézus Krisztus Lelke, szeretet Lelke, erősítse 
meg a te szívedet. Előttem van az a másik kép, ahogy már ment ki, és mosolyogva 
visszanézett ránk, és eltűnt az ajtóban. Nagyon mély nyomot hagyott rajtunk.

Utána a Szerzetesi Kongregáció prefektusával, Mayer kardinálissal való találkozás 
már nem is volt igazán nagy dolog, de tőle hallottuk ezt a kulcsszót: komplemen-
ter-közösségek. Ő világosított fel minket, amikor hallott a közösségünkről, mikor a 
Szerzetesi Kongregációnak alapító püspökünk benyújtotta az iratainkat, és mondta, 
manapság a legtöbb új közösség ilyen komplementer jellegű, ahol a különféle életál-
lapotú keresztények együttműködése egyre hangsúlyosabbá válik. Ott döbbentünk 
rá, hogy milyen korszerűen gondolkodunk. Persze, nem mi voltunk korszerűek, ha-
nem aki súgta a dolgot.

Így a zarándoklat római része lezárult, és ilyen nagy magasságok és mélységek után 
indultunk Assisibe, és itt, Szent Ferenc sírjánál történt a beöltözésünk. Letettük a 
kispapi ruhánkat, és felöltöttük Szent Ferenc Kistestvéreinek ruháját, mégpedig a 
minorita tartományfőnök jelenlétében. Nem tudom ki szervezte ezt meg, de ott volt, 
az ő jelenlétében vettük fel a ruhát, amit aztán viseltünk. A püspök atya vendégül 
látott minket egy középkori vendéglőben, egy füstös helyen, ahol nyílt tűzön sütnek, 
ott izzadtunk boldogan a jó vastag, ferences habitusunkban, de egy nagyon mély, 
spirituális élménnyel, sőt, küldetéstudattal a szívünkben.

A zarándoklat után hivatalosan is megtörtént az alapítás, mégpedig párhuzamo-
san. Kapellari püspök megalakította külön Szent Ferenc Kistestvéreinek és Szent 
Ferenc Kisnővéreinek a szerzetesközösségét úgy, hogy mind a két alapítólevélben 
utalás történik a másik közösségre. Ilyen módon az együttműködés elindult. Az alap-
okmányainkat is benyújtotta a Szerzetesi Kongregációnak. A regula adott volt, ami 
minden reguláris harmadik rendi közösségnek a sajátja. A konstitúciónkat viszont 
Erdő Péter írta alá, aki abban az időben rendkívül híres egyházjogász volt, de még 
nem bíboros, és nem esztergomi érsek. Büszkék vagyunk rá, hogy ő állította össze a 
konstitúciónkat annak idején. 

Véget ért a noviciátusunk, és 1990 őszén be kellett fejezni valahol a szemináriumot, 
merthogy mindegyikünk elkezdte már, bár volt olyan is, aki még nem kezdte el. Itt 
vált valóra, amit már korábban Seregély érsek atya megígért: jöttünk az egri szemi-
náriumba, ahol jól éreztük magunkat. Seregély érsek atya befogadta a testvéreket és 
a nővéreket is az egyházmegyébe, és itt egyházmegyei jogú Krisztus-hívők hivatalos 
társulásaként vagyunk jelen azóta is.
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A szemináriumban teológiai, egyházmegyés papi képzés mellett zajlott a mi közös-
ségi életünk. Ez hallatlan gazdagsággá vált a későbbiek során. Gyakorlatilag a szemi-
náriumban nemcsak a teológia hátralévő részét sajátítottuk el, hanem az egyházme-
gyés papi lelkiségre is volt rálátásunk, részt vettünk a szemináriumi életben. Nagyon 
jól éreztük magunkat, ez szoros kapcsolatot eredményezett az egyházmegyés papság-
gal. Volt ebben irónia is, de nagyon termékeny jelenlétnek bizonyult számunkra, ami 
a későbbiekben is meghatározóvá vált. 

1992-től jöttek a szentelések, és az első időben diósgyőri káplánokként szolgáltunk, 
még nem volt önálló háza a testvéreknek. Érsek atya úgy gondolta, hogy a vasgyári 
egyházközségbe menjünk. Erről az egyházközségről Kovács Laci bácsi (a volt plébá-
nos) kijelentette, hogy ott nem bír megélni már, mert úgy összezsugorodott. Ő a 
vasgyárból került Diósgyőrbe plébánosnak. Érsek atya úgy gondolta, hogy a kistest-
vérek lelkesek, de hogy mennyire lehet rájuk építeni, azt nem tudhatta. Ott túl sokat 
elrontani talán nem lehet. Így a vasgyári egyházközség területén letelepedhettünk, 
igaz, nem volt itt plébánia, azt még a második világháború idején lebombázták, de 
Kobold Tamás, akkor még alpolgármester közbejöttével két épületet, az iskolát és a 
tanári lakást az egyház visszakapta, és ezeket sikerült külföldi segítséggel felújítani. 
Ez lett a rendházunk. 

1998-tól önálló lelkipásztori szolgálatot végzünk, úgynevezett egyetemleges megbí-
zatás alapján. Ez azt jelenti, hogy a szerzetesközösség pap tagjai mind plébánosi be-
osztásban vannak, de az egyházi jog érvényes rendelkezései szerint ez az egyetemleges 
megbízás lehetővé teszi, hogy minden pap, amellett, hogy plébánosi jogokat gyakorol, 
a közösség belső belátásának megfelelően szolgál valamelyik egyházközségben, és a kö-
zösség aktuális elöljárója tartja a hátát az érsek felé, ő a felelős a lelkipásztorkodásért. 

Volt már több egyházközségünk is, mint most, volt kevesebb is. Eddig 11 volt a 
rekord, most 9 van, de a klasszikus lelkipásztorkodás mellett a kórházi lelkészség, 
romapasztoráció, a kisközösségek pasztorációja, illetve a szemináriumban tanítói-ok-
tatói szolgálat is feladatunk. Ez zajlik, itt tartunk most.

Amiről még néhány szót szólnék, az a lelkiségünk. Ez a tevékenységünk, a tapaszta-
latok során bontakozott ki. Az alappillérek megvoltak, a karizmatikus megújulás, bár 
ez alatt is sokan sokfélét értettek. A mi részünkről ez azt jelentette, hogy a Szentlélek 
az egyház Lelke, azaz az egyetemesség princípiuma, forrása az egyházon belül. Ugyan-
akkor a Szentlélek az egyediség elve is, azaz, a Szentlélek által találja meg mindenki 
a maga megismételhetetlen személyiségét, a maga egyediségét. Ugyanaz a Szentlélek, 
aki az egyetemességet az egyetemes egyház számára biztosítja, annyira, amennyire szó-
hoz engedjük jutni, és ugyanaz a Szentlélek az, aki segít megtalálni saját magunkat. 
A magunk megismételhetetlen egyediségében. Ez azt jelenti, hogy karizmák osztója. 
A Szentlélek az, aki a karizmák végtelen sokaságát ajándékozza, ő az, aki ezt a sokfé-
leséget adja, miközben ő a karizmák együttműködésének, az egységnek is a forrása. 
Sokféleség és egység, a mi világunkban két pólus. A Szentlélek által a kettő, ha nem 
is feszültségmentesen, de mégis egységbe kerül. Egy ilyen feszültségben kell, hogy 
éljünk, hogy növekedni tudjunk. Ahol nincs feszültség, ott megszűnt a növekedés.
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Az a hit a katolikus karizmatikus megújuláson keresztül, hogy ma is konkrétan 
működik a Szentlélek. Mindig megragadja számunkra és megmutatja az újat, a kor-
szerűt. De miután a réginek is ő volt a forrása, a hagyománynak, a réginek az értékét 
is megmutatja. Tehát az újdonságnak és a régiségnek egyszerre a forrása. Ezt értettük 
mi a karizmatikus megújulás sajátos látásmódjának, ez az, ami számunkra fontossá 
vált. A másik pillér pedig a ferences lelkiség. Számunkra nem az első rend regulája 
a meghatározó. Mi a ferences forrásokra alapulunk. Assisi Szent Ferenc azt mondta, 
hogy idióta és tanulatlan vagyok, és közben rengeteg írást hagyott maga után, ami az 
ő lelkiségéről tanúskodik. Ezek az úgynevezett ferences források, számunkra ezek a 
meghatározók. Nekünk nem kellett a ferences hagyományok számtalan terhét ma-
gunkra vennünk, hanem a ferences forrásokból szabadon inspirálódhattunk. Nem 
Assisi Szent Ferenc által alapított közösség vagyunk, mi az ő lelkiségén inspirálódha-
tunk szabadon, úgy, ahogyan a szolgálatunk megköveteli, és ahogyan szükséges.

Mit jelent a mi ferencességünk? Először is azt, amit Assisi Szent Ferenc felfedezett, 
és ez nem más, mint a szolidaritás. A szolidáris Krisztust fedezte fel. Krisztus an-
nakidején a legszegényebbekkel vállalt közösséget. Ő nem volt olyan szegény, mint 
Assisi Szent Ferenc, meg a XIII. század koldusai. De Krisztus azonosult mindenkivel. 
Krisztus titokzatos testében, az egyházban Krisztus van jelen. Mint akkor is, amikor 
Pál Saul idejében üldözte, és azt mondta neki, miért üldözöl engem, pedig nem 
Krisztust üldözte, hanem az egyház tagjait. Krisztus azonosul övéivel, és Ferenc ezt 
ismerte fel. A szolidáris Krisztust fedezte fel, és a keresztnek a jele ezért valami újat 
jelentett számára. A történeti Krisztus, a fő, és az egyház, az ő titokzatos teste nem 
választható el egymástól. Nekünk, a ma egyházának a szükségleteit és a lehetőségeit 
kell felismernünk a Szentlélek segítségével, ahogy azt Ferenc tette annakidején. Fe-
renc számára az Isten Igéje elsődleges fontosságú, és az Isten Igéjéből fakadóan az 
egyház szentségei. Ferenc nagyon radikális az Ige követésében, és a szentségekkel való 
élésben. Ez is fontos számunkra. 

A közösségi élet. Ferenc fontosnak tartotta, hogy a közösség tagjai tulajdon nélkül 
éljenek. Az első rend regulájában így van szó szerint, hogy tulajdon nélkül éljenek. 
A szegénység relatív dolog, a szerzetesek szegénységi fogadalmat tesznek, ez ma kicsit 
nevetséges, mert nem vagyunk szegények. Nem is tudunk szegények lenni, különben 
nem tudnék kimenni Egerbe tanítani, Ferenc testvér nem tudna Répáshutára fel-
menni, vagy kimenni Lyukóba a cigánytestvérekhez, ha nem lenne gépjárműnk, ami 
elég költséges dolog. Szegénységről tehát nem lehet beszélni, de egyszerűségről igen, 
az egy-szerűség azt jelenti, hogy a fontos dolog, a küldetésünk van a középpontban, 
és ahhoz igazodik minden. Ez az egy-szerűségre való törekvés, és ebben az egy-szerű-
ségben az egység. Keresni az egységet a másikkal. Nem olyan rózsaszín módon, hogy 
jaj, de egyek vagyunk, hanem a konfl iktusokat felvállalva. Az egység ott születik meg, 
ahol kiderül, hogy nem vagyunk egyek, mennyi különbség van. Amikor van bátorság 
ezeket a konfl iktusokat felvállalni, abban a hitben, hogy van valaki, aki az egységet 
nálunk jobban akarja, és rajta keresztül egy kibontakozó egységre van lehetőség, ott 
tényleg az egység szolgálatában állunk. 
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Ez a közösségi élet, az egyszerűség és az egységért a konfl iktusok és a növekedés fel-
vállalása. Ez is ferences számunkra. Ami különös, és talán ellentmondásosnak tűnik, 
az imának és a cselekvésnek az elsődlegessége. Néha úgy tűnik, mintha választani 
kellene, hogy mi az elsődleges. Amikor az erőforrásról van szó, akkor az ima az elsőd-
leges. Amikor viszont szeretetről van szó, sőt a tanulásról van szó, akkor a cselekvés 
az elsődleges. Assisi Szent Ferenc a gyakorlatból tanult. Ferenc az elméletekkel nem 
sokat bíbelődik. A lehető leggyorsabban próbál a tettek mezejére lépni, és abból lehet 
következtetéseket levonni. Ilyen szempontból azt kell mondanunk, hogy a cselekvés-
nek elsődlegessége van a tanulás, a valóság megismerése szempontjából. Az ima is és a 
cselekvés is elsődleges, mindegyik a maga helyén.

Már csak annyi időnk van, hogy megpróbáljam a mi szerzetesközösségünket defi -
niálni. Egy olyan aktív, papi, lelkipásztorkodó szerzetesközösség vagyunk, amelynek 
lelkiségét a Katolikus Karizmatikus Megújulás és a ferences források, a lelkipásztor-
kodást pedig a komplementaritás elve határozza meg. A lelkiségünkben továbbra is 
kulcs a karizmatikus megújulás, ami a Szentléleknek a működésében nyilvánul meg, 
azaz komolyan vesszük, hogy Ő a főszereplő. A lelkiéletünk nem más, mint hogy a 
Szentlélek a mi lelkünkben a maga művét végbeviszi, sajátos módon kialakítja a mi 
személyiségünket és kapcsol össze minket egymással. 

Nem a ferences hagyományt vállaltuk fel, hanem a ferences forrásoknak azokat 
a hangsúlyait, amik minket segítenek. Ugyanakkor a komplementaritás azt jelenti, 
hogy egy olyan komplementer közösségre mondtunk igent, ahol nem csak szerzete-
sek, nem csak szerzetesnők, nem csak családosok, ki-ki egymástól elkülönülve végzi 
a lelkipásztori szolgálatot, hanem együtt, egymásra nyitottan és egymástól tanulva. 
Mondanom sem kell, hogy ez mennyi konfl iktussal jár. Nem értjük egymást. Más-
más közegben, más-más hangsúlyokkal élünk. De ha felvállaljuk ezt a keserves dolgot, 
ahogy felvállalja egymást férj és feleség a családban, akkor ebből valami nagyobb és 
hatékonyabb dolog jön ki. Ezt a komplementaritást mindmáig keressük, hogyan va-
lósítható meg. Számtalan tapasztalatunk van, hogyan nem lehet. Számtalan kísérlet 
azt mutatta, hogy így biztosan nem. Nem adtuk fel, keressük ezt a lehetőséget, mert 
tényleg nagy áldás van rajta. Azt gondolom, hogy az idők jelei is ezt mutatják, hogy a 
különféle életállapotú keresztényeknek össze kell fogniuk.

Most, a szerzetesek éve kapcsán a papságnak is kellett előadást tartanom és ott döb-
bentem rá arra, hogy milyen sokan vannak a II. Vatikáni zsinat után, akiket pont vala-
mi ilyesmire indítja a Szentlélek. Például Hans Urs von Balthasarnak az egyik könyve, 
A keresztények különféle életállapotai. Hallatlan egzisztenciális tapasztalatot és vágyat 
igyekszik feldolgozni. Ő maga jezsuitaként kezdte, és a különféle életállapotú elköte-
lezettségek hátterében ott állt maga is. Kiderült, hogy ez a zsinat előtti egyháznak és a 
jezsuita közösségnek a határait szétfeszíti. El is kellett jönnie onnan, és egyházmegyés 
pap lett belőle. A különféle teológiai munkálkodásai közepette közösségeket segített 
lábra. A II. Vatikáni zsinatnak egy meghatározó teológusa lett, az azt követő időknek 
is, sőt, bíborossá is kinevezte a Szentatya. Ő is ezt a komplementaritást kereste, ezt 
próbálta teológiailag értelmezni.



� 28 � Miskolci Keresztény Szemle    2015/4. (44. szám)

Itt tartunk mi magunk is, és ez így csak kis, élő közösségekben lehetséges, ahol 
személyes párbeszédre van lehetőség. Ez is egy veszélyes dolog, mert annyi félreér-
tésre ad okot. Megismerni saját magunkat és a másikat, csak egy átlátható méretű 
kis közösségben lehet. Sőt a lelkipásztori koncepciónk alapvetően erre épül. Minél 
több ilyen kis közösséget létrehozni, ahol őszinte párbeszédre van lehetőség. Akkor, 
amikor túljutunk egy-egy krízisen, kiderül, hogy ebben van valami mély erő, vala-
milyen újdonság. 

Ezt igyekszünk támogatni Szentlélek-szemináriumokkal, lelkigyakorlatokkal, min-
den lehetséges módon, ahogyan tudjuk, reméljük, hogy újabb lehetőségek is nyílnak. 
Ilyen módon egy-egy egyházközség kisközösségek közösségévé válhat. 

A defi níciónkat megismételve, olyan aktív papi, lelkipásztori szerzetesközösség va-
gyunk, amelynek lelkiségét a Katolikus Karizmatikus Megújulás és a ferences forrá-
sok, lelkipásztorkodását pedig a komplementaritás elve határozza meg.

Befejezésképpen pedig hadd olvassam fel Assisi Szent Ferenc szavait követőihez, 
ami a regulánknak az elején található. „Mindazok, akik szeretik az Urat teljes szívből, 
teljes lélekkel és elmével és minden erővel és úgy szeretik felebarátjukat mint önmagukat, 
és gyűlölik testüket bűneikkel és vétkeikkel együtt, és magukhoz veszik a mi Urunk, Jézus 
Krisztus testét és vérét, és a bűnbánat méltó gyümölcseit hozzák, oh, milyen boldogok és 
áldottak azok a férfi ak és nők, amíg így cselekszenek, és ezekben kitartanak. Mert meg-
nyugszik rajtuk az Úr Lelke. Lakóhelyet és szállást készít náluk magának és fi ai lesznek a 
Mennyei Atyának, akinek cselekedeteit megteszik. Jegyesei, testvérei és anyja a mi Urunk, 
Jézus Krisztusnak. Jegyesei akkor leszünk, amikor a Szentlélek által a mi Urunk, Jézus 
Krisztussal egyesül a hívő lélek. Testvérei akkor, amikor az Atya akaratát teljesítjük, ki a 
mennyben van. S anyja akkor, amikor az isteni szeretet és őszinte lelkiismeret által szí-
vünkben és testünkben hordozzuk őt. És szent cselekvéssel, melynek példaként kell mások 
előtt világoskodni, világra szüljük őt.”

Ennyit befejezésképpen és akkor visszakanyarodnék a kezdéshez, a prófétasághoz. 
Hogyan is lehetünk jelek? Nem úgy, hogy tökéletesek vagyunk. Úgy, hogy bevalljuk 
magunknak, meg egymásnak is, hogy igazán rászorulunk a bűnbánatra. A jelszerű-
ség nem tökéletességet jelent evilági értelemben. Ferenc is beszél tökéletességről, de 
az másfajta tökéletesség. Minden emberből sugárzik a meggyőződés. Minél nagyobb 
gyarlóság közepette, minél nagyobb gyarlósággal harcolva sugárzik ez a meggyőződés, 
annál prófétaibb a jel. Nem választotta egyikünk sem a maga alaptermészetét, a kö-
rülményeinket sem, de azt választhatjuk meg, amit akarunk, ami mellett döntöttünk, 
ami mellett törekszünk, és amiben megújulunk. A legnagyobb gyarlóságink közepet-
te, a meggyőző prófétai jel az, hogy mit akarunk. Amennyiben ezt tudjuk, és egyre 
mélyebben tudjuk, ez meggyőző jel. Éppen a gyarlóságunkkal együtt. 

(A Szent Anna Kolping-házban május 11-én tartott előadás
szerkesztett változata)
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Salagala Rajesh SDB

Magyar szaléziak a nehéz időkben
és napjainkban

– Egy kérdéssel szeretném elkezdeni az előadásomat, 
ki az ifj úság atyja és mestere? Igen, mint többen is helye-
sen mondják, Don Bosco. A rendalapítónk, mesterünk, 
atyánk, Don Bosco, Bosco Szent János. Róla szeretnék 
beszélni, utána a magyar szalézi tartománynak a törté-
netét szeretném bemutatni. Ennek a történetnek két ré-
sze van, a háború előtti és utáni rész. 

Az előadás kezdetén szeretnék pár mondatot elmon-
dani saját magamról. Don Bosco fi a, szalézi szerzetes 
vagyok, Indiából érkeztem, 2007 augusztusában. Buda-
pesten végeztem a teológiát, és engem itt, a kazincbar-
cikai Szent Család-templomban szentelt pappá Ternyák 
Csaba érsek úr, egy másik rendtársammal együtt. A 
szentelésem után egy évig Újpesten, a szalézi plébáni-
án dolgoztam, utána Kazincbarcikára helyeztek és itt, 
a Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban hittant és etikát 
tanítok. A hét végén pedig a plébánián, ahol tudok, besegítek. Szentmisét mondok, 
és egyéb plébániai feladatokat is ellátok. 

Katolikus családban születtem, két bátyám van, a szüleim még élnek. Most nyáron 
voltam otthon, általában kétévente, egy hónapra szoktunk hazamenni. Most nyáron 
kaptam majdnem három hónapot, és a három hónap után nagyon nehéz volt vissza-
jönni Magyarországra, de azt mondtam magamnak, ezt én elvállaltam, meg kell csi-
nálni. Persze, nagyon hiányoznak a szüleim, a két bátyámnak két-két nagyon aranyos 
gyereke van, a legidősebb 6 éves. Őket nagyon hiányolom. Messze vagyok tőlük, ők is 
tőlem, de ezt el kell fogadni. Én jelentkeztem a misszióba, és mi, szaléziak, ha elhatá-
rozzuk, hogy jelentkezünk, akkor már csak a rendfőnök dönt arról, ki, hová fog men-
ni. Amikor novícius voltam, már jeleztem, akkor azt mondták, még csak tanuljak, 
majd később megnézzük, hová mehetsz. Indiában tettem le az első fogadalmamat, 
utána elvégeztem a fi lozófi ai tanulmányaimat, megcsináltam a gyakorlati éveimet is, 
és akkor visszatértem a témához. Volt számunkra egy találkozó, és akik jelentkeztek, 
kaptak egy borítékot, abban volt, kinek hová kell mennie. Kinyitottam a levelet és lát-
tam, hogy engem Magyarországra küld a rendfőnök atya. Nem is tudtam akkor még, 
hol van Magyarország, annyit tudtam, hogy Európában van. Egy kicsit félve érkeztem 
meg, de volt előtte lehetőségem egy európai atyával beszélgetni, azt mondta, kicsi az 
ország, szerintem jól fogod érezni magad, de a nyelv nagyon nehéz. Igaza is van.

Salagala Rajesh
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Az első évben az volt a feladatom, hogy tanuljam a nyelvet. Utána kezdtem el a 
teológiát és közben letettem az örökfogadalmamat. Sor került a diakónusszentelésre, 
papszentelésre és most már dolgozom, három éve vagyok pap. 

Azt terveztem, hogy az előadás elején Don Boscóról beszélnék, hogy ki volt ő, és 
miért kezdte el ezt a munkát, miért alapította meg ezt a rendet és mi a rend célja. Mi, 
az ő fi ai, mit akarunk elérni, kit akarunk szolgálni? 

Torino legmélyebb és legkevésbé szembetűnő lelkületének gyökerei egészen 
a XIX. század második feléig nyúlnak vissza, amikor a város első ipari forradal-
mát élte. Ekkor tömegek vonultak a városokba a vidéki földekről és egész föld-
műves családok kerestek munkát a gyárakban. Ez volt a torinói szentek százada.
Ez Don Bosco százada.

Don Bosco 1815. augusztus 16-án született egy tanyasi házban, valahol Castelnuovo 
d’Asti dombjai között. Hivatása, mely már 9 éves korában élő volt, hamarosan Tori-
no utcáira vezeti, hogy a kihasznált és magukra hagyott fi atalokat keresse. Ebben jól 
használta korának kommunikációs lehetőségeit is. Egyik pillanatról a másikra játék-
vezetőként, bűvészként, énekesként, majd mutatványosként lépett elő, hogy egybe-
gyűjtse a fi atalokat. 

Csak sokkal később, a megszámlálhatatlanul sok üldözés után ismeri el az állam 
is apostoli tevékenységének értékeit. Megszülettek az oratóriumok, a szórakozás és 
az imádság központjai, és megszülettek a szaléziak, akik egy Észak-Olaszországban 
nagyon népszerű szentről, Szalézi Szent Ferencről kapták nevüket. 1854. január 26-a 
estéjén összegyűltek Don Bosco szobájában azok, akik vállalták, hogy megélik a Don 
Bosco-i életformát. A fi atalok első csoportjának válasza azután érkezik, hogy szemé-
lyesen megtapasztalták Don Bosco befogadó lelkületét. 1841-ben ez a fi atal pap elkez-
di az első, ünnepi oratóriumot, amit sokan túl zajosnak és mozgalmasnak találnak. 
Ezért néhány évig Torinóban egyik helyről a másikra vándoroltak. 1846-ban megkap-
ták a Pinardi-házat, amely mellett iskola is indult, két bérelt szobában. Megérkezik 
Margit mama, Don Bosco édesanyja is Valdoccóba. 

Ettől kezdve egyre több éhes száj veszi körbe őket, akik nevelésre is szorulnak, 
akiket a munkáltatókkal szemben elsőként ő véd munkaszerződésekkel is. Ezzel egy 
időben a Hölgy, aki a 9 éves kori álma óta segíti minden fi atalokért végzett tevékeny-
ségét, jótevőket gyűjt Don Bosco köré. A szalézi munkatársak már az első pillanattól 
segítőkészek, az oratórium anyagi nehézségeiben való osztozásban is. 1855-től pedig 
Mornesében Mazzarelo Maria Dominika körül csoportosul a lányok első csoportja, 
akikkel megalapítja a Don Bosco nővéreket a lányok javára.

Az oratóriumban az életszentség virágzott Savio Domonkos és Mahone Mihály ér-
kezésének, Don Bosco, valamint szalézi fi ai fáradhatatlan munkájának köszönhetően. 
1859-ben a rendalapítás a kölcsönös segítséget tűzte ki célul, a személyes megszentelő-
dést, Isten dicsősége, a lelkek üdvössége, különösen azok érdekében, akik a leginkább 
rászorulnak a törődésre, és a nevelésre.

A szaléziak olyan szerzetesrendet jelent, amely elsősorban a fi atalok felé fordul, és 
különös tekintettel azok felé, akik anyagi, szociális és kulturális szegénység miatt nem 
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tudják lerakni jövőjük alapját. Don Bosco nevelési módszerének lényegét a megelő-
zésben látja. Hangsúlyozza, hogy a fi atalt nemcsak szeretni kell, hanem a fi atalnak 
éreznie is kell, hogy szeretik. Megszületnek az első szalézi nyomdák és a szakmára ta-
nító iskolák. A valdoccói városrész hamarosan a szalézi lélek központjává válik. 1868-
ban felszentelik a Segítő Szűz Mária-bazilikát. Don Bosco lelkisége megállíthatatlanul 
terjedni kezd.

1875-ben átlépi Itália határát. Megszületnek az első szalézi házak a franciaországi Niz-
zában, november 11-én pedig indul az első misszionárius csoport Argentína felé. Ezután 
következik Spanyolország, Brazília és Európa, valamint a világ többi része. A növekedés 
folytatódik Don Bosco halála után is, amely 1888. január 31-én következik be.

Don Bosco szalézi lelkisége igyekszik az életet mindig örömmel és optimizmussal 
megélni. Még a nehézségekkel szemben sem enged a csüggedésnek. Nevelési mód-
szerének köszönhetően, amely még a nem keresztény vallásokban is működőképes, a 
szalézi rend öt kontinens 132 országában van jelen. Örökségét ma a szalézi család több 
százezer tagja viszi tovább, szerte a világon. Ők folytatják művét annak a piemonti 
szentnek, aki a világra a hit és a szeretet szemével tudott tekinteni.

A szalézi rend, amely szerzetes atyákból és testvérekből áll, a kommunikáció minden 
területén tevékenyen van jelen. A könyvkiadóktól a rádióig, a televíziótól a közösségi 
hálózatokig. Ezen túl pedig szakiskolákat, egyetemeket, kollégiumokat tart fenn, az 
egészséges családok nélküli gyerekek, fi atalok számára. A rend mozdítja elő a szalézi 
család egységét, amelynek több mint harminc olyan világi csoport, férfi , illetve női 
szerzetesrend a tagja, akik Don Boscót közös atyjuknak tekintik, küldetésük pedig a 
fi atalok felé szól. Ők Don Bosco karizmájának, lelki ajándékainak bizonyos vonásait 
szem előtt tartva igyekeznek buzdítani és irányt mutatni annak az óriási mozgalom-
nak, amely világiakból, szerzetesekből, keresztényekből és nem keresztényekből áll. Ez 
a mozgalom képes fenntartani a szalézi műveket a fi atalok javára.

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtmény-
nek.” „Mindig megtettem, amit megtehettem, de mennyi hátravan. De ezt mind 
megteszik majd a fi aim. Add nekem a lelkeket, a többi dolog nem érdekel” – mondja 
Don Bosco. A legfontosabb, hogy teljesen Istennek adjuk magunkat, gondolatainkat, 
érzéseinket. 

A rendet most Don Bosco családnak, szalézi családnak hívják. Ebben a családban 
vagyunk mi, papok és testvérek, de Don Bosco nővérei is, és vannak szalézi mun-
katársak, és így, több mint 30 hivatalos tagja van a szalézi családnak. 132 országban 
vannak jelen, és minden szalézi papnak, testvérnek az a feladata, hogy foglalkozzon 
a fi atalokkal.

Don Bosco 1815-ben született, tehát születésének kétszázadik évfordulóját ünnepel-
tük ebben az évben. Sok ünnepséget megrendeztünk már, de még nem fejeztük be, 
mert számunkra nagy csodát tett az Isten Don Bosco által, és büszkék vagyunk arra, 
hogy a szalézi családhoz tartozhatunk. 

Most pedig térjünk át a magyar szalézi rendtartomány történetére. A Szent Ist-
vánról nevezett Magyar Szalézi Tartományról van szó. A címerünkben olvasható: Da 
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mihi animas cetera tolle, ez azt jelenti, add nekem a lelkeket, a többi dolgot vidd el. 
Don Bosco megfogalmazta ebben a mottóban a szándékát, és mi ezt a mottót szeret-
nénk megvalósítani. 

Zaff éry Károly az első magyar szalézi pap. Úgy kezdődött a magyar szaléziak tör-
ténete, hogy Cavaliában, ami Olaszországban van, volt egy jelöltház. Zaff éry Károly 
is ott élt, és kezdett foglalkozni azokkal a fi atalokkal, akik szerettek volna szalézi pa-
pok vagy testvérek lenni. Zaff éry belépett a társaságba, és mint első magyar tagja, 20 
évi szerzetesi tevékenység után hunyt el Nyergesújfalun. Ő az, aki a szalézi társaság 
magyar jelöltjeivel foglalkozott. István királyról kapta nevét ez az intézet is. Milyen 
körülmények voltak ott? Soha nem rendelkeztek bő anyagi forrásokkal, rendes jöve-
delme sem volt, széles körű társadalmi segítségre sem számíthatott. Nem volt tökéle-
tes hely, de ott voltak, ott kezdték el az életüket. 

Csernoch János hercegprímás meghívta a szaléziakat, jelezte, hogy a tervbe vett 
letelepítés céljából hajlandó nekik átengedni egy kegyhelyet. Péliföldszentkeresztre 
mentek, ott lett az első házuk. 1913. november 6-án hajnalban a magyar növendékek 
elbúcsúztak a cavaliai Szent István Intézettől, és elindultak Magyarország felé. 2013-
ban a letelepedés századik évfordulóját megünnepeltük. Ugyanaz a tevékenység foly-
tatódik ott is, mint Olaszországban, négy pap és negyven növendék telepedett meg a 
csodatévő Jézus keresztjének lábánál. 

Az volt a terv, hogy egy iskolát is építenek, de ez nem ott valósult meg, hanem 
Nyergesújfalun. Ott egy gimnázium jött létre, ennek igazgatója egy lengyel szalézi 
volt, ő volt az első tartományfőnök is, majd később vizitátor. Utána a Szent Alajos 
rendház épült meg Óbudán, 1920-ban. Egy oratóriumot és lelkészséget, majd kollé-
giumot létesítettek. A következő a Clarisseum volt, 1924-ben, ez egy plébánia Újpes-
ten. A Don Bosco Nyomda 1925-ben kezdte meg működését. Boldog Sándor István 
szalézi testvér ott dolgozott, ott foglalkozott a fi atalokkal. Az ő boldoggáavatása 
2013-ban volt.

Esztergomtábor következett 1925-ben, fi únevelő otthont vezettek az atyák. 1929. 
január 22-én a magyar vizitatória önálló tartománnyá alakult, Szent István király 
védnöksége alatt. Az első tartományfőnök Szaniszló atya lett. Folytatódik ez a tevé-
kenység, egymás után megnyíltak a rendházak és egyéb intézmények, és 1927-ben Vi-
segrádon is megépült a fi úotthon. 1927-ben Újpesten a kis „Clari” lett az övék. Szom-
bathelyen 1929-ben került sor az alapításra, itt épült fel a Szent Quirin-templom. 
1932-ben Gyula következett, a balassagyarmati alapítás 1934-ben, majd ugyancsak eb-
ben az évben Mosonmagyaróváron telepedtek meg. Közben megérkeztek Don Bosco 
nővérei is, a Segítő Szűz Mária Leányai. 

Mezőnyárádon 1937-ben nyitottak házat, tizenkét évig működött itt a noviciá-
tus. Pestszentlőrincen 1939-ben nyitottak házat, majd Borsodnádasd következett 
ezután. Muraszombaton 1941-ben, Nagybányán 1943-ban lett házunk. Én három 
hete voltam Nagybányán. A fi atalokkal szerveztünk egy kirándulást, és elmentünk 
Erdélybe. Nagybányán megkért a plébános atya, hogy én misézzek, találkoztam a 
hívekkel. Ez régen szalézi plébánia volt, most is nagyon tisztelik Don Boscót és na-
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gyon szívesen látnának bennünket, de olyan kevesen vagyunk, hogy nem tudunk 
oda is elmenni.

A háború alatt, Tanakajdon, 1945-ben nyílt házunk, majd Sorokmajor, Újperint 
következett, 1946-ban. Cegléd, Miskolc, Sajólád, Tiszaszalka, Nagysáp. Miskolcon a 
Selyemréti plébániát vették át a szaléziak. 

A feloszlatás előtt a magyar tartománynak 106 papja, 71 kispapja, 23 segítőtestvére 
volt. A misszióban 26 magyar szalézi tevékenykedett. Ez volt a helyzet, majd 1950-ben 
betiltották a szerzetesrendek működését, közbeszólt a történelem. A rendelet szerint 
valamennyi szerzetesrend működését megszüntették Magyarországon.

1990-től újra indult a tartományunk, Havasi atya vezetésével, aki a háború után 
elment az országból. Olaszországban tanult, utána 30 évig Bécsben dolgozott, de 
a rendfőnök megkérte, hogy jöjjön vissza Magyarországra, és kezdje újra a magyar 
szalézi tartomány megszervezését. Ő már 84 éves, de aktív ma is. Sikerült elindítani a 
tartományt. Jelenleg Óbudán van a tartományfőnökség, Ábrahám Béla a tartomány-
főnök és Depaula Flavio az ökonómus. Van ott egy kápolna is a rendház mellett, 
működik egy oratórium is, ahol a fi atalokkal foglalkozunk. Óbudán van egy kollégi-
umunk és itt működik a Don Bosco Kiadó, és a Szent Péter és Pál Szalézi Általános 
Iskola és Óvoda. 

Újpesten a Clarisseum plébániát vezetjük, Flavio atya a plébános, neki Robert atya 
segít, aki Lengyelországból érkezett. Az újpest-megyeri plébánián is szaléziak dolgoz-
nak, itt is van oratórium a fi ataloknak. 

Újbudán két iskolánk van, két éve vettük át, két szakközépiskola, az egyikben egész-
ségügyi képzéssel foglalkozunk, a másikban informatikus-képzés folyik. Nagyon ke-
vesen vagyunk, ezért csak egy atya jár be naponta az iskolába, tanít is és foglalkozik a 
gyerekekkel. Péliföldszentkereszten is jelen vagyunk, az itteni tevékenységünknek is 
több része van. A plébánia, a templom mellett van a Don Bosco-ház, a rendi lelki-
gyakorlatokat, egyéb programokat itt tartjuk. Nyergesújfalun gimnáziumot működ-
tetünk, a szalézi Irinyi iskolát, 400 diák jár ide. Szombathelyen is jelen vagyunk, a 
Szent Quirin-templom a miénk. Működik oratórium, van egy színháztermünk és két 
fi liát is ellátnak a szalézi atyák.

Kazincbarcikán nyolcan élünk a szalézi közösségben. Vitális Gábor a plébános és 
igazgató. A plébániatemplom mellett öt fi liát is ellátunk, Dédestapolcsányt, Sajó-
galgócot, Sajókazát, Berentét és Bánhorvátit. Átvettük a gimnáziumot, most Szalézi 
Szent Ferenc Gimnázium a neve, a másik a Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, 
Szakközépiskola és Kollégium. Így van Kazincbarcikán két plébániánk, két iskolánk 
és rengeteg munkánk, de amit tudunk, mindent megteszünk.

Azoknak a fi ataloknak, akik szaléziak szeretnének lenni, nem tudjuk biztosítani 
a képzésüket itt, Magyarországon, ezért elküldjük őket Rómába, vagy más helyre. 
Jelenleg négyen tanulnak Rómában, ketten noviciátusban vannak, ketten szeptem-
berben tették le az első fogadalmukat és most fi lozófi át tanulnak. 

Körülbelül ez a mi történetünk, ez a helyzetünk a háború előtt és az újrakezdés 
után. Ezeken a helyeken és intézetekben próbálunk a fi atalokért dolgozni, elvezet-
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ni őket a jó Istenhez. A magyar tartományban összesen harmincheten vagyunk, öt 
indiai, négy vietnámi, egy lengyel és Flavio, aki félig magyar, félig olasz, a többiek 
magyarok. 

A szalézi családról is kell még szólnom. Alázatos és hálás szívvel valljuk, hogy Don 
Bosco Isten kezdeményezésére és Szűz Mária anyai közbenjárására az evangéliumi 
élet egy eredeti megélését indította el az egyházon belül. A Szentlélek oly nagy szere-
tettel teli szívet adott neki, amely számtalan fi atal atyjává és nevelőjévé tette és arra 
késztette, hogy egy óriási lelki és apostoli családot hozzon létre. Ez a család ma is 
hihetetlen erővel terjed az egész világon anélkül, hogy elveszítené Don Bosco kezdeti 
tapasztalatának erejét. 

A bosco, amely magyarul ligetet jelent, csodálatos gyümölcsű erdővé vált. A szalézi 
család ma harminc, hivatalosan is elismert csoportból áll, mely összesen félmillió ta-
got számlál. A kötelék, amely összetartja őket, maga a szent, valamint a baráti kap-
csolatok. Sok olyan jel van, amely által felismerhetők, hogy a szalézi család tagjai. A 
legfontosabbak: részesülnek a szalézi hivatásban és Don Bosco karizmatikus és emberi 
tapasztalatának bizonyos kiemelkedő vonásaiban. Ő ugyanis minden csoport ösztön-
zője, ihletője és viszonyítási pontja marad. További ismertető jel az ifj úsági és népi 
réteget érintő küldetés, még ha egy sajátos formában és stílusban is nyilvánul meg, a 
Don Bosco lelkiségében, nevelési módszerében és küldetési stílusában való osztozás. 
A szalézi lelkiség szerinti evangéliumi élet szerzetesi megszenteltségben, vagy az egyes 
csoportok arculatának megfelelő feladatvállalások sokszínűségében. 

A három sarkalatos pont, amelyekben ez a család megéli evangéliumi szolgálatát, 
az emberi fejlődés, a nevelés, és az evangelizáció. Mindannyiuk számára a küldetés 
elsődleges szempontja az evangélium hirdetése, és tanúságtevő módon való megélése. 
Az erdővé vált rügy csodálatos életerővel és energiával növekszi tovább. A család tagjai 
felismerik a rendfőnökben, Don Bosco utódjában a család egységének középpontját. 
A szaléziaké az a felelősség, hogy a család lelki egysége megmaradjon, hogy ösztönöz-
zék a testvéri párbeszédet és együttműködést, a kölcsönös gazdagítást a gyümölcsöző 
apostolkodás érdekében. 

(A Szent Anna Kolping-házban október 12-én elhangzott előadás
szerkesztett változata)
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  EGYHÁZAK ÉS TÁRSADALOM  

Osztie Zoltán–Barsi Balázs

Az idők jelei – Egyházi élet

MEGCSAPPANT TEKINTÉLY
Az egyházi közösségek állapotát meghatározzák a kommunista diktatúra évtize-

deinek egyházüldözései és azok hatásai; a szerzetes és lelkészkedő papság egy részé-
nek likvidálása, megosztása, a szerzetesközösségek föloszlatása, az egyházi iskolák 
és szervezetek megszüntetése. Ezek következményeit az egyházak nem tudták ki-
heverni, a hiányzó személyeket pótolni, a folytonosságot biztosítani. Az így kiala-
kult helyzethez járult a liberális ideológia hatékony támadása és lejárató kampánya. 
Napjainkra az egyházak tekintélye megcsappant, társadalomra gyakorolt hatásuk 
minimálisra csökkent, a szakadék a társadalom és az egyházak között áthidalhatat-
lannak látszik. 

LELKI MEGÚJULÁS
Mindenekelőtt megtérésre, életfordulatra van szükségünk: elsősorban az egyházi 

szolgálatban élő papoknak, lelkészeknek, szerzeteseknek. Jelenleg a papság jelentős ré-
szének lelki, mentális, erkölcsi és fi zikai állapota, felkészültsége nem kielégítő ahhoz, 
hogy Krisztus üzenetét hatékonyan el tudja juttatni korunk emberéhez. Ennek újabb 
és újabb módozatait meg kell találni gyorsan változó környezetünkben. A főpapság és 
az alsó papság közötti kapcsolatot is javítani kell.

A protestáns egyházak nem hierarchikus felépítés, hanem gyülekezet elvű (alulról 
felfelé építkező) irányítással élik életüket. A fontos kérdések a gyülekezetekben dőlnek 
el, ha tehát a presbitérium kiáll a lelkésze mellett, akkor ő érinthetetlen, elmozdítha-
tatlan. Ez is jelzi, miért olyan fontos a lelkészek személyisége.

Prioritást kell, hogy élvezzen a papok, lelkészek képzése. Valódi „papnevelő inté-
zetekre” van szükség (nem csak teológiai karokra) jól átgondolt pedagógiai koncep-
cióval, csak erre a feladatra felszabadított papnevelő mesterekkel. Alaposan meg kell 
vizsgálni a jelölteket, s csak a minden tekintetben alkalmasakat szabad felvenni és 
szentelésre bocsátani, ellentmondva annak a kísértésnek, hogy a nagyobb létszám 
érdekében alkalmatlanokat is felvegyenek. Kérdés: minden áron be kell-e tölteni 
az összes státuszt, szállást csinálva ezzel az elmocsarasodó egyházi életnek? Van-e 
értelme napszámosokat küldeni az emberek nyakára, akik botrányokat okoznak, 
vagy inkább csak apostolokat állítsunk csatasorba? A papnövendékeket lelki, pszi-
chológiai és tudományos neveléssel kemény munkára kell fogni, harcolva a mai kor 
virtuális világa ellen, amelynek következménye, hogy áldozatai nincsenek jelen a 
való életben. Az újonnan megtérők találjanak szeretetteljes befogadásra, ám időt 
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kell adni, hogy beletestesüljenek az egyházi életbe mielőtt az oltárszolgálat, a tanítás 
lehetősége, az egyházi adminisztráció, és egyházi javak közelébe kerülnek. Ide tarto-
zik a munkatársak képzése és megbízása is, akik csak kipróbált, feddhetetlen életű, 
vallásos személyek lehetnek.

A keresztény nép kezdettől fogva liturgikus közösség. Az ünneplésben az ember 
számára megnyílik az ég, Isten fenségét dicsőítjük: Isten és ember találkozik. Ezért a 
liturgikus megújulás – visszatérve a tiszta forrásokhoz – elengedhetetlen.

SZERVEZETI MEGÚJULÁS
Meg kell vizsgálni a kérdést: „Milyen egyházat akarunk?” Olyan egyházat, ami-

lyet Jézus Krisztus akart. Miközben a modern lehetőségeket és kihívásokat vizsgáljuk, 
ezzel párhuzamosan az Újszövetség iratainak és az első ötszáz év írásainak tanulmá-
nyozása elengedhetetlen. A megszülető válasz határozza meg készítendő stratégián-
kat, amelyet az egyházi élet különböző szintjeire szakemberek bevonásával, konkrét 
helyzetünk felmérésével, adatokra támaszkodva kell megalkotni. Az egyház ugyanis 
intézményrendszer is, amelyet működtetni kell. A plébániai rendszer felülvizsgálata 
elkerülhetetlennek tűnik, kérdés, hogy milyen módon és mértékben tartható fenn, 
mert összeomlással fenyeget.

Hasonló módon fi gyelembe kell vennünk a társadalmi mobilitás folyamatait (el-
vándorlás, városokba áramlás, bevándorlás). Történelmi tény, hogy a nyugat-magyar-
országi protestáns kisnemesi közösségeket jobban sújtotta a kommunista hatalom, így 
onnan a hívek nagyvárosi, új gyülekezetekben kerestek menedéket. Részben emiatt 
számos közösség megszűnt, máshol igény jelentkezik az egyházi élet megelevenedése 
iránt, ahol viszont hiányoznak a személyi feltételek és a szükséges infrastruktúra. A 
keletről nyugatra történő vándorlás is szervezési feladatokat ró ránk.

EGYHÁZAK, KÖZÉLET, KÖZÖSSÉGEK
A társadalommal való párbeszédnek hitünk antropológiai gyökereire kell épülnie. A 

történelmi keresztény egyházak képviselőinek – számos esetben közösen (az ökumené 
alkalmai) – magas szinten is meg kell nyilatkozniuk közérdekű, közéleti kérdésekben. 
E nélkül az emberek joggal érzik úgy, hogy az egyházak elefántcsonttornyaikban él-
nek, és nem vállalnak közösséget a mindennapokban dolgozó, küzdő honfi társaikkal. 
A hallgatással az egyházak lemondanak arról, hogy a társadalmi folyamatokra hatást 
gyakoroljanak, azokban részt vegyenek. 

Széteső társadalmunkban fölértékelődik a közösségek szerepe. Ezen a téren szép 
eredményeket értünk el. A Szentlélek irányításával az örvendetesen megnövekedett 
számú oktatási-nevelési intézmények, a lelkiségi mozgalmak, családos közösségek, 
cserkészcsapatok, keresztény szervezetek és karitatív csoportok segíteni tudják a hí-
vek öntudatos, egymást támogató keresztény életét. Hiteles, befogadó, keresztény 
közösségek alakítása és ébrentartása tehát kiemelkedik feladataink közül. Ezekbe 
meghívhatjuk a keresőket, megerősíthetjük egymást, kicserélhetjük tapasztalatain-
kat, tanulhatunk egymástól és örülhetünk egymásnak: „hasonló a hasonlónak örül”. 
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Ezen közösségek sorában a felekezeti iskolák, nevelési, oktatási intézmények háló-
zata óvodától a felsőoktatásig a leghatékonyabb missziós közösségek. Ezekben és az 
állami iskolákban felkészült hitoktatókra van szükség, akik hatékonyan vezetnek 
a vallási életbe, és jól megalapozzák a hittartalom elfogadását. Így mérsékelhető a 
szekták támadásainak hatásai, a divatos keleti misztikák, okkult áramlatok, babonák 
befolyása. Ezek sajátos módon érintik a protestáns gyülekezeteket is, melyekben az 
amerikai típusú szekták biblikus alapokra hivatkozva csábítják el a híveket a kis kö-
zösségek irányába. Ezt felerősíti a teológia baloldali, szociális összefüggésekbe ágya-
zott iránya (felszabadítási teológia), mely végső soron az ember önmegváltásának 
lehetőségét rajzolja elénk (keresztény kiindulópontból), hogy szociális tevékenység 
révén meg lehet szervezni az igazságos társadalmat, a teljes szabadságot, a boldog 
jövőt, vagyis a beteljesült Isten Országát.

AZ EGYHÁZAK NEMZETI FELELŐSSÉGE
Történelmi keresztény egyházaink kezében számos eszköz van, melyekkel meg-

felelhetnek nemzeti felelősségüknek is. Sokféle gyümölcsöző kezdeményezés szü-
letett. Itt fel tudjuk idézni azokat a jó megoldásokat, modelleket, melyek köve-
tésre méltóak. Külhoni, kisebbségbe szorult magyar honfi társainknak ugyanúgy 
szükségük van az anyaországiakra, mint fordítva. Leginkább a személyes (egyéni és 
közösségi) kapcsolatteremtéssel és -tartással tudjuk támogatni egymást. A magyar-
ságtudatra nevelés, történelmünk hiteles oktatása, nemzeti gyökereink táplálása al-
kalmas eszköznek bizonyul. Fennmaradásunk demográfi ai kérdés is: „Aki teleszüli 
a Kárpát-medencét, azé lesz”. Kereszténységünk és magyarságunk minden korban 
szorosan összekapcsolódott. Ennek súlya a korszakváltás küszöbén álló Európában 
felmérhetetlen.

(A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Az idők jelei című kiadványt
bemutató konferenciát szervezett Budapesten, október 30-án. A kiadványból

a fent olvasható fejezetet közöljük.)
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  EGYHÁZAK ÉS TÖRTÉNELEM  

Mustos Péter

A Miskolc-Mindszenti Kálvária-domb
és építményei

 Máriássy Sándor püspök, aki 1735–1743 között 
töltötte be a miskolc-tapolcai bencés apát tisztségét, 
a Mindszenti-templom fő építője is volt. Egy év-
századdal később rokona, (Márkusfalvi és Bízfalvi) 
Máriássy Gábor egri kanonok (aki 1807-ben szüle-
tett a felvidéki Iglón, a középiskolát Miskolcon, a 
minoritákhoz tartozó katolikus gimnáziumban vé-
gezte, 1844. október 16-tól miskolci alesperes is volt, 
és 1870-ben halt meg Egerben) elhatározta, hogy a 
kettős kötődés miatt Miskolcon kálváriát építtet. 
1857-ben az Avas Mindszent felé eső oldalán, a 
Tűzköves dűlőben megvásárolt egy telket, melyen 
szőlő, gyümölcsös és borház is volt. Az építkezés 
megkezdése előtt ezt a telket „örök időkre” átadta 
a Mindszenti-plébániának. A telket csak a csabai út 
választotta el az akkor formálódó Népkerttől.

A Kálvária-domb be-
építésének terveit Ru-
dolf Antal „állammérnök” készítette el és végezte a munka 
művezetését is. Az ütemezés szerint 1858-ban kezdődtek 
az előkészítő munkálatok, de a látványos munkák inkább 
1862-ben folytak. A kőfaragó munkát a svéd származású, 
Miskolcon élő kőfaragó mester: Dahlström József végezte, 
a kőműves munkák Kobek Józsefet dicsérik, az ácsmunkát 
pedig Szabó István helyi mesterember készítette. A segéd-
munkások miskolci és mezőkövesdi napszámosok voltak. 
A faanyagot a Tiszán szállították, a követ a tibolddaróci, a 
kácsi, a szomolyai és a geszti kőbányákból szekerezték ide. 
Néhány 40–60 mázsás, speciális kőtömbhöz külön szeke-
reket kellett készíteni. A Szepesség-beli Krompach gyárá-
ból hozták a kápolna fedéséhez a rézlemezeket. A munkák 
befejezését Czihlár János állammérnök irányította.

Romos stáció: Jézus megcsúfo-
lása a katonák által

A Kálvária-kápolna tel-
jes homlokzata
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A csabai úton elkészült a kockakövekből rakott kerítés, széles, vasrácsos kapuval, 
kapu-tornyocskákkal. Innen indult a dombra a szerpentin, mellette a stáció-kápol-
nácskák. A kőlábazat feletti fülkékben kaptak helyet a domborművek, melyek Jézus 
szenvedésének egy-egy állomását ábrázolják. A domborműveket a pécsi Sandhaas 
szobrász-testvérpár készítette. Ezek nem teljesen azonosak a mai, katolikus templo-
mokban használatos keresztút állomásaival, sem számukban, sem témájukban.

A Kálvária-domb jelenlegi állomásai:
Jézus megostorozása;
Jézus megcsúfolása a katonák által;
Jézus elítélése (Pilátus kézmosása);
Jézus a keresztet hordozza;
Jézus keresztre szegezése;
 Jézus a kereszten a latrok között (a 
Golgota-csoport);
 Jézus feltámadása (a kápolna oltárké-
pe).
Az egyes jelenetek felett kör alakú, 

mérműves vakrozetták, gótikus kereszt-
virágok, fi atornyocskák adják a díszí-
tést. A fülkéket Bársony János miskolci 
lakatosmester neogótikus vasrácsai védték, melyek kialakítása stációként változott. 
(Sajnos, nagy részüket lelopták.) A stációk befogadó méretei: legnagyobb szélességük 
1,5 méter, legnagyobb mélységük 1,2 méter, legnagyobb magasságuk (a villámhárító 
nélkül) 5 méter.

A Kálvária-kápolna szerkezeti felépítése igazodik a stáció-kápolnácskák kialakítá-
sához. A kápolna alatt kettős ajtajú „altemplom” található, amit inkább raktárnak 
használnak. (Kultikus célra való használatáról nincs adatunk.) Az altemplom egy tég-
lalap alakú „hajóból”, és egy bejárati „folyosóból” áll. A „hajó” méretei: 4 méter széles 
és 3,5 méter hosszú, téglából rakott dongaboltozata van, legnagyobb belmagassága 3 
méter. Két nagyobb szellőzőablaka van, amelyek a külső tér járószintjére nyílnak. A 
„folyosó” 2,5 méter széles és 15 méter hosszú, a két bejárati ajtó feletti csúcsíves ablak-
tól kap természetes megvilágítást. A „hajó” közepén másképp kövezett, keretes rész 
található: a terv szerint az építtető főpap sírhelyéül szolgált volna ez a hely. Terveztek 
bele két szobrot is, amely Jézus halálát és Jézus feltámadását ábrázolta volna, de ezek 
nem készültek el. Az altemplom előtti terecskéről kétkarú lépcső vezet a felső kápolna 
bejáratához. A bejárat előtt vasrácsos „kilátótér” található, ahonnan É–K, K és D–K 
irányban szép rálátás van a városra és a távolabbi vidékre. A kilátótér egyben szószékül 
is szolgált, amikor nagyszámú hívősereg jelent meg a Kálvárián.

A kápolna megközelítően négyzetes alaprajzú, keresztboltozatos hajóból, a kapu-
nál belépőtérből és egy lépcsővel magasabban elhelyezkedő, ötszögzáródású szentély-
ből áll. Az eredeti források szerint a kápolna ablakait színes, ónfoglalatú betétekből 
állították össze. A szentélyt a Saandhas-testvérek neogótikus faoltára ékesítette. A 

Golgota a mesterséges dombon
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hajó padjait Megele János miskolci asztalosmester 
készítette. A szentély vörös márvány lépcsőjét és 
padlóburkolatát a budapesti Krausz márványfara-
gó cég készítette. A kápolna külső homlokzatán a 
Máriássy címer látható (ugyanez ismétlődött fafa-
ragásban az oltáron és a padokon). A belső tér kö-
zelítő méretei: a hajó 5 méter széles és 4 méter hosz-
szú, legnagyobb belmagassága 6 méter. A belépő 1 
méter hosszú, a szentély legnagyobb mélysége 2,5 
méter, így a kápolna legnagyobb belső hosszmérete 
8 méter, legnagyobb szélessége 5 méter. A szentély-
ben két kisebb ablak, a hajóban két nagyobb ablak, 
a bejárat felett „rózsaablak” látható.

A kápolna bal oldalán létesített mesterséges 
dombon készült el a Golgota-csoport, mely-
hez 18 lépcső vezet fel. A keresztek nyolcolda-
lú, vakmérművekkel tagolt állványzaton állnak. 
Máriássy Gábor szerette volna a későbbiekben 
plasztikus korpuszokkal ellátni a kereszteket, de erre nem került sor, a kereszteken 
jelenleg is pléhlemezekre festve láthatjuk a jobb latort (akinek a hagyomány szerint 
Dizmász volt a neve), Jézust és a bal latort.

A Kálváriát 1863. szeptember 13-án kisapponyi Bartakovics Béla (1791–1873) egri ér-
sek szentelte fel (1853-tól 1873-ig volt egri érsek). A szentelési ünnepség tulajdonképp 
három napig tartott. Szeptember 12-én délután érkezett meg az érsek és nagyszámú 
kísérete Miskolcra. Szertartásosan fogadta a város és a különböző vallásfelekezetek 
képviselői. Érsek úr megnézte a frissen elkészült Kálváriát, majd a Mindszenti plé-
bánián szállt meg, ahol sok mindenkit fogadott. Másnap reggel 8 órától kezdődtek a 
szertartások. Az érsek először megáldott egy kőlapot, amelyen a felirat: „Bartakovics 
Béla egri érsek által tétetett fel 1863. szeptember 13.”. Ezt a Mindszenti templom tor-
nyainak továbbépítésénél helyezték el. Majd megindult a menet a Kálváriadombra. 
Minden stációt külön felszenteltek, beleértve a Golgotát és a Kálváriakápolna al- és 
feltemplomát is. Érsek úr előzőleg külön engedélyt kért IX. Piusz pápától, hogy a 
Kálvárián ájtatosságot végzők teljes búcsút nyerhessenek. Szentmise következett az 
új kápolnában. Az ünnepi beszédet az erkélyről Perger János egri főegyházi kano-
nok mondta az összesereglett 12–14 ezer hívőnek. A szentmisén megjelent többek 
között Máriássy Gábor alapító, Sterne Nándor győri kanonok, Beller József mind-
szenti plébános, Ipoly-Stummer Arnold egri kanonok, Jekelfalusy Lajos ügyvéd, mint 
főgondnok és Bársony János lakatosmester. A szentmisén a Zsasskovszky testvérek 
vezetésével az egri főegyház énekkara énekelt. A szentmise után, 14 árakor 120 főre 
terített ebéd volt a Mindszenti plébánia udvarán a meghívottaknak és több érdekes 
beszéd is elhangzott ugyanott. (Az egyik tudós előadó ismertette kutatásait a Máriássy 
családról, levezetve, hogy Lehel vezér családjából származnak.) Másnap reggel az ala-

Kálvária kápolna belső tere
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pító csendes szentmisét mondott a Kálvária-kápolnában, melyre ismét sokan jöttek 
el. A megjelenteknek kiosztották számos példányban Tárkányi József egyeki plébános 
„Szent kalauz a miskolci kálváriához” című alkalmi ének- és imafüzetét (ebből tudjuk 
az eredeti stációk megnevezését).

1945 után a Kálváriadomb alját kisajátították, ott épült fel 1953-ban a pártház, majd 
annak épületét később a Múzeumigazgatóság vette át. A kápolnát bezáratták. Elpusz-
tult az eredeti kőkerítés a kapuval, az első két stációt lebontották, mivel beleesett az 
építkezés területébe. Egy másik forrás szerint a Kálváriadomb jobb alsó sarkában (a 
mai buszmegállónál) egy földszintes épület is volt, amelyen a búcsúkhoz szükséges 
zászlókat tárolták, papi öltözőként is szolgált, és a messziről jövő hívőknek egy éjsza-
kára szóló virrasztásos szállást is tudott adni.

A Kálvária-kápolna az 1950-es évek végére már erősen romos állapotban volt: teteje 
beszakadt, bútorzata tönkrement, ablakai kitörtek. A város (az Egyházügyi Hivatal) 
felszólította a Mindszenti egyházközséget, hogy vagy bontsa el a kápolnát, vagy állítsa 
helyre. Az egyházközség természetesen a helyreállítást választotta. Ehhez valamennyi 
pénzt a város is adott, azzal a kéréssel, hogy a misézést ott ne szorgalmazzák. A ká-
polna így megújult. Falra festett oltárképét Takács István mezőkövesdi festőművész 
készítette el 1979-ben, a sírból éppen felemelkedő Jézust, egy angyalt és három asz-
szonyt ábrázol. A Szent Márk szerinti evangélium említ pontosan három asszonyt 
Jézus feltámadása kapcsán, ezt alapul véve Mária Magdolna, Mária (ifj abb Jakab 
apostol anyja, Kleofás felesége) és Szalóme (idősebb Jakab apostol és János anyja, 
Zebedeus felesége) látható rajta, de nehéz megkülönböztetni, hogy melyik melyik. A 
kép aláírása a szentmisében az Úrfelmutatás után mondott fohász rövidített változata: 
Halálodat hirdetjük és hittel valljuk feltámadásodat! Meg nem erősített forrás szerint 
a kápolna az Erzsébet kórház megszüntetett kórházi kápolnájának (ez a mostani tér-
ségi szűrőcentrumban volt) oltárát kapta meg, és a tönkrement padok helyett is mo-
dern, csővázas padokat készítettek. Az oltárt az új liturgikus előírásoknak megfelelően 
szembemisézésre állították fel, belsejében a karácsonyi időhöz betlehem található. Az 
oltárszekrényben nem őriznek Oltáriszentséget. Az ablakok rendszertelen elrendezés-
ben sárga és fehér síküveget kaptak, de ezek nem azonos stílusú üvegek. A négy-négy 
padban körülbelül 32 fő ülhet le, az utolsó pad térdeplőjéhez három-három szék is 
társul. A kápolna maximális befogadóképessége 60 fő.

A II. világháború előtti években a Kálvárián tartották a búzaszentelő körmenetet 
és a keresztutat is. Az egyházközség hívein kívül a Zárda növendékei és a katolikus 
gimnázium ifj úsága is részt vett ezeken és énekekkel kísérte a szertartást. A Kálvária-
kápolnában a misézést csendesen újra megkezdték a ’70-es évek közepétől. A Perczel 
Mór utcai új épületek elkészültével az ide járó hívek száma is megnőtt. Dr. Berkes 
László – plébánossága idején – felújította azt a hagyományt is, hogy a nagyböjtben 
egy keresztutat a Kálvárián végezzenek.

Ugyancsak az ő plébánossága idején vált szükségessé a kápolna tetőszerkezetének 
megújítása, a középső kőtorony megdőlés miatti lebontása és újraépítése (1996–97). 
A várossal való együttműködése révén és id. Kövessy Gábor mérnök közbenjárásá-
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val valamelyes földterületek cseréjével egységesebb lett a Kálvária-telek, és korláttal, 
vízelvezető árokkal kísért szép lépcsősor is készült (1996-ban?) az addigi földutas 
szánkózóhely (feljáró) kiváltására. A Kálvária-domb így egy derékszögű trapézhoz 
hasonló alakú telekké vált: rövidebb párhuzamos oldala 150 méter hosszú, hosszabb 
párhuzamos oldala 170 méter hosszú, átlagos szélessége 100 méter. Összterülete 11 942 
négyzetméter, teljes kerülete 525 méter. Pályázati pénzből szép vaskerítés és kapu ké-
szülhetett a telek felső határánál az 1999/2000. évben. Ugyanakkor lent helyet adtunk 
a múzeumnak, hogy megépíthesse a bükkábrányi külszíni fejtésnél fellelt mocsári 
ciprusok konzerválási helyiségét.

A Kálvária-domb egy másik „intézménye” a szovjet katonai temető, melynek befog-
laló mérete: 25 méter hosszú és 8 méter széles, területe tehát 200 négyzetméter.

A Kálvária-domb harmadik „intézménye” a Lossonczy kripta. Homlokzatán a fel-
irat: Lossonczy család sírboltja. A felirat felett egy címer helye látszik, de a címer 
már nincs meg. Egyik forrásunk szerint a Kálvária-domb területe a mai Mikes Ke-
lemen utcáig egységes földdarab volt és fokozatosan adogattak el belőle területeket 
magánszemélyeknek. Egy ilyen magánterület zárt egységében állt ez a kripta is. A 
területegységesítéssel lett a mostani telek része. Miskolc történetében több helyen sze-
repelnek Lossonczyak. Egyikük a kőszínház építésénél volt „tervelőadó” a városházán, 
egy ifj . Lossonczy István neve az 1900-as évek elején a múzeum tárgyi emlékeinek 
rendezésével kapcsolatban, mint segítő személy szerepel. Bizonyára ennek a családnak 
a magán-sírboltjáról van szó. Építésének pontos idejét nem ismerjük. A kripta egy 
ravatalozó-szerű előtérből és a mögötte lesüllyesztett sírkamrából áll. Az előtér belső 
mérete: 1,5 méter széles és 3 méter hosszú, belmagassága 2,5 méter körüli. A hegedűtok 
alakú főbejárathoz 5 lépcső visz fel, az előtérnek két félkör alakú ablaka van egymással 
szemben. A főbejárattal átellenben van a sírkamra lejárata, ami nagyrészt föld alatt 
van. (Belméretét nem ismerjük, mivel a bejárat vasráccsal van lehegesztve.) A kripta 
külméretei: maximális szélesség: 2,8 méter, főhosszúság: 3,5 méter, maximális kül-
ső magasság: 4 méter. Hátul egy alacsonyabb rész toldódik hozzá, amely a sírkamra 
teteje lehet. Ez 1 méter hosszú, 1,5 méter széles és leghátul 1 méter magasan áll ki a 
földből. A kripta jelenleg egy neves család bérleti és gondozási jogviszonyában áll a 
plébánia részéről.

A Kálvária-kápolna – viszontagságos előélet után – tehát ismét működik. A tanév 
időszakában minden vasárnap és nagy ünnepen délelőtt fél 11-kor van itt szentmise, 
gyónási és áldozási lehetőséggel. A kápolna búcsúját Szent Kereszt felmagasztalásának 
ünnepéhez (szeptember 14.) legközelebb eső vasárnapon tartják, amelyen körmenet is 
van a plébánia Szent Kereszt ereklyéjével. A nagyböjtben pedig szabadtéri keresztutat 
járnak itt egy hétvégi délutánon (templomi hirdetés szerint).

A Kálvária-domb további hasznosítására több ötlet is született. Először teljesen 
körbe szeretnék keríteni, hogy kellően védett legyen. A fentebb említett körülbelül 
525 méternyi kerületből fent az új kerítés 83 métert tesz ki. A bal sarokig így is hiány-
zik egy 5 méteres darab, amelyen csak kilyukasztott drótháló van. A telek baloldali 
felső szakaszán a szomszédos lakókertek drótkerítése található, mintegy 100 méter 



� 43 �Egyházak és történelem

hosszon. A telek baloldali alsó szakaszán a múzeum 
sarkától számítva egy 17 méteres és egy 26 méteres 
szakaszon van elérett drótkerítés, közben egy ócska 
vaskapu a kaszálási hulladékot elszállító teherautó-
nak. A fenti és lenti szakasz között, a „garázssor” 
zsákutcájának beszájadzásánál nincs semmilyen 
kerítés. Hasonlóan nincs kerítés a lépcsősor 150 
méter hosszú szakaszán. A múzeum háta mögött 
van egy alacsony kerítés a rézsű alján, illetve épü-
letek a mintegy 110 méteres határszakaszon, de a 
Mindszent felé eső utolsó 14 méteres részen csak 
néhány beton kerítésoszlop meredezik, drótháló 
nélkül. Szóba került, hogy amerikai rendszerű ur-
natemetőt, vagy kerítésfalba készített urnatemetőt 
alakítsunk itt ki. Ugyanakkor a kápolna előtti tér 
kiválóan alkalmas ifj úsági összejövetelekre is.

2005-ben pályázatot adtunk be a kápolna és a 
Golgota díszkivilágítására. A pályázaton sajnos nem 
nyertünk, de a kivilágítás továbbra is aktuális lehet. 
Nem utolsósorban mind a kápolna, mind a stációk ugyancsak megérettek egy újabb 
restaurációra, minőségi fejlesztésre. A kálvária használhatóságát növelné, ha a hiányzó 
első két stációt – akár csak jelzésszerűen és szándékosan más stílusban – ismét meg-
építenék.

Kálváriánk – miként minden más kálvária is (például Lillafüreden, a cseppkőbar-
lang felett található egyszerű kálvária) – arra fi gyelmeztet, hogy milyen rossz az embe-
rek életében a bűn, milyen nagy ára volt az Isten Fia szenvedése által a megváltásnak, 
és milyen nagyszerű jövő vár ránk, ha megmaradunk a hitben és a felebaráti szere-
tetben életünk utolsó pillanatáig, mert Jézus bennünket is feltámaszt az örök életre.
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  EGYHÁZAK ÉS KULTÚRA  

Könyvek a minorita templomról
és építtetőjéről, Kelemen Didákról

A megyei könyvtár adott otthont szep-
tember 30-án annak a hármas könyvbemu-
tatónak, amely ugyan nem frissen megjelent 
kötetek, de témájuk közös: a miskolci mi-
norita templomról és építtetőjéről, Kele-
men Didákról szólnak. Először dr. Szitárcsik 
Anna, a Miskolci Gráciák titkára kapott szót 
a bemutató házigazdájától, Filip Gabriella 
könyvtárostól. Ezt egy sajnálatos esemény 
indokolta: az egyik kötet (Az iskolák atyja) 
szerzője, Gál Halász Anna elhunyt, és teme-
tésére ezen a napon került sor. 

– Négy és fél évvel ezelőtt ismerkedtem 
meg Annával. A Gráciáknak van egy Mis-
kolci Polgári Páholy nevű programja. Régi 
polgári hagyományokat próbálunk felele-
veníteni és olyan emberekkel beszélgetünk, 
akiknek az életútja példaértékű, akiket ér-
demesnek tartunk a mások számára bemu-
tatni. Így vetődött fel, hogy hívjuk meg Gál 
Halász Annát is, aki hölgy, Miskolc környéki, és nagyon érdekes életútja van. Erre a 
beszélgetésre Anna elhozta a könyveit. Amíg aktívan dolgozott, számviteli területen 
működött, de amikor nyugdíjba ment, felnevelte a gyerekeit, írni kezdett. Tizennégy 
könyvet írt. Azon a délutánon megvettem a Gyógyító könnyek című könyvét. Ez a 
sajópálfalai könnyező Máriának a történetét dolgozza fel. Én a történetet ismertem, 
de a könyv is rendkívül megfogott. Ebből a regényéből az derült ki, hogy a hit ere-
jével meg lehet oldani a problémákat. Egy másik könyve Kelemen Didák életéről 
szól, ennek a nagyszerű embernek az életútját mutatta be, közvetlen stílusban, csa-
ládi témákat is belefűzve. De több, más könyve is megjelent, ezekben is a hit erejét 
mutatta meg. Én ilyen emberként ismertem meg őt. Később is részt vett a Gráciák 
rendezvényein, májusban ő is Grácia lett, betegen is eljárt közénk. Azzal a nagy hittel 
és életerővel, amivel rendelkezett, próbálta betegségét leküzdeni. Utoljára júniusban 
találkoztam vele, még akkor is azt említette, hogy sok terve van. Mi, a Gráciák is 
mély tisztelettel és szeretettel emlékezünk rá. 
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Ezután Kalna Zsolt minorita tartományfőnök köszöntötte a vendégeket. Megem-
lékezett ő is Gál Halász Annáról és könyvéről. – Ez az ifj úsági regény – mondta a 
tartományfőnök – bemutatja Kelemen Didákot, mint olyan embert, akinek fontos 
az ifj úság, ő az iskolák atyja. Több iskolát és árvaházat épített, mindezt az ellenrefor-
máció alatt, de felkarolta a protestáns gyermekeket is. Kimondta, hogy mindenki 
egyformán fontos számára, ebben is követte Krisztust. 

A másik könyv, amiről 
beszélt, a Miskolci Mino-
rita templom, szintén egy 
közösségről szól. Ezt is Ke-
lemen Didák építette fel, 
imádsággal, kitartással és 
furfanggal.

– Azt mondta, kér egy 
kis területet, annyit csak, 
ahol a köpenyét szét tud-
ja teríteni. Azt mondta a 
városi tanács, hogy ennyit 
bármikor kaphat. De ő a 
köpenyét csíkokra vágta, 
és körberakta vele azt a 
területet, ahol most a templom áll. A harmadik könyv Bogdan atya tudományos 
dolgozata, Kelemen Didákot, mint tudóst mutatja be, aki sok szép prédikációt írt 
és tudományos munkássága is jelentős. Ha össze akarjuk fogni ezt a három könyvet, 
Az iskolák atyját, a tudományos könyvet és a templomról szólót, mondhatjuk, hogy 
Kelemen Didák különböző módon tudta megszólítani az embereket, össze tudta 
őket gyűjteni és mindenki számára van üzenete. Ezért fontos ő számunkra, ezért ad 
mintát a ma emberének is, amit kötelességünk követni. Nagy szeretettel ajánlom 
mindenki számára ezeket a köteteket, mindegyiknek megvan a maga értéke. 

A Miskolci Minorita templom című könyvet dr. Várhelyi Krisztina szerkesztő mu-
tatta be.

– Tavaly év végén jelent meg a Miskolci Minorita templom című könyv, a minorita 
egyházközösség alkotása, amely a templom művészeti értékei, látványosságai mellett 
felhívja a fi gyelmet azt itt működő közösségek lelkiségére is. A templom Miskolc 
egyik legimpozánsabb barokk épülete. A XVIII. században Kelemen Didák tarto-
mányfőnök kezdeményezésére 1735-re épült fel. Ide járó hívőként is meglep az a szép-
ség, ami az albumban bemutatott fotókon láthatunk. 

A bevezetőben Kalna Zsolt tartományfőnök elmélkedik a templom otthonosságá-
ról. Vannak templomok, amelyek méreteikkel, művészi alkotásaikkal lenyűgözik az 
embert. Vannak egyszerű kis templomok, amelyek szintén szent légkört biztosítanak 
az elmélyüléshez. Vannak olyan templomok is, amelyek az otthonosság légkörével 
hívják, várják az embereket. Ilyen otthonos templom a Minorita. Mitől otthonos egy 
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templom? Talán az alapító, az építtető, a szentéletű Kelemen Didák szelleme képes 
évszázadokon át megtartani ezt a légkört, hiszen ő védelmet, menedéket adott a sze-
gényeknek, minden rászorulónak. Ez a családiasság nem jelent zártságot, éppen ellen-
kezőleg: ez a templom a város dobogó szíve, elevenségével mindenkit hív, befogad, új 
életet ad, és megtart. 

A második rész P. Kelemen Didák életét mutatja be, aki 1683-ban született az erdélyi 
Baksafalván és meghalt Miskolcon 1744-ben. Életrajzából kivételes tulajdonságokkal 
és tudással rendelkező, karizmatikus egyéniséget ismerthetünk meg.

A határozott, de jámbor szerzetesnek életcélja volt templomok építése, iskolák ala-
pítása, a szegényekről, betegekről való gondoskodás. Korában elképzelhetetlen nélkü-
lözés és szenvedés között vergődött a magyarság. Megyényi területek néptelenedtek 
el a hadjáratok, a sorozatos járványok és az éhínség következtében. A fekete halál, a 
pestis pusztított. 

1729-től haláláig Miskolcon szolgált. Az ország keleti részén, a Tisza vidékén élők 
és különösen a miskolciak sokat köszönhetnek neki. A Tisza-vidék apostolának ne-
vezték. Kezdeményezője volt a minoriták miskolci letelepedésének, a katolikus hit 
reformáció utáni megerősítésének, templomok, iskolák alapításának, és egyben a 
város fejlődésének is. 

1704-ben szerzetesi fogadalmat tett. Ekkor vette fel a Didák nevet, 1708-ban pappá 
szentelték, 1710–1713, majd 1716–1717 években volt házfőnök. 

1728. december 29-én III. Károly király utasítást adott, hogy adják át a minori-
táknak a miskolci régi Mária-templom területét. 1729 tavaszán Didák atya és két 
rendtársa beköltözött a telken lévő egyik házba. Hozzákezdtek a katolikus lelkipász-
torkodáshoz és iskolaalapításhoz. Ebben az évben történt az új Nagyboldogasszony-
templom alapkőletétele és 1730-ban két helyiségből álló házikóban kezdték a taní-
tást. A minorita rend hazánkban 1773-ig 15 gimnáziumot létesített. Ezek közül az 
első volt a miskolci. A minoriták betelepedésével fellendült Miskolcon a katolikus 
vallásgyakorlás. 1734-től sokat betegeskedett, ekkor is végezte a betegek gyógyítását, 
a szegények gondozását, az áhítatos imádságait. Súlyos betegen ágyban fekve, nagy 
gondossággal folytatta írásait, amely összesen 13 kötetet tesz ki.

Kelemen Didák kultusza harmadik évszázada folyamatos. Érdemei ellenére mai na-
pig is húzódik a boldoggá avatás ügye. 

A könyv harmadik része a templom építéstörténetének, berendezéseinek művészi 
bemutatását foglalja magában. 1729 szeptemberében volt az alapkőletétel, mondhat-
juk, hogy ez is aktualitását adja könyvbemutatónknak. 1735-ben első ütemben – a 
szentély, kétoldali kápolna, majd a templomhajó, kápolnák, tornyok épültek. 1744-
ben készült el az orgona. Majd folytatódott az építkezés, elkészült a rendház, befeje-
ződött a tornyok építése, Helyére kerültek a harangok. Már 1819-ben tartunk, amikor 
új főoltár került felállításra. 1843-ban tűzvész pusztított és kezdődött az újjáépítés… 
Lényegében az építkezés kisebb megszakításokkal a mai napig folyamatos, és még 
sokáig az is marad. Ennek súlyos oka az augusztus 10-én keletkezett tűz, amely nagy 
károkat okozott a templomban. 
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A könyv végigvezet a templom egyes részein a bejárattól, a főoltárig, bemutatva a 
kápolnákat, berendezési tárgyakat, freskókat, ablakokat… Érdemes a minorita albu-
mot kézben tartva végignézni a templom látványosságait.

A negyedik rész Az isteni irgalmasság ünneplését mutatja be az egyházközségben. 
1993-ban II. János Pál pápa boldoggá avatta Kowalska Faustyna nővért, az Isteni 
Irgalmasság apostolát. Ez világszerte elmélyítette az Isteni Irgalmasság ünneplését, 
melynek elmélyültebb ünneplése a miskolci minorita egyházközségben 2002-ben 
kezdődött.

2006-ban helyezték el a szentély boltívének baloldalán az irgalmasság apostolának 
ereklyéjét, és a világszerte ismert krakkói Irgalmas Jézus-kép eredetivel megegyező 
nagyságú, vászonra nyomtatott másolatát. Az Irgalmas Jézus-kép megérkezésének 5. 
évfordulója alkalmából 2011-ben megépítettük az Isteni Irgalmasság oltárát.

Az egyik szerző, Szunyogh László építész következett ezután, aki a templom történe-
téről írt tanulmányt. Mint építésznek feladata lett a műszaki dolgokkal foglalkozni. 
Mint mondta, többen foglalkoztak már a templom történetével, kutatásával, de ebből 
összegző munkák nem születtek. Ezeket a forrásokat kellett összegyűjtenie. Nagyon 
hálás azért, hogy megírhatta a templom történetét, egy ilyen több száz éves épületnek 
ezer titka van. Érdemes felmenni a padlásra, a toronyba, benézni az oltárok mögé, 
mindenhol rengeteg dolog kiderül. 

– Ennek a könyvnek az a nagy érdeme – mondta –, hogy azon túl, hogy van egy 
összegző leírás benne a templomról, minden illusztrálva van, fantasztikus képekkel. 
Mindenkinek ajánlom, hogy vegye kézbe a könyvet, nézze a képeket és úgy járja be 
vele a templomot.

Takács János, a képviselőtestület elnöke szerint ennek a könyvnek szellemisége, lelke 
van. – A templom az Isten háza, ott találkozunk a mennyel, az Istennel – mondta. – 
Amikor megterveztük az albumot, arra gondoltunk, hogy a könyv mutassa be azt a lel-
kiséget, annak az eredetét, ami a templomban van. Az egyik olyan írás, ami a hitélettel 
is összefügg, az Kelemen Didák élettörténete. Ez örökség számunkra ma is, és unokáink 
számára is. Fel kell vállalnunk azt, amit ő tett, alkotott. Felépítette a templomot, majd 
az iskolát és a rendházat is. E sok munka mellett nem hanyagolta el az Isten igéjének 
hirdetését. Amikor Miskolcra jött, talán húsz katolikus család élt itt, de megépítette ezt 
a hatalmas templomot. Segítette a szegényeket, ápolta a betegeket, az irgalmasság testi, 
lelki cselekedeteivel közösségeket hozott létre. 

Takács József, a könyvben szereplő fényképek készítője arról beszélt, hogyan készül-
tek a képek, milyen volt ez a munka. Fél évet is igénybe vett, míg bejárta az egész 
templomot, és elkészítette a fotókat. Nehéz munka volt, hiszen a fotózáshoz fény 
kell, és a templom egyes zegzugos része, a mellékoltárok sötétben vannak, komoly 
technikai probléma volt a képek elkészítése. Érdekes és kicsit misztikus is volt, az volt 
tanulságos, ahogy egyre több időt töltött el a templomban, egyre több apró részlet, 
kis szobrocska tárult elé, amelyekről azt gondolta, ezeket kell megmutatni, hogy aki 
kézbe veszi az albumot, ne csak összességében jusson eszébe, milyen is ez a templom, 
hanem az apró részletek is, amelyeket ő fedezett fel. 
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Végül Bogdan Adamczyk beszélt a harma-
dik könyvről, melynek címe: Isten Szolgája P. 
Kelemen Didák élete és tiszteletének kibon-
takozása.

– Ez már az ötödik bemutatója ennek a 
könyvnek. Az első négy azokban a közös-
ségekben volt, ahol korábban dolgoztam a 
magyarországi munkám során, illetve ahol 
most élek. Ez az első bemutató, amely nem 
templomi közösségben történik. Mind-
három könyv Kelemen Didák csodáját 
mutatja be. Próbáltam egy összetett, tu-
dományos dolgozatban összefoglalni azt, 
amit róla tudtunk, és ami történt a halála 
után, Kelemen Didák kialakult kultuszá-
ban és a harminc évvel a halála után el-
kezdett boldoggáavatás során. Nagy öröm 
számomra, hogy részt vehet a bemutatón a 
könyv szerkesztője, Ondrejcák Eszter. Az ő 
aprólékos és részletes munkája nélkül nem 
jelenhetett volna meg a könyv. Azokat a hi-
bákat és hiányosságokat, ami a doktori disszertációban benne voltak, kijavította. 
A védésen szemrehányást kaptam, hogy a dolgozatban hiányzik a megfelelő szak-
nyelv, hétköznapi nyelven írtam a disszertációt, de szerintem annak a célnak meg-
felel, hogy érthető legyen mindenki számára. Remélem, hogy boldoggáavatásának 
folyamatában egy kiindulási pont is lehet ez a könyv. 

– Nehéz volt számomra ez a feladat, egyrészt, mert nem vagyok magyar ajkú, 
és csak hétköznapi nyelven beszélek. A régi magyar írásokhoz és a tudományos 
nyelvezethez olyan nehézségekkel kellett megbirkóznom, aminek magyar em-
ber jobban meg tudott volna felelni. Négyéves munkám során négy különböző
rendházban és négy különböző országban teljesítettem szolgálatot. Kezdtem
Magyarországban, majd Lengyelországban, a tartomány központjában, Rómá-
ban, végül ahol most élek, a Felvidéken, Imregden. Ez gazdagság, de ilyen munka 
mellett ez nem könnyítette, inkább nehézzé tette a feladatomat. A harmadik do-
log, amit a miskolciak tudnak, volt itt olyan periódus az utolsó évemben, amiben
a betegség is közrejátszott, több időt töltöttem a kórházban, mint a rendházban. 
Ezeket a nehézségeket összeadva én csodának is mondhatom, hogy ez a könyv 
ilyen gyorsan megjelent. Természetesen a lelkes segítők és támogatók nélkül 
ez nem sikerülhetett volna. Ahogyan Kelemen Didáknak is voltak támogatói,
gróf Károlyi Sándor és a felesége, Barkóczy Krisztina, lányuk, Károlyi Klára,
aki később megírta Kelemen Didák első életrajzát, ők tették lehetővé Kelemen 
Didák munkáját. 
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A könyvben úgy fogalmaztam meg, ahogy neki szüksége volt gróf Károlyi Sán-
dor támogatására, ez fordítva is elmondható, Károlyinak is szüksége volt Kelemen 
Didákra, hogy megvalósuljanak az elképzelései. Itt nem csak a miskolci templomra 
gondolok, tudjuk, hogy Károlyi Sándor támogatta a nyírbátori templomot, és Didák 
atya nagybányai működése alatt is nagy támogatást kapott tőle. Az ő munkájáról nem 
lehet beszélni gróf Károlyi Sándor támogatása nélkül. Kettőjük munkája és kapcsola-
tuk révén sikerült megteremteni mindazt, amit most csodálhatunk. 

A könyv megjelenésének a körülményeiről is szeretnék beszélni. 2010-ben kezdtem 
foglalkozni Kelemen Didák életével. Két évvel korábban a miskolci közösséggel ün-
nepeltük pappá szentelésének 300. és születésének 325. évfordulóját. Akkor sikerült 
megszervezni a Kelemen Didák tudományos konferenciát, ami a Miskolci Egyetem 
segítségével valósult meg. Ezt több más konferencia is követte, ez volt a kezdete annak 
az útnak, amit elkezdtem, és amelynek befejezése ennek a disszertációnak a megvédé-
se és a könyv megjelenése. Ez a kezdeményezés csak az indító munka. Nem úgy ér-
zem, hogy valamit elértem, hanem hogy valamit sikerült kezdeményezni. Ez az anyag 
elég terjedelmes, és elég volt a disszertáció megírásához, de még sok más anyag van, 
akár az egri, a miskolci, vagy a Károlyi levéltárban, a gyulafehérvári levéltárban is. 

A könyv megjelenése után is sok munka szükséges ahhoz, hogy tovább tudjunk 
indulni a boldoggáavatás folyamatában. 2008-ban Zsolt atyával jártunk a generális 
kúriában, és találkoztunk a posztulátor atyával és választ kaptunk a boldoggáavatási 
folyamatokról. Kelemen Didák életrajzába olyan dolgok kerültek, amelyeket tisztáz-
ni kell, olyan régi, barokkos fordulatok találhatók benne, ami miatt a történeti do-
kumentumok alapján kell újra megírni az ő hiteles életrajzát. Ez a könyv is ezen a 
vonalon indult és ezt a célt szolgálja, hogy az ő hiteles életrajzát, illetve a halála után 
kialakult kultuszát, jelenlegi tiszteletének állását bemutassa. Örülök annak, hogy ezt 
sikerült megtenni, remélem, minél többen lesznek, akik elolvassák, akiknek életében 
segítő eszköz lesz a megszentelt élethez.

(A megyei könyvtárban szeptember 30-án megtartott könyvbemutatón
elhangzottak szerkesztett változata)
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Békefy Lajos

Protestáns asszonyportré
J. S. BACH FELESÉGE

1701. szeptember 22-én született Zeitzben, és 255 éve, 1760. február 27-én hunyt el 
Lipcsében a zene német fejedelmének, Johann Sebastian Bachnak második felesége, 
Anna Magdalena Bach. Eredetileg gyönyörű hangja arra predesztinálta, hogy saját 
karriert fusson be, amire minden esélye megvolt, hiszen már fi atalon a kötheni feje-
delmi udvar énekesnője volt. 20 évesen, 1721-ben elfogadta a szintén lutheránus vallá-
sú Bach kérését, hogy bár 16 év különbség volt közöttük, legyen a felesége. Így kötött 
vele jellegzetesen protestáns házasságot, ahol a munka és az imádság, Isten minden-
napi magasztalása a 13 közös gyermek szülésével, gondozásával, a zenei csúcsok ma-
gaslataiig segítő asszonyi szerelem odaadásával bizonyította áldozatos asszonysorsának 
protestáns karakterét. Pelenkák és éjszakai szellemi munka, gyermeksírás és a nagy 
mester fájdalmaiban és küzdelmeiben való gondűző osztozás, az odaadás és a szolgálat 
emelték „családi karrierjét”.

Lemondott a saját sikerről, helyette azon igyekezett, hogy olyan légkört teremt-
sen otthonukban, aminek segítségével Bach hatalmas művei megszülethessenek. 
Hogy a zene ne csak patakként csordogáljon, hanem óceánként, hatalmasan hul-
lámozzék át mindkettőjük lelkén. Testi és szellemi szülő volt Anna. Teljes asz-
szonyi életet élt. Teste, lelke, szelleme minden adományát szétosztotta övéi között. 
S közben nem kevés fájdalom fűszerezte kenyerét, hiszen 13 közös gyermekük-
ből hét nem élte meg a felnőttkort. Szinte évente szült Bachnak fi út és leányt, s 
csak hárman maradtak hosszabb ideig életben. Tíz évvel élte túl istenáldotta fér-
jét, s végül is koldusként hunyt el Lipcsében. Megrendítő sors volt az övé, aki Jé-
zus példázatbeli gabonamagjához hasonlóan, teljesen átváltotta életét övéi életére.
Feleségként és anyaként egyre inkább hasonlított sorsa a földben megrothadó, de új 
életet kelesztő maghoz. Azt lehet mondani, hogy élete addig virágzott életeket, amíg 
csak tudott – vitaminok, orvosi ellátás, különösebb higiénia nélkül.

Férje mindig gondoskodott arról is, hogy a családi otthon szinte szállodához ha-
sonlított – férje tanítványai is náluk szálltak meg, s élvezhették Bachné fáradhatatlan 
vendégszeretetét. Mekkora hit, naponkénti élő istenkapcsolat kellett ekkora több-
letterhek hordozásához! Hiszen tudnunk kell, hogy férje akkor még „csak” a lipcsei 
Tamás-templom kántora volt, nem a későbbi híres-neves, csodált Bach, akinek intri-
kákkal, kicsinyes és megalázó napi megélhetési gondokkal is küszködnie kellett. De 
hogy ebben milyen tehermentesítést talált Annájában, következtethetünk abból is, 
hogy életének zeneileg termékeny korszakát még ezek a gondok sem törték meg. Az 
állandó otthoni komponálás lehetőségének megteremtésében – tíz zongora és más 
hangszerek társaságában, gyereksereg semmire tekintettel nem lévő zajongásában – 
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Anna volt a hangfogó, aki a szükséges feltételeket meg tudta teremteni, alkotóházzá 
tette az otthont. S közben templommá emelkedett az alkotóház, megtelt hittel, Isten 
fele szálló gondolatokkal, gyönyörű harmóniákkal. Anna sokszor töltötte éjszakái egy 
részét férje kottáinak másolásával.

Bachhoz méltó alkotás volt az is, amit a mester életének támogatásával a Mester 
Úr Jézus Krisztus követésében ez a hívő, bibliailag fogalmazva „derék asszony” lét-
rehozott. Ezzel tisztában volt a mester, Bach is. Nem véletlen, hogy fáradozásainak 
köszöneteként két külön sorozatot, zenei jegyzetfüzetet komponált, Anna Bachnak 
dedikálva. Az elsőt 1722-ben, a másodikat 1725-ben.

Maga Anna is készített egy rövid krónikát, amiben férjére emlékezik. Aztán ezt 
a fonalat vette fel 1932-ben egy német írónő, Esther Meynell, aki megírta Anna 
Magdalena Bach gazdag és gazdagító életének kis krónikáját. A lipcsei emlékezetes 
asszonyokról kiadott könyvben H. J. Schulze írt szép tanulmányt ezzel a címmel: 
„Egészen oda kell adnom magam neki”. Ez talán Anna életének titkos és nyilvánva-
lóan bizonyított jelmondata is lehetne. Ebben a tanulmányban olvashatunk arról is, 
hogy Anna gyönyörű szopránja az első találkozás óta hányszor, de hányszor ejtette 
rabul Bach vájt fülét és szívét.

Esther Meynell nagy beleérzéssel írt arról, hogy Anna Isten komponistája, Bach 
számára valódi isteni ajándék volt. Közismert, hogy a mester lassú folyamat követ-
keztében vesztette el szeme világát. Nem segítettek az operációk sem. Ám a halálos 
ágyon rövid időre visszanyerte valamennyire látóképességét. Amint ezt Anna észre-
vette, kézbe kapott egy gyönyörű, virágzó rózsaszálat a vázából, s férje felé nyújtot-
ta. Szeme magába szívta még egyszer, utoljára a rózsa színeit. S nagy nehezen meg-
szólalt: „Anna Magdalena, ahová én megyek, ott sokkal szebb színeket látok majd. 
És hallani fogom végre azt a muzsikát, amiről te meg én eddig csak álmodoztunk. 
És szemeimmel végre-végre meglátom az én Uramat...” Micsoda gyönyörű, fel-
emelő búcsúvétel és megérkezés. S ezt is élő hitű feleségével együtt, templommá, 
alkotóházzá, otthonná szentelt földi hajlékukban élte meg. Olyan közös kincsek 
ezek, amelyek a koldussá szegényedett Anna Magdalena szívét bizonyára mindha-
lálig megmelegítették. Hallják-e már a közösen megálmodott gyönyörű muzsikát?
Mi viszont halljuk és hallgatjuk újra meg újra a Mesterét, s most már tudjuk, hogy 
ebben a monumentális zenei életműben egy hű, derék asszonynak, Anna Magdalena 
Bachnak pótolhatatlan szerep jutott Istentől.
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Szilvay Gergely

A népmese az életben való eligazodást segíti

A népmeséket évszázadok kollektív tudata csiszolta, a 
mesélők mindig belehelyezték a történetbe a felgyülem-
lett tapasztalatokat – mondja Antalfai Márta pszicho-
lógus, meseterapeuta, a Lelki Egészségvédő Alapítvány 
elnöke, A női lélek útja mondákban és mesékben című 
kötet szerzője. 

– A mese a mai köztudat szerint a gyerekeknek szóló 
szórakoztató történet. 

– Mi, meseterapeuták viszont az ellenkezőjét állítjuk. 
A népmeséket a felnőttek találták ki, felnőttek mesélték 
felnőtteknek, a felnőttek világában működött: a mesék-
ben rejlő szimbolikus történetek tanácsot adtak az ember 
saját életéhez. A felvilágosodásnak köszönhetően aztán a 
mese kiszorult a felnőttek világából és átkerült a gyerekek világába, ami egyenes követ-
kezménye volt a ráció, az ész túlhangsúlyozásának. A meséknek viszont van egy olyan 
tulajdonsága, hogy az egész személyiséget érintik, nem csak a rációt, mivel bennük 
sűrűsödik az egész élet. A mesébe foglalt áttételes üzeneteket pedig sokkal nehezebb a 
rációval megközelíteni. A gyermekek viszont még benne élnek abban a teljességben, 
amiben nincs túlhangsúlyozva az ész, még hozzáférnek azokhoz a kincsekhez, amelyek 
a személyiség mélyén rejlenek. Ezért tudnak annyira rezonálni a mesékre. 

– Honnan származnak, miért léteznek a népmesék?
– A mese egyidős az emberiséggel. Egy ókori egyiptomi mese alapcselekménye 

azonos, vagy nagyon hasonló egy 15–16. századból származó, illetve még későbbi 
mesééhez. Vannak olyan alapstruktúrák a mesékben, amelyek minden kultúrában 
megtalálhatóak. Az alaptörténetre pedig népszokásonként és koronként mindig más 
és más ruha kerül. De még a ma népszerű fantasztikus történetekben, számítógépes 
játékokban is megtalálhatjuk ugyanazokat a szereplőket, mint a népmesékben: sárká-
nyokat, óriásokat, küklopszokat, fantasztikus és mitikus lényeket. A mesék nagyon 
egyszerűen az ember fantáziájából erednek, a kiapadhatatlan lelki forrásból. 

–  Akkor a mai egyszerzős mesékből, beleértve a fantasy regényeket is, ugyanúgy 
lehet épülni, mint a népmesékből?

– A népmeséket évszázadok kollektív tudata csiszolta, a mesélők mindig belehelyezték 
a történetbe a felgyülemlett tapasztalatokat. Az az alaphelyzet viszont, hogy a jó meg-
próbálja legyőzni a rosszat, megvan a modern mesékben és fantasztikus fi lmekben is. 
Ugyanakkor az üzenetük sokkal sivárabb, mert ezen kívül mást nem mondanak. A mese 
mindig azzal kezdődik, az az alaphelyzete, hogy krízis van, megbomlott az összhang, 
hiányállapot lép fel – például meghal az öreg király, vagy a felserdült, ifj úvá érett gyer-

Szilvay Gergely
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mekeket a szülők már nem tudják eltartani, így elindulnak pogácsával a tarisznyájukban 
szerencsét próbálni, hogy megélhetést, majd párt találjanak maguknak. A legtöbb mese 
arról szól, hogy a főszereplői a próbatételek és megküzdés során megtanulnak alkal-
mazkodni a külvilághoz. Például a Jancsi és Juliska típusú mesékben az erdőbe kitett, 
vagy oda induló gyermekek szimbolizálhatják azt a helyzetet, amikor a gyerek óvodába, 
iskolába megy. A mai meseszerű fantasztikus történetek viszont nem ütköznek a való-
sággal, nem készítenek fel az életre, akár egy ismeretlen bolygón is játszódhatnának. 
A népmesék próbatételei az emberi természet örök érvényű törvényszerűségeire és az 
ezekből adódó életfeladatokra hívják fel a fi gyelmet. Minden korban, bár mindig más 
és más okok miatt, de küzdelmes dolog például munkát találni. Vagy nagyon szépen be-
mutatják a mesék a maguk szimbolikus módján, hogy miként lehet párt találni, milyen 
útvesztőket, próbákat kell kiállni a fi ataloknak ahhoz, hogy éretté váljanak a házasságra. 
Hivatás- és pártalálás, az élet nehézségeivel való megküzdés – ezekre adnak útmutatást 
a népmesék. A mai fantasztikus történetek pedig inkább csak az izgalmat tartják fönn. 

– Hogyan egyeznek a valósággal a népmesék csodás elemei?
– A sárkánnyal, óriással vagy boszorkánnyal való megküzdés gyakori fordulata a 

meséknek. Ezek a mesebeli lények, mint szimbólumok az élethelyzetekkel mutat-
nak analógiát. A férfi hősök erősebbek, bátrabbak, jobbak lesznek az akadályt, nem 
egyszer veszélyt jelentő mesebeli lényekkel való megküzdés által. Egy-egy próba-
tétel előtt elhangzik, hogy „egy életem, egy halálom, megpróbálom”, ami mutatja 
az elhatározást, az energiák egy célra történő összpontosítását, majd kreatív úton 
történő felszabadítását. Másrészt a sárkány szimbolizálhatja a még formátlan belső 
energiákat, illetve azon erőket, indulatokat, megfoghatatlan félelmeket, amelyekkel 
úgyszintén meg kell küzdeni. Előfordul, hogy úgy reagálunk valamire, mint egy sár-
kány, pedig alkotó módon is felhasználhatnánk az energiáinkat. A sárkány legyőzése 
szimbóluma lehet az önuralomnak. 

–  A ma embere ritkán von le ilyen személyes következtetéseket a népmesékből. A 
régiek számára hogyhogy mindez ennyire egyértelmű volt?

– Bizonyára nem tudatos szinten fogalmazták meg a régiek a mesék üzenetét. Ma-
gával ragadta őket a történet. De ha ma egy meseterápiás csoportban, félhomályban, 
gyertyafény mellett mesélek, vagy felolvasok egy mesét, akkor most is pillanatok 
alatt beleélik magukat a jelenlévők. Ezek a történetek megindítanak bennünket, 
mintha bennünk születnének, lelkünkből áradnának, így könnyen beléjük tudunk 
helyezkedni. A népmesék végén megoldódik a krízis, a megküzdést siker koronáz-
za, ami energiát mozgósít a hallgatókban. Emellett a mesék képpé és történetté 
transzformálják a nyers ösztönerőket, az indulatokat, a vágyakat, a sokszor meg-
magyarázhatatlan érzéseinket. A mese kanalizál: belesodorja a hallgatót-olvasót a 
krízisbe, feszültségbe, majd végigviszi ezen a feszültségen a feloldódásig,  amely már 
egy magasabb szinten következik be. 

– Akkor a népmese volt a régi ember pszichológusa?
– Igen, a mese sokat segített az életproblémák kezelésében. Hasonló célt szolgál a 

színház, vagy valamely művészi alkotás is, csak a népmese egyetemesebb. A népmese 
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mindenkinek szól, mivel olyan alapvető problémákat érint, melyekkel mindannyian 
találkozunk az életünk folyamán. Míg a műmesék legtöbbször specifi kus problémá-
kat állítanak a középpontba. 

–  Mintha ma a régi emberre úgy tekintenénk, mint aki nem volt elég tudatos. Le-
nézzük, mintha naiv gyerek lett volna. 

– A régiek máshogy látták a világot, de bölcsek voltak. Az ókor és középkor nagy 
gondolkodóinak tanításai máig érvényesek. A mesék éppúgy el tudják ragadni ma is a 
felnőtteket, mint a gyerekeket, sőt önismereti kurzusokat lehet rájuk építeni. A szim-
bólumalkotás különleges, veleszületett képességünk, eredetük a bennünk élő őské-
pekhez, prototípusokhoz vezethető vissza: a mesék pedig szimbólumokból állnak. A 
népmesék hőseinek például nincs igazi neve: Hófehérke, Piroska, Vörös vitéz – mind 
beszélő nevek, amelyek a szereplők egy-egy lényeges tulajdonságát emelik ki. Hófe-
hérke a még ártatlan, szűzies lányt jelképezi, aki még nem lépett ki a világba, s a mese 
éppen azt az utat tárja elénk, amelyben egyszerre küzd a külvilággal és személyiségé-
nek egy következő fejlődési fázisával.  Számos nép meséiben megtalálható Hófehérke 
megfelelője a serdülő lány jelképeként, aki még ártatlan és naiv. Ez egy fontos időszak, 
fejlődési fázis a nők életében, azonban egyszer vége van. És itt lép be a pszichológia: 
vannak olyan negyvenéves nők –  Hófehérkék –, akik családot szeretnének, de még 
nem léptek ki otthonukból. Otthon ülve és álmodozva viszont nehéz ismerkedni. A 
mese minden mozzanata szimbolikus: az erdő például az ismeretlen külvilág, vagy a 
tudattalan jelképe, sokszor innen nyílik az a titokzatos kapu, amelynek életveszélyes 
őreit legyőzve a hős elindul, bejárja az alvilág, azaz saját lelke labirintusait, hogy ön-
nönmagával, lényegével találkozzon. Útját segítő és ártó lények, azaz saját lélekrészei 
kísérik, amelyekkel meg kell küzdenie. 

– Mi a mesék terápiás hatása?
– Visszavezeti az embert a gyökereihez. A népmesékben van egyfajta tisztaság: nincs 

bennük egy felesleges betű sem. Minden mondat az emberi lélek működéséről szól, az 
életben való eligazodást segíti. A mesehallgatás nagy energiákat képes felszabadítani: a 
terápia során sokszor le is rajzoljuk, ami minket a mesében megfogott. Nem véletlen, 
hogy ki-ki egy mese melyik mozzanatát választja: a választott meserészlet a saját életé-
re vonatkozik, azzal van ugyanis dolga, amit a lerajzolt jelenet szimbolizál. 

– Miért fogékonyak a gyermekek a népmesére?
– A gyerekek még benne élnek a valóság teljességében. A mai ember gondolkodása 

alapján ez a gyermeki valóság mitikus. A misztikusok viszont tudják, hogy van egy 
olyan világ, egy olyan teljesség, amit mi felnőttek már egyre nehezebben ragadunk 
meg. A gyerek viszont még közel áll hozzá, mert személyisége még nem diff erenciá-
lódott, s még nem specializálódott egy, vagy egynéhány irányba. Hogy ismert példát 
említsek, még nem kell csak a gondolkodásra koncentrálnia, amit az iskolában is 
szinte egyoldalúan, hosszú évekig megkövetelnek tőle. A mesék nagyon szellemesen 
az együgyű jelzővel illetik azt a fi gurát, aki csak egy dologgal, egy üggyel foglalkozik, 
s végül együgyűvé válik. A gyermek „mitikus világa” sokkal valóságosabb, mint gon-
dolnánk, közelebb áll a valósághoz, mint amiben mi élünk minden nap, mert mi a 
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valóságnak csak egy-egy szeletére koncentrálunk, és ha ebben a részletben benne raga-
dunk, akkor el is torzulhatunk. A mesék legnagyobb hatása, hogy a részből az egészbe, 
a teljességbe visznek vissza bennünket.

– Felismerjük magunkat a mesékben?
– A gyerekeknek gyakran van egy-egy kedvenc meséjük, amit állandóan felolvastat-

nak maguknak, vagy később maguk is sokszor olvasnak. Amikor kedvenc meséje lesz a 
gyermeknek, az arra utal a tapasztalataim alapján, hogy a választott mesében érzi meg 
legjobban önmagát. Ebben a mesében ott lehetnek az ő elkövetkezendő életének a 
feladatai is, szinte a sorsa. Ebben a mesében olyan dolgok is lehetnek, amelyek fi gyel-
meztetésül is szolgálhatnak a gyerekkel foglalkozó pedagógusnak és a szülőknek, mivel 
benne van a gyermek problémája is. Bár a mese ez utóbbira megoldással is szolgál.  

– Önnek is van ilyen kedvenc meséje? 
– Gyermekkorom meghatározó részét, jelentős idejét töltötte ki a mesehallgatás, 

de még inkább a népmesék olvasása. Több kedvenc mesém is volt. Nyolc éves korom 
körül kaptam karácsonyra az akkor megjelent Holló király és más mesék mesegyűjte-
ményt. Egy-két évig a kedvenc könyvemmé vált, benne találtam meg az egyik legked-
vesebb mesémet, Az istenhegyi székely leányt. Ahogy emlékszem, a maga módján talán 
már akkor is gondolkodtam azon, hogy miért tetszik annyira ez a mese. Igazi választ 
azonban csak negyven év múlva kaptam rá, amikor a „véletlenek” folytán visszaemlé-
kezve a mesére a pszichológia nagyítóüvege alá véve, könyvet írtam róla. Visszatekint-
ve életemre felfedezhetem benne a mese lényegi vonulatát.  

–  A posztmodern kor egyik jellemzője az erkölcsi relativizmus, ami szemben áll 
a népmesékben megtalálható univerzális erkölcsi alapelvekkel. Ugyanakkor a 
posztmodern már nem lelkesedik annyira a felvilágosult modernitás optimista 
haladáshitéért és észkultuszáért, és számos jele van a mitikus, archaikus világké-
pek és a vallások felé való bátortalan odafordulásnak, még ha ez a New Age-ben 
és a keleti tanok felé fordulásban ölt is testet. Vajon a népmesék felé is könnyebben 
odafordul a posztmodern ember?

– Nagy örömömre valóban tapasztalható a növekvő érdeklődés a népmesék iránt, 
bár azt nem mondanám, hogy reneszánszukat élik. Külön örülök annak, hogy a pszi-
chológiában is tapasztalható ez: egyre több népmesékkel, meseterápiával kapcsolatos 
képzés, tanfolyam van pszichológusok, pedagógusok, szociális munkások számára. 
Nyugaton sokkal gazdagabb a népmesékkel foglalkozó pszichológiai szakirodalom, 
mint itthon. A fontosabb művek fordításai azonban hozzáférhetőek itthon is, és aki 
ezeket elolvassa, már maga is tovább tud lépni. Szomorú viszont, hogy rengetegen 
nőnek fel úgy, hogy nem találkoznak a mesével. Egyszer egyetemistáknak tartottam 
workshopot, és kiderült, hogy a társaság fele sosem hallgatott meséket, maximum 
látta a tévében a Bambit. Sokukat érdekli a mese, de nem volt olyan élményük, hogy 
este meséket hallgathattak volna.

– Ez miért veszélyes?
– Akármilyen fontos az iskolai teljesítmény, nem szabadna az esti mesélésen időt 

spórolni! Aki mese nélkül nő fel, annak a lelke kiszikkad, elsivatagosodik. A mese fel-
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szabadítja a bennünk lévő képességeket, lehetőségeket. Az oktatás a racionalitásra és 
a teljesítményre épül. Sokszor kerülnek a terápiás csoportjaimba olyan fi atalok, akik 
mindig ötösök voltak mindenből, bármit teljesíteni tudnak, de nincs életcéljuk, nem 
tudják milyen hivatást válasszanak. Megfeleltek az elvárásoknak, de nincs bennük, 
hogy ők apává, anyává szeretnének válni. Nem fedezték fel magukban a férfi  és nő 
alapvető értékeit, amelyek ott vannak a mesékben. A szülők minden napra csináltak 
nekik különórát, és nem hallgatták meg, ők mit szeretnének. Mindent csináltak, de 
nem tudták, hogy mit akarnak. A Kincskereső kisködmönben Gergő gazdag akar lenni 
az Aladdin-mesék hatására, és kap egy ködmönt, amiben van egy tündér, aki teljesíti 
a vágyait. Sok küzdelem után rájön, hogy a szívében vannak a kincsek. Ma sokan úgy 
nőnek fel, hogy fogalmuk sincs a szívük vágyáról. Aztán 40–50 évesen kapcsolnak, 
hogy ők feleséget, férjet, gyerekeket akarnak, de mivel fogytán az idő, azonnal és 
kapkodva. Az ehhez szükséges képességek viszont nem bontakoztak ki bennük, így 
igencsak rászorulnak a pszichológus segítségére a pártalálásban. A mese a kincskere-
sésről szól. Ezért adtam a Kincskereső nevet a meseterápiámnak. A mesék kincse a 
legritkább esetben arany. A hősök önmagukat keresik, s a pártalálással együtt önma-
gukat találják meg a mese végére. 

– Szokás még karácsonykor mesélni?
– Az advent és karácsony kiváló időszak a mesélésre. Télen hamar sötétedik, hideg 

van. Ez az elcsendesedés, befelé fordulás időszaka. Sajnos a szülők egyre kevesebb időt 
tudnak a gyerekekre szánni. Pedig milyen jó, amikor este mesélünk a gyerekeknek, 
akár a saját életünkről is!

– Vannak karácsonyi népmesék?
– Kevés a karácsonyról szóló népmese. Sok műmese szól viszont az ünnepről, a sze-

retetről, a karácsony megünnepléséről, hogy a szeretet felülmúlja az anyagiakat. Ilyen 
mese például Jókaitól a közismert Melyiket a kilenc közül. A mesék vissza tudnak vinni 
az életnek és a személyiségnek azon területeire, amelyek elveszőben vannak. A mesék 
hatására újra élni kezdenek a tetszhalott lelki területeink.

– Mit mondanak a mesék az ünnepről?
– A népmesékben nem szerepelnek azok az ünnepek, amelyek életünkben előfor-

dulnak. Amit ünnepelnek a mesében, az általában az egymásra találás: párokra, test-
vérekre, vagy szülőkre vonatkozóan. Viszont maga a mese ünnep lehet az életünkben, 
mivel a nagy ünnepekhez hasonlóan a hétköznapok világából, a részből az egészbe, a 
teljességbe visz bennünket, vele együtt a mulandóból a múlhatatlanba, a halhatatlan-
ság megsejtéséig.
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Jakus Ágnes

A parókia konyhájából

Üvegből vannak a parókia falai – tartja a mondás. 
Egy református lelkész felesége ennek előnyeire muta-
tott rá: blogot indított, amely konyhájába kalauzolja el 
a kíváncsi olvasót. Ágostonné Szőcs Anna célja azon-
ban nem a receptek puszta megosztása – lelki eledelt 
szeretne feltálalni a konyhaművészet iránt érdeklődők 
egyre népesebb táborában.

„Ha Kálvin ma élne, regisztrálna a Facebookon – ol-
vastam valahol, és egyet is értek vele. Ha el szeretném 
érni az embereket, oda kell menni, ahol vannak” – szö-
gezi le beszélgetésünk elején Ágostonné Szőcs Anna 
református lelkészfeleség, hétgyermekes édesanya. 

 GOMBAASZALÁSRÓL AZ EVOLÚCIÓ 
KÉRDÉSÉRE 
„A blogommal elsősorban nem az ételeimet sze-

retném közzétenni, egyszerűen van egy célközönség, 
amit nem érek el másképp” – árulja el. Egyre nő az olvasótábor, van, hogy naponta 
csaknem kétszázan is felkeresik A parókia konyhájából címet viselő blogot. A kipró-
bált receptek mellett generációk tapasztalatait és bibliás elmélkedéseket is közzétesz 
a lelkészné. A gombaaszalásról az evolúció kérdése ugrik be neki, a lencséről Ézsau 
története, ami mellett egy újévi imádság is helyet kap. A Márton-napi liba a példa-
adó püspökre irányítja a fi gyelmet, de szó esik nemcsak a kenyérsütésről, hanem az 
úrvacsoráról is. Bár főképp hagyományos ételek szerepelnek a repertoárban – mint 
amilyen a gombaleves, a malacsült vagy a birsalmasajt, a szerző halad a korral, és 
persze gluténmentes diótortájának receptje sem lenne teljes, ha nem tenne említést 
arról, hogy Jákób egyebek mellett diót is küldött ajándékul az ismeretlen egyiptomi 
kormányzónak.

HITBŐL VÁLLALT GYERMEKEK
Hogy mekkora jelentősége van annak, hogy az egyháztól távol élőkhöz is eljus-

son az evangélium, arról ő maga is tudna mesélni. „Felnőtt korban tértünk meg 
a férjemmel. Korábban még csak Istenben sem hittem. Az első két gyermekün-
ket meg sem kereszteltettük. Belefogtunk egy hatalmas ház építésébe, ami elszívta 
minden erőnket. Tönkrement a házasságunk. Isten ekkor lépett közbe egy volt ta-
nítványomon keresztül, aki először beszélt nekem Istenről. Fokozatosan kerültünk 
Isten útjára, ezután született öt gyermekünk, hitből vállaltuk őket.” Ők lettek azok 

Ágostonné Szőcs Anna
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is, akik már jóval a főzőblog elindítása előtt részesedhettek édesanyjuk főztjének 
áldásaiból.

AZ EVANGÉLIUMRÓL ÍR
Hogy hogyan nyílt ki a parókia konyhaajtaja, arról így mesél a lelkészné: „Mindig 

kerestem, hogyan adhatnám tovább, amit Istentől kaptam. Jó ideje írok, és már évek-
kel ezelőtt is mindig az lebegett a szemem előtt, hogy az evangéliumot olvashassák 
azok is, akik nem is számítanak rá. Míg a helyi lap egyik oldalán a horoszkóp jelent 
meg, a másikon az igei üzenet.”

 „Néha játékot hirdetek meg, és fi gyelem azt is, hogy a többiek hogy csinálják 
– próbálom kitanulni a blogírás csínját-bínját, nem csak posztolok és várom, hogy 
mindenki tapsoljon. Ennek hatására növekszik is az olvasószám” – számol be Ágos-
tonné Szőcs Anna. 

A pándi lelkész felesége a gyermek- és ifj úsági szolgálatokban is részt vesz a gyü-
lekezetben, az ifi táborokban is szokott főzni. Mégis állítja: nem tűnik ki a faluban 
tehetségével, mert mint mondja, a helyi háziasszonyok valamennyien kiváló cukrá-
szok, főzőtudományukkal pedig gyakran versenyeken is eredményesen szerepelnek. 
Ő maga jobban szeret főzni, mint sütni, de van egy-két saját sütireceptje is.

EGÉSZSÉGES KONYHA A MIÉNK
A lelkészné szereti a magyaros konyhát, bár szerinte ma már nem azt értjük ezen a 

megjelölésen, mint régen. „A magyar konyha a gulyáskommunizmusban ment tönk-
re, pedig eredetileg reformkonyha volt, kevés húst, sok zöldséget tartalmazott, azt sem 
agyonfőzve.”

A gasztrokultúra ma ismét virágzik, ám ennek is megvan a maga oka Ágostonné 
Szőcs Anna szerint. „Napjainkban dívik a testkultusz. Ám az ige azt mondja: mind-
az, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés 
(vö. János első levele, 2. rész, 16. vers). Meg kell állnunk, és számot vetnünk vele,
mi az, ami igazán fontos, miért is élünk. Az evés-ivásért, vagy a lelkünk is jóllakik? 
Én nemcsak a konyhámba szeretném bevezetni az olvasókat, hanem egy gondolko-
dásmódba is. Jézus korában nem voltak iskolák, nem úgy folyt a tanulás, mint ma. 
A tanítványok egy házban laktak a mesterrel, ettek, ittak, hallgatták a tanítót. Én 
csak egy kis háziasszony vagyok, de szeretnék átadni valamit, ami túlmutat a recep-
teken – és ez talán így sikerülhet.” (A parókia konyhájából című főzőblog elérhetősége: 
http://korsocska.blogspot.hu/)

(parokia.hu)
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  ÉVFORDULÓK  

Ábrám Tibor

Kiállítás megnyitó 

LÉVAY JÓZSEF 18251918 SZÜLETÉSÉNEK
190. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Nem vagyok gyakorlott kiállítás-megnyi-
tó, de első mondatként hadd köszönjem meg 
azon intézményeknek, amelyek szövetkeztek 
a mai napon arra, hogy Lévay József halálá-
nak 100. évfordulójáról szűkebb hazájában 
is méltóképpen kívánnak megemlékezni, és 
ennek közös gondolkodását a mai sajtótá-
jékoztatóval elindítani. Megtiszteltetésnek 
tartom, hogy a Lévay gimnázium is csatla-
kozhat a szervezőkhöz.

Annak az intézménynek a vezetőjeként 
teszem ezt, amely Miskolc első középisko-
lájaként a XVI. századtól kezdődően évszá-
zadokon keresztül szolgálta Miskolc, és a 
felső-magyarországi országrész nevelését és 
közművelődését, és Lévay nevét viselve büsz-
ke egykori tanítványára, majd tanárára, a költő, műfordító, közéleti személyiség, 30 
éven keresztül Borsod vármegye főjegyzője, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagjaként köztiszteletnek örvendő Lévay Józsefre. 

Csöppet se tűnjék ünneprontásnak, ha első gondolatomként annak adok hangot, 
hogy a ma megnyíló kiállítással nem Lévay Józsefet ünnepeljük valójában, hanem a rá 
való emlékezésen keresztül merem feltételezni, hogy a szervezőknek sokkal nagyobb 
céljuk volt: egy eszményt ismét a társadalmi fi gyelem középpontjába állítani. Egy 
olyan eszményt, amelynek Lévay méltán példaképe lehet: a puritán és megelégedett 
élet, a szülők tisztelete és szeretete, a sajószentpéteri Öregtemplom gyülekezeti kö-
zösségének fontossága, a patriotizmusban és lokálpatriotizmusban is megmutatkozó 
hazaszeretet, a közjó mindenek feletti munkálása. Olyan erények ezek, amelyeket a 
fi atalok elé állítani ma is kötelessége az őket nevelők közösségének – akár családról, 
akár köznevelési intézményről, akár közművelődési intézményről is legyen szó.

A mai zűrzavaros Európában nem divatjamúlt ósdi kellékekről, hanem egyre in-

Lévay 1902-ben

Évfordulók
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kább felértékelődő életigazságokról van szó, amelyek tekintetében – kiváltképp ne-
künk nevelőknek és népnevelőknek – jó reménységünk lehet, hogy miután a Magyar 
Nemzeti Bank többségi tulajdont szerzett a Budapesti Értéktőzsdében, hátha egyszer 
ezeknek az értékeknek is felmegy az ázsiója! 

Persze a nevelés nagy befektetéssel és kockázattal járó tevékenység, s csak az lehet 
sikeres és eredményes benne, aki nem mérlegeli a rövidtávú hasznot, hanem tud kö-
zösségi érdekben és hosszútávon gondolkozni. Amely a maradást és a megmaradást 
szolgálja. Amelyben felértékelődik az a tudat, hogy mi tartozunk valahova, és ha tar-
tozunk egy közösséghez, akkor valamivel tartozunk is ennek a közösségnek. Így tehát 
illendő minőségi jelenléttel leróni adósságunkat.

Lévay József eszményét követve talán mi magunk is megértjük, hogy méltányos tár-
sadalmi, kulturális, emberi befektetés nélkül nincs méltányos haszon. Olyan haszon, 
amely a bizalmi tőkére épül, ahol a kézfogás, az adott szó értéke, a tisztességes munka, a 
közösségi szellem, a közjó önzetlen szolgálata megbecsült gyakorlat. Lévay József ennek 
volt nemcsak hirdetője, hanem hosszú életén keresztül példát mutató gyakorlója is. Le-
gyen ez a kiállítás-megnyitó egyúttal a „Lévay 100” rendezvénysorozatra készülés zász-
lóbontása is. Amikor végigsétálunk és megállunk egy-egy tárló előtt, és megszemléljük 
az ott kiállításra kerülő tárgyakat, akkor szabad nekünk a látottakon, az optikai konver-
zión keresztül egy szellemi lenyomatát is letapogatnunk Lévay József életének és mun-
kásságának. Tetten érnünk azt, hogy a „kronoszba” – a kegyetlenül, és rettenthetetlenül 
múló időbe ágyazva, a költő, a műfordító, az akadémikus, a közéleti és társasági ember 
hogyan ismeri fel a „khairoszt” – a rendelt időt, a valamire elkészített alkalmas időt, 
a „pillanatot”, amely mellett olyan sokszor elmegyünk. És a felismert és megragadott 
alkalom hogyan szervesül maradandó értékké Lévay József személyiségén keresztül.

A tárlókban gondos és szakértő kezek tematikus és kronologikus rendben találkoz-
tatnak bennünket Lévay József életének „khairoszai” lenyomatával. Mit is tekinthe-
tünk meg a tárlókban?

1. TÁRLÓ
Lévay József verseskötetei
Főbb művei: Emlékdalok de la Grange asszonynak. Pest, 1850.; Lévai József költe-

ményei. 1. kötet. Pest, 1852.; Lévai József ujabb költeményei. Pest, 1856.; Lévay Jó-
zsef összes költeményei. 1846–1880. Budapest, 1881.; Lévay József ujabb költeményei. 
Budapest, 1898.; A múzsa búcsúja. Budapest, 1909.; Lévay József utolsó versei. 
1909–1918. Budapest, 1925.

C 108 Emlékdalok de La Grange Asszonynak. Pest, 1850.
B 2486 Lévai József ujabb költeményei. Pest, 1856.
A 1542 Lévay József összes költeményei. 1. kötet. Bp., 1881.
B 2481 Lévay József összes költeményei. 1. kötet. Bp., 1881.
B 2482 Lévay József összes költeményei. 2. kötet. Bp., 1881.
A 431 Lévay József ujabb költeményei. Bp., 1897.
B 2600 A múzsa búcsúja. Bp., 1909.
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2. TÁRLÓ
Lévay József fordítói munkássága
Jelentős a műfordítói tevékenysége is. A fordítói tevékenysége, amelyhez Reményik 

Sándorral együtt tudjuk, hogy alázat kell.
Remenyik Sándor: A fordító
Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát...
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.
A fordítás, a fordítás – alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.

Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,

Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt,
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél magyarul.

Öt Shakespeare-t (többek között A makrancos hölgyet, a IV. Henrik egyes részeit, a 
Vízkereszt vagy amit akartok), két Moliere-t és számos költőt (Longfellow-t, Béran-

Évfordulók



� 62 � Miskolci Keresztény Szemle    2015/4. (44. szám)

ger-t, egy egész kötetnyi Burnst) fordít igen jó színvonalon, Seneca Vigasztalásait is 
tolmácsolja.

Seneca vigasztalása Márciához. [A fordítás kézirata.] Miskolc, 1873.
B 3470 Seneca vigasztalása Márciához. Bp., 1874.
A 4402 Carlyle: Burns. Bp., 1892.
A 4446 Burns Róbert költeményei. Bp., 1892.
C 6402 Shakespeare: A makranczos hölgy. Bp., 1914.

3. TÁRLÓ
Emlékbeszédek 
Számomra – bevallom – ez az egyik legizgalmasabb irodalmi műfaj, hiszen ebben 

ötvöződik az írói és szónoki bravúr, a történeti és társadalmi és kortörténeti rajzzal, és 
tesz értékes szocio-histográfi ai művé egy-egy emlékbeszédet.

a) Lévay József tanuló beszéde, mellyel pályavégzett társaitól elbucsúzott. In: 
Beszédek, mellyek a’ miskolczi ref. lyceum bölcsészeti osztályainak 1845-ik évi nyár-
hó 7-dik és 8-dik napjain tartott közvizsgálatai alkalmával mondattak el. Miskol-
czon, 1845, 23–28.

b) 1860. április 22-én Lévay beszédével búcsúzik „Miskolcz város minden rendű, 
rangú és felekezetű mivelt lakossága” és „az egész megye szinejava” gróf Széchenyi 
Istvántól „az avasi nagy templomban” rendezett gyászünnepélyen.

c) 1860. október 14-én az ő alkalmi szónoklatával köszöntik az „egybesereglett” mis-
kolci polgárok a „hazafi ui erények” példaképét, Palóczy Lászlót 77. születésnapján, és 
ugyancsak Lévay-orációval leplezik le Széchenyi arcképét a „miskólczi polgári egylet-
ben” 1862. június 2-án, valamint Palóczy szürke gránit síremlékét az Avas oldalában 
1869. augusztus 2-án.
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d) Szemere Bertalan borsodi emlékezetének felújítását pedig egyik legfontosabb fel-
adatának tekinti. 1870. november 7-én „a dicsőült honfi ” egészalakos portréját leplezi le 
– „Borsodvármegye határozatából” ki is nyomtatott – beszédével a vármegye tanácster-
mében. E beszéd végén hangzik el nevezetes felhívása Szemere hamvainak hazahozatala 
ügyében: „E pillanatban, midőn szűlőmegyéje az ő emlékezetét ünnepli, ugy tetszik 
nekem, mintha sirjából hangzanék fel a szózat, melyet bujdosása idején, Messéne rom-
jai közt járva, Naplójába jegyzett: »bárhol éljek, nyugodni a haza földében szeretnék. 
Ott van a diósgyőri völgyben egy magas domb; ott vágytam pihenni az élet után! „Nem 
volna-e alkalomszerű, hogy e szózatot velem együtt önök is fi gyelemre méltassák?”

e) E felhívás hatására megszülető közgyűlési határozat kimondja, „hogy tekintve 
azon érdemeket, melyek által Szemere Bertalan a maga nevét és emlékezetét szülő-
megyéje Borsod kebelében feledhetlenné tette, – tekintve, hogy a dicsőültnek vilá-
gosan kifejezett óhajtása volt: végső nyughelyét e megye földjében találhatni fel: Sze-
mere Bertalannak a budai sirkertben nyugovó hamvait Borsodvármegye közönsége, 
mintegy szűlői jogokat tartva azokhoz, a maga kebelébe visszaszállittatja s azoknak a 
megye székvárosában legalkalmasabb helyen és módon leendő elhelyezéséről kegyele-
tesen gondoskodni fog”.

f ) A hamvak „ünnepélyes áthelyezésére” 1871. május 1-én kerül sor „az avasi sir-
kertben” Lévay fő-jegyzői szónoklatával. 1893-ban a sírra helyezett egyszerű sírkövet 
egy impozáns, fekete gránit obeliszkkel cserélteti fel, és azt is közgyűlési határozatba 
foglaltatja, hogy a vármegye szobrot emeljen Szemerének, nyugalomba vonulása után 
pedig többször is sürgeti, hogy a „tervbe vett, de mindeddig nem valósított” miskolci 
szobor végre felállításra kerüljön. Fellépése nem eredménytelen: 1903. október 17-én 
ő is tagja annak a hivatalos küldöttségnek, amely Róna József szobrászművész buda-
pesti műtermében megszemléli és átveszi az elkészült szoborművet. Az egészalakos 
ércszobor ünnepélyes leleplezésére végül 1906. november 11-én kerül sor – röpíven is 
osztogatott – Szemere-ódájával. 

g) A vármegye közönsége az elhunyt Deák Ferencre is Lévay beszédével emlékezik 
1876. június 29-én, és ugyancsak az ő szónoklatával leplezik le Borsod vármegye tanács-
termében 1877. november 5-én „a haza bölcsének” egész-alakos vármegyei portréját.

Idézzünk fel egy gondolatot ebből az emlékbeszédből:
„Valódi catoi jellem, melyről meg van írva, hogy a hibát mindenkinek megbocsá-

totta, csak magának nem, s hogy inkább óhajtá elveszteni a nép kegyét dícsérendő 
tettek miatt, mint rosszul cselekedve megnyerni.”

B 2503 Lévay József tanuló beszéde. Miskolc, 1845.
B 2556 Széchenyi-gyász Miskolczon. Miskolc, 1860.
A 1252 Kazinczy-emlény. Miskolc, 1860.
  Emlékbeszéd Tompa Mihály felett. Miskolc, 1869.
D 1953 Szemere Bertalan emlékezete. Miskolc, 1870.
061 L 61  Deák Ferencz arczképének ünnepélyes leleplezése alkalmával…

tartott… beszéde Miskolc, 1877.
C 1028 Szemere Bertalan szobránál. Miskolc, 1906.
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4. TÁRLÓ
Kéziratok (versek)
 Zsuzsika halotti éneke. Miskolc, 1863.
 Lányka! Miskolc, 1887.
 Látogatók. 1887.
 Tompa sírjánál. Hanva, 1893.
 Tavaszkorodhoz. [Év nélkül.]

5. TÁRLÓ
Kéziratok (levelek)
 Solymossy Sámuelnek. Miskolc, 1881.
 Kónya Paulinának. Miskolc, 1886.
 Kónya Albertnek. Miskolc, 1888.
 Kónya Paulinának. Miskolc, 1893.
 Kónya Paulinának. Miskolc, 1894.
 Lévay Irénnek. Miskolc, 1910.
 Lévay Irénnek. Miskolc, 1915.

6. TÁRLÓ
Fényképek Lévayról
 Csoportkép
 Csoportkép Szombathyék szőlőjében
 3 darab portréfotó
 Csoportkép: Lévay József szobrának avatása. Miskolc, 1934.
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7. TÁRLÓ
Hivatalos iratok
  Lévay József 1846/47. évi késmárki evangélikus líceumi iskolai bizonyítványa 

a jogi folyam 2. évi osztálya elvégzéséről.  Kiadva 1854-ben.
  Lévay József joggyakorlatáról szóló igazolás. Kiadta: Horváth Lajos ügyvéd 

Miskolcon, 1862-ben.
  Lévay József kérvénye a királyi ítélőtáblához ügyvédi vizsgájának engedélye-

zése tárgyában.
  A Sárospataki Főiskola Ifj uság Képző Társulatának értesítése Lévay József 

tiszteletbeli taggá történő választásáról. Sárospatak, 1862.

9. TÁRLÓ
Lévay József könyvtára – dedikált kötetek

B 8650 Benke Tibor: Szeressük egymást! Miskolc, 1916.
C 2275 Csugray Árpád: Sajó-Szent-Péter város története. Miskolc, 1891.
HF 117. Magyar emléklapok 1848. és 49-ből Pest, 1850.
C 2278 Markó László: A ragály és védekezésünk. Miskolc, 1893.
A 632 Négyesy László: Arany. Bp., 1917.
B 8265 Stiller Mór: Védbeszédek. Bp., 1881. 
B 6538 Szakál Lajos: Czimbalom. Pest, 1868.
B 2999 Szász Károly: Bölcs Salamon. Bp., 1889.

8. TÁRLÓ
Lévay József emlékezete
Zsigmond Ferenc: Lévay József élete és költészete. Budapest, 1906.; Lévay-emlék-

könyv. Miskolc, 1912.; Balázs Győző: A Sajóvölgy pacsirtája. Cegléd, 1935.; Miklós 
Róbert: Lévay József életútja. Miskolc, 1978.; Kis Józsefné: Lévay József élete és mű-
vei. Válogatott bibliográfi a. Miskolc, 1988.; Porkoláb Tibor (szerk.): A szentpéteri üres 
fészek. Lévay József naplója 1892–1917. Miskolc, 2001.

B 6025 Zsigmond Ferenc: Lévay József élete és költészete. Bp., 1906.
B 9423 Vadnay Tibor: Lévay József arcképe. Miskolc, 1912.
D 193 Lévay emlékkönyv. Miskolc, 1912.
920 V 15 Vadnay Béla: Lévay József és kortársai. Bp., 1921.
  Miskolci Szemle. 1927. 3. sz. [Lévay-szám]
B 8567 Balázs Győző: A Sajóvölgy pacsirtája. Cegléd, 1935.

  „A Lévay” és Lévay. 

A völgyben maradtam
 Nem jártam a nagy világot,
Engem az nem igen látott...
Egy égbolt felettem, egy hű föld alattam,
Én a Sajó partján a völgyben maradtam.

Évfordulók
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Itt születtem...
 S mint harmatcsepp tükörében
A napot szemlélgetem.
Szülőföldem szerelmében
A hazámat szeretem.

A hazámat szeretem.
Kérem, hogy tekintsük meg a kiállítást, és buzdítsunk erre másokat is!

(A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban
november 26-án elhangzott beszéd szerkesztett változata)

Lévay József szobrának avatása (Miskolc, 1934)
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Berkes László

Szent Márton, a tanú
1700 ÉVE SZÜLETETT TOURSI SZENT MÁRTON

„Mártír” – „tanú” 
Tours-i Szent Márton életrajzírói igyekszenek megjegyezni, hogy a szentek sorában 

Szent Márton az első, úgymond „nem-vértanú” szent. Az első három évszázad masszív 
keresztényüldözési időszakában az egyház gyakorlata volt, hogy azon tagjait, akik vé-
rükkel tettek tanúságot Krisztusról, imádságaikban, kü-
lönösen is a szentmisében, mint szenteket szólítsa meg, 
és kérje az ő közbenjárásukat. Ide tartoznak elsősorban 
az apostolok, aztán az ő püspöki székeikbe ülő utódaik, 
a pápák, püspökök tekintélyes része, de világi Krisztus-
hívők is, férfi ak és nők egyaránt. 

A keresztény ókor első három évszázadát szokás a 
keresztényüldözések korszakának nevezni. S valóban, 
ebben az időszakban néhány évtizedig erősebben, majd 
egy másik, hasonló hosszúságú időszakban visszafogot-
tabban történt a keresztényüldözés, és ez a milánói edik-
tummal sem szűnt meg; hol erősebben, hol gyengébben 
Krisztus második eljöveteléig tart. Búcsúbeszédében, 
illetve missziós parancsában Jézus szavai nem arra vo-
natkoznak, hogy a benne hívőknek életüket kell adni 
Krisztusért, hanem arra, hogy tanúskodni kell róla. Ez a 
tanúskodás azonban elmehet, sőt el is kell, hogy menjen addig, hogy a Krisztus-hívő 
akár az életét is oda adja Jézusért. A keresztény ember „imitatio”-ra, Krisztus példájá-
nak követésére, „utánzására” kap meghívást. Krisztus pedig életét adta a mi bűneink 
miatt a mi megváltásunkért. A Zsidóknak írt levél szerzője utal erre az –  akár „vérig 
menő” – Krisztus-követésre, amikor így ír: „a bűn ellen vívott harcotokban még nem 
álltatok ellen véretek ontásáig”… (Zsid 12,4). 

Mennybemenetele előtt Jézus így szólt tanítványaihoz: „mikor a Szentlélek leszáll 
rátok, erőben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, meg 
egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8). 
Ebben a mondatban a tanúskodás szónál a görögben a martüresz szó szerepel. A szó 
„tanúkat” jelent, s azért nem hagyjuk a fordításnál a magyar nyelvben is használt 
„mártír” szót, mert azt már kifejezetten a vértanúságra vonatkoztatjuk, itt pedig 
több van ennél. Arra, hogy az igazság melletti tanúskodás a halálig is elmehet, már 
a Krisztus előtti II. században, a makkabeusi időkben jó példát ad rá az idős Eleazár 
példája. Eleazárt arra akarják rávenni, hogy csak színlelje hittestvérei előtt, hogy a 

Berkes László
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tiltott áldozati húsból eszik. Ám ő nem volt erre hajlandó. Kitartott az igazság és 
egyenesség mellett. Mint minden vértanúnál látjuk, nem azért tanúskodott az igaz-
ságról, mert meg akart halni, hanem azért halt meg, mert mindvégig tanúskodni 
akart az igazságról (2Makk 6,18 skk.). 

Maga Jézus a legfőbb Tanú. Nem sokkal kereszthalála előtt ő maga mondja Pilátus-
nak: „Én arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról” 
(Jn 18,37). Ezt a tanúságtételt Krisztus mennybemenetele után a benne hívőknek kell 
folytatni, mégpedig hasonló odaadottsággal. A Krisztus-hívő részéről valójában min-
dig „csak” ez az „odaadottság” szükséges: a tanúságtételt igazában maga a Lélek viszi 
végbe. Erre utal Jézus, amikor felhívja a tanítványai fi gyelmét, hogy amikor királyok 
és kormányzók elé viszik őket, akkor ne töprengjenek azon, hogy mit mondjanak, a 
Lélek fog majd belőlük szólni (Mk 13,11). 

A kereszténység első évszázadaiban, éppen a heves keresztényüldözés miatt, a Krisz-
tusról szóló tanúságtétel a teljes élet-odaadásban, a vértanúságban tűnt igazán hiteles-
nek, és illőnek. Antiochiai Szent Ignác püspök, akit Traianus császár alatt 107-ben a 
pogány rómaiak Rómába visznek, hogy ott az oroszlánok elé vessék, mert nem tagad-
ta meg Krisztust, a keresztény közösségekhez írt leveleiben szinte rimánkodik, hogy 
ne tegyenek semmit kiszabadítására. Úgy gondolja, Krisztusért mindenekelőtt halni 
kell! A rómaiakhoz írt levelében így ír: „Minden egyháznak írok, és mindnyájatoknak 
meghagyom, hogy szívesen meghalok Istenért, ha ti meg nem akadályozzátok. Kér-
lek benneteket, hogy ne gyakoroljatok velem alkalmatlan jótéteményt. Engedjétek, 
hadd legyek vadállatok prédája, mert ezáltal juthatok Istenhez…” Kereken 290 év-
vel később, 397-ben, amikor Tours-i Szent Márton püspök természetes halállal halni 
készül, s papjai rimánkodnak, hogy ne hagyja még ott őket, Márton a maga részéről 
beleegyezik ebbe, amennyiben az életével még szolgálatukra lehet, elfogadja Isten aka-
ratát. Tours-i Szent Márton püspök úgy gondolja, hogy Krisztusért mindenekelőtt 
élni kell! – Mindkét püspöknek igaza volt. 

A vértanúvá lett keresztényeket rendkívüli módon tisztelték a korai egyházban. A 
keresztény közösségek körében számos vértanúakta fennmaradt, gondoskodtak tisztes 
eltemetésükről, őrizték ereklyéiket, s igyekeztek díszes bazilikákat emelni sírjaik fölött. 
Nagyobb városok, országok, vagy régiók névsorba szedték vértanúikat, kialakultak a 
mártiriológiumok. Egy-egy szent vértanúságáról, vagy életéről szóló beszámolók ter-
mészetesen nem szűntek meg a milánói fordulat után sem. Szent Mártonról, a gazda-
gon fennmaradt szóbeli, és egyéb hagyomány mellett egy gyakorlatilag kortárs törté-
netírótól, Sulpicius Severustól tudunk. Szent Márton élete című művében ő hasonló 
módon nemcsak a szentnek akar emléket állítani, hanem Krisztusnak is, aki a szentben 
működik, belőle szól, benne csodát tesz és tevékenykedik. Fussuk most végig Szent 
Márton életét, aki életével tanúskodott Krisztusról, illetve a tőle kapott kegyelemről. 

Milánói rendelet – európai fordulat 
Márton a hagyomány szerint 316-ban, vagy 317-ben született, mégpedig itt, ezen a 

földön, ahol ma Magyarország van, Sabariában, a mai Szombathely város közelében, 
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az akkor még a Római Birodalomhoz tartozó Pannónia tartományban. Bár születé-
sekor három éve már, hogy Konstantin és Licinius császárok kiadták a milánói ren-
deletet, amelyben engedélyezik a keresztények számára is a szabad vallásgyakorlást, a 
világ maga, még meglehetősen pogány. Így Márton szülei is. A kereszténység ugyan 
már minden nagyobb városban ismert, sőt, a „rendelet” után évről-évre egyre jobban 
erősödnek a keresztény közösségek, Mártonnak és családjának az itáliai Paviába kell 
költözniük ahhoz, hogy Márton közelebbről megismerkedhessen a kereszténységgel, 
és ott katekumennek jelentkezhessen. 

Elgondolkodtató az 1700 éves évforduló. Nemcsak a hatalmas időbeli távlat szédít, 
hanem a történelmi tükörkép kissé ijesztő felvillanása. 313-ban felszabadul a keresz-
ténység, véget ér a kereszténység első három évszázadának masszív, teljes körű, sok-
szor általános keresztény üldözése. Elkezdődik egy olyan korszak, amelyben a keresz-
ténység nemcsak megtűrt, de bevett, elfogadott, a társadalom számára egyre inkább 
megtartó erőként kezelt vallás. Ezen években egyre kevesebb lesz azok száma, akik a 
pogányságban akartak maradni, s egyre többen csatlakoznak a Krisztus-követők csa-
patához. Magának Mártonnak a családja is mutatja ezt a változást. Ő pogány szülők 
gyermekeként kamaszkorában katekumennek jelentkezik, megkeresztelkedik szülei 
akarata ellenére, imádkozik családjáért, szüleiért, és kissé később sikerül édesanyját is 
elvezetni a keresztségre. Márton korában egy pogány Európa kezd kereszténnyé lenni. 
Egyre többen lépnek Márton útjára, aki kitör pogány környezetéből, s keresztény 
akar lenni, önmaga körül pedig keresztény környezetet akar létrehozni. – Manapság, 
mintha ennek tükörképe állna előttünk. Egykor még keresztény szülők gyermeke 
mára lemond a keresztény életforma követéséről, hagyja magát visszaesni a pogányság 
szintjére. Valamikor még buzgó keresztény ősök leszármazottja pogány módon kezd 
élni, és pogánnyá igyekszik tenni a környezetét is…

Gratia ante omnia – A kegyelem mindenek előtt
Márton tanúságtétele nem az átgondolt, módszeresen megtervezett és fölépített 

életből, hanem a benne működő kegyelemre való ráhagyatkozás spontaneitásából fa-
kad. Amint a vértanúk kizárólag a kegyelem támogatásának segítségével válhattak vér-
tanúvá, úgy a nem-vértanú szentek is ugyanazon gazdag kegyelemáradásról tesznek 
tanúságot életükben. 

Az Isten előbb szeretett bennünket, embereket, mint mi őt. Mártonból – csakúgy, 
mint a többi szentből, és belőlünk is – semmi sem lett volna kegyelem nélkül. Isten 
kegyelme nemcsak hogy megelőz minden mást, hanem feltétele annak, hogy Isten előtt 
kedves dolgot tudjunk véghezvinni. Isten kegyelme szükséges ahhoz, hogy egyáltalán rá-
döbbenjünk Isten létére és szeretetére. A kegyelem segítségével tudjuk helyesen értelmez-
ni létünket, életünket, eredetünket és célunkat. Bármit sorolnánk is föl, ami életünkkel, 
életkörülményeinkkel kapcsolatos, ami azok közül Isten szemével, vagyis objektíve nézve 
javunkra van, az az Isten kegyelme, Isten ajándéka. A szentek „rövidre zárják” a kegyelem 
fajtáiról, vagy megjelenési formáiról indítható beszélgetést ezzel: minden kegyelem! 

Márton kérte, hogy sorolják őt a katekumenek közé. A későbbi életéből világosan 
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látszik, hogy ezen döntését nem segíthette elő semmiféle evilági előny megszerzésének 
a kísértése. A döntő indíttatást Isten kegyelméből kapta. A kegyelem Isten termé-
szetfeletti ajándéka; Isten élete bennünk a Szentlélek által. Ha azonban a kegyelmet 
annak működése szempontjából tekintjük, akár azt is mondhatnánk: kegyelem az, 
ahogyan az Isten szeretete működik, aktualizálódik bennünk. A szeretet önmagában 
csak egy „szép szó”. A szeretetet akkor tapasztalom meg, amikor az valóságosan „vég-
hezvisz valamit”, amikor gyakorlattá válik, amikor működik. Az Isten felénk áradó 
szeretete nemcsak egy szép szó, nemcsak egy gondolat, hanem az a mozgó és mozgató 
erő, amely mindig és mindenütt a legjobbat akarja, s ha engedjük, akkor teszi is ne-
künk. Úgyis mondhatnánk tehát, hogy kegyelem az Isten szeretetének a megtapasz-
talása. Márton engedte, hogy megragadja őt Krisztus szeretete, elismerte, megvallotta 
annak valóságát. Majd Szent Pállal ő is elmondhatta: Krisztus szeretete sürget minket. 

A kegyelem – természetesen – ma is árad. Isten ma is szeret. Ám nincs az a szeretet, 
amit le ne lehetne tagadni. Amit semmibe ne lehetne venni. A világ gyakran tesz ilyet. 
Mennyi szülői, nagyszülői, baráti, hitvestársi szeretetet vesznek semmibe, vesznek úgy, 
mintha meg sem történtek volna. Ha a kegyelmet tagadjuk, vagy nem fogadjuk el, 
olyan, mintha letagadnánk, semmibe vennénk Isten szeretetét. Isten kegyelme örök-
kévaló – mondja a zsoltár. Az nemcsak ennek, vagy annak az embernek szól, nemcsak 
ekkor, vagy akkor, úgymond kiemelt időszakokban. Isten kegyelme mindig volt, van és 
lesz! Nincs kegyelem nélküli időszak. Ha van „változás” a kegyelem áradásában, akkor 
az talán csak kontrasztbeli: „ahol elhatalmasodott a bűn, ott túláradt a kegyelem”. 

Szent Márton példája arra tanít bennünket, hogy minden ott kezdődik: elhisszük-e, 
elfogadjuk-e, megvalljuk-e a kegyelmet? Isten létének, vagy a kegyelem áradásának 
elfogadása egy és ugyanazon dolog. Az istentagadó világ nemcsak Isten létét tagadja, 
hanem ezzel együtt azt is, hogy az Isten szeret. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy az Isten 
türelme irántunk határtalan, ám, ha a kegyelmet, Isten felénk áradó szeretetének a 
valóságát huzamosan és folyamatosan tagadjuk, Isten kegyelme méltán mutatkozhat 
meg számunkra abban a változatban, amelyet úgy hívhatunk, hogy „Isten haragja”. 

Márton kamasz gyermekként kapta, és fogadta el a kegyelmet, hogy katekumennek 
jelentkezzen. Nem egy értelmi megfontolás eredménye ez csupán, nem valamiféle 
akkori divatnak szele vitte őt oda a püspök elé Paviában, hanem az Isten kegyelmének 
való engedelmeskedés természetessége. Az isteni kegyelem hatalmas dolgokra teszi ké-
pessé az embert. Márton még nincs megkeresztelve, még csak Isten előtt kedves „hit-
tanuló”, amikor Amiens városának kapujában, ahol télvíz idején didergő koldust lát, 
ő, mint vastag posztóköpenybe burkolódzó katona azonnal, spontán veszi a kardját, s 
köpenyének felét levágja, s ráteríti a koldusra.  Spontán, vagy helyesebben fogalmazva 
a kegyelem hatására, a kegyelem erejében tette meg ezt a jócselekedetét. Nem a sajtó, 
a kamera kedvéért, hanem a kegyelem erejében tette a jót. Isten gondoskodott arról, 
hogy a világ ma Mártonról ismerje ezt a jelenetet.

Az Isten kegyelmének való kitartó engedelmeskedés hatékonyan tudja alakítani az 
ember életét. Márton életének olyan korszakában, kamasz korában lett kereszténnyé, 
amikor mostanában már éppenséggel elhagyni szokták azt. Szent Márton életpéldá-
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jával tanúskodik a kegyelem erejéről. Odakiált minden tinédzsernek: Isten nem foszt 
meg semmi jótól. Éppen azt a vezetést és segítséget adja, amire életünk ezen korsza-
kában a leginkább szükségünk van. 

Bátorság meghalni – bátorság élni
Apja katona, ő maga is az egy darabig. A katonának különösen is illik bátornak 

lenni. De Márton a katona bátorságán is túlhaladt. Nemcsak a hadoszlopban, a töb-
bivel együtt haladni volt bátor, hanem bátor volt arra, ami nehezebb: szembe menni 
az árral! Az igazi bátorság nem ahhoz kell, hogy olyanok legyünk, mint a többi, hogy 
elvegyüljünk az emberek között, hanem hogy olyat vigyek végbe, ami szokatlan, amit 
„idegennek” tart a világ. Nagy kísértés mindannyiunk számára, hogy meghúzzuk ma-
gunkat, hogy szürkék maradjunk. Márton mert „kitörni”, mert „előre törni” a maga 
korában. Megkeresztelkedett, aztán kitartott hitében, majd mélyítette, erősítette a 
hitét. Egyetlen lépést előre tenni a kereszténység útján – nem nagy bátorság. Kitartani 
rajta – ehhez kell a bátorság. 

Szent Márton bátorsága Istenben bízó bátorság volt. Amikor a császár ajándékot 
osztott katonáinak, hogy egy nehéznek tűnő összecsapás előtt elkötelezze őket, Már-
ton bátran visszautasította az ajándék elfogadását. Ő most már Krisztus katonája! Ő 
most már nem folytathatja az evilági katonáskodást. S amikor elöljárója gúnyolni 
és csúfolni kezdte, hogy mindezt azért teszi, mert inába szállt a bátorsága, Márton 
kijelentette, hogy rendben, ha szükséges, akkor ő mégiscsak harcba vonul, de min-
den fegyver nélkül! Csak Krisztusban bízva! Az elöljáró, látva Márton eltökéltségét 
elcsodálkozott bátorságán, s amikor másnap ez a nehéz kimenetelűnek látszó csata az 
ellenség megfutamodása miatt elmaradt, Márton által kieszközölt csodának tekintette 
mindezt. Bátorság nélkül lehetetlen kereszténnyé lenni, s így szentnek lenni. S a bá-
torság mindig a próbáknál derül ki, és dől el. Márton egész életében erről az Istenben 
bízó bátorságról tett tanúságot. 

Kölcsönös tanúságtétel 
Jézussal járok minden nap – zengi egyik ifj úsági ének. Ez a szent élet alaptétele. 

Jézus nem alkalomszerűen, ritkán jelenik meg az életünkben, hanem minden nap. A 
szent ember folyamatosan tanúságot tesz Istenről. Mártonnal kezdődően „mártírok”, 
azaz tanúk a szentek, de nem a halálukkal, hanem az egész életükkel tesznek tanúságot 
Krisztusról. Ez a tanúskodás nem alkalomszerű, hanem folyamatos. Mártonnak, és 
minden szentnek az élete arra tanít minket, hogy aki szoros kapcsolatban van Jézussal, 
csak az képes minden percben, s minden körülmények között tanúságot tenni róla. 

Persze, ez a tanúságtétel kölcsönös. Vagyis nemcsak a szent tesz tanúságot Krisztus-
ról, hanem Krisztus is tanúságot tesz a szentről. Az a számtalan csoda, amit följegyez-
tek Mártonról mind-mind Isten tanúságtétele Mártonról. Annak jele, hogy nemcsak 
Márton volt szoros kapcsolatban Jézussal, hanem Jézus is Mártonnal. Jézus mellette 
áll a szenteknek, sőt, ahogy az evangéliumok fogalmaznak, nemcsak hogy mellettük 
áll, hanem bennük van. 
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Non recuso laborem! – Nem vonakodom a munkától!
Magyarország számos települése, temploma őrzi Szent Márton nevét. Legalább a Szent 

István-i időkig megy vissza a jelenlegi Pannonhalmát Szent Márton hegyének hívni. Aki 
ott jár, nem felejti a bazilika oldalbejáratát, a Porta Speciosa-t, amely fölött látható a 
legismertebb Szent Márton ábrázolás, amelyen Márton, a fi atal katekumen és testőrtiszt 
megosztja tiszti köpenyét, kardjával kettévágva azt, felét odaadja a didergő koldusnak. 

Ugyancsak itt, Szent Márton hegyének kolostori közösségében Szent Márton ünne-
pének estéjén felhangzik a vesperás-antifóna „Uram, ha népednek szüksége van még 
rám, nem vonakodom a munkától; legyen úgy, ahogy azt te akarod, Uram, Megvál-
tó Istenem!” A „labor” nem csupán munkát jelent magyarul, hanem mindazt, ami a 
munkával még együtt jár: a fájdalmat, a fáradozást, a „nehezet”, a kellemetlent, a ké-
nyelmetlent. Szent Márton egyfajta katonás magatartását, mint Krisztus katonája egész 
életében megtartotta. Nem kényelmeskedett, nem kényeskedett, nem kereste a könnyű 
megoldásokat. 

Az emberi haladással együtt jár, hogy az ember igyekszik a különféle technikai vív-
mányokkal megkönnyíteni életét. Ám a mai világban olykor-olykor túlzásba esünk. 
Öncélúan, s kizárólag csak a kényelmeset keressük. Puha fotel, puha ágy, puha sző-
nyeg vesz körül bennünket, amikben csak megbetegedni lehet. A későbbi korok cím-
kézik fel majd a letűnt korokat, ám lehet, hogy jelen korunknak egyik címkéje ez 
lesz: wellness-korszak. Ma igen fontos szempont, hogy az ember „jól” érezze magát. 
A mindennapos eszközök, az autó, a telefon, a fotel, a televízió, a robotgépek stb. 
szükségesek ugyan, ám arra visznek, hogy kerüljük a fáradozást, a kényelmetlent, 
még akkor is, ha a szeretet gyakorlásában arra lenne szükség. Minden korosztálynak 
érdemes megfontolni Szent Márton szavait: nem vonakodunk-e a munkától, azaz a 
kellemetlentől, a fárasztótól, a szokatlantól. 

Márton haláláig „talpon” maradt. Mint püspök, jó pásztorként, fáradtságot nem 
ismerve szolgálta, segítette papjait, híveit. Krisztusról szóló tanúságtétele 1700 év 
távolából is fényesen ragyog előttünk. A püspökséget alázatosságból, szerénységből 
nem akarta vállalni, ezért a legenda szerint elbújt az őt keresők elől. Miután azonban 
világossá vált, hogy „népének szüksége van rá”, készséggel vállalta azt. Életvitelében 
azonban mindvégig megmaradt egyszerű, szegény szerzetesnek. A szerzetesek ugyanis 
– mind Keleten, mind Nyugaton – a vértanúk korszaka után úgy tekintették magu-
kat, mint akik ezen vértanúk követői és utódai. A valóságban ugyan nem, de vértanúk 
lettek „intentio”-juk, szándékuk szerint. Ugyanis azért vonultak ki a pusztába, a siva-
tagba, illetve félre a világtól, mert „meg akartak halni Krisztusért, meg akartak halni 
a világnak. A Mindenszentek litániájában ugyan a vértanúk megelőzik a „hitvallók” 
csoportját, de a szentek mind azért lettek szentek, mert tanúskodni akartak Krisztus-
ról. Ezért ők együttesen alkotják a szentek koszorúját.
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Papp András

Papp Antal c. küzikei érsek

AZ I. VILÁGHÁBORÚ IDEJÉNEK MUNKÁCSI PÜSPÖKE,
KIUTASÍTÁSA UTÁN MISKOLCI APOSTOLI KORMÁNYZÓ

Hetven évvel ezelőtt (1945. december 24.) halt meg miskolci otthonában Papp 
Antal érsek, a Miskolci Apostoli Exarchátus első püspök-exarchája. A Hunyadi 
u. 3. szám alatti épület volt a háza, s egyben az Exarchátus hivatala is. Szemé-
lye és munkássága előtt tisztelegve tervezi a Miskolc-Belvárosi Görög Katolikus 
Egyházközség az épületen egy márvány emléktábla elhelyezését. Püspöki élete – 
mint a kor, melyben működött – viharokkal teli volt. 

I. A MUNKÁCSI PÜSPÖKI SZÉKIG
Papp Antal 1867. november 17-én született Nagykállóban. Szülei, édesapja id. Papp 

Antal nagykállói parochus, édesanyja Karczub Klementina. A 11 gyermek közül há-
rom testvére lett még pap, két lánytestvére pedig papné. Napkoron végezte elemi 
iskoláit. Ungvár következett (I–III. és VI–VIII. osztály) kis megszakítással, szülei 
ugyanis Lőcsére küldték egy időre (IV–V. osztály), hogy elsajátítsa a német nyelvet. 
Az ungvári királyi katholikus főgymnasiumban érettségizik jelesen 1885-ben. Bizonyára 
nagy ajándék számára szülei példája, hogy a papi hivatást választja. Pásztélyi János 
püspök a budapesti középponti papképzőbe küldte, a Budapesti Királyi Tudomány-
egyetem hittudomány-hallgatója. 1889-ben végez, 1889–90 között tanfelügyelő az 
ungvári papi fi úárvaházban, 1890-től három éven át levéltáros. Firczák Gyula püspök 
 Görög Katolikus Egyház és az I. világháború című nemzetközi történész konferencián, Bereg-
szászon 2015. november 26-án elhangzott előadás szerkesztett változata.
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szenteli pappá 1893. december 24-én – ugyancsak szenteste lesz halála napja is. Az au-
lában kapja sorra feladatait: iktató, majd fogalmazó lesz, 1897-től püspöki titkár, majd 
irodaigazgató 1901-től. Címei: pápai tb. káplán (1899), szentszéki tanácsos (1902), 
pápai házi főpap, apostoli protonotárius (1905), az egyházmegyei káptalan kanonokja, 
püspöki helynök (1911).

Főpásztora kérésére segédpüspöki kinevezést kap utódlási joggal, Firczák püspök 
1912. április 16-án kiadott körlevelében így jelenti be az egyházmegye papságának és 
híveinek:

 3127/12.: A Munkácsi Egyházmegyei Nagytisztelendő Klérusnak. Krisztusban kedvelt 
fi aim!

Isten irgalmából és az Apostoli Szentszék kegyelméből már huszonegyedik éve kormá-
nyozom az ősi Munkácsi Egyházmegyét. Az elmúlt 20 év alatt arra törekedtem, hogy 
nagy kiterjedésű egyházmegyénk érdekében, híveink lelki javára, papságunk, özvegye-
ink, árváink helyzetének javítására és intézeteink fokozatos fejlesztésére minden lehetőt 
megtegyek. Főpásztori működésem közben állandóan éreztem, hogy velünk van Krisztus, 
hogy dicső védőszentünk, a Boldogságos Szűz gyöngéd anyai szeretete virraszt felettünk. 
Az a gyermeki ragaszkodás, amelyet szeretett papjaim és híveim részéről oly sokszor kel-
lemesen tapasztaltam, az az odaadó támogatás, amelyben a nagyon tisztelendő egyház-
megyei klérus tagjai részesítettek, lehetővé tette, hogy a Gondviselés által reám bízott 
nagy feladatoknak erőmhöz képest mindeddig eleget tettem. A Mindenható megengedte, 
hogy az elmúlt évben áldozópapságom 50. évét elérhettem és aranymisémet megtarthat-
tam. De már akkor éreztem, hogy életéveim súlya alatt testi erőm napról napra fogy, 
és Isten kegyelméből elért magas korom mellett változó egészségi állapotom is azon erős 
elhatározást érlelte meg bennem, hogy magam mellé utódlási joggal felruházott segítő-
társat kérjek, aki püspöki kötelességeim teljesítésében gyámolítson. Hála az isteni Gond-
viselésnek, segédpüspököm és utódom személyének kiválasztása nagyon könnyű feladat 
volt reám nézve. Választásom nem is eshetett másra, mint Papp Antal pápai prelátus, 
apostoli protonotárius, székesegyházi kanonok, püspöki irodaigazgató őméltóságára, aki 
egyházmegyénk kormányzása körül már huszonegyedik éve példás kitartással, minta-
szerű buzgósággal működik mellettem, aki fedhetetlen jellemével, alapos teológiai kép-
zettségével, rendíthetetlen egyházias érzületével, lankadatlan munkásságával, tapintatos, 
szíves, előkelő modorával és szép eredményekben gazdag erélyes, következetes tevékeny-
ségével nemcsak papjaink és híveink szeretetét, hanem a kormányommal érintkezésben 
lévő művelt társadalom, sőt a legmagasabb körök osztatlan becsülését és elismerését is ki-
érdemelte. Ezért előterjesztésemre X. Pius pápa őszentsége legmagasabb hozzájárulásával, 
dicsőségesen uralkodó királyunk, I. Ferenc József őcsászári és apostoli királyi fensége f. év 
április hó 3-án kelt legfensőbb elhatározásával segédpüspökömmé utódlási joggal „cum 
iure succisionis” nevezett Papp Antal prelátus kanonok urat méltóztatott legkegyelmeseb-
ben kinevezni, miről mindnyájukat nagy örömmel értesítem. Krisztusban kedvelt fi aim! 
Papp Antal segédpüspök úr őméltóságában mindazon erényék és képességek megvannak, 
amelyeket Szent Pál, a nemzetek nagy apostola kedves tanítványaihoz intézett levelei-
ben a magasztos püspöki tisztséggel járó terhes feladatok sikeres betöltéséhez meghatároz. 
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Hosszas önképzés, lelkiismeretes buzgó munkálkodás után élete delén emelkedett föl a 
nagy méltóságra, egyházmegyénk adminisztrációjának minden egyes ágában annyira 
jártas, oly erényes lelket, nemes szívet, széleskörű tudást és kiváló tetterőt visz magával 
a püspöki trónra, hogy az egyházmegye vezetését egészen nyugodt lélekkel bízom reá, s 
azon erős meggyőződésben vagyok, hogy utódommá a legméltóbbat választottam. Ked-
ves fi aim! Fogadják Papp Antal segédpüspököt, az ő méltóságát igaz szeretettel és teljes 
bizalommal. Jelen körlevelemet a legközelebbi vasárnapok egyikén tartandó parochiális 
szentmise alatt az evangélium után a híveknek a szószékről ünnepélyesen olvassák föl 
és értelmezzék azt. Velem és híveinkkel együtt buzgó szívvel kérjék az Egek Urát, hogy 
őméltóságát anyaszentegyházunk, édes hazánk és egyházmegyénk javára a Szűzanya 
hathatós oltalma alatt testi, lelki friss erőben, egészségben számos boldog éven át tartsa 
meg. Egyébiránt püspöki áldásom adása mellett vagyok, Ungvár, 1912. év április hó 16-
án, Krisztusban szíves atyjuk, Gyula püspök.

„Folyó év június elsejétől kezdve, amikor a nemeslelkű főpásztor jobblétre szenderült, 
munkácsi megyéspüspök vagyok Isten és az Apostoli Szentszék kegyelméből, ezen ősi 
egyházmegye kormányzását átvettem” – kezdi Papp Antal első körlevelét. Püspök-

szentelését az ungvári székesegyházban 
Drahobeczky Gyula kőrösi püspök 
végzi 1912. október 14-én, hétfőn, a 
Julián-naptár szerinti Szűz Mária ol-
talma ünnepén. S egyben tapolcai 
apát is! Egy fontos megbízatást is kap 
püspöksége elején. 1912. november 
17.–1913. október 5. között az újonnan 
felállított Hajdúdorogi Egyházme-
gye apostoli kormányzója, tőle veszi 
át Miklósy István az egyházmegyét. A 
Görög Katholikus Szemle Üdvözlünk 
Főpásztorunk! című köszöntő cikke 
(1912. október 13.) nem hallgatja el az 
egyházmegyei gondokat:

„Munkácsegyházmegye püspökének 
lenni soha sem volt könnyű feladat, mert 
nehézzé tette azt egyrészt híveinek sze-
génysége, másrészt az egyetértésnek na-

gyon sokszori hiánya, de leginkább az a sok megoldásra váró kérdés, amely oly hosszú 
ideig elmaradottságban tengődő, de később annál rohamosabban fejlődni kezdő egy-
házmegyénk életét állandóan kísérte. De ma lenni Munkácsegyházmegye püspökének, 
amikor a modern romboló szellem hozzáférkőzött népünk szívéhez is, amikor a külföldi 
álapostolok bejárják falvainkat s szóval és röpiratokkal megingatják népünk lelkében 
nemcsak a tradicionális hazaszeretetet, hanem a katholikus egyházhoz való hűséget is 
– nehéz feladat.”
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II. MELYEK EZEK A NEHÉZSÉGEK?
1. Kárpátalja területe Papp Antal püspöksége idején történelmi átjáróház volt

Osztrák–Magyar Monarchia – 1867–1918 (Ferenc József, IV. Károly);
Magyar Köztársaság – 1918–1919 (Károlyi Mihály);
Hucul Köztársaság – 1918. dec.–1919. jún. (Stepan Klocsurak);
Ruszka Krajna autonómia – 1918;
Magyar Tanácsköztársaság – 1919 (Kun Béla);
Csehszlovák Köztársaság – 1918–1939 (Masarik, Benes, Sirovi, Gacha).
Vegyük hozzá az I. világháborút és Trianont.

2. Pasztorális nehézségek 
a) A naptáregyesítést már Firczák Gyula püspök igyekezett kezdeményezni egy-

házmegyéjében, de a kezdeti támogatás után találkoznia kellett a papság elutasí-
tó véleményével. 1916. május 4-én Nyíregyházán értekezletet tartott a három egy-
házmegye püspöke – Miklósy István hajdúdorogi, Novák István eperjesi és Papp 
Antal munkácsi püspök –,  amelyen a magyar kormány kérését fi gyelembe véve 
elhatározták a  Gergely-naptár bevezetését 1916. június 24-i kezdettel. A gazdasági 
és társadalmi indokok a következők voltak: vegyes szertartású családok helyzete, 
kettős ünneptartása; kétféle böjt; gazdasági munkákban elmaradás; gyöngébb fél 
vallási ellanyhulása; más szertartásúak ünnepen tartott vására, köznapi munkája. 
A megvalósítás azonban nagy ellenkezést, egyes helyeken lázongást eredményezett. 
Ha állami rendeletre az ortodoxok is bevezették volna a Gergely-naptárt, más lett 
volna a helyzet. A Munkácsi Egyházmegyében 1918. november 21.-én visszaállították 
a Julián-naptárt (Szent Mihály ünnepe). A Hajdúdorogi Egyházmegyében a naptár-
reform zökkenőmentesen lezajlott, az Eperjesi Egyházmegyében fakultatívvá tették 
a Gergely-naptár használatát.

b)  A határon túli szláv könyvek behozatalának megállítását is célozta a betűreform. 
A magyar kormány kérte, hogy a ruszinok a cirill betűk helyett a latin betűket hasz-
nálják, az országos szintű oktatási egység így könnyebbé válik. A szerkönyvek átírására 
nem került sor, körlevelében azonban Papp Antal bejelentette a tankönyvekben a 
latin betűk alkalmazását. Ezt az intézkedését is hamar vissza kellett vonnia.

c) A görög katolikus papság elleni feljelentések ugyancsak nyugtalanságot jelentet-
tek az első világháború kitörése után. A cári csapatok elfoglalták az ország északkeleti 
részét, s a kivonulásuk után papok elleni feljelentések születtek, hogy kémkedtek és 
együttműködtek az orosz hadsereggel. Csendőri megfi gyelés és letartóztatás volt a 
válasz. S habár a vádak nem igazolódtak, a papság tekintélye csorbult. 

d) Mindezek erősítették az ortodoxiára térítők, a skizmatikus mozgalom tagjainak 
fegyvertárát. Ez végig kísérte a püspöki működést. Az egyházmegyében súlyos zavar-
gások voltak, templomok elfoglalása, kifosztása, papok eltávolítása, áttérések jelentet-
ték a gondokat. A több tízezer egyházát elhagyó görög katolikus hallgatott a vádak-
ra és ígérgetésekre: az ősi hagyományokat megváltoztatják; kifosztják a szegényeket, 
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ezután minden ingyen lesz, sőt szétosztásra kerülnek az egyházi földek; a magyarság 
csak kihasználja a ruszin népet; a vallási többség szerint fog igazodni a templom, az 
iskola és az egyházi vagyon rendezése.

„Egyházmegyénk legaktuálisabb kérdése napjainkban a lelkekben idegen befolyás által 
felkeltett és sok helyen izzásig felszított forrongás. Lelketlen izgatók felhasználták híve-
inknek ősi szokásaikhoz való merev ragaszkodását és túlhajtott konzervativizmusát. Őket 
a fennálló rend ellen felizgatták, és a naptárreformmal szemben ellenállásra, sőt egyes 
helyeken katolikus hitük elhagyására csábítgatják. Idegenből, külföldről jöttek ezen ál-
próféták, akik a világosság angyalának alakját öltve magukra hangzatos jelszavakkal: a 
felvilágosodás, a haladás, a népek szabad önrendelkezésének jelszavaival tévesztik meg a 
hiszékeny tömeget, lerombolni igyekeznek bennük a tekintély tiszteletét, megingatják a 
bizalmat, a szeretetet a hívő nép és lelkipásztor között, hogy a lelki vezetőiktől elhide-
gült tömegeket, mint pásztor nélkül maradt nyájat a maguk aklába tereljék be, s önös 
céljaik elérésére a maguk eszközéül használhassák föl. E téves eszmék hirdetői, terjesztői 
ma felettébb elszaporodtak.” – fi gyelmezteti a papságot a főpásztor körlevelében. Az 
állandó fi gyelmeztetés és az állami szervek közbelépésének igénye mellett meghirdeti 
a Hitvédelmi füzetek kiadását, hogy a szavak mellett olvashassák is a hívek a katolikus 
tanítást. Az ortodoxok által erőszakkal elfoglalt görög katolikus templomok és ingat-
lanok – Máramaros és Bereg megyében 78 templomot foglaltak el – visszaszerzésére 
megindította a pereket. Személyesen látogatta a parókiákat, hogy buzdítsa a népet. Je-
lenléte ellen több helyen szerveztek a skizmatikus mozgalomhoz tartozók ellenkezést. 
Husztbaranyán testi épségét kellett védeni, ott éjszakázva a parókia épületére törtek.

e) Családi berkekben hangoztatott vélemény szerint Papp Antal „hibája” és nehéz-
sége volt, hogy bár körlevelei kétnyelvűek voltak, ő maga a helyi nyelve(ke)t nem 
sajátította el.

f) 1918. október 28-án létrejön a független csehszlovák állam, a felvidéki és kár-
pátaljai területeken a katonai megszállással megtörténik a politikai hatalomátvétel. 
Gyors ütemben eltávolítják a magyar közigazgatás vezetőit, hivatalnokait. 1920. júni-
us 4., Trianon: Kárpátalja Csehszlovákia része. 1921. augusztus 12-én Ungvárra érke-
zett Doszifej szerb pravoszláv püspök. Nyilatkozata a következő: „Egész Podkarpatszka 
Rusz el fog szakadni Rómától. Ez történelmi igazság.” Az Izán megtartott első pravo-
szláv kongresszuson Doszifej vezetésével felállították a Kárpátorosz Keleti Pravoszláv 
Egyházat, az alapszabályt Benes akkori külügyminiszter elé terjesztették. A Munká-
csi Egyházmegye szentszéki ülésén ekkor megfogalmazzák: „Podkarpatszka Ruszban 
a görög katolikus egyház formális üldözésnek van kitéve, s a görög katolikus egyházat az 
állami jogvédelemből teljesen kizárták.” 

Papp Antal nem volt hajlandó letenni a csehszlovák állam iránti hűséget bizo-
nyító fogadalmat, amit például a Beregi Református Egyházmegye lelkészei együt-
tesen megtettek (1921. szept. 15.). Micara Kelemen prágai apostoli nuncius sze-
mélyesen érkezett Ungvárra, hogy felmérje a katolikusság helyzetét. Az egyházi
intézmények helyzete is nehezedett. 1923 őszétől az ungvári görög katolikus leány-
iskola és tanítóképző I. osztálya helyett orosz tannyelvű reform reálgimnázium
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I. osztálya indult. Ugyanekkor a brünni legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy nem 
tárgyalja tovább a Munkácsi Görögkatolikus Egyház és a pravoszlávok templom-
tulajdonlási pereit.

I II. KÜZIKEI ÉRSEK, MISKOLCI APOSTOLI KORMÁNYZÓ
Papp Antal 1924. január 28–február 21. között Rómában tartózkodott. A Szentszék 

erélyes közbelépését kérte a cseh kormánynál az egyházmegye ügyeiben, XI. Piusz 
pápa előtt feltárta a valós helyzetet. Hazaérkezése után körlevélben közölte az egy-
házmegye papságával, hogy tehetségét és erejét a reá bízottak vezetésére használta, s 
engedelmeskedve a pápai felmentésnek, lemond a püspöki székről (1924. június 4.). 
A szentatya egyben küzikei címzetes érsekké nevezte ki. – Küzike/Cyzicen ma Török-
országban Balkizseray melletti romváros. X. Piusz pápa 1912. április 29-én, a küzikei 
kilenc szent vértanú emléknapján nevezte ki püspökké (prekonizálta). Átveszi az eper-
jesi és munkácsi egyházmegyék Magyarországon maradt egyházközségeiből alakított 
Apostoli Exarchátus vezetését, felruházva a megyéspüspököket megillető jogokkal és 
kiváltságokkal. 

Lemondása után még egy évig az ungvári püspöki palotában lakott, utódja, Gebé 
Péter vendégszeretetét élvezve. A magyar hatóságok ugyanis többszöri kérése ellenére 
nem adtak neki útlevelet, s politikai megfontolásból arra biztatták, hogy várja meg, 
míg a csehszlovák hatóságok kitoloncolják. Ezzel ugyanis a világ közvéleménye felé is 
bizonyíthatták Csehszlovákia elnyomó politikáját. Papp Antal személyesen így mond-
ja el az események sorát a Miskolci Magyar Jövő újságírójának: 

„A Ruthén-földön a helyzet a csehek 1919 januárjában történt bevonulásával tökéletesen 
megváltozott. Már a megszállást megelőzőleg, a forradalom alatt mutatkoztak zavarok, 
mert a betódult jövevényeknek sikerült Huszt környékén néhány községben félrevezetni a 
népet s megteremteni a tulajdonképen politikai célokat szolgáló skizmatikus mozgalmat.

Természetesen a megszállással az én helyzetem is megváltozott. Sorsom ugyanaz lett, 
mint a többi megszállás alatt élő magyaroké. Lépten-nyomon éreznem kellett, hogy teher 
vagyok ott a megszállók szemében. Már 1919 nagypéntekje előtt ki akartak toloncolni csak 
azért, mert megtudták, hogy nagypénteken magyarul szándékozom prédikálni. Ugyan-
azon év májusában már a püspöki palota egy részét is igénybevették a megszálló csapatok 
felett parancsnokló Henoque francia generális részére. Kénytelen voltam saját lakosztá-
lyommal és hivatalaimmal összeszorulni. S ez az állapot egész ott létem alatt tartott.

Igen nagy bűnömül rótták fel, hogy nem tettem le az általában hűségeskünek nevezett 
fogadalmat. Megjegyzem, hogy ennek letételére hivatalosan, írásban nem hívtak fel. 1920-
ban keresett föl a cseh kormányzat egy embere, Pesek, akkori ungvári tanügyi referens 
és mások példájára hivatkozással célzásokat tett a fogadalom letételére. Én akkor kije-
lentettem neki, hogy a fogadalmat már csak azért sincs módomban letenni, mert még a 
békeszerződések sincsenek ratifi kálva. Pesek ezt tudomásul vette s azóta nem is zaklattak 
többé a fogadalom letételére irányuló kívánsággal, ami nem jelenti azt, hogy a másirányú 
molesztálások és zaklatások ne folytatódtak volna. Azonban azt, hogy nem tettem le a 
fogadalmat, nem tudták megbocsátani.
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Hibámul rótták föl, hogy mikor Masaryk elnök Ungvárra érkezett, nem tisztelegtem 
előtte. Még mielőtt szó lett volna Masaryk elnök úr utazásáról, kidolgoztam augusztusi 
programomat és tizenhat egyházközségem lelkészeinek jeleztem, hogy meg fogom őket lá-
togatni. A napokat is, amelyeken meg fogok érkezni, közöltem velük. Ezek a látogatások 
a schizma által veszélyeztetett helyekre voltak tervezve. Két hét múlva jött a híre annak, 
hogy Masaryk elnök úr ellátogat Ungvárra is. Egy alkalommal papjaimat küldöttség-
ben vezettem föl a kormányzósághoz, hol szóvátéve nehéz helyzetemet, Ehrenfeld Péter 
kormányzó oda nyilatkozott, miszerint fontosabb az, hogy elmenjek és megnyugtassam 
híveimet, mintsem hogy itt maradjak Ungvárott az elnök úr fogadására. Az alkormányzó 
egyébként közölte, hogy az elnök úr ott lesz Kőrösmezőn, amire én megjegyeztem, hogy 
ekkor én a szomszédos Rahó községben fogok tartózkodni és onnan át fogok menni az 
elnök úr meglátogatására. Ehrenfeld alkormányzó azt mondta, hogy nagyon jól van így a 
dolog. De az elnök úr nem jött el Máramarosba és így tervezett tisztelgésem is elmaradt.

Ezt a körülményt használta föl Benes ellenem és emiatt mondta 1922. január 1-jén, 
mikor Ungváron járt, a következő kijelentést: Az úr ellen annyi adat és kifogás merült 
fel, hogy a respublika presztízse is megkívánja, hogy az úr innen távozzék. Az úr magyar 
ember, aki nem itt született és itt semmi keresnivalója nincsen. Most már ne is tegye le a 
fogadalmat, mert úgy sem fogadnánk el azt. – Benes kezdettől fogva rajta volt, hogy kive-
gye a népet kezemből, azonban törekvése hajótörést szenvedett. Mindazonáltal továbbra 
is szívós kitartással dolgozott.

Mikor megtudták a csehek, hogy a Szentatya kyzikei c. érsekké kinevezett, egyre jobban 
sürgették, hogy hagyjam el a csehszlovák köztársaság területét. Én kértem, hogy adjanak 
nekem cseh útlevelet, mert hiszen a trianoni és saint-germaini békeszerződés értelmében 
csehszlovák állampolgár vagyok, vagy legalább is meg kellett kapnom az állampolgárságot. 
Harmincöt évig laktam megszakítás nélkül Ungvárott és Ungvár város képviselőtestü-
lete 1923. december 15-én hozott egyhangú határozatával megadta nekem az illetőséget 
azzal, hogy már 1895-ben illetőséggel rendelkeztem Ungvárott. Ugyanis 1890 óta lakom 
Ungvárott, adót fi zettem, tagja voltam a városi képviselőtestületnek 1908, a vármegyei 
törvényhatósági bizottságnak 1901 óta.

Zseltvay csupán egy alantas hivatalnokkal ezt az egyhangúan hozott határozatot önmagá-
hoz megfellebbezte és a képviselőtestület egyhangú határozatát megsemmisítette. A zsupáni 
határozat ellen 1923 december végén beadtam fellebbezésemet az ungvári kormányzósághoz. 
A fellebbezés ott hevert elintézetlenül másfél évig. Ez év június 24-én egyik hivatalnokomat 
elküldtem a rendőrigazgatóságra azzal a kéréssel, hogy adjanak nekem rendes csehszlovák út-
levelet. A rendőrigazgatóság visszaüzente nekem, hogy az útlevelemet megkapom, csak küld-
jek be két fényképet. Ennek a felhívásnak eleget tettem. Mikor pár nap múlva hivatalnoko-
mat újból elküldtem az útlevélért, akkor közölték vele, hogy az útlevél már ki van állítva, de 
még nem adhatják ki, mert ehhez előbb felsőbb helyen engedelmet kell kérni. Az útlevelemet 
nem kaptam meg és az ügy tovább húzódott egész augusztus 18-ig, mikor is kikézbesítették 
nekem a prágai belügyminiszter végzését, amelyben a zsupán határozata ellen beadott pana-
szomat elutasította azzal a megokolással, hogy én nem vagyok csehszlovák állampolgár. Erre 
következtek az egyre szigorúbbá váló sürgetések, hogy távozzam el Ungvárról.



� 80 � Miskolci Keresztény Szemle    2015/4. (44. szám)

Augusztus 29-én egy cseh rendőrtanácsos keresett fel és szóbelileg felszólított arra, hogy 
hagyjam el Ungvár város és a csehszlovák köztársaság területét, de eredménytelenül távo-
zott tőlem, miután hangoztattam, hogy a szóbeli közlés nekem kevés és a kiutasítást csak 
úgy vehetem tudomásul, ha arról is írást kézbesítenek nekem.

Szeptember 1-jén erre írásban is felhívtak arra, hogy szeptember 10-ig hagyjam el Ung-
vár város és a csehszlovák köztársaság területét. Szeptember 10-én délben egy újabb és 
szigorúbb hangú felhívást kaptam a rendőrigazgatóságtól, melyben közölték velem, hogy 
amennyiben huszonnégy órán belül, azaz szeptember 11-én déli 12 óráig el nem hagyom 
Ungvár város és a csehszlovák köztársaság területét, karhatalommal fognak kikísértetni a 
magyar határra. És meg is történtek erre az intézkedések. Rendőrök szállották meg azokat 
az utcákat és utakat, amelyeken át kellett Csapra mennem. Autón utaztam szeptember 
11-én anyámmal és nővéremmel együtt Csapra. Észrevettem, hogy egész sereg detektív kö-
vetett.”  (Görögkatholikus Tudósító, 1925. október 18.)

Budapesten tartózkodott egy jó hónapig, hogy elintézze a visszahonosítás és a kor-
mányzóság átvételének ügyeit. Érdekesség: a Miskolczi Napló 1925. november 22-i 
száma közli, hogy a polgármester hivatalában Papp Antal érsek letette az állampolgári 
esküt. Bár magyar állampolgárságáról nem mondott le, magyarázatot találunk erre a 
Ruszinszkói Magyar Hírlap 1922. augusztus 5-i számában: „Budapesten a parlament 
törvényt fogadott el a visszahonosításra vonatkozólag. Eszerint ha valakinek lakossági 
illetékessége elszakított területen volt és így magyar állampolgárságát elvesztette, a bel-
ügyminiszterhez fordulhat visszahonosításáért, ha itt akar letelepedni. A belügyminiszter 
kijelentette, hogy az ország tartozik az elszakított területek magyarságának azzal, hogy 
akik a békeszerződés következtében állampolgárságukat elvesztették, rövid eljárás útján 
ismét magyar állampolgárok lehessenek, ha komoly okból ide jönnek.”

Október 27-én érkezett Miskolcra. 
Miskolc városa nagy ünnepélyességgel, fellobogózva fogadta a „magyarságáért meg-

hurcolt püspököt”. A fogadóbizottság a vasútállomástól a Búza téri templomig kísér-
te. Ünnepi szentmise után a városházán folytatódott a köszöntés, tiszteletüket tették 
a városi és egyházi szervezetek küldöttségei. Maga Miskolc városa nem tartozott az 
Exarchátus területéhez, de a közlekedést és a birtokot tekintve a legkézenfekvőbb 
letelepedési hely Miskolc volt. A Hunyadi u. 3. sz. alatti ház megvásárlásával megol-
dódott a hivatal és a lakás kérdése. A székhely pedig később bekerült az elnevezésbe. 
– Görögkatholikus Tudósító, 1925. november 1.

„Október 27-én tíz perccel tizenkét óra után robogott be Miskolcra a gyorsvonat, me-
lyet Berényi Béla kormányfőtanácsos, máv. üzletvezető személyesen vezetett. A díszes 
városi küldöttség, melyben a tanács és a törvényhatósági bizottság tagjai csaknem teljes 
számban részvettek, a fellobogózott peronon várakoztak. Elsőnek maga az érsek jelent 
meg a kocsi ajtajában, kit harsány éljenzés fogadott. Az érseket oldalkanonokja, dr. 
Szémán István követte, kíséretében voltak Papp Emil dr. miniszteri osztálytanácsos és 
még sokan. A város nevében Hodobay Sándor dr. polgármester fogadta az érseket. Ő 
ezután kíséretével együtt a vasutasok sorfala között a pályaudvar előtti térre ment, hol a 
város díszfogata várta.
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Az összes templom harangjainak zúgása közben indult meg a hosszú kocsisor, az elemi 
és középiskolák ifj úsága állott kétoldalt sorfalat. A templom közelében a görög katholikus 
ifj úság fogadta a főpásztort. A buzatéri gör. kath. templom fenyőágakkal s virágokkal gaz-
dagon feldíszített hajóját ezalatt zsúfolásig megtöltötték a hatóságok, hivatalok, egyesüle-
tek és az érsek joghatósága alá tartozó hitközségek küldöttségei. A templom bejárata előtt 
állított diadalkapuban egyházmegyéjének papjai teljes ornátusban várták főpásztorukat. 
Az érsek felöltötte méltóságának jelvényeit, a violaszinű palástot és koronát s pásztorbot-
tal kezében a templomba lépett. A templom ajtajánál Schirilla Szólon tb. kanonok, a 
miskolci gör. kath. egyház lelkésze üdvözölte s az egyházmegyei főhatóság meghagyásából 
rendelkezésére bocsátotta templomát.”

IV.  MISKOLCI GÖRÖG KATOLIKUS APOSTOLI EXARCHÁTUS 
ADMINISZTRATÚRA

A trianoni békeszerződés következményeként a Hajdúdorogi Egyházmegye parókiá-
inak száma a felére csökkent. Romániához 75, Csehszlovákiához pedig 4 egyházközség 
került. A súlyos területi veszteségeken túl a magyar görög katolikusoknak viselniük 
kellett társadalmi súlyuk és megítélésük csökkenésének következményeit is. Az első 
világháború előtt Magyarország lakosainak 9,8 százaléka volt görög katolikus. Ez 1920-
ban 2,2 százalékra csökkent. A Hajdúdorogi Egyházmegye súlyos anyagi válságba ju-
tott. A papnövendékeknek el kellett hagyniuk az ungvári szemináriumot, s az esztergo-
mi papnevelő intézetbe kerültek. Itt azonban saját rítustanár alkalmazására nem került 
sor. 1928-ban Serédi Jusztinián hercegprímás bejelentette Miklósy püspöknek, hogy 
az esztergomi szeminárium nem fogadja tovább a görög katolikus kispapokat. Egy év 
köztes megoldás után a budapesti Központi Szemináriumba kerültek.

Az első világháború után az Eperjesi Egyházmegye 20 egyházközsége maradt Ma-
gyarországon (Abaújszántó, Abaújszolnok, Abod, Barakony, Baskó, Boldogkőváralja, 
Csobád, Felsővadász, Filkeháza, Gadna, Garadna, Homrogd, Irota, Kány, Mikóháza, 
Mogyoróska, Múcsony, Rakaca, Szárazkék és Viszló) és néhány fi lia. A Munkácsi 
Egyházmegyéből Rudabányácska, valamint két jelentősebb fi lia: Beregdaróc és Köl-
cse. Püspöki biztos, majd helynök által valósult meg a püspöki joghatóság gyakorlása 
e területeken. Az egyházközségek hívei magyarok lévén, egyszerű megoldás lett vol-
na a Hajdúdorogi Egyházmegyéhez csatolás. Az önálló egyházi közigazgatási terü-
let, az Apostoli Exarchátus felállítását segítette egyrészt Papp Antal helyzete, akinek 
így megoldást találtak, másrészt a trianoni határok végleges elfogadását jelenthette 
volna ezen egyházközségek egyházmegyei határokba rendezése. Francesco Marmaggi 
adrianopolisi c. érsek, prágai apostoli nuncius 1924. június 4-én kelt 10.736. sz. hi-
vatalos iratával XI. Piusz pápa által ráruházott megbízás folytán közölte Papp Antal 
püspökkel érseki és adminisztratúrai kinevezését. „Szentséges Atyánktól ezen esetre nyert 
különleges fölhatalmazásunk alapján elrendeljük és rendelni parancsoljuk, hogy mind-
azon görög-szláv rítusú parochiák, amelyek a munkácsi és eperjesi egyházmegyéből jelenleg 
a magyar királyság területén belül vannak, egy és ugyanazon apostoli adminisztratúrában 
kánonilag megszerveztessenek.”



� 82 � Miskolci Keresztény Szemle    2015/4. (44. szám)

A székfoglalás után a főpásztor azonnal munkába állította mindazon egyházi 
szervezeteket, amelyek egy egyházmegye kormányzásához szükségesek. A kápta-
lant helyettesítő konzultori testületre a kánoni feladatok mellett azért is szükség 
volt, mert a Tapolcai Apátság javadalmi törzsvagyonának kezelése is megkívánta e 
testület működését. A Tapolcai Apátság haszonélvezete megmaradt, ez jelentette 
hivatalának és személyének jövedelmét. Mint királyilag kinevezett tapolcai apát 
az Apostoli Szentszék és a magyar kormány biztosítékával tarthatta meg birtokait. 
Egyértelmű volt, hogy utódja ezt nem kaphatja meg, a birtok Magyarországon 
lévén. A gazdasági központ, az istállók és kocsiszínek Görömbölyön voltak. Az 
Akropolisz épület pihenésre, nyaralásra szolgált, kápolnájában Papp Antal is vé-
gezte szentmiséjét.

Megszervezte a szentszéki bíróságot, valamint az egyházkormányzati szerveket és 
bizottságokat. Papp Antal kormányzósága idején öt új paróchia létesült: Szuhakál-
ló, Selyeb, Szikszó, Ózd és Beregdaróc a munkácsi részen. Területi változást hozott 
az 1938-as első bécsi döntés: a Magyarországhoz visszatért területeken az Eperjesi 
Egyházmegye kassai esperesi kerületének hat parókiája (Ájfalucska, Bölzse, Izdoba, 
Kassa, Szeszta, Tornahorváti) tekintélyes számú leányegyházaival került hozzá, majd 
Kárpátalja visszafoglalása (1939) után újabb öt parókia a cirókavölgyi esperesi kerü-
letből (Cirókaófalu, Nagypolány, Takcsány, Zemplénoroszi, Zuella). Rudabányácska, 
Beregdaróc és Kölcse a Hajdúdorogi Egyházmegyéhez került. A II. világháború utáni 
határrendezések eredményeként ezek a parókiák visszatértek az Eperjesi Egyházme-
gyéhez, illetve az ismét Magyarországon maradt Rudabányácska, Beregdaróc, Kölcse 
a Hajdúdorogi Egyházmegyéhez.

Nehézségeket itt is lehet sorolni: gazdasági válság, az apátsági birtokokat bérlők 
szegénysége, II. világháború. Eredményeket is. Papp Antal érsek Miskolc városának 
megbecsült tekintélyes polgára volt, papi jubileumait a város is ünnepelte. Miskolc 
város törvényhatósága örökös tagjává választotta. Püspökségének 25. évfordulóján 
megkapta a királyi titkos tanácsos címet. Az Apostoli Exarchátus önállóságának 
közjogi elismerését is jelentette, hogy 1940-ben felsőházi tag lett. Támogatásával 
indult meg a Keleti Egyház c. görög katolikus tudományos- és egyházpolitikai fo-
lyóirat, évi tíz számmal, helynöke, dr. Szántay-Szémán István szerkesztésében tíz 
évfolyam jelent meg. Számos liturgikus kiadvány jelent meg Miskolcon, az egész 
görög katolikusság örömére.

A háború okozta károk: „Homrogd községem temploma és paplaka súlyosan megron-
gálódott. A templomot sikerült szalmafedéssel ideiglenesen megmenteni. Több templomot 
találatok és belövések értek: Múcsony, Szuhakálló, Csobád. A csobádi paplak majdnem 
teljesen elpusztult. Általában a kisebb rongálások és a teljes vagy részleges üvegkár, egy 
templomot kivéve, mindegyiket érte. Belülről is. A szikszói iskolakápolnát teljesen kirabol-
ták. A legtöbb templomban az egyházi ruhákat, vagy legalább bélésanyagukat vagdalták 
ki. Területemen valóban kiáltó a nyomor.” „A Tapolcai Apátság javaiban okozott károk: 
A Görömböly község határában dúló hosszas harcok alatt az állatállományból elhajtottak 
26 sertést, 20 tehenet, 10 ökröt, 7 lovat, 360 juhot. Terményekben elhurcoltak 100 q búzát, 
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80 q rozsot, 85 q árpát, 60 q zabot, 200 q csöves tengerit, 150 q burgonyát, 1200 q szénát, 
2000 q szalmát és pelyvát, 1000 q répát. Gazdasági felszerelésből tönkretettek 1 vetőgépet, 
6, ekét, 4 boronát, 6 szekeret, 3 hintót. Az uradalmi tisztilak teljes felszerelését elvitték, a 
gazdasági épületek fele tönkrement.”

1945 karácsonyára december 24. dátummal a konzultorok a következő levelet írták 
főpásztoruknak: „Velünk az Isten! Nagyméltóságú és Főtisztelendő Érsek Úr, Kegyelmes 
Urunk! Ez év októberében múlt húsz éve annak, hogy Nagyméltóságod elfoglalta Apos-
toli Administraturánk trónját és egyházhatósági területünket kormányzása alá vette. Ez 
évben befejezést nyert a nagy világégés, a világháború, mely romba döntötte a német 
nemzeti szocializmus fantomját, mellyel XII. Pius pápa – mint pápai legátus – már az 
1938. évi budapesti Eucharisztikus kongresszus alkalmával szállt vitába. S ma már egész 
Európa a demokratikus elvek alapján rendezkedik be. Hazánkban is megindult a régi 
romok eltakarítása és az új élet építése oly jelek között, hogy ha történt is félrecsúszás bi-
zonyos rendeleti intézkedésben, de általánosságban még a kereszténység elvi alapján halad 
az újjáépítés nagy munkája. Ilyen jelek között köszönt ránk szent Karácsony ünnepe és 
az ezzel összefüggő évforduló, mely elé azzal a bíztató reménnyel indulunk, hogy az Isten 
szent kegyelme Nagyméltóságod bölcs vezetése mellett átsegít minket a nehéz időkön, s a 
négy lustrum után kezdődő ötödik lustrum az Anyaszentegyház dicsőségét és édes Hazánk 
felvirágzását fogja meghozni. Hozzáfűzve az előadottakhoz a mi, nagyméltóságod papja-
inak azon elhatározását, hogy a nagy és szent cél érdekében fogjuk erőinket és munkán-
kat teljes odaadással szentelni. Úgy a magunk, mint paptestvéreink és híveink nevében 
hódolattal járulunk Nagyméltóságod elé és szeretetünk melegével köszöntjük Nagyméltó-
ságodat. Imára nyílik ajkunk és forró fohásszal esedezünk a betlehemi Kisdednél, hogy 
kegyelmes Főpásztorunkat tartsa meg erőben, egészségben, testi és lelki épségben Anya-
szentegyházunk, Hazánk és Apostoli Kormányzóságunk javára az emberi kor legvégsőbb 
határáig számos évekre.”

A köszöntő sorok már nem érkeztek el hozzá, 1945 szentestéje a Teremtőjével talál-
kozás napja lett. Miskolci temetése után a közgyám-tiszt a következő jegyzőkönyvet 
állította ki: „A Miskolci Gör. Szert. Kat. Apostoli Kormányzóság irodai felszerelése: 1 
mázolt fehér iratszekrény, 10 tonett szék, 2 tonett fotell-szék, 1 tonett kerevet,1 barna álló 
íróasztal, 1 íróasztal, 1 AEG irodai írógép asztallal, 1 2,5m hosszú irodai íróasztal, 1 ön-
töttvas fogas, 1 másológép rossz állapotban, 1 fali feszület. Igazolom, hogy néhai Papp An-
tal c. érsek, Miskolc, Hunyadi u. 3. sz alatti lakos a haláleset felvételekor vagyontalannak 
találtatott. Miskolc, 1946. jan. 17-én, Th an József közgyám.”

Ilonka testvére átvitette a földi maradványokat Hajdúböszörménybe, szülei mellé. 
Onnan szállították jelenlegi nyugvóhelyére, a máriapócsi bazilika kriptájába.

V. JELMONDATA ÉLETÉNEK KIFEJEZŐ ÖSSZEFOGLALÁSA
Bacsinszky András munkácsi püspök (1772–1809) nemesi címerében a fi ókáit

vérével tápláló pelikánt láthatjuk, mely Krisztus kereszthalálának igen elterjedt kö-
zépkori szimbóluma. Ez lett a munkácsi püspöki címer alapja, s mellette a pajzs alatt 
két szélen a keleti püspökök jelvényei közül a kettes (dikerion) és hármas (trikerion) 
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gyertyatartó. Papp Antal munkácsi püspökként ugyancsak ezt használta, vala-
mint érseki címerének alapja is ez: a négy bojt közötti pajzsban ott áll az oldalát cső-
rével feltépő, fi ókáit vérével tápláló pelikán. Alatta pedig a szalagon a jelmondata: 
„Az Úr az én erősségem.”

Szent Liturgiánkban a Hitvallás (Hiszekegy) előtt az áldozópap az oltárra tett ado-
mányok, a diszkosz és kehely felett megcsókolja a takarót (aerion), majd az oltárt a 18. 
zsoltár első verseit mondva: „Szeretlek téged Uram én erősségem, az Úr az én erősségem és 
oltalmam.” A zsoltáros Dávid ellenségeitől és Saultól való megszabadulásakor fohász-
kodott így Istenhez. – Orosz Atanáz püspök, mint az Exarchátus, ma már Miskolci 
Egyházmegye második önálló püspök-exarchája, a folytonosságot és elődje személyét 
is kiemelte azzal, hogy jelmondatául a zsoltárvers első részét választotta: Szeretlek 
téged Uram. – Habakuk próféta imájában is megtaláljuk ezt a mondatot, a 3. fejezet 
19. versében: „Keltsd életre művedet, Uram, a mi időnkben is, a közeli években tedd 
ismeretessé! De haragodban is gondolj az irgalomra… Az Isten, az Úr az én erősségem, 
és ő olyanná teszi lábamat, mint a szarvasét, és felvezet engem magaslataimra.” (Hab 3). 
Ebben az imában ugyancsak értelmezhető a küzdelmes főpapi szolgálat, a háborús és 
szegény időszakok kiszolgáltatottsága és a jövőbe látó remény.
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Héder János

Reformáció tegnap és ma

A reformáció jelentőségét nehéz túlértékel-
ni. Azt is el kell mondani, hogy Isten munkája 
volt az egyházában egy adott időben. Az egyház 
olyan, mint az újbor, amely tisztul és kidobja ma-
gából a szemetet, a pozdorját. „Ami Istentől van, 
az megmarad, ami nem, az eltűnik” – mondja a 
Szentírás.

Vitathatatlan a reformáció haszna, és még 
mindig hat a szellemi ereje. Ilyen értelemben a 
reformáció állandó, míg világ a világ.

Nem üres helyen született. Nem tagadja meg 
az előtte lévő egyházi élet létét és értékeit, sőt 
annak jogutódjának tartja magát. Egy felisme-
résből táplálkozik, amelyben az ember keres-
te a választ arra a kérdésre, hogyan találhatok 
kegyelmet Isten előtt? Mi lehet ennek a módja és feltétele? Ezekre a kérdésekre a 
Szentírás adta meg a választ.

Elmondható, hogy a reformációnak megvoltak az előfeltételei. Hiszen mindig folyt 
a harc az egyház tisztaságáért. Már a koraközépkorban lehetett észlelni, hogy sok fe-
szültség van az egyházi életvitel gyakorlásában. Az előreformátorok megpróbálkoztak 
változtatni néhány egyházi dolgon. Ezen előreformátorok közé tartozott: Vald Péter 
(kb. 1140–1218 előtt) – Franciaország; John Wycliff e (1320–1384) – Anglia; Husz János 
(1369–1415) – Csehország; Girolamo Savonarola (1452–1498) – Itália.

 A 15. században egy új gondolkozás terjed Európában, amit reneszánsznak nevez-
nek. Ennek fontos szerepe van a reformáció előkészítéseként. Ad fontes – vissza a 
forráshoz, ez volt az a gondolat, amely vizsgálódásra késztette az akkori embereket a 
múlttal kapcsolatban, és kritika alá vonja a társadalmat. Az oszmán terjeszkedés hoz-
za magával a matematika, mechanika, a korai fi lozófi a műveit Európába. Ezek újra 
hozzáférhetőek lesznek Európában. Rotterdámi Erasmus kiadja az Újszövetséget gö-
rög nyelven (1516). Néhány részt vissza kell fordítani latinból, a Jelenések könyvéből. 
Kiderül, hogy a görög eredetit nem sokan ismerik, és a latin nyelvű szöveget használ-
ják, sokszor hibásan értelmezve. A könyvnyomtatás segít abban, hogy a régi művek 
hozzáférhetővé váljanak az akkori tanult emberek számára. A Gutenberg korszakkal 
50 év alatt 1 000 000 könyvet adnak ki. Amikor Luther Márton megfogalmazza a 95 
tételt, az a nyomtatásnak köszönhetően hihetetlen sebességgel 2–3 hét alatt elterjed, 
Németország-szerte.

Megnyílik a világ Amerika felfedezésével 1492-ben, valamint körbehajózzák Afrikát 

Héder János
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India felé, és megnyílik az új „fűszer út”. Ez az európai gazdaság fejlődéséhez vezet. 
A polgárosodás megerősödéséhez vezet, ami segítséget jelent majd abban, hogy a ma-
giszteri reformáció sikereket fog elérni Isten kegyelméből. Isten elhozta annak is az 
idejét, amikor Luther Márton, és majdnem egy időben Zwingli Ulrich keresni kezdik 
Isten akaratát a forrásból, a Szentírásból merítve. Mert el lehet mondani, hogy éppen 
a Szentírás megismerése lett a kiindulópont az egyház reformációja számára.

Luther fellép az egyház téves értelmezései, hibás gyakorlata ellen. Az egyház tör-
ténelmét jól ismerő ember számára ismeretes a pénzért való bűnbocsánat gyakor-
lata, az indulgencia árusítása, amely Isten kegyelmét üzletté alacsonyította. Luther 
meglátogathatta Rómát, ahol a leégett Szent Péter bazilikát látta, valamint azt, hogy 
17 lépcsőjén imádkozva az emberek hitték, hogy bűneik megbocsáttatnak. Minden 
szentség és tisztség eladható volt. Az ereklyék tisztelete mellett eltörpült a Krisztus 
imádata. Kegyes keresztyén emberként Luther rátalált a „kegyelmes” Istenre. Tétele-
iben arra kérdez rá:

–  Ha a Szentírás azt mondja, hogy a bűnöket csak az Isten bocsátja meg, akkor ez a 
lehetőség hogyan lesz a papok privilégiuma?

–  Ha a pápa megbocsáthatja a bűnöket, akkor mért nem teszi meg mindenki irá-
nyában?

–  Ha a pápa megbocsáthatja a bűnöket, akkor mért nem teszi meg ingyen, hanem 
pénzért?

Ezek a kérdések indították el a reformáció folyamatát.
A reformáció egyháza a bibliai igazságokhoz kívánt visszatérni, és felszabadítani a ke-

resztyéneket a félelmek alól, amelyek bilincsben tartották, sokszor igazságot nélkülözve. 
A kegyelem tana a keresztyén ember üdvbizonyosságát a mindenható Isten szeretetének 
és megbocsátásának a talajára helyezte. Az ember üdvössége többé nem a pénzén, nem 
a tettein múlott, hanem a mindenható Isten kegyelmén, amit a benne hívő elfogadha-
tott. A cselekedet nem érdem lett, hanem a hit gyümölcse és következménye.

Ez nem volt egyszerű harc. Sok hitvalló áldozta életét a hitéért. Genfben a reformá-
ció emlékfalán ott vannak a reformáció hithősei megörökítve. Közöttük a magyarok is.

A reformáció a hit megújításához vezetett. A prédikáció mindenki számára ért-
hetővé vált. Az egyház mellett iskolák létesültek. Az iskolák lettek a templomok 
veteményeskertjei. Ez igaz ma is. A reformációnak köszönhetően megszülettek az 
első nemzeti fordítások, és ennek köszönhetően a nemzeti irodalma is sok európai 
népnek. A 20. század legtöbb írója protestáns vallású volt Magyarországon is. Ma 
más lenne a magyar nyelv, ha nem lett volna reformáció Magyarországon. A nem-
zetállamok kialakulásához is vezetett és a nemzettudat ápolása is következett belőle. 
A reformáció hozta magával a polgári városi önrendelkezéssel bíró gondolkodás ki-
alakulását. A reformáció szabad, gondolkodó, az igazságtalansággal mindig szembe-
szálló embert nevelt. Nem hiába nevezték a reformátusokat „rebellis vallásúaknak”. 
A lelkük mindig töretlen maradt, mert csak egy Urat fogadtak el, és a Soli Deo 
Gloria az életfelfogásuk volt. De milyen áldás volt, hogy évszázadokig anyanyelvén 
halhatta a nép a bibliai tanítást!
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Max Weber híres Die protestantische Ethik und der ’Geist’ des Kapitalismus művé-
ben felhívja a fi gyelmünket, hogy a legjobb életszínvonalat, polgári jogokat azok az 
országok érték el, amelyek a protestantizmus mellé álltak. Ez a protestáns hitből és 
munkamorálból gyökerezik, és sajnos erről ma elfeledkezni látjuk Európát.

A reformáció elvei – az egyedül a Szentírás a forrás, egyedül Krisztus a Megváltó, 
egyedül kegyelemből van üdvösség, egyedül hit által tudjuk elfogadni a kegyelmet és 
nem kiérdemeljük, és egyedül Istené a dicsőség és nem az ember válthatja meg magát 
– ma is érvényesek, mert ezek az elvek a Bibliára épülnek.

A reformáció a római katolikus egyházra is nagy hatással van a mai napig. Az isko-
laalapításokban követték a reformátusok példáját. A visszaélések ellen ők is felléptek, 
és bár nem nagyon álltak szóba a korai reformáció korában a reformátusokkal és lu-
theránusokkal, de a Tridenti zsinat után a 16. században a katolikus egyház megújult. 
Vagy például a múlt század 60-as éveiben áttértek a nemzeti nyelveken való prédiká-
cióra. Korábban latinul folyt a mise.

De mit jelent a reformáció ma? Sokan, amikor a reformációról beszélnek, akkor 
a régi dicső kor helyreállításáról álmodoznak. Ez helytelen. „Egy folyóba nem lehet 
kétszer belépni.” A történelem nem visszafelé halad. Míg a reformáció korában arra 
keresték a választ, hogy hogyan kell Istent helyesen tisztelni, addig ma az is kérdés, 
van-e Isten?

Ma rengeteg „igazság” közül kell megtalálni az Istent az embernek. De ez nem azt 
jelenti, hogy a reformáció kifulladt. Csak azt jelenti, hogy a mai társadalmi, fi lozófi ai, 
gazdasági, politikai, világnézeti problémákra kell megadnia a válaszát, és nem bújhat 
el az elefántcsont várába.

Ma újra el kell érni az embereket, mint az apostolok korában. Ma tájékozódni 
szeretne a világ az egyház véleményéről a család kérdésében, az abortusz, eutanázia, 
ökológia, technológiák kérdésében, etikai normák kérdésében. Az egyház ma is pró-
fétai hatalom a világ számára. Ma az egyháznak fel kell szólalnia az emberek kisem-
mizése és kizsákmányolása ellen, akár az aktuális államhatalom ellen. Ma is, a régi 
elvek szerint, tájékozódnia kell az egyháznak és keresni Isten akaratát. Mindamellett 
megmarad a szolgálat a legkiszolgáltatottabbak irányában.

Bár sokszor az egyházat a templomba akarják zárni, az egyház nem bújhat el! Só és 
világosság kell legyen az egyház! Hogyan? Ez minden keresztyén generáció kérdése, 
ahogy Luthernek is kérdése volt.

Reformátusnak lenni azt jelenti: keresni Isten akaratát, ma. Nem visszanézni csu-
pán, hanem a Szentírásba, és aztán előre tekinteni. Minden generációnak meg van a 
maga harca és engedelmessége az Isten akaratának. Ha így teszünk, akkor mi is hagy-
hatunk magunk után áldott lelki hagyatékot.

(Ungváron, a reformáció emlékünnepén elhangzott
 előadás szerkesztett változata)
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Hornyák Máté János

Menedékhely a viharokban
– a hejcei püspöki kastély

A 2006-ban egy szlovák katonai repülőgép tragédiájáról ismert Hejce 
volt püspöki kastélya nem tartozik az ismert műemlékek közé, törté-
nete viszont igen érdekes és egyedi. Hogyan őrizhette meg értékeit a
II. világháború utáni évtizedekben – egyházi vezetők és szerzetes nővé-
rek internáló helyeként?

Hazánk műemlék épü-
leteit a XX. század viharai 
nem hagyták érintetlenül, 
ezért ritkák az olyan épí-
tészeti emlékek, amelyek 
többé-kevésbé érintetlenül 
maradhattak. Ezek közé tar-
tozik a kevésbé ismert hejcei 
római katolikus püspöki 
kastély is, amely Észak-Ma-
gyarországon, az egykori 
Abaúj vármegye területén 
található, Vizsoly és Gönc 
között félúton, a Zempléni-
hegység oldalában. A kas-
télyt gróf Esterházy Károly 
egri püspök építtette 1774-ben Fellner Jakab építész tervei szerint copf stílusban. 
Fellner híres munkái közé tartozik – többek között – az egri líceum és csillagvizsgáló, 
az egri és veszprémi érseki palota, valamint számos templom és kastély. Az egri épü-
letekkel a hasonlóság a boltozatokban, a nagy szárnyas ajtókban, a rézkilincsekben és 
az ajtóvasalatokban érhető tetten. Az épület földszinti falai 100–120 cm vastagságúak, 
így erre biztosan húzhattak fel két emeletet. A barokk kor szokása szerint a földszint-
re kerültek a kiszolgáló helyiségek, míg az emeleteken a lakószobák találhatók. A 
padláson raktárt, illetve ruhaszárításra alkalmas helyeket alakítottak ki, amelyet vé-
gül tűzbiztonsági okokból szüntettek meg 1969-ben.1 A kastélyt 1804-ig az egri, majd 
1952-ig a kassai püspök használta, utána a Római Katolikus Szeretetszolgálat vette ke-
zelésbe, tehát az épület egyházi jellege mindvégig megmaradt, de változó formákban.

A felújítások közül ki kell emelni az 1845. évit, amikor a kastély teraszán elhelyezték 
a püspöki süveget és a görög ABC-ből az alfa és omega betűt, emléket állítva a kül-

A kastély főhomlokzata az 1950-es években
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ső tatarozásnak. Bubics Zsigmond 
kassai püspök saját költségén 
1888-ban egy kassai építész tervei 
szerint kisebb korszerűsítéseket 
hajtatott végre, ennek tervsoro-
zata fennmaradt.2 Főként belső 
átalakításokat végeztek, illetve ek-
kor került a főhomlokzatra a két 
kis kovácsoltvas korlátos erkély. 
Az épület megjelenése igen egy-
szerű, a homlokzatokat csak eny-
he falsávok sora tagolja. A padlás-
térben járva néhány gerendán ma 
is látható az 1884-es felirat. Az 1945 eleji felújítás során a megbízási szerződések szerint 
elsősorban az ablakokat kellett kicserélni, az orosz és román csapatok pusztítása után.3 
A következőkben azt kívánom bemutatni, hogy lehetett megőrizni az épület értékeit.

Vizsgált kastélyunk sorsa 1945 elejéig szokványos, mivel számos katolikus püspöki 
nyaralót találhattunk hazánkban az egyházmegyék tulajdonában, amelyeket a főpa-
pok, illetve szerzetesrendek használtak (például Püspökszentlászló Baranyában, Hosz-
szúhetény mellett). A szőlőtermelő vidékhez híven természetesen Hejce esetében is 
több száz méteres pincerendszerrel büszkélkedhet a kastély. Ez 1944 júliusában kapott 
fontos szerepet, amikor is a kassai Szent Erzsébet dóm szárnyasoltárát a város múzeu-
mi kincseivel egyetemben a kassai püspökség tulajdonát képező pincerendszerbe he-
lyezték el, megelőzendő az esetleges bombázások okozta károkat.4 A pincéket az 1945 
decemberében megérkező orosz alakulatok természetesen átvizsgálták, de a kincsek 
elszállítására nem volt már lehetőségük, mert a csehszlovák hatalom Moszkvában be-
jelentette igényét a kincsesládákra. Ez ellen a magyar hatóságok tehetetlenek voltak,5 

mivel nem szabad elfelejtetni, hogy ekkor még a front kettészelte hazánkat és a kis 
abaúji település kívül esett a frissen megalakult debreceni ideiglenes kormány kiemelt 
hatásterületén. Ennek következtében a kincseket lényegében zavartalanul szállították 
vissza a csehszlovák őrség felügyeletével.

1945–1952 között a Magyarrészi Kassai Egyházmegye központjaként működött az 
épület, ennek következtében nem került államosított társai sorsára, illetve a műértő 
püspök szakszerűen kijavíttathatta a károkat. A munkákhoz elsősorban környékbeli 
mestereket kértek fel. Az egyházi vezetők arra is fi gyeltek, hogy a környék pozitívan 
fogadja a kastély új lakóit,6 akikre a falubeliek számos esetben érdekesen néztek a 
visszaemlékezések alapján, mivel a fi atal szeminaristák röplabda-, és kisebb golfpá-
lyát is kialakítottak a kertben. Erről egy idős bácsi így mesélt nekem: „azt hittük 
gondjuk van, hogy a karokkal hadonásznak”.7 Ebben az időben, 1950-ben nevezték 
el kastélyunkat „petróleumlámpás szemináriumnak”, mivel ez volt hazánk egyetlen 
olyan püspöki hivatala, ahol az elektromos áram még nem volt bevezetve, ezért a 
Nap járásához kellett alkalmazkodnia az itt lakóknak 1952 februárjáig, amikor is 

Horgoló nővérek
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hivatalosan megszűnt a püspökség, de jogilag – Eger központtal – egészen 1984-ig 
fennállt.

A kastély szociális otthon és internálóhely volt egyszerre, avagy egy egyházi jellegű 
állami szociális otthon. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miként is lehet egyszerre 
egy épület öregotthon és internálóhely, illetve miként is beszélhetünk egyházi szociális 
intézményről 1952-től 1990-ig egy kis településen. Miután az állam betiltotta a szerze-
tesrendek működését, 1950-ben szükségessé vált az idős rendtagok elhelyezése, akik-
nek nagy száma miatt a diktatúra képviselői kénytelenek voltak folyamatosan új ott-
honokat nyitni.8 A feloszlatás következtében nem változott meg az addigi rendtagok 
mentalitása, így jobbnak tartották őket elkülöníteni a társadalomtól. Ez lett a kastély 
szerencséje, mivel így az egyházi vonal nem szakadt meg az épület funkcióit tekintve, 
ezért a kápolna és a többi helyiség is megmaradhatott. Igaz, a szobák díszítőfestését 
lemeszelték és a barokk kályhák nagy részét is elbontották, de cserébe az épület többi 
jellegzetességét nem bántották. 

A lakók is igényelték, egyesek pedig követelték a régi funkciók megtartását, így a 
gondozottak – a volt szerzetesnők – a szobák közötti egybenyíló ajtókon keresztül köz-
lekedtek, az alkalmazottak pedig a szolgálók folyosóját használták.9 Az épület rang-
jának megfelelően kívántak élni, amelyet a helyiek az évszázados hagyomány alapján 
természetesnek vettek, ellenben a járási szociális előadó ezt a rendszert többször pró-
bálta megszüntetni az új ideológia jegyében. A közösségben csak lassan vezették be a 
technikai újításokat – így az áramot is –, amelyre az egyházi vezetők odafi gyeltek, hogy 
az épülethez illően stílusos megjelenésűek legyenek, így a közös terekben kis villany-
mécseseket helyeztek el. A vallási ünnepekhez tartozó szokásokat a nyilvánosságtól elől 
elzárva ünnepelték meg a Szent Kereszt tiszteletére emelt kápolnában, amelyben – a 
titulusnak megfelelően – egy 7 méter magas keresztet helyeztek el. A kápolna külön 
érdekessége, hogy eleve püspöki kápolnának épült, freskóit Zirckl János vagy más forrá-
sok szerint Kracker készítette. Legutóbbi felújítását 
az itt házi őrizetben tartott Pétery József  váci püspök 
végeztette el saját költségén.10 A búcsúkat a nappali-
ban és a folyosón felállított sátrakban tartották meg 
az ünnepi mise után. A ház egykori lakóival készített 
interjúkból kiderült: külön fi gyeltek arra, hogy az 
épületben „feleslegesen ne kelljen lyukakat fúrni”. A 
műértő szerzetesnővérek felismerték, hogy a kastély 
belső díszítőfestését meg kell menteni, ezért azokat 
inkább lemeszelték a következő nemzedékek szá-
mára. Tették mindezt annak reményében, hogy az 
épület funkcióváltása után a hajdani díszek előke-
rülhessenek. Várhatóan erre lesz lehetőség, ha az új 
idősotthon felépül a településen.

A kastélyban voltak olyanok is, akik nem önszán-
tunkból kerültek Hejcére, így 1953 húsvétján Pétery Pétery József
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József váci püspök került az épület falai közé – ide-
iglenes jelleggel – 1967 november végéig, őt követ-
te 1957 augusztusában Badalik Bertalan veszprémi 
püspök. Az ő közös „vétkük” az volt az állam sze-
mében, hogy akadályozták, hogy a kommunista 
párt minél jobban kiépítse a neki behódolni kész 
egyházat. A püspöki karban maradt társaikat pedig 
a hejcei kastéllyal fenyegették, ezért mondta Grősz 
József kalocsai érsek a következőket: „Előbb-utóbb 
valamennyien Hejcére kerülhetünk”.11 De mi is várta 
az ide kényszerűségből érkezett főpapokat? Mind a 
két püspök egy 12 m2-es szobában kapott elhelye-
zést, amelyben barokk kályhák és szekrények álltak. 
Ez az állapot akár idilli is lehetett volna, de az állam-
biztonsági szolgálat fokozott fi gyelemmel kísérte a 
kastélyt lakóit. Így kerültek – dokumentálhatóan! 
– lehallgató készülékek 1964. május 13-án Badalik 

Bertalan veszprémi püspök szobájába, egy tatarozás estéjén titokban több helyre, a falba 
szerelve.12 Hivatalosan a berendezéseket a szomszédos iskola épületébe kötötték be, kez-
detben a helyieknek pedig azt mondták, hogy a posta rádióműszaki osztályától légköri 
méréseket végeznek az iskola kertjében a mágneses erősség tanulmányozása végett.13 Ez 
hamar felkeltette az épületben lakók érdeklődését, mert a hozzá tartozó, látható veze-
tékrendszer felborzolta a technikai újítások iránt idegengedő lakók kedélyeit. A püspök 
a beszélgetéseit ezek után inkább a kastély ötholdas parkjában, séta közben tette meg. A 
mosógép iránti bizalmatlanságuk is egész életükre szóló, nem mindennapi kalandokat 
okozott a környékbeli villanyszerelőknek, mivel a lehallgató berendezés egyes részeit a 
mosószobában helyezték el. Az idős szerzetes nővérek számos alkalommal azt hitték, 
hogy a rossz mosógép miatt nincs áram, holott az állambiztonság eszközeit nem bírta a 
rendszer – ennek következtében több vidéki villanyszerelő megismerkedett a lehallgató 
berendezéssel, illetve jelezte létét a lakók számára.14

A félelemkeltés érdekében az épület körüli vastag kőfalra drótkerítést helyeztek 
a látványos szakaszokon – ennek léte azonban a lakókat nem zavarta, mivel koruk 
miatt egyébként sem kívántak falat mászni. Helyette inkább az otthonban lévő, az 
államot képviselő gondnoknőtől vették el a kapukulcsokat, hogy azok napközben 
tárva legyenek. Ezért a politikai rendőrség többször rendre utasította a lakókat, aki-
ket ez nem nagyon zavart koruk miatt, ennek is köszönthető, hogy elsősorban azok 
a „fejlesztések” valósulhattak meg az épületen belül, amelyekkel ők is egyetértettek. 
A püspökök „védelmét” szolgálta a már említett pincerendszer lefalazása is annak 
érdekében, hogy nehogy azon keresztül elhagyhassák a ,kastélyt, illetve látogatókat 
fogadhassanak. Ez a korlátozás sem hatott igazából az ide internáltakra, mivel a 
helybeliek vidéki ruhákat adtak az ide látogatókra, így az találkozhatott az előkelő 
lakókkal, aki akart. 

Badalik Bertalan
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A kastély sorsa lényegében egyszer került veszélybe, amikor Mindszenty József  bíbo-
rost kívánták elhelyezni az épület első emeletén.

Természetesen megfelelő számú őrző személyzetet telepítettek volna ide, de az 
elektromos áram hiánya és a fővárostól való távolság elijesztette őket. Ennek követ-
keztében az épület megmenekülhetett az utókor számára – a kastély ma is a római 
katolikus szeretetszolgálat ingatlanjai között a legmagasabb fenntartású költséggel 
működik. A veszprémi püspök 1965-ös távozása után – a hagyományok szerint – a 
falakban maradt lehallgató vezetékeket a nővérek maguk távolították el.

A szerzetesrendek képviselői – miután a rendek újból megalakultak – távoztak a 
rendszerváltozás után. A funkció változatlan, az épületet továbbra is a katolikus egy-
ház üzemelteti szeretetotthonként. Jelentősebb átépítés történt, amikor liftmagot tol-
dottak az épülethez 1996-ban, de a kivitelezés során odafi gyeltek arra, hogy a külső 
díszítőelemek is felkerüljenek az új falszakaszokra. A boltozatos kapualj alatt pár éve 
kis fényképkiállítás emlékezik meg a szerzetes nővérekről és az ide száműzött püspö-
kökről, akiknek emléktáblát is avattak. Kis kiállítást is rendeztek az idekerült szerzetes 
nővérek által készített babákból, amelyek régi rendi öltözéket mutatják be. Így az 
erre járók tiszteletüket tehetik az épület megtekintése közben a hajdani lakók előtt 
is. Távozóban jó volt megállapítanom, hogy az épület vezetői tisztában vannak az-
zal, milyen értékekért felelősek, amelyekre lehetőségeik szerint fi gyelnek is. Ha eddig 
megmaradhattak az épület jellegzetességei, jó lenne azokat a következő nemzedékek 
számára is megmenteni. Ez azonban nem könnyű feladat, mert ezáltal az épület fenn-
tartása is költségesebb. Szerencsére eddig sikerült a középutat megtalálni, reméljük ez 
a későbbiekben is így lesz.

IRODALOM
  Az intézmény krónikája töredékek 1957-től. 132. o. 
   A Kassai Százéves Egyházmegye történeti névtára és emlékkönyve, Kassai Egyházmegye, 1904. 

180. o.
  Egri Főegyházmegyei Levéltár, Kassai egyházmegye, 3. doboz. 56/1947. 
  Éri István: Kassai történetek 4.  in Örökségünk 2008/5. 21. o. 
  Uo. 22. o. 
  Egri Főegyházmegyei Levéltár, Kassai egyházmegye, 3. doboz. 56/1947. 
 7 Interjú: Hornyai János 1996. május 4-én, Hejce. 
   Virányi Ottó 2000: A Római Katolikus Szeretetszolgálat ötven éve, Római Katolikus Egyházi 

Szeretetszolgálat, Budapest. 12. o.
  Interjú: Kozma Béláné 2011. május 5-én, Hejce. 
 Interjú: Szivák Judit 2010. október 11-én, Hejce.
  Balogh Margit 2008: A Magyar Katolikus Püspöki Kar Tanácskozásai 1949–1965 között I–II. 

kötet, Metem, Budapest.
 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, O-12547/6  Badalik Bertalan 143 o. 
 Uo. 190. o. 
 Interjú: Szivák Judit 2010. október 11-én, Hejce. 



� 93 �Kitekint

  KITEKINTŐ  

Megnyílt az „Anyák háza”
a Bethesda kórházban

Mérföldkőhöz érkezett a gyermekek hozzátartozóinak méltó elhelyezése a Bethesda 
Gyermekkórházban: ünnepélyesen átadták az Anyák Házát. A gyermekeiket a tar-
tós kórházi kezelésre kísérők elszállásolására egy eddig használaton kívüli és alapos 
felújításra szoruló épületet alakítottak át. Az ország távolabbi részeiről érkező szülők 
rendezett körülmények között maradhatnak gyermekeik közelében, így közvetlenül is 
segíthetik gyógyulásukat. A kezdeményezés egyedülálló Magyarországon.

Hazánkban régóta jogszabály írja elő a beteg gyermek jogát ahhoz, hogy kórházi 
tartózkodása alatt a szülő mellette maradhasson. Sok gyermek-egészségügyi intéz-
ményben, így a Bethesda Gyermekkórházban is mindennapos problémát jelentett a 
szülők elhelyezése gyermekük kórházi tartózkodása alatt.

A Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórház idén ünnepli 150 éves év-
fordulóját, és ebben az esztendőben fejeződött be egy olyan országos kezdeményezés, 
amelynek révén a régi Diakonissza Ház – ahol egykor a gyógyító tevékenységet segítő 
nővérek éltek – ismét életre kelt: megújulva fogadja az ápolószemélyzetet és a szü-
lőket. A Bethesda Anyák Háza a kórházban ápolt gyermekeket kísérő családtagoknak 
ad szálláslehetőséget, köszönhetően annak a széleskörű és immár 4 éve tartó szerves 
együttműködésnek, amely a megvalósulást eredményezte.

A Bethesda Gyermekkórházban működő Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Orszá-
gos Központ ellátja a távoli településekről érkező súlyos égési sérült gyermekeket is: 
a több hónapos kórházi ápolást igénylő gyógyítás és az azt követő rehabilitáció egyik 
nehézsége volt a kórházba érkező szülők elszállásolása.  Mostantól a Bethesda Anyák 
Háza biztos pont a szülők számára, hiszen nem csupán szállást kapnak, illetve lehető-
séget a legszükségesebb mindennapi teendők ellátására (mosás, főzés, közösségi tér), 
hanem lelki támogatást is találnak.

A gyermekek valódi gyógyítása nem fejeződik be a kórházi munkával, folytatódik 
a rehabilitációval, a teljes családi-társadalmi visszailleszkedésig.  A súlyos égési trau-
mát szenvedett gyermekekre ez még inkább igaz. A gyógyító intézmények helyi igényei 
és lehetőségei nagyon eltérnek, ezért erre a problémára az állam, az egyházi, a civil és a 
vállalati szféra együttműködése jelentheti a megoldást.

A Bethesda Anyák Háza a körültekintő közös gondolkodás és gondoskodás eredmé-
nye és egyszersmind jelképe is. Az ünnepélyes megnyitón dr. Semjén Zsolt, miniszter-
elnök-helyettes és őexcellenciája Niclas Trouvé, Svédország magyarországi nagykövete 
jelképesen adta át dr. Velkey Györgynek, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatójának a 
Bethesda Anyák Házát. Ünnepi beszédet mondott Veressné Novák Katalin, az EMMI 
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család- és ifj úságügyért felelős államtitkára és dr. Bogárdi Szabó István püspök, a MRE 
Zsinatának lelkészi elnöke, Karácsony Gergely, Zugló polgármestere és a legfőbb tá-
mogatók: az SCA Hygiene Products Kft, a Hungaropharma Zrt, a SPAR Magyaror-
szág Kft., a Rossmann Magyarország Kft., a Tork márka disztribútorai is.

Az átadási ceremónián külön köszöntötték Kováts Adél színművészt, Jaksa Petra 
önkéntes tűzoltót, és Sándor Juditot, az SCA munkatársát, mint a kezdeményezés 
jótékonysági nagyköveteit.

Niclas Trouvé őexcellenciája, Svédország magyarországi nagykövete rámutatott, 
hogy egy egészségügyi intézmény ingatlanállományának bővítése egyszerre szól a csa-
ládok összetartásáról és több ország különböző szereplőinek összefogásáról a közös 
értékekért. Külön megtiszteltetés az, hogy az úttörő szerepet egy svéd nagyvállalat, az 
SCA magyar munkatársai vállalták magukra.

A Bethesda Anyák Háza kialakítása eddig hozzávetőleg 60 millió Ft ráfordítást és 
4 év összehangolt munkát igényelt. Ebben számos új ötletre, nemzetközi és hazai 
együttműködő partner segítségére, támogatására is szükség volt, így pl. a kivitelezési 
feladatokból holland önkéntesek is komolyan kivették a részüket.

A Bethesda Anyák Házában kialakított 10 helységből 5 a gyermekeket kísérő szülők, 5 
pedig a kórház ügyeletes orvosai és nővérei számára nyújt majd szálláslehetőséget. A Bet-
hesda Anyák Háza külső munkálatai és energetikai korszerűsítése, valamint a belső 
terek végleges kialakítása a jövő évben történhet meg.

Az épület fenntartásához, üzemeltetéshez és fejlesztéshez szükséges források előte-
remtése további feladatok elé állítja a Bethesda Kórház hivatalos alapítványát, támo-
gatói körét, a gyógyító munkát végzőket, és a szülőket is. A Bethesda Anyák Háza pél-
dája ebben is új értéket teremt az egész társadalom számára, a fenntartható társadalmi 
felelősségvállalás (CSR) új, gyakorlatias és a gyakorlat által igazolt koncepciójával.

(tirek.hu)
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

felvételt hirdet az alábbi pozícióba

 SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI MUNKATÁRS
 Feladatok:

● Az intézmény ügyviteli munkatársaival együtt a teljes körű könyvelői-, és 
pénzügyi feladatok ellátása.

● Közreműködés a beszámoló és a költségvetése előkészítésében.
● Normatíva igénylés és elszámolásban való részvétele, likviditás kezelése. 

kapcsolattartás a hatóságokkal és a fenntartóval, pénzügyi folyamatok kísérése.
● A munkavégzés első szakaszában közreműködés a tárgyi eszköz analitika 

kidolgozásában, összehangolás a főkönyvi könyveléssel.
 Elvárások:

● Felsőfokú gazdasági végzettség, gyakorlattal.
● 2 év szakmai tapasztalat.
● Biztos számviteli ismeret, elemző készség.
● Informatikai ismeretek.
● Személyiségben határozott, önállóságra képes, a munkában precíz és dina-

mikus egyéniség.
● Az intézmény küldetésének elfogadása.

 Amit kínálunk:
● Közalkalmazotti bértábla szerint számottevő fenntartói kiegészítéssel, cafe-

teria juttatások.
● Keresztény értékrenden alapuló, jó munkahelyi közösség.
● Kihívást jelentő felelősségteljes munkakör.
● Szakmai fejlődési lehetőség.
● Az intézmény gazdálkodási rendszerének megismerése után lehetőség fele-

lősségteljes vezetői munkakör betöltésére. 
 Egyéb információ az állásról:

● Munkavégzés helye: Miskolc, Fényi Gyula tér 2-12.
● Munkavégzés ideje: heti 40 óra, főállásban.

 Állás, munka területei:
● Pénzügy / Számvitel / Menedzsment
● Tárgyi eszköz analitika

 Pályázati követelmény:
● Fényképes önéletrajz.
● Egyházi referencia megjelölésével

 Jelentkezés:
● A 3529 Miskolc, Fényi gyula tér 2-12. postai címre címzett levélben, 

vagy a fenyi@jezsuita.hu email címen.
● Határidő: 2015.10.16.
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