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beköszöntô

Effata! – mondta Jézus a süketnémának kétezer év-
vel ezelőtt. Effata! – szól hozzánk most is. „Effata, azaz 
nyílj meg!” (Mk 7,34). De milyen felszólítás ez? A Biblia 
tanúsága szerint Isten szavai meg is valósítják azt, amit 
kifejeznek. Ha Jézus ezt 
kijelenti, akkor már meg 
is nyíltunk, legalábbis 
elindult bennünk egy fo-
lyamat. De vajon észre-
vesszük? Magunkban és 
másokban? Nem mindig 
könnyű a legjobbat fel-
tételezni egymásról. De 
mi lenne, ha megpróbál-
nánk? Ehhez a jóindu-
lathoz, a nyitottsághoz 
bizalom kell. Jézus erre 
hív: bízni benne és egy-
másban. Ő szüntelenül 
munkálkodik bennünk, 
rajtunk áll, hogy felis-
merjük-e, felfedezzük-e 
az ő működését, akár az 
egyetemünkön is. Nyíljanak meg hát a fülek, a szemek, ol-
dódjanak a végtagok görcsei! Nyíljunk meg arra, ami szép 
és jó.
Kedves Olvasó, nagy öröm számunkra, hogy a kezedbe ad-
hatjuk a Hittudományi Kar lapjának második számát. Ez-
úton is szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, 
akik bármilyen módon hozzájárultak a megjelenéséhez. 
Reméljük, hogy ez az újság elősegíti, hogy az egész fakul-
tás egy közösségnek érezhesse magát – nappali tagozatosok 
és levelezősök egyaránt. Éppen ezért örömmel vettük, hogy 
ilyen sok – majd húsz – cikk érkezett be, és hogy ezek között 
több is a levelező tagozatos hallgatóink munkáját dicséri. 
Szerkesztőségünk is két új taggal bővült, akik egyike szin-

tén a levelező tagozaton végzi tanulmányait. Igyekszünk 
minél több lehetőséget biztosítani arra, hogy aki szeretne, 
tevékenyen is részt vehessen a lap készítési folyamatában, 
rovatszerkesztők, lektorok jelentkezését továbbra is öröm-

mel fogadjuk! Ötleteitekkel, észrevételeitekkel, és nem utol-
sósorban írásaitokkal az effata1635@gmail.com e-mail 
címen érhettek el minket, illetve most már van facebook 
oldalunk is.
A tavalyi számhoz hasonlóan idén is sokrétű írások érkez-
tek be az interjúktól kezdve a nyári személyes élményeken 
keresztül – legyen szó akár szakmai gyakorlatról vagy egy 
látogatásról Szent Márk városában – egészen a mélyebb 
kutatást tükröző munkákig.
Kedves Olvasó, buzdítalak hát, hogy légy nyitott, amikor 
kezedbe veszed újságunkat. Örömteli lapozgatást!

Lőw Gergely
felelős szerkesztő
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tük, aki képes járni, van aki tolókocsiban él és van olyan 
is, aki egész életét ágyhoz kötötten éli – és olyan is, aki se 
nem lát, se nem hall és beszélni sem tud! S egy gyengéd 
cirógatás az arcára és olyan mosollyal ajándékoz meg, ami 
feledteti azt a keserűséget, ami eltöltött, amikor meglát-
tam… De hogyan…, hogyan tud mosolyogni, amikor se 
nem lát, se nem hall…? Hogyan tudja az arcára varázsolni 
azt az arckifejezést, amit mi csodálatos mosolynak neve-
zünk? Amit a kinezika (a kifejező erejű testmozdulatok 
vizsgálatának tudománya) indulatok megjelenítéseként 
nevez; olyan érzelmeket fejezhet ki, mint amilyen a szere-
tet, a szerelem, a boldogság, a büszkeség vagy a zavartság. 
– Hm…, szeretet, boldogság…!
Mert boldogok ők! Ezt nem bírtam megérteni – legalább 
annyira nem, mint az apostolok Jézust, hogy mit akart a 
követésben való szenvedés titkával mondani! Boldogok, 
mert létüket a maguk legteljesebb módján élik meg, még 
ha segítséggel is, és egyszerűek, a legtisztább öröm ragyog 
a szemükben és a mosolyukon!
Kérdezzük csak meg önmagunktól: mi a létünket a ma-
gunk legteljesebb módján meg tudjuk élni? – igen(?). 
Hiszen tudunk járni, öltözni, enni, tisztálkodni önállóan, 
többé-kevésbé azt tehetünk segítség nélkül, amit aka-

runk…, tágabb lehetőségeink vannak - és nem vagyunk 
boldogok! Gondoljunk csak bele: mindenki a boldogsá-
got keresi – ami azt jelenti, hogy még nem találta meg, 
kvázi nem boldog! Nincs meg az az öröm, az a gyermeki 
egyszerűség, a vidámlelkűség sok-sok emberben, amit 
ezeknek az embereknek a tekintetében és mosolyában 
láttam…! – a keresztjükkel együtt láttam és tapasztaltam!
Ők felvették keresztjüket, vállalták – vállalniuk kell, nap 
mint nap egymást is hordozzák – fizikálisan is! Igen, egy-
mást is hordozzák, akár szó szerinti értelemben is segítve!
Hol vagyunk mi hozzájuk képest? – konkrétan az jutott 
eszembe: hol vagyok én ezekhez a kis szentekhez képest?
A kápolnában az esti imán kikerült az oltárra a Monst-
rancia – a Szentségi Jézus. Olyan lakók is jelen voltak – 
mert vállalták és vállalják estéről estére az imát –, hogy 
velük kapcsolatban senkinek nincs pontos fogalma arról, 
hogy mennyit értenek belőle. Gina, Erzsike, Laci, Péter, 
Andris, Andrea, Rolcsi, Tamás – pl. aki olyan dinamiku-
san, ügyesen és pontosan vezeti az elektromos tolóko-
csit, hogy lenyűgöző és elképesztő egyszerre…! Szóval, 
ott volt a Szentségi Jézus és mindenki imádkozhatott 
spontán imát – hangosan, vagy magában; és akiket em-
lítettem a maguk kis megnyilvánulásaiban megálltak és 

Hugyecz Balázs

Igencsak érdekes élmény volt számomra az az öt nap, amit 
Ipolytölgyesen tölthettem. Eddig nem kerültem szorosabb 
kapcsolatba fogyatékos emberekkel, pláne nem kellett se-
gítenem őket a mindennapi életükben. Félelem, tartóz-
kodás és kíváncsiság keveredett bennem, amikor megér-
keztem az intézetbe. Igazából véve nem volt sok kedvem 
hozzá, hogy eltöltsem ott azt a szűk hetet. Érdekes volt a 
hét során vizsgálni magamat, mi zajlik bennem, reakciói-
mat, viselkedésemet és a hozzáállásomban való változást. 
Az első két nap alatt inkább a háttérbe húzódtam, felvet-
tem a megfigyelő szerepét és mindeközben igyekeztem 
kedves lenni. Ezen a kezdeti távolságtartáson túllendül-
tem, hála a lakók hatalmas, őszinte szeretetének. Remek 
volt megtapasztalni, hogy ingyenesen tudnak szeretni és 
örülni az embernek. Nem támasztanak mindenféle el-
várásokat, amiknek meg kell felelnem, elég velük lenni, 
jelen lenni számukra. Nem számít a ruhám, frizurám, a 
telefonom márkája, csak az, hogy milyen szívvel fordu-
lok feléjük. Nagyon szép és mély megtapasztalása volt ez 
annak, hogy mi az, ami lényeges az életben, hogy minek 
kéne a fontossági sorrend elején állni. Hálás vagyok érte, 
mert valahányszor felidézem magamban azt az élményt, 
érzem, hogy tovább hív, nem engedi, hogy leragadjak ön-
magamban.

Lőw Gergely

Az ipolytölgyesi fogyatékos otthonban eltöltött öt nap-
ban az volt számomra meghatározó, hogy sikerült egy 
gátat átlépnem magamban. Azt hiszem mindig is tartot-
tam a fogyatékosoktól, ha megláttam egy sérültet például 

a buszon, igyekeztem távolságot tartani tőle, kerültem a 
kontaktust. Pedig nem a gonoszság vagy az önzés vezérelt 
ilyenkor, csak féltem az ismeretlentől, nem tudtam mit 
kezdeni a helyzettel. Az itt töltött idő alatt azonban min-
denféle ilyen szorongás megszűnt, és mindenféle ilyen 
görcs kioldódott bennem. Arra döbbentem rá, nem azt 
kell megtanulnom, hogyan fejezhetem ki a szeretetemet a 
sérültek felé, hanem egyszerűen csak engednem kell, hogy 
általuk szeretve legyek, be kell fogadnom az ő elképesztő 
nyitottságukat, hagynom kell, hogy ez megérintsen, és ak-
kor önkéntelenül is szeretet ébred bennem.
Egy kedves epizódot szívesen kiemelnék. Az otthonban, 
mint ahogy ez bármilyen nagyobb intézményben szokás, 
áll egy kávéautomata. Az ott lakók többsége szereti is a 
kávét nagyon, és – mivel van saját pénzük, hisz felnőtt 
emberek – gyakran beülnek a közösségi terembe kávéz-
ni, meghívják egymást. Egy alkalommal én is meghívtam 
hármójukat egy capuccinora (ez a kedvenc). Leírhatatlan 
az az öröm, amit ez okozott nekik, borzasztó hálásak vol-
tak. De az az igazság, hogy én talán még inkább. Olyan 
mély, őszinte szeretetet ritkán tapasztalok, mint amiben 
ott részem volt.

Riz Attila
Cirenei Simonnak lenni a XXI. században

 Augusztusban eltölthettem Ipolytölgyesen, a Szent Erzsé-
bet Otthonban néhány napot. Fizikálisan nehéz volt, lel-
kileg feltöltött, ahol láthattam, tapasztalhattam a csodát, 
a kereszthordozást, a vidám lelkületet. Egy otthonban, 
ahol 150 lakó él, közepesen, ill. súlyos fogyatékkal – le-
gyen szó szellemi, vagy fizikai fogyatékról. 150 lakó, 20-78 
éves korosztály, az átlagéletkor cca 30-33 év; van közöt-

Hugyecz Balázs, Lőw Gergely, Riz Attila
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A mi Urunk hatalmas és végtelen szeretetével adja és közli 
önmagát, hogy az ember boldog lehessen vándoréletében. 
Fokozatosan tárta fel magát, mindig gondosan odafigyel-
ve az ember befogadóképességére. Mindig annyit csepeg-
tet önmagából, amennyit el tud fogadni az emberi lélek, 
amely oly törékeny és esendő. Milyen jóságos ez az Isten, 
aki ilyen szelíden törekszik a gyengédségre az ember iránt. 
Ez az ember pedig folyton elbukik, és megtagadja ezt a 
szerető jóságot. És mégis 
az Isten irgalmasságában 
újból és újból megbocsát, 
megtérésre szólít fel, hívó 
szavával magához vonz.
Jézus Krisztusban telje-
sedik ki a kinyilatkozta-
tás csúcspontja, benne 
éri el végpontját és tel-
jességét. Isten már nem 
csak „Szóként” jelenik 
meg, hanem az Atya kül-
di el Fiát, aki felveszi az emberi természetet, és hasonló-
vá válik hozzánk, hogy egy lehessen közülünk. Egyszerre 
adja fel dicsőségét ezzel és isteni létmódját, csakhogy egé-
szen közel kerüljön hozzánk! Ez egészen közeli kapcsolat, 
mely személyessé válik. Szavakkal és tettekkel fejezi ki és 
ismerteti meg önmagát.
Jézus Krisztus nyíltan kijelenti, hogy nem azért jött, hogy 
eltörölje a Törvényt, hanem hogy tökéletessé tegye. Egyet-
len betű sem vész el. Ellenben tökéletesíti, feltárja eredeti 
értelmét, rámutat igazságára, és fontosságára. Jézus Krisz-
tus hatalommal és tekintéllyel tanít, és tanításának kulcsa 
a szeretet. A nyolc boldogság – mellyel a Hegyi beszéd 
kezdődik – rámutat arra az eszkatológikus ígéretre, hogy 
minden szenvedésünkben már most is örvendhetünk. Ha 

az Isten szemszögéből kezd el látni és élni az ember, egy új 
élet tárul fel előtte, ami maga az eszkaton. Már nem egy jö-
vőbeli élet, ami vár ránk, hanem már itt és most megéli az 
ember a Jézussal egy úton való járást. Krisztussal minden 
átértékelődik. Valóban meg kell halnunk, hogy magunkra 
ölthessük az új embert. A mindennapi folyamatos meg-
térés teljes elköteleződést kíván. Bárhogy is tekintettünk 
eddig önmagunkra és embertársainkra, immár folyama-

tosan az Istenre tekin-
tünk. Ebben a töretlen 
szemlélésben, a szere-
tet parancsának teljes 
megélésében elfeledjük 
önmagunk vágyait és ki-
tárulkozunk Teremtőnk 
és általa embertársaink 
felé. Ez a szív megtéré-
se, amelyben a Teremtő 
Isten válik jelenvalóvá. 
„Az ember belső és kül-

ső életének gyökeres átalakulását jelenti.” Egész embert 
kíván! Így hát el kell hagynunk eddigi életünket, és egé-
szen átadni magunkat az isteni törvénynek, ami nem más, 
mint a szeretet. Krisztus az Atyával szüntelen kapcsolat-
ban áll, teljes megosztásban, ez az Ő fiúi egzisztenciája, 
épp ezért Istent csak akkor fogjuk látni, ha Krisztusnak 
részeseivé leszünk. „Már nem én élek, hanem Krisztus él 
bennem.” (Gal 2,20) Ő az, aki mozgat, Ő az, akin szün-
telenül gondolkodom, Ő az, akivel mindenben közössé-
get tudok vállalni. Egy másik fontos követelmény, melyre 
Jézus tanít, hogy legyünk olyanok, mint a kisgyermekek. 
Úgy hagyatkozni az Úrra, mint egy gyermek az atyjára. 
Egy gyermeknek szüksége van az atya óvó kezeire, amely 
védelmezi, ugyanakkor a gyermek még töretlen hittel és 

csendben, figyelemmel imádkoztak! Ott ült a könny a 
szememben és amikor abbahagyták, a maguk kis nyel-
vén mondták, hogy „Ámen” – imájuk véget ért; de végig 
várták türelemmel, hogy a kis lakótársaik is imádkozza-
nak! Ez annyira megragadó és csodálatos volt, hogy azt 

kértem: ők mond-
janak imát értem, 
mert nekem van 
szükségem az ő 
tiszta, gyerme-
ki ráhagyatkozó 
imáikra! – nem 
pedig nekik az 
én szerencsétlen-
kedő, szétcsúszó 
csapongó szár-
n y a l á s a i m r a … 

Ekkor tudatosult bennem: nekem/nekünk egyáltalán 
nincs is problémánk– nekünk megoldásra váró kihívá-
saink és feladataink vannak!
„...ahhoz, hogy a közösségben lévő ember egészségesen 
tudjon fejlődni, szükség van a bizalmon alapuló tekin-
télyre.” (Udvardy György pécsi püspök) – jutott eszembe 

egy előadásról; Ipolytölgyesen ha fejlődésről nem is be-
szélhetünk, de a szinten maradáshoz is szükséges. A lakók 
felnéztek a gondozóikra, rám, örültek nekünk- nekem, 
hogy beszélgettünk; hogy átöleltem, hogy nem toltam el 
magamtól őket.
Felvették keresztjüket, vállalták és így követik Jézust – pél-
daképeink! Eljövendő dicsőségükbe belefér a szenvedé-
sük, sőt, annak oka is; Jézus dicsőségébe is belefért a földi 
szenvedés! Nem értették ezt az apostolok…, és ugyanígy 
nem értjük mi sem…
Sokszor előfordult az, hogy egy gyermekből király lett, de 
az csak egyszer esett meg, hogy egy Királyból gyermek 
lett! Aki mindenre válaszol! – teremtményei által! Minél 
inkább szeretetben élünk, annál beszédesebb lesz a másik 
ember és a világ – és mi is a világnak! Minél inkább az Élő 
Istennel való közösség és barátság jegyében húzzuk meg 
igényeink vonalát, annál jobban el fog halkulni minden 
támadás és lesz igény a hangunkra. – Mert ne feledjük: 
„Szeret az Úr! Nem fogyott el Irgalma: minden reggel 
megújul” (Jer Sir 3, 22) – s ha ezt felismerjük és nem ma-
gunk akarunk boldogok lenni, hanem mást akarunk bol-
doggá tenni: megtaláljuk a boldogságunk!

Hegedűsné Veréb AnitA

Jézussal egy úton
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I. A FőpARAncs
szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből és minden erődből, csak őt imádd, és csak 
neki szolgálj! 
Uram, Atyám, Istenem, köszönöm, hogy megteremtettél 
engem, minket és hogy mellettem, mellettünk állsz, an-
nak ellenére is, hogy annak idején elpártoltunk Tőled, sőt 
elküldted Fiadat is, hogy megváltson minket, és kiragad-
jon a bűn, a halál sötétségéből! Uram, csak Téged akarlak 
imádni, Neked hódolok és Neked szolgálok. Kérlek, adj 
elég erőt és bátorságot, hogy mindig hű legyek hozzád, 
és ahogy példát adtál a 
kísértés idején a pusztá-
ban, úgy én se boruljak 
le a Sátán, azaz Lucifer 
és más hamis istenségek 
előtt, akik szemfény-
vesztéssel, hamis cso-
dajelekkel, érzékiséggel, 
csalóka, múlandó hata-
lommal, a félreértelme-
zett szabadság ígéretével igyekeznek tévútra vezetni az 
emberiséget, hogy az a romlás feneketlen szakadékába zu-
hanjon! Bár sokat ígérnek, de keveset adnak, és mindent 
elvesznek. Add, hogy a pénz, az anyagi javak, az élvezetek 
ne kerüljenek életem középpontjába, a Téged megillető 
helyre, hogy ne én szolgáljam őket, hanem ők szolgáljanak 
engem akaratod szerint! Te légy életem tartóoszlopa eb-
ben a rohanó világban! Egyedül neked hódolok, és téged 
szeretlek mindenek felett! Egyedül Benned bízok, Benned 
remélek, és a Te dicső hatalmadat hívom segítségül küz-
delmeimben, feladataimban, hogy a Te akaratod szerint 
tudjam teljesíteni földi küldetésemet! Uram vallom, hogy 
te vagy a világegyetem ura, a mindenség kormányzója, a 

legfőbb hatalom, Te vagy a a legkirályabb! Áldott légy, di-
csőség neked és szívből köszönet Neked mindenért, főleg 
azért, hogy itt vagy velünk az Eucharisztiában! 
 Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 
Atyám, a mai világban szomorúan látjuk, hogy sokan 
mennyire semmibe veszik az emberi életet, az emberi mél-
tóságot. Egyesek azt hiszik magukról, hogy értékesebbek, 
magasabb rendűek, és ezért úgy bánhatnak embertársa-
ikkal, mint valami tárgyakkal, állatokkal. Kérlek, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, hogy mit művelnek! Ha tud-
nák, ha valóban látnák, hogy mennyi szenvedést, pusztí-

tást okoznak, és milyen 
ítéletben lesz részük, ha 
nem tartanak bűnbá-
natot, sírva könyörög-
nének kegyelmedért, 
hogy égbe kiáltó bűneik 
miatt ne kelljen örök-
re elveszniük. Hiszen a 
földi szörnyűségek csak 
egy molekulányi ízelítőt 

adnak abból a terrorból, ami azokra vár, akik semmibe 
veszik törvényeidet és eltiporják a gyengét, az elesettet. 
Segíts nekünk, nekik, hogy tettetés nélkül, tettel és igaz-
sággal szeressük egymást: nemre, származásra, bőrszínre, 
társadalmi osztályra való tekintet nélkül, hogy így tanú-
ságot tegyünk mély és igaz szeretetedről, és így ne a földi 
poklot hozzuk el, hanem a mennyek országának előízét. 
És ezt ne ítéletedtől való félelemből, hanem az irántad és 
a testvéreink iránti szeretetből tegyük! Add, hogy kölcsö-
nösen tiszteljük egymást, és békében élve nagy becsben 
tartsuk egymás méltóságát, legalább egy kicsit tudjuk úgy 
szeretni embertársunkat, mint ahogy Te szeretsz minket! 
Segíts, hogy ahogy te megbocsátasz nekünk, mi is meg 

bizalommal viseltetik szülei iránt. Hiszi és elfogadja azt, 
amit szülei számára készítenek elő, ahogy nevelik őt. Ez 
a ráhagyatkozás elengedhetetlen az Istenhez vezető úton. 
Jézus a boldogságmondásokban saját alakjának arcképét 
tárta fel. Hiszen Ő valóban szegény volt, valóban szenve-
dett, Ő az, aki valóban alázatos. Az Ő önátadása a kereszt-
ben mutatkozik meg. Az alázata az Istennek, hogy képes 
teljesen felvenni az emberi test természetét, halálában és 
keresztjében felmagasztaltatik, feltámadásában megtö-
ri a halált, mindebben mutatja meg végtelen szeretetét. 
Ő meghalt mindenkiért! Irgalmas szeretetével magához 
ölel. Az embernek is alá kell merülnie, hogy felemelhesse 

az Isten! Elfogadni gyarlóságát, bűnös életét, ami elfordít-
ja Istentől, és az Úr kiemeli a bűn állapotából. Ez az Ő 
ingyenes irgalma. Jézus egyetlen asztalközösséget kíván, 
ahol elfogadják egymást, ahol nincs ellenségeskedés. A 
szeretet parancsa megkívánja a felebarát szeretetét, az 
alázatosságot. Mindebben Krisztus földi élete a példánk. 
Megbocsátott a házasságtörő asszonynak, asztalhoz ült a 
bűnös emberekkel, és együttérző volt a beteg emberekkel. 
Mindezért a szerető jóságért megaláztatást kapott. 
Krisztus követése egyszerre boldogító békesség és az „új 
ember születésének” fájdalma. Ez nem megy szenvedés 
nélkül. Éppen ez az, amit a Hegyi beszéd paradoxonjai is 
jelentenek, vagy a gazdag ifjúnak mondott szavai: „add el 
mindened […] és kövess”. (Lk 18,22)
Krisztussal járni az úton egy új embert kíván, felvenni a 
mindennapi keresztet, és hittel imádkozni: „legyen meg a 
te akaratod!” (Mt 26,42)
„Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye 
föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen! Mert mindaz, 
aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki énéret-
tem elveszíti életét, megtalálja azt.” (Lk 9,23-24)

FeLHAsznáLt IRodALom

Kereszty, R. – Puskás, A., Jézus Krisztus, SZIT, Budapest 
2015.
Ratzinger, J., A názáreti Jézus, SZIT, Budapest 2008.
Kránitz, M., Alapvető hittan, SZIT, Budapest 2015.

CsujA gergely

XXI. századI fohász a 
tíz parancsolat tükrében

 

juHász gyulA

rorate

A kéklő félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezőben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörű gyerekség,
Ó boldog Betlehem!
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nos. Ugye ahogy a vicc is mondja, amikor Mózes lejött 
a hegyről, egy jó meg egy rossz hírrel állt elő: a jó hír az 
volt, hogy sikerült Veled lealkudnia a 100 parancsolatot 
10-re, de a rossz hír az, hogy még így is benne maradt 
a hatodik … Hát igen, viccnek elmegy, de tudjuk jól 
Uram, hogy a való életben ennek a törvényednek a meg 
nem tartása már nem olyan vicces következményekkel 
jár: nemi betegségek, pszichés sérülések, összetört, be-
csapott szívek, függőségek, megszégyenítés, hűtlenség, 
házasságtörés, válások, fajtalankodás, abor-
tusznak becézett magzatgyilkosságok, iden-
titászavarral küzdő, elköteleződni képtelen 
fiatalok, elöregedő társadalmak, az emberi 
test, nemiség árucikké válása, puszta élvezeti 
forrássá való degradálása stb. Hány olyan fia-
tal van, akik bár vágynának a családra, egy hű 
társra, gyermekekre, de ebben a szexuálisan 
túlfűtött világban elvesztették a helyes irányt, 
és tanácstalanul bolyonganak az ösztönök, az 
érzéki gyönyörök sötét sikátoraiban. Hány 
kiégett, többszörösen csalódott, elkeseredett 
fiatal kiált fel lelkében nap, mint nap elha-
gyatottságában, mert nem lát kiutat a kicsa-
pongásból, a vágyak rabságából. És a média 
szüntelenül csak mérgezi őket a képeken, új-
ságokon, videókon, filmeken keresztül, amik 
elárasztják az internetet, a tv-t és az újságos 
standokat. Uram, milyen égbekiáltó bűn ez, 
milyen ocsmány, sátáni és alattomos támadás 
a jövő generációjával szemben! Milyen ha-
talmas támadások érik a család intézményét, 
miközben az erkölcstelenség, a fajtalankodás, a szabados 
szexuális viselkedés egyre csak terjed, és folyamatosan 
szedi az áldozatait! És azt senki nem mondja meg a fia-
taloknak, hogy milyen szép és mély dolgokat veszítenek 
el így, hogy a paráználkodás, a szexuális vágyak önző, 
orgazmusközpontú kiélésével lemondanak az őszinte, 
személyes, szent erotikáról, a tiszta szerelem igaz örö-
meiről.
Atyám hálát adok neked, és dicsőítelek Téged a szexuali-
tás ajándékáért, mert ez egy gyönyörű, izgalmas, kalandos 
része az emberi életnek! Kérlek, bocsásd meg nekem min-
den bűnömet, amelyet ezen a téren elkövettem, és segíts, 
hogy rátaláljak a tiszta, mély és őszinte szerelem, szeretet 
útjára, hogy ezáltal megtanuljam tisztelni a saját és mások 

testét is, hogy így a te akaratod szerint gyümölcsöző, mély 
boldogságot adó módon éljem meg szexualitásomat! Ha 
az az akaratod, hogy a házasság szentségében életem pár-
jával váljak egy testté, akkor segíts kérlek, hogy erre tiszta 
szívvel tudjak készülni, és ha ezidáig nem sikerült, akkor 
tisztíts meg kérlek bűneimtől, és segíts, hogy a tisztaság 
útján járjak, és ha odajutunk, akkor jóságodból ajándé-
kozz meg gyermekekkel Uram! Ha viszont azt kéred tő-
lem, hogy testestül, lelkestül egészen a Tiéd legyek, akkor 

adj nekem Istenem kérlek elég bátorságot és elszántságot, 
hogy rá  merjek lépni erre az útra, és adj mindig elég erőt 
ahhoz, hogy hű maradjak hivatásomhoz, hogy hű marad-
jak Hozzád, hogy szexualitásomat szent áldozatul ajánl-
jam fel nap mint nap az Egyházért és a Mennyek Orszá-
gáért!

VII. pARAncsoLAt
ne lopj!
Azt kell, hogy mondjam, hogy ezen a téren is sok kihá-
gást találunk ma Uram, főleg a felsőbb vezetőségi szinte-
ken, és ezt a rossz példát látva a kisebb bűnök elkövetői 
is bátorságra kapnak. Sajnos sokszor a világ, a nemzetek 
vezetői, illetve globális nagyvállalatok nem tisztelik az ál-

tudjunk úgy bocsátani embertársainknak, ha vétkeznek 
ellenünk! Azt mondtad, hogy imádkozzunk ellenségein-
kért, és most már értem, hogy miért mondtad: mert ők 
igazából nem az ellenségeink, hanem a testvéreink, akik 
rossz úton járnak, eltévedtek, elméjük elhomályosult, 
mert félrevezette őket az igazi, közös ellenségünk, a Sátán. 
Adj hát nekik bölcsességet, hogy felismerjék az igazságot, 
és megtérjenek Hozzád! 

II. pARAncsoLAt
Isten nevét hiába ne vedd! 
Uram mennyire nem tisztelnek ma Téged és nevedet! Sőt 
sokan azt állítják, hogy halott vagy, hogy nem is létezel, 
nem is léteztél, és vicc tárgyává tesznek, kifiguráznak, ki-
röhögnek, istenkáromló humor tárgyává tesznek, és szent 
nevedet becstelen módon emlegetik. Nagy a szerencséjük, 
hogy Te egy hosszantűrő, türelmes, és irgalmas Isten vagy, 
aki nem leli örömét a bűnös halálában, hanem azt akarja, 
hogy megtérjen és éljen. Te vársz, figyelmeztetsz, prófétát 
küldesz, tanítasz, és felszólítasz a megtérésre, a bűnbánat-
ra. Éppen ezért kérlek Uram, hogy add meg a Te nevedet 
becsmérlőknek, hogy felismerjék, hogy Te vagy az egye-
düli szent és igaz Isten, aki mindenkit szeret és ezért hó-
dolattal és imádattal tartoznak neked, így hát áldják, és ne 
átkozzák, gúnyolják szent nevedet! 

III. pARAncsoLAt
Az Úr napját szenteld meg!
Amikor Budapest forgalmas utcáin járkálok, sokszor 
szörnyülködéssel tölt el Uram a sok fejetlen rohanás, az 
egymást fellökő emberek, a figyelmetlen fiatalok. Hová 
ez a nagy sietség? Miért nincsen időnk arra, hogy oda-
figyeljünk magunkra, embertársunkra, hogy megálljunk 
egy kicsit, és csak úgy csodáljuk a teremtett világot? Fon-
tos a pihenés, a kikapcsolódás. Te is leheveredtél mennyei 
kanapédra Uram, miután megalkottad a világegyetemet, 
hiszen nem kis meló volt, és nem kis ideig tartott a ter-
mészettudományok szerint. Így hát, ha Te megpihentél a 
7. napon, mennyivel inkább kell az esendő, gyenge em-
bernek. De mi csak robotolunk, teperünk a mókuske-
rékben, mert a rendszer ezt kívánja, egy olyan rendszer, 
amely csak önző érdekeket, profittermelést tart szem előtt, 
és semmibe veszi az embert, és valós szükségleteit. Add 
Uram, hogy a nagy sietség ellenére is meg tudjunk olykor 
állni, hogy megszenteljük legalább a Te szent napodat egy 

kis pihenéssel, szemlélődéssel, és felfrissülve, feltöltődve 
folytatni tudjuk feladatainkat!

IV. pARAncsoLAt
Atyádat és anyádat tiszteld! 
„Hagyjanak békén a szüleim, mit tudnak ők az életről?!” 
– ilyen és ehhez hasonló „bölcsességeket” hallunk a mai 
nyugati világ felvilágosult fiataljaitól. Az új generációk 
nem engedik a szülőket beleszólni a dolgaikba, nekik ne 
mondja meg senki, hogy mit csináljanak. Ők mindent 
jobban tudnak, főleg a jogaikat, és egyesek közülük már 
öngyilkosságon járatjuk az agyukat, ha nem kapják meg 
Karácsonyra a legújabb iPhone 5-ös telefont, mert éppen 
nem telik rá. Borzasztó Uram, hogy mennyire torz képet 
látnak ma az ifjak - leginkább a nyugati kultúrákban - a 
világról, hogy mennyire félre vannak vezetve a politika, 
a média által. Azt hiszik, hogy az élet csak szórakozásról, 
buliról szól, és sokan közülük sajnos nem látják, hogy a 
szülők mennyire keményen dolgoznak, és mennyi áldo-
zatot hoznak értük. Kérlek add Atyám, hogy a mai fiatal 
generációk megtanulják a tiszteletet, az alázatot, a hálát a 
szüleik felé, és add, hogy lássák és megértsék, hogy meny-
nyi mindent köszönhetnek nekik, és hogy felismerjék és 
teljesítsék kötelességeiket az őseikkel szemben! 

V. pARAncsoLAt
ne ölj!
Gondolom, Uram eléggé nagy szomorúsággal tölt el Té-
ged, hogy látnod kell azt a sok halált, azt a sok pusztítást, 
rombolást, gyilkosságot, ami nap mint nap történik a vi-
lágban: háborúk, bűnözés, abortuszok, eutanázia. De nem 
csak karddal és puskával lehet ölni Uram, hanem szavak-
kal is, hiszen a Biblia is írja, hogy a nyelv kétélű kard. Ép-
pen ezért kérlek, add Uram, hogy jól bánjunk ezzel a fegy-
verrel, és ne rombolásra, hanem a hazugság, a gonoszság 
elleni harcra, az igazság hirdetésére használjuk fel! Adj 
Uram, kérlek békét a világnak, hogy ne a halál kultúrája, 
hanem az Éltető Lélek járja át a világot!

VI. pARAncsoLAt
ne paráználkodj!
Ajjajj Uram, kényes területre értünk! Mert bár a többi 
paranccsal még egyetért a legtöbb ember, még nem hí-
vők közül is, de ez a VI. cikkely valahogy nagyon bántja 
a szemüket, még olykor egyházi körökön belül is, saj-
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taluk vezetett népeket, embereket, és ellopják az ő mun-
kájukat, a pénzüket, a megérdemelt bérüket, az idejüket, 
ezáltal létrehozva egy modern rabszolgaságot. Égbekiáltó 
bűn ez, amit csinálnak, hiszen a munkás megérdemli a 
maga bérét. Amíg egyes szegényebb országokban napi pár 

dollárért robotolnak éjt nappallá téve a szerencsétlen dol-
gozók, addig mások hatalmas fényűzésben élvezik az élet 
legkülönfélébb élvezeteit. Mekkora társadalmi különbsé-
gek vannak, és mekkora pazarlás, luxus egyes körökben! 
De a mai világ gazdagjainak is szól a szegény Lázárról 
szóló példabeszéd. Kérlek Atyám, add, hogy meghallják 
szavadat, és lehajoljanak szenvedő embertársaikhoz, és a 
Tőled kapott javakat ne csak magukra fordítsák, ne mé-
regdrága luxuscikkekre, kicsapongásokra szórják el, ha-
nem arra is használják föl, hogy jót tegyenek, segítsenek, 
és így kincset gyűjtsenek maguknak a Mennyben, amelyet 
moly nem rág meg, rozsda nem mar, rabló nem lophat el!

VIII. pARAncsoLAt
ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!
Uram, a mai világban eljutottunk odáig, hogy a hazugság, 

a csalás már nem bűn, hanem erény, adottság, ügyesség, 
hiszen a mottó: a cél szentesíti az eszközt. Azt mondván, 
hogy a becsületes ember nem tud érvényesülni manap-
ság, igazolva érzik magukat. Ha meghallják a becsület 
szót, csak legyintenek egyet, vagy nevetnek egy jót, és tör-
tetnek tovább egymást becsapva, félrevezetve, eltiporva. 
Nem véletlenül született meg az „Ember embernek far-
kasa” közmondás. De ha már itt tartunk, akkor van egy 
olyan közmondás is, hogy „A hazug embert előbb utol-
érik, mint a sánta kutyát”, ami hát valóban így van, hiszen, 
amint az Írás is mondja, nincs olyan titok, ami ki ne tu-
dódna, amit most fülekbe suttognak, azt majd háztetőkről 
fogják hirdetni. A hazugság önmagát emészti fel, ahogyan 
a Hazugság Ura is, aki félrevezeti a népeket. Már a para-
dicsomban a hazugság, a nagy ígéretek voltak a fegyverei 
Lucifernek, elhitette az emberrel, hogy jobb lesz neki Te-
nélküled, mert te be akarod csapni, félre akarod vezetni. 
De hát tudjuk, hogy ez nem így volt, nem így van, hiszen 
azért óvtál minket a jó és a rossz tudásától, mert tudtad, 
hogy az szenvedést, és kínt fog hozni magával, elég lett 
volna nekünk egyedül a Te szereteted, de mi nem hallgat-
tunk Rád. Bocsáss meg nekünk Uram, hogy nem bíztunk 
Benned, és engedtük, hogy az Ősellenség megmérgezze 
elménket gonosz hazugságaival! Kérlek, vezess minket az 
igazság útján, és adj nekünk bölcsességet, hogy felismer-
jük jóakaratodat és szeretetedet törvényeidben, tanításod-
ban, és mindig Téged, az Igazságot szolgáljuk!

IX. pARAncsoLAt
Felebarátod házastársát ne kívánd! 
Ez a parancsod karöltve jár a VI. parancsolattal, hiszen aki 
a kicsiben hűtlen, az a nagyban is az lesz, ha nem változtat 
gondolkodásán, viselkedésén. Aki már a házasság előtt is 
kicsapongó életet él, és élvezetközpontúan gondolkozik, 
annak nehéz lesz egy életen át hűségesnek maradnia jó-
ban-rosszban, ha nem bűnbánó és megtisztult szívvel és 
komoly elhatározással, elköteleződéssel lép házasságra a 
kiválasztott párjával. Uram, Te nem azért parancsoltad 
meg nekünk a tisztaságot, hogy megvonj tőlünk valami 
élvezetes dolgot (nem, mintha nem mindent Tőled kap-
tunk volna), hogy bekorlátozz minket, hanem szeretetből, 
hogy megóvj minket a kicsapongó ösztönök romboló ha-
tásától, a bűnös szenvedély mérgező gyönyörétől, hogy a 
szexualitásunkat érett, szabad személyként osszuk meg 
azzal, akit Te nekünk rendeltél életünk társául. Akárcsak a 

folyóknak, így az ősbűn által megsebzett szexualitásunk-
nak is szüksége van szabályozásra, a vad hajtások lenyese-
getésére, hogy ez az erős vágy, ösztön biztos mederben, a 
Te akaratodnak megfelelő irányba tudjon folyni. Kérlek, 
adj elég erőt és szeretetet a házastársaknak, hogy mindha-
lálig hűek legyenek egymáshoz, bármit hozzon is az élet, 
hogy szerelmük egy életen át tudjon virágozni, és hogy 
gyermekeiket egy szerető, biztonságos közegben tudják 
felnevelni. A fiataloknak pedig adj bölcsességet, hogy 
felismerjék a házasság előtti tisztaság fontosságát, és ne 
higgyenek a mai világ énközpontú, élvezethajhász eszme-
áramlatainak, az áltudományos, manipulatív okoskodá-
soknak, amelyek a romlásba, a szexuális vágyak rabszol-
gaságába akarja őket taszítani! Áldd meg kérlek Atyám a 
családokat és a fiatalokat, óvd meg őket a gonosz erőktől, 
kísértésektől, és áraszd rájuk Szent Lelkedet, hogy igazán 
szeressék egymást, ahogyan Te szereted a világot, az Egy-
házat, az emberiséget!

X. pARAncsoLAt
mások tulajdonát ne kívánd! 
Uram, a mai fogyasztói társadalom egyik hajtóereje, hogy 
mindig jobbat és jobbat akarunk, és sose jó az, ami ép-
pen van. Nem becsüljük meg, ami éppen a birtokunkban 
van, hanem mindig arra vágyunk, amit a másik birtokol, 
mert a reklámok, a média, a közfelfogás elhiteti velünk, 
hogy akkor leszünk csak boldogok, hogyha ilyen-olyan 
autónk, ekkora házunk, ilyen-olyan luxuscikkeink van-
nak. Pedig az igazi boldogság nem vehető meg pénzen, 
és nem múlandó anyagi javakban található. Persze ma 
sokan azon az állásponton vannak, hogy mindennek van 
egy dollárban, vagy más valutában kifejezhető ára, meg 
hogy a pénz igenis boldogít. Bár jó ha van pénz, ez két-

ségtelenül igaz, mert ugye amint mondottad, adjátok meg 
a császárnak, ami a császáré, meg ugye valamiből meg kell 
élni egy jó életszínvonalon. Emellett azonban felhívtad a 
figyelmet arra is, hogy Neked is helyet kell adnunk az éle-
tünkben. Mégpedig a legelőkelőbb helyet, hiszen arra in-
tettél minket, hogy ne a földi javakon járassuk állandóan 
az eszünket, és ne azok miatt aggodalmaskodjunk - hiszen 
Uram Te tudod, hogy ezekre szükségünk van, és meg is 
adsz mindent, ami tényleg a javunkra válik -, hanem fi-
gyelmünket fordítsuk az örök, az igazán fontos dolgokra. 
Áldd meg kérlek ezért hát munkánkat, és az általa megter-
melt javakat Uram, hogy azt a Te akaratod szerint tudjuk 
felhasználni, hogy ne essünk bele a mai társadalom szün-
telen fogyasztásra sarkalló csapdájába. Ne vágyjunk foly-
ton kényelmesebb, fényűzőbb életmódra, hanem nagyobb 
távlatokban gondolkodjunk, és figyelmünket a Mennyek 
Országának ügyeire irányítsuk!
Így hát parancsolataidat elolvasva Uram, megértettem, 
hogy betartásuk nem erkölcsösködésről, jó kislány vagy 
jó kisfiú szerepről szól, hanem élet és halál, gyűlölet és 
szeretet közötti döntésről, ahogy az ősi Írásban is kinyilat-
koztattad nekünk: „Életet és halált, áldást és átkot tártam 
a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, hogy te is, utóda-
id is életben maradjatok, szeresd Uradat, a te Istenedet, 
hallgass a szavára, és ragaszkodj hozzá.” (MTörv 30,19b) 
Én az életet és az áldást választom Uram, Téged válasz-
talak, mert tudom, hogy nálad van az életet adó tanítás. 
Áldd meg kérlek családomat, rokonaimat, barátaimat, is-
merőseimet, és mindenkit, akivel csak találkoztam vagy 
találkozni fogok életem során, és utolsósorban áldj meg 
engem is, esendő szolgádat, és vezess el mindnyájunkat a 
Te országodba! 

Amen

turmezei erzsébet

adventkor
Valami szépet szeretnék mondani,
a szivemet örömmel kitárni,
advent titkos, szent ünnepén.

Jézusom várlak. Leborulok én,
szivem hozom, gyermeki szivemet.
Jöttödre készits föl engem,
hiszen te vagy az örök szeretet.
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„Mi a harang? Jel, mely hív. Hívja az embereket válogatás 
nélkül, hogy siessenek a templom szent csarnokába”.1 Ki-
sebb harangokat már a Krisztus előtti XII. századi Kínában 
is használtak. A keresztény világban eleinte a hangszerek-
hez hasonlóan a pogány kultuszokkal való összefüggésük 
miatt nem alkalmaztak harangokat. Keleten az V., Nyuga-
ton a VIII. században kezdődött a templomtornyok építé-
se. A kolostorokban általánossá vált használatuk: harang 
szava hívta a liturgia ünneplésére a szerzeteseket. A gótika 
korától az eredetileg csak jelzésül használt harang helyett 
zeneileg egymáshoz hangolt harangokat kezdtek használ-
ni. Galliában alakult ki a harangszentelés szertartása.2 Az 
eredetileg püspök számára fenntartott szentelmény 750 
óta van gyakorlatban. A szertartás során a harangok is-
tentiszteleti célra való lefoglalása történik. A harang né-
vadása valószínűleg 968 óta vált a szentelmény részévé, 
amikor XIII. János pápa egy harangnak a Keresztelő Szent 
János nevet adta a Lateránban. A püspök a harangokat 
szenteltvízzel, Gergely-vízzel kívül-belül megmosta, majd 
a betegek olajával és a krizmával kereszt alakban megken-
te és incenzálta.3 A Gergely-víz, mely a II. Vatikáni Zsinat 
előtt volt használatos, Nagy Szent Gergely pápáról kap-
ta nevét. Ezt a vízből, hamuból, sóból, és borból készült 
keveréket templomszenteléskor is használta a püspök.4 A 
harangszentelés szertartását a püspök zsoltárok és egyéb 
imádságok között végezte.5 A harangokat felirattal ellátva 

1  Alázatos szolgálat. Dr. Meszlényi Zoltán Lajos szentbeszédei, 
Don Bosco Kiadó, Budapest 2007, 322.
2  Várnagy, A., Liturgika, Lámpás Kiadó, Abaliget 1999, 327.
3  B. Horváth, Cs.–Takács, J. P., Harangszentelés, in Magyar 
Katolikus Lexikon IV. (szerk. Diós, I.–Viczián, J.), SzIT, Buda-
pest 1998, 596–597.
4  Art.  Gergely-víz, in Magyar Katolikus Lexikon IV. (szerk. 
Diós, I.–Viczián, J.), SzIT, Budapest 1998, 79.
5  B. Horváth –Takács, art Harangszentelés, Magyar Katolikus 

szentekről, hittitkokról szokták elnevezni. Háború idején 
fölvirágozva, körmenetben búcsúztatták el, majd később 
igyekeztek mielőbb újat szerezni a régi helyébe. Az 1309. 
évi udvardi zsinat az esti Ave Maria-ra való harangozás-
ról régi hazai szokásként emlékezik meg. A harangszót 
a törökök tiltották 
a hódoltság idején, 
így ekkor elmaradt. 
A régi szép szokást 
a nagyszombati je-
zsuiták újították fel 
Oláh Miklós érsek-
sége alatt. A hajna-
li harangszó XIV. 
századi eredetű. 
Délben az 1456-os 
nándor fehér vár i 
győzelem emlékére 
harangoznak a vi-
lág összes katolikus 
templomában. A XVII. században jezsuita hatásra ho-
nosodott meg hazánkban a lélekváltság harangja, mely a 
halottakért való imádságra figyelmezteti a híveket.6 Sok 
helyen tűzharang figyelmeztetett a veszélyre.7 A Rítus 
Kongregáció 1615. július 5-i rendelete szerint a szentelés 
után húzták fel a harangokat a toronyba. Egy 1722. szep-
tember 17-i rendelkezés szerint a kizárólag óraütés célját 
szolgáló harangokat nem szentelték meg. Világi célokra 
(tűzvész, árvíz, ostrom, vásárok) a felszentelt harangok 

Lexikon IV., 596.
6  Bálint, S., Sacra Hungaria. Népünk ünnepei. Tanulmányok a 
magyar vallásos népélet köréből, Ős-Kép Kiadó, Budapest 2009, 
163.
7  Bálint, Sacra Hungaria, 164.

Bár Isten szépséges terve a házasság, mégis egyeseket 
arra hív az Úr, hogy testüket és lelküket egészen neki 
szentelve szabaddá váljanak az Evangélium hirdetésére 
és az Egyház szolgálatára. Ez az út meghívás az Isten-
nek való teljes önátadásra, hogy mindennapi életünket 
egészen Vele éljük. A test és lélek tisztasága belső érzé-
kenységet ad: nyitottá tesz mások örömei és szenvedé-
sei iránt. Öröm, mert észrevehetjük Isten apró csodáit a 
hétköznapokban. Erő és összeszedettség, mely megőriz a 
világ dolgainak rabságától. A belső szabadság bátorsága. 
A szüzesség Isten kegyelme és ajándéka: élő és szemé-
lyes kapcsolatra hív az Úrral. A szüzesség a hit útja: a 
láthatatlan, gyengéden szerető Istenbe vetett folytonos 

bizalom az élet küzdelmeiben. A remény útja, hogy lel-
künk égő mécsesének fényénél egykor megláthatjuk ma-
gát a Vőlegényt. A szeretet útja, mert a legkisebbekben a 
Mester szegődik mellénk az úton. A szüzesség az önis-
meret útja: Krisztus arcába tekintve sejtem meg önma-
gam. Az őszinteség útja: engedem, hogy Krisztus fénye 
átragyogjon: a templom napfényben kirajzolódó színes 
üvegablaka lehetek. A bizalom útja, hogy Isten Barátai-
nak, a Szenteknek segítségével egykor mi is célba érünk. 
A hűség útja, hogy szívünk szeretete mindig Isten és az 
Egyház szeretetétől lángoljon. Az alázat útja, mert Isten 
ereje és támogatása nélkül semmik vagyunk. Törékeny-
ségünkben az Ő irgalmas kezébe hullhatunk. 

Szabó Barbara

gondolatszIrmok a szüzességrôl
Szabó barbara 

a harangokról
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A II. Vatikáni Zsinat célja volt, hogy a „mai naphoz” 
igazítsa a liturgiát, az egyházszervezetet, a vallást, az 
életszentséget, igazából mindent. Nos, hogy ez jó vagy 
nem jó, arról vitázhatunk, de felsőbb rendelkezés ide, 
neo-konzervatív eszmék oda, a történelem folyamán 
mindig is voltak nehéz időszakok, hol tanbéli, hol szer-
vezeti, hol erkölcsi téren. A reformáció évében vegyük 
szemügyre egy nagyon szokatlan, a világon egyedülálló 
katolikus szervezet kialakulását, melynek létrejötte hosz-
szú idő és vallásukban elkötelezett emberek munkájának 
eredménye. 

1517. Luther Márton napvilágra hozza tanait, „a refor-
máció kezdete.”

1526. Elesik Mohács, így a török hódítás zöld utat kap. 
Magyarország „szívébe zárja” a veszélyes ellenséget. 
Amíg lüktet a magyarok ereiben a vér, Európa biz-
tonságban van. 

1541. Buda eleste. Az ország három részre szakad: Török 
Hódoltság, Királyi Magyarország és Erdélyi Fejede-
lemség. 

A török vazallus fejedelem, János Zsigmond (1540-1571) 
elég hamar elszakadt a római Anyaszentegyháztól és kü-
lönféle protestáns felekezetekhez csatlakozott. Ez is hozzá-
járulhatott ahhoz, hogy míg Európában vérremenő vallási 
viták, birodalmi gyűlések, háborúk, felkelések fűszerezték 
a mindennapokat, Erdélyben korát jóval meghaladó val-
lási tolerancia volt érvényben. A szászok a ’40-es években 
már a lutheri tanokat vallották magukénak, így az 1552-es 
tordai országgyűlés az evangélikus és katolikus népesség 
kölcsönös békességét és türelmét igyekezett biztosítani, 
1554-ben pedig megalakult a magyar lutheránus külön 

egyház. Az 1557-es országgyűlés ezekután kimondja, 
hogy „mindenki azt a vallást tartsa, a melyiket akarja”, 1 
ezzel tehát utat engedett a reformátusoknak is. Nem cso-
da, hogy mind a lutheri, mind a kálvini tanok rohamosan 
terjedtek, de az antirinitárius eszmék is csakhamar teret 
kaptak a magyar és székely lakosság körében. Az 1568-
as tordai országgyűlésen a vallási zavargások elkerülése 
végett kimondták a hithirdetés és így a vallás szabadsá-
gát is, hogy a nép olyan prédikátort tarthasson, minden 
kényszerűség nélkül, aki neki tetszik, „mert a hit Istennek 
ajándéka, ez hallásból lészen, mely hallás Istennek igéje ál-
tal vagyon”.2 Az 1571-es marosvásárhelyi országgyűlésen 
pedig megnevezték a négy bevett vallást – a katolikust, a 
lutheránust, a reformátust és az unitáriust. Így lett „Erdély 

1 Veszely, K., Erdélyi egyháztörténelmi adatok I., A római kath. 
lyceum nyomdája, Kolozsvár 1860, 169.
2 Uo. 179–180. 

csak püspöki engedéllyel voltak használhatók.8 Ma az 
1984-ben kiadott Áldások Könyvében (De benedictioni-
bus) található rítust használjuk, mely szerint a szertartást 
pap is végezheti.9 „A harang megszólal többször napjában, 
háromszor, négyszer, vagy néha még többször is. De ha én 
arra gondolok, hogy a harangszó azt is hirdeti: ember, nézz 
az ég felé, Sursum corda, akkor azt szeretném, hogy a mai 
időkben szinte negyedóránként szólaljanak meg a harangok 
s figyelmeztessenek minket, gyarló embereket az örök életre, 
melyre mindnyájan teremtve vagyunk…”10

8 B. Horváth –Takács, art Harangszentelés, in Magyar Katoli-
kus Lexikon IV. 596.
9  Várnagy,  Liturgika, 327.
10  Alázatos szolgálat, 324. Boldog Meszlényi Zoltán püspök 
ezen szavai 1948. október 10-én egy olyan harangszentelés során 
hangzottak el, amelynek pontos helyét nem ismerjük.

MagyaricS Dóra

az erdélyI rómaI katolIkus 
státus kIalakulása

„ ... az nagy jó Isten, az ki megengedi ugyan,
hogy az Szent Péter hajója habozzon,

de soha meg nem engedi, hogy elmerüljön”
(Apor Péter)

Isten válasza
a Miatyánkra
Gyermekem, aki a földön vagy,
aggódva, magányosan és kísértések között,
jól ismerem a te neved,
kimondom, s így megszentelem, mert szeretlek.

Sosem leszel egyedül: benned lakom,
és együtt terjesztjük az élet országát,
amelyet örökségül adok neked.

Örülök, hogy megteszed akaratomat,
én ugyanis a te boldogságod akarom.
Ne aggódj, megkapod a mindennapi kenyeret,
csak azt kérem, oszd meg embertársaiddal.

Tudd, megbocsátom minden bűnödet,
még mielőtt elkövetnéd őket,
de kérlek, te is bocsáss meg azoknak,
akik bántottak téged, vétettek ellened.

És hogy ne ess kísértésbe,
szorítsd jó erősen a kezem,
és én megszabadítalak a gonosztól,
drága, egyetlen gyermekem!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír
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A következő fejedelem, Bethlen Gá-
bor regnálása alatt (1613-1629) a 
katolikusok lélegzethez juthattak. A 
református fejedelem a műveltség és 
a közerkölcs felvirágoztatásán fára-
dozott, így a jezsuiták újból megnyit-
hatták iskoláikat, és több templom 
visszakerült katolikus kézbe. Mint 
már láthattuk, 1618-ban Bethlen vi-
káriust állított az erdélyi katolikusok 
élére. E tisztség viselői gyakorlatilag 
püspöki jogokat élvezhettek, így va-
lamennyire biztosítani tudták az egy-
séget az egyházmegyében. I. Rákóczi 
György  fejedelem (1630-1648), bár 
református volt, támogatta a vikárius rendszert. Egyre 
égetőbb problémát jelentett azonban a paphiány. Erre egy 
sajátos erdélyi kezdeményezés jelentett választ: a licenciá-
tusok intézménye. Fejedelmi kinevezést kaptak feddhetet-
len életű világi férfiak az egyházi teendők elvégzésére. A 
papszentelés kötelezettsége nélkül végezték az igeliturgiát 
vásár-, és ünnepnapokon, vezették a közös imákat, kiszol-
gáltathatták a keresztség és a házasság szentségét, temet-
hettek, hitoktatást végezhettek. Bár a hivatalos megne-
vezésük licenciátus volt, a köznyelv csak „félpapok”-nak 
hívta őket.
A katolikusok szabadságát és autonómiáját a püspök nél-
kül maradt egyházmegyében meglehetősen nehéz volt 
érvényesíteni, az egyház csekély számú klerikusai pedig 
tehetetlenek lettek volna a protestáns tengerben, ha a la-
ikus hívek nem tekintik szívügyüknek a hit és a vallás-
szabadság megőrzését. 1556-tól az országgyűlés katoli-
kus nemessége képviselte ezen ügyet. Az országgyűléssel 
párhuzamosan úgynevezett Státus gyűléseket tartottak, 
ahol a laikusok és klerikusok együtt gyakorolták az ön-
kormányzatot. 
II. Rákóczi György az „Approbatae Constitutiones” tör-
vénygyűjtemény 1653-as kiadásával jogszerűleg is el-
ismerte az Erdélyi Római Katolikus Státus működését, 
amit 1690-ben a Diploma Leopoldinum is megerősített. 
Egészen az 1932-es feloszlatásáig ez az intézmény őrizte 
a katolikus autonómiát, védelmezte a híveket, biztosította 
a szabad vallásgyakorlást és fórumot adott, ahol a világi 
„laikus” hívek és a klérus tagjai találkozhattak és munkál-
kodhattak az erdélyi katolikus egyház építésén.

„Így jutott Erdélyben a róm. kath. vi-
lági elem a potestas jurisdictionisnak 
egy jelentékeny részéhez, s egyik ténye-
zője lőn az erdélyi róm. kath. egyház 
alkotmányának.  Ezen jogát az erdélyi 
róm. kat. Státus nem köszöni püspö-
ke kegyelmének (aki nem is volt), sem 
a római pápától nyert delegátionak, 
vagy bármi néven nevezhető hatalom 
átruházásának, jóváhagyásának, be-
leegyezésének, privilégiumának. Ilyen 
privilégium sohase volt és nincs is. Jog-
szerző tények ős erején létrejött eredeti 
jogok ezek, nem pedig kegyelemadta 
alamizsna.” (Kosutány Ignácz) 7
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7  Holló, L., A világiak által „vezetett” egyházmegye I., Kolozs-
vári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2009, 59.

a szabadság földje”.3 De nem minden arany, ami fénylik, és 
ebben a nagy „vallási toleranciában” is volt némi differen-
cia az elv és a gyakorlati megvalósulás között. 
A XV. századi Erdélyben (mint ahogy Európában álta-
lában) egyre erősödött a feszültség a papság és a hívek 
között. A panaszok a hívek részéről többségében anyagi 
természetűek voltak, de gyakran felrótták a plébánosok 
mulasztásait is. Az egyház szolgálatában lévők kapzsisága 
és kevéssé lelkiismeretes feladatvégzése aláásta az egyház 
tekintélyét. A társadalmi viszonyok változásai pedig szük-
ségszerűen túlfeszítették a feudális kereteket (például a 
politikai és egyházi hatalom szétválása). Európa válasza 
erre a „cuius regio eius religio” elvének megfogalmazása 
volt. Erdélyben a katolikus Habsburg Ferdinánd ellenes, 
törökbarát politika késztette a nemeseket a hitújítás-
ra, amivel erős katolikus ellenesség is társult. A rendek 
1556-ban a szászsebesi országgyűlésen János Zsigmondot 
választották királlyá, helytartóvá pedig a református Pet-
rovics Pétert, aki a kinevezéssel együtt az erdélyi püspök 
minden ingatlan javait is megkapta. A püspököt, Borne-

3 P. Boros, F., Az első erdélyi törvénykönyv és a katholicizmus. 
Székfoglaló az Erdélyi Katholikus Akadémia 1930. február hó 11-i 
felolvasó ülésén, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rész-
vénytársaság, Kolozsvár 1930, 3.

missza Pált baráti hangvételű levélben azzal a jó tanács-
csal látták el, hogy hagyja el Erdélyt, „mert ennekutána 
nem tudjuk leszen-é őkegyelmének békességes kimenetele 
vagy nem”?4 A fenyegetés után a püspök elmenekült. Így 
az egyházmegye évtizedekre vezető nélkül maradt. Meg-
kezdődött az egyházi javak szekularizációja is, a káptala-
nokat, szerzeteseket a csíksomlyói ferencesek kivételével 
elüldözték Erdélyből. Az 1566-os tordai országgyűlésen 
már a hitújítók voltak többségben. Az itt megfogalma-
zott határozat nem csak a püspököt, de minden katolikus 
egyházi személyt kitiltott az országból, miszerint a „hamis 
tudomány és tévelygések az Anyaszentegyházban kiirtassa-
nak (…) afféle egyházi renden lévő személyek (…) ö Felsége 
birodalmából mindenünnen kiigazíttassanak”.5 Bár ennek 
a határozatnak nem sikerült maradéktalanul életbe lépnie, 
az ellentét továbbra sem csökkent a katolikusok és az új 
felekezetekhez tartozók között. Az 1610-es besztercei 
országgyűlés nyíltan megfogalmazta: „a pápáspapoknak 
püspökük ne legyen”.6 Ezt követően a század végéig csak 
választott püspökök létezhettek, akik egyházmegyéjük 
területére be se tudták tenni a lábuk, ráadásul a pápai 
jóváhagyást sem birtokolták. Bethlen Gábor fejedelem 
1618-ban vikáriust nevezett ki az egyházmegye élére, ez 
azonban nem egyházjogi, hanem államjogi tisztség volt. 
Ezidőben a papok és plébánosok száma jelentősen csök-
kent, a XVI. század végén Székelyföldön az erdélyi katoli-
kus papok alig voltak harmincan. A katolikus hívek száma 
is (egy 1591-es jelentés alapján) 30-40 ezerre csökkent. 
Sok volt a kereszteletlen tizenéves, az egyéb szentségeket, 
szentelményeket nélkülözőkről nem is beszélve. A hitélet 
elhanyagolt és laza volt. A papi életeszmény leértékelődött, 
az ugyancsak kevés számú pap javarészt nős volt. Báthori 
István fejedelem 1579-ben jezsuita misszionáriusokat 
hívott be országába, ami átmeneti javulást hozott. Főként 
az oktatásban értek el szép eredményeket, de a fejedelem 
1586-os halála után a jezsuitákat kitiltották Erdélyből. 
Tíz év múlva térhettek csak vissza, majd 1606-ban ismét 
kiutasították őket. 1613-ban Báthori Gábor fejedelem 
egyezséget kötött a Habsburg császárral, amiben újra 
engedélyezték a jezsuiták működését és megerősítették a 
katolikus vallás szabadságát. 

4  Veszely, Erdélyi egyháztörténelmi adatok I., 167.
5  Uo. 176. 
6  Uo. 241.
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E két utolsó idézet azonban még egy fontos dologra rá-
világít: a keresztények megosztottsága létező és valós 
probléma6, ami ellen fel kell lépni. Az egységért tenni 
kell, és ezt csak őszinte és a Szentlélek vezetésére nyitott 
párbeszéd útján lehet. Jézus imája az Atyához félreérthe-
tetlen felszólítás minden keresztény hívő számára: „hogy 
mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem 
vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, 
és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” (Jn 17,21). 
Mondhatjuk tehát, hogy az ökumenizmus értelme nem az 
utópisztikus törekvés egy közeljövőbeli egység felé vagy a 
másik félnek mindenáron a magunk képére való faragása, 
de nem is a hitünk igazságaival való alkudozás, hanem a 
párbeszéd, amely során egymás kérdései és válaszai által 
elmélyíthetjük hitünket, és ezáltal közelebb kerülhetünk 
Urunkhoz, Krisztushoz, ugyanakkor Őáltala egymáshoz 
és így az egységhez is.
Különösen is a katolikus-lutheránus párbeszéd eredmé-
nyei beszédesek. Kezdve A megigazulásról szóló lutherá-
nus–katolikus Közös Nyilatkozattól (1999) a Lundi Nyi-
latkozaton keresztül (2016) a reformációról való közös 
megemlékezésig (2017).7 „Tudatában annak, hogy az 
egymáshoz való viszonyunk hogyan alakítja az evangélium 
tanúságát, elkötelezzük magunkat a keresztségben gyökere-
ző közösség további növekedésében, mivel arra törekszünk, 
hogy eltávolítsuk a fennmaradó akadályokat, amelyek meg-
akadályozzák a teljes egység elérését” – mondja ki a svéd-
országi Lund evangélikus katedrálisában aláírt dokumen-
tum.8 Éppen ezért a következőkben vegyük szemügyre, 
mivel árnyalhatjuk az evangélikusokkal való ökumenikus 
párbeszéd kapcsán az egyházi szolgálatról való elgondo-
lásunkat.

6  „Az Úr Krisztus ugyanis egy és egyetlen Egyházat alapított, 
mégis több keresztény közösség mutatkozik úgy az emberek előtt, 
mint Jézus Krisztus igazi öröksége; valamennyien az Úr tanít-
ványának vallják ugyan magukat, de különbözőképpen véleked-
nek és külön utakon járnak, mintha maga Krisztus oszlott vol-
na meg. Ez a megosztottság kétségkívül ellentmond Krisztus 
akaratának, botránkoztatja a világot és károsítja a legszentebb 
ügyet, az evangélium hirdetését minden ember számára”. (UR 1)
7  Vö. Kránitz, M., Alapvető Hittan, SzIT, Budapest 2015, 351.
8 Vö. Aware that the way we relate to one another shapes our 
witness to the Gospel, we commit ourselves to further growth 
in communion rooted in Baptism, as we seek to remove the re-
maining obstacles that hinder us from attaining full unity. (Lundi 
nyilatkozat, http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/10/31/
full-text-joint-declaration-for-the-500th-anniversary-of-refor-
mation/). (Utoljára ellenőrizve: 2017. 10. 24.)

ÉRVÉnyteLen pRotestáns
eGyHázI szoLGáLAt?9

Általánosan elfogadott nézet, miszerint a reformáció egy-
házaiban a püspöki szukcesszió megszakadása a protes-
táns egyházi szolgálat érvénytelenségét is magával hozta.10 
Azonban ezt a nézetet leegyszerűsítőnek nevezhetjük, ha 
a következőket figyelembe vesszük.
Fontos elöljáróban leszögeznünk három szempontot, 
amelyet a történelmi protestáns egyházakkal való párbe-
széd során szem előtt kell tartanunk. 1.) A reformátorok 
a középkori teológiára, a késő skolasztikára reflektálnak. 
2.) Írásaikat polemikus kontextus jellemzi, vagyis sok 
bennük a sarkítás. 3.) Egy adott kérdés megközelítése a 
reformátorok műveinek különböző kiadásaiban változik.

eLőzetes meGFontoLások

Az egyházi szolgálat, a püspöki hivatal és az apostoli szuk-
cesszió kérdése katolikus szemszögből

„A dialógus során többször megjegyezték, hogy a püspökök 
és presbiterek viszonyát másképpen értelmezték a 16. szá-
zad elején, mint a II. Vatikáni Zsinat idején. Tehát a re-
formáció korában gyakorolt presbiteri ordinációt az adott 
időszak körülményeiből kiindulva kell megvizsgálni. Az is 
lényeges, hogy a katolikus és az evangélikus hivatalt viselők 
feladatai nagy vonalakban megfeleltek egymásnak”.11 A 
protestáns egyházi szolgálat érvénytelenségét vallók álta-
lában a Trienti Zsinatra hivatkoznak, pedig a zsinat nem 
érvényességről, hanem legitimitásról beszél, az érvényte-
lenség nem következik szükségszerűen a zsinat tanításá-
ból. A trienti koncílium a püspöki hivatalnak alapvetően 
nem szakramentális, hanem jurisdikciós értelmezést ad, 
egyszerűen csak a papénál nagyobb joghatóságot tulaj-

9 Az itt következőkben Zamfir, K., Érvénytelen protestáns 
egyházi szolgálat? Megfontolások az egyházi szolgálatról a re-
formátorok írásai és az ökumenikus dokumentumok tükrében 
című előadására támaszkodunk, melyet a szerző a Reformáció és 
ökumenikus párbeszéd című Teológia Tanári Konferencián tar-
tott 2017. január 27-én. Előadásának szövege megjelenés előtt áll 
a konferencia rövidesen kiadásra kerülő tanulmánykötetében. A 
továbbiakban, ha csak nincs másképp jelezve, az idézetek innen.
10  Vö. UR 3, DI 17
11  A szembenállástól a közösségig. Evangélikus – Római Katoli-
kus közös megemlékezés a reformációról 2017-ben, Luther Kiadó, 
Budapest 2016, 73–74.

Egy szalézi szerzetes elmesélte, hogy áll egy kiwifa a kertjé-
ben. Ez egy különleges fa, nincs mindenkinek ilyen, éppen 
ezért büszke rá és gondozza is becsületesen. Rendszeresen 
öntözi, időnként megkapálja a földjét, hogy növekedhes-
sen, mert értéknek tartja. Ez a szerzetes azt is mondta, 
úgy gondolja, hogy a mi keresztény hitünk is ilyen, mint 
ez a kiwifa. Különleges, nincs mindenkinek ilyen, ezért le-
gyünk rá büszkék és ápoljuk, hogy növekedhessen.
Felmerül a kérdés, hogy vajon az ökumenizmus a keresz-
tény hitnek ezt a jó értelemben vett ápolását jelenti-e, vagy 
éppen ellenkezőleg, aláássa Krisztus igaz Egyházának te-

kintélyét és vakvágányra vezet. Sokszor találkozni azzal az 
elgondolással, hogy az ökumenikus párbeszéd csak üres 
szófecsérlés, hiszen vagy kompromisszumot kötnek a dia-
lógust folytató egyházak, és ezzel saját hitükből és meggyő-
ződésükből kell engedniük, vagy pedig nem jutnak egyről a 
kettőre, hiszen feloldhatatlan ellentétek feszülnek állításaik 
között. Eszerint tehát az ökumenizmus utópia. Jelen írás-
ban igyekszünk cáfolni ezt az elgondolást, és az ökumeniz-
mus művelését támogató válasz mellett szeretnénk kiállni. 
Tesszük ezt először egy fogalmi tisztázással, majd pedig egy 

konkrét példán keresztül: a katolikus-lutheránus párbeszéd 
eredményeinek a bemutatásával, amit az egyházi szolgálat 
kérdésében elért.

Az ökUmenIzmUs

Kezdjük a fogalom pontos meghatározásával. Az ökume-
nizmus: „a keresztények egységtörekvése”1, amely „egység 
viszont nem jelent uniformizálást: az egyes keleti és nyugati 
egyházak megőrizhetik sajátos értékeiket (teológia, liturgia), 
egymást gazdagító különbözőségeiket. Az ökumenizmus lelke: 
a közös ima és a megtérés”.2 A II. Vatikáni Zsinat Unitatis Re-
dintegratio kezdetű Határozata az ökumenizmusról is hang-
súlyozza: „Semmi sem annyira idegen az ökumenizmustól, 
mint a hamis irenizmus (a mindenáron való békülékenység); 
mely csorbítja a katolikus tanítás tisztaságát és elhomályosít-
ja eredeti és biztos értelmét”.3 Szó sincs tehát kompromisszu-
mok kereséséről. Ugyanakkor azt sem mondhatjuk, hogy 
egy irreális, utópisztikus várakozás feszül az ökumenizmus 
mögött, hiszen az Egyházi Tanítóhivatal által kiadott do-
kumentumok „a keresztények egységét olyan végső célnak 
tekintik, mely még távol van, de imádkozni és dolgozni kell 
érte”.4 Elmondhatjuk Joseph Ratzingerrel együtt: „aki ismeri 
a realitásokat, nem várhatja, hogy itt a szó valódi értelmé-
ben egyházi egyesülés történjék. Azért küzdhetünk, hogy újra 
meg újra meghallgassuk egymást és tanuljunk egymástól”.5

1  Szabó, F., art. ökumenizmus, in Magyar Katolikus Lexikon X. 
(szerk. Diós, I.–Viczián, J.), SzIT, Budapest 2005, 296.
2  Uo., 298.
3  UR 11
4  Diós, I., art. keresztények egysége, in Magyar Katolikus Lex-
ikon VI. (szerk. Diós, I.–Viczián, J.), SzIT, Budapest 2005, 607.
5  XVI. Benedek, Utolsó beszélgetések Peter Seewalddal, SzIT, 
Budapest 2016, 234.

Lőw Gergely

erÕltessék a békesség?*

Megfontolások az ökumenikus
párbeszédről, az egyházi
szolgálat tükrében

* Ezt az „ál-köszöntés”-t, a történelmi felekezetek hagyományos köszönéseinek mintájára állították össze. Ez tulajdonképpen egy 
gúny-mondat, ami éppen azt fejezi ki, hogy a megbékélést nem lehet erőltetni.
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szolgálat tagozódását), azonban a XVI. század elején szük-
séghelyzetet12 állapít meg. Erre a következő logika mentén 
jut el: Isten népe nem maradhat fenn Isten szava nélkül, 
szükség van igehirdetőkre. Luther megítélése szerint a ko-
rabeli püspökök elhanyagolják az igehirdetést, nem teljesí-
tik feladatukat, tehát a püspöki szentelést nélkülöző szemé-
lyek egyházi szolgálatra rendelésére van szükség (presbiteri 
ordináció). Megjegyzendő, hogy Melanchton még inkább 
szándékozott bevezetni a püspöki hivatalt („Ha nem len-
nének püspökök, ki kellene találni”) – nem is teológiai, in-
kább gyakorlati nehézségekbe ütközött ezen irányultsága.

Az apostoliság kérdése

A reformátorok, hangsúlyozzák az apostoli küldetés és 
igehirdetés egyedülálló, alapvető voltát. A hivatal törté-
nelmi szukcesszióját nem vetik el, de fontosabb számukra, 
hogy az egyház nem maradhat meg Krisztus evangéliuma 
nélkül, igehirdetői szolgálat nélkül. Luther beszél a törté-
nelmi püspöki jogfolytonosságról, de a közösség fennma-
radását fontosabb és ettől némileg független szempontnak 
tartja.
Valóban meg kell jegyezzük azonban, hogy „A történelem 
folyamán az evangélikus lelkészi szolgálat úgy megőrizte 
egyházát az igazságban, hogy majdnem ötszáz évvel a re-
formáció kezdetét követően megszülethetett a megigazulás 
tanításának alapvető igazságaira vonatkozó katolikus–evan-
gélikus konszenzus. Amennyiben a II. Vatikáni Zsinat szerint 
a Szentlélek felhasználja az »egyházi közösségeket« a megvál-
tás művében, úgy tűnhet, hogy a Szentléleknek ez a munkája 
hatást gyakorolhat a papi hivatal kölcsönös elismerésére. Ily 
módon a papi hivatal egyszerre képez jelentős akadályt a kö-
zeledésben és nyit reményteli távlatot is arra nézve”.13

köVetkeztetÉsek

Zamfir Korinna így foglalja össze az egyházi szolgálat meg-
ítélésének helyzetét: „Az egzegetikai és teológiatörténeti ku-
tatás az egyházi szolgálat eredetéről és differenciálódásáról, 
ill. értelmezésének változásairól, továbbá a reformátorok 
iratainak kontextuális elemzése új fényt vethet a protestáns 

12  A szükséghelyzet fogalma ismert volt a középkori teológiában 
hasonlóan a szükségkeresztséghez.
13  A szembenállástól a közösségig, 74.

egyházi szolgálat érvényességének kérdésére. Néhány alap-
vető felismerés, - az egyházi szolgálat eredendő egysége, a 
szükséghelyzet fogalmának teológiai jelentősége, a püspöki 
hivatal középkori értelmezése, a nem-püspöki ordinációk 
ténye - alapján azt lehet mondani, hogy noha a püspöki 
utódlás (többnyire) megszakadt a reformáció egyházaiban, 
az apostoli folyamatosság lényegében fennmaradt a tanbeli 
apostoliság és a presbiterális utódlás formájában. Így katoli-
kus szempontból pontosabb és méltányosabb lenne azt kép-
viselni, hogy a reformáció egyházaiban az egyházi szolgálat 
formailag hiányos, de semmiképpen nem érvénytelen.” 
Hozzáteszi még, hogy W. Pannenberg hasznos felveté-
seit érdemes megfontolni mind az evangélikusok, mind 
a katolikusok részéről. A német evangélikus teológus a 
protestánsok számára azt javasolja, gondolják újra, hogy 
ha a presbiteriális ordinációt csak a szükséghelyzetre való 
tekintettel vezették be, miért ne tehetnék újra normává a 
püspök általi ordinációt? Illetve az egységkeresés szem-
pontjából fontos, hogy ne szakítsanak a közös hagyomány-
nyal azáltal, hogy egy újfajta szolgálat-teológiát dolgoznak 
ki, amellyel a hívek általános papságából vezetik le az egy-
házi szolgálatot. A katolikusoknak azt javasolja Pannen-
berg, hogy ne a mai, később definiált tanok és teológiai né-
zetek alapján ítéljünk az egyházi szolgálat érvényességéről. 
Ide sorolja a püspöki hivatal szakramentális értelmezését, 
az ordináció érvényességét kizárólag püspöki ordináció 
esetében, vagy az apostoli szukcesszió mai értelmezését.

Sorainkat II. János Pál pápa szavaival zárjuk, amelyekkel 
az Ut unum sint kezdetű enciklikáját befejezte. Buzdít-
sanak ezek minket arra, hogy közösen imádkozzunk a 
keresztények egységéért: „Én, János Pál, Isten szolgáinak 
alázatos szolgája magamévá teszem Pál apostol szavait, 
kinek vértanúsága Péter apostoléval együtt a tanúságtétel 
fényét adta e Római Széknek, és mondom nektek, a kato-
likus Egyház híveinek, és nektek, a többi egyházak és egy-
házi közösségek testvéreinek és nővéreinek: »tökéletesedje-
tek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! 
Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene... Urunk Jézus 
Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége 
legyen mindnyájatokkal«”.14

14  Ut unum sint 103, in II. János Pál megnyilatkozásai. Pápai 
dokumentumok 1978-2005 II., SzIT, Budapest 2005, 326.

donít neki. A II. Vatikáni Zsinat módosít ezen, amikor 
kimondja: püspöké a papság teljessége (szakramentális 
értelmezés).
A Firenzei zsinat csupán azt fogalmazza meg, hogy az 
egyházi rend szentségének rendes kiszolgáltatója a püs-
pök. Ez azonban azt sugallhatja, hogy – mint más szent-
ségek esetében – létezne rendkívüli kiszolgáltató is. Hoz-
zájárul ehhez, hogy a középkorban valóban kaptak pápai 
engedélyt püspöki fokozattal nem rendelkező apátok is 

az egyházi rend szentségének kiszolgáltatására (példának 
okáért vegyük V. Márton pápát, aki 1426-ban engedélyt 
adott a szászországi altzellei ciszterci apátnak az összes 
szent rend feladására). Ezek után felmerül a kérdés: a püs-
pök papszentelő hatalma jogi alapú vagy azzal függ össze, 
hogy ő birtokolja a papság teljességét?
Ezenkívül meg kell fontolnunk, hogy az apostoli szuk-
cesszió több, mint a püspökök megszakítatlan hivatali 
utódlása. Az apostoliság szorosan összefügg a püspöki 
jogutódlással. Azonban ez utóbbi lényege nem az, hogy 
egy adott püspököt egy bizonyos apostolra lehessen visz-
szavezetni – ez téves vélekedés, még ha annyira elterjedt 
is – a püspöki kollégiumba való felvétel a fontos, amely 
az apostoli testület utóda. Az apostoliság tehát elsősor-
ban tartalmi jegy: az apostoli hit folytonossága, amit az 
egyház egésze őriz. Érdekes mozzanat, hogy a kézföltétel 
mint szentségi jel a középkor folyamán fokozatosan hát-
térbe szorult, majd kimaradt, és helyét a  szent edények 

átadása, valamint egyéb kiegészítő szertartások vették át. 
Csak 1947-ben jelöli meg  XII. Piusz pápa a kézföltételt 
mint az ordináció anyagát. 

Az egyházi szolgálat eredete

Luther a megkereszteltek általános papságát hangsúlyozza, 
de ezzel nem veti el az ordinált papságot, nem is a közösség 

kinevezéséből vezeti le. Az egyházi 
szolgálatot isteni eredetűnek tartja 
(Jézus sebeiből áradnak a szentsé-
gek). Jó példa azonban sarkos fogal-
mazására az a kijelentése, hogy mi-
vel minden megkeresztelt pap (1Pét 
2,9), egyforma hatalma van az ige 
hirdetésére és a szentségek kiszolgál-
tatására – itt azonban Luther a kle-
rikusok „gyűlöletes zsarnokságával” 
polemizál.

Az egyházi szolgálat szakramentali-
tása és az ordináció kérdése

Luther nem vetette el lényegileg az 
ordináció szakramentalitását. A 

szentségi jel bibliai alapját hiányolja (megkenés és tonzúra 
volt ekkor). Krisztus egyszeri áldozatának elhomályosítá-
sát látja az áldozati papságban, de bevezeti a kézrátételt 
a beiktatás jeléül. Melanchton úgy nyilatkozik, hogy ha 
az igehirdetésre és a szentségkiszolgáltatásra vonatkozik, 
akkor nincs akadálya, hogy szentségnek tekintsük a kéz-
rátételt.

A szolgálat eredendő egysége és a püspöki hivatal

Luther a Jeromos-féle értelmezést követi: preszbüterosz 
és episzkoposz ugyanazt a papságot jelöli, csak az utóbbi-
nak jogi elsőbbsége, vezetői szerepe van. Mint láthattuk 
ez tulajdonképpen hasonló a Trienti Zsinat felfogásához. 
A német reformátor a püspöki hivatalt az apostoli feladat 
folytatójának tekinti, és szeretné a püspöki egyházszerve-
zet helyreállítását (bár nem tartja isteni jogúnak az egyházi 
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sülünk, amikor a pannonhalmi apátság kezére jutott.2 Az 
épület fennállásáról még 1431-ből is van adatunk.3

1392-ben Zsigmond király a cseszneki várral együtt a 
Garaiaknak adományozta Porvát. A vidék Garai Miklós 
nádornak (†1433)  és fiainak kedvelt vadászhelye volt, s 
hogy a többnapos elfoglaltság közben a hitélet se hanya-
golódjon el, az itt 
álló Boldogságos 
Szűznek szentelt 
kápolnába jártak 
imádkozni, szent-
misét hallgatni.4

Garai Miklós pálos 
monostort akart itt 
alapítani, de a ter-
vet csak fia, László 
valósította meg.5 
A rendház 1427 és 
1440 között épült fel a Szentlélek tiszteletére.6 1477 táján 
a Garai család kihalt, 1483-ban a cseszneki vár Szapolyai 
István kezére került, nővérét, Orsolyát 1500-ban a porvai 
pálos templomban helyezték örök nyugalomra. Márvány 
sírköve ma is látható a szentély belső falában. 1546-ban 
a kolostort már nem lakták. A török uralom elmúltával 
1720-68-ban a pápai pálosok német telepeseket hoztak 
Porvára, és a romos templomot, annak alapjain újjáépí-
tették.7

Számításaim szerint8 a pálos templom tengelyének iránya 

2 Art. Porva in Magyar Katolikus Lexikon XI. (szerk. Diós, I.–
Viczián, J.), SzIT, Budapest 2006, 171.
3  Békefi, R., A Balaton környékének egyházai és várai a közép-
korban, in A balaton  tudományos tanulmányozásának eredmé-
nyei, A Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága, Budapest 
1906, 235.
4  Uo.
5  Art. Porva in Magyar Katolikus Lexikon XI., 171.
6  Aczél, L. Zs.–Legeza, L.–Szacsvay, P.–Török, J., Pálosok, 
Mikes Kiadó, Budapest 2006, 30.
7  Art. Porva in Magyar Katolikus Lexikon XI., 171.
8  Bár ezen oldalakon nem akarok elmerülni a technikai részle-
tekben, mégis fontosnak tartom röviden ismertetni a számítá-
si módszeremet. Két eset lehetséges: 1.) a templom sík terepen 
épült, ahol nincs domborzat, ami a keleti látóhatárt befolyásolja. 
Így a Nap előbukkanásának magassági szöge O˚. 2.) a templom 
felől nézve a keleti látóhatárt hegyek vagy dombok övezik. Itt ér-
telemszerűen később bukkan elő a Nap, mint sík terepen. Ezért 
ki kell számolnunk a napfelkelte pontjának magassági szögét. 
Erre azért van szükség, mert a nappálya nem függőleges, hanem 
ferde. Ahogy emelkedik az égen, oldalirányba is elmozdul és 

a Szent Zsigmond ünnepén felkelő Nap felé mutat (május 
2.).  Az indok hasonló lehetett, mint a keszthelyi ferences 
templom esetében. A birtokadományozó király iránti hű-
ségének és tiszteletének megnyilvánulását érhetjük tetten 
olyan formában, hogy a védőszentjének ünnepét jelölték 
ki a tájolás irányának. 
Nézzük meg, ki is volt Szent Zsigmond, és mi módon ke-
rült kultusza Magyarországra?

Egy kevésbé ismert szent Magyarországon 
Zsigmond burgund király (†523/524), bár szigorúan fel-
lépett az arianizmussal szemben, bőségesen támogatta az 
egyházat, kolostorokat alapított, mégsem a hitvalló, ha-
nem bűnbánó, vezeklő uralkodóként vonult be a szentek 
sorába.9 Második felesége intrikáinak engedve meggyil-

ez fontos tényező a templom orientálásának szempontjából. A 
magassági szög kiszámításához három adatra van szükségünk: 
a templom helyének tengerszint feletti magasságára, a templom 
keletelési irányába eső domb, hegy tengerszint feletti magassá-
gára és a két pont távolságára. Ezután kivonjuk a hegymagasság-
ból a templomhely magasságát, így lényegében egy derékszögű 
háromszöget kapunk, ahol az átfogó egyik végén az épület áll, a 
másik végén a hegy, a hosszabbik befogó pedig a két pont távol-
sága.  Nekünk az átfogó szögét kell kiszámolnunk, hogy megkap-
juk a Nap első előbukkanásának magassági szögét. Ez a tangens 
alfa szög, amit úgy kapunk meg, hogy elosztjuk a hegymagasság 
értékét a két pont távolságértékével. A kapott hányadosból pedig 
kalkulátor, vagy függvénytáblázat segítségével hozzájutunk a ke-
resett szöghöz, vagyis a Nap domborzat mögötti megjelenésének 
szögmagasságához.
A templom hossztengelyének a földrajzi északkal bezárt szögét 
különböző adatbázisokból érhetjük el. A legteljesebb Keszthelyi 
Sándor – Keszthelyiné Sragner Márta Magyarországi középkori 
templomok tájolása című tanulmányából nyerhető, mely 1083 
magyarországi középkori templom tájolási szögét tartalmazza.
Ha ismerjük a Nap magassági szögét és a tájolási szöget, gyakor-
latilag két olyan érték birtokában vagyunk, amiket az égi koor-
dináta rendszerben tudunk használni. A Nap szögmagassága a 
függőleges érték, az egyház tájolási szöge a vízszintes érték. A 
kettő metszéspontja az égen csak bizonyos naptári napon tör-
ténhet meg. Ezzel kapcsolatos vizsgálatokat csillagászati szoftver 
segítségével lehet elvégezni, én a Stellariummal  (http://www.
stellarium.org/hu/) dolgoztam. Itt a kívánt évszám is beállítha-
tó és a pontos helyszín GPS koordinátáit is meg lehet adni. Így 
meghatározhatjuk azt a napot, vagy napokat, amik szóba jöhet-
nek a tájolás hajdani kitűzése szempontjából. 
Alkalmazott számítási módszerem nem egyedi, később bukkan-
tam Zsembery Ákos régész írására, aki ugyanezt használta ered-
ményesen az esztergomi Szent Lőrinc templomrom tájolásának 
vizsgálatánál. Ld. http://arch.et.bme.hu/arch_old/korabbi_fo-
lyam/21/21zsemb.html (Utolsó ellenőrzés: 2017. 02. 10.).
9  Horváth, I., „Ó, micsoda tiszteletreméltó, drága és leírhatatlan 
ajándék, gyengeség teljes megsegítője, Szent Zsigmond teste!”, in 
Vallástudományi szemle XXII (2016/2), 29.

RöVId VIsszAtekIntÉs

Előző tanulmányomban1 a középkori templomok tájo-
lásának tudatossága mellett igyekeztem érvelni, konkrét 
példák bemutatásán keresztül. 
Kiindultunk a kereszténység előtti évezredek szakrális 
építményeinek térbeli helyzetéből, majd ószövetségi és 
újszövetségi példákat láthattunk a keleti égtáj rituális fon-
tosságára. Áttekintettük az ókeresztény századok hívőinek 
viszonyulását a napfelkelte irányához, és irodalmi forrá-
sok segítségével nyomon követhettük a szertartásokhoz 
igazított szakrális építészet és a felkelő Nap kapcsolatát. 
Ezt követően a középkor keletelési szokásaival foglalkozó 
forrásokat ismertettem, majd a kutatástörténet kapcsán 
láthattuk, mennyire eltérőek az álláspontok a középkori 
templomok tájolásának értelmezésében és értékelésében.
Saját vizsgálataimból hozott példákon keresztül igye-
keztem cáfolni azon szemléletet, mely szerint a kele-
telés gyakorlatában nem érvényesült semmilyen tu-
datosság. Szerény számításaimmal Dr. Guzsik Tamás 
építészettörténész hatalmas munkásságának nyomában 
jártam. Néhány példa vázlatos bemutatása után a keszt-
helyi volt ferences templom tájolásának meglepő logi-
kájáról esett szó.
A keszthelyi gótikus plébániatemplom – Szűz Mária pat-
rocíniummal – IX. Anjou Szent Lajos francia uralkodó 
emléknapján felkelő Nap irányába van igazítva. Ez izgal-
mas egyháztörténeti kutatásra sarkalt. Kiderült, hogy a 
templom alapítója nagy valószínűséggel Nagy Lajos volt, 
és vélelmezhető, hogy az iránta való tisztelet motiválta az 

1  Scheffer, M., Tájolások üzenete – Néhány középkori temp-
lom keletelésének egyháztörténeti vizsgálata, in Effata – A PPKE 
HTK hitéleti lapja I (2017/1), 28–37.

építőket arra, hogy szentté avatott ősének névünnepét je-
löljék meg az épület tájolási napjának.
Ez a számítási eredmény, valamint a tájolási szisztéma 
felismerése csak kezdete volt egy jelenség beazonosításá-
nak, mert több templom vizsgálata során kiderült, hogy 
a keszthelyi ferences templom orientációs logikája nem 
egyedülálló. Ötvennégy középkori egyház keletelési nap-
jának meghatározása után kezdett körvonalazódni az a 
vélemény, hogy a Guzsik Tamás által felvázolt kategóriá-
kon túl az alapító nevenapi tájolásnak is van létjogosult-
sága. 
Jelen írásomban néhány további plasztikus példát hozok 
a keletelések fajtáira, különös tekintettel az alapító neve-
napi tájolás kategóriájára. Ez a jelenség azért is izgalmas, 
mert vizsgálata által bővebb betekintést kaphatunk a kö-
zépkori Magyar Királyság egyháztörténeti múltjának, va-
lamint a liturgia történetének egy különleges területére, és 
véleményem szerint az alapítás körülményeinek esetleges 
bizonytalanságait is segít tisztázni. Erre egy nagyon jel-
lemző példával szolgálok majd.

ÚjABB pÉLdák A közÉpkoRI tempLomok tá-
joLásánAk tUdAtossáGáRA

Porva
Felvezetésképpen kezdjük ott, ahol az előző cikkben ab-
bahagytuk, a porvai pálos monostor templománál, mert 
csak érintőlegesen említettük, de érdemes egy kicsit bő-
vebben tárgyalni.
A településen már régóta állt egy Szent Imrének szentelt 
kápolna. Erről a falu 1260-as, első említése kapcsán érte-

Scheffer Miklós

táJolások üzenete II.
További adatok a középkori templomok tájolásáról
és egyháztörténeti hátteréről
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ismeretlen, de a közelmúltban publikált oklevél tanúsága 
szerint ennek érdekében látogatást tett az agaune-i Szent 
Móric kolostorban, hogy onnan hazánkba hozza a vérta-
nú király becses maradványait. A forrás arról is megem-
lékezik, hogy a szerzeményt a Maros (ma Nagymaros) és 
Verőce közelében18 alapítandó, Szent Zsigmondnak szen-
telt pálos kolostornak adományozta.19

Összevetve a misztikát a történelmileg megfogható ada-
tokkal, nem látszik ellentmondás, sőt jól összekapcsolha-
tó a purgatóriumbéli baljós vízió, ami inspiráció gyanánt 
szolgálhatott a király számára, hogy a magyar liturgikus 
életben hirtelen megjelenjen Szent Zsigmond kultusza, 
ereklyéinek megszerzésével együtt. Tekintettel a csehor-
szági közvetlen kapcsolatokra, cseh mintára történt a be-
vezetése, a király óhaja szerint. És ezek után az sem csoda, 
hogy a magyarországi Szent Zsigmond patrocíniumok 
száma is ugrásszerűen megnőtt.20 Azt is meg kell jegyezni, 
hogy a kultusz nem tudott tartós gyökeret verni magyar 
földön, megmaradt udvari körökben.21 

A budai Szent Zsigmond 
prépostsági templom
Láttuk a porvai pálos temp-
lom esetét, ahol ifjabb Garai 
László apja akaratát teljesít-
ve alapított rendházat, ami-
nek tájolási iránya a Szent 
Zsigmond ünnepén felkelő 
Napra mutatott. Az oka le-
het a birtokadományozó ki-
rály iránti hűségének kifeje-
zése, de ebben az esetben is 
felmerülhet az a bizonytalan 
gondolat, hogy az uralkodó 
személyesen alapította az 

18  Az említett monostor helyét ezidáig homály fedte, de újab-
ban a kérdés megoldódni látszik. A 2016. október 19–20-án 
megrendezett balatonszemesi pálos rendtörténeti konferencián 
Laszlovszky József Egy eddig ismeretlen kolostor Visegrád közelé-
ben című előadásában ismertette, hogy a monostor helye nagy 
valószínűséggel azonos a Szentendrei sziget északi csücskében 
fekvő Kisoroszi északi határában található Pusztatemplom 
dűlővel. A előadás anyagának publikált változata egyelőre várat 
magára.
19 Tóth, „Szent Zsigmondnak ő azt felnevezteté”, 375–380.
20 Uo. 380.
21 Bálint, Ünnepi kalendárium II., 354.

egyházat. Ezt láthattuk a keszthelyi volt ferences temp-
lom esetében is.
Hasonló a helyzete a fentebb már említett budai Szent 
Zsigmond templomnak. Ez az az egyház, aminek király 
általi alapítását a legenda szerint Tar Lőrinc misztikus lá-
tomása inspirálta.22

Itt is egyértelműen alapító névnapi tájolással van dolgunk, 
mivel a templom hossztengelye a Szent Zsigmond ünne-
pén felkelő Nap felé áll.

Jakab-hegyi pálos kolostor, Mecsek
Bertalan pécsi püspök a Mecsek vadonjában élő remeté-
ket 1225 körül gyűjtötte össze ebbe a Kővágószőlős kö-
zelében általa alapított kolostorba. A rendház templomát 
Szent Jakab tiszteletére szentelték, ez a név ragadt át ké-
sőbb magára a hegyre is. A közösség láthatóan korábbi, 
mint a pálos rend történelmileg dokumentálható megje-
lenése (1250-60 körül) vagyis eleinte független remeteko-
lostorként működött. Miután Boldog Özséb mozgalma 
kibontakozott a Pilisben és elnyerte az uralkodók hat-

22 Hozzá kell tenni, hogy a csodás eredettörténetben egy kis 
kronológiai ellentmondás rejtőzik, mert a történészek jelenlegi 
álláspontja szerint a budai Szent Zsigmond prépostságot 1410 
előtt alapították, Tar Lőrinc pedig 1411-ben járt Írországban. A 
kérdés nem olyan egyszerű, mivel az alapítást említő források 
nem biztos, hogy egyazon egyházra vonatkoznak. (Ld. Kumo-
rovitz, L. B., A budai várkápolna és a Szent Zsigmond-prépost-
ság történetéhez, in Tanulmányok Budapest múltjából XV., Aka-
démiai Kiadó, Budapest 1963, 109–151; és Végh, A., Adatok a 
budai kisebb Szűz Mária, más néven Szent Zsigmond templom 
alapításának történetéhez, in  Budapest régiségei XXXIII., Buda-
pesti Történeti Múzeum, Budapest 1999, 25–34.)

koltatta első házasságából származó fiát, Sigéricet. Miu-
tán tettének súlyára rádöbbent, komoly vezeklésbe fogott. 
Ebben az időben a frankok megtámadták Burgundiát, 
a honvédő csatában a király serege vereséget szenvedett 
Lyonnál. Sok burgund a frankok oldalára állt. A király 
menekülni kényszerült, de az áruló honfitársai üldözőbe 
vették, hogy átadják őt a frankok uralkodójának. A hír 
hallatán Zsigmond engesztelésképpen levágta a haját és 
szerzetesi ruhát öltött. Néhány híve segítségére sietett, 
hogy az agaune-i Szent Móric apátság azilumába kísérjék, 
de útközben üldözőik kezére került családjával együtt. 
Orléans-ba vitték és kivégezték őket, majd testüket egy 
kútba dobták. Haláluk után három évvel egy éjjel a kút-
ból fény tört fel, Venerandusnak, a Szent Móric apátság 
apátjának pedig egy angyal adta hírül a csodás eseményt. 
Az apát a királytól kért engedélyt, hogy földi maradvá-
nyaikat kiemelhesse méltatlan helyükről és a monostor-
ban helyezhesse örök nyugalomra. Isten akaratából és a 
király kegyéből szándéka megvalósult. Zsigmond sírja rö-
videsen kultuszhely lett, csodás gyógyulások is történtek 
a helyszínen.10

A szentté avatott burgund uralkodó kultusza egyre erősö-
dött, a 9–10. század folyamán már Nyugat Európa számos 
helyén megtalálható volt. Tiszteletét jól illusztrálja, hogy 
IV. Károly cseh király, német-római császár uralkodása 
alatt Csehország egyik legfontosabb védőszentjévé vált.11

Magyarországi kultuszának okáról igen színes história 
őrződött meg. Tinódi Lantos Sebestyén költeményes 
formában dolgozott fel egy korábbi hagyományt, amely 
Tar Lőrinc pokoljárását beszéli el. Tar Lőrinc Zsigmond 
király hűséges lovagja, egy ideig pohárnokmestere volt. 
Kalandos utazásáról a nagyvilágban korabeli beszámolók 
maradtak fenn. Legnevezetesebb élményét, az írorszá-
gi Szent Patrik purgatóriumába való leszállását, ott átélt 
látomásait személyesen mondta tollba egy dublini királyi 
jegyzőnek.12

A történet önálló életre kelt és magyar földön a nép ajka 
is megőrizte. Ezt dolgozta fel Tinódi Lantos Sebestyén 
1552-ben.13 Ennek számunkra fontos részlete szerint Tar 

10  Uo. 29–30.
11  Uo. 30.
12  Art. Tar Lőrinc pokoljárása, in Magyar Néprajzi Lexikon 5., 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1982, 212.
13  Ld. Bálint, S., Ünnepi kalendárium II., Mandala Kiadó, 
Szeged 1998, 352. 

Lőrinc a purgatóriumban való tartózkodásakor egy tüzes 
nyoszolyát látott, mely Zsigmondnak volt fenntartva. A 
látomás magát Zsigmondot is megmutatta, ahogy „tüzes 
kádferedőben, Mária király-leányával” forgolódott.14

Hazatérve Lőrinc lovag elbeszélte a királynak a szörnyű 
élményt, aki igen megrettent. Hogy lelkét megváltsa a reá 
váró szenvedéstől, tizenhárom szepességi várost elzálogo-
sított, s a pénzen Budán templomot építtetett Szent Zsig-
mond tiszteletére. A városok elzálogosítása történelmi 
tény, 1412-ben történt, s a templom alapítása is közel erre 
az időszakra esik.15

Persze a történettudomány művelői nem sok hitelt adnak 
e misztikus históriának, de a hívő lélek nem zárja ki a láto-
másos égi üzenetek létezését. Erre napjainkban is számos 
példát ismerünk.
A kutatók inkább racionális magyarázatot keresnek (és 
találnak) Szent Zsigmond kultuszának hazánkbéli megje-
lenésére. Tény, hogy a Zsigmond kultusz Csehországban 
igen erős volt a XIV. században. Ekkoriban került a prá-
gai székesegyházba a szent ereklyéje, s láthattuk, hogy az 
ország védőszentjeként is tisztelték. Érthető tehát, ha IV. 
Károly császár fiát, a későbbi magyar királyt Zsigmond-
nak kereszteltette.16

A szentnek a XIV. századig a magyar egyházi források 
alapján csak szórványos említése történt, akkor is az ok-
tóberi ünnepére hivatkoznak. A XIV. század második 
felében a kép hirtelen megváltozott és megjelent a május 
1-ji ünnep, ahogy az a cseh és lengyel hagyományokban is 
előfordult. Láthatóan nem belső fejlődés, hanem konkrét 
beavatkozás eredményeképpen. S ez a jelenség kétségkí-
vül Zsigmond személyéhez köthető, ahogy azt is kijelent-
hetjük, hogy a XIV-XV. század hirtelen fellobbanó Szent 
Zsigmond-kultusza, vagy legalábbis az arra való törekvés 
jelei közvetlenül Csehországra, az uralkodó cseh gyökere-
ire vezethetők vissza.17

Zsigmond király olyannyira komolyan vette védőszent-
jének tiszteletét, kultuszának népszerűsítését, hogy buz-
gón törekedett ereklyéinek megszerzésére is. Egy eleddig 

14  Uo. 
15  Vö. Tóth, P., „Szent Zsigmondnak ő azt felnevezteté” Luxem-
burgi Zsigmond és a magyarországi dinasztikus szentkultusz, in 
Századok CXXXIX (2005/2), 369.
16  Bálint, Ünnepi kalendárium II., 351–352.
17  Erről bővebben lásd Tóth, „Szent Zsigmondnak ő azt felne-
vezteté”, 370–375.
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hatós támogatását, a Jakab-hegyi remeték is csatlakoztak 
hozzájuk. 1334-ben a környék rablóinak állandó zaklatása 
miatt Patacsra költöztek, de néhány évtized múlva visz-
szatértek a hegyre. A XV. században átépített rendházuk 
1543-ig szolgált otthonként számukra. A török uralom 
megjelenésével menekülniük kellett. A kolostor tekinté-
lyes maradványait helyreállítva, jó állapotban ma is meg 
lehet tekinteni.23

Számításaim szerint templomukat a Szent Bertalan ünne-
pén (augusztus 24.) felkelő Nap irányába tájolták, vagyis 
ez esetben is alapító nevenapi orientációval van dolgunk.

Dömösi prépostság
Az egyházi szerepét megelőzően már állt e helyen egy ki-
rályi udvarház. A Képes Krónika tanúsága szerint 1063-
ban itt omlott I. Bélára a trónépítmény, mely a halálát 
okozta.24 Az Antiochiai Szent Margitnak szentelt prépost-

ságot Kálmán király öccse, Álmos herceg kezdte építtetni 
1108-tól. Papi testülete kikerült a veszprémi püspök jog-
hatósága alól és közvetlen az esztergomi érsek alá rendel-
tetett.25 
A dicsőséges és szerencsés korszakok mellett szomorú 

23  Vö. Aczél–Legeza–Szacsvay–Török, Pálosok, 26.
24  Képes Krónika (ford. Bollók, J.), Osiris Kiadó, Budapest 
2004, 65.
25  Vö. In medio regni Hungariae – Régészeti, művészettörténeti 
és történeti kutatások „az ország közepén”, Magyar Tudományos 
Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti In-
tézet, Budapest 2015, 728.

eseményeket is feljegyzett a krónika. Mivel Álmos herceg 
sohasem tudott beletörődni abba, hogy helyette bátyja, 
Kálmán lett a király, folyamatos harcot vívott ellene a ko-
rona megszerzésének reményében. Többszöri megbéké-
lésük soha sem volt tartós, a herceg újra és újra haddal 
vonult ellene. Végül Kálmán megelégelte ezt, és bár a test-
vérgyilkosság gyalázatos bűnét nem vállalta fel, megva-
kíttatta Álmost és kisfiát, Bélát. Álmos ezután Dömösre 
vonult vissza. A sors, vagyis inkább az égi hatalmak mégis 
igazságot tettek, mert Bélából világtalansága ellenére ké-
sőbb király lett, ráadásul a dinasztia további uralkodói 
tőle származtak.26

Az ország talán legszebb táján, a Dunakanyarban épült 
prépostság az egyik legjellegzetesebb példája a védőszent 
napi tájolásnak. A magas hegyek övezte folyókanyarulat 
mentén egy tágas kilátású dombon emelt egyház hossz-
tengelyének meghosszabbítása a Szent Mihály-hegy ol-

dalába fut. Ezen a ponton, a hegy 
mögül, Antiochiai Szent Margit 
ünnepén kelt fel a Nap a közép-
korban, vagyis egy domborzatilag 
igen tagolt vidéken a prépostságot 
egyértelműen a védőszentje nap-
ján kelő Naphoz tájolták be.

A türjei premontrei prépostság
Utoljára hagytam egy olyan ori-
entálási példát, amely az egyház 
alapítási ideje körül kialakult 
viták és kétségek eloszlatásához 
nyújtana segítséget, ha a történé-
szek figyelembe vennék a tájolási 
eredményt.

Türje község Zala megye északkeleti csücskében fekszik, 
enyhén dombos tájon. A kéttornyos, háromhajós temp-
lom egyik különlegessége, hogy téglából épült. Alapításá-
nak pontos éve nem ismert. Két vélemény alakult ki ezzel 
kapcsolatban; az egyik szerint 1184-ben, a másik szerint 
az 1240-es években történt az alapítás.27  
Az első álláspont lényegében a rendi hagyományból szár-
mazik. Mallyó József jászói premontrei kanonok (1744–

26  Vö., Képes Krónika, 98.
27  Kovács, I., A türjei Premontrei Prépostság története, Zalai 
Gyűjtemény 32. szám, Zalaegerszeg 1991, 6.

1810) az első volt, aki megírta a rend magyarországi 
történetét. A rend belső dokumentumaira támaszkodva 
Türje alapítási évének 1184-et fogadta el. E nézet szerint 
a prépostságot a Türje nemzetségbeli Lambert gróf, Szent 
László király Zsófia nevű nővérének unokája alapította az 
említett évben. A rendház egykori nyári ebédlőjének falán 
lévő, azóta megsemmisült verses felirat is ezt a személyt és 
évszámot őrizte meg. Az egyháztörténészek azért vonják 
kétségbe a Lambert-féle alapítást, mert semmilyen közép-
kori dokumentum nem említi sem a nevét, sem az 1184-
es évszámot.28

Van viszont okleveles megerősítése a másik alapítási va-
riációnak. Egy 1247-re keltezett oklevélben IV. Béla fel-
szólítja a veszprémi káptalant, hogy a türjei premontreie-
ket iktassa be a Szentgróti Dénes bán által adományozott 
birtokokba. Tehát 1247-ben már meglévőként említi a 
prépostságot és utal rá, hogy ugyanaz a Dénes bán alapí-
totta néhány évvel előtte. Sokáig ezt tartották az alapításra 
nézve perdöntő okiratnak, de az újabb kutatás kiderítette, 
hogy hamisítvány.29

Egy másik dokumentum, VI. Sándor pápa 1260-ban kelt 
oklevele viszont hitelesen említi Dénest, mint alapítót, és 
megerősíti az adományozás tényét. Erre nyilván a korban 
gyakori birtokperek miatt volt szükség.30

Bármennyire is Dénes bán tűnik alapítónak a tatárjárás 
utánra datálva, újabb kutatások szerint úgy tűnik, már 
a mongol invázió előtt is létezett a prépostság. Erre nem 
hazai, hanem külföldi források világítanak rá. A rend 
megbízásából Frigyes hamborni apát 1234-ben végigjárta 
a magyarországi rendtartomány monostorait, s erről írás-
beli jelentést tett a káptalan részére. Az iratban már szere-
pelt Türje is, tehát 1234-ben léteznie kellett.31

Láthatólag nincs konszenzus az alapítás időpontját és az 
alapító személyét illetően. Lambert 1184-ben, vagy Dénes 
az 1240-es években? Vagy 1234 előtt? Ez utóbbi évszámot 
tekinthetjük terminus ante quem-nek, és lényegében a 
Lambert féle donáció felé billentené (igaz, csak enyhén) a 
mérleg nyelvét. És itt jön a képbe a tájolás napjának meg-
határozása. Számításaimból kiderült, hogy a keletelés nem 
hozható összefüggésbe a templom védőszentjével (Szűz 

28  Uo. 
29  Uo. 6–7.
30  Uo. 7.
31  Uo. 8.

Máriának volt szentelve, búcsúját Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony napján tartották.32), hanem a templom szentélye 
a Szent Lampert ünnepén (szeptember 17.) felkelő Nap 
felé néz! A számítógépes modellezés egyértelművé teszi.
Ha Szent Lampert napja adja meg az orientáció irányát, 

kizárhatjuk, hogy Dénes bán így rendelkezett volna, és ez-
úton is Türjei Lambert szerepére terelődik a figyelem. Ez 
az eredmény tehát, mint alapító nevenapi tájolás, a Lam-
bert általi, 1184-es donáció mellett jelent újabb érvet.
A források ellentmondásos adataira is találhatunk ésszerű 
magyarázatot. A két alapítási variáció között időben ott 
feszül az 1241-42-es tatárjárás tragédiája, amikor Türje is 
elpusztult. Tehát a Lambert általi, de elpusztult alapítást 
Dénes bán kelti újra életre, akárcsak jogi és a vagyoni hát-
tér tekintetében is.
Essen néhány szó a türjei nemes védőszentjéről is! Ki volt 
Szent Lambert?
Neve hol Lambert, hol Lampert formában tűnik fel (†705). 
Bencés apát, Maastricht püspöke, nyugaton Mártonhoz 
hasonlóan nagyon népszerű volt.33 Ifjúságától kezdve ér-
dekelték a tudományok, és sokan felnéztek rá életszentsé-

32  Uo. 4.
33  Bálint, Ünnepi kalendárium III., 318.
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Korunkban az egyik legsú-
lyosabb erkölcsi kérdések 
közé tartozik a magzatel-
hajtás, mint az anyaméhben 
megkezdett élet szándékos 
megszakítása. Ez a törté-
nelem folyamán mindig is 
létezett, de módszere mára 
olyan kifinomulttá vált, 
hogy a beavatkozás óriá-
si méreteket ölthet.1 Ehhez 
társul az 1960-as években 
útjára indult szexuális for-
radalom ténye, amelynek az abortusszal együttes hatása 
így fogalmazható meg Mary Eberstadt szerint: „Ebben a 
mértékadó interpretációban a szexuális forradalom szinte 
korlátlan áldást jelent az egész emberiség számára. Állandó 
háttérterével, az abortusszal karöltve felszabadította a nő-
ket termékenységük rabszolgasága alól, szabaddá téve őket 
olyan személyes és szakmai lehetőségek számára, amelyeket 
azelőtt nem élvezhettek”.2 Mivel ilyen szemfényvesztéssel 
állhat szemben a 21. század embere, fontos megvilágítás-
ba helyezni az abortusz elleni érveket is. Ebben a rövid 
munkában olyan kérdések merülnek fel, mint: Hol kez-
dődik az emberi élet? Kapcsolatba hozható-e a halál meg-
határozásával? Mi a szülők és a társadalom felelőssége az 
abortuszok terén és milyen hatással vannak egymásra? Mi 
a kiút a látszólagos útvesztőből? 

1  ld. Sándor, J., Abortusz és…, Literatura Medica, Budapest 
1992, 43–50.
2  Eberstadt, M., Ádám és Éva  a tabletta után – A  szexuális 
forradalom ellentmondásai, Kairosz Kiadó, Budapest 2015, 14.

Az ABoRtUsz FoGALmA És Indító ÉRVeI

Az abortusz szó a Magyar Katolikus Lexikon meghatáro-
zása szerint az abortior latin igéből származik, melynek 
jelentése: elvetél, idő előtt világra jön. Itt az említett for-
rás rokon értelmű szavakkal is megvilágítja a fogalmat, 
melyek egyben a róla kialakult helyeslő, vagy elítélő vé-
leményeket is tükrözik: magzatelhajtás, angyalcsinálás, 
kaparás, küret, művi vetélés. Az abortuszt – attól függően, 
hogy akaratlagos vagy spontán – megkülönböztetjük, így 
mesterséges vetélésnek (vagy művi vetélésnek) nevezzük, 
ha azt külső beavatkozás segítségével végzik arra irányul-
tan, hogy a magzat életét megszakítsák a méhben. Spon-
tán vagy akaratlan, ha hiányzik ez a külső beavatkozás, 
illetve kényszer, vagy a magzat betegség miatt távozik az 
anyaméhből. Emellett közvetett abortuszról beszélünk, ha 
célja nem a magzat halála, hanem például az anya életé-
nek védelme, a közvetlen abortusz ennek ellenkezője.3 

3  ld. http://lexikon.katolikus.hu/A/abortusz.html (utoljára elle-
nőrizve: 2017. 06. 10.)

géért. Ennek tudható be, hogy mestere, Theodardus halá-
la után Maastricht püspökévé választották. Mikor irigyei 
elérték, hogy szent hivatalából letegyék őt, kolostorba vo-
nult, ahol folytatta feddhetetlen életét. Hét év múlva Pipin 
király igazságot tett, és visszasegítette székébe, de a király 
nagylelkű támogatása nem gátolta meg Lampertet abban, 
hogy megfeddje őt erkölcstelen életéért, mivel parázna 
nővel folytatott viszonyt. Néhány rosszakarója nem bír-
ta elviselni Lampert visszahelyezését és az életére törtek. 
A püspök hívei azonban megölték őket. Egy Dodo nevű 
udvari szolga pedig, a meggyilkoltak rokona s a parázna 
nőnek bátyja sereget toborzott, berontottak Lampert há-
zába és az imádkozó papot meggyilkolták.34

A hazai Lampert-kultusz a keresztény magyar hitélet leg-
archaikusabb rétegeiben gyökerezik. Már a XI. századi 
Szelepchényi-kódex is megemlékezik róla. Többek között 
Dubrava, vagyis a mai Somlóvásárhely egyházát is neki 
szentelték, de mint keresztnév is többször előfordult elő-
kelő körökben. Például I. Béla király fia is a Lambert nevet 
viselte.35

Van még egy különlegessége a türjei prépostságnak, amely 
nemcsak önmagában bír nagy jelentőséggel, hanem az 
alapításbeli kétségek eloszlatásához is hozzájárulhat. Ez a 
templom déli falán található Szent László legenda falkép-
ciklusa. Először 1987-ben bukkantak a nyomára, és az ak-
kor napvilágra került töredékekből csak vélelmezhető volt 
a freskó témája. Az 1993-as feltárása alkalmával azonban 
világossá vált, hogy a Szent László legenda egyik legkü-
lönlegesebb ábrázolását fedezték fel a kutatók.36 Szépsége 
és kidolgozottsága mellett van néhány olyan motívuma, 
amely jelenlegi ismereteink szerint teljesen egyedivé teszi. 
Ilyen például a király alakja. Nem a szokványos módon 
ábrázolták, (koronával, feje körül dicsfénnyel) hanem a 
fejét teljesen beborító lovagi csöbörsisakkal. Rejtély, hogy 
a festő miért takarta el ily módon a király arcát. Azonban 
mindenek felett álló sajátossága a falképnek, hogy ez az 
egyetlen, ami szerzetesrendi templomban található.37 
Türjei Lambert személyével kapcsolatban szó volt róla, 

34  Legenda Aurea http://mek.niif.hu/04600/04626/html/legen-
da0085.html (Utoljára ellenőrizve 2017. 11. 15.)
35  Bálint, Ünnepi kalendárium III., 319.
36  Lángi, J.–D. Mezey, A.,  Beszámoló a türjei volt premontrei 
prépostsági templomban feltárt Szent László-legenda falképciklus-
ról, in Műemlékvédelmi Szemle V (1995/1–2), 133.
37  Vö. Cselenkó, B., Szerzetesrendek az Árpád-kori Zala me-
gyében, Zalai Kismonográfiák 9., Zalaegerszeg 2006, 48–49.

hogy Szent László király Zsófia nevű nővérének unokája 
volt. Adódik a feltételezés, hogy királyi felmenője irán-
ti tisztelet, róla való megemlékezés motiválta a legenda 
megfestését. Abban nem lehetünk biztosak, hogy az áb-
rázolás egykorú Türjei Lamberttel, de ez másodlagos fon-
tosságú, hiszen a rendi hagyomány, amely őrizte alapító-
jának emlékét, azt is tudhatta, hogy Szent László rokona 
volt. Így – véleményem szerint – feltehető, hogy emiatt 
került a falra a Szent László legenda. A freskó jelenléte te-
hát szintén a Lambert-féle alapítást sugallja.
Véleményem szerint a türjei prépostsági templom tájolá-
sának vizsgálata, annak eredménye új távlatokat nyithat-
na az egyház alapításának kutatását illetően. Jelen esetben 
nem pusztán csak egy tájolási dátum meghatározása tör-
tént, hanem egy vitás kérdés kapcsán, nem várt módon 
járult hozzá az egyik lehetőség megerősítéséhez.38 

Egy középkori templom a hívőnek elsősorban az ima, az 
Istennel való kapcsolat helye. Belegondolni is felemelő, 
hogy egy-egy épen maradt, folyamatosan használt régi 
templom falai közt hatszáz, nyolcszáz vagy éppen ezer éve 
zeng az imádság. A művészettörténésznek, a régésznek 
egy templom izgalmas kutatási terület. A látható, megfog-
ható hagyatékot vizsgálják, a falakat, a faragott köveket, 
a freskókat. De van egy rejtett információforrás, ami az 
idők során feledésbe merült, amit csak csillagászati számí-
tásokkal lehet előhozni. Ez a tájolás. Az ebből nyert infor-
mációk egy új kaput nyitnak a középkori vallásos ember 
gondolkodásmódjára, lelkiségére, hitének mindennapi 
gyakorlatára. A tájolásoknak van üzenete, csak meg kell 
tanulni olvasni. 

38 A vizsgálódásaim és számításaim során felfedezett alapító 
nevenapjához köthető tájolást először saját felismerésemnek 
gondoltam, mígnem a sajnos rendkívül csekély szakirodalmi 
anyagokban való kutatás során szembesültem vele, hogy Guzsik 
Tamás építészettörténész már korábban felfedezte. Erre egyet-
len egymondatos utalásból tudok következtetni, mivel a kutató 
nem publikálta a konkrét mérési eredményeit, csak az azok ösz-
szegzéséből kinyert statisztikai adatokat. Az érdekes az, hogy az 
egymondatos utalást sem a szerző tette, hanem Barlai Katalin, 
csillagászattörténeti monográfiájában (Barlai, K., Csillagászat 
és kultúra, Konkoly Observatory, Budapest 2010, 20.). Szerettem 
volna hozzáférni Guzsik Tamás hagyatékában eddig nem publi-
kált dokumentumaihoz, melyeket tudomásom szerint a Műszaki 
Egyetem raktárai őriznek.  Eddigi próbálkozásom eredményte-
len volt, remélem előbb-utóbb sikerül.

bábik NoéMi

abortusz
Érvek és ellenérvek a magzatelhajtás

felelősségével kapcsolatban
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az úgynevezett önkéntesség feltétele.8 Ezzel indokolják az 
erőszak által, módosult tudatállapotban vagy bármely tu-
datlanságban megkezdődött élet elvetésének lehetőségét. 
Bár nagyon nagy a hasonlóság a tudatlan állapotban tör-
tént fogantatás és ezen eset között, annál nagyobb különb-
ségek is megfigyelhetők. Nem mintázza például a magzat 
és a szülő közötti rokoni kapcsolatot és az ebben fennálló 
szülői felelősséget, nem beszélve az abortuszt elvégző or-
vos felelősségéről. Ez csak egy érv a sok közül, amely a 
jogi szabályozásban napvilágot látott. A többi indokot is 
figyelembe véve azt állapíthatjuk meg, hogy ezek mindig 
valamilyen kompromisszumra jutnak, s miközben igye-
keznek a nő és a magzat jogait kiegyenlíteni, elveszítik 
a részletekben a lényeget és a célt. A magzat mindig alul 
marad, mert nem tudja saját jogait érvényesíteni. Ez egy 
súlyos probléma.9

A bioetikai érvelések megpróbálják meghatározni az élet 
kezdetének időpontját, ami által sokak szerint véget lehet-
ne vetni az abortuszvitának. Az egyik ilyen bioetikai érv 
az élet kezdetének meghatározásában azt veszi figyelem-
be, hogy mikor állapítja meg az orvostudomány a halált. 
Így mivel létezik egészagy-halál, és neocortikális agyhalál, 
ezek alapján a magzat élete vagy az egészagy kialakulá-
sával, vagy a neocortikális agy kifejlődésével kezdődne. 
Az egészagy-halál: a szervezet fiziológiai integráltságának 
megszűnése, a szervezet, mint egész integrált működé-
sének irreverzibilis vége.10 Ez tulajdonképpen azt jelenti, 
hogy az embert nem akkor tekintjük halottnak, ha egész 
agya meghal, hanem akkor, ha szervezete, mint egész 
meghal, ami az egészagy-halállal elkerülhetetlenül bekö-
vetkezik. A gyakorlatban eszerint a beteg szívműködését 
lélegeztetés útján néhány napig, kivételes esetben néhány 
hétig életben tudják tartani. A neocortikális agyhalál az 
agykéreg halála, az agytörzs ekkor épen marad. Ennek 
következménye, hogy a beteg nincs kómában, szeme nyit-
va van és néhány dologra (például zaj) érzékileg reagál és 
lélegzik is, azonban csak szondával tudják mesterségesen 
életben tartani. Így akár 30-40 évig is életben tartható. 
Ezt többen csak biológiai értelemben tekintik életnek, 
erkölcsi értelemben nem. Az orvostudományban elmé-

8  Kis, Az abortuszról, 65.
9  Az abortusz jogi szabályozásának szempontjait részletesen be-
mutatja: Kis, J., Az abortuszról – Érvek és ellenérvek, Cserépfalvi 
Könyvkiadó 1992.
10  ld. Sándor, Abortusz és…, 80–83.

letben az egészagy-halál esetén megállapíthatják a halál 
tényét minden esetben. A neocortikális agyhalál mint a 
halál diagnózisa ugyan elterjedt a gyakorlatban – a hoz-
zátartozók beleegyezésével, pénzügyi okok miatt (nagy 
költség egy ilyen beteg életben tartása), de ezt az orvosi 
etika nem igazolja. Az abortusznál, ha az élet kezdetének 
a neocortikális agyszületést tekintenénk, akkor a magzat 
a 22-24. héttől kezdve tekinthető embernek, ha pedig az 
egész-agyhalállal vonunk párhuzamot (melynek lényege 
nem az agy halála, hanem a szervezet integrált működé-
sének megszűnése), akkor a szervezet integrált működé-
sének kezdete a 11. hétre tehető. De mi van akkor, ha az 
orvostudomány már olyan fejlett volna, hogy ezen idősza-
kok előtt képes lenne a méhen kívül egy ilyen magzatot 
életben tartani és születéshez segíteni? Ez a neocortiká-
lis agyszületés koncepciójában már érvényes is, így a 19. 
héttől lehetséges egy magzat életben maradása idő előtti 
megszületése esetén. 11

Ezek alapján láthatjuk, hogy ez a bioetikai megoldás sem 
nyújthat választ, hiszen miért ne tekintenénk ugyanazt a 
magzatot a méhben embernek, ha a méhen kívül, a szü-
letés után annak tartjuk. Emellett a magzat fejlődése egy 
folyamat: a fogantatástól kezdve potenciálisan emberi 
lény lesz belőle, a folyamat egyes elemeiben nem állapít-
ható meg egy pont, amikor már ember, és amely előtt még 
nem. A potenciális élet védelme azonban nem csak az 
abortuszt, hanem a fogamzásgátlást sem tűrné meg.

pRenAtáLIs dIAGnosztIkA
És szüLőI FeLeLőssÉG

Gerhard Marschütz a Vigília folyóiratban megjelent 
tanulmányában felhívja a figyelmet az abortuszok és a 
prenatális diagnosztika összefüggéseire.12 Véleménye 
szerint a szülők számára a vizsgálatok fontos rituálék, 
melyben félelmüket akarják legyőzni: az ő születendő 
gyermekük egészséges. A gondot csak az jelenti, hogy 
nem készülnek fel arra, mi történik abban az esetben, ha 
a diagnózis nem igennel felel számukra. A vizsgálat min-
dig a gyermek lehetséges rendellenességeire összponto-

11  Uo. 88–86.
12  ld.  Marschütz, G., A lényeg, hogy egészséges!, in Vigília 79. 
(2014/1), 2–10.

Az abortusz indító okait általában négy területre vezetik 
vissza: egészségügyi, eugenikus (fajnemesítő), szociális 
vagy erkölcsi indikációk. Egészségügyi, ha az édesanya 
életét veszélyeztetné a megfogant magzat, eugenikus, ha a 
magzat betegsége (előrelátható fogyatékossága) miatt tör-
ténik a művi vetélés, a szociális indok a megszületés utáni 
rossz szociális körülményekre hivatkozik, az erkölcsi pe-
dig az erőszak által történt fogantatást veszi figyelembe.4 
Hogy ezek a szempontok mennyire érvényesülnek, azt az 

egyes országok abortusztörvényei határozzák meg. Ál-
talános az, hogy engedélyezik az abortuszt erőszak vagy 
az anya életének veszélye esetén, e felett többnyire a nem 
hívő álláspontok vitát sem nyitnak. Persze van kivétel, így 
például Írországban az abortusztörvény az 1990-es évek-
ben még a legszélsőségesebb esetben sem engedte meg ezt 
a gyakorlatot, vagyis a két említett esetben sem. Cizellá-
lódik a kérdés abban, hogy a másik két szempont esetén, 
vagyis eugenikus és szociális indok miatt a várandósság 
hányadik hetéig bezárólag engedjék meg az abortálást.5 

4  ld. http://lexikon.katolikus.hu/A/abortusz.html (utoljára elle-
nőrizve: 2017.06.10.)
5 Ennek szempontjairól és meghatározásokról (megengedő, 
vagy korlátozó abortusztörvény fogalmai) az 1990-es évek szá-
madatainak felhasználásával olvashatunk: Kis, J., Az abortuszról 
– Érvek és ellenérvek, Cserépfalvi Könyvkiadó 1992, 19–21.

ÉRVek Az ABoRtUsz VÉGReHAjtásáHoz
A joGBAn És A BIoetIkáBAn

Az abortuszok megítélésében ma a jog mindenhol ál-
lást kell, hogy foglaljon. Ebben igen nehéz kérdés, hogy 
az állam meddig hivatott szabályozni a magánszférát, és 
ebből kifolyólag mennyire tekinthető egy méhben meg-
kezdődött élet megszakítása a magánszféra területe alá 
tartozónak. Emellett az államoknak érdekük a szüle-

tésszabályozás, mert a társadalmak 
alapsejtje a család. Amennyiben ez 
jól működik, a társadalom előtt is 
megnyílik a fejlődés útja. Ahogyan 
a kérdésben állást foglalt a kommu-
nista diktatúra az 1950-60-as évek-
ben az abortusz komoly és ellenőrzés 
alatt tartó tiltásával, úgy ma általában 
a nők szabadságjogainak védelmében 
kelnek harcra az abortusz mellett.6 A 
tárgykörben meghatározó kérdés, 
hogy jogilag embernek tekinthető- e 
a magzat. Ide hozhatjuk az Emberi 
Jogok és Alapvető Szabadságjogok 
Védelméről Szóló Egyezmény szöve-

gét: „A törvény védi mindenkinek az élethez való jogát”7. 
De vajon kit értünk mindenki alatt? Ebben eltérő vélemé-
nyek mutatkoznak, melyekben támaszkodnak a bioetikai 
megfontolásokra is. Azonban látnunk kell, hogy még ha 
a magzatot kezdettől fogva, vagyis fogantatásától kezdve 
embernek tekintjük is, sajnos akkor sem zárható ki az 
abortusz engedélyezése a jog területén. Ugyanis ha a nők 
önrendelkezési joga a testük felett ellentétben állni lát-
szik a magzat jogával szemben, akkor lehetségessé válik a 
magzat megölése. Erre az egyik leggyakoribb fiktív érve-
lési példa az ezzel foglalkozó könyvekben: Eszméletlenül 
fekszik X nevű ember a kórházban, egyik veséje nem mű-
ködik. Y-t elrabolják, begyógyszerezik és öntudatlan álla-
potban rákötik X keringési rendszerére, így Y veséje meg-
tisztítja az ő szervezetét is. Ennek az állapotnak 9 hónapig 
kell fennmaradnia, csak így menekülhet meg. Ha Y tűr, 
akkor X 9 hónap múlva gyógyultan kelhet fel, regeneráló-
dik a veséje. Ha kitépi magából a csöveket, X meghal. Ez 

6  ld. Sándor, J., Abortusz és…, 137–158.
7  Uo. 31.
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Dante Convivio-jában (II, I) a következőket írja: „Az 
írásműveket legfeljebb négyféle értelemben lehet értelmez-
ni és kell magyarázni. Az egyiket betű szerintinek hívjuk 
(...) A másikat allegorikusnak (...) A harmadik értelmet 
erkölcsinek (...) A negyedik értelmet misztikusnak [ana-
gogikusnak], vagyis érzékfelettinek nevezzük: s ezt akkor 
vizsgáljuk, amikor lelkileg magyarázunk egy írást, amely 
betű szerint is megállja a helyét, jelképes beszéddel az örök 
üdvösség magasztos dolgairól tudósít, amint a Próféta azon 
énekében is megfigyelhetjük, amely elmondja, hogy Izrael 
népének Egyiptomból való kijöttével Judea szent és szabad 
lett. Nyilvánvalóan igaz betű szerint, ám nem kevésbé igaz 
az is, amit lelkileg [anagogikusan] jelent, vagyis az, hogy 
a lélek megszabadulva a bűntől, szabad akarata alapján 
megszentelt és szabad lett”.1 Szókratész Egyháztörténeté-
ben pedig az alábbiakat olvashatjuk Remete Szent Antal-
ról, a „remeték atyjáról”: „Az igaz Antalhoz eljött egyszer 
korának egyik bölcse, és így szólt hozzá: – Miképpen tudsz 
kitartani, miközben meg vagy fosztva a könyvek vigaszától? 
– Az én könyvem, filozófus úr, a teremtett természet – felelt 
Antal –, mely, amikor csak akarom, jelen van, hogy belőle 
kiolvassam Isten szavait (logous)”.2

Dante „írásművekre” hivatkozott, azonban világos, hogy 
átvitel révén az anagogikus értelmezés spirituális doktrí-
nákra, szimbólumokra, végül is pedig az egész kozmoszra 
alkalmazható, abban az értelemben, hogy „ami ugyanis 
nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a 
világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata 
révén meglátható” (Róm 1, 20).3 Az ἀναγωγή (anagógé) 

1  Dante összes művei, Magyar Helikon, Budapest 1962, 185–
186. (Kiemelések és zárójeles megjegyzések tőlem – G. Zs.)
2  Idézi: Bugár M., I., Studia Patrum IV., SzIT, Budapest 2012, 214.
3  A szentírási idézetek, ha ez másképp nincs jelezve, a további-
akban a Szent István Társulati Bibliából.

jelentése felfelé vezetni vagy felemelni; tengerészeti kifeje-
zésként pedig a horgony felhúzását értik alatta. Az anagó-
gia spirituális szempontból tehát a felemelkedést, a transz-
cendenciára – vagy ahogy Dante mondja: az érzékfelettire 
– való megnyílást jelenti valamilyen objektum (pl. írás, 
szimbólum, szent ikon stb.) segítségével. E segítség nélkül 
az értelem híján lenne azon kapaszkodóknak, amelyek le-
hetővé teszik, hogy a láthatóból a láthatatlanba hatoljon, 
vagy – platóni terminussal – a képmáson keresztül elérje 
annak ideáját. Fontos kiemelni, hogy nem absztrakt, tisz-
tán intellektuális tapasztalásról van szó, hanem olyan eg-
zisztenciális beállítódásról, amelyben az ember egésze részt 
vesz. Az inkarnáció vallásában ez nem is lehet másképp, 
hiszen ha „az Ige testté lett és közöttünk élt” (Jn 1,14), 
akkor nem csak lelki-szellemi valónknak, hanem testünk 
egészének is újjá kell születnie, beleértve érzékeinket is, 
hogy megvalósulhasson az új ember, „aki állandóan meg-
újul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig” (Kol 
3,10) – azon megismerésig tehát, amely már nem pusztán 
testi vagy érzéki, nem is csupán lelki vagy szellemi, hanem 
ezek tökéletes egysége. Látható, hogy korántsem hétköz-
napi megismerésről van szó, amit Szent Antal fenti szavai 
csak megerősítenek: a teremtett természetből – vagy Bu-
gár M. István másik fordítása alapján: „a keletkező dolgok 
természetéből” – kiolvasni Isten szavait a keresztény szer-
zők szinte egybehangzó véleménye szerint csak komoly 
aszkézis és mély, spirituális elmélyedés árán lehetséges. 
Ezért a továbbiakban mindenekelőtt az érzékelésről és az 
„egységes megismerésről” kell szót ejtenünk, hogy utána 
már biztonsággal kimondhassuk: az érzéki tapasztalás – 
misztérium.

sít, így általában gyógyíthatatlan betegségeket állapít 
meg. Döntésre kényszeríti a szülőket: ebben a helyzetben 
vállalják-e gyermeküket vagy sem, így rendelkezhetnek 
a még meg nem született élet felett. Ez egy sokkos álla-
potot eredményez, amelyben a döntés valószínűleg nem 
lesz túlságosan megalapozott. A szerző kifejti, hogy a ta-
nácsadásnak milyen szerepe lenne ebben a helyzetben. 
Ugyanis erkölcsi szempontból fel kell világosítani az em-
bereket arra, hogy milyen döntési helyzetbe kerülhetnek 
a diagnózis miatt. Meg kell erősíteni autonómiájukat a 
vizsgálatok eredményeivel szemben. Azonban még ha 
a vizsgálat ki is mutatná az egyébként ritkán előforduló 
súlyos betegségek egyikét a magzatban, az anyának meg 
kellene szülnie és elbúcsúznia tőle (elkerülhetetlen halá-
la esetén), melyet könnyebb feldolgozni, mint az abor-
tuszt.  Amíg nem folytatunk szakszerű tanácsadást a 
prenatális diagnosztikával kapcsolatban, addig – ahogy 
Marschütz rámutat – ennek célja a szelekciós válogatás, 
ugyanis nem nyújt segítséget a nőnek sem a beteg gyer-
mek világrahozatalában, sem a későbbi gondozás lehe-
tőségeinek felmutatásában. Sőt, így a társadalom úgy 
tűnik, hogy elvárja a várandósság megszakítását. Már itt, 
ilyen konkrétan is megmutatkozik a társadalom felelős-
sége az abortuszok kapcsán. 
Kovács Gusztáv a szülői felelősséget világítja meg ezzel 
kapcsolatban, ugyanebben a folyóiratban.13 Itt azt fejti 
ki, hogy hogyan válik a gyermekáldás fogalmából gyer-
mekvállalás. A szülő felelőssége már a születés előtti idő-
re is kiterjed, melyet természetből fakadó felelősségként 
ír le. Míg más felelősség felbontható, „A szülői felelősség 
alapja azonban természettől adott, ami nem felmondha-
tó és nem visszavonható, ami a kapcsolatban résztvevő 
felek uralmán kívül áll”14. Ő is rámutat, hogy a prena-
tális diagnosztika lehetőséget nyújt a nem kívánt szülői 
felelősség elhárítására az abortusz által, ez azonban azt 
feltételezné, hogy a szülő-gyermek viszony felbondható. 
Ez pedig súlyos szemléletváltást eredményezne a gyer-
meknevelésben is. 

13  ld. Kovács, G., Szülői felelősség és reprodukciós medicina, in 
Vigília 79. (2014/1), 18–27.
14  Uo. 20.

BeFejezÉs: Az eGyHáz tAnításA
Az ABoRtUszRóL

A súlyos problémák megoldása és az útvesztőből való kiút 
megtalálása már VI. Pál pápa enciklikájában megfogalma-
zódott. A Humanae vitae elénk állítja a házastársi szerete-
tet és a szülői felelősséget. Bemutatja, hogy a házasélet-
ben az egyesülés és a termékenység két elválaszthatatlan 
szempont. Ha ezt a két szempontot egyben szemléljük, 
akkor nem engedhető meg ezek egymástól való elszakí-
tása: vagyis a fogam-
zásgátlás. Az abor-
tuszról a 14. pontban 
megállapítja: „A há-
zasságról szóló embe-
ri és keresztény taní-
tás ezen alapeszméire 
támaszkodva újból ki 
kell jelentenünk, hogy 
mindenképp vissza 
kell utasítanunk a 
már megkezdett nemi 
aktus direkt megsza-
kítását, s méginkább 
a közvetlen abortuszt (még akkor is, ha gyógyítás céljából 
történt), mint a gyermekek számának törvényes szabályo-
zási módját”15. Az Egyház tanítása a közvetett abortusszal 
kapcsolatban megengedő, feltéve a duplex effectust, vagy-
is az abortuszban az anya megmentésekor nem a gyermek 
megölése a szándék, a magzat halála a jó cél érdekében 
egy rossz mellékhatás. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, 
hogy minél súlyosabb a mellékhatás, annál erősebb indok 
szükséges.16

Megfogalmazhatjuk, amint már utaltunk rá, hogy a he-
lyes álláspont az élet kialakulásának, egész folyamatának 
védelme. Ekkor nem eshetünk ugyanis emberi gyarlósá-
gunk, önzésünk, gőgünk vagy a spekulációk zsákutcájába, 
tudatosítva, hogy az élet urai nem mi vagyunk, hanem 
Isten, aki azt nekünk is ajándékba adta.

15 http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=120 (utoljára elle-
nőrizve: 2017. 06. 10.)
16 http://lexikon.katolikus.hu/D/duplex%20effectus.html  (utol-
jára ellenőrizve: 2017. 06. 10.)

geleNcSér zSolt

az érzékek méltósága
„És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.”

(1Mózes 1,31)
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révén olyan hatással bír, ami a bűnök forrása lehet. Innen 
egyébként a keresztény szerzők állandó figyelmeztetése az 
érzékek és a világ kettős jellegéről: „Csiszold lelkiismereted 
tükrét, mielőtt a teremtett képmásokban [a világban] fel-
csillanó bölcsesség sugaraira emelnéd, mert különben a su-
garak nézésétől a sötétség még mélyebb vermébe zuhansz”.7 
Pál apostol megkülönbözteti a húst és a testet, ahol az 
utóbbi az előbbi uralma alatt van: a bűntől átitatott hús 
szolgaságba hajtotta az eredetileg méltósággal felruházott 
testet, így az már nem a személyt kifejező valóság, hanem 
hússá lett, tehát a bűn rabságában van. „Az étel – mondja 
Pál – a gyomorért van, a gyomor az ételért, de Isten mind-
kettőt elpusztítja. A test azonban nem a kicsapongásért 
van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért” (1Kor 6,13). 
Szemben a gyomorral, tehát a mulandó és pusztulásra 
ítélt hússal, amely „nem örökölheti Isten országát, a rom-
landóság nem örökli a romolhatatlanságot” (1Kor 15,50), 
a testnek fel kell támadnia, ahogy az Úr is feltámadt (vö. 
1Kor 6,14). A test a Szentlélek temploma és Krisztus tagja 
(vö. 1Kor 6,19; 1Kor 6,15), s méltósága abból fakad, hogy 
azt Krisztus magára vette és a „bűn húsától” megváltotta.8

Pál teológiájából világosan kitűnik az érzéki megismerés 
azon kettőssége is, amely egyfelől a bűn forrása, másfelől 
azonban a megigazulás eszköze is lehet, hiszen a test egyik 
lényegi eleme maga az érzékelés, ha pedig a páli megkü-
lönböztetés szerint húsról – ami bűnös – és testről – ami 
jó – beszélhetünk, akkor nyilvánvalóan az érzéki tapasz-

7  Uo., 34. Ennek egyik eklatáns példája a materializmus, amely 
szerint az anyag kielégítő magyarázatot nyújt a szellemi képessé-
gekkel bíró ember keletkezésére. Hogy itt valóban a sötétség még 
mélyebb vermébe való valóságos belezuhanásról van szó, azt mi 
sem bizonyítja jobban, hogy az anyag egy határfogalom, amely a 
meghatározatlant, a tartalmatlanságot, az ürességet jelenti, tehát 
azt, amit a filozófia materia primanak hív. Ez sem kiterjedéssel, 
sem struktúrával, sem egyéb meghatározottsággal nem bír, 
így természetesen a materializmus az anorganikus természeti 
létezőre gondol – ahol ezen tulajdonságok valóban fellelhetők –, 
nem pedig az anyagra. Teljes joggal jegyzi meg Szombath Attila, 
hogy ezen azonosítás az anyag fogalmának jogosulatlan kiter-
jesztése, lévén az semmi más, mint tiszta tartalmatlanság: „Így 
aki materialista, az vagy hibásan határozza meg magát (mert 
valójában nem az anyagot, hanem – például – a kiterjedést ve-
szi végső alapnak), vagy a tiszta abszurditás mellett köteleződött 
el. Aligha képzelhető ugyanis el nagyobb sületlenség, mint a tisz-
ta meghatározatlanságból és tartalmatlanságból kiindulni azért, 
hogy ez majd szilárd, sőt tudományos alapról magyarázza meg 
a valóság egészét”. (Ld. Szombath, A., „Ki ítél most?”, Kairosz, 
Budapest 2016, 70.)
8  Vö. Biblikus teológiai szótár, SzIT, Budapest 2009, 1324–1326.

talás is bír ezen kettősséggel. Az érzéki valóság olyan ele-
mentáris evidenciával jelenik meg az ember előtt, olyan 
hatalmas valósággal és erővel, hogy az ember abba tudat-
talanul is beleveszhet, odáig elmenően, hogy minden ma-
gasabb valóságot tagadni kezd. Sőt eljuthat addig a pontig 
is, amikor önmagát már nem testként és lélekként, hanem 
„húsként” tapasztalja, és azzal magát azonosítja (innen a 
modern ember szépítkezés utáni grandiózus sóvárgása, 
ami megelőző korokban – legalábbis ilyen mértékben 
– sosem volt elképzelhető). A külső világ elsősorban és 
mindenekelőtt az érzékelésben adott, aminek nyilvánvaló 
pozitívumai mellett negatívumai is jócskán vannak, azon-
ban a fentebb leírtakon kívül ez utóbbival nem kívánunk 
foglalkozni, hanem tovább szeretnénk árnyalni az érzéke-
lés pozitív voltát.
Az érzékek méltóságának talán legkorábbi forrása az 
Ószövetség görög fordítása a Hetvenek szerint, ahol a hé-
ber da’ath („tudás”) kifejezést a görög aiszthészisz („érzé-
kelés”) szóval adták vissza: „Te beszélj mindazokhoz, akik 
bölcsek elméjükben, akiket betöltöttem az érzékelés Lelké-
vel [...]” (Kiv 28,3); „Az Isten iránti tisztelet az érzékelés 
kezdete [...]” (Péld 1,7); „Az okos ember az érzékelés trónu-
sa” (Péld 12,23); „A bölcs ember szíve elnyeri az érzékelést” 
(Péld 18,15), stb.9 Nem csoda, hogy a bizánci egyház egyik 
legnagyobb misztikusa, Új Teológus Szent Simeon a kö-
vetkezőket mondta: „Az Úr, aki az érzékelés fölötti javakat 
ajándékozza nekünk, Lelke által az érzékelés fölött másik 
érzékeléssel is megajándékoz bennünket, hogy az Ő érzé-
kelésfölötti ajándékait és kegyelmi adományait természet-
fölöttien minden érzékelésen keresztül világosan és tisztán 
érzékelhessük”.10 A „másik érzékelés” tételezése világossá 
teszi, hogy az érzékelésen keresztül az Istenhez való fel-
emelkedés egy megtisztított érzékelést kíván, amit „szel-
lemi érzékelésnek” nevezhetünk, de nem azért, mert tisz-
tán intellektuális, hanem a szellemi érzékelésen egy olyan 
egységet értve, melyben a személyiség a maga teljességé-
ben részt vesz. Ha „benne élünk, mozgunk és vagyunk” 
(ApCsel 17,28), akkor a világ, tehát az, ami megjelenik, 
már eleve egy isteni megvilágítottság szerint jelenik meg, 
hiszen az Ige a kozmosz fénye (vö. „Én vagyok a világ vi-

9  Perczel István fordítása. In: Új Teológus Szent Simeon, Hu-
szonöt fejezet az istenismeretről és a teológiáról, Paulus Hunga-
rus-Kairosz, Budapest 2000, 14.
10  Uo. 

ÉRzÉkeLÉs És eGysÉGes meGIsmeRÉs

Általánosan elterjedt modern téveszme, hogy a keresz-
ténység megveti a testet, azt olyan „ajtónak” tartva, ame-
lyen a sátáni erők beáramlanak és – folytatja a modern 
leegyszerűsítő – az érzékeken keresztül az embert be-
kebelezik. Ebből aztán egyenesen következik az a nem 
minden rosszindulattól mentes vád, hogy a kereszténység 
antihumánus és természetellenes, sőt tulajdonképpen Jé-
zus-ellenes is, lévén az evangéliumokban szerintük nem 
fedezhető fel azon tanítások összessége, amit a Jézus utáni 
kereszténység állít, vall és megkövetel. És ha ez ilyen for-
mában nincs is kimondva, mindig ott lappang az a megy-
győződés, hogy a kereszténység megfosztotta az embert 
természetes vágyaitól, minden finomságtól, szépségtől 
és élvezettől, olyan rabságba taszítva őt, amelyben már 
nyoma sincs a – merőben hedonista értelemben felfogott 
– „szabadságnak”. Ezek szerint a teológia és a filozófia – 
amelyek mindig is fundamentumát, méghozzá egyedüli 
fundamentumát adták régebbi korok társadalmainak, és 
amelyekből minden más tudomány, művészet, politikai 
filozófia stb. lényegét merítette – olyan fantazmagóriák-
kal és tévképzetekkel béklyózták meg és árasztották el az 
emberiséget, ami nem méltó a „szabad kutatás szellemé-
hez” (mintha egy Platón vagy egy Ágoston nem élt volna a 
„szabad kutatás szellemével”). Természetesen, a fentiekkel 
tökéletes ellentétben, a naturalizmus-materializmus-re-
lativizmus volt az a szemléleti keret, az a modern „szent-
háromság”, amely olyan sivár és élettelen szenzualizmusba 
sodorta korunk emberét, hogy – némiképp paradox mó-
don – már képtelen érzékeinek segítségével felfedezni a 
kozmosz magasabb jelentését, holott pontosan ezen érzé-
ki megismerésére oly büszke, így nincs is mit csodálkozni 
azon, hogy eltompult látásmódja folytán a kereszténység-
ben is csak sivárságot lát: „ahol a kincsed, ott a szíved is” 
(Mt 6,21). 
Ezzel szemben határozottan ki kell mondani, hogy a ke-
reszténység – különösen pedig a katolikus keresztény-
ség – olyan differenciált, strukturált és mégis egységes 
antropológiát tételez, amely szerint – Szent Bonaventura 
nyomán – az embernek egyszerre kell nyitottnak lennie a 
kintre (érzéki világ), a bentre (a Szentháromság képmá-
sára alkotott lélek) és a fentre (Isten): „A dolgok között az 
egyik nyom, a másik kép, némelyek testiek, mások szellemi-
ek, egyesek mulandók, mások állandóak, ismét egy részük 

kívülünk (extra nos), más részük bennünk vannak. Ahhoz 
pedig, hogy a legszellemibb, örök és fölöttünk álló (supra 
nos) ősokot szemléljük, a testi, a mulandó és a kívülünk 
levő nyomokon át kell haladnunk (transire per vestigium) 
s így vezettetünk az Isten útján. Majd be kell lépnünk a 
lelkünkbe (intrare ad mentem nostram), mely Isten örök 
szellemi és bennünk levő képmása, és ezt jelenti belépni Is-
ten igazságába. Végül föl kell emelkednünk (transcendere) 
az örökkévalóhoz, a végtelen szellemhez, magunk fölé, az 
ősokra kell tekintenünk, és örvendeznünk az Isten ismere-
tében és fölségének tiszteletében (laetari in Deo notitia et 
reverentia Maiestatis)”.4 Bonaventura szemléletében az ér-
zékelhető világ mint szimbólum jelenik meg, olyan teofá-
niaként felfogva a kozmoszt, amelyben és ami által a lélek 
kapcsolódhat végső okához és forrásához: Istenhez. Szó 
sincs tehát panteizmusról, hiszen a ferences teológus nem 
a világot isteníti, hanem jelnek, nyomnak, képnek tekinti 
azt, amelyben Isten szeretete nyilvánul meg és az arra való 
hajlandósága, hogy feltárja önmagát teremtményeinek. 
Kurt Ruh találóan jegyzi meg A lélek zarándokútja Istenbe 
első két fejezetéről, hogy a már idézett páli versnek (Róm 
1,20) „részletes egzegéziseként fogható fel, sőt, alighanem a 
bibliai vers legátfogóbb és legmélyrehatóbb magyarázata, 
amit valaha írtak”.5

Bonaventura a teológia három útját különbözteti meg, 
ahol az elsőt szimbolikus teológiának nevezi, s amelyek 
nem kizárják, hanem éppen ellenkezőleg, feltételezik 
egymást, és az egyik elhanyagolása vagy túlhangsúlyozá-
sa a másik kettőt veszélyezteti. Az Ige által belénk öntött 
szeretet „megtanít az igazi tudományra a teológia három 
útján: a szimbolikus teológiában arra, hogy az érzéki dol-
gokat helyesen fogjuk fel, a tulajdonképpeni teológiában 
arra, hogy az elméleti kérdéseket helyesen tárgyaljuk meg, 
a misztikus teológiában pedig arra, hogy elménken túlra 
ragadtassunk”.6 Az érzéki dolgok helyes felfogása eleve 
feltételezi, hogy helytelen viszonyulás is lehetséges, abban 
az értelemben, hogy a külső formák kaotikus, de mégis 
vonzó áramlása az azt befogadó lelket megkeményítheti, 
hiszen a nem megfelelő és kellően nem tudatos hozzáállás 

4  Idézi: Cseke, Á., A középkor és az esztétika, Akadémiai Kiadó, 
Budapest 2011, 93–94.
5  Ruh, K., A nyugati misztika története II. A 12. és 13. századi 
női misztika és az első ferencesek misztikája, Akadémiai Kiadó, 
Budapest 2006, 470. 
6  Szent Bonaventura misztikus művei, SzIT, Budapest 1991, 37.
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összeGzÉs

Az eddigiekből talán már túlságosan is az látszik, hogy 
a világ szellemi érzékelése csak a misztikusoknak és a 
szenteknek megadatott lehetőség, s korunkban mintha ez 
mélységesen be is igazolódna. Valóban nehéz elképzelni, 
hogy miféle megtisztított érzékelésre számíthatunk, ami-
kor a városokban – s nem csak a nagyvárosokban! –, de 
már a falvakban is az általános környezeti helyzet a leg-
kevésbé sem ad okot a bizakodásra. A mérhetetlen kosz 
és bűz, a szellemtelen reklámok és tv-műsorok, egyáltalán 
a nyüzsgő és zajos, atomizálódott tömeg – mind-mind 
frontálisan az érzékek leigázására vagy épp felcsigázására 
irányulnak. 
A szellemi érzékelés támasza csak olyan forma lehet, ami 
szépséget és megindító méltóságot sugároz, eloszlatva 
mindazt a homályt és sötétséget, ami például a szocreál 
„építészetre” jellemző. Legyen szó gótikus katedrálisról, 
gregorián énekről vagy ortodox ikonról, ezek eleve már 
egy olyan fényben tárulnak fel, amelyek békét és nyugal-
mat árasztanak – mintha Isten szépsége lenne arcukra 
festve. 
Mindazonáltal bármennyire is reménytelennek tűnjön 
a társadalmi és ökológiai helyzet, kétezer év óta a lehető 

legmagasztosabb módon gyakorolhatjuk szellemi érzé-
kelésünket, egy olyan szentség formájában, ami a „misz-
tériumok misztériuma”, s amelyben Krisztus teljessége 
valóságosan jelen van: az Eucharisztiában. Bizonyos ér-
telemben ezen a ponton egész írásunk feleslegessé vált, 
hiszen az Eucharisztia során a világban valóságosan, nem 
pedig szimbolikusan érzékelhetjük Istent, egy olyan tény-
legességben, amely mellett minden más érzékelés csak 
másodrendű lehet. A teológia nagy veszélye, hogy mi-
közben Istenről beszél, egyúttal tárggyá is teszi Őt, hol-
ott az Abszolút Személy nem lehet tárgy; az Eucharisztia 
során azonban – és ez valódi csoda! – Isten objektummá 
teszi önmagát, miközben mégis megmarad a maga való-
jában, de mivel „Istent soha senki nem látta” (1Ján 4,12), 
az ember gyengesége miatt szeretetből mégis láthatóvá 
és érzékelhetővé válik, hogy elesettségünkben vele egye-
sülni tudjunk és megpihenjünk, hiszen „nyugtalan a mi 
szívünk Urunk, amíg meg nem nyugszik benned” (Szent 
Ágoston).15

 

15  Vallomások III.1.1, vö. Szent Ágoston vallomásai, SzIT, Bu-
dapest 1995, 8.

lágossága”), de a tisztátalan érzékelés szá-
mára ez rejtve marad: „Aki érzéketlen az 
Egyre, az mindenre érzéketlen, ahogyan az, 
aki érzékeny az Egyre, mindent érzékel [...]” 
– folytatja tovább Simeon.11 Bonaventura 
szerint „nyilvánvaló, hogy az egész világ 
olyan, akár egyetlen hatalmas tükör, telve 
fényekkel, amelyek az isteni bölcsességet je-
lenítik meg, s olyan, mint a fényt permetező 
parázs”.12 A látásnak olyan metamorfó-
zisáról van itt szó, amely minden dolog-
ban Istent látja, mert a világ a láthatatlan 
Isten „láthatósága”, megjelenítője, ami 
csodálatos rendjével valamit feltár Isten-
ből. Simeon tovább megy és a hallás me-
tamorfózisáról is tanít, amikor azt mond-
ja, hogy „Aki süket az Igére, az minden 
hangra süket, amiképpen az, aki meghallja 
az Igét, mindent meghall. Az ilyen ember 
süket minden hangra, mindent meghall és 
semmit sem, hacsak nem azokat, akik az 
Igében formálják igéiket, de még őket sem, 
csak a hangokban hangtalanul hangzó 
Igét”. Majd hozzáteszi: „Aki így lát és hall és 
érzékel, az ismeri az elmondottak értelmét. 
Ha viszont nem ismeri, akkor nyilvánvaló, 
hogy lelki érzékszervei sem megtisztultak és 
egészségesek. Ha pedig így van, akkor még 
nem ismerte fel, hogy «a látható teremtés 
szemlélőjének és az értelemmel felfogható 
beavatottjának teremtetett» [Nazianzoszi Szent Gergely]”.13 
Tehát a látásnak, a hallásnak, minden érzékünknek, egy-
általán az egész testünknek és lelkünknek egy olyan egy-
séges összeszedettséggé és megismeréssé kell átvalósulnia, 
amely lehetővé teszi, hogy „Isten legyen minden minden-
ben” (1Kor 15,28).  Hiszen „akit a teremtmények ilyen ra-
gyogása sem világosít meg, az vak; akit ennyi kiáltás sem 
ébreszt fel, az süket; aki mindezekben az alkotásokban nem 
dicséri az Istent, az néma; aki ennyi jelből sem ismeri fel 
az Ősokot, az oktalan. Nyisd meg hát szemedet, hajtsd ide 

11  Uo., 15.
12  Idézi: Ruh, A nyugati misztika története II., 469.
13  Új Teológus Szent Simeon, Huszonöt fejezet az istenisme-
retről és a teológiáról, 16–17.

füledet, oldjad meg ajkad és tárd föl szíved, hogy minden 
teremtményben csak Istenedet lássad, dicsérjed, szeresd és 
tiszteld, magasztald és imádd, nehogy az egész világ felkel-
jen ellened. Mert a föld kereksége harcba száll az eszte-
lenekkel, az értelmesnek viszont módot nyújt a dicséretre. 
Elmondhatják a prófétával: Megörvendeztettél, Uram, 
műveddel, s ujjongok kezed alkotásain. Uram, mily na-
gyok a te műveid! Bölcsességgel alkottad valamennyit és 
betöltötték a földet”.14 

14  Szent Bonaventura misztikus művei, 40.

Krisztus színeváltozása, ahol isteni dicsősége érzékelhető formában
felragyog emberi testében.
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Tudatosan készült az egyetemi katedrára?

Az érettségi után Innsbruckban jártam teológiai alapkép-
zésre, itt kezdtem el intenzíven érdeklődni a tudományok 
iránt. Ezután a lelkipásztori munkám mellett folytattam 
a tanulmányaimat, először teológiából, majd filozófiából 
doktoráltam. Mivel a Szabadkai Egyházmegyének nem 
volt felsőfokú hittudományi intézménye, ezért nem ké-
szültem egyetemi tanári pályára. Ellenben igyekeztem 
lépést tartani a tudományos kutatással, olvastam, tájéko-
zódtam. A tudományos érdeklődésnek hasznát vettem, 
amikor húsz éve elkezdtem itt tanítani.

Hogyan jött a felkérés?

A felkérés úgy jött, hogy Nyíri Tamás professzor után 
hosszú ideig betöltetlen volt a tanszékem. Akkoriban 
Erdő Péter volt a Hittudomány Kar dékánja. A bíboros 
úrral volt egy közös ismerősünk, aki felhívta a figyelmét 
rám. Erdő Péter megkérdezte a szabadkai püspököt, hogy 
elengednek-e engem Budapestre? A püspököm azt felelte, 
hogy az egyházmegyénknek ez kitüntetés, nem illik visz-
szautasítani ilyen ajánlatot.

Gyorsan beleszokott az egyetemi és a budapesti életbe?

Óbecsei plébánosként az étkezésem meg volt oldva, ami-
kor Budapestre költöztem onnantól fogva önellátó lettem, 
ez jelentette a nagyobb kihívást nem az oktatás. A kar tag-
jai, dolgozói és hallgatói részéről is maximális támogatás-
ban részesültem, így minden zökkenőn át tudtam lendül-
ni. A lelkipásztori tevékenységemet azonban nem adtam 
fel, azóta is minden nap misézem. 

A klasszikus filozófiának ma miben látja az erejét?

A legújabb kihívás a „posztmodern”. Az egykori filozófia-
professzorom azt mondta, hogy ne foglalkozzam ezzel, 
hanem törekedjek arra, hogy a hallgatóimnak Arisztote-
lész, Aquinói Szent Tamás, Kant, Husserl gondolataiból a 
mindennapi életben is hasznavehető témákat közvetítsek. 
A filozófia lényege, hogy a végső okokat kutatja. Nem 
valószínű, hogy ezeket a végső okokat térben és időben 
megtaláljuk, azt az elefántot, amelynek a hátán a földgömb 
nyugszik és azt a teknősbékát amelyiken az elefánt áll. 
Ellenben az igazi okokat meg tudjuk találni.  A filozófia 
megtanít minket arra, hogy butaságokat az Egyház és Is-
ten nevében sem szabad beszélni. Ezt próbálom átadni. 

A Filozófiatörténet III. kötetének megjelenésével ön 
mindig viccelődik…

Ha az ember betölti a 70. életévet, akkor elővigyázatos-
nak kell lennie nyilatkozataiban. Az anyag együtt van, 
valószínűleg a közeljövőben megjelenik. Vincze Krisztián 
kollégámtól segítséget kaptam ehhez. A harmadik kötettel 
az a probléma, hogy Nietzsche halálától (1900) – 2000-
ig többet összefilozofáltak a nagy agyak, mint Thalész-
től-Nietzscheig. A kiadást azért halogattam, mert sokáig 
vívódtam azon, hogy mit lehet kihagyni.

Ön közkedvelt professzor, mi a népszerűségének a titka?

Ami a népszerűséget illeti nem elhanyagolandó dolog, 
de nem az az első és legfontosabb szempont. Mindig azt 
szoktam mondani a hallgatóknak, hogy a páciensek adja-
nak hálát a Jóistennek azért, hogy nem sebészetet tanul-
nak. A sebészetben és vasútnál nincs „akarom mondani”, 

A 87. zsoltár 7. versét 2020-ig még sokat 
fogjuk hallani, ebben mindenki teljes 
mértékben biztos lehet. Alig va-
gyunk túl a krakkói Ifjúsági Vi-
lágtalálkozón, a „Misericordes 
sicut Pater”-rel és a „Jesus I 
trust in you”-val, máris itt egy 
újabb nagyszabású esemény, 
ráadásul nálunk! A Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresz-
szus három éves felkészülési 
időszaka mindenkinek tartogat-
hat meglepetéseket és lehetősége-
ket. De mi is ez az egész?
Az Eucharisztikus Kongresszusok története 
1874-re nyúlik vissza, amikor Émilie Tamisier Avig-
nonba eucharisztikus zarándoklatot vezetett. Ő szervezte 
meg később 1881-ben Lille-ben először az összejövetelt. 
Az azóta ténylegesen világméretűvé nőtt kongresszus célja 
az Eucharisztia megismerése és tiszteletének elmélyítése, 
az élő Krisztus-kapcsolat építése. Az ünnepség zarándoklat 
jellegű, misékkel, szentségimádásokkal. 2020-ban Magyar-
országon kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus.
Szóval ez egy nem mindennapi rendezvény egy nem min-
dennapi apropó nyomán. Az Eucharisztiában jelen lévő 
Krisztussal élő kapcsolatot kialakítani (lehet, hogy csak az 
én korlátoltságom miatt) nem egyszerű. Sőt, ami azt illeti 
kifejezetten nehéz. Az Oltáriszentség a lehető legbensősé-
gesebb dolog, ami Isten és ember között lehetséges. Fel-
foghatatlan. Lehet fejtegetni, lehet verseket, imákat írni, 
tanokat megfogalmazni, lehet a jelenlétében élményeket, 
Isten-tapasztalatokat megélni, értelmileg vagy érzelmileg 
a lényegéhez közel kerülni, megérinteni, befogadni, eggyé 

válni vele. De meddig lehet elmerülni az 
istenismeretben? Az Eucharisztia hála-

adás, dicsőítés, találkozás, tapaszta-
lat, élet és forrás. De csak akkor, 

ha méltóvá válunk, ha nyitottak 
vagyunk, ha kegyelmi álla-
potban vesszük magunkhoz 
Krisztus testét és vérét. Most 
van időnk felkészülni, most 
kell a várakozást megszentelni, 

most van itt a lehetőség, hogy 
meghalljuk, hogy érezzük, hogy 

vágyjunk Rá, hogy közel kerüljünk, 
hogy eggyé váljunk Vele. Nem mintha 

ez a Kongresszustól függene, hiszen ez iga-
zából keresztény hivatásunk lényege, értelme és célja. 

De a sok szervezés, az, hogy országszerte nagyobb hang-
súly kerül a szentségimádásokra, a készület és a várakozás 
lehetőséget nyit arra, hogy most kicsit jobban szeressük az 
Istent, kicsit közelebb kerüljünk Krisztushoz, és kicsit tuda-
tosabban éljük meg hitünk, személyes kapcsolatunk az élő 
és kenyér-bor színben jelen lévő Fiúval.

mAgyAriCs dórA

„mInden forrásom
belôled fakad”

„akI a korszellemmel házasodIk,
hamar megözvegyül.”

Interjú Rokay Zoltán professzor úrral

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért
Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd el Szent-
lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltá-
riszentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre 
jobban szeressük! Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és 
táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, 
hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! 
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kong-
resszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, 
népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!

Ámen
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Örömmel vettem kezembe Karunk lapjának fent emlí-
tett számát, nemcsak tartalma, hanem annak címlapja 
miatt is. Az azt ékesítő Pázmány-arckép tiszteletet diktá-
ló, de jóindulatúlag leereszkedő tekintettel néz a „hálás” 
utókorra, a mindenkori hallgatókra és oktatókra s ezek 
munkatársaira az egyetemalapító életének és az általa ala-
pított, illetve róla elnevezett egyetem különböző évfordu-
lói alkalmából megjelent publikációk hasábjairól. Sajnos 
azonban az arckép megalkotójának neve különböző elírá-
sok áldozata lett.
Az OSzK mikrofilm-tárában, nem egészen véletlensze-
rűen, rábukkantam a Tudományos Gyűjtemény 1817. 
évfolyamának II. kötetében egy Pázmány arcképpel kap-
csolatos adatra. Az adatközlés a 175. oldalon a 8. szám 
„Új nevek és könyvek” cím alatt található, és ekképpen 
szól: „Schöfft Pesti képíró, ki taval I. Ferenc Királyunk’ jól 
eltalált képével a Királyi Univerzitás száláját díszítette, az 
idén annak halhatatlan érdemű Fundátorának, Péter Car-
dinalis, és Esztergomi Prímásnak képét szépen kifestette a’ 
Magistratusi szobának ékesítésére.” 
A szóban forgó Pázmány-arcképet tehát „Schöfft Pes-
ti képíró” alkotta, 1817-ben. Schöfft műterme az ő és 
családja foglalkozásáról elnevezett „Képíró utca” és a 
Kecskeméti utca sarkán volt, amint ezt szépen tanúsítja 
a ház falára „festett” (egyre nehezebben olvasható) Kazin-
czy-idézet is, aki annak idején felkereste Schöfftöt. A festő 
akkor fejezte be a budapesti Terézvárosi Plébániatemp-
lom főoltárképét. Művei nem ismeretlenek számomra, 
hiszen a szabadkai Szent Teréz Székesegyházat, Bazilikát, 
ahol engem is megkereszteltek, ahol négy éves koromtól 
ministráltam, s ahol kilenc évig működtem különböző 
beosztásban, Schöfft nyolc hatalmas vászna ékesíti. Ma-

gyarországi oltárképei közül talán legérdekesebb a budai 
Tabánban, az Alexandriai Szent Katalin templomban ta-
lálható Szent Flórián-kép az 1810. évi tabáni tűzvész áb-
rázolásával, amelynek Schöfft a pesti oldalról szemtanúja 
lehetett.

Oltárképei után kutatva bukkantam a fent említett adatra 
is. Azóta magam is szerencsés tulajdonosa vagyok a Tudo-
mányos Gyűjtemény említett kötetének. Schöfft 1851-ben 

ott egyértelműen kell válaszolni egy feltett kérdésre. Sok 
embert megbuktathattam volna, de nem tettem, mert 
bíztam benne, hogy a tanulmányaik végére bepótolják a 
hiányosságaikat és rájönnek az összefüggésekre. Örülnék, 
ha a népszerűség következménye a hallgatók hálája lenne. 
Konkrétan arra gondolok, hogy utólag is leülnek és két-
szeres szorgalommal tanulják a tantárgyamat. 

Melyek voltak a legemlékezetesebb pillanatai az elmúlt 
húsz évből?

Voltak humoros jelenetek a vizsgákon, például amikor 
Szent Ágostont valaki mindenáron a kereszténység előtti 
korszakba akarta elhelyezni. Olyan is volt, hogy az egyik 
vizsgázóról nem gondoltam volna elsőre, hogy sikeresen 
felel. Ennek ellenére szóról-szóra elmondta Edmund Hus-
serlről, amit tanítottam, ráadásul az én gesztusaimmal. 
Hiánytalanul és kiválóan teljesített, a végén összenéztünk 
és elnevettük magunkat. 

Gondolom nem lehet úgy befejezni az egyetemi életutat, 
hogy leteszem a könyvet és a ceruzát…

Jó pap holtig tanul. Mindig van mit tanulni, nem csak 
akadémiai szempontból, hanem az élet szempontjából is. 

Ehhez természetesen alázatosságra van szükségünk. Ne-
vetséges, szánalmas és elviselhetetlen ember az, aki azt 
gondolja magáról, hogy ő mindent tud. A tanulás és az 
egymástól tanulás viszi előre a dolgokat és az embersé-
ges életmódot. Ahogy a Filippieknek írt levél is mondja: 
Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál ki-
válóbbnak. 

Lehet tudni, hogy ki lesz az utódja?

Maradjunk annyiban, hogy amikor eljön az ideje, „abban 
az órában megadatik nektek”.

Útravalóként mit üzen a hallgatóknak?

Egyrészt azt, hogy igyekezzenek az életet teljes szépségé-
ben felismerni és élni. Másrészt pedig azt, hogy teológiai 
tanulmányaikat hittel és felelősségteljesen folytassák. Jó-
magam úgy viszonyulok az oktatói munkámhoz, hogy 
nagy felelősséggel tartozom a hallgatók iránt. Ugyan-
akkorával, mint amekkorával egy orvos a pácienseivel 
szemben.

Gerlachfalvy Réka

rokay zoltáN

pázmány péter
és rozgonyI cecílIa

Ki alkotta az „Újdonság”* XIV. évf. 2. száma címlapján lévő
Pázmány-arckép eredetijét?

* Az Új(don)ság Karunk újságja volt az Effatát megelőzően (a szerk.).Balról-jobbra: Dr. Rokay Zoltán, Dr. Török Izsák. Mögöttük: Dr. Kránitz Mihály.
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Mindenki találkozott már velük. Kedvesek, 
jól öltözöttek és mindig mosolyognak. Ők a 
HTK Indonéziából érkezett verbita kispap-
jai, Sudarman Algon és Klau Julio. Az aláb-
biakban rendjükről és magyarországi élmé-
nyeikről kérdeztem őket, de a riport végére 
világos lesz a főcím is.

Minden verbita ilyen mosolygós, mint ti?

Általában jókedvűek vagyunk, és sokat ne-
vetünk.

Hogy érzitek magatokat Magyarországon?

Szeretünk itt lenni, sok kedves embert is-
mertünk meg, és ahogy egyre jobban tudjuk a nyelvet, 
egyre több barátra teszünk szert.

Mennyit tudtatok rólunk, mielőtt idekerültetek?

Nagyon keveset, és azt is a Magyarországról hozzánk ér-
kező szerzetesektől hallottuk. A telet például egyáltalán 
nem ismertük, itt láttunk (és lapátoltunk) először havat.

Mióta éltek itt?

Két éve élünk Magyarországon. Ezelőtt már két évet no-
víciusként, két évet pedig filozófia-hallgatóként töltöttünk 
az indonéz verbiták között. Azt megelőzően mindketten 
kisszemináriumban éltünk (Algon hat évet, Julio négyet). 
Ezekben az években erősödött meg bennünk a missziós 
hivatás. 2015 szeptemberében érkeztünk a világ északi fe-
lére. Az akklimatizáció után a nyelvtanulás következett itt 

Budapesten, a Balassi Intézetben. Közben a rendtestvére-
ket elkísértük az ország különböző sarkaiba, és ezáltal sok 
barátot szerezhettünk.

Nem mindenki ismeri a verbitákat. Bemutatnátok a kö-
zösségeteket?

Az Isteni Ige Társasága (röviden: verbiták), a katolikus 
egyház hetedik legnépesebb férfi szerzetesrendje a világon, 
amely kb. hetven országban hatezer tagot számlál. A Társa-
ságban egyaránt vannak papok és testvérek, akik a missziós 
karizmát szerzetesként élik. A verbita szerzetesek Magyar-
országon már 1916-ban letelepedtek, de a kommunizmus 
alatt a magyar tartomány nem működhetett. A rendszer-
váltás után először a kőszegi, majd a budatétényi házainkat 
kaptuk vissza. Jelenleg még két plébánia tartozik hozzánk, 
az egri egyházmegyében Köröm, a szombathelyiben pedig 
Vasvár. A verbiták nem csak Magyarországon, de szinte 
minden tartományban nemzetközi közösségekben élnek.

halt meg. Németnyelvű 
gyászjelentése őt „His-
torienmaler” – „törté-
nelemfestő”-nek neve-
zi. Ezzel összhangban 
van, amit Ferenc király 
(császár) arcképéről 
olvashatunk; de gróf 
Széchenyi Istvánt is 
megfestette, háttérben 
a Vaskapuval; Blasch-
ke „Rozgonyi Czeczi-

lia”-metszetéhez a Kisfaludy Károly által kiadott Aurora 
1824.-ik (harmadik) évéhez Schöfft készítette a rajzot.
Kétségeim a Tudományos Gyűjteményben említett 
Schöfft, és a reprodukált arckép festőjének azonos voltát 
illetőleg akkor oszlottak el teljesen, amikor Szabadkán 
Korhecz-Papp Zsuzsa tanárnő, az ottani múzeum resta-
urátora, ismerve érdeklődési körömet, felmutatta az Új-
donság címlapját is ékesítő reprodukció eredetijéről ké-
szült fényképet, és csak ennyit mondott: „Schöfft”.

(Kár, hogy annak idején, 2008-ban megjelent szerény 
írásom: „Egy elfelejtett történelemfestő” nem terjedt el 
szélesebb körben. Ez úgy lehet, megakadályozta volna a 
Pázmány-arckép festőjével kapcsolatos elírásokat. Ami 
késik, nem múlik!)

HáttÉRIRodALom
Tudományos Gyűjtemény II. kötet, (Trattner Tamás János 
betűivel és költségével) Pest 1817, 175.
Rokay Zoltán: Egy elfelejtett történelemfestő. Avagy a pász-
torlánykától az oltárképig, Lux, Óbecse 2008.
uő.: Schöfft József, a tabáni Szent Flórián oltárkép festője, in 
Tabáni füzetek 7., A tabáni tűzvész 200. évfordulója, Tabán 
Társaság, Budapest 2010, 6–8.
Aurora. Hazai Almanach, Kiadá Kisfaludy Károly, Buda 
1824, 6. tábla
Pataky Dénes: A magyar rézmetszés története, Közokta-
tásügyi Kiadóvállalat, Budapest 1951, 80, 90.

szArkA zoltán

vígasztaló
Amikor a gyémánt elveszíti fényét,
Amikor a patakban meghal a csobogás,
Amikor nem látod messzeségek kékjét,
Amikor hirtelen megcsal a boldogság,
Amikor tanú és vádlott vagy már régen,
Amikor arcod hideg könnyekbe öltözik,
Amikor sóhajod eltűnik az égben,
Amikor ajkadon a gyász szava őrködik,

Akkor dobban feléd a szívem,
Akkor keresem elveszett mosolyod,
Akkor dicsőít meg az Isten,
Akitől néked vigasztalást hozok.

terpuJIlah yesus krIstus!
Verbita kispapok a HTK-n
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Hogyan jött a ti hívásotok? Miért választottátok a ver-
bita közösséget?

Julio: Nagyon szeretek misszionálni, és ennek a közös-
ségnek ez az egyik legfőbb feladata. A szigetünkön ez 
volt az egyik legnagyobb szerzetesrend. Algon: Amikor 
az európai misszionáriusok nálunk jártak, nagyon meg-
tetszett az életük és az a példa, amelyet elém állítottak. 
Mindig is nagyon szerettem közösségbe járni, és a verbi-
ta rendházban folyó életet is magaménak éreztem.

Bárki lehet verbita?

Fontos feltétel, hogy a jelentkező testileg-lelkileg egész-
séges, 18 és 35 év közötti férfi legyen.

Milyen hierarchia van a közösségen belül?
Minden egyes rendházunkban van rektor.

Hogy képzeljük el a közösségi életeteket? Hogy néz ki a 
napirendetek?

Mi a budatétényi missziósházban lakunk, két indiai, egy 
lengyel, egy filippínó, egy másik indonéz, két kongói és 
négy magyar rendtestvérrel. A reggeli imádság 6.15-kor 
kezdődik, amit a szentmise követ. A közös reggeli után 
mindenki elindul a maga munkájára vagy tanulmányait 
végezni. Napközben is megállunk, hogy együtt imádkoz-

zunk a kápolnában, de a közösségi együttlét szíve az esti 
dicséret és a közös vacsora.

Nagyon jól beszéltek magyarul. Mióta tanuljátok a 
nyelvet?

2015 óta, amióta Magyarországon élünk.

Ha jól tudom, nálatok nagyon fontos a nyelvek ismere-
te. Elvárás, hogy egy másik, nagyobb nyelvet is beszél-
jetek a magyaron kívül?

Rendünk két fő nyelve az angol és a spanyol. Ezek va-
lamelyikét minden rendtestvérnek el kell sajátítania. 
Emellett fontos, hogy törekedjünk annak az országnak 
a nyelvét és kultúráját megismerni, ahol éppen szolgá-
lunk. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy beszélünk az 
anyanyelvünkön, indonézül, angolul és magyarul is.

És hogy álltok a latinnal, göröggel, héberrel?

Hát… Küzdünk velük, ahogy a többiek…

Szerettek a Pázmányra járni?

Igen, nagyon. Szimpatikusak az oktatók, és már nagyon 
sok barátot találtunk.

Történt veletek valamilyen vicces vagy érdekes eset, mi-
óta nálunk éltek?

Hát, akadt néhány viccesebb pillanat. Az egyik első 
„rövid” szó, amit meg kellett tanulnunk magyarul az: 
„Egészségedre” volt. „Ezek a rövid szavak?” – gondoltuk 
magunkban ijedten. „Egészsé… Micsoda?” Végül egy 
kupica magyar szíverősítő megoldotta nyelvünket. Más-
kor egy előadásban az indonéz virágvasárnapi szokások-
ról meséltünk, amikor a „szamár”, „számára”, „szamara” 
szavakba gabalyodtunk bele. Nem könnyű a magyar 
nyelv, de sok bíztatást kaptunk!

Melyik a kedvenc tárgyatok?

Algon: Egyelőre még nincs ilyen. Julio: Nagyon szeretem 
a bibliai nyelveket.

Mit csináltok, ha éppen nem tanultok és van egy kis sza-
badidőtök?

Szeretünk együtt főzni, focizni, meccset nézni, énekelni, 
evangelizálni és így tovább. A verbita kispapok képzésé-
ben a tanulmányok mellett fontos szerepe van az apos-
tolkodásnak is. Ezért vasárnap a környékbeli plébániák-
ra járunk, de sok más missziós animációs programba is 
bekapcsolódunk. Mégis a mi fő feladatunk most a teoló-
giatanulás, hiszen ezért jöttünk ide Magyarországra. 

Ezek szerint Magyarországot is missziós területnek te-
kintitek?

Persze! Örülünk, hogy a rendszerváltás után ismét le-
hetőségünk nyílt hozzátok jönni, mert bár az ország 

jelentős része keresztény, mégis szükségét látjuk az új-
ra-evangelizációnak. De nagyon szívesen megyünk új 
területekre is.

Mennyi időre szól a magyarországi küldetésetek?

Amíg a tanulmányainkat folytatjuk, biztosan itt leszünk, 
azután az elöljáróink döntik el, hogy a világ melyik táján 
lesz ránk szükség. Reméljük, hogy tanulmányaink gyü-
mölcsözőek lesznek itt a PPKE HTK-n! Kérünk benne-
teket, hogy ti is imádkozzatok értünk. Bár már tudjuk 
magyarul is mondani, de most a missziós lelkületet erő-
sítendő így búcsúzunk a kedves olvasóktól: „Terpujilah 
Yesus Kristus!”, vagyis Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Z’zó

moré bAlázs

egyre csendesebben
Van egy másik világ, létezik,
a tenger alatt, a tenger fölött,
a zúgó hullámok mögött
egy másik világ rejtezik.
Aki ismeri, nem beszélhet róla,
mert ez a legnagyobb titok.
Takarjátok el arcotok,
ha mégis eljönne az óra…
Én láttam, és szemem elvakult
a nagy fénytől, amely ott ragyog!
Azóta néma és vak vagyok,
a kulcs a tengerbe hullt.
Ha tudnád, ha csak megsejtenéd,
hogy a felszín alatt mi rejtezik!
Van egy másik világ, létezik –
és egyre csendesebben int feléd.

(A pleterjei karthauzi kolostorból)



Kultúra KultúraE f f a t a  2 0 1 7  •  Ô S Z – t É L E f f a t a  2 0 1 7  •  Ô S Z – t É L

48 49

ugyanis fontos része a programnak. A medjugorjei ház-
ban budapesti fiú is él, aki anyanyelvén mesélte el törté-
netét számunkra és lelkesen fordította olasz társa mon-
danivalóját. A fiatalemberektől útravalóként azt kaptuk, 
hogy mindig lehet újrakezdeni és Isten mindenkit képes 
meggyógyítani.

A kRIžeVAc tetejÉn

A városka felett a legmagasabb hegy a Križevac, amelynek 
tetején egy 12 méter magas kereszt áll. A sziklás, nehéz 
terepen egyedi keresztutat lehet megtenni. A lelki feltöl-
tődés elengedhetetlen része ez. A hőségre való tekintettel, 
mi hajnali háromkor indultunk el, hatkor megpihenve és 
elcsendesedve gyönyörködtünk a napfelkeltében. Legel-
szántabb társaink mezítláb tették meg az egész utat vagy 
annak bizonyos részét.

jeLenÉsek-HeGyÉn

A Podbrdo vagy a köznyelvben csak Jelenések-hegyének 
nevezett helyszínen egy kék kereszt állít emléket az 1981-
es jelenéseknek. Tetején pedig egy Szűz Mária szobor 
áll. A látnokok a mai napig rendszeresen visszajárnak, 
ráadásul könnyebb terep, mint a Krizevac, ezért turista 
szempontból is népszerűbb, szinte nincs olyan napszak, 
amikor ne lenne itt senki. Ide már világosban, hatkor in-
dultunk. Rózsafüzért imádkoztunk felfelé. Többen ezt az 
utat is cipő nélkül tették meg.

töBB óRás szeRtARtáson

A 42-46 fokos hőség miatt a Mladifesten reggeltől délig 
és késő délutántól késő estig zajlottak a központi progra-
mok. A délutáni szekció mindig tanúségtételekkel kez-
dődött, rózsafüzérrel folytatódott, és a szentmisét követő 
szentségimádással zárult. A miséken óriási volt a jelenlét, 
minden este, több, mint 500 pap koncelebrált és az élő 
közvetítését is több ezren követték a Youtube-on. Akiben 
még maradt erő és kedv, a szertatások után ott maradha-
tott közös imádságra, éneklésre. Kiváló alkalom volt arra, 
hogy a magyar nyelvű résztvevők találkozzanak, illetve 

arra is, hogy olyan testvérekkel ismerkedhessenek meg, 
mint például a libanoniak, akik a legtovább énekeltek di-
csőítő dalokat. 

szABAdtÉRI Gyónáson

A helyszín és rendezvény egyik különlegessége az, hogy 
nagy a gyónási hajlandóság. A templom udvarán számos 
gyóntatófülke van, de ez nem volt elég, ezért a jelenlévő 
atyák több órán keresztül árnyékos és kevésbé árnyékos 
helyeken is gyóntattak. A csoportvezető papunk már 
utunk kezdetén mindenkit biztatott arra, hogy éljen ez-
zel a lehetőséggel. Ennek ellenére a helyszínen senkit sem 
kellett noszogatni, az ottlévők egyszerűen érzik a készte-
tést, hogy megbánják bűneiket.

A kRAVIcA-VízesÉsnÉL És GRAdAcBAn

Medjugorje közelében található Bosznia híres természeti 
kincse a Karvica-vízesés, a 30 méteres magasságból lezú-
duló víz és a nemzeti park árnyas fái valódi hűsölést jelen-
tettek. Szintén felüdülés volt a szomszédos horvát tenger-
parton való strandolás. Mi egy nappal előbb indultunk, 
hogy ez is beleférjen, más csoportok pedig ott fejezték be 
útjukat. 

A bosznia-hercegovinai Medjugorjeban évről-évre au-
gusztus elején rendezik meg a Mladifest elnevezésű ifjú-
sági fesztivált. Idén közel hetven országból, több tízezer 
fiatal érkezett. Magyarországról és a magyar nyelvterüle-
tekről is több száz ember, beleértve azt a hetven fős, fő-
ként középiskolásokból és egyetemistákból verbuvált csa-
patot is, akikhez én tartoztam. 
Medjugorje az egyik legvitatottabb kegyhely, még az 
odalátogató klerikusok és laikus hívek sem alkotnak 
egységes véleményt. A saját célom sem az volt, hogy a 
jelenések kérdésében állást foglaljak, hanem az, hogy 
részt vegyek egy olyan, keresztény fiataloknak szóló 
eseményen, ami szellemi és lelki kikapcsolódást, feltöl-
tődést nyújt. 

A 28. Mladifest mottója: 
Gazdagodjatok mind jobban a szeretetben.

cenAcoLo közössÉGBen

A fesztivál szerves része a Cenacolo közösségben élők ta-
núságtétele, előadása, munkája. Velük nemcsak a rendez-
vény központi helyszínén, hanem közösségi otthonukban 
is lehet találkozni. A Cenacolot egy dél-olaszországi szer-
zetes, Elvira nővér alapította harmincegy éve, azzal a cél-
lal, hogy segítsen a szenvedélybetegeken. Ma már több, 
mint hat tucat házuk van a világ minden pontján. Az itt 
élő fiatalokat imádságos lelkület veszi körül, amivel pá-
rosul a munka szeretete. Az életbe való visszaintegrálás 

gerlACHfAlVy rékA

Ilyen volt a 28. mladIfest

Fotók: Petrovics Anna
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ták és egy kordéhoz kötve a mélybe gurították 
a később róla elnevezett hegyről. Testét előbb a 
jelenlegi Belvárosi Plébániatemplomban, majd 
később Csanádon helyezték örök nyugalomra. 
További sorsáról nem lehet tudni, Velencében 
viszont, a Santa Maria e Donato bazilika oltá-
ra alatt látható ereklyéről állítja a felirat, hogy 
az Szent Gellért teste. Nyilvánvalóan nem az 
egész test van elhelyezve az oltár alatt, hiszen 
több magyar templomban is találhatunk kisebb 
nagyobb ereklyéket Szent Gellérttől, de elkép-
zelhető, hogy a gazdag Velencei Köztársaság-
nak fontos volt, hogy úgymond visszaszerezze 
a város egyetlen olyan szentjét, aki vértanú lett. 
Pontos adatot nem találtam, hogy hogyan ke-
rülhettek el Murano szigetére ezek a relikviák, de három 
tézist is fel lehet erről állítani. 1. A Velencével való jó 
kapcsolat érdekében adta a Magyar Királyság. 2. Egy Ve-
lencével való háború során, mint a béke egy feltételeként 
került oda. 3. Velence visszavásárolt az ereklyékből.
Bár az egyetlen velencei vértanú volt, tisztelete mégsem 
annyira érezhető manapság a szigetvárosban. Ez azért 
is különös, mert több helyen is összetalálkozhatunk áb-
rázolásával, így a szeminárium templomában is látható 
szobra, de még a Szent Márk Bazilikában is látható róla 
mozaik az egyik oldalhajó boltívében. A szent püspök 
emlékét a kapucinus szerzetesek őrzik leginkább. Ennek 
legfőbb oka, hogy Magyarországon nincs önálló rend-
tartománya a kapucinus rendnek, hanem a Velence köz-

pontú Triveneto tartományhoz tartozik, így igazából a 
magyar kötődések miatt is ápolják Szent Gellért kultuszát. 
Ez a tisztelet pedig abban is megjelent, hogy nemrégiben 
építettek templomot az első Csanádi püspök tiszteletére, 
Sacca Fisola szigetén.
A fenti cikkből láthatjuk, miként alakult Szent Gellért 
püspök élete, mielőtt Magyarországra érkezett volna, 
illetve hogy miként mutatkozik meg tisztelete szülővá-
rosában. S bár származása alapján nem mondhatnánk, 
de a magyar népért végzett szent szolgálata miatt, amit 
kultuszának őrzése is bizonyít, igazi magyarként tekin-
tünk Gerardo Sagredo-ra, azaz Szent Gellért vértanú 
püspökre.

Az idén nyáron alkal-
mam nyílt ellátogatni 
a lagúnák városába, 
Velencébe. Barátom, 
egy éppen ott élő ka-
pucinus szerzetes hí-
vott meg, és vállalta, 
hogy megmutatja a 
város főbb neveze-
tességeit, különös-
képpen is a magyar 
vonatkozásokra te-
kintettel. A legtöbb 
ilyen vonatkozás per-
sze a város szülötté-
vel, Szent Gellérttel 
volt kapcsolatban. 

Ezen írásomban szeretném bemutatni azokat az érdekes-
ségeket, amiket én ott láttam- hallottam, ezáltal megmu-
tatni, hogyan emlékezik meg szülővárosa a Csanádi Egy-
házmegye első püspökéről. 
Szent Gellértről talán nem csak a katolikus hívek, de min-
den magyar ember tud mondani valamit. Életének leg-
kiemelkedőbb eseményei közül bizonyára legalább egyet 
meg tudnának nevezni, példaképpen hogy Szent Imre 
nevelője vagy a Csanádi Egyházmegye első püspöke volt, 
vagy hogy vértanúhalált halt, amely a róla elnevezett Gel-
lért hegyen történt. Kultusza olyannyira elterjedt, hogy 
igazi magyar szentként tiszteljük már, pedig származá-
sa alapján ezt semmiképpen sem lehetne rá mondani. A 
szent püspök ugyanis Gregorio Sagredo néven született 
980 körül Velencében. Családja nem csak egy egyszerű 
közemberi család volt a szigetköztársaságban, ugyanis 
politikai és egyházi személyeket is adott Velencének. A 

família három legnevezetesebb tagjáról emlékezik meg a 
San Francesco della Vigna templomban található Sagredo 
kápolna, ahol a két oldalfalon egy-egy mellszobor látható: 
az egyik Alvise Sagredo, velencei pátriárka, a másik pedig 
Nicolo Sagredo, velencei dózse. Az oltárképként szolgáló 
szobor a család szenté avatott tagjának, Szent Gellértnek 
állít emléket. A Sagredo palota egyébként ma is megtalál-
ható Velencében és szállodaként üzemel.
Szent Gellért fiatalon megbetegedett és úgy tűnt, hogy 
nem marad életben, ezért apja, Gerardo fogadalmat tett, 
hogy ha a fiú felgyógyul a San Giorgio-szigeten lakó ben-
cések imájára, akkor fiát Istennek fogják szentelni. A fiú 
felgyógyult, és így ott maradt a bencések között, ahol egy-
re jobban beavatták őt a szerzetesi életbe. A Gellért nevet 
apja iránti tiszteletből vette fel, aki egy szentföldi zarán-
doklaton vesztette életét, ahol arabok ölték meg. Ekkor 
Gellért 15 éves lehetett. 25 évesen a kolostor perjele lett, 
majd Bolognába küldték tanulni, hogy tanár lehessen a 
kolostor iskolájában, ám az oktató munka nem tartott 
sokáig, mert az apát halálával, rendtársai őt választották 
meg utódjának. A templomban ma is látható egy em-
léktábla, hogy Dessewffy Sándor Csanádi püspök 1900. 
szeptember 25-én szentmisét celebrált elődje tiszteletére, 
itt ahol apát volt. A San Giorgio templom másik neveze-
tessége, hogy 1800-ban, miután VI. Piusz pápa meghalt 
Napóleon fogságában, a pápaválasztó konklávé itt gyűlt 
össze, itt választották meg VII. Piuszt.
Három évig volt apát Gerardo Sagredo, majd úgy dön-
tött, hogy lemondva tisztségéről, a Szentföldre zarán-
dokol. Ezen út során jutott el Magyarországra, ahol 
előbb Szent Imre herceg nevelője, majd pedig a Csanádi 
Egyházmegye első püspöke lett. 1046-ban szenvedett 
vértanúhalált, amikor a Lengyelországból hazaérkező 
Vászolyfiak elé tartott, ám Vatha pogány lázadói elkap-

mészáros bArnAbás

szent gellért és velence

riz AttilA

kastélyom az ôsz…
..., gótikus, színpompás remek;
Száradó szőlőlevelek, rozsdabarna fák,
Libegve hulló színes keretek...
Kastélyom az ősz: a mosolygós szomorúság.
Ha lehullik az este, az erkélyre kilépek
S a homályos messzeségbe nézek;
Amerre csak ellátok: aranyló fény remeg a fákon.
– lágytüzű, gyönge fény... Az én világom!
Kastélyom az ősz: tágas és remek!
Ha jönnek elfáradt emberek, de szívükben mosolygás van,
És könnyezik két meleg szemük, kastélyom nekik kitárom:
Jöjjetek testvérek! Ez az én világom!



Vélemény
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VáRos 
Valószínleg sokunk számára ismerős 
környezet, a nagymúltú, elitnek számító, 
városi, egyházi oktatási intézmény. Az 
ide járó gyermekek többsége a számunk-
ra hétköznapi fogalmakkal, értékekkel: 
imádságok, szentmise, Isten, szeretet, 
tisztelet, üdvösség, nem csak abban a 
nyolc órában találkozik, melyet az isko-
lában tölt. A gyerekeknek a többsége val-
lásos családból érkezik, ahol esténként a 
szülőkkel együtt imádkoznak, a család 
könyvtárában több Biblia is fellelhető, 
melyet fel-fellapoznak. Vasárnaponként ott vannak együtt 
a szentmisén. A gyerekek minden igényt kielégítően fel-
készülnek a szentségek felvételére, az első szentáldozást 
vagy bérmálást megelőző napokban szinte az összes kér-
désre megfelelően tudnak válaszolni.
Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a család élete nem 
minden esetben tükrözi a katolikus szellemiséget. Lehet, 
hogy a szülők elváltak, patchwork-családokban élnek a 
gyerekek, de ennek ellenére igyekeznek példamutatóan 
viselkedni, és jó hatással vannak rájuk az osztálytársaik is.

FALU
Ezzel szemben egy kelet-magyarországi kistelepülés 
olyan, mintha egy másik világ lenne. Az itt élő emberek 
szociokulturális környezete is más adottságokkal rendel-
kezik, mindenesetre már első látásra két nagy csoportra 
különíthetőek az itt élő gyerekek. Vannak a mélyen, de sa-
játos módon vallásos gyerekek, akik igazán tisztelik Szűz 
Máriát, Jézust és a szenteket, azonban az ő értékrendükbe 
belefér a drogkereskedelem, lopás, garázdaság. Előfordul, 
hogy ezek a gyerekek két-három hétig nem járnak iskolába, 

de vasárnap olykor-olykor megjelennek a 
templomban a szentmise kezdete után öt 
perccel. Máskor az iskolában nagy lelke-
sedéssel ígérik, hogy vasárnap ott lesznek 
a szentmisén, viszont még sem jönnek el. 
A szülők nem kísérik el őket soha, mert 
legtöbbször apuka börtönben ül vagy 
részeg, anyuka pedig napszámban van. 
Ezek a tanulók halmozottan hátrányos 
helyzetűek, a gyámügy által védelembe 
vett gyerekek, akik, ha nem is értelmi fo-
gyatékosok, de biztosan sajátos nevelési 
igényűek vagy beilleszkedési-, magatar-

tási, tanulási zavarokkal küzdenek. Ezektől a gyerekektől 
a házi feladat elvégzése sem várható el, hiszen a tankönyv 
is hetek óta hiányzik vagy egyáltalán nincs, de lehet, hogy 
azzal gyújtottak be. A családnak se házi könyvtára, se Bib-
liája, hiszen a szülők jó, ha befejezték a nyolc általánost, 
bár jellemzőbb, hogy az ötödik-hatodik osztályt fejezték 
be. Félév közeledtével az ilyen gyerekek füzete már el-
veszett, tolla, ceruzája végképp nincs, hiszen még cipőre 
sem telik. Ilyen felkészültség és körülmények mellett nem 
várható el olyan szintű háttértudás elsőáldozás előtt, mint 
az említett városi iskolák tanulóinál. Igaz, hogy a gyerek 
az elsőáldozás előtt pár héttel, hónappal még nincs meg-
keresztelve, de óvoda óta jár hittanra -már, ha megjelenik 
az iskolában - és elő-elő fordul a szentmiséken is. Nagy 
az esély rá, hogy a szülők nyomdokait követve öt-hat év 
múlva ők is szembekerülnek a törvénnyel, de most mégis 
meg kell tennünk mindent, hogy közelebb hozzuk őket Is-
tenhez. Úgyhogy a hitoktató szó szerint kézen kell fogja a 
szülőt, a keresztszülőket és a gyereket, hogy be tudja őket 
vinni a templomba és a harmadik megbeszélt időpontban 
megjelenve megkeresztelkedhessen a gyermek. Így pár 
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Szentségimádás minden hónap első hétfőjén a
Magyar Szentek templomában.
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2. töRtÉneLmI tánckLUB

„A 17-19. századi báltermek népszerű társastáncaiból 
válogatunk havonta egy alkalommal. A vidám, játékos, válto-
zatos térformákkal járt csoportos angol kontratáncok mellett 
terítékre kerül a 19. század elején népszerűvé váló waltz és a 
quadrille is, azaz a négy pár által táncolt francia négyes.
Sem előzetes tánctudás, sem pár nem szükséges, csak egy lapos 
sarkú, vékony talpú cipő és lelkesedés!”
https://www.facebook.com/events/1872771876308455/?re-
f=ts&fref=ts

5. „777 oFFLIne”

A 777 blog szerkesztői havonta egyszer élő beszélgetésre hívnak korunk aktuális
problémáiról tárgyalva keresztény szemmel.

https://www.facebook.com/777blog.hu/?fref=t

györgy CsAbA  

falu vs. város
egy katekéta szemszögébôl

3. páL FeRI AtyA közössÉGÉnek esemÉnyeI

Ennek a közösségnek a Facebook oldalán rengeteg ajánlót találhatsz. Pál Feri atya előadásai, 
bulik, táborok, közösségi események.

https://www.facebook.com/Palferi.hu/?fref=ts

4. pepItA kLUB

Ismerd meg a jazz világát! Tánctanfolyamok, bulik, filmklubok, táborok, klassz közösség!

https://www.facebook.com/pepitaklub/?fref=ts
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hónappal később el tudja küldeni a szülő a gyereket az el-
sőáldozásra, kócosan, lyukas, piros melegítőben.
A peremterületen élő gyerekek másik csoportját azok a 
gyerekek alkotják, akiknek a szülei a kommunista rend-
szer idején voltak gyerekek. Az ő szüleik inkább nem koc-
káztattak és kihagyták a gyerekek vallásos nevelését. Mivel 

ezek a gyerekek harminc-negyven éve vallás nélkül nőttek 
fel, nem tartják fontosnak saját gyermekük vallásos ne-
velését sem. Éppen nem tiltják a gyereket a hittanra vagy 
szentmisére járástól, de nem is ösztönzik őket. Az érintett 
gyerekek, ha meg is jelennek a szentmisén vagy egyedül 
jönnek, vagy a szülő elhozza a misére, majd a mise végén 
eljön érte. Az sem ritka, hogy a gyerek azért nem jön el 
a misére, mert csak vasárnap és csak 11 és 12 óra között 
tudnak a közeli város hipermarketjében bevásárolni. Rá-
adásul a gyerekekkel nem beszélgetnek otthon, a számí-
tógépes, öldöklős játékok jelentik az egyetlen ingerforrást 
számukra, ezért ezeknek a tanulóknak általában nem is 
az értelmi, mindinkább az érzelmi képességeivel vannak 
nagy gondok. Teljesen üresek, érdektelenek mások érzé-
seivel, problémáival szemben.
Összeségében azt hiszem, nagy kihívást jelent mind a 
városi, mind a falusi iskolákban végzett szolgálat. Míg 
az egyik szakmai felkészültségünket teszi próbára, addig 
a másik leginkább türelmünket, kitartásunkat és igen 
sokszor hitünket is megpróbálja. Volt részem az érem 

mindkét oldalát megtapasztalni. Akadt számtalan nehéz 
és kilátástalannak tűnő pillanat, de annál több szeretet 
és pozitív élmény. A nehéz percekben mindig Teréz anya 
gondolatai adtak erőt és útmutatást számomra:

A gyertya fénylik, világít, 
Hogy hánynak, nem tud róla. 
Jónak, rossznak világít? 
A gyertya sem tudja. 

Ég, mert ez a rendeltetése, 
Szolgálja az életet, 
Betölti csendben a hivatását, 
aztán feledésbe megy. 

A külsején nincs semmi szépség, 
De, felér annyi széppel, 
Amíg másnak fényt sugároz, 
Addig önmaga ég el. 

Legyek én gyertya, csendes eszköz, 
Szolgája az égi fénynek, 
Hogyha Istenem úgy akarja, 
Ne tudjam, kiért, s kikért égek. 

De világítsak szüntelen, 
Míg csak tart a földi létem. 
Aztán mint a leégett gyertyát 
Felejtsék el, hogy értük égtem.
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„Aki a korszellemmel
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megözvegyül”
Interjú Rokay Zoltán professzor úrral

És te Betlehem, Júda földje,
semmiképp sem vagy a legkisebb
Júda fejedelmi városai között,
mert belőled támad majd a fejedelem, 
aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.
(Mt 2,6)

Carol Sheli Cantrell festménye
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