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ÁPRILY LAJOS: ÚJ KÖZÉPKOR

 
Testvér, a földről szökni kezd a fény 
s goromba gyolcsig vedlik itt a pompa. 
Törd össze tükröd, vesd le álruhád, 
nincs menedéked, csak a katakomba. 
 
Palotáidba csóvát sújt a szél, 
csillárodat egy vak villám kioltja. 
Készíts kanócot, gyújtsd a mécs-olajt, 
sötét világ a sírok kriptaboltja. 
 
Fenn szó vakított, szikkasztott a fény –  
zsoltár-fogantatók a hosszú éjek, 
ős ritmusokra árnyak ringanak 
és ismét aknamélyből zúg az ének. 
 
Látóbb a lélek, mint a macskaszem 
s lázas szemek közt tisztán áll az oltár. 
Szódról lefoszlik minden cifraság 
s szív-ezredek dobbannak, hogyha szólnál. 
 
Sors szánt feletted, romlás tornyosul, 
a végítélet részeg lába tombol. 
S mint újszülött-hang, győztes-érdesen 
új lélek Krisztus-hangja sír a romból. 
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SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA, A TÖRTÉNELEMFORMÁLÓ SZEMÉLYISÉG 

EMLÉKEZETE 
 

Október 12-én Szent II. János Pál negyven évvel ezelőtti pápává választásának 
alkalmából „Pápa a vasfüggönyön túlról” címmel szervezett konferenciát a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága és lengyel partnerintézménye, az Instytut Pamieci 
Narodowej (IPN) a Parlament felsőházi üléstermében. A rendezvény védnökei 
Marek Jędraszewski krakkói érsek, Kövér László országgyűlési elnök és Marek 
Kuchciński, a lengyel parlament marsallja (alsóházi elnöke) voltak. A konferen-
cián többek között jelen volt Michael August Blume apostoli nuncius és előadást 
tartott Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Az aláb-
biakban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek a konferencián elhangzott be-
vezetőjét idézzük. 

 

SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPASÁGÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI 

Országház, Felsőházi terem, 2018. október 12. 

 

Negyven évvel ezelőtt lelki és szellemi földrengés hullámai terjedtek az akkor 
még vasfüggönnyel kettéosztott Európa országaiban, de a többi négy földrészen 
is. Az epicentrum az Örök Városban, Rómában volt, a Szent Péter téren, amikor 
Jézus Krisztus földi helytartója, az újonnan megválasztott, ma már szentként tisz-
telt II. János Pál pápa megjelent az erkélyen, és az ott egybegyűlt százezres tö-
megen keresztül felszólítást intézett az egész emberiséghez: „Ne féljetek! Nyissá-
tok meg szíveteket, nyissátok meg a határokat Krisztusnak!”  

Bő negyedszázados pápaságának gazdag tanítását féltőn őrzi örökségként min-
den Istenben hívő jóakaratú ember, szerte az egész világon. Ezt a fölmérhetetlen 
gazdagságot néhány mondatban lehetetlen összefoglalni, ámde lehetséges belőle 
a legfontosabb összetevőket kiemelni. „Az igazság szabaddá tesz titeket” – sze-
rette idézni az evangéliumot, amelyről bátran vallotta: „A pápának nem az a föl-
adata, hogy megváltoztassa az evangéliumot, hanem hogy változatlanul megőriz-
ze és továbbadja.” Az igazság fényében volt elszánt harcosa az igazi emberi jo-
goknak, s megkülönböztetve az ocsút a búzától, vetette el a liberalizmus által ki-
talált, emberi jogoknak álcázott hazugságokat, mint például azt, hogy az ember-
nek jogában áll megteremteni önmagát az emberi és a társadalmi természet tör-
vényei ellenében.  
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Mindeközben hangoztatta, hogy a teremtett embernek jogai mellett kötelessé-
gei is vannak Istennel, önmagával, felebarátaival, a nemzettel, a szülőhazával, a 
társadalommal, sőt az egész emberiséggel szemben. Ő volt az, aki néven nevezte 
a magát haladásnak álcázó eszmék együttesét, a halál kultúráját, és védte az em-
beri életet fogantatása első pillanatától az utolsóig. Mindez nem tetszett a közvé-
leményt formáló, 68-as európai „elitnek”, és Szent II. János Pál egész pápasága 
alatt az igazságot gyűlölő média támadásainak, össztüzének volt kitéve, miköz-
ben tanítását elhallgatták, félremagyarázták, kiforgatták, eltorzították. Elég csak 
az Istentől akart család védelmére gondolni, amelyben egy férfi és egy nő fel-
bonthatatlan életszövetségéből új életek születnek, amelyeket a szülők Isten áldá-
saként fogadnak. Mennyi gúnyolódás kísérte az öt világrészen megtett lelkipász-
tori látogatásai során a család védelme miatt!  

Vagy gondoljunk az Öbölháborúra. A pápa egy híján hatvanszor ítélte el, mert 
tudta, hogy nem lehet országokat, archaikus társadalmakat szőnyegbombázással 
átvinni a nyugati demokráciába. Prófétaként előre látta a következő évtizedek so-
rán a kereszténység puszta léte ellen bekövetkező támadásokat, s ezek ellenében 
fogalmazta meg hitét Istenben, emberben, családban, nemzetben, hazában, a ke-
reszténynek megmaradó Európában. Íme, a bővizű forrás, amelyből napjainkban 
is meríteni kell a devianciák halált hozó sivatagában vándorló keresztény népek-
nek, ha csak szándékosan nem akarnak szomjan halni.  

Szent II. János Pál pápaságának következményei még messze vannak teljes ki-
bontakozásuktól. Az életében bekövetkezett történelmi változások visszájára for-
dulhatnak a jelenlegi hatalmi központok túlnyomó többségében uralkodó keresz-
tényellenesség következtében, ha a nagy pápa tanítását elhanyagolnánk. Emlé-
kezzünk vissza pápaságának utolsó idejére, és 2005 tavaszára. Szenvedéseit nem 
rejtette el, mert vallotta: ezáltal Jézus Krisztus szenvedéseit kiegészíti. Ezzel vég-
ső tanítást adott minden jóakaratú embernek. Valójában az ő fájdalmakkal teli ar-
cában az egész szenvedő emberiség arca lett láthatóvá.  

Amikor Szent II. János Pál pápaságának lelki-szellemi következményeit 
számbavesszük, ne feledkezzünk el e végső, nagy katekéziséről. Porhüvelye bé-
kében nyugszik Szent Péter sírja közelében, munkásságának lényege jelen van 
napjainkban, közöttünk. Drága örökségünkkel az evangélium szellemében jól sá-
fárkodjunk! 

Nagy Szent II. János Pál pápa, könyörögj érettünk! 
 

Források: 
www.magyarkurir.hu – Magyar Kurír katolikus hírportál 

www.kdnp.hu – a Kereszténydemokrata Néppárt honlapja 
www.neb.hu – a Nemzeti Emlékezet Bizottsága honlapja 
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100 ÉVES A LENGYEL FÜGGETLENSÉG

Száz évvel ezelőtt, 1918. november 11-én – több mint egy évszázados fel- és 
megosztottság után az I. világháború lezárultával – nyerte vissza Lengyelország a 
függetlenségét. 

FERENC PÁPA ÜZENETE LENGYELORSZÁG FELSZABADULÁSÁNAK 

CENTENÁRIUMÁRA 
A lengyel haza függetlenné válása századik évfordulójára Ferenc pápa levelet 

küldött Stanisław Gądecki poznani püspöknek, a lengyel püspöki konferencia el-
nökének. A pápa levélében magasztalja a véráldozattal megszerzett szabadságot, 
hálát ad Istennek a szabadulás kegyelméért, majd a huszadik század kivételes 
nagy tanújának, Szent II. János Pál pápának az imádságából kiindulva a hit, a re-
mény és a szeretet kegyelmét kéri minden lengyel számára, azért, hogy jóra hasz-
nálják a szabadságnak ezt a drága ajándékát. 

Forrás: www.vaticannews.va – Vatikáni Rádió 

A LENGYEL FÜGGETLENSÉG ÜNNEPE TEMPLOMUNKBAN 
November 18-án vasárnap délelőtt ½ 10-kor templomunkban, melynek válasz-

tott védőszentje Szent II. János Pál, a XX. század történelmet formáló pápája, a 
lengyel nép szülötte, szentmise keretében emlékez(t)ünk meg Lengyelország száz 
évvel ezelőtti függetlenné válásáról. A szentmisében velünk ünnepel(t) Csúcs 
Lászlóné Halina asszony, az Országgyűlés lengyel nemzetiségi szószólója. Kö-
szönjük Neki megtisztelő jelenlétét! A szentmiséhez kapcsolódóan a templomtér-
ben elhelyezett, a lengyel függetlenség történetét bemutató rollup kiállításért is 
őt, illetve Joanna Urbanska úrhölgyet, a Lengyel Intézet igazgatóját illeti köszö-
net. 

SZENT II. JÁNOS PÁL ÉS A HARMADIK FATIMAI TITOK 
(egy zarándokút margójára) 

1917. május 13-án jelent meg elő-
ször a Szűzanya Fatimában a három 
pásztor gyermeknek – Jácintának, 
Franciscónak és Lúciának. A Szűz-
anya ezt követően hat hónapon át 
minden hónap 13. napján megjelent a 
gyerekeknek és azoknak, aki velük 
tartottak (július 13-án már 2-3000 za-
rándoknak). A Szűzanya üzent is a 

gyermekekkel. A gyerekek elbeszélé-
sét a helyi plébános kételkedve hall-
gatta, és az „ördög cselfogását” sejtet-
te a történtekben. Lúciát ez mélyen 
megviselte, és – csak a másik két ki-
sebb gyermek elkeseredését látva – 
döntött úgy, hogy a következő hónap-
ban ismét elmennek a jelenés helyére. 
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Szeptemberben azután a Miasszo-
nyunk titkokat bízott a gyermekekre. 

Az első a pokol bemutatása volt tűz-
tenger és a benne elmerülő ördög és a 
bűnös lelkek képével. A második titok 
a Szűzanya Szeplőtelen Szíve tisztele-
tének megalapítása, melyet Isten azért 
rendelt, hogy a pokoltól megmentsen 
sok szegény, bűnös lelket. Miasszo-
nyunk megjósolta a II. világháború 
eljövetelét XI. Piusz pápa idejében, ha 
Oroszország nem hagy fel bűnös ter-
veivel. A háború megakadályozására 
Oroszország felajánlását kérte az Ő 
Szeplőtelen Szívének és a szombaton-
kénti engesztelő szentáldozás beveze-
tését. A harmadik fatimai titok sokáig 
az egyház legféltettebb titka volt, így 
Lúcia nővér – aki a három gyermek 
közül egyetlenként érte meg a felnőtt-
kort – később sem hozta nyilvános-
ságra. Ezzel a Szűzanyának engedel-
meskedett, aki még arra kérte a gyere-
keket, ha rózsafüzért imádkoznak, 
minden tized után ezt kérjék: „Ó Jézu-
som, bocsásd meg bűneinket, ments 
meg minket a pokol tüzétől, vidd a 
mennybe a lelkeket, különösen azokat, 
akik a legjobban rászorulnak irgal-
madra.” A harmadik titkot végül Lú-
cia nővér 1941. augusztus 31-én leírta 
és decemberben újabb kiegészítést fű-
zött hozzá. Azonban sem XXIII. János 
pápa (1959. augusztus 17-én olvasta 
az üzenetet), sem VI. Pál pápa (1965. 
május 27-én olvasta az üzenetet) nem 
engedélyezte annak nyilvánosságra 
kerülését. Szent II. János Pál, az ellene 
1981. május 13-án elkövetett merény-
letet követően olvasta el az üzenetet és 

döntött arról, hogy a világot Szűz Má-
ria Szeplőtelen Szívének szenteli és írt 
egy imádságot is. 

1981. június 7-én, pünkösd napján, 
a Santa Maria Maggiore bazilikában, 
II. János Pál megtette a felajánlást. 
Mivel a merénylet miatt a pápa sze-
mélyesen nem lehetett jelen, beszédét 
hangfelvételről mondta el: 

“Ó emberek és népek Anyja, aki is-
mered minden szenvedésüket és remé-
nyüket, anyai szívvel érzed a világban 
folyó összes harcot a jó és a rossz, a 
világosság és a sötétség között, halld 
meg a Szentlélekben közvetlenül Szí-
vedhez intézett kiáltásunkat. Öleld át 
az Anya és az Úr Szolgálóleánya sze-
retetével azokat, akik leginkább várják 
ezt a szeretetteljes lehajlást, és azokat 
is, akiknek odaadására te különösen is 
vársz. Vedd anyai oltalmadba az egész 
emberiséget, melyet, ó Anyánk, biza-
lommal fölajánlunk neked. Jöjjön el 
mindenki számára a béke és a szabad-
ság ideje, az igazság, az igazságosság 
és a remény ideje.“ 

 A felajánlást a pápa két alka-
lommal is megerősítette: Fatimában 
1982. május 13-án – amikor Mária 
csodálatos oltalmát egy királynői ko-
ronával köszönte meg, melybe beépí-
tették azt a lövedéket, amely a me-
rényletkor a pápa szívének közvetlen 
közelében haladt el – és Rómában, 
1984. március 25-én, Mária „Igen”-
jének napján, a megváltás 1500. év-
fordulóján – amikor lélekben Rómába 
hívta a Szentatya a világ valamennyi 
püspökét a felajánlásra.  
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Lúcia nővér 1989. november 8-án 
kelt levelében megerősítette, hogy ez 
a felajánlás megfelelt a Szűzanya kí-
vánságának. 

A Szentatyát igen bensőséges kap-
csolat fűzte a Fatimai Szűzhöz, hiszen 
három ízben is elzarándokolt hozzá. 
2000. május 13-án - amikor Fatimá-
ban boldoggá avatta Franciscót és Já-
cintát és a sekrestyében megáldotta az 
akkor már 93 esztendős Lúciát - 
Angelo Sodano bíboros államtitkár az 
ünnepi mise végén bejelentette, hogy 
a pápa kérésére a Vatikánban hamaro-
san nyilvánosságra hozza a Hittani 
Kongregáció a harmadik titokról szóló 
szöveget. Ez végül június 26-án meg 
is történt. Lúcia így vallott a harmadik 
titokról 1944-ben: 

Láttunk egy fehérbe öltözött püspö-
köt „akiről úgy gondoltuk, ő a Szent-
atya”. Sok más püspök, pap, szerzetes 
és szerzetesnő ment föl egy meredek 
hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt 
állt fatörzsekből, mintha hántolatlan 
paratölgy lett volna. A Szentatya, mie-
lőtt odaért, egy félig lerombolt, félig 
düledező városon ment keresztül bot-
ladozó léptekkel, fájdalommal és ag-
godalommal telve imádkozott az út 
mentén heverő holtak lelkéért. Fölérve 
a hegy tetejére, térdre borult a nagy 
kereszt lábánál, és egy csoport katona 
lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, 
megölte őt. Ugyanígy haltak meg 
egymás után csoportokban a püspö-
kök, papok, szerzetesek és szerzetes-
nők, különféle világi emberek, külön-

böző társadalmi osztályokból és állá-
sokból való férfiak és nők. 

A Szentatya életét a Fatimai Szűz 
mentette meg, amikor a profi bérgyil-
kos golyójától nem engedte meghalni. 
Ő volt tehát a „fehérbe öltözött püs-
pök”. 

Kérdések és válaszok: 

Tudunk-e mi is olyan nyitottak len-
ni Isten igéjére, Jézus szavaira, az 
evangélium betűire, mint a pásztor 
gyermekek voltak Fatimában? A za-
rándokút célja éppen ennek a nyitott-
ságnak a megélése volt. Miként ezt 
Varga András atya mondotta, „a za-
rándokút elején mindnyájunk lelkében 
van egy keret, melybe az út során 
majd megrajzolódik egy kép. Az, 
hogy a kép mit fog ábrázolni, a nyi-
tottságunktól függ!” Lényeges szem-
pont, hogy ki miért jött, mit is várt va-
lójában a zarándoklattól. Mi a Szent-
atyán keresztül közelebb jutottunk a 
Szűzanyához. Erőt merítettünk az Ő 
erejéből, melyet versében Sík Sándor 
oly szépen fogalmazott meg („Ó hogy 
nézte távolodó képét/Mikor elment, 
három éve, végkép!/Nézi most is ro-
gyadozó testtel,/Kicsi fiát a szörnyű 
kereszttel”).  

A fenti szöveg összeállításában 
nagy segítségemre volt a zarándoklat 
másik lelki vezetőjének, Farkas István 
(Lupus atya) piarista szerzetes atyának 
az elmélkedése, mely az úton is ve-
lünk volt. Köszönjük, hogy ott lehet-
tünk! 

KI 
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SÍK SÁNDOR: A KERESZTÚTON 
Megy a Jézus a Kálváriára, 
Fejében a töviskoronája. 
Véres rózsák verték ki a testét. 
Megy a Jézus, viszi a keresztjét. 
Most először roskadt el alatta, 
Vad pribékek keze fölrángatta. 
Szeges szíjak a húsába tépnek, 
Borzalommal kísérik a népek. 
Szeges szíjak, csontig elevenbe. 
Jön az úton Szűzmária szembe. 
A szeméből mennyek mosolyognak, 
De szívében hét tőre pokolnak. 
Nézi Jézust, nézi a keresztfát, 
Azt a véres, verejtékes orcát, 
Azt az Arcot, azt az édes-egyet, 
Aki az ő testéből testedzett. 
Kis Betlehem boldog éjjelében 
Ő ringatta ámuló ölében, 
Ő mosott rá, főzött és dagasztott, 
Ágya szélén de hányszor virrasztott! 
Ruhácskáit szőtte, fonta, foldta, 
Haj pedig már akkor is de tudta … ! 
Ó hogy nézte távolodó képét, 
Mikor elment, három éve, végkép! 
Nézi most is, rogyadozó testtel,  
Kicsi fiát a szörnyű kereszttel. 
Nézi, nézi fátyolodó szemmel. 
Megy a Jézus, utána a tenger. 
Véres úton, végestelen hosszan:  
Tenger ember, férfi, gyerek, asszony, 
Véres tajték veri ki a mesgyét. 
Valamennyi viszi a keresztjét. 
  
Nem hiányzik senki sem a sorból: 
Legelől a tizenkét apostol, 
Utánuk a számolatlan ezrek,  
Ködbevesző végtelen keresztek. 
Ott piheg a sok mái szegény is, 
Édesapám, édesanyám, én is! 
Hétfájdalmas, nézz ide miránk is, 
Krisztus Anyja, légy a mi anyánk is! 
 
(1943) 
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RÓNAI GYÖRGY: HIMNUSZ A BOLDOGSÁGOS SZŰZHÖZ 
Halkan hull az őszi este harmata… 

Harmatozd rám égi kedved, Mária. 

Oszladozzék balga szívem bánata. 

Te vigyázz rám, boldogságos Szűzanya. 

Hogyha kővel megdobnak az emberek, 

Szeljek nékik ízes búza-kenyeret. 

Töltse be a lelkemet a szeretet. 

Tiszta szívvel áldhassam szent Gyerme-
ked. 

Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd 

térítőm, hogy égi Atyánk fényeit 

szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg 

tengerszem a hajnal ifjú fényeit. 

Gyermek-kedvvel ámuljak a fényeken, 

Rózsa legyen tövisek közt életem, 

piros rózsa, virágozzak ékesen. 

Rózsakertek öntözője, légy velem. 

Ellankasztó szárazságot messze űzz. 

Égjek a szent szerelemben, mint a tűz, 

égi Tűznek tűztestvére, kit derűs 

kötelék a legfőbb Tűzzel összefűz. 

Fáradtságban biztatásod el ne vedd. 

Cirógasson langyos, puha tenyered. 

Jó öledbe hajtva tikkadt fejemet, 

megbékéljek, mint a megvert kisgyerek. 

Hogyha majd egy furcsa órán meghalok, 

mint Fiadat úgy öleljen két karod. 

Köszöntsenek örvendezve angyalok. 

Fogadjon be országodba magzatod. 

Ámen. 
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. . . ÉS A TIZENÖT „MINDMEGETTE” . . .
Kilencedik alkalommal szervezte 

meg ez év nyarán gyermektáborát a 
Szent II. János Pál pápa Karitász Cso-
port június 25-29. között. Táboraink-
ban irányadóként a Bibliából válasz-
tunk magunknak útravalót az 5 napra. 
Ebben az évben a tékozló fiú története 
adta a keretet hittantáborunknak. Lu-
kács evangéliumában találjuk meg a 
történetet, mely úgy kezdődik, hogy 
„Egy embernek két fia volt”. Ez a tör-
ténet az Atya irgalmáról szól. Nagyon 
gazdag jelentéssel bír, és elsősorban 
arra mutat rá, hogy az Atya – aki a 
Mennyei Atya szimbóluma –, minden 
gyermekét szereti. Mindig hazavár, és 
mindig megbocsát. A történet nagyon 
tetszett a gyerekeknek, főleg a fiúknak. 
A hét minden napján készültünk, hogy 
majd az utolsó nap délutánján szülők, 
nagyszülők jelenlétében előadjuk a tör-
ténetet. A jelmezeket is magunk készí-
tettük, illetve átnéztük az otthoni ru-
hásszekrényt, mi az, amit hasznosítani 
tudunk. A mindennapi programjaink 
mellett buzgón készültünk az előadás-
ra. No, ne szaladjunk ennyire előre, 
mert színes és vidám öt napot töltöt-
tünk el együtt. 

Engedtessék meg, hogy ne az utolsó 
sorokban, hanem most elöljáróban 
mondjak köszönetet segítőinknek és 
támogatóinknak. Cseh Zsuzsinak a fi-
nom borsólevest és paprikás krumplit, 
Turáni Emesének a rántott husis 
szendvicseket, Jordán Áginak a húsle-
vest és spagettit köszönjük. Hálásak 
vagyunk Zsarnóczay Istvánnak is, aki 

igazi lázba hozta a társaságot a papír-
tégla készítésének műveleteivel, a vég-
eredmény pedig egészen rendkívüli 
lett. Borinak köszönjük a 16 szeletes 
csokitortát, és jövőre még nagyobbat 
rendelünk! Köszönet az összes pizza 
szakácsnak és szakácsnőnek, és a 
„pizzafőnöknek”, Márknak. Köszönet 
Finok Orsinak az első napi kidobós já-
ték megszervezéséért a Nagyréten, és 
Czajlik Gabinak, aki már évek óta ve-
zényli a tábort alfától-omegáig. Kö-
szönjük Tóth Tündének a kecsketej 
adományát és Finok Orsinak a finom 
kecskesajtokat. Köszönjük Jármy Ka-
tának és a Bélápapusztai Lovas-
központnak a lovagoltatást. 

 
Első nap papírtéglát készítettünk, 

nemezeltünk. Majd következtek a ki-
rándulós napok. Közkívánatra, megis-
mételve az előző év élményfürdőzését, 
Esztergomba mentünk felfrissülni. 
Szerdán Tabajdon jártunk, ahol már 
törzsvendégek vagyunk a Bélápa-
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pusztai Lovasközpontban. Sőt, a lovak 
is messziről megismernek minket. A 
hét közepén Zsámbékra túráztunk, 
megnéztük a Romtemplomot és a 
Lámpamúzeumot, ahol mindig felfe-
dezünk valami érdekességet, ez az a 
hely, amit soha nem lehet megunni. Az 
utolsó nap mindig szomorúan kezdő-
dik, tudjuk, hogy délután 4-kor búcsú-
zunk egy egész évre.  

 
De az a nap most fergeteges volt; azt 

ettünk, amit saját magunk készítettünk: 
pizzát a javából. Főfő mester Márk 
volt, az ő irányítása alatt gyúrták, nyúj-
tották lányok-fiúk a tésztát, kenték a 
tepsiket, reszelték a sajtot, mosták a 
zöldségeket, keverték a salátát. Hát a 
végére mind megéheztünk. A sütőből 
mennyei illat árasztotta el a termet, alig 
vártuk, hogy megsüljön a pizza. A vé-
gén mindenki „mindmegette”, még a 
tepsit is kikapartuk a finom falatokért 
„harcolva”! Befejezésül következett a 
csokitorta – arra gondolva, jaj ez már 
nem fél belénk! –, és lám-lám, egy 
morzsa sem maradt. 

 
Az ebédet kipihenve készültünk az 

előadásra. Próba, öltözködés-
fésülködés, próba, csend. Lassan meg-
érkeztek a családtagok. Halkan leül-
nek, még mindig csend van. Négy óra-
kor elkezdődött az előadás: A tékozló 
fiú. 

 
A gyerekek átélve a kort, a történet 

mondanivalóját, kiválóan játszották 
szerepüket. Óriási taps, puszik röpköd-
tek. Ezzel az élménnyel egyszerűen 
búcsúztunk egymástól: „jövőre is jöhe-
tek?!” - kiabálták a templomkapuból. 

 

Hájas Ági, karitász tag 
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KIRÁNDULÁS MAKKOSMÁRIÁRA 

2018. SZEPTEMBER 29. 

Kirándulás vagy zarándoklat? Szép 
idő volt, bár eleinte kicsit csepergett 
az eső. De az erdőben ez egyáltalán 
nem zavart. Fogolykiváltó Boldog-
asszonyhoz indultunk, maroknyi cso-
port, Gábor atya áldásával a templom 
elől a pátyi szentmise kezdete előtt. 

 

 A legfiatalabb résztvevő féléves 
volt, a legidősebb már nyugdíjas. Ki 
mit vitt? Ez kinek-kinek a saját titka. 
Együtt azonban hordoztuk egész kö-
zösségünket. Az út vége meredek, ez 
a legnehezebb szakasz. Amikor az 
ember már fáradt, és az idő is szorít. 
Időben felértünk. Szép meglepetés 
volt számunkra, akik Pátyról gyalog 
érkeztünk, hogy több fiatal család és 
idősebb testvér is ott volt már közös-
ségünkből. A szentmisén már együtt 
vettünk részt. „Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, akik fáradtak vagytok és 
terheket hordoztok, én felüdítelek ti-
teket!” – ezt tapasztalhattuk meg a 
szép szentmisében, mely ezen a szent 
helyen, a püspök úr lélekemelő szavai 
által és a közös ünneplés öröme által 
(is) valóban felüdülést hozott mind-
annyiunk számára, akik ott lehettünk. 
Jövőre ismét útnak indulunk majd, és 
szeretettel várunk minden csatlakozni 
vágyót!  

Schumicky Ildikó 

SZÓTLANUL VAGY ÉKES, BÖLCS SZAVAKKAL 

1858. november 10-én éppen 160 
éve született Prohászka Ottokár, a bá-
tor és fáradhatatlan, szentéletű püs-
pök. Egykori egyházmegyéje konfe-
renciával és ünnepi misével készült 
ennek megünneplésére. Gábor atya 
hívei is részt kívántak venni ezen a 
gazdag lelki töltekezésen, de mivel a 

fehérvári program csak délután 4 óra-
kor kezdődött, adódott az ötlet, hogy a 
délelőttöt is hasonló élmények töltsék 
ki. Útba ejtettük hát a majki kamalduli 
szerzetesek kolostorát. Így került egy-
azon napra a némasági fogadalmat tett 
remeték és a tudós, harcos, modern 
hitszónok és író példája. 



 12 - MÉGIS 

Meleg, nyárias reggelen indult a 
busz Pátyról, majd Budajenőn és Per-
bálon telt meg a társutasokkal. Gábor 
atya azt javasolta, hogy Majkig az út-
időt a rózsafüzérrel mérjük. Három 
tizedig jutottunk, de a tizedek között 
sokat énekeltünk is. Méghozzá olyan 
kedves Mária-énekeket, amiknek 
többnyire csak az első két-három stró-
fájára futja, hiszen a szentmisén több-
re nincs idő. Most azonban végigéne-
keltük például a Boldogasszony-
anyánk mind a tizenkét szakaszát. Mi-
lyen öröm volt, hiszen egyik szebb, 
mint a másik! 

11 óra tájban értünk Majkra. Majk 
Oroszlány városának erdei ékszere. A 
Vértes lábánál fekszik, egy pompás 
horgásztó partján (Gábor atya most 
nem vetette ki horgait). A tó vize egy-
kor vízimalmot hajtott, amely ma már 
csak örömszerzőként működik. A tó-
partról kanyarodik fel az út a kolos-
torhoz, évszázados fák lombjai alatt. S 
egyszer csak hatalmas, hófehér épület 
tűnik elő a fák között, hosszan elnyú-
ló, emeletes kastély.  

Ez lenne a remetelak? 

Hiszen eddigi információink szerint 
magányosan és szótlanul élő remeték 
aszkétikus cellaházaira, afféle mester-
séges kis barlangokra készültünk. De 
nem lehet itt semmi kétség, a táblák, 
feliratok is a kamalduliak kolostorát 
hirdetik. 

Már az autóparkolóban, de itt a ko-
lostor körül is nagy építkezés folyik. 
Az építési területet kerítés zárja le, 
azon túl gépek dolgoznak, faragott 

kövek fekszenek katonás rendben. Fo-
lyik a kolostoregyüttes rekonstrukció-
ja. A főépület már kész van, a cellahá-
zak újjáépítése és a park egyes részei 
csak jövőre készülnek el. Az együttes 
közepén kimagaslik a romos temp-
lomtorony. Egy földrengés után, ami 
magát a templomot romba döntötte, 
ennyi maradt meg a templomból. En-
nek felújítása is most kezdődik. 

Barátságos, kedves kalauzunk vé-
gigvezet bennünket a főépületen, de a 
cellaházakat csak a vaskapun keresz-
tül, távolból láthatjuk. A kolostor két 
szárnya L-alakban ölel közre egy szép 
francia kertet. Ennek harmadik oldalát 
a gazdasági épületek zárják le, a ne-
gyedik pedig a cellaházak katonás 
rendben sorakozó – Uram bocsá’, 
szinte lakópark-szerű – együttesének 
támaszkodik. Ennek közepén állt egy-
kor a templom, most a magányos to-
rony ad sajátos hangsúlyt neki. 

De hát kik is azok a kamalduliak? 

A szerzetesrendet Szent Romuald 
alapította 1009-ben – tehát éppen 
1009 éve! – Itáliában. Az ifjú herceg 
vezeklésként minden tulajdonáról le-
mondott, és elvonult a világtól. A rend 
tagjai a lelki tökéletességre töreked-
tek, s noha kolostorszerűen szervezték 
meg életüket, a maga cellaházában 
mindegyikük elvonultan és magányo-
san élt. A rendbe jelentkezőknek hosz-
szú és kemény próbaidőt kellett letöl-
teniük, mielőtt a rendfőnök alkalmas-
nak minősítette őket, s letehették a fo-
gadalmat, elfoglalhatták remetecellá-
jukat. Némasági fogadalmat tettek, 
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napjuk a harangok szavára hajnali fél 
négykor kezdődött, s imádságban, el-
mélkedésben és munkában telt. Na-
ponta 8 órát imádkoztak. Egyszemé-
lyes kiskertjükben zöldséget, gyümöl-
csöt, gyógynövényeket termeltek. A 
megfogadott szótlanságot csak nagy 
ünnepeken, karácsonykor és húsvétkor 
törték meg néhány napra. 

A nagy kolostorépületben voltak a 
rend központi „intézményei”, a rend-
főnök lakosztálya és az igazgatási-
gazdálkodási irodák, a könyvtár, a 
gyógyszertár, s a laikus testvérek ter-
mei. A gazdaságot ezek a laikus test-
vérek vitték, s ők gondoskodtak a re-
meték mindennapi ellátásáról is, ami 
igen gyakran csak kenyér és víz volt. 
Az élelmet naponta egy fából ácsolt 
„postaládán” keresztül adták be, s ott 
vették át a remete esetleges leveleit is, 
amit a rendfőnök kapott kézhez, s azt 
elolvasva döntött további sorsáról. 

A rend Magyarországon a 17. szá-
zad végén jelent meg. Nyitra, Lánzsér 
(Landsee) és a szepességi Lechnic kö-
zelében építettek kolostort, majd 
1735-ben Majkon telepedett le három 
szerzetes. A kolostor számára a telket 
az Eszterházy grófi család adta. Az 
épület is az ő adományaikból épült. 20 
cellaházat terveztek, mindegyiket egy-
egy dunántúli arisztokrata család 
adományaiból. A donátorok címere 
díszítette a remetelakokat. Végül 17 
remetelakás készült el. 

A cellaházak alaprajzát a kiállításon 
láthattuk. Mai szemmel ez mind egy-
egy komplett kis garzonlakás. Maga a 

kolostorépület hatalmas kastély, s az 
egész együttes a barokk építészet 
minden fényűzésével gazdagon. Hol 
volt itt tehát a remetelelkület, a nincs-
telen szegénység és a magány? Erre 
válaszol csodálatos élményként a 
majki kolostor kiállításán az a fény-
képgyűjtemény, amit lengyel fotómű-
vészek készítettek a Krakkó közelében 
lévő nagyszerű kolostorban a rend 
fennállásának milleniuma alkalmából. 
2009-ben kivételesen hozzájárult a 
rend vezetőtestülete, hogy néhány 
olyan fotóművész, aki előzetesen 3 
hónapon át laikus testvérként meg-
osztja a rend mindennapjait (!), riport-
fotókat készíthessen a rend életéről, a 
testvérek mindennapjairól. Ezek a fo-
tók elemi erővel sugározzák ennek a 
rendkívüli életnek a lelkiségét. Az át-
szellemült elvonultságban, a munká-
ban és a némaságban is összefogott 
közösség együttes erejét. 

II. József trónra lépése azonban 
mindent gyökeresen megváltoztatott. 
A többi szerzetesrenddel együtt a 
kamalduli rendet is betiltotta. Kül-
földön természetesen tovább élt a 
rend, s él mindmáig. 

Majk pompás és hatalmas kolostorát 
a rend betiltása után az Eszterházy 
család örökölte, s ők laktak a kastéllyá 
alakított épületegyüttesben egészen az 
1950-es államosításig. Utána minden 
volt a kastély, ami azokban az évek-
ben a magyar kastélyok balsorsában 
lehetséges volt. A kolostor és a későb-
bi kastély eredeti belvilágából és be-
rendezéséből csodával határos módon 
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menekültek meg a refektórium falké-
pei és néhány berendezési tárgy, bú-
tor, kályha, stb. Ezek ma már megte-
kinthetők, s a folyamatban lévő mun-
kálatok további kincseket adnak majd 
át a látogatóknak.  

Tehát oda kell figyelni, és vissza 
kell térni Majkra a kellő időben! 

Mi azonban Majkról fél kettő körül 
elbúcsúztunk. A csákvári úton bevet-
tük magunkat a Vértes belsejébe, majd 
Gánton, Mȁry néni vendéglőjében 
pompás ebédet kaptunk. (Alapítva 
1916-ban. Néhányan talán innen már 
nem is akartak továbbmenni. Sült 
csirke, sör, fagylalt, kávé… Mi lehet 
ennél máshol csábítóbb?) 

Délután 4 óra előtt kevéssel értünk 
Fehérvárra a Prohászka emléktemp-
lomhoz. 

Ez a templom nem a belvárosban 
van, de aki érkezett már valaha vonat-
tal Székesfehérvárra, annak bizonyára 
szemébe ötlött az állomásról kilépve 
balfelé magasodó hatalmas kupola. Az 
országnak talán legnagyobb rotundája 
ez a templom. Ihletője bevallottan a 
római Pantheon. A kupola méretei a 
budapesti Bazilikáéval vagy az eszter-
gomi kupolával, netán a párizsi Pan-
theonnal vetekednek. Maga a temp-
lom gyakorlatilag a kupolával fedett 
egyetlen kerek tér. Az apszis vagy a 
két kereszthajó szinte elhanyagolható 
kis kitüremkedés a hatalmas henger 
oldalában.  

Már a rendkívüli hatású püspök ha-
lála évében, 1927-ben felvetődött a 

gondolat, hogy emlékét megőrizni egy 
templom lenne a legméltóbb jel. 1929-
ben pályázatot írtak ki egy 2000 fő 
befogadására alkalmas emléktemp-
lomra, amihez plébánia és kultúrház is 
kapcsolódik. 171 tervező vette ki a 
pályázati anyagot, s a határidőre 33 
pályamű érkezett. Az I. díjat Fábián 
Gáspárnak ítélte a zsűri, akinek tervét 
a megvalósult épület híven tükrözi. De 
a többi pályázó terveiből is sok vált 
valóra idővel, mint például a városma-
jori vagy a pasaréti templom. 

A gazdasági világválság nehézségei 
közepette országos méretű mozgalom 
és közadakozás segítette végül megva-
lósulni a nagyratörő elképzeléseket, 
bár a campanile mindmáig nem ké-
szült el. Shvoy Lajos püspök 1933. 
november 5-én áldotta meg a templo-
mot. 

Itt került sor október 10-én Mózessy 
Gergelynek, az Egyházmegyei Gyűj-
temény igazgatójának előadására. 

Prohászka Ottokár püspök atya írá-
sainak, szavainak egyes részleteivel 
nagyon sokan foglalkoztak az elmúlt 
évtizedek során. Sokan egyetértőleg, 
azt továbbgondolva, de még többen 
vitatkozva, sőt ellenségesen. A 
Székesfvehérvári Egyházmegye im-
már sokadszor rendezi meg az ő élet-
művét taglaló évfordulós konferenciá-
ját. A kerek évfordulóra tekintettel 
azonban Mózessy Gergely ezúttal nem 
valamely kiragadott részletről kívánt 
beszélni, hanem megkísérelte össze-
fogni az egész életút hatalmas ívét és 
jelentőségét.  
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A felvidéken született Prohászka 
Ottokár szülei németajkúak voltak. 
Apja eredetileg katonatiszt volt, de 
mert vagyontalan iparoslányt vett el, 
kistisztviselőként tartotta el családját, 
három gyermekét. Így gyakran költöz-
tek, s a tehetséges kisfiú is egyik isko-
lából a másikba vándorolt. 15-16 éves 
korában a kalocsai püspöki gimnázi-
umban kezdett vonzódni a papi hiva-
táshoz, és jezsuitaként képzelte el az 
életét. Végül, mikor Esztergomban 
leérettségizett, a család anyagi helyze-
te miatt a világi papságot választotta. 
Simor János hercegprímás, esztergomi 
érsek azonban felfigyelt a fiú tehetsé-
gére, és Rómába küldte, ahol a Colle-
gium Germanicum-Hungaricum falai 
között készülhetett fel a papi hivatás-
ra.  

Életére döntő hatással volt, hogy 
1878-ban XIII. Leó lépett a pápai 
trónra, aki gyökeresen átformálta a 
római katolikus egyház szellemét. A 
helyzet nagyon bonyolult volt. Gon-
doljunk bele! A katolikus egyház ak-
kori lelkülete és módszerei a 16-17. 
századi ellenreformáció eszméin és 
gyakorlatán alapultak. A 18. századi 
felvilágosodás során, majd a francia 
forradalom istentagadása és terrorja 
idején az Egyházat állandó és nagyon 
súlyos támadások érték. A természet-
tudományok és a racionális liberaliz-
mus kérdéseire az Egyház nem tudott 
– elsősorban talán nem is tartalmilag, 
inkább stílusában – megfelelő vála-
szokat adni, s a forradalmakat és a na-
póleoni időket lezáró Szent Szövetség 
védőszárnyai alatt ódon és merev in-

tézményként őrizte sáncait. A 19. szá-
zad azonban a politikai konszolidáció 
ellenére is az újdonságok viharos szá-
zada lett. Gyorsulva folytatódott a 
természettudományok fejlődése: a ma-
tematika, fizika, csillagászat, kémia és 
biológia, majd megjelent a darwiniz-
mus. A társadalmi mozgalmak terén 
pedig feltartóztathatatlanul terjedt a 
liberalizmus, aminek egyre szélsősé-
gesebb irányzatai hovatovább minden 
korábbi tézist megkérdőjeleztek. (Hi-
szen magunk is látjuk, tart ez a folya-
mat ma is, a szabadság egyre abszur-
dabb értelmezési módjaival.) Közben 
a kapitalizmus dinamikus fejlődése 
hatalmas technikai eredményeket 
szült, ugyanakkor korábban ismeretlen 
mélységű szociális igazságtalanságba 
torkollott. Megjelentek tehát a szocia-
lizmus eszméinek különféle változa-
tai, amelyek között végül a marxizmus 
döntő fölényre tett szert. S mindezen 
súlyos társadalmi problémákról az 
egyszerű emberek többé nem áttekint-
hető kis közösségük papjától és tanító-
jától kapták az információkat, hanem 
az eleve liberális, és mind gátlástala-
nabbul szenzációéhes sajtóból. 

XIII. Leó volt az, aki felismerte 
ezeknek a viharos folyamatoknak a 
természetét, és képes is volt megfelelő 
választ adni a felmerült kérdésekre. Őt 
tartjuk ma az első „modern pápának”. 
25 éves pápaságát végigkísérték a 
nagy tudományos felfedezések, a szá-
zadvégi háborúk, a gyarmatosítás, és 
az életszínvonal rohamos emelkedése, 
összefonódva a szociális feszültségek 
növekedésével. Hatalmas energiával 
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próbálta az Egyház hajóját a helyes 
irányba kormányozni ezek között a 
viharok között. 85 enciklikát adott ki, 
melyekben irányt mutatott a keresz-
tény embernek a politikától a minden-
napi munkáig az élet szinte minden 
területén. (A Rerum Novarum mind-
máig az egyház társadalmi tanításának 
tán legfontosabb dokumentuma.) A 
társadalmi konzervativizmust és a 
szocializmust egyaránt kritizálta. 

A fiatal magyar diák, Prohászka Ot-
tokár ilyen környezetben készült a pa-
pi hivatásra. Tanulmányait a jezsuiták 
irányították, akik a pápáknak mindig 
elkötelezett hívei voltak. Egyaránt lel-
kesen tanulta a dogmatikát és a termé-
szettudományokat. Német diáktársai 
megismertették a közéleti keresztény-
ség eszméivel, s felébresztették benne 
a szociális érzékenységet. Rómában 
filozófiai és teológiai doktorátust 
szerzett, majd 1881-ben pappá szen-
telték. Hazatérőben Assisiben, Szent 
Ferenc sírjánál megfogadta, hogy 
egész életében a szegények pártfogója 
lesz. 

Hazatérve a „magyar ugarra” elő-
ször méltatlan fogadtatásban részesült. 
Esztergomban káplán lett, majd a latin 
és görög nyelv tanára. De 1884-ben 
már a nagyszemináriumban tanított, s 
jozefinista szellemben igyekezett át-
formálni az egész intézményt, hogy 
neveltjei fegyelmezett, imádságos lel-
ki vezetőkké fejlődjenek. Nem hiva-
talnokokat nevelt, hanem apostolokat. 
Növendékeiből nőtt ki később a Reg-
num Marianum és a magyar cserké-

szet vezető gárdája. Az Evangéliumot 
valósággal életre varázsolta. „Kenye-
ret kér és élni akar az élő” – tanította, 
s azt hirdette, hogy nem a politika, ha-
nem az erkölcs a középpont. Diákjai 
rajongtak érte, s egymás között úgy 
hívták: a „fekete bíboros”. 

Már ebben az időben észlelte a kor 
mindent elsöprő, durva erőit. Felis-
merte a sajtó szerepét, s megértette, 
hogy a sajtót meg kell szervezni. Kez-
deményezte az Országos Pázmány 
Egyesület megalapítását. Élete során 
több mint 60 újságba írt cikkeket, és 
több mint 200 könyvről – köztük 
Marx Tőkéjéről is – recenziót. (Érde-
kes, én sose találkoztam emberrel, aki 
valóban olvasta volna a Tőkét. Én 
magam egyszer szerettem volna meg-
szerezni, de sehol sem volt kapható.) 
Legismertebb munkája, az Elmélkedé-
sek az Evangéliumról, életében négy 
magyar kiadást ért meg, s legalább öt 
nyelvre lefordították. 

Az 1890-es években, amikor a libe-
rális kormányzatnak az egyházakkal, 
családdal, házassággal kapcsolatos in-
tézkedéseit már a Szentszék is nehez-
ményezte, és néhány püspök is hatá-
rozottabb egyházi állásfoglalást sürge-
tett, Prohászka nyíltan a politika me-
zejére lépett. 1893-ban katolikus ala-
pon szerveződő párt alapítását kezde-
ményezte. Úgy látta, hogy a liberaliz-
mus a régi világ könyörtelen lebontá-
sára törekszik. Ő viszont, bár értéknek 
tekintette a polgári szabadságjogokat, 
rámutatott, hogy azok sok esetben 
formálisak, és ha nem társulnak szoci-
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ális szabadsággal, puszta lehetőségek 
maradnak. Azt hirdette, hogy az em-
ber nem csupán individuum, puszta 
egyéniség, hanem mindenek előtt tár-
sas lény is, így szolidaritásra és önkor-
látozásra van szükség, és hogy a 
gyengék védelmében az államnak kor-
látoznia kell a szabad versenyt. Más-
részt viszont kritizálta az osztályhar-
cos szemléletben rejlő békétlenséget. 
A szociáldemokráciában veszélynek 
látta, hogy elveti a magántulajdont és 
az egyéniséget, törekvéseit és eszkö-
zeit egyedül a tömeg erejére építve. 
(Lám, milyen időszerű gondolatok 
mindezek!) 

Nézeteit írásban és szóban, újság-
cikkekben, tudományos munkákban, 
az egyetemi katedrán és politikai fó-
rumokon egyaránt bátran és határozot-
tan hirdette. Munkássága érthető mó-
don széles körben talált lelkes támoga-
tásra, de éles elutasításra is. Személye 
lassan megkerülhetetlenné vált. Így az 
1905. évi belpolitikai válság során a 
népszerűtlen kormányzat az ő püspöki 
kinevezésével próbálta javítani saját 
esélyeit. Így lett Prohászka Ottokár 
1905-ben a Székesfehérvári Egyház-
megye püspöke.  

Beköszönő pásztorlevelében hang-
súlyozta, hogy dolgozni jött. S való-
ban, főpapként látványosan kerülte a 
fényes külsőségeket, lankadatlanul 
dolgozott az egyház modernizálásán 
és keresztény-szocialista elveinek 
megvalósításán. Szaktudását régivá-
gású püspöktársai is elismerték, így 

például a püspöki kar közös pásztor-
leveleit többnyire ő fogalmazta. 

Püspökként, mint a főrendi ház tag-
ja, többször felszólalt, s Apponyi  
Albert miniszterrel szemben kiállt a 
népiskolai diákok anyanyelvi hitokta-
tása mellett. Síkra szállt a női válasz-
tójogért is. 

A világháború kitörése mélyen 
megrázta. Püspökként nem hirdethe-
tett nyílt pacifizmust, de a háború tá-
mogatásától sikerült magát távol tar-
tania. Ehelyett súlyos morálteológiai 
kérdéseket vetett fel, s nagyon hamar 
átlátta, hogy a háború után gyökeresen 
más világ fog születni. Gondolatait 
ezután az erre való felkészülés és a 
szociális teendők kötötték le. 

A háború vége és a forradalmak 
Prohászka számára is súlyos megpró-
báltatásokat hoztak. Ő már korábban 
is kritizálta a zsidóság gazdasági, tár-
sadalmi és kulturális szerepét, de ek-
kor kimondta sokak titkolt gondolatát 
is: a magyar parasztság háborús em-
berveszteségeihez képest a városi zsi-
dóság köreiben sokkal több volt a 
felmentett vagy a hátországi szolgálat. 
Ebben persze nincs semmi meglepő, 
ha a foglalkozási statisztikákat vagy a 
társadalmi kapcsolatokat elemezzük. 
Prohászkát azonban heves támadások 
vádolták meg antiszemitizmussal, no-
ha ő nem a zsidóságot mint vallást és 
népet kritizálta, csupán a tényleges 
visszaéléseket. Mégis ezek a vádak a 
II. világháború után is, sőt mindmáig 
elevenek maradtak. 
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A tanácsköztársaság bukása után, 
Horthy Miklóst személyesen is meg-
ismerve, támogatta őt, bár kormányza-
ti szerepet nem vállalt. Ezzel szemben 
nagy energiával szervezte egyházme-
gyéje vallási életét. Zsinatot hívott 
össze, és a papságtól részletes lelki-
pásztori beszámolókat kért. (Bizonyá-
ra ez szolgált mintául a szombathelyi 
egyházmegye számára is, ahol Mind-
szenty József még zalaegerszegi plé-
bánosként valóságos szociográfiai ta-
nulmányban nyújtott átfogó képet Za-
la megye falvainak sokszor keserves 
mindennapi életéről.)  

Prohászka Ottokár 68 évet élt. Halá-
la méltó volt lelkipásztori munkássá-
gához: 1927. április 1-jén az egyetemi 
templom szószékén, nagyböjti lelki-
gyakorlaton érte agyvérzés. Jelképnek 
is érezhetjük, hogy a szeminárium 
épületében érte a halál. Tragédiája 
megrázta az ország közvéleményét. 
Április 5-én Cesaro Orsenigo nuncius 
mondott érte gyászmisét, majd Szé-
kesfehérváron helyezték ideiglenes 
sírboltba. 

Mindezekről Mózessy Gergely na-
gyon rokonszenvesen beszélt. Előadá-
sát azzal zárta, Prohászka püspök tra-
gédiája, hogy őszinte lelkiségben gaz-
dag életművét halála után kisajátította 
„a szólamos kereszténység”, majd a 
kommunizmus hermetikus tilalom alá 
helyezte. Akik hallgattuk őt, mind úgy 
éreztük, hogy nekünk jutott hát a fel-
adat értékeit újra felfedezni és köz-
kinccsé tenni. Annál inkább, hiszen 
korunkban mind a materializmus, 

mind a liberalizmus még szélsősége-
sebb formákat ölt és agresszívebb, 
mint az ő korában. Gondolatai és 
módszerei tehát számunkra értékes 
fegyverek. 

Az előadás után Spányi Antal püs-
pök atya ünnepi szentmisét celebrált 
az egyházmegye jelenlévő közel húsz 
papjának segédletével. Szentbe-
szédében az ima erejét hangsúlyozta, 
és arról beszélt, hogy a világ százféle 
módon kísérti meg az embert, de Pro-
hászka püspök éppen a modern fegy-
verekkel vette fel ellene a harcot. 
Lángoló lelkületét, szilárd céltudatos-
ságát állította példaként és művének 
időszerűségét hangsúlyozta. A szent-
mise végén pedig az Isten, hazánkért 
dallama mellett ünnepi körmenettel 
koszorúzta meg érdemes elődje sírját 
és imádkozott boldoggá avatásáért. 

Hazafelé aztán a sötét autóbuszban, 
míg elmondtuk a rózsafüzér hátralévő 
tizedeit, azon tűnődhettünk, hogy dél-
előtt a szótlan kamalduliak, délután az 
írásokkal és hangos szóval buzdító 
püspök példáját szemlélhettük. Meny-
nyire más a két magatartás, a két mód-
szer, s mégis mennyire azonos a cél: 
Isten országát építeni itt a földön, az ő 
közelségét keresni, az ő szándékát tel-
jesíteni. Ez a cél sokféle úton-módon 
elérhető, de eszköze mindig ugyanaz, 
mégpedig a hit és az eltökélt szándék. 

 

MLA 
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FELÚJÍTÁSI MUNKÁK A TEMETŐI MŰEMLÉKTEMPLOMON 

A 2000-es évek elején műemléki 
felújítások történtek a temetői temp-
lom épületén. Akkor elkészült a 
templom főhajójának és tornyának 
tetőfelújítása, illetve a torony 
homlokzatfelújítása, viszont anyagi 
okok miatt elmaradt a sekrestye rész 
tetőfedésének felújítása.  

 
A pátyi önkormányzat mindkét fe-

lekezet számára nyújtott, a temetőkre 
szánt évi 1 millió Ft-os támogatása 
most lehetővé teszi a tetőfelújítás be-
fejezését. Szerencsére a 2000-es 
években a teljes tetőfelületre meg lett 
véve a cserépanyag, amelyet most a 
templom sekrestye helyiségében táro-
lunk, így a templom teljes tetőfelülete 
egységes szép képet tud majd nyújta-
ni. A szükséges műemlékvédelmi ha-
tósági egyeztetések megtörténtek, 

amelyek eredményeképpen az örök-
ségvédelmi engedélyt megkaptuk. Az 
engedély előírta faanyagvédelmi 
szakértői vélemény készíttetését, 
amelyet szintén beszereztünk, és 
amely a tetőfedéssel együtt a teljes 
tetőszerkezet cseréjét javasolja. A 
bontást és az újraépítést a műemlék-
védelmi hatóság elfogadta, jelenleg a 
kialakítandó szerkezeti megoldásra 
várjuk a végleges rábólintást a munka 
tényleges megkezdéséhez, amelynek 
anyag- és munkadíja várhatóan 700 
ezer Ft körül alakul. 

A sekrestyetető felújításán kívül 
tervbe vettük a toronyban a meglevő 
harang mellé egy második harang el-
helyezését, amihez szintén a műem-
lékvédelmi hatóság engedélye szük-
séges. Ezzel kapcsolatban elkészült 
már egy statikai szakvélemény, illet-
ve szintén egy faanyagvédelmi szak-
vélemény annak megállapítására, 
hogy a jelenlegi toronyban lévő fa 
tartó keretszerkezet alkalmas-e az 
újabb harang elhelyezésére. A szak-
vélemények megállapították, hogy a 
meglevő szerkezet alapvetően hasz-
nálható erre a feladatra, viszont bizo-
nyos fa tartószerkezeti elemek javítá-
sa, cseréje szükséges. Lényeges lenne 
továbbá a harangtoronyba történő fel-
jutás biztonságossá tétele is, amely 
jelenleg egy csenevész létrán keresz-
tül lehetséges, és nagy bátorságot kell 
venni annak, aki fel szeretne jutni. A 
statikai szakvélemény a munka el-
végzését nagyságrendileg 1-2 millió 
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Ft-ra becsüli, egy pontosabb vállalko-
zói ajánlat összeállítása jelenleg fo-
lyamatban van.  

Az elkészült két faanyagvédelmi 
szakvélemény 310.000 Ft-ba került, a 
statikai szakvéleményre pedig 75.000 
Ft-ot fordítottunk, szintén az évi 1 
millió Ft-os önkormányzati támogatás 
terhére. 

Bár a feladatok egyszerűnek tűn-
nek, az épület műemlék jellegéből 
adódóan sok adminisztráció és körül-
járás szükséges a munkák megkezdé-
séhez és elvégzéséhez, amelyek 
eredményét remélhetőleg minél előbb 
élvezhetjük. 

 

ifj. Budavári Zoltán 

A TEMPLOMÉPÍTÉS KÉPEKBEN
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A BUDAPESTI MONTEVERDI KÓRUS ADVENTI KONCERTJE 
 TEMPLOMUNKBAN 

December 22-én, szombaton este 
7 órakor adventi koncertet ad Pátyon 
a Budapesti Monteverdi Kórus Kol-
lár Éva Liszt Ferenc-díjas karnagy 
vezetésével.  

 

A kórust, mely Magyarországon és 
Európában az egyik legismertebb fél-
hivatásos együttes, Kollár Éva alapí-
totta 1972-ben. Számos hazai és nem-
zetközi kórus verseny nagydíjának 
elnyerése fűződik a nevéhez. Több 
CD-je jelent meg a Hungaroton, a 
Carus és a kórus saját kiadásában. 
Magyarországon és külföldön számos 
rádió és televízió felvételt készítettek 
a kórussal. Bejárták Európa vala-
mennyi országát, partner kapcsolato-
kat ápolnak más kórusokkal a világ 
szinte minden táján, így egyebek mel-
lett Ausztriában, Németországban, 
Franciaországban, Olaszországban, az 
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Egyesült Királyságban, de Japánban 
és az Amerikai Egyesült Államokban 
is. 

Az együttes repertoárja igen széles: 
a reneszánsz polifónia mestereinek 
alkotásaitól kezdve, az európai száza-
dok legszebb a capella és hangszerkí-
séretes műveit éneklik. Műsorukon 
szerepelnek olyan kiemelkedő 
oratorikus kompozíciók, mint Claudio 
Monteverdi Vespro della Beata 
Vergine című műve, Johann Sebasti-
an Bach h-moll miséje, János passiója 
vagy Magnificatja, Joseph Haydn mi-
séi és Teremtés című oratóriuma, 
Wolfgang Amadeus Mozart, valamint 
Giuseppe Verdi Requiemje, Johannes 
Brahms Német Requiem című műve, 
Franz Schubert, Robert Schumann, 
Antonín Dvořak és más romantikus 
szerzők alkotásai.  

Az együttes nagy hangsúlyt fektet a 
kortárs magyar művek bemutatására 
is. Számos hazai és külföldi szerző 
darabjának ősbemutatója fűződik a 
kórus nevéhez. 

Közösségünk tagja, a Pátyon élő 
Prof. Kollár Éva, akadémikus, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem kar-
mester-karvezetés szakának oktatója, 
1999-től az egyetem doktori iskolájá-
nak karvezetés programvezetője. 
1969-ben ebben az intézményben sze-
rezte diplomáját és 1997-ben itt kapta 
meg a "habilitált egyetemi tanár" cí-
met. Korábban, 1986-1997-ig az EL-
TE Zenei Tanszékének vezetője volt. 
1994-ben Liszt Ferenc-díjjal tüntették 
ki. 1997-től 2001-ig Széchenyi Pro-

fesszori Ösztöndíjat kapott. 2004-ben 
Artisjus-díjat, 2011-ben a Budapesti 
Monteverdi Kórussal Csokonai Vitéz 
Mihály Közösségi díjat kapott. 2015-
ben a Magyar Érdemrend Tiszti Ke-
resztjével tüntették ki. Kollár Éva ku-
tatási témái: a kórushangképzés és az 
előadói stílus összefüggései, a karve-
zetés tanítás új módszertani elemei a 
XXI. században, a zene nyelve - a 
nyelv zenéje. A Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagjaként ez utóbbi 
témában tartott székfoglaló előadást 
2014-ben. Kollár Éva a Magyar Ko-
dály Társaság társelnöke, ő alapította 
meg a Kodály Zoltán Magyar Kórus-
versenyt. 2001-ben szintén a nevéhez 
fűződik a Fiatal Karvezetők Nemzet-
közi Versenyének megalapítása, me-
lyet évente Európa egy-egy városában 
rendeznek meg nagy sikerrel. 

Az adventi koncerten felcsendülő 
művek a karácsonyi készület mellett 
már a Megváltó születésének ünnepét 
is idézik. Műsorra kerülnek egyebek 
mellett Kodály, Rachmaninov, J.S. 
Bach, W.A. Mozart, Liszt, Bárdos, 
Orbán, Schubert, Wolf P. művei.  

A koncert helyszíne a pátyi Szent 
II. János Pál templom (Páty, Mun-
kás tér). A belépés díjtalan. Ado-
mányokat a templom épülő orgoná-
jának befejezéséhez hálás szívvel 
fogadunk. 

Szeretettel hívunk és várunk min-
den zenét szerető, a világhírű magyar 
kórusmuzsikát kedvelő látogatót. 

Kővágó István 
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AZ ÚJ TEMPLOM ORGONÁJA 
 

Kedves Testvérek, kedves Támogatóink! 

 

A mellékelt képpel - látványtervvel - 
szeretnénk megszólítani Önöket az új 
templom orgonája kapcsán. 

Páty Római Katolikus Plébánia 
Képviselő-testülete több egyeztetést 
követően 2018. június 25-i ülésén úgy 
határozott, hogy az új templomba kon-
certezésre is alkalmas, új, épített (két 
manuálos-pedálos, osztatlan mechani-
kus billentyűtraktúrájú, 9 + 1/2 + 1 re-
giszteres csúszkaládás váltócsúszkás) 
orgonát rendel meg Takács Péter or-
gonaépítő mestertől. 

Az orgona elkészülésének határideje 
2020. június 30. 

Az orgonaépítés teljes költsége 
mintegy 21,8 millió forint. 

A már meglévő támogatások, illetve saját erőforrások alapján mintegy 5 millió 
forint összeget 2020 év tavaszáig szeretnénk célzott - kizárólag orgonaépítés-
re fordítható - adományokból összegyűjteni. 

Kérjük Önöket, lehetőségeikhez képest támogassák e szép célt, akár egyössze-
gű, akár rendszeres adományaikkal. 

 

Mindezt megtehetik a Páty Római Katolikus Plébánia 11103303-19835972-
36000001 számú vagy a Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány 
10701180-68899082-51100005 számú bankszámlaszámok bármelyikére átutalás-
sal, illetőleg a templomban található plébániai vagy alapítványi csekkeken (kér-
jük a közleménybe minden esetben írják bele: „orgonára”). 

 

Harkai Gábor plébános  
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EGYHÁZKÖZSÉGI LELKI, KÖZÖSSÉGI  ÉS KULTURÁLIS PROGRAMOK 
2018 NOVEMBER – DECEMBER

November 24., szombat 
16:30 utolsó szombati előesti szentmise 

hálaadó szentmise Rotharidesz Frigyes és felesége, 
Martonfalvay Angéla, Frici bácsi és Ella néni 60. há-
zassági évfordulója, gyémántlakodalma alkalmából 

a szentmise után 
- 1 órás szentségimádás a templomban – Krisztus Király ünne-

pének előestéjén, az Eucharisztikus Világkongresszusra ké-
szülve  

- adventikoszorú-kötés a templom közösségi helyiségeiben 

December 1., szombat 
15:30 – 18:00  adventi lelki gyakorlat 

Kálmán Peregrin OFM, a Budapest-Pasaréti Páduaui Szent An-
tal plébánia plébánosának vezetésével 

December 22., szombat 
19:00  a Budapesti Monteverdi Kórus  adventi koncertje 
 

Advent valamennyi szombat estéjén – december 1-jén, 8-án, 15-én és 
22-én – este 6 órakor énekes-zenés áhítat keretében közös adventi 
gyertyagyújtást tartunk a templomban. 

 

Páty  
Római Katolikus Plébánia 

 
Képviseli: Harkai Gábor plébános 
 
Székhely: 2071 Páty, Munkás tér, hrsz.: 884/5. 
Telefon: (06-26) 371-468 
Adószám: 19835972-1-13 
Bankszámlaszám:  
CIB Bank: 11103303-19835972-36000001 
Email: titkar@ude.hu 

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 
Megjelenik évente négy alkalommal. 
Felelős szerkesztő: Reményi Judit 

(judit@remenyicsalad.hu) 
www.ude.hu 

Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen 
közlünk 

A kiadványt támogatta:  
Miniszterelnökség  

(NEA-KK-18-M-0185) 


