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NAGYCSÜTÖRTÖK 

 

Salernóban, az Egyházmegyei Mú-

zeumban látható a világon fellelhető 

középkori evangéliumi táblák közül a 

legteljesebb. A XII. században ele-

fántcsontból készült 67 darabból álló 

gyűjteményben 37 Ó- és Újszövetségi 

jelenetet ábrázol. Húsvét ünnepéhez 

közeledve ezek közül mutatom be azt, 

amelyen a kenyérszaporítás és az 

utolsó vacsora látható. A nagycsütör-

tök címet viselő táblakép jól kifejezi, 

hogy az evangéliumokban a kenyér-

szaporítás leírása előre jelzi ahogy 

Jézus az utolsó vacsorán megtöri a 

kenyeret, ahol szeretetének végső je-

lét adta a lábmosással. A két esemény 

fordítva is értelmezi egymást: Jézus 

megtört, nekünk adott testét az apos-

tolok osztják ki. 

Az események ábrázolásában az 

ismeretlen mester hűen követte azt, 

amit az evangéliumokban olvasott. 

A felső képen Jézus megtöri a ke-

nyereket, tanítványainak adja, akik 

pedig a népnek (Mt 14,19). Ketten 

veszik át tőle, ketten pedig már oszt-

ják. Szinte érezni lehet a sürgés-

forgást, ahogy az apostolok az ötezer 

embernek osztják a kenyeret, akik bal 

oldalon egymás fölött négy csoport-

ban látszanak, úgy ahogy Jézus sza-

vára az apostolok csoportokban lete-

lepítették őket (Lk 9,14). Kifejező az 

ábrázolt alakok nagysága. 

A kenyérszaporítás alatt az utolsó 

vacsora két jelenete látható. Felül Jé-

zus az apostolokkal az asztal egyik 

oldalán ül. Jézus bal oldalt az asztal 

végén, ott, ahol abban a korban a fő 

hely volt. Bal kezében az új törvényt, 

az evangélium tekercsét tartja, jobb 

kezét áldásra emeli. Az apostolok kö-

zött ül az áruló Júdás. Az egyik kezé-

vel a tálba nyúl, úgy ahogy az evan-

géliumban Jézus megmondta: az árul-

ja el, aki vele együtt a tálba nyúl (Mk 

14,20). Júdás másik felemelt tiltakozó 

keze jelzi, hogy megtagadja mesterét. 

Az asztal másik végén ül Péter, aki 

mindig első az apostolok listájában, 

ezt jelzi kiemelt helye. Beszédes az ő 

alakja is. Jobb kezét a fejéhez emeli, 

ez fejezi ki, amit így olvasunk az 

evangéliumban: az asztalnál ülők kö-

zül senki nem értette, miért mondta 
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Jézus azt, egy közülük elárulja (vö. Jn 

13,28). Alul a lábmosás jelenete lát-

ható. Jézus levette felső ruháját, ami 

jobb oldalt látszik, és kendőt kötött 

maga elé (Jn 13,5) Péternek mossa a 

lábát, aki kezét itt is a fejéhez emeli, 

ez jelzi, tiltakozása után kérte, hogy 

Jézus a kezét és fejét is mossa meg 

(Jn 13,9). Mögötte a többi apostol ké-

szül a lábmosásra, sarujukat veszik le. 

A részletek hűen követik az evan-

géliumok leírását, kivéve Péter ábrá-

zolását, aki az evangéliumi leírás sze-

rint Jézus mellett ült, és az asztal terí-

tését, nincs kehely, a tálon pedig bá-

rány helyett hal van. Péter helyzetét a 

két jelenet összekapcsolása indokolja, 

a tálon lévő hal viszont az ábrázolás 

lényegi mondanivalóját fejezi ki ösz-

szekötve a kenyérszaporítást az utolsó 

vacsorával: Jézus Krisztus az Isten 

Fia a Megváltó (Ikthüs=hal) az utolsó 

vacsorán önmagát adta eledelül tanít-

ványainak. 

Nagyhét és húsvét alkalmat kínál 

nekünk arra, hogy újra olvassuk Jézus 

szenvedésének és feltámadásának 

eseményeit, elmélkedjünk rajtuk, és 

üzenetüket, azt, amit nekünk üzen, 

szívünkbe véssük. 

Németh László Imre atya 

 

 FAYKÖD MÁRIA VÁROSKÚTI KÁLVÁRIÁJA 

 

 

Húsvét közeledtével ideje elindul-

nunk a keresztúton. Az épített kálvári-

ák ebben segítenek. Eltűnődöm: hová 

menjek, melyiket válasszam? Budaje-

nő? Magyarpolány? Városkút! 

Ahol a fogaskerekű a Svábhegy 

legmeredekebb északi oldalában ka-

paszkodik fölfelé,  lent a völgyben ott 

van a Városkút. Valaha az ötvenes 

években, pesti fiú lévén, csak két kertet 

ismertem ezen a tájon. Az egyiken sze-

rény, de kényelmes nyaraló állt, jómó-

dú orvoscsaládba született osztálytár-

saméké. A másik puszta kert volt, 

mindössze egy szerszámosbódéval. S 

körül elszórva nagy kertekben szerény, 

többnyire kopott házak. 

Mára ez a völgy sűrűn beépült hi-

valkodó modern villákkal, szinte kasté-

lyokkal, és hegybemélyített garázsok-

kal. Az utcák oly keskenyek, hogy ez 

is mutatja, itt az egykori szőlős- és 

gyümölcsöskerteknek minden talpa-

lattnyi földje aranyat ér. A buszvégál-

lomásnál azonban, ahol öt utca alkot 

csillagszerű terecskét, az egyik ház te-
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tejét kereszt díszíti. Ez a Boldogasz-

szony kápolna, vagy másnéven a Ma-

gyarság Engesztelő Kápolnája. 

Itt 1753-ban csoda történt. Egy kis-

legény esett a kútba, de „egy csudála-

tos szépségű asszony palástja megtar-

totta őt a víz színén”. Ennek emlékére 

építették ide akkor a kicsiny kápolnát, 

amit 1990-ben Regőczy István atya, 

„Isten vándora” bővített tovább. Az a 

pap, aki kalandos élete során tíz papot 

nevelt, hét templomot épített, és há-

romszáz árvát formált igaz emberré. 

Az utcáról szűk kapu vezet az apszis 

mögötti kis udvarba, amit téglafal ke-

rít. Közepén ott áll a Mária kútja. Az 

egész udvar szinte egy szobányi. A kút 

mögött feszület, rajta vörösréz korpusz 

– a test, a végtagok, az arc: maga a 

görcsös döbbenet. Vele szemben, az 

apszis külső falán életnagyságú fehér 

márvány dombormű ábrázolja a cso-

dát: a vízből felmerülő gyermeket és a 

csudálatos szépségű hölgyet. (A relief 

sarkában olvasható a szignó: de Fay-

köd.) A csöppnyi kerengő falán körben 

pedig 14 dombormű, a keresztút stáci-

ói. 

 

A kis kálváriát Regőczy atya Mind-

szenty József hercegprímás emlékének 

szentelte. Erről egy kerámia dombor-

mű tanúskodik, amit virágok, koszorúk 

díszítenek. A keresztút stációi azonban 

carrarai fehér márványból készültek, a 

Franciaországban élő Fayköd Mária 

alkotásai. 

A művész, akit 2017 húsvétján már 

bemutattunk, magyar. Balatonfüreden 

született, svéd származású édesapja ott 

működött mint orvos. Pedagógus édes-

anyja magyar volt. Ő maga 1975 óta 

Franciaországban él – ezért találkozha-

tunk nevével franciás formában is. Pá-

rizsban a Szépművészeti Akadémián 

tanult szobrászatot, a Sorbonne-on pe-

dig filozófiát és metafizikai tudomá-

nyokat. 1988 óta a provance-i Aups-

ban dolgozik, mégpedig hófehér carra-

rai márványból. Hite szerint a carrarai 

márvány minden szobrok legtökélete-

sebb anyaga, a szabad teremtés alapja, 

hiszen az idő teljességét hordozza, a 

negyedik dimenzió megtestesítője. A 

márvány valósága kettős, benne van a 

geológiai idő, a megkövesedett szerves 

anyag és a fény, de az élők szellemi 

emléke is. 

Fayköd Mária alkotásaiból Magyar-

országra elsőként 1991-ben ennek a 

városkúti keresztútnak a domborművei 

jutottak el. (Regőczy atya belgiumi 

kapcsolatai teremtették meg ennek a 

lehetőségét.) Ahogy az ember az utcá-

ról a szűk kapun belép a kis kerengőre, 

azonnal átjárja a hófehér márvány ra-

gyogása. A terrakotta téglafal elhomá-

lyosul, és csak a keresztúti képek fehér 
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fénye világít. A márvány képek vi-

szonylag kicsinyek – 60-80 cm-esek. 

Ebbe a méretbe sűrítette bele a művész 

az egyes jelenetek átlényegített mon-

danivalóját. Mit lát a néző? Csak egy-

egy fejet, kezet, a keresztfa egy-egy 

darabját. A háttérként szolgáló orna-

mentális motívumok kissé elnagyoltak, 

a figurák azonban érdekes kettősséget 

mutatnak. Rajzuk csak a fő vonásokat 

emeli ki, mellőzve minden aprólékos 

részletet, de a felületek selymesek, tü-

körfényesek. 

Eltűnődöm. Mennyi brutális erő és 

rombolás kell ahhoz, hogy az ember a 

kőtömböt kiszakítsa a márványhegy-

ből, és hogy a szobrász lefaragja róla a 

fölösleget! De azután mennyi gond, 

finomság és szeretet kell ahhoz, hogy 

az arcok és kezek rajza is ezt a teremtő 

szándékot tükrözze vissza, és a tapintó 

kéz ne találjon semmi érdességet, 

semmi törést! Ez az anyag valóságos 

transzcendenciája. Így válik közvetítő-

vé a Teremtő és teremtménye között. 

Csak női művész képes akkora szelíd-

séggel és gyengédséggel megmutatni a 

szenvedést és a szorongást, és közben 

nem veszíti el a szív érzékenységét – 

mondja róla nagy tisztelője, dr. Tulas-

say Zsolt. 

A keresztúti képeken az első bukás 

csak egy mélyen lehajló arcél és egy 

váll. Anya és fia találkozása csak két 

aggódó, szinte szigorú arc és egy simí-

tó kéz. A második bukásnál már ott a 

súlyos kereszt. Veronika kendője két 

gyönyörű portré: egy részvétteli női 

arc és a kendőn Jézus komoly, mélázó 

vonásai. A felfeszítés rajzán egy riadt, 

meghökkent arc szemléli a hatalmas 

szeggel átvert kézfejet. A keresztről 

levétel képén egymásnak háttal a két 

fej: fönt Mária, aki az égre tekint, alat-

ta Jézus föld felé forduló élettelen arca 

és keze. A sírbatétel csupán egy két 

tenyér közé zárt halott szem. S a már-

vány fénylik a tél végi borús ég alatt... 

Az utcáról városi terepjárók zaja hal-

lik, míg a kápolnából zsolozsma szól. 

Az ukrajnai békéért imádkoznak: „… 

Kérünk, Urunk, adj kegyesen békét 

napjainkban.” 

Ezekbe a képekbe Fayköd Mária 

imái vannak bezárva. Ő maga mondta 

egyszer valakinek: „Ha az ember min-

den nap megszakítás nélkül Krisztussal 

van, az őt óhatatlanul átformálja.” 

Fayköd Mária 2021-ben elnyerte a 

Magyar Örökség Díjat. A díj átadására 

szeptember 3-án szülővárosában, Bala-

tonfüreden került sor, ahol a parókia 

kertjében dr. Tulassay Zsolt laudáció-

jával felszentelték a művész Eucharis-

tia című alkotását. Az ünnepségen dr. 

Bóka István polgármester azt mondta: 

„Ez a szobor a város képét és lelkületét 

is formálja.” Balatonfüred szülötte te-

hát újabb kinccsel gazdagította a vá-

rost, amit Jókai óta annyi nagy ember 

tisztelt meg emlékével. De örvendjünk 

mi is itt, a budai tájon, mert Regőczy 

atya és Fayköd Mária „csudálatos asz-

szonyának” mi is olyan ékszert kö-

szönhetünk, ami a városkúti kerengő 

csöndes magányában lelkünket Krisz-

tus tenyerébe emeli. 

Molnár László Aurél  
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AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN VELÜNK LÉVŐ KRISZTUS

Amikor az Eucharisztikus Kong-

resszusra készülve elkezdtünk imád-

kozni a szentmiséken, mintha egy ki-

csit idegenül hangzottak volna a sza-

vak. Ahogy teltek a hetek, úgy vált 

részemmé az ima. Egyre erősebben 

éreztem a hívást. Gyere legyél velem, 

legyél a közelemben! Örülök, hogy 

mindhárom nagy nyilvános rendez-

vényen ott lehettem. A zárómisén 

Loyolai Szent Ignác imája még mé-

lyebben megérintett, mint máskor. 

Elérzékenyülve hallgattam, ahogy a 

kórus énekelte. 

https://www.youtube.com/watch?v=d

6TLAsMGef0 

 

Krisztus lelke, szentelj meg engem! 

Krisztus teste, üdvözíts engem! 

Krisztus vére, ihless meg engem! 

Krisztus oldalából kifolyó víz, 

moss tisztára engem! 

Krisztus kínszenvedése, erősíts meg 

engem! 

Ó, jóságos Jézus, hallgass meg en-

gem! 

Szent sebeidbe rejts el engem! 

Ne engedd, hogy elszakadjak tőled! 

A gonosz ellenségtől oltalmazz en-

gem! 

Halálom óráján hívj magadhoz en-

gem! 

Add, hogy eljussak hozzád, 

és szentjeiddel dicsérjelek téged, 

mindörökkön-örökké. 

Ámen. 

 

 

 

Hosszú ideig megmaradt bennem 

az élmény, a nyugalom, amit ott érez-

tem. A készületi ima egy sora eszem-

be jut ma is minden szentmisében: 

„az Oltáriszentségben velünk lévő 

Krisztust felismerjük és egyre jobban 

szeressük”. Igen, igyekszem felis-

merni és egyre jobban szeretni, az ő 

szeretete nem kérdés számomra. 

Minden alkalommal, amikor szent-

ségimádásra megyünk, arra kapunk 

lehetőséget, hogy minőségi időt tölt-

sünk Krisztussal. 

Krisztus velünk van a mindenna-

pokban, minden percünkben, akkor 

is, amikor nem figyelünk rá. 

Amennyiben teheted, adj az időd-

ből havonta 1 órát Krisztusnak! Gye-

re dicsőíteni, hálát adni, és élvezd, 

hogy ez az óra csak az ÖVÉ! 

 

MA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=d6TLAsMGef0
https://www.youtube.com/watch?v=d6TLAsMGef0
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ÉS MIT JELENT NEKEM UKRAJNA?

1992-ben egy Felső-Tisza vidéki ár-

víz miatt voltam először Kárpátalján. 

Akkor ismerkedtem meg azokkal a be-

regszászi magyarokkal, akikkel aztán 

megalakítottuk a Beregszászi Járási 

Máltai Szeretetszolgálatot 1994-ben. 

Nagyon fiatalok voltak. Elkezdődött a 

klasszikus máltai munka: a „Hit véd-

elme és a rászorulók segítése“. Mi in-

nen szerveztük, vittük az adományo-

kat, és ott osztották a helyiek. Nyaranta 

együtt szerveztünk mozgássérült tábo-

rokat. Felkutatták a rászoruló időseket, 

és létrehoztak egy ingyenkonyhát, 

ahonnan ezek az idősek nap mint nap 

meleg ételt kapnak, és akinek arra van 

szüksége, azt gyógyászati segédesz-

közzel, pelenkával is ellátják. Elkezd-

tük felújítani, kibővíteni a 99 évre ki-

bérelt épületet, bevezettük a gázt, az 

áramot, kutat fúrtunk és vendégszállá-

sokat hoztunk létre. Pátyról is többször 

vittünk oda diákokat, fiatalokat, hogy 

megismerkedjenek az élet egy más 

formájával. Sok máig élő barátság ala-

kult ki. ECDL központot hoztunk létre, 

hogy ne csak halat, hanem hálót is ad-

junk az ottani emberek kezébe. Aztán 

jött az 1998-as első árvíz. 22 házat épí-

tettünk újjá az „egy cég - egy ház“ pro-

jekt keretében. Majd jött a második 

árvíz 2002-ben, újra házak újjáépítése 

következett.  

Amikor új plébános került Bereg-

szászra, elveszítettük a máltai közpon-

tunkat, mert az atya érvénytelennek 

ítélte a 99 éves bérleti szerződést. 

Kezdhettük újra az építkezést. Lelkileg 

erősíteni kellett az ottaniakat, és segí-

teni az újraindulásban. Ma már látom, 

hogy ez Isten tervében benne volt, a 

mai helyzetet a régi helyen lehetetlen 

lenne kezelni.  

Elkezdtünk koldulni, hogy új épüle-

tet tudjunk vásárolni, ez sikerült is, és 

ez már a máltai szervezet saját tulajdo-

na lett. Az átépítéshez is sok pénz és 

rengeteg önkéntes munka kellett, de 

minden időben meglett. Elkészült az 

első épület egy olyan utcában, amelyen 

akkora kátyúk voltak, hogy nem lehe-

tett végigmenni rajta anélkül, hogy le-

érjen valahol a kocsi alja. Újabb csoda: 

mire kész lett az épület, az utca is 

megújult, teljesen leaszfaltozták.  

Új programok, új lehetőségek nyíl-

tak meg az új épülettel. Felfigyelt ránk 

a világ, sokan látták: ide érdemes ada-

kozni. Amikor eladó lett a hátsó telek-

szomszéd, a korábbi támogatók azon-

nal igent mondtak a vásárlásra, elkez-

dődött a bővítés és felújítás. Ennek kö-

szönhető, hogy ma az egyik épület át-

menetileg a segélyezés központja, a 

másik pedig az önkéntesek szálláshe-

lye.  

Időközben a feleségemmel 2002-ben 

elhatároztuk, hogy többé nem Ausztri-

ába járunk síelni, hanem a Kárpátokba. 

Nem volt egyszerű megtalálni a meg-

felelő helyet, de a jó Isten vezetett 

bennünket. Végül vettünk két régi 

rönkfaházat, egy kicsit átépítettük őket, 

és sokak örömére mindenki számára 

elérhetővé tettük. Így lehetséges, hogy 

most már több mint egy hónapja 4 csa-
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lád (15 fő) lakik a roztokai házunkban, 

akiket időnként felkeresünk, és ellá-

tunk azzal, amire szükségük van. Nem 

terveztük a folyamatos téli üzemelte-

tést, de így, hogy a ház állandó lakókat 

kapott, erősen kezdett fogyni tűzifa. 

Ott még most is hó és éjszakánként 

erős fagy van. Szerencsére görögkato-

likus pap barátainknak keze minden-

hova elér, így az ő segítségükkel tud-

tunk fát vásárolni, ami az ott lakó Iván 

szomszédunknak nem sikerült.  

Amikor kitört a háború, nem tudtam 

azonnal Jancsi barátom segítségére si-

etni, bár tudtam, hogy menni kell, hi-

szen a korábbi segítők és munkatársak 

többségükben elmenekültek, és mind-

össze 3-4-en maradtak a hatalmas fel-

adatra. A háború kitörése után pár 

nappal Maris lányom és Gyuri bátyám 

felhívtak, hogy szeretnének segíteni, és 

amikor mondom, ők  jönnek velem, és 

akár hetekre kiköltöznek segíteni. Ma-

ris lányom a munkahelyén is hamarabb 

felmondott a tervezettnél. Hétfőn még 

ki kellett mennem Bécs mellé egy te-

herautónyi gyógyászati segédeszközt 

elhozni Ukrajna számára. El is indul-

tam egy barátommal, akivel évek óta 

együtt dolgozunk önkéntesként a kár-

pátaljai munkában. Sopronban meg 

kellett állnunk, hogy találkozzunk egy 

barátommal, aki egy nagyobb összeget 

akart nekünk átadni a kinti munka tá-

mogatására. Amíg várakoztunk, meg-

néztem a leveleimet, amiben megkap-

tam Maris lányom és unokahúgom, 

Flóra írását arról, hogy mit jelent nekik 

Kárpátalja. Nem vagyok egy érzelgős 

típus, de nagyon meghatódtam. A tár-

sam megkérdezte, mi a baj. Mondtam, 

hogy mindjárt átküldök egy levelet, 

olvassa el. Ő is elkezdett sírni. Ketten, 

öreg legények, ültünk egy teherautó-

ban, és bőgtünk, mint a gyerekek.  

Azóta Maris lányom Makuk Jancsi-

val és a maroknyi helyben maradt em-

berrel hatalmas munkát végzett és vé-

gez, mertek nagyot álmodni, közel 

6000 m2-es raktárt bérelni, rengeteg 

magyarországi önkéntest szerveztek, 

akik néhány napra, de sokan akár egy-

egy hétre odamennek és segítenek, 

megszervezték és startra kész a szociá-

lis kártya rendszer, amelyben minden 

ott dolgozó szervezettel együtt akarnak 

működni, elkerülendő az ügyeskedést, 

a több szervezetnél való egyszerre 

megjelenést. Az én dolgom a koldulás, 

az adományok szervezése, a pénzügyi 

források előteremtése főleg a nemzet-

közi kapcsolatok bevetésével. Gyakor-

latilag a háború kitörése óta Németor-

szág és Lemberg között mozgok, és 

tömöm be azokat a réseket, „szállítom“ 

a megoldást, amiket nem biztos, hogy 

meglátnak azok, akik a napi rutinmun-

kát végzik.  

Számomra ezt jelenti életem része-

ként Kárpátalja. Sok barátot, aki ma-

gyar, és egyre több ukránt, akik viszik 

- remélhetőleg egyre magasabb szin-

tekre - a segíteni akaró magyarok jó 

hírét. 

 

Szepi 
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…az Kárpátalja. Igaz, csupán egy 

kis szelete ennek a hatalmas ország-

nak ez a világtól elszakadt térség, 

ahol az utak kátyútól tarkítottak, a 

szép tájakat mindenhol felsővezeté-

kek csúfítják, a szemétszállítás gyat-

ra, ezért több jut oda, ahova nem ké-

ne… De az utak mentén még ma is 

nénék árulják a portékájukat, az em-

berek stoppolva tömegközlekednek, 

és a roaming díj olyan drága, hogy 

inkább nem veszem fel, ha hívnak.  

Kilenc évesen, először ott járva 

megdöbbentett, hogy van olyan hely a 

földön, ahol egyszerre három méter 

hó esik. Megdöbbentett azoknak az 

utcagyerekeknek a hada is, akik min-

dig elözönlötték az autónk környékét, 

ha bárhol megálltunk. Az elmúlt 22 

évemben ott járva ez a vidék lassan, 

nagyon lassan, de elkezdett fejlődni. 

Helyenként megjelentek az üvegbe-

dobók. Néha jut pénz egy-egy útsza-

kasz felújítására. Nagyvárosokhoz 

közel a boltok minősége és kínálata 

szignifikánsan javult. Hál Istennek 

azért a mi kis vidéki boltjaink nem 

sokat változtak, és még mindig aba-

cuson adják össze az ember számlá-

ját, még mindig ugyanolyan törede-

zett, kopott a padló és akad egy-egy 

többször újrafagyasztott KÁSTÁN 

valamelyik kisbolt mélyhűtőjének 

legalján a halak és vajak között el-

dugva. Ez a világ legfinomabb fagyi-

ja, és minden telemhez hozzátartozik, 

mert ha mi kimegyünk síelni, akkor 

kötelező tartozéka a kintlétünk rituá-

léjának. Ahogyan az is, hogy estén-

ként a kályha közelében kártyázunk, 

kockapókerezünk, és vedeljük a vod-

kát. Bár az utóbbi években egyre ki-

sebb bevételre számíthatnak a kör-

nyékbeliek tőlünk a vodkafogyasztá-

sunkból. A ház, a hegy tövében, a bé-

ke szigete, ahol a szomszéd Iván, zaj 

nincsen, csak csend, hideg, és békeil-

lat. Ahol az ember idegei kisimulnak, 

akkor is ha a szüleivel perel, mert 

olyan itt az élet rendje, amilyennek 

lennie kellene mindenhol. Egyszerű. 

Lassú. Kiszolgáltatott és önállóságra 

nevelő.  

Kárpátalján volt életem leggazda-

gabb lagzija, ahol hegyekben állt a 

rántott hús MINDENHOL.  

Itt lakik a papom, mert ez a vidék 

az ő vidéke lett.  

Innen vannak barátaim, hittanos 

társaim.  

Itt vannak azok, akik a családunk 

részei, keresztfiúk, keresztlányok, ré-

gi barátok.  

Ez az a hely, ahova a Papa folyton 

adományokat szervez. A hely, aminek 

a szeretetére úgy nevelt rá minket, 

hogy ő nagyon szerette. A hely, amit 

jobban becsülhetünk, mint a Nyuga-

tot, mert olyan sok értéket rejt magá-

ban, ami felfedezésre vár, amit sze-

rethetünk benne, mert a miénk. A 

hely, ahol az ember ember marad, 

ahol észreveszi a másikat, a szükségét 

és lehajol hozzá. 
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Egy hete még a síeléstől átfagyva, 

átázva ültünk a kályha mellett és ját-

szottunk. Pénteken hazafelé az isme-

rősökkel a határ előtt még egy kézfo-

gásra találkoztunk. Egy tálca gőz-

gombóccal gazdagodtunk, mert ne-

hogy hazáig éhen haljunk. Itt ilyenek 

az emberek. Akinek kevés van - már-

pedig itt mindenkinek kevés van -, az 

annyit ad, mintha mindene lenne. 

Nekem Ukrajna annyi, mint Kár-

pátalja. Kárpátalja pedig ezt jelenti: 

Makukék, a Máltai Szeretetszolgálat, 

Beregszász, Roztoka, síelés, Jónás, a 

'kárpátaljai fiúk', felüdülés, béke, 

csend, visszatalálás… 

Istenem, óvd meg nekünk ezt a né-

pet! Óvd meg a szeretteinket! Óvd 

meg Kárpátalját! Óvd meg Ukrajnát! 

Kegyelmezz mindazoknak, akik bé-

kétlenséget szítanak, és ébreszd fel 

bennük a józan észt, hogy ne tegye-

nek olyat, ami visszafordíthatatlan! 

Ámen. 

Schumicky Mária 

MIT JELENT NEKEM KÁRPÁTALJA?

A gyerekkoromat, a lelki feltöltődé-

semet, a kirándulásokat az áfonyame-

zőkön, a lila nyelvöltögetést a vödör-

nyi áfonya után… 

Jelenti egy összecsukható retro 

kempingbiciklivel való zötykölődést a 

kátyús úton, ami után lila a fenekem. 

Kátyúból kátyúba, kikerülhetetlen, de 

nem tudsz röhögés nélkül biciklizni, 

mert néha akkorát dob, hogy a feneked 

nem éri az ülést, a lábad pedig a pedált. 

Jelenti a horgászatot egy spéci peca-

bottal, amit magunknak szereltünk ösz-

sze drótból, damilból és egy fadarab-

ból. Jelenti a Po3toka végén ezzel a 

pecabottal fogott halakat, amiket vö-

dörben egyensúlyozva biciklivel vit-

tünk vissza a házunkhoz a kátyús úton, 

hogy majd ott betelepítjük őket a saját 

magunk által épített gát duzzasztotta 

mederbe. 

Jelenti a Khastant…Tudod mi az? 

Nem? 

Hát az a világ legjobb csokifagyija! 

Nincs se téli, se nyári út nélküle. Na-

ponta legalább egy a limit. Kivétel, ha 

elfogyott, mert a falubeli bolt, ami egy 

néni pincéje, csak miattunk rendel már. 

Ilyenkor tovább biciklizünk egy má-

sik bolthoz, ahol bár Kashtan nem 

mindig van, de a fagyasztott hal mel-

lett mindig akad 1-2 fagyasztott tejszín 

tölcsérbe téve. Az íze utánozhatatlan, 

és kihagyhatatlan. 

Persze a boltban nincs számlagép, 

nem lehet kártyával fizetni, és még 

csak számológép sincs, mert ők azt a 

fura bogyóhuzugatós táblát, azt a régi 

módszert használják számolásra… 

Persze nem lehet elfelejteni azt sem, 

hogy síeléskor milyen jól esik átfagyás 

után egy forró tea… A kedves mo-

solygós néni és bácsi merít egy nagyot 

a hóból, de semmi gáz, felforralja. 

Majd merít a finom áfonyalekvárból, 
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amihez a gyümölcsöt nyáron szintén itt 

a sípályán szedte. És milyen jól esik ez 

a finom tea ilyen hidegben. 

Ah és a legjobbat a végére hagytam. 

Nincs térerő a legtöbb helyen, nem-

hogy internet. De ki is nézné, amikor 

Iván kiabál rád, hogy “Dobrideny!”, 

vagy amikor lovaskocsi jön szembe, a 

tyúkok szabadon garázdálkodnak az út 

közepén. Szóval ez Kárpátalja nekem 

 Egy otthon, ahova időben visszauta-

zok, hogy lelkileg feltöltődjek. 

Schumicky Flóra 

KISSZELMENC

Ezt az ukrajnai falut sokan elfelejte-

tik, nem is ismerik, hiszen egy nagyon 

kicsi település az ukrán-szlovák hatá-

ron. 2006-ig a világtól elzárva, ketté-

vágva éldegélt ez a falu. 1945-ben a 

szovjet megszálláskor egyik napról a 

másikra a falut kettévágták, felépítet-

ték a kis berlini falat, nehogy a roko-

nok láthassák egymást. Az egyik fele 

Szovjetunió, a másik Csehszlovákia 

lett. Ha a rokonok egymást meg akar-

ták látogatni, több mint 150 km-t meg-

téve és két határt átlépve tudták ezt 

megtenni.  

2006-ban Ukrajna és Szlovákia kö-

zött az utca végén megnyitottak egy 

gyalogos határátkelőt, amely reggel 7-

től este 7-ig van nyitva. Hosszú-hosszú 

évtizedek után végre a kettévágott te-

lepülés lakói ismét napi kapcsolatba 

kerülhettek.  

Február 24-én kitört a háború. Pár 

nappal később ennek a határnak is 

nagy jelentősége lett a menekülési út-

vonal szempontjából. A néhány száz 

lelkes falu lakói egyik napról a másikra 

azt tapasztalták, hogy emberek ezrei 

állnak a falu utcáján, hogy ájuthassa-

nak az unió területére, Szlovákiába. 

Nagykapos polgármestere felhívta Illár 

Józsefet, tenni kell valamit ezekért a 

menekültekért. Az ukrán oldalon Illár 

József vezetésével megszervezték a 

menekültek segítését meleg itallal, 

ételellel. A falu lakossága mindezt ön-

kéntesen csinálta a saját eszközeivel. 

Meglátva ezt a nehézséget az egyik ha-

táron levő bolt tulajdonosa kiürítette a 

kétszintes üzletét, és felajánlotta a me-

nekültek melegedésére, a csecsemők 

pelenkázására és szálláshelynek azok-

nak, akik valamiért meg akartak pi-

henni, vagy nem tudtak valamilyen 

okból a határon átjutni. A falu lakói 

nagy szeretettel fogadták és segítették 

a menekülteket napi 24 órán keresztül. 

A helyzetet felismerve a beregszászi 

máltai szeretetszolgálat segítséget 

ajánlott fel. Az első napokban „csak“ 

takaró kellett volna, a falu az egyéb 

ellátást saját erőből meg tudta oldani. 

Aztán felismerve az egyenruha fontos-

ságát elláttuk a kisszelmencieket a né-

met máltaiaktól kapott meleg egyenru-

hákkal, ezzel megteremtve a kisszel-

menci határnál is a máltai jelenlétet. 

Illár Viktória vezetésével az ottani ön-

kéntesek napi 1000-1500 menekült el-

látásában vettek részt. Ehhez még két 
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nagyon fontos segítség érkezett: egy-

részt  Páty vezetői és lakosai, másrészt 

a katolikus egyházközség gyűjtéséből 

jelentős pénzadományt tudtunk eljut-

tatni, hogy legyen miből megvenni a 

menekültek ellátásához szükséges 

alapanyagokat. Ezen kívül foyamato-

san elláttuk a beregszászi raktárból a 

segítőket mindazzal, amire szükség 

volt és van: ruhanemű, élelmiszer, pe-

lenka, tisztálkodási szerek…. A tér-

ségben kifogyott több orvosság (főleg 

inzulin készítmények) is, aminek be-

szerzésében a pátyi önkormányzat se-

gített. 

A menkültek egy része egy-két éj-

szakára egyszerű matracos szállást ka-

pott az óvoda termeiben és háromszori 

meleg ételt. Ezekhez szállítja a bereg-

szászi máltai szeretetszolgálat folya-

matosan az alapanyagokat, és a pátyi 

lakosok gyűjtése is eljutott ide a máltai 

önkéntesek segítségével.  

Mára a menekült hullám csökkent, 

általában este érkezik már csak néhány 

száz menekült. Megrendítő történetek-

kel lehet itt találkozni, amikor a fiatal 

anya a kisgyermekekkel elbúcsúzik az 

édesapától, aki megy vissza főleg Ki-

jev környékére, mivel férfi ember a 

határon nem mehet át. A kezdeti idő-

ben ezek az emberek két-három napot 

utaztak konvojokban Kijev környéké-

ről, hogy átjuthassanak a biztos Euró-

pába. A határ szlovák oldalán Nagyka-

pos polgármestere szervezésében bu-

szok várták a gyalogosan átkelőket, és 

vitték őket tovább meleg biztonságos 

helyre, és segítik őket a továbbjutásban 

oda, ahova szeretnének eljutni.  

Ezen a határon az ottani önkéntesek 

folyamatosan hatalmas munkát végez-

nek, több tízezer ember kelt át a hábo-

rú kezdete óta. Most egy kicsit nyu-

godtabb a határ, de ki tudja meddig? 

 

Schumicky András C.G.M. 

KARITÁSZ HÍREK

Az idei nagyböjti élelmiszergyűjtést az ukrajnai háború menekültjei, rászorulói 

számára hirdette meg a központi karitász. A Pátyon összegyűlt adományt, a mint-

egy fél köbméter élelmiszert, illetve higiéniai terméket teljes egészében Kisszel-

mencre küldtük, abba a kárpátaljai határfaluba, mely Pátynak testvérfaluja. Az 

erre a célra összegyűlt 220 000 Ft pénzadományt szintén eljuttattuk Kisszelmenc-

re. Köszönjük a hívek nagylelkű adományait, különösen azok után, hogy már egy 

ízben a háború kitörése óta 170 000 Ft-ot szintén kisszelmenci testvéreinknek 

összegyűjtöttünk és eljuttattunk. Köszönöm szépen Schumicky Andrásnak, hogy 

az adományt célba juttatta. 

Schumicky Ildikó 
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TEMPLOM

Az 1779-ben épült, copf stílusú 

Szent Imre műemléktemplom tetejé-

nek és homlokzatának, valamint külső 

ajtóinak felújítására vonatkozóan már 

2003-ban a Makona Építész Tervező 

Kft. tervet készített. Anyagi források 

hiányában akkor a munkák egy része 

valósulhatott csak meg, azonban az ál-

lagromlás megakadályozása és a tele-

püléskép javítása érdekében mára 

szükségessé vált a munkák folytatása. 

Plébániánk 2020 őszén pályázatot 

nyújtott be a Miniszterelnökség Egy-

házi és Nemzetiségi Kapcsolatokért 

Felelős Államtitkárságához a templom 

lábazat felújítása, a bejárat előtti bur-

kolat elkészítése, valamint a főbejárati 

ajtó és a sekrestye ajtó felújítása érde-

kében, összesen 14 732 000 forint ér-

tékben. A pályázat első körben sajnos 

nem kapott támogatást, ám miután 

Magyarország Kormánya megalkotta a 

Magyar Templom-felújítási Programot 

és a pályázható költség keretet jelentő-

sen bővítette, az így keletkező többlet 

keretből lehetőség nyílt szándékaink 

támogatására a Bethlen Gábor Alapke-

zelő Zrt. bevonásával. Ezt követően 

megbíztuk Borsányi Márta épületdiag-

nosztikai szakértőt a falazat vizsgála-

tával, valamint Salamin Pál építészt 

(Makona Kft) a kiviteli tervek elkészí-

tésével, melyeket – személyes egyezte-

téseket követően – továbbítottunk 

örökségvédelmi egyeztetésre. Az örök-

ségvédelmi engedélyt 2021. év végén 

vehettük kézhez. 

Az egyre magasabb építőipari árak 

miatt a kivitelezési költség 2021 végé-

re jelentősen megemelkedett, ráadásul 

szerettük volna a lábazat mellett a 

komplett homlokzat felújítását is elvé-

geztetni, így ismét pénz szűkébe kerül-

tünk. Ekkor megkerestük Menczer 

Tamás és Soltész Miklós államtitkár 

urakat szóban és írásban is, valamint 

támogatásért folyamodtunk Székely 

László polgármester úrhoz is, hiszen a 

község egyik kiemelt műemlékéről van 

szó. 

Örömmel számolhatok be arról, 

hogy mindkét helyen támogatásukról 

biztosítottak bennünket, így reménye-

ink szerint a projekt teljes költsége 

rendelkezésünkre áll majd. Polgármes-

ter úr májusra ígért választ a pontos 

összeg vonatkozásában, a Miniszterel-

nökség pedig újabb, ezúttal 10 millió 

forint támogatást nyújtott. A község 

lakói és plébániánk valamennyi híve 

nevében is köszönjük a segítséget.  

Jelenleg zajlik a szerződéskötés és 

várhatóan az idei nyáron zajlanak majd 

a munkálatok, melyek befejezése után 

- sokévi várakozást követően - végre 

megújult külsővel fogadhatja a híveket 

a pátyi műemléktemplom. A munkák 

időtartamára kérjük a temetőbe látoga-

tók szíves megértését és türelmét. 

 

Dr. Kővágó István 
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A TEMPLOMSZENTELÉS HARMADIK ÉVFORDULÓJÁNAK  

MEGÜNNEPLÉSE  -  2022. MÁJUS 1. VASÁRNAP

8.00 – ünnepi szentmise 

agapé 

9.15-10.00  Dr. Németh László atya előadása Szent II. János Pál pápához fű-

ződő személyes emlékeiről, gondolatairól 

gyerekeknek kézműves program 

10.30-12.30 focikupa az iskola focipályáján  

Kérdés esetén Hursán-Czajlik Nórát (czajlik.nora@gmail.com) lehet keresni, il-

letve szintén ő várja azoknak a jelentkezését, akik bármely rész előkészítéséből 

szívesen kivennék a részüket (pl. agapé). 

A TEMPLOMI MŰALKOTÁSOK MŰVÉSZETI KONCEPCIÓJA

Harkai Gábor atya, Dr. Németh 

László atyával karöltve néhányunkat 

meghívott, hogy a templomi műalko-

tások jövőbeni koncepciójáról be-

szélgessünk, egyeztessünk, annak út-

ját érleljük ki. A néhány hetente létre-

jött megbeszélések résztvevője volt 

többek között – a most már Ybl Mik-

lós-díjas építész – Gutowski Robert, 

templomunk tervezője és Böjte Hor-

váth István szobrászművész is, utóbbi 

a templomi Szűz Mária és Szent II. 

János Pál domborművek megalkotója. 

Jómagam a templomépítés érdekében 

létrejött alapítvány képviselőjeként 

kerültem eme társaságba, jóllehet 

sokkal inkább a racionális logika 

mentén működöm, semmint az érzé-

keny művészeti vonalat képviselném.  

A megbeszélések során felvetet-

tünk gondolatokat, majd elvetettük 

azokat, később újra elővettük. Klasz-

szikusan az érzékelés, értékelés, kö-

rüljárás, „aludjunk rá egyet” módsze-

rével próbáltuk felfedezni, megtalálni 

azt az utat, melyet a Jóisten nekünk és 

templomunknak szán. Ebben sok se-

gítséget kaptunk Istvántól, aki több 

rajzzal, vetítéssel, jobban vagy ke-

vésbé kidolgozott ábrázolással mutat-

ta be az éppen aktuális koncepció ál-

tala – mint szobrász által – elképzelt 

változatait. Robi a templom tervező-

jeként alakítgatta a formálódó vég-

eredményt. Jó volt, hogy az atyák a 

liturgia, az egyház oldaláról hoztak 

elénk szempontokat. 

Néhányszor az volt az érzésem, 

hogy ez a maroknyi ember is sok, 

hogy művészeti, lényegében szubjek-

tív dolgokról hosszútávra egyességre 

jusson. Talán a tetszik-nem tetszik 

személyessége is közrejátszott abban, 

hogy már-már elvetett gondolatok új-

ra felszínre törtek. 

A megbeszélések célja nem az volt, 

hogy most azonnal megvalósítandó 
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végeredményt tegyünk le az asztalra, 

hanem határozzunk meg a templo-

munk számára követendő és követhe-

tő – akár több évre, évtizedre szóló 

szóló – irányvonalát, mely a temp-

lomban megjelenő műalkotásokat il-

leti. 

Nagy valószínűséggel a végleges 

megvalósuláshoz a már meglévő ele-

mekhez is hozzá kell nyúlni, elsősor-

ban a több helyről kritikát kapott 

(nem praktikus, nem egyből látható) 

tabernákulumhoz, és ennek kapcsán 

esetleg a hangosításhoz is. Ez utóbbi 

azért is érzékeny kérdés, mert önma-

gában a hangosítás kialakítása sem 

volt zökkenőmentes, másrészt pro-

fesszionális módon megvalósított, 

meglehetősen drága rendszerről van 

szó. 

És akkor a lényeg, hol tartunk 

most?  

Az egyik legfontosabb elv: tovább-

ra sem célunk, hogy a templomot te-

lerakjuk műalkotásokkal, és az sem, 

hogy innen-onnan származó – akár 

ajándékként, felajánlásként kapott – 

tárgyakkal díszítsük (vagy éppen ci-

comázzuk) netán a fehér falakat szí-

nezzük. 

A másik fő elv: szeretnénk, ha az 

Ozsvári Csaba által megtervezett ka-

pu meg nem valósult elemeinek alak-

jai, anyaga, ábrázolásai valamilyen 

módon megjelennnének körben a 

templomban a szükséges és elégséges 

mértékig. Így a koncepció az lenne, 

hogy a keresztelőkúton, az oltár felet-

ti és melletti térben, valamint a taber-

nákulumnál, a kapuként meg nem va-

lósult jelenetek, azaz Jézus és a sza-

máriai asszony, a megszállott ifjú 

meggyógyítása, az utolsó vacsora, a 

keresztrefeszítés, a trónoló Krisztus a 

négy evangélistával egységesen 

bronzból, az oltárkő anyagával öt-

vözve jönnének létre. 

Korábban a művészeti tárgyakról 

szóló, a hívek körében végzett ötlet-

börze eredményeként hangsúlyosan 

megjelent az évekig az oltár fölött be-

lógatott kereszt mint visszahozandó 

elem. Az egykori fakereszt, mely Ha-

vas Vince áldozatos munkája nyomán 

újult meg, ma a templom mellett áll. 

A mostani művészeti megbeszélése-

ken viszont azzá érett a belógatott ke-

reszt gondolat, hogy a trónoló Krisz-

tus az oltár fölött a levegőből tekint-

sen ránk, átvéve az egykori kereszt 

helyét. Első lépésként a plébániai 

képviselő-testület ezen trónoló Krisz-

tus alak megvalósítására mondott 

igent, így annak kivitelezése elindul. 

A nagyobb elemek közül a folya-

tásban majd az anyagi lehetőségekhez 

mérten következhet a keresztelőkút 

jelenlegi „sapkájának” lecserélése, az 

új körmeneti kereszt kialakítása és 

végül a tabernákulum megújulása. 

Ezekhez még hosszú út vezet, de re-

ményeink szerint az irány megvan. 

 

Reményi László 

Pátyi Római Katolikus  

Templomért Alapítvány elnöke 
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A LITURGIÁK RENDJE 

A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR

  

ÁPRILIS 14. Nagycsütörtök 

 18:00 ünnepi szentmise 

 az utolsó vacsora emlékére 

 

ÁPRILIS 15. Nagypéntek 

 15:00 keresztút 

 18:00 ünnepi istentisztelet 

 énekelt passiótörténettel 

 

ÁPRILIS 16. Nagyszombat 

 20:00 ünnepi vigília szentmise 

 feltámadási körmenettel 

 

ÁPRILIS 17. Húsvétvasárnap 

 10:30 ünnepi szentmise 

 ételszenteléssel 

 

ÁPRILIS 18. Húsvéthétfő 

 10:30 szentmise 

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 
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