
A Magyar Schönstatti Családmozgalom és a Családszövetség közössége nevében 
emlékezem Ozsvári Csaba testvérünkrıl. 

 
A keresztút nem ér véget a halállal. Az utolsó állomás a feltámadás. 

„Servus Mariae nunquam peribit” Mária szolgája sohasem vész el! 
Isten mőködik a lelkekben, Isten mőködik a közösségünkben, Isten szeretne sok embernek új 
életet adni. Az İ útjait nem értjük meg mindig, és ezek fájdalmas utak: a kereszt titka – a 
gyümölcsözıség titka. Isten elvárja tılünk, hogy amihez ragaszkodunk, különféle módon 
elengedjük. Felnövekvı gyermekeinkre nézve ez sokunkra vonatkozik: a kereszt titka – a 
gyümölcsözıség titka. 

 
Ozsvári Csaba élete és halála Krisztust tükrözte vissza. Megformálta mőveiben és életében, 
méltó volt hozzá halálában is. Élete Isten mőalkotása. Isten útjai nem a mi útjaink.  
A Mindenható keze elıtt csak ámulattal és tisztelettel állhatunk. 
 
Óbudaváron július 9-én az esti 6 órás harangszó kondításakor megtapasztaltuk, „felettünk 
nyitva van a menny”. Ahol Csaba meghalt, ott a mennyország megérintette a földet. 
Csaba halála napján az evangéliumban ezt olvastuk: 

Menjetek és hirdessétek: Közel van a mennyek országa!” 
 
Mit akar mondani nekünk a Jóisten Csaba halálával? 
Halálunk pillanatáért jövünk a földre. Az üdvösség az életünk célja! „Hazafelé, az Atyához 
megy a mi utunk.” Mindennapot úgy fejezzünk be, mintha az lenne az utolsó. Megízleljük 
Krisztus halálszenvedését: amit rosszul tettünk, az fájdalmat okoz; megbánjuk, és Isten 
irgalmának tengerébe tesszük. Engedd, hogy a lelkünk teljesen megpihenjen Jóságos mennyei 
Atyánk a Te szeretetedben. Emberi sírás – isteni mosolygás csodálatos módon együtt van! 
Csaba halott, és meghív bennünket, hogy mi is Istenhez vigyük életünket. 
 
Mit akar mondani nekünk a Jóisten Csaba halálával? 
Azt, hogy nem élhetünk tovább úgy, ahogyan eddig. 
Jelmondatunk a III. szövetségi évfolyamban a kánai menyegzı csodáját és Mária szavait 
idézi. Csaba volt, aki megtalálta nekünk: 

„Tegyetek meg mindent, amit mond!” 
Ez az életeszmény a hirtelen halál drámaiságával és csodájával új megfogalmazást is kapott: 
„Tegyetek meg – késlekedés nélkül – mindent, amit mond!” Azt üzeni, hogy ne mulasszuk el 
megtenni a legkisebb jót sem. A Jóisten gondviselı szeretete gyakorlati módon jelen van az 
életünkben. Újra és újra jelet és alkalmat ad, hogy ıt felismerjük az emberekben, az 
eseményekben, meghív arra, hogy megszeressük İt ezekben, és lehetıséget ad, hogy 
áldozatot hozzunk érte és neki. 

„Tegyetek meg – késlekedés nélkül – mindent, amit mond!” 
 
Közösen a szövetségi évfolyamunkkal, néhány napja a következı példázatot hallgattuk: 
Egy hegymászó lezuhanva a szikla tetejérıl éjszaka a biztosító kötélen függ. Istent kéri, hogy 
segítsen. Isten megkérdezi tıle: elhiszed, hogy segíthetek? Akkor vágd el a kötelet. A 
hegymászó az éjszaka sötétjében nem láthatta, hogy a talaj egy méterre van alatta. A történet a 
teljes bizalomról szól: a halálugrásról Isten irgalmas szeretetébe. Csaba ezt mondta a 
történetrıl:  
„Az életünkrıl van szó: ha nem vágjuk el a kötelet, akkor meghalunk.”  
 
Mi nem tudtuk Csabát „megmenteni a földi életre”, İ ment meg minket a mennyeire! 
Újraélesztés volt! Nekünk nem sikerült. Neki sikerült: İ menti meg a mi életünket!  

Felemelted arcunkat, és legyızted a gonoszt. 



Csaba és Imri szentelési imája ez volt: 
„Örök szeretettel szeretett az Isten, felemelte arcomat a földrıl, felemelte és szívéhez 
vonzott!” 
A Jóisten és Égi édesanyánk komolyan vettek bennünket, elfogadták felajánlásunkat, és új 
életet akarnak bennünk és általunk adni ennek a szép Hazának, és benne minden 
testvérünknek. 
Csaba életpéldája, szeretete, mély és hőséges hite, tisztasága, bölcsessége és életáldozata, 
mint kegyelmi forrás lesz a mi összetartásunk, szeretetünk, bátorságunk és küldetésünk alapja.  
Sokat vesztettünk, még többet nyertünk! 
 
Közösségünk kapott egy „nemesi” címert tıle és általa. A nagyszívő, hódító keresztény 
címerét. A címer jelképei: a kard, a szív, a liliom és Mária. 
A címer a nemességünk jelképe. Nemességé, amely a Krisztushoz tartozásunkat jelenti. A 
krisztushoz tartozó nemesség kötelez. Csaba halála elıtt az életünket szenteltük a 
Szőzanyának Krisztusért. „A nemesség kötelez!” Kötelez lovagias, hısies módon és kötelez a 
szolgáló szeretetben. Csaba igaz, nemes ember volt. Védte, szerette, erıvel és buzgón hirdette 
Krisztus egyházát. Krisztust lovagi erényekkel szerette, de a méltatlanságát érezve és megélve 
szolgálta is Krisztust. 
Csaba kérte, hogy a közös imánkat így kezdjük: „gyengeségünk és méltatlanságunk 
tudatában állunk most eléd. Köszönjük, hogy felemeltél és meghívtál minket.” 
Megtapasztaltuk, hogy minél közelebb vagyunk a Jóistenhez, annál gyengébbnek érezzük 
magunkat. 
 
Mit köszönhetünk a Jóistennek Csabában? 
 
Bensıséges, gyermeki, mély kapcsolat főzte a Szőzanyához. Tıle kaptuk ezt a gondolatot: 
„Jézus születésével megmutattad, hogy Mária a mi utunk, aki által Hozzád közelebb 
kerülhetünk.” 
Ozsvári Csabát a Szőzanya Schönstatt szolgálatába adta. Igényes volt magával szemben, 
alázatos, megértı másokkal szemben.  
Imri és Csaba éveken át hőséggel vállalták és szervezték a budapesti régió családjainak 
találkozóit. Nekik köszönhetjük a „Házaspárok útjának” csodálatos megformálását. Az egész 
Schönstatt Család fontos volt számukra, amelyért készek voltak dolgozni, feladatot vállalni, 
áldozatot hozni. 
Igaz magyar ember volt. Szerette a magyarságát és a magyarokat. Aggódva, imádkozva 
szemlélte a mai nemzetpusztító eseményeket és jeleket. 
Magyar volt a szónak abban az értelmében is, hogy az ısi hagyományainkat beépítette 
munkáiba: az óbudavári szentély egységkeresztjének hátterét az ısmagyar életfa motívum 
díszíti, mély értelmő összecsengésben a kereszttel. 
 
Jézus és Mária egymásba simuló alakja, és körülöttük a kereszt fáját gazdagon befutó inda az 
élet fáját és a feltámadást jelképezi. Ez a schönstatti egységkereszt sajátosan magyar 
megfogalmazásban. Tilmann atya mondta a keresztet nézve: „mintha schönstatt mindig is egy 
kicsit magyar lett volna”. Érezni, hogy ennek a keresztnek az ezüstje elıször a szív kohójában 
hevült át, és úgy került az öntıformába. Szívet, lelket gyönyörködtet. 
Idén április 1-én ennek a keresztnek a hasonmását ajándékozta Csaba és Imri XVI. Benedek 
pápának. A kis magyar schönstatt-mozgalom találkozása a világegyház fejével. Az ajándék 
jelképesen a pápa iránti hőségünket is kifejezte. Ozsvári Csaba megkülönböztetett tisztelettel 
és szeretettel beszélt a pápánkról, az írásait jól ismerte, sokat tanulmányozta. Úgy éreztük, ha 
róla beszélt, mintha személyesen ismerné és szeretné ıt. 
 



És július 9-én délután 6 és 7 között az óbudavári kápolna árnyékában a kereszt jelenete 
megelevenedett. „Az igazi férfiasság ott függ a kereszten.” – mondja Kentenich atya. Mellette 
egy asszony „jósággal, erısen, szelíden, szerényen”. Azt gondoljuk, ez az egységkereszt 
Csaba és Imri közös személyes eszményük legmélyérıl fakadt, és közös életük is ezt a 
mélységet és hőséget példázza. Néhány órával Csaba elhívása elıtt, a szentelés pillanatában 
kettejük válasza ez volt: „Máriával Jézusért!” 
 
Gertrúd-Mária nıvér így fogalmazott: „a Jóisten oroszlánkörmökkel írt”. Csaba befejezte 
földtıl-földig küldetését, és elkezdte a mennybıl-földig szóló küldetését. Ezentúl még 
fokozottabban törekedjünk mindarra, ami földi életünk befejezésével sem veszíti el az értékét, 
értelmét. 
 
Azzal, hogy Isten azon az ünnepen, melyre az egész családszövetség hivatalos volt, a 
kegyelem állapotában, a kápolna mellıl szólította magához, talán arra akarja irányítani a 
figyelmünket, hogy Csabát a szövetség és schöntatti közösség számára égi pártfogóul 
választotta ki. 
 
„Csaba valóban egy igaz, jó ember volt. A szépség volt az İ hivatása. Nagyon szeretjük İt!” 
Soha nem éltünk át még ekkora szeretetet: annyira vágyakozott az Isten után, hogy Isten nem 
tudta tıle megtagadni magát. 
Nagy mővész volt, de igazi és legnagyobb mőve az Isten iránti túláradó szeretete volt. 
 
Az élete is azt hirdette, amit a sírfelirata: Dilexit Ecclesiam! Szerette az Egyházat! Hő volt 
Krisztus titokzatos testéhez; következetesen, szeretettel, alázattal hő volt. Az egyház kincseit 
szerette volna megmutatni mindenben: igényességben, a hagyományaiban, a szépségben, a 
szolgálatban. Kentenich József atya sírján ugyanezek a szavak állnak. Kentenich atya elıre 
imádkozott minden munkatársáért. Ozsvári Csaba méltó volt arra, hogy munkatársa legyen a 
földi közösség építésében, és méltó arra is, hogy az Egyház megújításában munkatársa legyen 
a mennyben. 
 
Kentenich atya így imádkozik Csabával:  

Ha munkámat akarod: „Adsum! Kész vagyok!” 
Ha minden szellemi erım lassú elvérzését: „Adsum! Kész vagyok!” 

Ha halálomat: „Adsum! Kész vagyok!”! 
De gondoskodj arról, hogy mindenki, akit nekem adtál, szeresse a Megváltót, tanuljon 

meg érte élni, halni. 
 
Keressünk egy személyes emléket Csabáról. (szünet) Mondjuk azt a szívünkben: köszönjük! 
 
Háromszor Csodálatos Anyánk közbenjárására, Kentenich atya és Ozsvári Csaba keze 

által, áldjon meg minket a Mindenható és Jóságos Isten! 
 
Mors sola! 

Ámen 
 
Budapest, 2009. július 25. (Ozsvári Csaba 46. születésnapján), Szent Jakab apostol ünnepén 

 

(Török Péter és Orsolya) 


