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A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA

SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT

A világegyházban „Papság évét” ünnepeljük, míg a szatmári 
egyházmegyében a „Hivatások évét”. Másrészt Húsvét csodálatos 
mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a 
Szent Három napnak. Mostani elmélkedésemben elsősorban a 
nagycsütörtöki liturgia néhány fontos mozzanatára szeretnék 
rávilágítani, amelynek időszerűségét a Papság éve szolgáltatja.
Az Utolsó  Vacsorán alapította Jézus Krisztus az Oltáriszentséget 
(Eucharisztia: tehát szentmiseáldozat és a maradandó Oltáriszentség 
egyben) és az Egyházi Rendet vagyis a Papságot. Azóta a kettő 
elválaszthatatlan egymástól: csak ott van érvényes Oltáriszentség, 
ahol érvényes papság van és fordítva. Az Egyházi Rendet a 
Szentlélek eljövetelétől, az első pünkösdtől megszakítás nélkül, 
kézföltétellel adták tovább az apostolok és utódaik. Az Úr Jézus 
az Utolsó Vacsorán csak apostolainak mondta: „Ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre”. (Lk 22,19, 
1 Kor 11,24) Ezért van különbség 
az általános „királyi papság” és 
a szentségi szolgálati papság 
között. Az általános papságban 
minden megkeresztelt részesült. A 
keresztségben ugyanis vállalja, hogy 
keresztény életével papi szolgálatot 
végez Isten dicsőítésére és a lelkek 
javára. Az Egyházi Rendről ezt írja A 
Katolikus Egyház Katekizmusa: „Az 
a szentség, mely által a Krisztustól 
apostolaira bízott küldetés folytatódik 
az Egyházban az idők végezetéig. 
Az Egyházi Rend egyházi testületet 
jelent, melynek egy különleges konszekrálás (ordinatio) által válik 
tagjává valaki. E szentelés a Szentlélek különleges ajándéka által 
szent hatalom gyakorlását teszi lehetővé Krisztus nevében és az Ő 
tekintélyével Isten népe szolgálatára.” (322. és 323. kérdés, in: KEK 
Kompendiuma, Budapest 2006,112-113.
Az első  megállapítás amelyet kimondhatunk: a pap a hívekért van. 
Vagyis élete és szolgálata ebben az értelemben nem öncél, hanem 
a reá  bízott hívek szolgálatában nyer értelmet és célt. Az utolsó  
vacsora egyik döbbenetes jelenete, amikor a Mester lehajol és sorra, 
kivétel nélkül megmossa apostolai lábát. S hogy megértsük ennek a 
gesztusnak értelmét, tudnunk kell, hogy keleten ez a vendégszeretet 
és baráti bizalom egyik legfélreérthetetlenebb jele. Jézus lehajol és 
megmossa az apostolok lábát! Ez az apostol utódok, vagyis a papok 
feladata is. Ehhez pedig mély alázatra és a szolgálat szellemére 
van szükség. Úgy, amint a Mester tette: „nem uralkodni, hanem 
szolgálni jöttem”. 
A bizalom légköre megkerülhetetlen tényező ebben a szolgálatban. 
Engem személy szerint ez az alapvető gondolat foglalkoztat egy 
ideje. Nem véletlen, hogy néhány héttel korábban híveimtől ezt a 
bizalmat kértem. Szerintem ennek óriási súlya és jelentősége van, 

mert Egyházunk, s benne a papság nagyon nehéz helyzetben van. Itt 
első sorban azokra a napvilágot látott botrányos esetekre gondolok, 
amelyek következményeiben szinte beláthatatlanok. A média 
megannyi csatornáján keresztül szinte ösztönszerűen sugallja, hogy 
minden pap pedofi l. S természetes, hogy ez a sok negatív hír képes 
megrendíteni hívek papjai iránti bizalmát. Mi tehát a megoldás?
Ez a bizalom elsősorban azt jelenti, hogy a hívek nagyon komolyan 
és kitartóan imádkoznak papjukért. S legyen szabad ismét személyes 
tapasztalatomra hivatkozni. Tavaly június 22-én Budapesten 
csípő protézis műtétem volt. S már a kórházban megtudtam, 
hogy a hívek közül sokan naponta összegyűltek s imádkoztam 
felépülésemért. Azóta is minden nap elimádkozzuk Kis Szent 
Teréz papokért végzett imáját (XVI. Benedek pápa június 19-én 
hirdette meg a Papság évét). Ez a tudat számomra óriási lelki erőt 

adott. Igazán büszke vagyok híveimre, 
akik ezzel a bizalommal naponként 
megajándékoznak. S annyit tudok 
a továbbiakra is megígérni, hogy 
szeretném ezt a bizalmat és kitartó 
imát meghálálni. Továbbá a kitartó 
ima gyümölcsöt terem a kiimádkozott 
hivatásokban. S ez nem vicc!
Másodsorban ugyancsak a bizalom 
jegyében a hívek éreztessék papjukkal, 
hogy igénylik szolgálatát. Szükség 
van rá. A mai kommunikáció  
értelmezésében fontos szerepe van 
a visszajelzésnek. Legyen az pozitív 
vagy negatív jellegű, segít tisztábban 

látni, erősíti az állhatatosságot. Mindig örömmel olvasom azokat a 
kommenteket, amelyek egy-egy bátorítást, biztatást tartalmaznak. 
Ne feledjük, hogy a mindennapok taposómalmának szorításában, 
olykor mi papok is elerőtlenedünk. Ellenben, ha nem őszinte és 
tiszta ez a biztatás, vajmi keveset ér.
S harmadik szempontként megemlíteném azt, hogy éreznie kell 
a lelkipásztornak, hogy valóban tagja egy nagy családnak. Ezt 
az igazságot pedig egy nagyon egyszerű történettel szeretném 
érzékeltetni. Egyik barátom, hívem benézett hozzám egyik délután 
s következőket mondta: „Atya, Húsvét vasárnap, ha időd engedi és 
kedved van hozzá, örömmel várunk ebédre”.  - Még nem tudom, 
hogy hogyan alakul majd ez ünnepi ebéd, a gesztus azonban 
önmagáért beszél, számomra pedig végtelenül jól esett. 
Így szeretném tehát minden kedves olvasó fi gyelmét és felelősségét 
felébreszteni lelkipásztora iránt. Ne feledjük, nem csak az ő 
bizalmára van szükségünk, hanem a magunk bizalmáról is naponta 
kell őt biztosítanunk. Kívánok egyben kegyelemteljes Húsvéti 
ünnepeket minden kedves Testvéremnek és jóakartú embernek! 

Jézus bizalma apostolai iránt

Merlás Tibor - plébános
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Évek óta összegyűlünk a Passió éneklésére, már szinte rutinszerűen, 
emlékezetből énekelünk.
A szólistákra azonban mindig nehéz feladat vár. Vajon megtalálják-e 
a megfelelő hangot? Érthető-e a szövegük? Tudnak-e érzéseket, 
helyzeteket közvetíteni hangjukon keresztül?
Iyen nehéz szerep a Péteré is. Mert hol is van ő, mikor Jézus benn 
van a főpapok előtt, és kérdéseikre válaszol? Kinn van, az udvaron, 
a biztonságot sugárzó tűz mellett. Az udvaron, emberek között, és 
nyugtatgatja magát, hogy társai közül mégis ő van egyedül Jézus 
közelében. Ő az első, aki mindenről pontosan értesül, szemmel 
kíséri az eseményeket.
De valóban ott van-e Jézus mellett?
A körülötte ülők beszélgetése egyre kellemetlenebb számára. 
Nyomasztó érzés támad benne, vállalnia kellene valamit a 
Mestertől kapott tanításból! De a tagadó szavak, gondolatok 
kisiklanak ellenőrzése alól. Kihez tartozik hát? Jézushoz, akit éppen 
megtagadott!
Hajnalodik, kakas kukorékol. Péternek eszébe jut a fi gyelmeztetés 
és saját fogadkozása.. Az udvaron rá kell döbbennie, hogy nem 
azért tanítvány, mert ő a legalkalmasabb, mert sikerekben gazdak 
tanulmányi időszakot tud maga mögött, hanem mert Jézus 
szeretetéből mindenkinek jut, még annak a tanítványnak is, aki nem 
tart ki mellette.
Köszönöm szólistáink bátor kiállását és hangját! Áldott húsvéti 
ünnepet kívánok!

Bodnár Éva

A bárányka alig jött a világra, észrevette, hogy az állatok között 
ő a leggyengébb. Állandóan torkában dobogott a szíve. Nagyon 
félt, hogy valami vadállat megtámadja. Nem tudta, hogyan fog 
megmenekülni. Elmesélte bánatát a Teremtőnek.

- Szeretnél kapni valamit, hogy megmenekülj? - kérdezte 
jóságosan a Teremtő. 
- Igen, jó lenne - volt a válasz. 
- Megfelelne egy pár erős agyar? 
- Akkor a friss füvet biztosan nem tudnám leharapni. 
- Akkor két hegyes szarv, talán? 
- Az sem, mert biztosan rosszra használnám őket. 
- Vagy olyan méregfog, mint a kígyóé, hogy mérget marjál az 
ellenfél testébe? 
- Szó sem lehet róla. Engem is gyűlölne mindenki. 
- Talán akkor két erős pata? 
- Az sem kell, mert lónak néznének. 
- De mégis, valami csak kellene, hogy megsebezd, aki meg akar 
támadni? 
- Megsebezni, én? Arra nem lennék képes. Inkább 
maradok olyannak, amilyen vagyok.
- 
Elfelejtettük, hogy bizonyos fokig olyanok vagyunk, mint 
a védtelen állatok, éles fogak vagy karom nélkül, minden 
támadásnak kiszolgáltatva. 
Nem a ravaszság ment meg, hanem az áldozat: a képesség, hogy 
másokat szeressünk vagy helyet engedjünk mások szeretetének. 
Nem a mi keménységünk ad az éjszakának langyos meleget, 
hanem mások óhaja, hogy fel tudjanak melegedni. Az ember 
igazi ereje a gyengédsége.

A bárány

A kereszt felső 
ága égre mutat, 

nagy örömhírt tudat: 
„itt van a te utad” 

a kereszt két karja a légbe szétszalad, 
rajta sovány kezek tört vért virágzanak: 

„vigyázz: őr a lélek, de a test megszakad, 
kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad” 

a keresztnek alsó 
ága földre mutat: 

„vesződj: itt áss kutat, 
lásd benne arcodat.” 

Weöres Sándor:
Kereszt-árnykép

Az udvaron
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Két tanítvány bandukol Emmausz felé. Ez a híradás az evangéliumnak 
őszintén emberi, mégis egészen isteni, éppen azért oly vigasztaló 
titkai közé tartozik. Miközben olvassuk ezt a történetet, csodálkozva 
ismerünk rá saját életünk történetére. Életünk - egészében is, 
részleteiben is az emmauszi tanítványok élete. Olvassuk a történetet 
és rájövünk, hogy a mi Emmausz járásunk még folyamatban van. 
Olvassuk és imádságos lélekkel reméljük, hogy egyszer majd úgy is 
végződik, ahogyan az az evangéliumban áll. 
A tanítványok reméltek. Most azonban úgy vélik, hogy tovább 
nincs mit reméljenek, mert minden másképpen történt, mint ahogy 
remélték vagy - jobban mondva - ahogyan ők a saját reményüket 
interpretálták. Úgy gondolták, hogy a megváltást és a szabadságot 
remélik. Nem tudjuk, hogy tényleg reménytelen dolgot reméltek-e, 
vagy csak azt vélték, hogy csalódtak igaz reménységükben. 
Nem tudhatjuk, valószínűleg ők maguk sem tudták. Merthogy 
reményeink, amelyeknek a megvalósulása még csak folyamatban 
van, hogyan érik el céljukat és az élet előre nem látott útjain mi 
lesz belőlük, az nemcsak tőlünk függ. Nem vagyunk utaink föltétlen 
urai. A tanítványok mindenesetre azt hitték, hogy akiben bíztak, azt 
keresztre szegezték, meghalt és eltemették - tehát vége mindennek. 
Nem tehetnek mást, mint lemondanak róla és menekülnek. Az ember 
életében tényleg adódnak helyzetek, amikor úgy érzi, hogy a további 
akarásnak nincs értelme, és csak annyit mondhat: reméltünk. Úgy 
érzik tehát, hogy reálisan gondolkodnak, ha a jámbor asszonyok 
mendemondáira nem adnak 
semmit, hanem elmennek. Nem - 
mondják magukban -, másodszor 
nem hagyjuk magunkat 
megtéveszteni. Ostobaság volna 
részünkről, ha nem számolnánk a 
tényekkel. Márpedig a tény az - és 
ezt senki el nem vitathatja -, hogy 
akiben reméltek, bitófán végezte 
életét, és eltemették egy sírba. 
Elmennek tehát innét, haza vagy 
máshová, mindegy, csak el innét! 
Különös dolog: mindegyikük 
teljesen magányos, beletaszítva 
a reménytelen magányosság 
vermébe. Miért mennek mégis 
kettesben? Miért beszélget ez a két 
modern egzisztencialista egyáltalán még egymással? Miért keresnek 
egymásban vigaszt, ha nincs már mit remélniük, s ha nincs semmi, 
amiről érdemes beszélgetni ? Mert miközben mennek, beszélgetnek. 
És hogy beszélgetnek, ezzel önkéntelenül is elárulják, hogy készek 
arra, hogy valaki szóljon hozzájuk. S miközben vigasztalanságukat, 
szívük ürességét beszélgetéssel akarják elkábítani, alkalmat adnak 
az Istennek, hogy beszélgetésbe elegyedjen velük. Ez immár maga 
is kegyelem, miközben menekülünk előle. És sokszor Isten már 
beszélget velünk, amikor csak úgy tárgyalunk róla, mint halott 
Istenről. 
Egy idegen jön az úton. Az Úr az. Zavarosan pislogó szemük fogva 
van. Nem ismerik fel őt. Aki magamagával van elfoglalva, s akinek 
reménytelen a szíve, annak a szívében és lelkében igen kevés hely 
marad mások számára. De ha őt megismerni az üdvösséget jelenti, 
akkor ez az első és legfontosabb, amit a tiszta szem semmiért el 
nem téveszthet, hogy ő, az Úr, itt van, és velünk jön, akkor is, ha 
menekülünk előle. 
Itt van ő az emmauszi úton, s olyan, mint aki kevesebbet tud, mint 
mi, olyan, mint egy idegen, továbbutazó vándor. Nem tudhatjuk, 
mikor jön és mikor akar elmenni, ha nem mondjuk neki: Uram, 
maradj velünk, mert már esteledik. A reménytelen szomorúság 
még nem hatolt olyan halálosan a tanítványok szíve mélyébe, 
hogy halálos keserűséggel, cinikusan vonakodnának a fény és 
a vigasz szavát meghallgatni, és megtagadnák a választ a vándor 

kérdéseire. Szívük még nem olyan büszke, hogy a halál és szenvedés 
nárcizmusában szégyenletesen szomorú kétségbeesésükbe 
beleszeressenek. Hagyják beszélni az idegent, aki kevesebbet tud. 
Valóban odafi gyelnek. Ő pedig elmondja a halálos sorsot, amely 
megvált és megszabadít minket. Csöndben elmondja nekik, hogy 
minden a világon és a szentírás egyedül arról beszél, hogy egyedül 
abban teljesedik be a remény, akiről azt gondolták, hogy csalódtak 
benne és kétségbe kell esniük miatta. Az úgynevezett tények közül 
egyedül csak arról beszél nekik, a csalódott realistáknak, amit már 
tudnak, túlságosan is jól tudnak: hogy Jézust keresztre feszítették. 
De erről nem úgy beszél, mint ami elkerülhető és megtagadható 
lett volna, hanem mint amit el kellett vállalni, mint ami értékes és 
érthető, sőt magától értetődő. És ebben, éppen ebben a pontban, 
amelytől nem lehet többé eltekinteni, a vállalásban, amit elhagyatva 
magára vesz, ebben lesz ez a tény belülről ragyogóvá, s fölfedi 
saját igazságát: hogy éppen ez a pusztulás a módja rendeltetése 
teljesítésének és megvalósulása dicsőségének. Mindezt nem úgy 
mondja el nekik, mintha ez a lét általános, dialektikus törvénye 
volna, mintha mindez alapjában magától értetődő volna, hogy a 
halál után folytatás következik. A pusztulásnak ezt a kényszerítő 
törvényét, amely bevonulás a végleges dicsőségbe, Jézusról állítja, 
egyedül róla, akiben hittek, és mindenki másról csak akkor, ha 
Benne hisznek. 
A szentírás nem tudósít arról, hogy a tanítványok az ismeretlen 
vándor beszédére valamit is válaszoltak volna. Hallgattak. Mivel 
nem egy elméleti kérdésről vagy jobb tudományos elméletről volt 
szó, hanem a szív és a lélek végső kísérletéről, hogy a reménytelen 
halál örvényéből kimentse az életet és a kígyó szájából kiragadja 
a fényt, illendő volt a hallgatás, hisz ebben születik újjá a szív. 

Mielőtt azonban ez megtörtént 
volna a várakozás csöndjében, 
a tanítványok már egy dolgot 
ki tudtak mondani, az udvarias 
aggódás szavát, amely a jósággal 
teli egyszerű szívhez illik: Maradj 
velünk, mert esteledik, és már 
lemenőben a nap. Gondoskodnak 
az idegen éjszakájáról, aki szívük 
éjét fénylővé tette. Miközben a 
zarándok testvért látják benne, 
saját útjaik célját és urát hívják 
meg vendégül. A zarándoknak 
adnak szállást, és ők maguk 
érkeznek haza. Vele együtt 
törik meg a kenyeret. És akkor 
- nem az úton lévő emberi lét 

teológiájánál, hanem a közösség ünnepén, felismerik az Urat. Ö az. 
Amit az idegen mondott, íme, az Úr szavai. Miközben megtöri a 
kenyeret, szívükbe hatol. És ők felismerik: Valóban feltámadt! A 
világ sírjából és saját szívük gödréből. 
Ó, hányszor átéltük mindezt mi is, ha talán csöndben és kicsiben is, 
vagy az életünk egy-egy kis részében! Talán látta, aki egész életünket 
jövőnkkel együtt át tudja tekinteni, hogy mi még csak úton vagyunk 
Emmausz felé, s a döntő látomásra szemünk még alkalmatlan. 
És az Úr, bármennyit is beszéltünk már róla, és bármennyire is 
áttüzesedett a szívünk az ő szavára, alapjában véve még mindig 
ismeretlenül lépked mellettünk. 
Igen, valóban, talán életünk nagy eseménye még hátra van. Tovább 
kell vándorolnunk és futnunk, és nem szabad gondolnunk, hogy 
már elértük. Mert még csak úton vagyunk az örök élet lakomájára, 
ahol az Úr majd felövezi magát, hogy az elmondhatatlan öröm 
borát adja nekünk. És mivel csak úton vagyunk, ne csodálkozzunk, 
ha szívünk a csalódott remények miatt fáradtan vagy haragosan 
sírdogál és panaszkodik, s ha az az érzésünk, hogy a halott 
reményekből menekülve halott pusztaságba jutottunk. Ilyen utakon 
is velünk vándorolhat az Úr, mint Isten irgalma, hogy a kemény szív 
előtt feltárja az írás és az élet értelmét. Ezek az utak is elvezethetnek 
életünk Emmauszába, ahol a kenyértörésben felismerjük az Urat. 

Az emmauszi tanítványok. Lk 24,13-35.

Karl Rahner:

A reménytelenek reménysége
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Felméréseket végeznek a 2010/11. évben várható beiskolázásokról

„Ha mi nem beszélünk szépen, helyesen magyarul, akkor, ki fog 
helyettünk?” kérdezte 1959-60 körül nagyra becsült magyartanárom 
és osztályfőnököm Fényi István költő. Amikor a besúgót is 
megfi gyelő súgta be, amikor az 56-os forradalom és szabadságharc 
utáni megtorló bosszú kéje még nem ült el, amikor félelem vezette 
az emberek tetteit, amikor Fényi István ruhájából még nem 
párolgott el a börtön dohos szaga, volt olyan bátor és egyenes 
ember, hogy magyar órán, az egész osztály előtt fel merte tenni 
a börtönajtók zárait felnyitó kérdést; ki fog helyettünk magyarul 
beszélni? Tőle tanultunk meg magyarnak lenni, tőle tanultuk meg 
becsülni anyanyelvünket, ő szeretette meg velünk a világirodalom 
egyik legértékesebb költészetét, a magyart. És, amikor lyukasórák 
alkalmával ő is szabad volt, bejött hozzánk, hogy magyar népdalokat 
énekeljünk. Adj Uram mindenki mellé egy Fényi Pista bácsit!
Azokban az években kezdett elterjedni, mint pestis, magyar 
családokba, hogy gyermekeiket román iskolába íratták. Jobban 
érvényesül majd a gyermek, magyarázkodott a kedves szülő. Nem 
igaz, hogy csak a kevésbé iskolázott szülők terelték el gyermeküket 
a nemzettől idegen nyájba, hiszen akadtak orvosok, mérnökök is 
ebből a fajtából. Így aztán román nyelvű általános és középiskolákban 
a tanulók igen magas aránya (15-25%, helyenként még több) 
úgynevezett magyar szülők gyermeke volt. Ilyen és ennél magasabb 
arányban találtunk magyar gyermekeket a legtekintélyesebb román 
líceumokban is.
Nem túlzás azt sem kimondani, hogy éppen ezek az úgynevezett 
magyar szülők tettek meg mindent a magyar nyelvű oktatás 
visszaszorításáért.  A románok román iskolába adták gyermekeiket, 
pedig számukra is sokkal előnyösebb lett volna, ha az otthon 
megtanult konyhanyelv mellett megismerik a nem kis értéket 
képviselő magyar kultúrát Arany Jánossal, Petőfi vel, Babits- 
csal, József  Attilával, Nagy Lászlóval, Illyés Gyulával, Szilágyi 
Domokossal, Liszt Ferenccel, Erkellel, Kodállyal, Bartókkal, 
Csontvárival, Munkácsival, Bolyaival, Ybl Miklóssal, a 12 magyar 
Nobel- díjassal együtt (és még mindig méltatlanul kihagytam 
ugyanennyi nagyság nevét). Hasznos lenne közelebbi ismeretséget 
kötni velük, mert ők nem csak egy nemzet nagyjai, hanem az 
egyetemes emberi kultúra egyszeri és megismételhetetlen, senki és 
semmi által nem pótolható nagyságai. A mi fejtegetésünk esetében 
nem mellékes megemlíteni, hogy ők mindannyian magyar nyelvű 
oktatásban részesültek óvodától egyetemig, ennek ellenére, vagy 
éppen ezért, halhatatlanok lettek.
Szamoskrassón öt gyermekkel működött román osztály a hetvenes 
években. Igazságos és helyes döntés. Viszont Szatmárnémetiben a 
Hatos számú általános iskolában, több mint harminc magyar szülő 
igénye ellenére nem engedélyeztek még egy magyar osztályt, mert 
a magyar osztályok száma nem lehetett több a románoknál. Szülői 
összefogásra és határozott szülői nyomásra sikerült kiharcolni 
újabb magyar osztályt, úgy, hogy a románokból osztályonként 
elvettek néhány gyermeket és létesítettek még egy román osztályt 
„az egyensúly kedvéért”. Lám voltak olyan magyar szülők, akikre 
könnyen ráakaszthatjuk a bátor, a hős, kitartó, gerinces jelzőket. 
Igazságtalanság lenne, mert ők nem tettek mást, mint a kötelességüket 
teljesítették, mint a bibliai tékozló fi ú testvére, aki nem kalandozott 
el, nem verte el a szülői vagyont, rendes volt, amiért külön dicséret 
sem neki sem másnak nem jár. Történetünk szempontjából az már 
mellékes, hogy a tékozló fi ú testvére hiú, féltékeny és öntelt, amikor 
a visszatért testvérrel szóba sem akart állni. 
Érdekes jelenség volt a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben, 
amikor magyar iskolában gyenge jegyeket szerző tanulókat a 
szülők átírattak román iskolákba. Az eredmény meglepő! A Magyar 
Líceumban elégtelen teljesítményt nyújtó tanuló román iskolában 
jó vagy még ennél is magasabb minősítést kapott! Ilyenkor 
eltöprenghetünk a fejlődés titkairól.
Reméltük, hogy a rendszerváltás után minden megváltozik, a 
dolgok a helyükre kerülnek. Nem így történt. Ma már azt mondja 
sok szülő, hogy én is románba jártam (nem csak a jó, hanem a 

rossz is öröklődhet), a gyermekemet is oda iratom, hogy jobban 
érvényesüljön, hogy segíteni tudjam a tanulásban, közben elfelejti, 
hogy az ő szülei, annak idején, egy árva kukkot nem tudtak románul, 
hogy ő maga sokkal kevesebb azoknál a vele egyívásúaknál, akik 
magyar osztályba jártak és egy helyett két kultúráról vannak 
ismereteik. Elfelejtette, hogy akik magyar iskolát végzettek a 
magyar mellett megismerik a román kultúrát is. Elfelejti, hogy kettő 
több, mint egy, vagy mai divatos mondattal, egyet végez, kettőt 
kap. Elfelejti, hogy a huszonegyedik században, a határok nélküli 
Európában csak a tudás számít, aminél csak a több tudás ér többet, 
azt pedig csak anyanyelven lehet legalaposabban megszerezni. Az 
üzleti eladó legalább két kultúrában otthon kell legyen (nem csak 
két nyelvben!) különben nem vele töltik be az üres állásokat. Ez a 
mi tájainkon jól megfi gyelhető.
Súlyosan esnie kell a latban, annak, hogy ki az, aki magyar gyermeket 
román óvodába, iskolába akar íratni?  Román iskolát végzett magyar 
ember véleményét nem érdemes meghallgatni, hiszen neki fogalma 
sincs, és soha nem is lesz fogalma arról, mi és mennyi az, amit 
elveszített az anyanyelvű oktatás elkerülésével! De a lelkiismeret 
egyszer felébred mindenkiben, és felismerjük, hogy a nyelv (még 
akkor is, ha anyanyelv) közvagyon, amelyért felelősséggel tartozunk 
úgy elődeinknek, mint kortársainknak és utódainknak egyaránt. 
Az anyagi közvagyont törvények védik, a szellemieket sajnos nem 
mindig.
 A befogadott, az osztályközösségtől nyelvben 
szokásokban idegen gyermek megpróbál alkalmazkodni, olyan 
lenni, mint a befogadó. A befogadó azonban ezt csak annyira tudja 
méltányolni, mint vadász kutyája szolgálókészségét, amit használni 
jól tud, de szívébe beengedni, bizalmával kitüntetni soha. Semmilyen 
ember lesz, ahogy Sütő András mondja, lezuhan a „semmilyenség 
állapotába”! A semmilyen ember a hatalom leghasznosabb, de nem 
megbízható eszköze, mert benne a szabadság emlékének mécses-
lángja sem pislog. Pedig „a szabadság akkor is hatalmas erő, ha 
emlék csupán” írja Szilágyi Domokos. A semmilyenek esetében ilyen 
veszély a hatalmat nem fenyegeti. Ő nem csak eladott szabadsága 
miatt lesz valóban másodrendű állampolgára az országnak, mert 
önmagát, saját kultúráját, történelmét nem ismeri, hanem azért is, 
mert nem bízik benne sem a román, sem a magyar. Ez a semmilyen, 
a félművelt a legveszedelmesebb emberfajta. Korlátoltság, gőg, 
rosszindulat kéz a kézben jár nála.
 Szeretheti-e azt az országot, ahol él, az a magyar, aki román 
iskolába jár? Kell-e az országnak hosszú távon semmilyen ember? 
Mind valós kérdések, amelyekkel nem a szülői parancsnak eleget 
tevő gyermek, hanem a szülőnek kell megbirkóznia. Már hallom 
a választ, mintha azt mondaná a kedves szülő: ma nem az számít, 
ami a fejben van, hanem az, ami a zsebben. Micsoda értékzavar 
a fejtől a zsebig, sokszor a farzsebig! Pedig Nagykárolyban is, 
Szatmárnémetiben is megszerezhető a magyar és világirodalmi 
tájékozottság, ha nem marjuk el gyermekeinktől jogos örökségüket, 
az anyanyelvet. 
Amilyen foltozott, tépett, rongyos és legtöbb esetben koszos az 
utca emberének farmernadrágja, mára már olyan foltozott, tépett, 
rongyos anyanyelvünk a közember száján. Szent Gellért cselédjének 
szájából kicsorduló dalt, ennyire megette az idő? Nem lehet, hiszen 
Gellért Sanyi bácsi Mikolából Ázsiáig látott nyelvünk távcsövén, 
míg gyermekeink önnön lelkükig nem látnak, híján messzelátó 
nyelvünknek. Igen, innen aztán beszélhetünk a lélekről és a nyelvről, 
de ez másik történet.
Goethe, Schiller német volt, és német volt az az egyetlen nyelv 
is, amit ezek az óriások maguk számára megtartottak, ez volt az a 
nyelv amelyiket minden nyelvnél jobban tudtak és jobban ismertek, 
egyetlen nyelv az édes anyanyelv, amelyet minden nyelvnél jobban 
szerettek. Vannak mostohák is, és nem feltétlenül gonoszak, de 
az édesanyát nem pótolhatják. Édesanyák! Édesapák! Ne adjuk 
mostohák kezére édes gyermekeinket!

Édes és mostoha nyelv
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 Paulovics László Szentlélek oltárképén átjárás van ég és 
Föld között, jelenet-együtteseivel, városképeivel összeköti közeli 
és távoli múltunkat. A művész szabadon mozog térben és időben. 
Ugyanabban a társaságban látjuk a tizenötödik században született 
Tomori Pált (1475-1526), a tizennyolcadik században született Hám 
Jánost, (1781- 1857), és a tizenkilencedik században született Márton 
Áront (1896-1980) és Scheffl er Jánost (1887-1952). A Szentlélek 
templom oltárképén ábrázolt főpapok bemutatása sorozatban most 
az igen határozott vonalakkal megrajzolt harmadik főpapról Márton 
Áronról (1896-1980) a huszadik századi Erdély egyik legnagyobb 
személyiségéről szólunk lexikális szűkszavúsággal. 
      Márton Áron (Csíkszentdomokos, 1896. augusztus 28. – 
Gyulafehérvár,1980. szeptember 29.) Elemi iskolába szülőfalujában 
járt. Középiskolai tanulmányait előbb Csíksomlyón, Csíkszeredában, 
majd a gyulafehérvári kisszemináriumban végezte. Itt érettségizett 
1915-ben. Három nappal később a 19 éves fi atalember harctéri 
szolgálatra kapott katonai behívót. Először közkatona, majd tizedes 

és hadapród-jelölt lett. 1916-ban Doberdónál teljesített harctéri 
szolgálatot. A különböző frontokon négyszer sebesült meg. A háború 
befejeztével hazatért, s mint gazdálkodó dolgozott, majd Brassóban 
vasesztergályosként alkalmazták, de a gyár szász nemzetiségű 
igazgatója hamar elbocsátotta Márton Áront, magyar nemzetisége 
miatt. 1920 őszén jelentkezett a Gyulafehérvári Papneveldébe. 
1924. július 6-án Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspök pappá 
szentelte. Ditróban, majd Gyergyószentmiklóson volt káplán. 
1926-tól a gyergyószentmiklósi Állami Főgimnáziumban, 1928-
tól a marosvásárhelyi Katolikus Főgimnáziumban hittanár. 1929-
ben plébános Verestoronyon. 1930–tól udvari káplán és püspöki 
levéltáros volt Gyulafehérváron. 1932-től püspöki titkár, egyetemi 
lelkész, hitszónok Kolozsvárott. 1938. december 24-én délben a 
Vatikáni Rádió tudomására hozta az egész világnak, hogy Erdély 

püspököt kapott Márton Áron kolozsvári plébános személyében. 
1939. február 12-én szentelték fel. 
      A püspök emberi nagyságról és bátor kiállásról tett 
tanúbizonyságot 1944. május 18-án Kolozsváron, amikor a Szent 
Mihály-templomban mondott beszédében bátran felemelte szavát 
a zsidók deportálása ellen. Május 22-én levélben szólította fel 
a miniszterelnököt, a belügyminisztert, a főispáni hivatalt és a 
rendőrkapitányságot, hogy akadályozzák meg a zsidók elhurcolását. 
Válaszul Kolozsvár rendőrkapitánya a püspököt kiutasította a 
városból.
     1945 után felveszi a harcot a vallás és magyar üldöző kommunista 
diktatúrával. A bukaresti katonai törvényszék 1951. július 13-án 
életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Nemzetközi nyomásra 1955-
ben mégis szabadon engedik. Újrakezdte pasztorális tevékenységét, 
bérmautakat szervezett, amelyek valóságos diadalutak voltak. A nép 
lelkesen ünnepelte börtönből kiszabadult püspökét. Népszerűsége 
végül is annyira zavarta az állami hatóságokat, hogy kiszabadulása 
után egy évvel házi őrizetre ítélték.
 Márton Áron álló alakját kissé előtérbe hozza a 
festőművész, érzékeltetve ezzel, hogy időben ő közelebb van 
hozzánk, mint Tomori érsek vagy Hám püspök. Ez is oka lehet 
annak, hogy az oltárkép összes alakjai közül első pillantásra 
őt vesszük észre leghamarább. Bal kezében pásztorbottal, 
lehajtott fejjel, becsukott szemmel áll előttünk a szenvedések és 
megaláztatások poklait megjárt ember. A lehajtott fej nem megadó, 
hanem határozott, eltökélt, már - már makacs, „csak azért is” 
magatartást sugall. Lehet, hogy éppen Márton Árontól tanult Merk 
Mihály népe iránti elkötelezettséget, makacs ragaszkodást, hűséget? 
Öltözékének három színe – sárga, fehér, fekete – is beszédes. 
Amikor békepapságra akarták szorítani a katolikus egyház szolgáit, 
Márton püspök, szenvedések árán is hű maradt a pápához, a pápai 
színekhez. A miseruhán átsütő fekete, a reverenda színe, pedig azt 
érzékelteti, hogy a magas rang ellenére Márton Áron megmaradt 
egyszerű szerény papnak. Valóban a püspök életében több  volt 
a harcos hétköznapok száma, a reverendás mindennapi küzdelem, 
mint a püspöki ornátus viselésére alkalmas békés napok. 1945-től 
haláláig energiáinak nagy részét a kommunizmus elleni harc kötötte 
le. Védőpajzsként állt az erdélyi magyarok és a katolikus egyháza 
élén. Bátorította, és ha kellett megrótta népét. Tőle származik a híres 
mondás, hogy Erdélyt a román anyák nyerték meg Romániának, 
nyíltan bírálva a magyar családok egykézését.
     Az oltárképet megrendelő Merk Mihály, néhai plébános, nemcsak 
azért kérte Márton Áron megjelenítését, mert pappá szentelő 
püspökét tisztelte benne és mindig maga mellett akarta látni a 
példaképet. Még az sem elég erős indok, hogy elindult és folyik 
a nagy püspök boldoggá avatásának pere és azóta megengedett, 
hogy „Isten szolgájának” nevezhetjük (akárcsak a Hám Jánost és 
Scheffl er Jánost). Mindezek mellett és ezeken túl Márton Áront a 
szatmári egyházmegyéhez kötőte hivatali kapcsolata.
 1939. november 30-án a román kormány lemondásra 
kényszerítette Fidler Istvánt, a Szatmár – Nagyvárad egyházmegye 
püspökét. Fidlert azzal vádolták, hogy a Rongyos Gárda nevű 
szervezettel tart fenn kapcsolatot. A hatalom megzsarolta 
püspökünket: vagy lemond a püspöki székről, vagy pedig papjait 
elhurcolják és bebörtönözik. Lemondása után a két egyházmegye 
püspök nélkül maradt. A román hatalom mindent megtett, hogy 
gazdátlanok maradjanak a püspöki székek. A lemondatás után, 
másnap, 1939. december 1-én, Márton Áront Erdély püspökét, 
mint apostoli kormányzót nevezték ki az egyházmegye élére. 
Márton Áron Erdély püspöke megérkezett Szatmárnémetibe 
és azt mondta: Vikárius urak, a felelősség az enyém. A munkát 
vigyék tovább lelkiismeretük és saját belátásuk szerint. Tisztsége 
révén beleszólhatott volna az egyházmegye életébe. Szerénysége 
és kollegái iránti bizalma nem engedte meg, hogy hatalmaskodjon, 
hogy vezessen, hogy kitűnjön. Az első időszakban Szabó István 
pápai prelátus-nagyprépost segítette munkájában, majd Pakocs 
Károly kanonok vette át az egyházmegye tényleges irányítását. 
1942. május 17-ig töltötte be ezt a feladatkört.

Főpapok a Szentlélek templom oltárképén
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      Az idő soha, soha meg nem áll. Elmúlt egy év ismét, életünk 
rövidebb lett itt a földön. Hála minden napért, minden óráért, az 
örömért, a bánatért.
      Hála és köszönet a Mindenható szeretetéért!
     Szép ünnepek sorozatával zárult az esztendő. Nagyon szép ünnep 
volt templomunk felszentelésének 15-ik évfordulója, a templom 
búcsúünnepe. Az ünnepi szentmise után Tibor atya megáldotta a 
templomot körülvevő kerítést, mondván: legyen azoknak elválasztó 
ez a kerítés, akik rongáló szándékkal közelítették meg a templomot. 
Az ünnep alkalmával alapították meg a „Lélek Toll” díjat, ösztönző 
szándékkal, hogy merjünk gondolkodni és írni, magunkról, 
magunknak, magunkért.
    A szép ünnepet, a késő délutáni órákban, a templom fi ataljainak 
és gyermekeinek közös szép előadása zárta.
      A templom búcsúünnepét követte az Advent, a várakozás 
időszaka, amely már ünnep számunkra a hajnali roráté miséivel. 
Ezek a misék különleges ünnepi hangulatot teremtenek. Jöttek is a 

hívek szép számmal, többen mint a hétköznapi 7 órai misékre. 
      Az adventi napokat követte a Karácsony ünnepe. Megszületett 
a Megváltó, akit úgy vártunk, aki békét, szeretetet hozott a bűnös 
földre. Ez a béke és szeretet kísérjen bennünket, hogy valóban 
„Karácsony” legyen egész éven át.
     Szent Karácsony harmadik napján – ami vasárnapra esett – 
ünnepeltük a „Szent Család vasárnapját”. Az ifjúsági misén fi atal 
családok, gyermekeikkel körülállták az oltárt és együtt ministráltak, 
kifejezve ezzel szeretetüket a „Szent Család” iránt, valamint 
ragaszkodásukat a Szentlélek templom és a közösség iránt. Ők, 
akik pár évvel ezelőtt mint serdülők, erejükhöz mérten, segítettek 
a templom építésében, ma már a Szentlélek templom felnőtt hívei. 
Papi hivatások születtek: Kinczel István, Seffer Dániel, akiket 
beosztásuk, hivatásuk elszólított, Vass Lóránd, aki még most végzi 
teológiai tanulmányait, vagy fi atalok, akik még egyetemen folytatják 
tanulmányukat, de hívei és fi ai maradtak a távolban is ennek a 
templomnak és közösségének.
      Olyan is van, mint például Ninács Aliz, aki a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karán végzett és 
elhatározta, hogy szakdolgozata témájának a „Szatmárnémeti 

Szentlélek templom történetét” választja. Ennek megokolására így ír 
magáról: én is a Szentlélek templom közösségéhez tartozom. Együtt 
növekedtem a templom falaival, itt részesültem az elsőáldozás és a 
bérmálás szentségében. Hitoktatóimnak, valamint plébánosaimnak 
köszönhetően, keresztény nevelést kaptam.
      A tanulmány célja a szatmárnémeti Szentlélek templom 
bemutatása. A templom bár fi atal, de megérett arra, hogy átfogó 
tanulmány készüljön róla. A tanulmány elkészítésében nagy 
segítséget nyújtott neki Tibor atya, aki feltétel nélkül rendelkezésére 
bocsájtotta a plébánián található dokumentumokat, valamint 
Ft. Melega Péter, a püspöki levéltár vezetője, akinek segítségével 
betekintést nyerhetett a levéltárban lévő iratokba. A dokumentumok 
alapján, időrendi sorrendben, mindenki számára érthető nyelven, 
írta le a „Szentlélek templom történetét”.
      Nemcsak dokumentumok, vagy építési fázisok felsorolásáról van 
szó ebben a tanulmányban. Az összekötő szöveg megfogalmazása 
alapján, szórakoztató, szép munka, ami felkelti az olvasó 
érdeklődését, a második részben képekben bemutatva: az építesi 
fázisok, a kész templom és a  templomban található értékek. 
      Az év utolsó estéjén, szilveszter este újra itt volt a „Nagy Csapat”, 
akik vidám jelenetekkel szórakoztatták a közönséget, önként, 
szeretetből embertársaik iránt. Nem sajnálták az időt, szívesen 
tanulták a szöveget, jókedvvel jártak a próbákra. A jeleneteken 
pedig meglátszott, hogy ők is élvezik játékukat. Hála és köszönet 
a vidám órákért, szeretettel várjuk mindig ezt a „Nagy Csapatot”.       

     

Hála és köszönet Tündének, akinek szolgálata mellett, mindig van 
ideje megválasztani, az alkalomnak megfelelő színdarabot, vagy 
jeleneteket. Van ideje a betanításra, a rendezésre. Végig kíséri és 
vezeti az előadást és boldog ha látja, hogy mindenki jólérzi magát.
„ Kívánom, hogy mindig legyen időd”:
- nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje,
- olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve,
- dolgozni, mert ez a siker ára,
- játszani, mert ez az örök ifjúság titka,
- szeretetet adni, mert gyógyítja az embert, azt is aki adja, azt is aki 
kapja,
- egy pillanatnyi mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere,
- néhány kedves szóra, mert ezzel egymás számára könnyebbé 
tehetjük az életet.
        Ezek az idézetek ajándékképpen kerültek ide, nem én találtam 
ki őket, de kívánom, hogy az új esztendőben „mindig legyen időd”. 

Fogj bele valamibe! Akkor nem ellenséged lesz az idő, hanem szövetségesed. 

„Mindig legyen időd”

Kedves Margit nénink,  a terveknek megfelelően, még január végén 
megajándékozott írásával. Szorgalmas, hűséges krónikásként jegyzi az év 
utolsó időszakának főbb történéseit. Egyik pillanatban azt mondjuk: hol van 
az már, másikban pedig felsóhajtunk: mintha tegnap lett volna Karácsony. 
Olvassuk fi gyelmesen sorait, hiszem, hogy fogunk benne újdonságot találni. 
(A szerk.)

Paulo Coelho

Jurka Margit 
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Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót! 
 Mikor e sorokat írom, vasárnap délután fél három fele 
jár az idő; túlvagyok egy küzdelmes fogműtéten, túl a szünni nem 
akaró, embertpróbáló fájdalmakon és  komplikációkon; túl a mai 
ifjúsági szentmisén (melyen az énekek igen szépek voltak és igen 
lelkesen is énekeltük őket); túl egy farsangi szerep- próbán és 
egy fenséges ebéden, melyhez hasonlóval a párom vasárnapról-
vasárnapra meglep, lesve az első reakciót az arcomon mikor az 
első kanál levest megízlelem; mindezeken túl, készülve a már  alig 
várt vasárnapi sziesztára (mert hála a jó Istennek a fogfájás is alább 
hagyott), úgy nézett ki, minden adott egy délutáni lustálkodáshoz. 
 Furcsa is ezt így, az én számból hallani, hiszen a barátaim, 
vagy akik jobban ismernek tudják rólam, hogy nem vagyok híve a 
napközbeni semmittevésnek, mikor az életben még annyi dolgunk 
volna és mi átalusszuk azt!  Tudom, most sokan nem értenek velem 
egyet, de nem is kell! Mindenki azt tegye, amire hivatott. Szóval, 
jómagam is a semmittevés édes csábításának akartam átadni magam, 
de mint nálam lenni szokott, egy gondolat most is piszkálta a 
fantáziámat. Még mielőtt jobban belemerülnénk, szeretném tudatni 
veletek, hogy az utóbbi két vasárnap prédikációi, melyel Tibor atya 
megajándékozott bennünket, számomra igen szívhezszólóak voltak 
és hiszem hogy másoknak is tetszett.
 Oldalt ülvén a templomban, akaratlanul is látok arcokat, 

tekinteteket, reakciókat a kedves hívek, fi atalok és kevésbé fi atalok 
arcán. Néha egy-egy könnycseppet, néha egy egy mosolyt, néha 
ahogy a feleség keze a férje kezébe csúszik vagy fordítva, ahogyan 
a híveink lelkesen énekelik az énekeinket, nem számolva hogy a 
hanyadik X-en vannak túl, és áruljak el nektek valamit? Mindez 
jó!!!! Mindezt jó látni! Kevésbé jó az, amikor egyik a szeretetről 
szóló gyönyörű ifjúsági énekünk felcsendül és nem messze egy 
édesanya, az ő angyali gyermeke fölött könnyeit törli és most hadd 
ne részletezzem hogy miért! Kevésbé jó az, hogy látom az egyik 
édesapát, akire mellesleg nagyon felnézek, hogy arcát a két megfáradt 
tenyerébe borítva imádkozik, de látszik hogy ez nem hálaadó ima, 
bár azt mindenki szívesebben imádkozza, ellenkezőleg, kérő ima! 
Igen, ismét kérő ima!
 Úr Jézus Krisztus, Szentlélek Úristen, Mennyei Atya, 
egyszóval ISTEN, aki szabad akaratot adtál az embernek, és mi ezzel 
a szabad akarattal nem sokat vagy ami rosszabb, bármit megteszünk, 
most arra kérlek Téged e pár sorban: adj vigaszt és reményt 
mindazoknak az édesapáknak, akik az arcukra kiülő fájdalmat nem 
tudják eltitkolni akkor, amikor talán nem jut az asztalra egy darab 
kenyér, amikor a munkahely bizonytalan, vagy már meg is szűnt; 
segíts azoknak az édesanyáknak, akik egyedül nevelik gyermekeiket, 
vezérelj életösvényükre, amely sokszor igen keskeny, vagy számukra 
talán már megszűnni látszik, olyan embereket, olyan jószándékú 
embereket, kik a fájdalmas, keserű könnyeket édes pillanatokká 
változtatják.

tisztelettel:  ifj. Pfeifer Tibor

Isten szeret és fi gyel ránk…...

Egy kellemes élményt akartam csak elmesélni, alátámasztandó 
azt, amit fennebb írtam. Említettem, hogy hónapokig voltam állás 
nélkül és a véges tartalékaimat nem csak a havi bankhitel részletem 
de az új lakás felújjítási költségei is rohamosan apasztották és bizony 
eljött az a pont, mikor a mérleg negatívba lódult. Ez rendeződött 
időközben, sőt a jövő egyre fényesebb lett, mikor is váratlanul 
kaptam egy kedvező ajánlatot melyet a múlt héten ütöttünk nyélbe 
Budapesten. Azon a Budapesten, ahol a szilveszteri szabadságot 
töltöttem remélve, hogy bár olyan jól érzem majd magam, mint 
az elmúlt években, mikor egy pesti kiruccanás hetekig feltöltött. 

Hisz a rengeteg lehetőség közül már a választás is nehéz. De az idei 
alkalom más volt. Hiába sikerült jól a meghallgatásom, a következő 
napok nem teltek valami jól. 
Ám a múlt hétvégén, immáron az utolsó interjúra utaztam ki, 
mely sikerült és a továbbiakban már, mint a cég új munkatársát 
mutattak be, ill. kezeltek. Itt indult el az áradat, mely egész hétvégén 
folytatódott. Volt a ingyenes jazz koncert potya borral, éjszakai 
beszélgetés, hózivatar, szauna és még ki tudja mi minden. Még a 
visszaút előtt is néhány órával egy kellemes meglepetés várt rám. A 
hatalmas hóban nem akartam messzire baktatni szentmisét keresni, 
de szerencsére nem csak az internet állt rendelkezésemre (http://
www.miserend.hu/), hanem egy közeli templom is. Belépve feltűnt a 
nagy tömeg, mely annyira nem jellemző egy nagyváros templomára. 
Mint kiderült 5o éves jubileumi szentmiséjét tartotta egy volt 
plébános és 35 éves fennállását ünnepelte a templom kórusa. Íly 
módon egy 2 órás szép szentmisében és koncertélményben volt 
részem.
Miért írtam mindezt le? Nem élménybeszállónak szántam, nem is 
tanmesének, habár van következtetés része is. Azt mondod, hogy 
bátorítsunk.
Hát én nem ismerem a mások életét, csak a magamét, így ezt 
tudtam leírni, hogy miként költözik bele néha meglepetésszerűen 
a boldogság.
Ezek szerint van.

Üdvözlettel, Simpf Norbert

 ISTEN, ki mindent látsz, most látod hogy a sírástól nem 
látom a betűket és nem tudok írni, kérlek Téged, engedd hogy 
egy kicsit önző legyek: add, hogy mi, a Szentlélek plébánia hívei 
kiérdemeljük azt, hogy ha sírunk az, az örömtől legyen, a ’’béke 
veled“-re a kézfogás mellet egy mosolyra is jusson, a káröröm 
helyett  baráti biztatásban és ha kell a segítségben legyen részünk. 
 Köszönöm Istenem hogy nem hagytál aludni, azért hogy 
e pár sort megoszthassam mindazokkal akiket szeretek.....................

Levélrészlet
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Az objektivitást célzó helyes értesülések megszerzéséhez és a 
tisztánlátáshoz való hozzásegítés szándéka vezet minket akkor, amikor 
közreadjuk az alábbi, a Magyar Kurir által összeállított két anyagot. 
(A szeerk.)

Ismét megpróbálják belekeverni a pápát a pedofi l-botrányba 
A New York Times cikkének állítását éppen a mellékelt dokumentumok 
cáfolják

Jelenlegi Szentatyánk 
korábban „futni hagyott 
volna” egy gyermekeket 
molesztáló amerikai 
papot? A Vatikán számára 
a mundér becsületének 
védelme fontosabb lett 
volna az igazságnál? Ezt 
sugallja a New York Times 
március 24-i cikke, amelynek 
állításait világszerte, 
így Magyarországon is 
készséggel átvette a sajtó. Az 
amerikai napilap azonban 
– mondhatni szerencsére 
– mellékeli az általa 
tálalt konkrét eset teljes 

dokumentációját is. Az iratokból pedig pont ezen állítások 
ellenkezőjére derül fény.
Ezek alapján a Vatikán nem „hagyta futni” a konkrét ügyben 
érintett, gyermekeket molesztáló papot, hanem készséggel 
együttműködött a helyi egyházi hatóságokkal. Soha, senki 
nem is tiltotta meg az áldozatoknak, hogy világi hatóságokhoz 
forduljanak – amit azok meg is tettek. Éppenséggel azonban 
a világi hatóság volt az, amely nem foglalkozott érdemben az 
üggyel.

Rövid internetes kutatás után az is kiderül, hogy az amerikai 
napilap egy olyan ügyet tálalt „szenzációs újdonságként”, amely 
a helyi sajtóban már évek óta ismert volt. A mostani cikkből 
pedig egyértelműen kiviláglik, hogy szerzőjét, megrendelőjét 
az egykori áldozatok sorsánál is jobban érdekli, hogy XVI. 
Benedek pápát valamiképpen belerángassa egy „pedofi l-
eltussolási” ügybe. Éppen úgy, ahogyan az elmúlt hetek 
hasonló németországi cikkei esetében is megfi gyelhető volt. 
S amelyekről, a történtek megvizsgálása után mind kiderült, 
hogy teljesen alaptalanul fogalmaztak meg vádakat jelenlegi 
Szentatyánkkal szemben.

A Murphy-ügy

Lawrence C. Murphy atya 1950 és 1974 között volt egy 
wisconsini, hallássérült gyermekekkel foglalkozó bentlakásos 
iskola káplánja. Mint bebizonyosodott, az évek folyamán 
rendszeres szexuális zaklatásnak tette ki a rábízott – többnyire 
serdülőkorú – gyermekeket.

A ’70-es évek közepén néhány áldozata feljelentette őt a 
polgári hatóságoknál. Amint az az iratokból kiderül – s ezt 
a New York Times cikke is tartalmazza egy utalás erejéig – a 
világi hatóságok végül leállították a nyomozást. 

Ezzel szemben az illetékes egyházmegye lépéseket tett 

Murphy atya eltávolítására. Így 1974-ben áthelyezték egy 
másik egyházmegyébe (Milwaukee-ből Superiorba), ahol 
immár nem gyermekekkel foglalkozott, hanem családja 
házában élt visszavonultan, s legfeljebb a közeli plébánián 
vállalt kisegítő szolgálatot. 1980-ban szeretett volna ugyan 
visszatérni a hallássérültek közösségébe, ezt azonban az 
egyházi hatóságok nem engedték meg neki. Onnantól fogva 
viszont nem is fordultak elő vele szemben újabb szexuális 
zaklatásra vonatkozó vádak.

1993-ban azonban az illetékes milwaukee-i érseknél újabb 
áldozatok tettek ellene feljelentést – továbbra is a hallássérültek 
intézetében elkövetett korábbi bűncselekményeire 
vonatkozóan. Az érsek ekkor külső szakértők bevonásával 
kivizsgáltatta az ügyet, s megállapítást nyert, hogy Murphy 
„tipikus pedofi l”, aki emiatt kezelésre szorulna. Az érsekség 
ezt követően, 1996-ban fordult a Hittani Kongregációhoz, 
mégpedig azért, mert a Murphy elleni vádak között az is 
szerepelt, hogy a fi atalkorúak molesztálása kapcsán visszaélt 
a gyónás szentségével is. Ez pedig az 1962-es Crimen 
sollicitationis utasítás értelmében már a Hittani Kongregáció 
illetékességébe tartozott. 

A közreadott iratokból kiderül, hogy a Hittani Kongregáció a 
vonatkozó elévülési szabályok alól felmentést adva – még több 
mint két évtizeddel a bűncselekmény elkövetését követően 
is – felhatalmazást adott a Murphy elleni kánoni eljárásra, 
amelynek végkimenetele, a helyi érsek szándéka szerint a 
papi szolgálatból történő elbocsátás lett volna. A Hittani 
Kongregáció részéről az üggyel foglalkozó Tarcisio Bertone 
érsek titkár felhívta az eljáró egyházmegyei bíróság fi gyelmét 
a kánonjog azon előírására (1341. kánon), miszerint a büntető 
eljárás megindítása előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy 
a kívánt célt – az igazságosság helyreállítását, a botrány 
helyrehozatalát és a bűnös megtérését – nem lehet-e más, 
lelkipásztori jellegű eszközökkel is elérni (v.ö.: Ez 33,11: Isten 
nem a bűnös halálát kívánja, hanem hogy megtérjen és éljen). 
A milwaukee-i érsek tehát kivizsgálta a helyzetet, s mivel 
Murphy nem tanúsított megbánást, szükségesnek tartotta az 
egyházi bírósági büntetőeljárás lefolytatását. Murphy közben 
a Joseph Ratzinger bíboros vezette Hittani Kongregációhoz 
fordult, kérelmezve, hogy megromlott egészségére tekintettel 
ne folytassák le vele szemben a bírósági eljárást, hanem 
engedjék meg, hogy hátralevő utolsó napjait papként élhesse 
még le.

Az ügyet 1998 májusában, vatikáni látogatásakor az illetékes 
milwaukee-i érsek személyesen is megbeszélte a Hittani 
Kongregációban Bertone érsekkel, aki azt javasolta, hogy 
– tekintettel a bűncselekmények elkövetése óta eltelt 
hosszú időre (több évtized), a visszaélések bizonyításának 
nehézségeire (az áldozatok fogyatékos személyek voltak), s 
hogy az internátusból történt eltávolítása óta, tehát az utóbbi 
évtizedekben Murphy atyával szemben nem merült fel újabb 
visszaélések vádja – célszerűbb volna adminisztratív eszközöket 
alkalmazni. Úgymint korlátozni lelkipásztori tevékenységét, 
illetve rávenni arra, hogy tanúsítson bűnbánatot az elkövetett 
bűncselekményekkel kapcsolatban – amely híján továbbra 
is fennmarad a papi rendből való elbocsátás lehetősége. 
Mindeközben az érintett egyházmegye mindvégig készségét 
fejezte ki az okozott botrány helyrehozatalára, az áldozatok 
kártérítésére. Az ügyre s az eljárásra végül Murphy halála tett 
pontot 1998 augusztusában.
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A pedofi l botrányok „tálalása" az Egyház lejáratását célozza, s így 
az erkölcs erőteljes hangjának elnémítására irányul. A módszer 
pedig a francia forradalom előtti eseményekre emlékeztet – írja 
egy neves katolikus szerző.
A botrányok harsány médiavisszhangjával kapcsolatban 
Elizabeth Lev, az Inside the Vatican, a Sacerdos és a Zenit 
elismert cikkírója fejti ki véleményét a Politics Daily hasábjain. A 
Duquesne Egyetem római campusán oktató művészettörténész 
a Szentszékhez akkreditált korábbi amerikai nagykövet, Mary 
Ann Glendon lánya. 
„Senki sem tagadja a papok töredék kisebbségének bűneit és 
az általuk okozott kárt – szögezi le a szerző –, ám helytelen 
viselkedésüket egyesek arra használják fel, hogy lejárassák a 
klérus túlnyomó többségét. Olyan papokat is beszennyeznek, 
akik plébániájukon egyszerű, szent életet élnek a hívek 
szolgálatában." Lev párhuzamba állítja a francia forradalom 
előtti időszakban a katolikus egyházi személyek ellen irányuló 
„állandó ellenséges támadásokat" azzal, ahogyan napjainkban a 
média lefesti a Katolikus Egyházat.  
Miután az 1789-es francia nemzetgyűlés korlátozta a király 
hatalmát, mind gyakoribb lett a katolikus egyházi személyek 
elleni kemény hangú vádaskodás. „Egyháziak által elkövetett 
erkölcstelenségek elszigetelt eseteit nagyították fel, hogy az 
egész papságot romlottnak tüntessék fel (a helyzet iróniája, 
hogy mindezt a féktelen szexuális szabadosság korában tették). 
A francia propagandisták éjt nappallá téve azon fáradoztak, 
hogy botrányokat ássanak elő a múltból, évtizedekre, sőt akár 
évszázadokra visszamenően" – írja Lev.     
A szerző Edmund Burke politikus és író szavait idézi, aki 1790-
ben megállapította, hogy ezek a vitázók úgy mutatták be az 
egész francia egyházat, mint „álságos, pénzéhes, hatalomvágyó 
szörnyetegek gyülekezetét". „Nemigen hiszek annak, aki 
ócsárolja azokat, akiket kifosztani készül. Inkább úgy sejtem, 
hogy olyankor rágalmaznak meg valakit, vagy nagyítják fel 

elkövetett vétkeit, amikor büntetésükből hasznot remélnek" – 
fi gyelmeztetett Burke akkor, amikor a forradalmárok éppen az 
egyházi földek elkobzására készültek.
Lev szerint „nincs szükség Edmund Burke politikai éleslátására 
ahhoz, hogy az ember elgondolkodjék, vajon miért kizárólag a 
Katolikus Egyház részesül ilyen elbánásban". Mint írja, a szexuális 
visszaélések "szaftos" médiatudósításai azt sugallják, mintha 
csakis a katolikus klérus tagjai követnének el ilyen bűntetteket; 
ráadásul a botrányok előkelőbb helyen szerepelnek, mint az 
indiai és az iraki keresztények jelenleg is zajló lemészárlásának 
hírei. 
A szerző felhívja a fi gyelmet, hogy becslések szerint az Egyesült 
Államokban mintegy 39 millió áldozata van a gyermekek elleni 
szexuális visszaéléseknek, amelyeket legnagyobb arányban 
családtagok követnek el. A cikkben idézett források szerint a 
tanároknak 5%-a, a katolikus papoknak kevesebb mint 2%-a 
vádolható szexuális visszaéléssel.
Elizabeth Lev úgy látja: a katolikus papok elleni támadások 
mögött az a szándék húzódik meg, hogy „lerontsák a közéletben 
megszólaló, erőteljes erkölcsi hang hitelét". Megjegyzi, hogy a 
szexuális visszaélésekről érkező híradások Amerikában éppen 
akkor váltak igazán hisztérikussá, amikor a katolikus püspökök 
kifejezték tiltakozásukat az egészségügyi reform ügyében 
született végső döntéssel kapcsolatban. „Az Egyház erkölcsi 
hangának elhallgattatásához az egyháziak lejáratását találták a 
legmegfelelőbb eszköznek" – mutat rá.
Burke a kereszténység „teljes megsemmisítésének" előkészítését 
látta abban, ahogyan egyházellenes kampány során „általános 
megvetés” tárgyává tették az egyház képviselőit – írja Lev, 
emlékeztetve, hogy a forradalmi terror idején több száz papot 
küldtek a guillotin alá. „Reméljük, az amerikaiak lesznek annyira 
józanok, hogy jóval előbb irányt váltsanak, mint hogy ide 
jutnánk" – zárja gondolatait a szerző.

Következtetések

A New York Times által közzétett iratokból tehát egyértelműen 
kiderül, hogy:

• senki nem tiltotta meg az áldozatoknak, hogy a világi 
hatóságokhoz forduljanak – sőt, az áldozatok ezt meg is tették;
• a világi hatóságokkal szemben – amelyek eredménytelenül 
zárták le a nyomozást – az egyházi hatóságok továbbra is 
foglalkoztak az üggyel;
• az egyházi hatóságok legfőbb aggodalma minden érintett – 
beleértve az áldozatokat és a vádlottat is – lelki java volt, nem 
pedig a „mundér becsületének” védelme;
• a Ratzinger bíboros és Bertone érsek által vezetett Hittani 

Kongregáció csak húsz évvel a történtek után szerzett 
tudomást az esetről, s közreműködött az akkor célszerűnek 
látszó jogi megoldások megtalálásában.

Tehát – az amerikai napilap állításaival ellentétben – a 
Vatikán és Ratzinger bíboros egyáltalán nem „hagyta futni” 
a gyermekeket molesztáló papot. Hogy ez utóbbit végül nem 
bocsátották el a papi szolgálatból, annak tudható be, hogy 
az ügy éppenséggel túl későn került a Hittani Kongregáció 
asztalára, amikor – az időbeni távolság okán, a bizonyítás kétes 
esélyeire, és a vádlott egészségi állapotára tekintettel – már 
nem a bírósági eljárás volt a legcélravezetőbb.

Kinek jó, hogy médiaszenzáció lett a papi botrányokból?

(Magyar Kurír)

Érszegi Márk Aurél/Magyar Kurír

Immár hetek óta minden kommunikációs eszköz folyamatosan a papok által kiskorúak 
ellen elkövetett szexuális visszaélésekről tudósít. A botrány által leginkább érintett egyik 
ország Írország. Emiatt és XVI. Benedek útmutatásai alapján a dublini egyházmegye egy 
imát tett közzé azokért, akiket sérelem ért a papok részéről – írja a h2onews.
„Uram, nagyon szenvedünk azok miatt, akik közülünk fi aid ellen cselekedtek. Kegyetlenül 
kezelték őket, különösen a legszükségesebb pillanatban. Olyan fájdalmat okoztunk 
nekik, amelyet egész életükben magukkal hordoznak. Nem ez szerepelt terveid között 
számukra és számunkra. Kérünk, Uram, segíts meg bennünket és őket. Uram, Te vezess 
bennünket. Amen.”

Ima a visszaélések áldozataiért 
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A mellékelt levelet 2010 február elején írtam és megírásának célja 
az volt, hogy a karácsonyi lelkes hangulatot újjáébresztve legalább 
nagyböjt elején sikerüljön Ajándékot összeállítanunk. Levelemet 
most is vállalom, aktuálisnak tartom, egyáltalán nem bánom, hogy 
rászántam három órát. Higgyétek el, bejött! Komoly válaszlevelet 
kaptam rá valakitől, aki egyszerűen csak úgy megosztotta velem az 
életét. Ezért értelmét látom, hogy egy részletet most is hozzunk 
belőle. Visszatérve az Ajándékra, no az nem jött be, hiszen 
csak nagyon kevéssé sikerül rámozdulni. Mondhatnám, hogy 
ez számomra nemcsak fájdalom, hanem komoly sikertelenség. 
Megjelenünk, eltűnünk…, keresztút ez.
Annál nagyobb a tiszteletem a színjátszó csapatunk és ennek 
holdudvara iránt (ez a bekapcsolódó fi atalokat és gyermekekre 
gondolok), hiszen már évek óta, ha esik, ha fúj évente legalább 
három vidám estét „okoznak“ nekünk. Saját erőből. Ugyanez a 
mély tisztelet mocorgott bennem, akkor, amikor Virágvasárnap a 
kórusra felmenve,  végignéztem-hallgattam kórusunkat, amint a 
Passiót énekli. Gyermeket, fi atalt is láttam a kórusban. Szerintem 
a legkönnyebb lett volna nem megcsinálni. Mindenkinek kevés az 
ideje. Meg az énektudás, abból vajon van-e elég? És úgy egyáltalán, 
minek? Csak azért, hogy valamilyen hagyományt tiszteljünk?  
Ha engem megkérdezne valaki, akkor félszájjal azt mondanám: 
igen. Nagyon fontosak a hagyományaink és minden komoly 
tartalommal, szeretettel végzett közösséges munkánk hozzáad egy 
újabb lapot közös emlékezetünk majd húsz éves emlékkönyvéhez. 
Másik félszájammal pedig rögtön hozzátenném a második igent: 
a jelenünk és a jövőnk múlik azon, hogy mennyire „éljük“ a 
hagyományainkat. Fiataljaink, gyermekeink első kézből kaphatják 
meg a a feladatvállalás, a szép, munkás, közös percek által az igazi 
tudást és bölcsességet. Van-e ennél nagyobb feladatunk, mint 
az, hogy erős közösségi tudattal bíró, saját magukat áldott és 
értékesnek tartó emberkéket neveljünk ki magunk mellett?
Nem én vagyok az, aki bizonyos szinten megérzésekre, sugallatokra 
hallgatva, akár komoly elemzést végezve, egy-egy adott pillanatban 
következtetéseket kell levonjon egyházközösségünk állapotáról, 
leképezve a jövőbemutató fejlődési irányokat. Én csak azt tudom 
mondani, hogy ezeknek a közösségi megnyilvánulásoknak lehet 
örülni vagy le lehet őket szólni - és most nemcsak a fennebb 
említettekről van szó, hanem akármelyikről, beleértve az „egyszerű“  
vasárnap délutáni keresztutat is, de beszélhetünk a dr. Tempfl i Imre 
által írt „Az Úr imája“ könyv komoly élményt adó bemutatójáról is 
-, ilyen vagy olyan oknál fogva. Egy dolgot ne feledjünk el: ahhoz, 
hogy valami létrejöjjön - értem ezen a nyolcadik szentségnek 
nevezett találkozást és mindazt, ami ezt előkészíti – szóval, ahhoz 
fel kell kászálódni, el kell otthonról indulni, cselekedni kell, ott 
kell lenni nézőként, résztvevőként és alkotóként, közösségi 
munkásként, előimádkozóként, önkéntesként egyaránt. És a kicsi, 
apró, hétköznapi csoda megtörténik.
És akkor azt kell mondanom, hogy ilyen szempontból 
szinte mindegy, hogy az Ajándék lapjain sikerül egy-egy 
jól megfogalmazott híradásban, cikkben, tanúságtételben 
újrafogalmazni egy ilyen eseményt. Hiszen aki cselekedett, 
aki „csak úgy“ ott volt, Ajándék ide vagy oda. Elmondom ám, 
hogy itt az újrafogalmazáson van a hangsúly. Örömet okozunk 
egymásnak azzal, hogy újra elmeséljük a történteket, újraéljük 
az elmúlt perceket. Gondoljatok Emmauszra...És hogy nemcsak 
magunknak tesszük, meglátjátok az alábbiakból.
Nemrégen, egyik reggel, a gyermekeimtől az iskolakapuban 
elválva, sietősen gyalogoltam a munkahelyem felé. Egy kisutcában 
a Honvéd (Unirii) utca környékén, egy kollegám szüleivel futottam 
össze. Kórházba tartottak, a havi szokásos kemoterápiás kezelésre. 
Kicsit beszélgettünk, nem hosszan, mégsem csak úgy egymás 
füle mellett elbeszélve. Már elköszönőben voltunk egymástól, 

amikor az idős, református asszony ragyogó szemekkel mondta: 
decemberben, a kezelés ideje alatt, a kórházban olvasta az 
Ajándékot és örült neki. Hogyan, mi módon, ki által jutott oda 
az újságunk, és egyáltalán melyik kórházról van szó, nem tudom. 
Csak azt tudtam, hogy az apró, hétköznapi csoda megtörtént. 

Kedves Barátaim,

  Nem is olyan rég egy megírandó levélről volt szó - 
nemsokára a partiumi Házas Hétvégében “Első Hétvége” lesz 
(gyakorlatilag ezen a hétvégén  "fújja le a házaspár az egymás iránt 
érzett szerelméről az évek alatt rárakodott port" ), -   szóval kicsit 
mellettem, kicsit a fejem fölött beszélgetett két barátom felesége 
- persze ők is barátaim - hogy azt mondja: "megkérjük Marest, 
hogy írja meg? Kérjük meg. De ő nem tud röviden írni. Inkább 
nem."  No ezen a ponton kicsit felemeltem a fejem, hadd kerüljek 
már bele én is a a beszélgetésbe, és visszaszóltam: hát, ha az a 
hatékony és célt elérő, hogy röviden kell írni, akkor rendben van. 
Tudok én rövid és velős lenni. Ha azonban az tud engem, Titeket, 
másokat megmozgatni, hogy egy kicsit mélyebbről indítunk, és 
nem takarítjuk meg a gondolatokat, akkor talán talán messzebbre 
érünk. Vagy magasabbra??? 
Megkésve bár, de én most írok nektek egy újabb körlevelet, az 
Ajándék kapcsán, minden olyan szentlelkesnek, akinek megvan 
a címe. A ma reggel bedolgozott címekkel már 51-re rúg ez a 
címlista és ez öröm számomra, hiszen minden cím mögött ott 
van a lelkemben az arcotok. Ilyen szempontból  hál'Istennek nem 
egy virtuális térben mozgunk csupán. Inkább azt mondom, hogy 
vállalom azt, hogy jó régiesen,de levelet irok Nektek, remélve azt, 
hogy öröm lesz számotokra ennek elolvasása, hiszen önmagában 
levelet kapni már egy jó dolog. Éppen azért, hogy a nagy virtualitás 
és a rövid írott üzenetek beszéd- és nyelv-szegényitő hatása ellen 
egy kicsit küzdjek. Ha ti is megtiszteltek, hogy levelet írtok nekem, 
akkor az nagyszerű lesz. És megköszönöm. Ha írtok az Ajándékba, 
akkor jó nagyot tágítunk a körön.....
  A napi hit és remény magamban való megtartásával 
voltam elfoglalva az utóbbi időben. Nem tudom, sikerült-e. 
Csendes vagyok. A helyzet pénzügyileg, gazdaságilag nehéz. A 
kora reggeli gyomorideg bizonyos, hogy nemcsak úgy, a reggeli 
tejeskávé miatt jelentkezik...Valahogy túl kell élni, egymást 
bátorítva, kisegítve jó szóval, pénzzel, ha van, akkor egy kis 
munkával. Egymástól megvásárolni ezt-azt és a szemébe nevetni a 
sokszor szemetet áruló multiknak. Egy dokumentumfi lmet láttam 
Kalotaszegről. Ült a nagybajuszú gábor cigány az út szélén - 
tényleg Gábor Tóni volt a neve - és kalapálta, vágta, kanyarította a 
fémlemezt. Lett belőle a fagereblye fogaira borítás, de aztán jött a 
néni, hogy a lyukas fémvederre kellene egy vödöralj. Meg is lett az 
hamar, az ára meg tizenöt tojás volt. Ha az üzleti árat nézed, akkor 
jól megszámította, ha azt, hogy feltehetően a néninek ott volt a 
tojás a sufniban, akkor ki tudja... Tudom jól, hogy a bankban nem 
fogadják el a tojást....Olyat is hallottam nem is olyan rég, hogy 
azért volt valaki nagy gondban mert otthon sem volt pénz, de 
nem is volt kitől kölcsönkérni. Nincs család - vagy nem olyan..., 
nincsenek barátok, nincs közösség Mennyire más szinezetet kap 
az a tudat, hogy van valamilyen közösségünk. Van, lehet embered. 
Kisegít. Kisegíted. Pesze sokszor nehéz kérni. József  Attila 
már megírta: "páros kínt enyhíthet alázat". És tudjátok, hogyan 
folytatódik a vers? "de énnekem pénzt hoz fájdalmas énekem".  A 
vers címe pedig: Nagyon fáj. Érdekes. 
...
Befejezésül: megkérlek, kedves fi atal barátaim, hogy írjatok! 
Adjatok nekünk reményt, bátorítsatok!

Az út porából is látszanak csodák

Mares Sándor


