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 Immár egy hónapja, 
hogy gyermekeink nagy 
része vakáción van. Gyorsan 
eltelt ez a hónap. Nyilván 
voltak, akik még vizsgáztak, 
felvételiztek, érettségiztek. 
A többség azonban 
megérdemelt pihenését tölti. 
S ahogy visszatekintek erre 
a hónapra, önkénytelenül is 
megfogalmazódik bennem 
a kérdés: Hol vannak a 
gyermekeink? Mit csinálnak? 
Ki fi gyel oda rájuk?
 Testiségbe temetkezett 
világunk is vallja, az ember test 
és lélek. S ez igaz! Pontosabban: 
test és lélek egysége. Ebből 
pedig világosan következik, 
hogy nem csupán a testi pihenés 
fontos most a nyári vakációban, 
hanem lelki kikapcsolódás, 
felfrissülés. Kedves Diákok, ne 
feledkezzetek meg erről! 
 A vakáció lényege, 
hogy szabadok vagyunk. Nem 
kell reggel korán kelni, nem 
kell iskolába sietni, nem kell 
minden nap a megszokottá 
vált robotmunkát végezni. 
Ha kedvem van, tovább 
pihenhetek. Barátaimmal 
találkozhatom. Kedvenc 
könyveimből válogathatok, 
olvashatok. Azt tehetek, 
amihez kedvem van. 
 Kérdésem csupán: 

Valóban szabad vagy? Nagyon 
melegek a mostani napok! 
Igazi júliusi kánikula! S én 
azt látom és tapasztalom, hogy 
nagyon sok fi atal nem tud mit 
kezdeni szabadságával, saját 
magával. Délutánonként és 
esténként, ha körbesétálom 
templomunkat és az előtte 
lévő parkot, cél nélküli, 
idejükkel gazdálkodni nem 
tudó, köpködésbe, magozásba 
és semmittevésbe menekülő 
fi atalokat találok. S közben 
folyik az üres duma, a trágár 
és sehova se vezető, tartalom 
nélküli, csúnya beszéd. Személy 
szerint pedig már lassan meg 
kell kérnem őket, engedjék 
meg, hogy összetakaríthassak 
utánuk. 
 M e n t e g e t h e t n é n k 
magunkat, ezek nem a mi 
gyermekeink, ifjaink. Részben 
így is van. Bár elvétve köztük 
látom a mieinket is. Akik 
még néhány éve bérmálkozó 

csoportjaink tagjai voltak. 
Hűségük, szorgalmuk, 
kitartásuk megkopott. A kérdés 
mindezek ellenére időszerű: 
Hol vannak gyermekeink, 
fi ataljaink? Egy részük 
falun nagyszülőknél. Sietek 
megjegyezni, ezzel nincs is 
semmi baj. Aztán néhányan 
különböző táborokban. Ez is 
nagyszerű! Szülőkkel is útra 
kelhettek néhányan. Ezt is 
csak üdvözölni tudom. És a 
többiek?
 Három hete nagyszerű 
ötlettel keresett meg Tímea és 
Eszter. Heti három alkalommal 
két-három órára benépesítenék 
plébániánkat. Csak 10.000 
Forint kellett hozzá! (Ennyibe 
kerültek a gyöngyök) S azóta 
jönnek a gyermekek. Gyöngyöt 
fűznek, játszanak, csocsóznak, 
fociznak, asztaliteniszeznek, 
népdalokat tanulnak. Számuk 
változó. Olykor húszan is itt 
vannak. Lehetnének többen is. 
 Csak bíztatlak 
benneteket, kedves gyermekek! 
Gyere, várunk, számítunk 
Rád! Hasznos vakációt! Ne 
feledd: testileg, lelkileg ki 
kell pihenned magad! S aztán 
következik az újabb iskolai év. 

mtibor
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I
smét vége egy iskolai évnek, 
itt a vakáció. A gyermekek 
szabadon élvezhetik a nyár 
örömeit. Boldog gyermekkor, 

melynek élményei sokszor kijelölik az 
egész élet irányát. Ami ekkor kimarad, 
azt később nehéz pótolni.
Mostanában elég gyakran hallunk 
riasztó híreket a gyermekekről. Utcán 
csellengő, különféle kísértéseknek és 
csábításoknak kitett kis és nagyobb 
gyerekek. Legtöbb esetben nem ők 
tehetnek erről az áldatlan helyzetről.
 A család melegéről csak álmodoznak, mert 
a megélhetés kényszere miatt a szülők éjt nappallá 
téve dolgoznak, sokan nem szakítanak időt a 
gyermekekkel való törődésre. Mennyivel másabb 
az a gyermek, aki az oltár körül szolgál, mint az a 
társa, aki a tévé jóvoltából játékfegyverrel ordítozik 
a téren vagy kitördeli a frissen ültetett fi atal 
fácskákat...!
 Kétségtelen, hogy a negyven év romboló 
hatását még sokáig megérezzük. A hit ellen 
protestálókat szívből sajnálom, megtévesztett 
emberek.
 Évzáró után vannak általában az évfordulók, 
10-, 20-, 30- vagy még több éves találkozók. 
Ilyenkor megelevenednek a régi kedves vagy 
szomorú emlékek az együtt töltött időkből. Íme egy 
történet az egyik tanár élményeiből:
 Ötödikesek voltak, amikor átvettem őket. 
Pista már az első napon felkeltette érdeklődésemet. 
Az udvaron levegőztünk, amikor néhány gyermek 
rohant felém. –Tanár néni! Bagó cigarettázott – 
mondták olyan izgalommal, mintha az iskola égett 
volna.
 Néhány perc múlva előttem állt Bagó, 
rendes nevén Balogh István. Sápadt, keskeny 
arcában mélyen ülő fekete szemekkel sandított 
felém. A férfi re szabott nadrág szára félig levágva, 
rojtosan lötyögött sovány lábszárain. Kabátujja 
olyan hosszú, hogy körmei sem látszottak ki. Ahogy 
így elnéztem, úgy rémlett, valahonnan ismerem. 
Mintha már láttam volna, de hol? Megvan! Gárdonyi 
verséből lépett elő. Sokszor énekeltük a képzőben:

“Ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
gyermeki arccal búbánatosat,
ismerd fel benne a korán szenvedőt...
öleled magadhoz és csókold meg őt!”

 Máris éreztem, itt az alkalom: felismerni... 
szeretni. Az osztály feszült csendje sürgetett, de 
itt nem beszélni, hanem tenni kell. Hivatalból 
ismertettem a dohányzás ártalmait. Bagó 
egykedvűen hallgatta, nem volt fontos számára, 
hogy mit mondok, ezért így szóltam hozzá: –Pista, 
arra kérlek, ne dohányozz! Még kicsi vagy, ráérsz 
tizennyolc éves korodban elkezdeni! Ha addig 

kibírod, akkor én veszek neked 
cigarettát és egy tárcát is kapsz 
hozzá. Pista elmosolyodott, de én ezt 
már ígéretnek vettem. Így került az 
addig lenézett kis cigánygyerek az 
érdeklődés középpontjába.
 Egyik nap Pista többször rádőlt a 
padra.
 –Mi bajod van? –Fáj a gyomrom. 
–Reggeliztél? –Igen. –Mit ettél? –
Ürgepörköltet. –Biztosan sokat ettél 
belőle.
 A gyerekek fi ntorokat vágtak, én 

viszont próbáltam felértékelni a szokatlan eledelt. 
–Tudjátok, nem is lehet az rossz. Az ürge gabonával 
táplálkozik, azért káros a szántóföldön, de a húsa 
fi nom lehet. –Olyan, mint a csirkéé – egészítette ki 
Pista.
 Egy látogatás alkalmával felmértem a család 
helyzetét: ablak nélküli helyiség, csak az ajtón némi 
fény, hiányos bútorzat, hét személlyel. Itt aztán 
leckét követelni nem lehet. Gyűjtést rendeztünk, 
mindenütt kaptunk segítséget. 
 Pista természetes intelligenciával 
rendelkezett. Az iskolában mindent jelesre sajátított 
el. Jó tornász, jó futballista volt. 
 Történt, hogy a szomszéd község iskolája 
futballmérkőzésre hívta iskolánkat. Tanulóink 
boldogan állították össze a csapatot. Pistában 
volt minden reményük. A gyerek anyja, hogy 
megmutassa anyai hatalmát, nem engedte el fi át. A 
gyerekek szomorúan vették tudomásul, hogy Pista 
nem szállt föl velük a buszra. Még el sem kezdődött 
a játék, lihegve érkezett Pista, aki futva tette meg 
a három és fél kilométeres távolságot. Leírhatatlan 
volt az öröm. A győzelem után a vállukra vették, 
mint egy hőst. Egyébként sohasem hagyta cserben 
társait.
 Ragaszkodását az egyik tízpercben szokatlan 
körülírással fejezte ki.
 – Úgy szeretném, ha anyukám egyszer 
bejönne az iskolába és meg akarná verni a 
tanárnőt!
 –Te ezt szeretnéd? – csodálkoztam.
 –Igen, mert akkor megvédeném magát. 
Anyukám mindig azt mondja: bemegyek abba az 
iskolába és sorra verem a tanárokat, mert egész 
nap csak ott lennétek.
 Valóban, minden gyerek szeretett az 
iskolában lenni. Osztályomat mindig egy nagy 
családnak tekintettem, ahol mindenkinek 
szerepe volt. Soha nem keserített, ha gyengék és 
fegyelmezetlenek is akadtak közöttük. Ilyennek is 
lenniük kell. 
 A pedagógus, ha fi gyeli tanítványait, 
már gyermekkorban meglátja a jövendő felnőtt 
tulajdonságait. Pista felnőve is képes volt 
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embertársai érdekeiért dolgozni. A szeretet, a 
hála virágai minden korban adottak voltak nála. 
Mindent lelkesen, teljes bedobással végzett. A 
tavalyi tanár–diák találkozón fékezni próbáltuk. 
Aggódtunk egészségéért, szerettük és fájlaltuk, 
hogy családos ember létére nem sokra értékelte 
életét. Egykori osztálytársai kórusban mondták a 
jól ismert Arany János-idézetet: 

Pista!
“Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
És tudod, az erő micsoda? –Akarat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”

Ő nem vágyott borostyánra, néhány hét múlva 
infarktusban meghalt. Halálának évfordulóján 
szomorúan emlékezünk sajátos észjárására, 
udvariasságára, egész lényére. Nem felejtjük!
 Befejezésül szeretnék megemlékezni egy 
másik évfordulóról, ami sokkal közelebb áll hozzánk: 
Tibor atya most ünnepelte papságának huszadik 
évfordulóját. Jézus Szíve ünnepén a Szentlélek 
templom közössége egy kis meglepetéssel akarta 
kifejezni ragaszkodását és szeretetét iránta.
 Mares Sándor szép köszöntővel készült erre 
az alkalomra. Kántorunk, Gellért, naponta próbált 
a kórussal egy szép éneket, hogy ezzel köszöntsék 
az atyát. Nekem jutott az a megtisztelő feladat, 

hogy szerény ajándékunk egy darabját átadjam 
az atyának. Erre a megtisztelő feladatra számosan 
lettek volna érdemesebbek közösségünkben, 
s hogy mégis én lettem a kiválasztott – ezzel 
akartuk kifejezni, hogy a közösség apraja-nagyja, 
a legkisebbektől a legidősebbekig mindnyájan 
nagyon szeretjük Tibor atyát.
 Részemről történt ugyan egy kis “baki”, amit 
a hívek –gondolom– nem vettek észre; úgy jártam, 
mint Petőfi  a Füstbement terv c. versében. Neki is 
az úton számtalan szebbnél szebb gondolata volt. 
Nekem is szépen felépített gondolataim voltak, de 
amikor a “lépcsőket” megláttam, – a két kezem 
lefoglalva, az egyensúllyal hadilábon –, most 
segíts meg, Mária, fohászkodtam magamban. És 
Mária segített. Szerencsémre az atyához értem, de 
a szépen felépített gondolatok a “lépcsőn” füstbe 
mentek, szertefoszlottak. Mondtam én valamit, 
vagy inkább csak dadogtam?
 Így most szeretném kijavítani 
esetlenségemet: 
A  Szentlélek templom közössége és a magam 
nevében kívánunk Tibor atyának sikerekben 
gazdag, hosszú, boldog életet, egészséget és még 
nagyon sok szép évfordulót!

szeretettel
Jurka Margit néni

 1986. június 22-én az akkor fi atalember Merlás Tibort pappá szentelték. Ennek a momentumnak a 20. 
évfordulóját ünnepeljük most a Szentlélek plébánia közösségében.

 Szabadon és örömmel tesszük ezt, hiszen mi nemcsak Tibor atya kerek évfordulóját ünnepeljük meg, hanem 
közösségünk házaspárjait is. Engedjétek meg, hogy egy közös tapasztalatra utaljak: minden évben augusztus második, 
a „családok” vasárnapján megünnepeljük a házaspárokat, különösképpen azokat, akik kerek házassági évfordulót 
ünnepelnek: tíz, húsz, harminc éve viselik és hordozzák egymás és az élet terheit. Megindító ilyenkor megfi gyelni, hogy 
a feleség a férje kezét keresi, és könnyeivel küszködik, de talán a férjek is valamiféle torokszorító gombóccal küszködnek. 
Plébánosunk húsz éve átadta magát az Istennek: fogadalmat tett az Egyház színe előtt, amit tisztességgel megtartott. Ő 
kivel ossza meg az örömét a kerek évforduló kapcsán? Én válaszolnék a kérdésre: velünk, a közösségével. Ha vagyunk elég 
bátrak, és felelősséggel ki merjük és akarjuk jelenteni, hogy mi vagyunk a Tibor atya közössége.
 Azonban a közösséggel nem lehet kezet szorítani. Személyekkel lehet. Veled, velem, vele... Megtörténik, hogy 
nehezen megy a kézfogás, mert véleménykülönbség van, mert időnként súlyosak a szavak... Idézzük fel azt a szentírási 
részt, amikor a feltámadt Jézus Péterrel beszélget; nem azt kérdezi Pétertől: –miért árultál el engem? –miért hagytál el 
engem? Azt kérdezi tőle, hogy „Péter, szeretsz-e engem?”
 Ez minden elkötelezett kapcsolat alapja. Számítanak a történések is, az események, de alapvetően, ha könnyen 
is nyújtjuk egymásnak a kezünket, és méginkább, ha nehezen, ezt a kérdést tegyük fel 
egymásnak és önmagunknak is: Tibor atya, szeretsz-e minket? Mi igazán és helyesen 
szeretünk téged? Szerethetünk-e téged, ha mi, a „te gyermekeid” nem szeretjük eléggé 
egymást? Szeretjük-e mi egymást annyira, hogy feléd tudjuk sugározni szeretetünket? 
 Felelősek vagyunk érted, mint ahogy te is érettünk. Kívánom neked, hogy 
körünkben érezd szép, tartalmas ünnepnek ezt az évfordulót. 
 Tiszteletünket egész közösségünk nevében, ajándékainkkal is kifejezzük: a kis 
Pfeiff er Melany egy csokor virágot, Jurka Margit néni egy hófehér miseruhát, Rist Renáta 
és Rist Kinga pedig egy-egy stólát ad át neked*.
 A jó Isten kísérjen téged továbbra is áldásával, mint ahogy tette ezt az eltelt húsz 
évben és az utóbbi hét évben, itt a Szentlélek plébánián. Isten éltessen!    
(a 2006. június 25-én elhangzott köszöntő szerkesztett változata)   Mares  Sándor
*a képek a két stóla díszítő motívumait ábrázolják.  
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“- Milyen körülmények között váltál a 
drog áldozatává?
- Nem érzem magam a drog áldozatának. 
Azért nyúltam ezekhez a szerekhez, 
mert az utamba kerültek és kíváncsi 
voltam rájuk. Akkor, 16 évesen úgy 
éreztem, hogy ez jár nekem. Miután 
kipróbáltam, megnyugvást találtam 
bennük.
- Azt mondod, hogy ez járt neked... Volt 
valamilyen problémád akkoriban?
- Probléma mindig van egy kamasz 
életében. Igen. Volt problémám, de 
kényelmesebb volt anyagozni, mint 
szembenézni vele. Meg a haverok is 
húztak a szerek felé. De az egészben 
nagy szerepet játszott, hogy nem volt 
családi hátterem, csak úgy nézett ki, 
hogy van.”

JÚNIUS 26-A A KÁBÍT ÓSZER ELLENI KÜZDELEM VILÁGNAP JA. 

ENNEK OKÁN T ARTJUK IDÕSZERÛNEK AZ ALÁBBI K ÉT ANYAG MEGJELENÉSÉT.

- Ha jól tudom, a testvéred 
is kipróbálta a kábítószert.
- Igen. Az öcsém másfél 
éve heroinozik. Nagyon 
nehéz út így látni, és 
tudom, hogy csak akkor 
tudok segíteni rajta, amikor 
már õ akarja. Addig csak 
azt tudom tenni, hogy 
háttere vagyok, hogy tudja, 
bízhat bennem. Az ő élete 
az ő döntése. Ahogy én 
is végig jártam az utam, 
úgy neki is végig kell, csak 
irtózatosan tud fájni, hogy 
tudom, nem mindenki jön ki 
élve a pokol ezen útjáról.

E G Y  
( V O L T )  

K Á B Í T Ó S Z E R E S  
N A P L Ó J A

- r é s z l e t -

- Mi az, ami miatt eldöntötted, hogy félre 
teszed az életedben a drogokat?
- Rájöttem arra, hogy a döntéseimért 
felelős vagyok, és hogy azok kihatnak 
az életemre. Nagyon sokat megtanultam 
az emberekről, mert nagyon sok időm volt 
fi gyelni őket az utcán.
- És mit tudtál meg róluk?
- Azt, hogy nagyon sokan csak 
megjátszanak egy szerepet a környezetük 
előtt, de közben az árnyékuk önmaguknak, 
mert nem merik őszintén felvállalni a 
gondolataikat és saját magukat, még 
önmaguk előtt sem. Tulajdonképpen 
mindenki menekül valamihez, de a drogosok 
legalább látványosan teszik. Ha sokat 
ülsz az aluljáróban, akkor akaratlanul is 
elkezded fi gyelni az embereket, és idővel a 
gondolataik átjönnek. Megmondom neked 
őszintén, én még nem nagyon láttam boldog 
embert, csak aki azt mondta magáról, hogy 
boldog. Ő már annyiszor elmondta, hogy ő 
is teljesen beleélte magát.

EGYETEMI ÚJSÁG IV. évfolyam 3. szám, 
Szent István Egyetem
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     1918 novemberében egy harminckét éves ellenzéki képviselő lett 
Magyarország belügyminisztere.
     1886. március 4-én megszületett Szatmárnémetiben losonczi Nagy Elek 

fi aként és a keresztségben a Vince nevet kapta. Az apai nagyapát szintén 
Nagy Vincének hívták, aki szintén jogot végzett. Mivel a római katolikus 
tanítóképezdében igazgató-tanítóra volt szükség, a nagyapa, elvállalta. 

Nyugalmazása után pedig a róm. kat. püspökség és káptalan Szolnok megyei jószágigazgatója lett.
     Az anyai nagyapa, Kiss János, szintén ügyvéd volt, a ‘48-as párt országgyűlési képviselője, a szatmárnémeti református 
egyház főgondnoka.
     Vince az országos hírű szatmári Királyi Katolikus Főgimnáziumban végezte tanulmányait, abban a nagytekintélyű 
intézményben, ahol akkor a tanári kar felerészben papokból, felerészben civilekből állt, és ahol hazafi as és liberális szellem 
uralkodott. Mindezek következtében református és zsidó családok is íratták ide gyermekeiket, de nem csak a városból, 
hanem az ország legtávolabbi vidékeiről is, meg a fővárosból is.
     Érettségi után 1903. szeptember első napjaiban özvegy édesanyja a kincses Kolozsvárra tanácsolta fi át, a jogra. Kolozsvári 
évei tele voltak politikai szerepléssel: október 6-án, március 15. alkalmával, de a napi politikai csatározásokból sem maradt 
ki. A harmadévet már Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen kezdte, közben a Független Magyarország 
politikai riportere, majd politikai rovatvezetője. Az egyetem elvégzése után visszajött a szülővárosba.
     A “Szatmárnémeti” c. politikai hetilap vezércikkírója, a Szamos c. napilap tárcáit és humoros karcolatait írja és egy 
nagyon nagy sikerű színészi teljesítménnyel is dicsekedhetett, Molnár Ferenc Ördög című színdarabjának főszerepében. 
Ez a csupán egy előadásra vállalt kalandja akkora sikert hozott Nagy Vince számára, hogy Beöthy László a Király és a 
Magyar Színház igazgatója az előadás után szerződéssel kínálta meg. Marad itthon és folytatja ősei ügyvédi pályáját . 
     Közben részt vesz városunk társadalmi és közművelődési életében. Hangversenyeket, bálokat, irodalmi matinékat 
szervez, rendez, ír, előad. Egy fél év Párizsban, kétévi ügyvédeskedés Budapesten, aztán ismét haza Szatmárnémetibe, 
ahol Szatmári Est címmel hetenként kétszer megjelenő politikai lapot alapít. Támadásba lendül volt ügyvédfőnöke, Dr. 
Kelemen Samu szatmári országgyűlési képviselő ellen, mert cserbenhagyta a Függetlenségi Pártot és az országgyűlési 
ellenzéket.
     Kitör a világháború. Bár barátai, rokonai, ismerősei minden lehetséges ellenlépést megtesznek, hogy ne kerüljön a 
frontra, ő kiharcolja magának a lövészárokhoz való jogot. Súlyos tüdőgyulladással életveszélyes állapotban kerül haza. 
Ki sem kászálódik a betegségből, amikor Dr. Kelemen Samu hirtelen halálával felkérik a szatmáriak országgyűlési 
képviselőség elvállalására. A katonai harctérről átvált a politikai harctérre.
     Első képviselőházi beszéde nagy feltűnést keltet úgy az ellenzék, mint a kormánypártok körében. “Vakmerő forradalmi 
beszéd”, mondja Tisza István. Apponyi Albert gróf is gratulált a beszédhez a színfalak mögött.
     1918. szeptember 2-án a belvárosi plébániatemplomban tartja esküvőjét, ahol a szertartást Hoch János vezeti, tanúk 
Károlyi Mihály és Nagy Lajos, az író. Az ifj ú pár másnap Davosba megy nászútra. Azonban  az esemény nem fejeződik be 
zavartalanul. 1918. október 31-én kitör az őszirózsás forradalom, amelynek következtében az esküvő szereplői történelmi 
alakokká válnak. Károlyi Mihály miniszterelnök és ideiglenes államelnök lesz, Hoch János tisztelendő úr, mint a Nemzeti 
Tanács elnöke kimondja a Habsburgok detronizálását. Nagy Vince pedig, már mint férj, először miniszterelnöki 
államtitkár, majd Magyarország belügyminisztere. Érdekes, hogy az őszirózsás forradalom előkészítésében, majd az új 
kormány megalakulásában három Szatmár megyéhez kapcsolható személyiség játszott nagy szerepet: Károlyi Mihály, Dr. 
Nagy Vince és az esemény ideológusa, Jászi Oszkár.
     Hogyan lett Dr. Nagy Vince belügyminiszter? (folyt. köv.)

Csirák Csaba

DR. NAGY VINCE, 
a Károlyi-kormány belügyminisztere 

NAGY VINCE (Szatmárnémeti, 1886. márc. 4. – New York, 1965. jún. 1.): politikus, belügyminiszter, ügyvéd. Jogi tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte. 
1917-től 1918-ig függetlenségi programmal (...) képviselő. Az 1918-i polgári demokratikus forradalom idején a harctéren szerzett tüdőbaját 
gyógyíttatta Davosban. Minthogy 1918. nov. 14-én a Károlyi-kormány miniszterelnökségi államtitkárává nevezték ki, hazatért Svájcból és elfoglalta 
állását. 1918. dec. 12-től 1919. márc. 21-ig a Károlyi-kormány belügyminisztere. (...) Károlyi lemondása után Erdélybe költözött és az ottani revíziós 
követelések egyik hangadója lett. 1922-ben Bp.-re repatriált és 1923-tól 1926-ig függetlenségi Kossuth-párti programmal (...) képviselő volt. Bp.-
en ügyvédi gyakorlatot folytatott. Károlyi Mihály egyik védője az 1920-as években ellene indított perben. 1945-ben pártjával belépett a Kisgazda 
Pártba, ahonnan 1946 tavaszán 20 jobboldali politikussal egyetemben kizárták. Sulyok Dezsővel együtt létrehozta a Szabadság Pártot. 1945 után 
tagja lett az ideiglenes ngy.-nek. Visszaadta mandátumát és elhagyta az országot. Az USA-ban adta ki emlékiratait. (Magyar Életrajzi Lexikon)

MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS-HERCEGPRÍMÁS KISZABADULÁSA UTÁN, 1956. NOVEMBER ELSEJÉN,MINDENSZENTEK NAPJÁN, 
A KÖVETKEZŐ RÁDIÓSZÓZATTAL FORDULT AZ ORSZÁG NÉPÉHEZ:
„Hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermekéhez. Senkivel szemben 
nincs gyűlölet szívemben. Csodálatraméltó hősiesség szabadítja meg most a hazát. 
Avilágtörténelemben páratlan ez a szabadságharc. Minden dicsőséget megérdemelnek 
fi ataljaink. Hála és imádság az áldozatokért! Honvédségünk, munkásságunk, földműves 
népünk példát mutatott az együttes hazaszeretetre. Az ország helyzete rendkívül 
súlyos. Napok óta hiányzik az élet folytatásának minden közös föltétele. A 
legsűrgősebben meg kell találnunk a kibontakozást. Most tájékozódom, két napon 
belül a kibontakozás útjáról személyes szózatot intézek a nemzethez.”
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Július 2-án reggel hétkor, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz templom tele volt 
melegítős, szabadidőruhás, esőkabátos –az átlagot tekintve inkább fi atalnak 
mondható– fi úkkal és lányokkal. 

 Ha egy egyszerű turista nézett volna be ekkor a templomba –mondjuk azért, 
mert úgy hallotta, szép és modern a tér belső kialakítása– érezhette volna a 
levegőben vibráló jótékony várakozást és feszültséget, hallhatta volna az ifj úsá-

gi énekek szárnyalását, látta volna az áldozók sokaságát. Sőt, ha nagyon felkészült, akkor tudta volna, hogy a katolikus egyház az elkövetkező 
vasárnap a Szentlélek eljövetelét, a Pünkösdöt ünnepli. A kézikönyv pedig azt is megsúgta volna neki, hogy azon a tájegységen pontosan abban 
az időszakban az emberek közül sokan elindulnak a csíksomlyói Szűzanyához tisztulni és lelkierővel feltöltődni, közbenjárását kérni, hiszen 
Isten kiesdett kegyelme éppúgy kell a napi gondokkal küszködő erdélyi magyarnak, mint az „uniós szegény” anyaországbelinek, vagy a jobban 
eleresztett nyugat-európainak.
 Sokan indulnak ilyenkor valamilyen belső kényszer hatására, a távolságot, fáradtságot, áldozatot kevéssé fi gyelembe véve. Mert hiszik 
és tudják, hogy tiszta szívvel Isten keresni, hittel zarándokolni, megtapasztalni Isten népeként az együvé tartozás kitörölhetetlen élményét, 
erőforrást jelent majd azután, amikor hazatérve teljesen átlagosan, hétköznapi módon kell keresztényként hősiesnek lenni. 
 Mert Csíksomlyón lenni nem rivaldafényt jelent, hanem önvizsgálatot, nem szabadidős tevékenységet, hanem áldozathozatalt és 
imát, ám mégsem csupán emberi erőfeszítés, hanem az Isten általi örömteli megajándékozottság érzését adja.
 Mi gyalog tettük meg a Székelyudvarhely és Csíksomlyó közötti utat. Háromszázan. Azt szokás mondani: a zarándokcsoport tagjai 
együtt járják végig az utat, de belsőleg mindenki más-más utat jár be. Örök titok marad a külső szemlélő számára ez a belsőleg végigjárt út. 
Önmagában tehát nem számít a gyaloglás sem nagy fegyverténynek. Az igaz azonban, hogy a készséget a dolgok és az élet történéseinek elf-
ogadására valóban elősegíti. Többször szakadt az eső, többször éreztem én személy szerint nagyon fáradtnak magam (zúgolódtam is magam-
ban főleg péntek délután a négy óra hosszáig tartó szünet nélküli gyaloglás során); rengeteget segített a menet szervezettsége, a hordozható 
hangfalakkal kierősített ima és ének. (Visszaemlékeztem arra, amit Botár Gábor udvarhelyi plébános, szervező mondott: ekkora csoportot nem 
lehet „kordában tartani”, mindenki fegyelmezze saját magát és a környezetét.)
 Rengeteg zarándokbusz haladt el mellettünk Ők integettek, mi integettünk, én azt éreztem, hogy értékelik az erőfeszítést... Lehet, 
hogy a szatmári buszok is közöttük voltak, egyiken pedig ott a Szentlélek kicsiny csapata...
 Hiszen ugyanoda tartunk, mondogattam magamban, nagyszerű gondolat és jó érzés, hogy ugyanoda tartunk és egyet fogunk tenni. 
Megpihenünk a Somlyó-hegy nyergében, mint fáradt és táplálékot kérő emberek. A Lélek pedig, a Vigasztaló, velünk marad, és arra bíztat, hogy 
térjünk haza, hozzuk haza szívünk ajándékait, osszuk meg ezeket. Ha pedig megajándékoznak, nyújtsuk oda a másik orcánkat is a simogató 
szélnek.                Mares  Sándor

“MEGTANÍT TITEKET MINDENRE...”“MEGTANÍT TITEKET MINDENRE...” 
(Jn 14, 26)(Jn 14, 26)

 Hrabanus Maurus pünkösdi himnuszának első szavai: Veni Creator Spiritus (Jöjj, Teremtő Lélek). Ebben a himnuszban azt az Alkotó, 
Teremtő Lelket hívjuk, aki bennünk a hívásnak ezt a vágyát megalkotta. 
 Minden Isten-kapcsolat úgy kezdődik, hogy Isten hív, megszólít, s ezt mindig a Szentlélek által teszi. Pontosan úgy, ahogy Sámuelt 
szólította; ahogy Dávidot kiválasztotta prófétája által; ahogy Jeremiást rendelte szolgájául; ahogy Jézus nevelőatyját, Józsefet angyal szólította 
meg; és ahogy Krisztus apostolait néven szólította és elhívta. Sokféle úton szólhat tehát Isten, s azt gondolhatnánk: “Mikor fogja Isten az ő 
angyalát vagy prófétáját hozzám elküldeni, hogy megszólítson?” Vajon Dávid, a kis pásztorfi ú tudta, amikor Sámuel fölkente, hogy milyen 
szerepe lesz Isten tervében? Vajon az apostolok tudták, hogy milyen feladat vár rájuk? Hiszen abban az időben Jézus ugyanolyan ember volt, 
mint ma mondjuk a szomszéd a lépcsőházból vagy egy idegen az utcáról. Egy ember, aki aztán egyszer csak előállt és hívta őket. S ők mentek. 
(Ez a kérdés ennél sokkal összetettebb, talán egyszer bővebben is sor kerül rá.)
 Nem tudhatjuk, hogy Isten mikor hív bennünket. Bármikor és bárki által hívhat, s nekünk állandó készenlétben várnunk kell, mert a 
hívást bizony el is lehet mulasztani, le is lehet inteni, el is lehet üldözni. Lehet, hogy édesanyád fi gyelmeztető pillantása az Isten ujja, lehet, hogy 
egy általad komolyan nem vett ember segélykérése az Isten szava, lehet, hogy egy meghallott szó az az üzenet, amit Isten ma neked mondani 
akar. S ez mindig a Szentlélek műve.
 Életünkben nem csupán ilyen “nagy” hívások vannak. Isten Lelke állandóan tevékenykedik bennünk. Amikor elkezdünk imádkozni, 
vagy felébred bennünk a vágy, hogy a fent említett himnuszt elénekeljük, ha jótettet áll szándékunkban végrehajtani, az bizony a Szentlélek 
műve bennünk, a Teremtő Lélek alkotása. A megtérő bűnösben a bűnbánat: a Szentlélek indítása. Ugyanígy az Isten szeretetének vágyát Ő 
maga kelti fel bennünk (emlékszünk: Ő megszólít, mi válaszolunk).
 A Lélek ott fúj, ahol akar. Bennem is tevékenykedik napról-napra, ha engedem.

Aranyosi-Vitéz Gellért 

Ebben a sorozatban tekintetünket Templomunk névadója, a Szentlélek felé fordítjuk. Megpróbáljuk alaposan megnézni, ki is Ő valójában, mi az Ebben a sorozatban tekintetünket Templomunk névadója, a Szentlélek felé fordítjuk. Megpróbáljuk alaposan megnézni, ki is Ő valójában, mi az 
Egyház hite Vele kapcsolatban évszázadok óta, és arra is választ keresünk, hogy mi lehet az Ő szerepe a mi jelenlegi életünkben, miként éljünk az Ő Egyház hite Vele kapcsolatban évszázadok óta, és arra is választ keresünk, hogy mi lehet az Ő szerepe a mi jelenlegi életünkben, miként éljünk az Ő 

adományaival, és hogyan lehet az, hogy “Isten Lelke lakik bennetek” (1Kor 3, 16)adományaival, és hogyan lehet az, hogy “Isten Lelke lakik bennetek” (1Kor 3, 16)
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Akiken átragyog az Isten
Szent Benedek

Európa 
fvédszentje

 Benedek az itáliai Nursiában született 480 körül. Nevének jelentése: áldott, s 
ez az áldás valóban elkísérte egész életében. Jómódú szülei fi atalon Rómába küldték 
gyermeküket, aki azonban, látva Róma erkölcsi romlottságát, üdvösségére veszély-
es lévén, hamar elhagyta az Örök Várost tanulmányaival egyetemben, és magányba 
menekült. 
 Szentünk fokozatosan igyekezett megszabadulni a világ minden kötöttségétől. 
Csendes, elvonult életformája lassan hozzásegítette, hogy a kegyelmi élet mesterévé 
váljon. Több esztendeig készült, imádkozott, míg végül a világtól elvonulni akaró 
nőtlen férfi ak vezetője lett. Észrevette azonban, hogy a szerzetesi életnek is megvan-
nak a maga veszélyei, mégpedig a szabályozatlanságnak köszönhetően. Éppen ezért 
szükségét látta az újbóli magányos elvonulásnak. Monte Cassino hegyén egy elhagyott 
templom romjaiból kolostort épített, és olyan közösséget hozott létre, melynek tagjai 
egységes szabályzathoz igazodtak. A híres benedeki Regula évek hosszú sora alatt 
alakult ki a magány éveiben, de a közösség együttélése alatt szerzett tapasztalatok ala-
pján. Benedek ésszerűen felosztotta a napot olyan időszakokra, amelyekben az imád-
ság, a tanulás, a munka, az étkezés és a pihenés ideje és időtartama pontosan meg volt 
határozva. Szerinte a szerzetes “a szeretetből erőt merítve, a mindenütt jelenlévő szent 
Istentől ösztönözve, az alázat és az engedelmesség szellemében az imádságnak és a 
munkának él a közösségben”.
 A benedeki élet első alapköve a közösségi ima, amelynek hívó szavát hallva 
méltósággal, de sietve kell igyekezni az Úr szolgálatára. Ez az Isten és az angyalok 
jelenlétében végzett imádság a bencés rendi életnek mai napig legfontosabb része. A 
bencés szerzetes életének második alapköve a munka. “A lustaság a lélek ellensége”, 
mondja Benedek. Nemhiába “építették fel Európát” ezek az egyszerű szerzetesek. E 

két alapkő nyomán a bencés rend jelszava: “Ora et labora!” – “Imádkozzál és dolgozzál!”
 Nagyon érdekes, hogy Benedek egész életét csendben, elvonultan, visszahúzódva élte, mégis elterjedt a híre, és 
az emberek köré gyűltek, szerzetestársai akadtak, akik követték őt az úton. Korában senki sem tartotta érdemesnek, hogy 
életéről bármit is leírjon, csak két emberöltővel később születik életrajz Nagy Szent Gergely pápa tollából. Ugyanígy, 
Benedek csupán egyetlen kolostort akart alapítani Monte Cassinón, s a Jóisten csodálatos kegyelméből az egyháztörté-
nelem egyik legnagyobb hatású szerzetesrendjét hozta létre. Európa kereszténnyé válásában szerepük nélkülözhetetlen 
volt, de ugyanígy terjesztették műveltségüket, igényességüket. Iskolákat alapítottak, újabb rendházakat hoztak létre, 
templomokat építettek (pl. Erdélybe a gótikus építészet a bencéseken keresztül hatolt be), behálózták egész Európát. A 
rend olyan szenteket adott az Egyháznak, mint Canterbury Anzelm, Bingeni Hildegard, Magdeburgi Mechthild vagy 
Nagy Gertrúd.
 Benedeknek sok ellensége akadt, akik nem nézték jó szemmel tevékeny és alázatos életét. Egyik alkalommal egy 
hanyatlóban levő szerzetesház lakói megkérték, hogy legyen a vezetőjük, amit Benedek vonakodva bár, de elfogadott. 
A fegyelemtől elszokott szerzetesek azonban nem tudták elviselni vezetőjük példás életét és követeléseit. Néhányan 
elhatározták, hogy megmérgezik, de amikor a méregpoharat átnyújtották, Benedek szokása szerint keresztet vetett az 
elfogyasztandó italra, mire a pohár kettéhasadt. Benedek így szólt: “Legyen hozzátok, kedves testvérek, irgalmas a 
Mindenható Isten! Miért akartok rosszat tenni nekem? Nem megmondtam előre, hogy nem vagyunk egymáshoz valók? 
Menjetek, keressetek magatoknak olyan elöljárót, aki nektek való, nekem nem lehettek tovább a szerzeteseim.”
 Halálát már napokkal bekövetkezte előtt megérezte. Nagy Szent Gergely szerint “a templomba vitette magát, 
és gyengeségében a tanítványaira támaszkodva állt ott – kezét az ég felé emelte, így lehelte ki imádsággal a lelkét.” Ez 
547-ben történt. 
 Már életében szentként tisztelték. VI. Pál pápa érdemeinek elismeréseképpen, nagyhatású munkájáért Európa 
fővédőszentjévé avatta.

“A tétlenség a lélek ellensége. Ezért a testvérek a meghatározott időben kézi munkával foglalkozzanak, más órákban 
pedig szent olvasmánnyal... Ha pedig a helyi szükséglet vagy a szegénység azt kívánná, hogy a termés begyűjtését 
maguk végezzék, ne szomorkodjanak; mert akkor igazi szerzetesek, ha a maguk keze munkájából élnek, mint atyáink 
és az apostolok.

H
isszük, hogy Isten mindenütt jelen van, s ,,az Úr szeme mindenütt figyeli a jókat és rosszakat’’ (Péld 15,3). De leginkább 
akkor kell ezt kétkedés nélkül hinnünk, amikor az istenszolgálathoz lépünk. Ezért emlékezzünk mindig a Próféta mondására: 
,,Szolgáljatok az Úrnak félelemmel’’ (Zsolt 2,11). Úgyszintén: ,,Zengjetek bölcsen’’ (Zsolt 46,8) és: ,,Magasztallak az angyalok 
színe előtt’’ (Zsolt 137,1). Fontoljuk hát meg, miképpen kell az Istenség és az angyalok színe előtt lennünk, s úgy fogjunk a 
zsoltározáshoz, hogy elménk megegyezzék szavunkkal.”

Szent Benedek Regulájából
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Kedves Fiatal Barátaim!
 Olyan kalandra szeretnélek meghívni benneteket, ami nem minden nap adatik egy fiatal életében. Nem mondom azonban, 

hogy bárki képes ezt a kalandot felvállalni és teljesíteni. 
 Olyan kalandra szeretnélek meghívni benneteket, ami nem arról szól, hogy naphosszat süttetem a hasamat a napon és kólát 
szürcsölgetek. 
 Olyan kalandra hívlak titeket, amihez munkára van szükség, de a gyümölcse örömet okoz annak, aki szívvel teszi. Hívlak, mert 
friss erő van bennetek, mert életerősek, kíváncsiak, kreatívak és szellemesek vagytok. Mert nem éritek be az átlagossal, és hajlandóak 
vagytok tenni azért, hogy valami általatok jobb legyen.

 Ráadásul olyan kaland ez, aminek nyoma marad. “A szó elszáll, az írás...” 
 Ha vannak ötleteid, ha szívesen megosztod őket, ha hajlandó vagy egy kicsit tanulni és a közös munka izzadtságát és örömét 
elviselni, ha egy ideje figyeled már a plébánia dolgait és szeretnél valamihez hozzászólni, ha vállalod, hogy odateszed magad a társaid 
mellé, hogy együtt valami szépet, okosat hozzatok létre, de bármilyen más okból is...
 Szívesen látlak a csapatban: légy Te is a SzentlélekPlébánia közösségi lapjának, az AJÁNDÉKNAK a szerkesztője!

Örömmel várja jelentkezésed Aranyosi-Vitéz Gellért

Augusztus utolsó 
hétvégéjén (aug. 25-27, péntek-

szombat-vasárnap)  szervezzük meg a 
II. Forrásliget Gyalogos Zarándoklatot. A tavalyi 
élmények alapján valószínű, hogy az idén sem 
fogunk unatkozni... Érdeklődjetek a plébánián 

vagy az esti órákban Mares Sanyinál 
(0720-501-303).

A 
romániai Kolping-szövetség 

az idén a székelyföldi Ivóban rendezi 
meg  nyelvtáborát, melynek elsődleges célja a 

nyelvtanulás, de lesz játék, mulatság, kirándulás és 
sok egyéb is. Kolping-ifjainkat Ginál Eszter, Magdás 

Noémi és Tündik Boglárka képviselik. 
Várjuk a beszámolót! 

 H     r     k  í     e

Ötévente egyszer kerül 

megrendezésre a Nemzetközi 

Ministráns Zarándoklat Rómában. 2006-

ban a rendezvény július 27. és augusztus 6. között 

lesz. Egyházmegyénk ministránsai is részesülnek a 

szerencsében, hogy az Örök Városban találkozhatnak 

a világ minden tájáról odaérkező ministránsokkal. 

Templomunk ifjú oltárszolgái közül Deac Simona, 

Gnándt Ervin és Magdás Gerhard szintén ott 

lesz Rómában. Reméljük, kellemes 

élményekkel térnek haza...

A Szatmári 
Római Katolikus Püspökség 

Ifjúsági Irodája 2006-ban is megrendezi immár 
hosszú múltra visszatekintő és népszerű szokondi ifjúsági 

táborait. Plébániánk fiataljai részére augusztus 14. és 18. között 
biztosítanak helyet. Ötödik osztályos v. annál idősebb iskolások 
jelentkezhetnek augusztus 5-ig a plébánián ill. a két ifjúsági referensnél, 

Ene Mónikánál v. Chörmös Rolandnál. Az ötnapos tábor 55 új lejbe 
kerül (napi három étkezés, szállás és minden program), ezt az 

összeget legkésőbb a jelentkezési határidő lejártának 
napján kell befizetni a plébánián. Id
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Kulcsszó: SZEPTEMBER

 Komolyan gondolom, hogy a szeptemberi 
lapszámot Ti készítsétek el. Két kérdést fogalmazok meg 
rögtön, itt és most: 
 Ki az a Ti? Ti vagytok, fiatal barátaim, akik ketten-
hárman összegyűltök az Ő nevében és azt mondjátok, 
hogy megpróbáljátok. Olvastok, írtok, töritek a fejeteket, 
nagyokat kacagtok közben, számítógép képernyője előtt 
gondolkodtok és megszülitek a ...
 Mit? A szeptemberi Ajándékot, a Szentlélek plébánia 
közösségi lapját. Mögöttetek a vakáció megannyi élménye, 
bennetek nyári napfény ereje. Írjatok, átbeszéljük az egészet, 
a szerkesztésben segítünk.

Mares  Sándor


