www.szentlelekszatmarnemeti.ro

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA
SZATMÁRNÉMETI, 2013, JÚNIUS.
ARDAI ATTILA ATYA ARANYMISÉJE
ZSOLTÁRIMA ARANYMISÉRE

Ardai Attila atya, 2011

Süllyed a hajó. A kapitány elkiáltja magát: „Minden fölösleges
terhet a tengerbe!” A sok utas között egy pap is van. Nagy
léleknyugalommal előveszi a breviáriumát, és a tengerbe hajtja...
Mi, papok különösen megmosolyogjuk a történetet,
hisz tudjuk, miről szól: néha valóban teher a breviárium.
Viszont azt is tapasztalhatjuk naponta, hogy mennyi
áldás árad imakönyvünkből...
Most is például, amikor Tibor atya felkérésére – és
nagy szeretettel – pár sort kell írnom rólad, Kedves Jubiláns,
a legtermékenyebb gondolatot épp a zsoltároskönyvünkből
merítem.
Emlékszel a 63. zsoltárra? Az egyik leggyakorabban imádkozott
zsoltár:
„2Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted
sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld. 3Téged keres
tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam.
4
Mert kegyelmed többet ér, mint az élet, ajkam dicséretet zeng neked.
5
Magasztallak egész életemen át, s nevedben emelem imára kezem.
6
Lelkem eltelik veled, mint zsírral és velővel, s a szám ujjongó örömmel
mond dicséretet. 7Fekhelyemen rólad elmélkedem, éjjel virrasztva feléd száll
a lelkem. 8Valóban, te lettél gyámolom, szárnyad oltalmában vigadozom.
9
Lelkem hozzád ragaszkodik, jobbod szilárdan tart engem“.
Nem tudom, hogy ki, hogyan van vele, de nekem
mindig a pap napi ritmusát juttatja eszembe, kora reggeltől a

déli verőfényen át, egészen a késő estéig. Ugyanakkor ott rejlik
benne az egész papi élet ritmusa is.
A Tied is! Figyeld csak!
Reggel
„2Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad szomjazik a lelkem! Érted
sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt, kiaszott föld.“
A nap és az élet reggelén ott az útrakelés, a valami nagy,
ismeretlen, mindent betöltő boldogság keresése. A reggel a fény
utáni sóvárgás, az élet vize utáni vágyakozás.
A Te papi életed is csak úgy indulhatott el, hogy
benned volt ez az Isten utáni sóvárgás, amellyel aztán – bátran
és merészen – igent mondtál az Ő hívó szavára.
II. János Pál meséli el egyik könyvében, hogy 1945ben, amikor a vörös hadsereg elfoglalta Krakkót, egyik este egy
szovjet katona kopogott a papnevelő intézet kapuján. És épp ő
nyitott neki ajtót. Megkérdezte a katonát, hogy mit akar? Az azt
válaszolta: „Szeretnék belépni a papnevelő intézetbe”. És következett
egy mély párbeszéd kettejük között, amelynek a végén a katona
ezt mondta: „Egész ifjúságomtól azt verték belém, hogy nincs Isten. De
én mindig éreztem, hogy Ő létezik. És most azért vagyok itt, hogy Őt
megismerjem!”
Az ateizmus poklában nevelkedőből elemi erővel tör
fel az Isten iránti vágy. Érzi: Isten nélkül nincs létezés csak
vegetálás.
Ezért kopogtál Te is a szeminárium ajtaján, mert
szomjaztad Őt, szeretted volna megismerni, és szeretted volna
másokkal is megismertetni.
Kedves Jubiláns! Köszönet Neked ezért a sóvárgásért!
Délben
„3Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és
dicsőségedet megláthassam. 4Mert kegyelmed többet ér, mint az élet, ajkam
dicséretet zeng neked. 5Magasztallak egész életemen át, s nevedben emelem
imára kezem.“
Pappászentelésed után következett „a hosszú nap heve”,
papi működésed ideje. Sok helyen és sok beosztásban voltál...
De mindenütt azt érezted, hogy a papnak olyan embernek kell
lennie, aki nemcsak reggel szomjazza Istent, hanem egész napon
át Őt keresi tekintetével. A papnak olyan embernek kell lennie,
aki nem csak olykor-olykor, hanem mindig engedi, hogy Isten
beszéljen rajta keresztül.
A papnak olyan embernek kell lennie, aki nem csak egyszer
s máskor, hanem egész életén keresztül imádkozik érte. Nem
csak azokért, akik szorosan véve hívei, hanem minden hívőért
a faluban, a városban, az egyházmegyében, az országban, a
világon. Még akkor is, ha a környezete erről – látszólag – soha
nem vesz tudomást…
Tempﬂi Imre
(folytatás a 2. oldalon)
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ARANYMISE MARGÓJÁRA

Ardai Attila és Merlás Tibor, ez utóbbi 25 éves papságának jubileumi szentmiséjét
követő ebéden, 2011.

Pilinszky János gondolatait hívom segítségül: „Hétköznap és
ünnep: kölcsönös megtermékenyítői egymásnak. Az egyik nemcsak
mértéke a másiknak, de emlője is. Az ünnepben életünk végső
értelme, állomása tűnik fel, - a hétköznapok hosszú sorát útnak kell
tekintenünk, mely „életre vagy pusztulásra” vezet...Nem is az a fontos,
hogy köves ez az út, hanem hogy hová visz?”
Papi életed félévszázados útján mérföldkőhöz érkeztél, Attila.
Fontos és soha meg nem ismétlődő állomáshoz érkeztél.
Köszönhetően következetességednek, fegyelmezettségednek,
mértékletességednek, a hétköznapok elvezettek ehhez az
ünnephez. Valóban az ünnepben életünk végső értelme,
állomása tűnik fel. S nyilván Te is elmondhatod, hogy nem a
köves út a fontos, hanem a cél, ahová vezet.
Most, amikor magam gondolatait is kimondom, akarva
akaratlanul magam korábbi ünnepe, ezüstmisém jut eszembe.
Most is örömmel gondolok az ünnepre, amikor együtt
lehettem azokkal, akik nekem fontosak és akik számára én
is fontos vagyok. Nincs ez másként esetedben sem. Vallom,
hogy minden ilyen mérföldkő megtisztít, s helyre rak bennem
és körülöttem személyeket, eseményeket és történéseket.
Lehet, hogy fájnak személyek és dolgok. Magyarázkodnod
nem kell, s ez a legfontosabb!
Kettőnk élete néhány pontban találkozott. Szólnom kell
Czinzel Géza, Áib Sándor, Merk Mihály atyákról. 1989-ben
rajtuk keresztül ismertelek meg. Aztán örömmel és hálával
szólok Reizer Pál püspök atyáról, hiszen 1991-től gyakorlatilag
közös úton járunk. S nyilván ott van az a bő esztendő, amely

ZSOLTÁRIMA ARANYMISÉRE
(folytatás az 1. oldalról)
Egy falu mellett élt egy remete, akinek az emberek
ételt hordtak. A ﬁatalok zúgolódtak: Mért kell egy naplopót
eltartani? Egy napon meghalt a remete. Utána röviddel történt
egy szörnyű gyilkosság. Mikor a ﬁatalok az okát kutatták, az
idősek azt mondták nekik: „Amíg élt a remete, imája vigyázott
ránk. Most, hogy meghalt, nincs ki imádkozzon értünk...”
Kedves Jubiláns! Köszönet Neked minden imáért!
Este
„7Fekhelyemen rólad elmélkedem, éjjel virrasztva feléd száll a lelkem.
8
Valóban, te lettél gyámolom, szárnyad oltalmában vigadozom. 9Lelkem
hozzád ragaszkodik, jobbod szilárdan tart engem“.
Milyen vigasztaló: amikor hanyatlóban van papi
életünkben is a nap, amikor egyre többen hullanak el mellőlünk,
amikor egyre többen fordítanak hátat nekünk, akkor is Te az Ő
„szárnya árnyékában vigadozhatsz”. Amikor erőd lassan fogyni
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minden bizonnyal a magad életének legizgalmasabb időszaka
volt. Természetesen a magaménak is. Kapcsolatunkat egészen
más dimenzióba emelte. Visszatekintve, elmondhatom,
hogy jó volt ezen a köves úton együtt haladni. Ennek a
küzdelemnek érdemét senki sem veheti el Tőled! Annak a
bizonyos budapesti útnak és tárgyalás sorozatnak szerény
elismerése Dr. Semjén Zsolt, magyar miniszterelnök-helyettes
köszöntője, amelyet az aranymise keretében nyújtunk majd át.
Történelmi időben becsülettel és tisztességgel álltál a vártán.
Köszönet érte! Idővel történészek bíbelődnek majd az erről
az időszakról írt történelemlapokkal, keresve az igazságot.
Neked nem kell szégyenkezned!
Hálával tartozom a Gondviselésnek, hogy barátságoddal
ajándékoztál meg, amelyet természetesen én is próbálok
viszonozni. Az ember egyik nagyszerű tulajdonsága, hogy
életében új kihívásokat és célokat keres. Te is ezt tetted
2008 augusztusától. S erről csak a a híres kínai tanmese
jut eszembe: szerencse vagy szerencsétlenség, ki tudja?!
Tény, hogy számomra és közösségünk számára nagyon
hasznos és megbízható segítség vagy. Öt esztendeje együtt
alakítjuk és gondozzuk a Szentlélek Plébánia közösségét.
Meggyőződésem, hogy sokat adtál és sokat is kaptál. Ennek a
közös útnak is méltó állomása a mai ünnep. Engedd, hogy az
ünnep magával ragadjon.
Az ünnepben életünk végső értelme tűnik fel! Isten éltessen
és őrizzen, Attila barátom.
Merlás Tibor, plébános

Tempﬂi Imre, Ardai Attila, Merlás Tibor atyák és Vass Lóránd diakónus a Szentlélek
templom oltáránal, jubileumi szentmise, 2011.

látszik, akkor is „az Ő jobbja tart szilárdan” Téged.
A keresztény ember számára nem létezik hasztalan,
értéktelen élet. Igy van ez a pap esetében is: élete soha nem
hasztalan, értéktelen, soha nincs „szolgálaton kívül”, soha
nem lehet nyugdíjba tenni... Mert mindig Krisztus Testét, az
Egyházat építi... Ugyanakkor mindig annak az élő jele, hogy
Isten őt szárnyai alatt védi, és szilárdan tartja...
Milyen jó lenne mindannyiunknak elgondolkozni
azon, hogy mennyit köszönhetünk öreg paptestvéreinknek,
lelkipásztorainknak. Mert egy közösségnek nem csak a ﬁatalos
konokságra, bátorságra, vakmerőségre és erejére van szüksége,
hanem az érett kor békéjére, bölcs belátására, hitére és kitartó
hűségére is.
Kedves Jubiláns! Köszönjük, hogy számunkra Isten
gondviselő szeretetének élő példája vagy!
Légy is még sokáig!
Ezt kívánja a régi szeretettel:
Tempﬂi Imre
Stuttgart, 2013-06-14.
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REMÉNYSÉG ISTENE

(gondolati beszélgetés a Dráva-menti ámbituson)

Ardai Attila és Novák István valamint családja a krasznabélteki szülői
háznál, 2006

Zöldek ilyenkor erre felé a fák és beszédesek a patakok,
kora nyári suhogással ringatja magát az erdő, ha megzendül
a szél. Az éjszakák elnémultak, egymásra rakják titokban a
viharral lehullt sárga leveleket. Virág is nyílik a régi kőkereszt
tövében, a gerle is búg. Nevetnek még a kertek is. A tűnődő est,
néma borulásban megsimogatja a falut, az álmokat, az élőket
és a temetőkert virágos sírhantjait. Kinek élete szenvedéséért,
munkájáért, mezei virágból, kinek tövisből fonnak koszorút.
Tisztán szenvedni csak Jézus tud, ezt nevezzük megváltásnak.
Köztünk botorkálnak, a jó szándékot valóra váltani akaró, de
megfeszíteni kész, Pilátusok. Hitünk szerint szeretnünk kell
őket s ellenségeinket is.
Jó itt, ahol a csend lehetőséget ad, az értékmérő
visszagondolásra, számvetésre, a csendes imára, a lélek és a
gondolataink megtisztulására.
Ha most, amikor előre már nemigen nézhetek, amikor
a rám váró jövőt, kurta arasszal mérhetem csak, - ha most
visszaások a hetven év betemetett mélyébe - azt az Isten
találom, gyerekkoromnak azt az Istenét, aki biztonságot
adott. Úgy nevelődtem, hogy az Isten támasz volt, valaki, akire
számíthattam. Aki sosem volt a büntető Isten, akkor, sem ha
holmi gyerekes bűnöcskével, vagy inkább rosszalkodással
megbántottam. S igy zavartam az általa ránk szabott rendet.”
Látod - mondta ilyenkor édesanyám - most szomorú a
Jóisten”. Ilyenkor szomorú aggastyánnak láttam és éreztem
gyerek szívvel, hófehéren sugárzóan, arca-haja éppúgy
hófehér, mint az indulatai. Úgy féltem tehát Istent, hogy
nem akartam megbántani, neki szomorúságot okozni. Rossz
perceket odafönt, aki a felhőtlen mindenségben lakozik.
Aki - ez tétova sejtelem volt, persze - inkább láthatatlan
fogalom, mint a templomi képek aggastyánja. Akárcsak ﬁa, a
szépséges Jézus, s akárcsak a képeken - ezt persze sehogy sem
foghattam fel - a Harmadik Személy - olykor galamb képében.
Jó és boldogító érzés volt, hogy megfoghatatlan lénye, egyes
egyedül velem van elfoglalva, mintha más rajtam kívül nem
is lenne a világon. Majd rájöttem - hittanórákon inkább
megtanultam - nem is olyan egyszerű ez csak rám szabott
biztonság. Úgy kell hinnem életemben való részvételében,
hogy szigorú szándékához kell kapcsolnom, hogy ez az Isten
katolikus, s mert az vagyok én is. Tudomásul kell vennem,
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hogy kinyilatkoztatás révén kaphatom meg az ő biztonságát,
s hogy földi képviselője az Egyház. Arra is rá kellett jönnöm,
hogy mint minden, ami földi - még, ha öt képviseli is - esendő.
Bele kellett törődnöm abba, hogy a hivők közösségébe
tartozom, parancsolatoknak kell engedelmeskednem.
Kamaszodó lelkembe beleköltözött a bűntudat, most
már féltem Istentől. Már nem szomorúvá tettem, hanem
büntetővé, de persze a gyónásban megbocsátóvá. Most már
az ő bizonyságát kellett elfogadnom „úgy ahogy hitünk elénk
adja”. Nem volt könnyű az átmenet, gondolom, másnak sem
könnyű. Addig az életemet sugárzó léte támogatta, az terítette
rám a sugarát. Most a hívő félelmetes problémája elé kerültem,
már gondolkodnom, mérlegelnem kellett. Kutatnom
kellett, hogyan is fér bele az én gyerekkori, biztonságot
adó Istenem, a valóságba. Abba a gyötrelmes valóságba,
mely annyi megnyilatkozásban kétségessé teszi: van-e Isten
egyáltalán? Ha van, úgy van-e ahogy hittünk kódexe előírja?
Tehát - némi túlzással- egy hivatalos Isten. És eljutottam a
kétkedés, számítgatás megtisztelő ajándéka segítségével, a
bizonyosságig. Ahogy - milyen boldog megnyugtatás volt!
Einstein számítgatásai végére jutva megtorpant a végtelen
előtt, és kimondta, hogy minden matematika végén kell lenni,
Valakinek. Itt állt meg Eddington, James Jeans is.
Egyikük sem költő és álmodó -, ha ők nem mehettek
tovább, s mint Einstein, az istenhitig jutottak el. Mért ne
hallgathatna rájuk az én érzelmi hitem, a csak pszichológiával
alátámasztható és igazolható?
S igy kényszerültem arra - kényszert boldogabban, sosem
fogadtam még el! - hogy megtaláljam magamba, fogadjam
a bizonyosság Istenét. Azt, aki a rend ura, az arányok,
a mértékek ura, aki kell, hogy legyen, mert ha nincs, mi
értelme lenne az ember, vagy a cserebogár létének. A virágzó
hársfának, a fenséges viharnak, s Danténak, Shakespearenek, Rafaelnek. De még a lábom előtt fekvő, pásztorkutya
szeretetéért esdeklő tekintetének is. És így érkezve el a máig,
tudva azt, hogy a korleletek tanulsága szerint, már efelé kell
készülődnöm. Ajándék minden borús vagy derűs nap. Most
az ingyen kapott, Biztonság Istene után enyém – a Reménység
Istene. Aki ott vár rám, ahol Einstein matematikailag sejti. S
ahol én is megtudhatom, akit híven szolgáltam fél évszázadon
át, érdemes volt-e élnem?
Mert a hitemben, Ő megérintett és megragadott,
csöndesen. Aki egyszer ivott, az Ő szeretett kelyhéből, annak
szomját, már sosem oltja el, a világi kehely. Hitem, mint a
selymes tiszta nélkülözhetetlen víz, ez a hit, nem tudja, nem
keresi, hol húzódnak a határai. A rátalálás a fölmagasztalás, a
lélek izzása: az Isten embere, akkor is állva imádja, ha arcra
borul.
Vannak csaták az életben, amit el kell veszíteni, hogy
később, a vereség tapasztalatából fölvértezve, küzdhessünk.
Még akkor is, ha el vagyunk zárva a lélek, minden ragyogástól.
Mikor minden, a legrosszabbnak látszik! Ekkor segítségével,
érezzük, közel van az Isten. Egy zaklatott és zavart értékű,
világban élünk. A ﬁgyelmet rengeteg dolog, félelem, betegség,
létbizonytalanság, aggódás, megszokás, eltereli a hitről.
Isten-ima nélkül, nekem nincs életem! Ez az
egyetlen dolog, ami állandó bennem, azzal a tudati és lelki
bizonyossággal, hogy: ”De ím, fogadd el: szívem az oltár,
Virágok rajta szavaim, Gyertyák az őszinte sóhajtásaim,
Hozzád, És én vagyok, már ötven événél több, az áldozat,
Szomjúhozom mosolyodra Istenem!”.
Novák István
Gyékényes, 2013.06.12

GONDOLATHALÁSZATON
AZ ARANYMISÉS ARDAI LÁSZLÓ ATTILA
NYUGALMAZOTT KANONOKNÁL
2013. június 16-án 11 órakor Szatmárnémetiben, a
Szentlélek templomban, tarja aranymiséjét Ft. Ardai László Attila
nyugalmazott kanonok. Ebben a beszélgetésben visszapillantunk az
elmúlt 50 év emlékeire és tapasztalataira.
Jó találkozni egy olyan aranymisés pappal, aki friss, tevékeny,
derűs és ma is tud híveiért imádkozni. Ez a ritkaságszámba menő
személyiség Ft. Ardai László Attila kanonok, aranymisés pap,
aki nyugalomba vonulása óta Ft. Merlás Tibor plébános mellett, a
Szatmárnémeti Szentlélek plébánián, teljesít szolgálatot, közben kötetei
jelennek meg, lelkigyakorlatokon vesz részt és jut ideje hangversenyekre,
kulturális rendezvényekre is. Vele beszélgetünk.
Cs.Cs.: Marcus Aurelius elmélkedéseinek első könyvében felsorolja
azoknak az embereknek és isteneknek a nevét, akik belőle embert
faragtak. Említ felmenőket, tanítókat, akiknek a tanítása, személyes
kisugárzása Marcus Aureliust faragott az emberpalántából. Kik
azok, akik a személyiségedet olyanná alakították, amilyen vagy? Mit
tanultál szüleidtől, nagyszüleidtől, óvó nénidtől, tanítódtól, tanáraidtól?
A.L.A.:Személyiségem elsődleges és legfőbb alakítói nyilván
a szüleim és az apai nagyszüleim voltak, akikkel egy házban
éltünk. Az édesanyámmal, Ardai Istvánné Angeli Ágnessel
kell kezdenem, mert gyermekkorom fontos, egyéniségem
kifejlődése szempontjából meghatározó éveiben főleg ő nevelt.
Hisz az édesapám abban az időben öt évet a „Szovjetunió
újjáépítésén
munkálkodott.”
Édesanyám
csaknem
zökkenőmentesen folytatta a család és a családi gazdaság
irányítását. Amit kemény kézzel és bámulatos öntudattal
vett át és intézett. Pedig a vasárnapi ebédeken szinte mindig
csak a szárnyas bordái jutottak neki. Csak később jöttem rá,
hogy micsoda áldozatot vállalt értünk, amiből semmit nem
vettünk észre. Miközben nap mint nap kemény férﬁmunkát
kellett végeznie hajnaltól késő éjszakáig. Ezért életének egyik
legnehezebb döntése következett, amikor a szatmári jezsuiták
konviktusában tanuló bátyámat haza kellett hoznia, hogy a
gazdasági férﬁmunkában legyen segítségére. Az sem jelentett
kisebb gondot neki, amikor utolsó kicsengetésemre az első
pantallót kellett megvásárolnia. Csak ritka volt az olyan
üzlet akkor, ahol ruhát lehetett vásárolni. Ezért gyalog és
vonattal utazott az akkori bányavárosba, Sarmaságra, mert a
bányászok üzletei jobban el voltak látva, mint szülőfalumban.
Pappá szentelésem után olyan magától értetődően hagyta el
édesapámmal együtt az általuk felépített szülői házat, hogy a
háztartásomat vezessék, ahova az elöljáróm éppen helyezett,
hogy engem is meglepett a döntésük. És, hogy ez a több mint
két évtizedes együttlétünk olajozottan működött, hogy nem
volt konﬂiktushelyzetünk a plébániákon, papi életem egyik
legnagyobb ajándéka volt.
Az édesapámtól, Ardai Istvántól, megtanulhattam, hogy mit
jelent úgy elszakadni a barátoktól, szórakozástól, a családi
háztól és birtoktól, a szőlőtől és pincétől, hogy kizárólag a
családjáért éljen, keményen, kitartóan és panaszszó nélkül
dolgozzon egy életén át. Soha ki nem ejtette a száján, hogy
ezek közül bármelyik áldozatot jelentett volna számára. Még
az élet kirívó igazságtalansága alkalmával sem panaszkodott,
pedig a deportálása alkalmával bőségesen lett volna oka rá.
Az apai nagyanyámtól, Altfaterné Czerlau Máriától,
megtanulhattam a mélységes hitet és vallásosságot, amiben
soha nem éreztem a legkisebb megingást sem.
Az apai nagyapám, Altfater István, megtanított az alapvető

Krasznabéltek látképe

életﬁlozóﬁájára, hogy „kevés szóval, de kemény és becsületes
munkával” lehet csak előre jutni az életben. Aztán egészen
páratlan önfegyelemre is példát adott. Borosgazda létére
soha nem fogyasztott szeszes italt, mert az orvos ismételten
ﬁgyelmeztette, hogy rendkívül magas a vérnyomása, ezért
csak úgy kerülheti el esetleges agyvérzést, ha egy életre
lemondana a szeszes ital fogyasztásáról. És ő betartotta. Volt
még egy tulajdonsága, amit valósággal irigyeltem tőle, hogy
idős kora ellenére minden gyermeket névről ismert a faluban,
és rendszeresen néhány szót is váltott velük.
Mivel említed az óvó nénimet, el kell mondanom,
hogy teológus társaim csipkelődő humorral mondogatták
minden szilveszteri mulatság alkalmával, hogy azért vagyok
ﬁatalabb minden osztálytársamnál, mert az óvodából egyből
a teológiára felvételiztem.
Az igazság viszont az, hogy nem jártam óvodába. Az okát nem
tudom. Még azt sem, hogy volt-e akkor óvoda a faluban? Az
édesanyámnak valószínűleg nem kevés gondot jelenthettem,
ha teljesen váratlanul már hat éves koromban beíratott az első
osztályba. Akkor az ilyen iskolást: lógósnak nevezték. Vagyis
sürgősen beíratott, hogy foglalkozzék velem a tanító néni, és
ne tétlenkedjek otthon.
Az első tanító nénim, akkori neve Kerecsendi Olga, a világ
legjobb tanítónő volt. Nem csak leleményesen kötötte le
a ﬁgyelmemet, de úgy tudott motiválni a tanulásra, mint
későbbi tanuló éveim folyamán senki. Sőt, egy úgymond

IMÁDSÁG
a fény ezernyi szilánkjából
egy dallam dús melankóliájából
a percek lüktető dobbanásából
a fájdalmak tépő idegszálaiból
szülj újjá engem.
túl a fekete hegyeken
a bársonypatakok zöld szívében
kavicsokat görgető nevetésen
túl a sok csalón vibráló látomáson
disszonáns égő harmóniákon
moss tisztára engem.
a bölcsőben ringó gyermek mosolyában
egy szelíd érintés dallamában
izzó vágyak őszinte sikolyában
életrügyek feszülő szent akarásában
fehér ingen végigfutó vércsepp lázadásában
szeress nagyon
engem.

Fazekas József Tamás

5

Ardai Attila hittanosaival Nagymadarászon, a 70-es évek első felében.

lógóban járó gyereket még versenyezni is engedett az
iskolaigazgató leányával. Ez egyedülálló és mindenképpen
bámulatra méltó tulajdonsága egy tanítónőnek! Nem
mondhatom, hogy kedvence lettem volna, hisz rendszeresen
kikaptam tőle, amikor megérdemeltem, ami ellen soha nem
lázadoztam. Utólag is érdekesnek találom, hogy amikor
szülési szabadságra ment, a helyettesítő tanító néni büntetései
ellen mindig tiltakoztam!
Természetesen tanulmányaim folyamán voltak még
kiváló tanáraim, de ismételten nagyot csalódtam bennük,
amikor nekünk, szatmári kispapoknak, nem szívesen, vagy
csak megjegyzésekkel adták meg a jelest. Ezek közül messze
kiemelkedett Márton Áron püspök úr, aki valósággal elbűvölt
a páratlan memóriájával, igényességével és igazságosságával.
Előre jelezték a felsőbb évesek, hogy szóról-szóra követeli
a feladott anyagot. Mindjárt az első órán feleltetett is, ami
remekül ment, hisz készültem. Igen ám, de következő
órára csak felületesen készültem, s mert nyilván látta a
teljesítménykülönbséget a két feleletem között, attól kezdve
alig lépett be az osztályterembe, óráról-órára az első felelő én
voltam. Természetesen az osztálytársak hangos derültségére,
hisz valaki mindig megúszta a felelést. A félévi kollokvium
alkalmával viszont a Püspök úr bejelentette, hogy nem kell
kollokválnom, mert tudja, hogy mit tudok. Ekkor viszont a
társaim bosszúságára én mosolyoghattam boldogan.
Márton Áron püspök úr szentelt pappá évekkel
később. A szentelés végén tisztelgő látogatáson voltunk
nála a szüleimmel. Amikor kikísért bennünket, búcsúzás
előtt megkérdezte, hogy van-e már kinevezésem valamelyik
Szeretettel emlékezem vissza azokra a gyermekkori
évekre, amelyekben a nagymadarászi egyházi közösség
tagjaként, plébánosunknak nevezhettem Attila atyát.
Nem túlzás, ha azt állítom, hogy büszke is vagyok rá,
hiszen az ő felszentelt keze által részesültem a keresztség
szentségeben, majd később, ugyanaz a kéz helyezte a
nyelvemre Krisztus Testét, a Szent Ostyában.
De a katolikus hitre való tanítás mellett, a magyar
nyelv szeretetére is megtanított minket, helyesen írni és
beszélni, pontosságra és ami a legfontosabb, becsületre
másokkal és saját magunkkal szemben.
Sokaknak, ezek jelentéktelennek tűnhetnek, de a tőle
tanultak az eddigi életemet mélyen meghatározták.
Mindezekért, a Mennyei Atya bőséges áldássa árassza el
mindennapjaidat! Imáink kísérnek szent szolgálatodban.
Bálintﬁ István
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plébániára? Jól tudta, hogy akkor milyen bonyolult volt
jóváhagyást kapni a Kultuszügyosztálytól.
- Nincs, válaszoltam október 27-én. Csak a fejét rázta, hogy
erről még nem gondoskodtak a Szatmári Püspökségen. Majd
tovább kérdezett:
- Nem akarsz-e átjönni az egyházmegyémbe? Itt hamarosan
hivatalos kinevezést és jóváhagyást is fogsz kapni!
- Nagyon szépen köszönöm, Püspök úr, de attól tartok, hogy
nem lenne könnyű megszoknom a környezetet. Ezért inkább
maradok a Szatmári Egyházmegyében.
- Köszönöm az őszinte szavaidat. Lehet, hogy neked van
igazad! És elköszönt.
Már elmúltam ötven éves, amikor jelentkeztem
az Egyesült Államok Ohio államában levő Steubenville-i
Ferences Egyetem ausztriai kampuszára két szemeszterre
továbbtanulni. És különös szerencsémnek tartom, hogy
ott ismét sikerült találkoztam egy egészen rendkívüli
tanárnővel. Élmény volt meghallgatni az előadásait, mint
ahogy élmény volt vizsgázni is nála. Pedig soha nem volt
tekintettel a koromra, úgy követelt tőlem is, mint a húsz éves
egyetemistáktól.
Cs. Cs.:A tizenkét apostol közül kinek a személyisége áll legközelebb
hozzád?
A.L.A.: Többet is említhetnék, de mindegyiket más-más
tulajdonsága miatt. Szent Péter az embersége miatt, a
szókimondása miatt áll közel hozzám. Hogy az Egyház
vezetője, ennek ellenére pillanatok alatt háromszor tagadja
meg Mesterét. De utána komolyan megbánja bűnét. Amikor
Pál a fejére olvassa, hogy rossz példát ad, kész visszavonni az
intézkedését. Szókimondó, de nem bosszúálló. Szent Pált is
kedvelem a fantasztikus tudása, a fáradhatatlan munkabírása,
a sok-sok utazása miatt, az egyházközségek alapítása
miatt és a híveiről a későbbiekben is gondoskodó levelei
miatt. Szent Lukácsot az alapossága miatt szeretem, ahogy
körüljárja azokat a témákat, amikről egyedül ő számol be.
De említhetem még Szent Tamás is, aki azzal lopta be magát
a szívembe, mert volt bátorsága kételkedni, később pedig
volt bátorsága hinni is. Mindkettő nem is kevés bátorságot
igényelt abban a helyzetben, amiben Szent Tamás akkor, és
az adott körülmények között.
Cs. Cs.:Az aranymisés korú pap élete tele van keresztelők és temetések
emlékével. Volt olyan ezek közül, ami változást idézett elő benned?
Nyilvánvaló, hogy a pap nem színész, hogy újból és újból átélje a
születés és a halál megjelenésével járó érzéseket. Hogyan viszonyulsz
ezekhez a helyzetekhez?
A.L.A.: Bár papi működésem idején mindig szívesen
kereszteltem, de különösen akkor, amikor a szülők hajlandók
voltak vállalni a felkészülést a keresztség szentségére. Sajnos,
a papi életemben nem túl sokat keresztelhettem, és ezért
nem tudok rendkívüli esetekről beszámolni. Hacsak nem
említem azt a humoros keresztelőt, amikor egy család három
ﬁúgyermekét egyszerre kereszteltem egy magyarországi
nagyközség templomában. Szertartás közben egyszerre
csak arra lettem ﬁgyelmes, hogy a három gyermek eltűnt
bújócskázni a padok közé, úgyannyira, hogy alig sikerült
összeterelni őket a leöntésre. Szívesen emlékszem vissza
a keresztelés előtti jól sikerült mély beszélgetésekre,
amelyek után az addig langyos katolikus szülőkből gyakorló
katolikusok lettek. Ez nagy örömmel és elégedettséggel tölti
el a lelkipásztort.
Nagymadarászi plébánosként megszokták a hívek,

hogy mindig nyíltan beszéltem velük, még a temetéseken is.
Ugyanis tizenkilenc év alatt, volt időnk egymást megismerni.
Temetés alkalmával akkor voltam könnyebb helyzetben,
amikor az elhunytat valamiben példaképül állíthattam a
temetésre jött híveim elé. Amint elkerültem Nagymadarászról,
hamarosan nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem. Ott már
nem viselték el, hogy megmondjam az igazat. Kizárólag
az ismeretlen elhunyt hozzátartozóinak a tájékoztatására
hagyatkozhattam a prédikációmban. Beszéd közben aztán
arra lettem ﬁgyelmes, hogy a hallgatóim közül néhányan
nevetve összesúgnak, mert a hozzátartozók a valóság helyett
szépet és jót akartak hallani az elhunytról.
Természetesen olyan temetésem is volt, amitől kezdve a
családtagok rendszeresen ott voltak a vasárnapi szentmiséken,
az évfordulókon pedig megemlékező szentmisét kértek
az elhunytjaikért, ami szintén nagy élmény a lelkipásztor
számára.
Cs. Cs.: Sok százezer gyónót hallgattál meg az elmúlt 50 év alatt.
Emlékeid szerint történt-e változás az ezelőtt 50 évvel gyónásra
jelentkezők és a maiak között?
A.L.A.: Talán ezen a téren történt a legnagyobb változás
papságom ötven éve alatt. Felszentelésemkor a nagyszüleim
még minden szentáldozás előtt azt tartották, hogy gyónniuk
kell. Ma már oda jutottunk, hogy a szentmisén résztvevők
közül csaknem mindenki áldozik, annak ellenére, hogy
vannak olyanok is, aki hónapok óta nem gyóntak. Sőt már
olyat is hall az ember, hogy ma már nem kell gyónni. De
olyannal is találkoztam, aki öntudatosan állította, hogy ez
vagy az már nem bűn! Amikor rákérdeztem, hogy hol olvasta
ezt, már nem volt olyan magabiztos a dolgában.
A másik feltűnő különbség, hogy évtizedekkel
korábban az emberek nem szívesen tárulkoztak ki más
emberek, így a gyóntató előtt sem, vagy ködösíteni
megpróbálták bűneiket. Napjainkban az emberek, a ﬁatalok
pedig különösen könnyen tárulkoznak ki, ha jobban tetszik
őszintébbek a gyónásban. Természetesen ez lenne a lényeg
minden gyónó esetén, ha érvényes gyónást akar.
Cs. Cs.: Az első romániai lelki segély szolgálat ügyeletében is dolgoztál
hét évig a Zöld Telefonnál. Anyagi okok miatt a Zöld Telefon
megszakította tevékenységét. Hétéves tapasztalatod mit mondat veled,
szükség lenne-e ilyen szolgálatra?
A.L.A.: Érdekes kezdeményezés volt, amihez mindjárt
csatlakoztam, mert valami új volt és azt reméltem, hogy ez
csakis eredményre lehet ítélve. Voltak is nagyon érdekes
tapasztalatok, lelkes és értékes munkatársak jelentkeztek,
értelmes kiértékelőket tartottunk. Egy idő után sajnos rossz
irányba indult el az egész, amikor a munkatársak egy része
kezdett elmaradni, és a megmaradók egy csoportja kezdte
„magáncsevegésekre” is használni a telefont és a drága időt.
A tanulság az ecsetelt előzményekben rejlik: igenis szükség
lenne a Zöld telefonra, mert egyre több a magára maradt,
sokszor teljes depresszióban vergődő ember, akik csak ilyen
módon mernek vagy képesek másoktól segítséget kérni! De
szigorúan kell megválogatni, komolyan kell ellenőrizni és
később is selejtezni kell a szolgálatra jelentkezőket, hogy ne
forduljanak elő a fent említett esetek.
Cs. Cs.: Ötvenéves papi tevékenységed során voltál plébános, titkár,
irodaigazgató, majd Reizer püspök halála után egyházmegyei
kormányzó. Kormányzóságod idején milyen volt az Egyház helyzete?
A.L.A.: Az általad említett nem rövid időszakot több
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periódusra osztom:
A Sipos Ferenc ordinárius által vezette egyházmegyét valójában
egy fuldoklóhoz hasonlítanám, akinek a fejét bizonyos erők a
víz alá erőszakolják, időnként megengedve neki, hogy levegőt
vegyen, de mindjárt vissza is nyomják a víz alá. Az igazsághoz
tartozik, hogy személy szerint ezt nem így éltem meg, mert
nagyon ﬁatal voltam, Nagymadarászon nem volt komoly
elfoglaltságom, ezért munkát keresem. És hálás voltam a
Gondviselésnek, hogy az egyházmegyei irodában kaptam
munkát. Ott pedig a mindennapi tevékenység közepette is
próbáltam értelmesen bevezetni azokat az adminisztrációs
újításokat, amelyet a hatóság és a papság között egyensúlyozva
kellett elfogadtatni és meg is valósítani. Ebben az időben még
viszonylag zsúfolt templomok voltak, nagyszámú hívősereg
gyűlt össze a kilencedek, templombúcsúk, elsőáldozások és
bérmálkozások alkalmával.
A templomi hittanórákra is jelentő tömegek jártak. Akkor

Kedves Attila Atya!
Örömmel teszek eleget az Ajándék szerkesztőinek
felkérésének, hogy papírra vessem a bennem lévő
érzést, érzéseket az atya aranymiséje kapcsán. Először is
úgy gondolom, hogy hálát kell adnunk Istennek Attila
atyáért! Minden lelkipásztor ajándék, Isten ajándéka egy
közösség, közössége számára. Úgy gondolom, hogy Attila
atya szolgálata, felelősségteljes, pontos és lelkiismeretes
munkája nemcsak a Szentlélek Plébánia számára,
hanem a Szatmári Egyházmegye számára is ajándék.
Számomra is ajándék Attila atya, és már tanáromként
a Hittanárképző Főiskolán sokat tanulhattam tőle.
Emlékszem Attila atya szigorúan szerető tekintetére,
amikor bejött az osztályterembe. Akkoriban többen meg
is kérdezték tőlem, hogyan egyezünk az atyával? Rövid
szünet után nagyon őszintén csak ennyit tudtam mondani
a kételkedőknek: mi fél szavakból, szemkontaktusból is
megértjük egymást!
Később közeli munkatársaként - a Zárda templom
kántoraként - is megismerhettem és megtapasztalhattam
közvetlenségét,
kompromisszumkészségét,
segítőkészségét.
A mai napon családommal, a Szentlélek Plébánia
közösségével együtt imádkozunk Attila atyáért, és
kívánunk sok kegyelmet Istentől további szolgálatához.
Ádámkó István Csaba
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teljesen ismeretlen volt, hogy egy plébános vonakodjon
a hittanórák megtartásától, mint ahogy a kisebb
egyházközségekre való pályázás úgyszintén.
A második korszaknak nevezném a Reizer Pál
püspök által vezetett egyházmegyét. Az olyan volt, mint a
89-es rendszerváltás, ami mindenkit nagy lelkesedéssel és
legalább olyan nagy várakozással töltött el. A gond persze az
volt, hogy az új püspöktől várták a csodát, ami természetesen
annyira meghaladta képességeit és életerejét, hogy felőrölte
az idegeit, az egészségét, és korán meghalt. Roppant kíváncsi
Nagy szeretettel köszöntöm, kedves Attila atya!
Gratulálok a kitartásához, a szolgálatban hűséges
50 évhez, az aranymiséhez! Örömömre szolgál, és
megtisztelő, hogy részt vehetek ezen a szent ünnepen.
Már gyermekként is felnéztem Önre. Hálával emlékszem
minden zárdás élményre, kirándulásra, szeretszolgálatra,
beszélgetésre, szentségimádásra, misékre, éneklésekre.. A
mai napig elkísér az oltalom, életerő, amit ezek az évek
adtak nekem.
Attila atyában szeretetre méltó embert ismerek, akinek
értékelem az egyenességét, azt, hogy mindig igazságosan
igyekszik hozzáállni mindenhez és mindenkihez. Nagyon
erős ember, aki tudatosan cselekszik, felkészült és pontos,
mindig precíz. Nyugdíjba vonulása után, amikor eljött a
Zárda templomból, nagyon hiányoztak a prédikációi.
Szerettem, hogy mindig volt legalább egy gondolata, ami
nekem szólt. Röviden és velősen hírdette az igét, nem
beszélt mellé, nem beszélt sokat, de mindig maradandó
volt, amit mondott. Az erős tartás mögött gondoskodó,
meleg szív lakozik, aki gyermeki tisztasággal rácsodálkozik
és nyitott a ﬁatalok különös világára. A támogatásban elöl
jár. Köszönöm az építő beszélgetéseket, Öntől mindig
használható segítséget, útmutatást kaptam. Ardai atya
példaképünk, megbízható, aki tudással és szerető szívvel
gondoskodik azokról, akik közel engedik magukhoz.
Hálásan köszönjük, mi, akiket évekig nevelt, hogy
jó elöljárónk volt a Zárda templomban és az azután
következő években is, aki megtanított erősnek és
mindig bizakodónak lenni, az életösztönünket erősítette
szeretetben és kitartott mellettünk mindenben.
Szüleim üdvözletét is tolmácsolva, kívánjuk, hogy Isten
áldása kísérje útját továbbra is egészségben, boldogságban,
és ﬁgyelő szeretetben!
Mély tisztelettel, imával és sok szeretettel:
Hadházi Éva
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vagyok, hogy hányan ismertük fel, hogy a püspök egy jó
pásztorhoz hasonlóan mintegy miértünk, mindegyikünkért
áldozta fel az életét? Nagyon szomorú lennék, ha erre kevesen
vagy senki sem gondolt még eddig!
A harmadik korszaknak mondanám a másfél éves
egyházmegyei kormányzásom időszakát. Amiről azt érdemes
tudni, hogy a Papi Tanács választott meg, amit kizárólag a
barátaim kérésére vállaltam el az akkori ismereteink szerint
2-3 hónapra. Végül másfél év lett belőle. Életemnek erre a
szakára úgy emlékszem vissza, mint egy nagy laboratóriumra,
amely rengeteg értékes tanulságul szolgált nekem. De
boldogabb lennék e tanulságok nélkül!
Hisz minden elképzelhető és elképzelhetetlen eszközt
felhasználtak arra, nehogy fegyelem legyen az
egyházmegyében. Ki tudott ilyen légkörben és hangulatban
az Egyház helyzetére odaﬁgyelni? És ki óhajtott az előbbi
püspök sorsára jutni?
Cs. Cs.: A Szatmári Római Katolikus Hittanárképző megalapítója
és igazgatójaként, egyházmegyei tanfelügyelőként rálátásod volt a
romániai magyar nyelvű oktatásra. Ha rajtad múlna mi az, amin
sürgősen változatnál?
A.L.A.: Az általad említett Hittanárképző gondolata már a
89-es változás előtt felmerült, amikor a Romániai Püspöki
Konferencia egyik megbízottjaként az Európai Papi Tanács
Bécsben megrendezett nemzetközi konferenciáján jártunk.
A Budapesti Központi Szeminárium minden segítséget
megígért ebben az ügyben. Mások is örömmel támogattak
benne. De nem tudom elfelejteni azt, amikor az amerikai és
német delegátus tagjai arra ﬁgyelmeztettek, hogy nagyon szép
a lelkesedésünk, azonban nem biztos, hogy ez a gyermekek
érdekeit fogja szolgálni.
Mert nekik is vannak egészen kiváló laikus hitoktatóik, de
nem képesek a papokat helyettesíteni. Akkor ez nem fogtam
fel a maga bonyolultságában. Még akkor sem, amikor már
megkezdtük itthon a hittanárok képzését, sőt rendszeresen
jártam a hittanóráik ellenőrzésére. Hisz voltak és vannak
közöttük, akik született pedagógusok, mások hihetetlen
ambícióval vetették bele magukat a munkába. Csupán a helyi
vagy illetékes lelkipásztorral nem sikerült, vagy nem tudtak
összedolgozni. A papjaink sem vállalták a másodhegedűs
szerepét, és ezért magukra hagyták a hitoktatókat. Sőt
egyesek azt hangoztatták, hogy ők nem vehetik el a hitoktatók
kenyerét az által, hogy nem hagyják oktatni a hittant! Pedig
csupán arról lett volna szó, hogy a gyermekek a lelkipásztort
is lássák, beszéljenek velük.
Cs. Cs.: Nyugdíjaztatásod óta a Szatmárnémeti szentlélek plébánián
szolgálsz. A vasárnapi 11 órai miséidre is megtelik a templom. Ezek
szerint szeretnek a szentlelkesek. Hogy érzed magad ezen az önkéntesen
vállalt munkahelyen?
A.L.A.: Merlás Tibor plébános meghívása, hogy kisegítsek a
Szentlélek templomban a lehető legjobb időben jött, amikor
a nyugdíjaztatásom után a legszükségesebb volt a mellém
állás. Sohasem felejtem el ezt a gesztusát. Szívesen fogadtam,
mert ismét volt célja az életemnek. Azt külön ajándékképpen
értékelem, hogy élő plébániai közösségbe csöppentem.
Remekül érezem magam körükben, mert gyorsan befogadtak.
Úgy érzem, hogy szívesen jönnek gyónni, és láthatóan el
is fogadják vasárnapról-vasárnapra az általam közvetített
üzenetet. Csak hálával viszonyulhatok érte a Szentlélek
Plébánia közösségének minden tagjához!

Cs. Cs.: A mai ember a csillagok, sztárok iránt tud lelkesedni, ünnepli,
tapsolja őket, de hitét a pénz és a hatalom ereje foglalja le. Kihalóban
van az ember lelki immunrendszere, ami megvédi az egyén egyéniségét,
személyiséget. Mi az oka annak, hogy kevés egyéniség él közöttünk
és az a néhány pedig, aki valóban személyiség, nem követőre, nem
elismerésre talál, inkább a hatalom és a tömeg kiközösítésétől szenved?
A.L.A.: Az egyéniség számomra karaktert jelent. Ahhoz, hogy
valaki karakter legyen, olyan szülőkre, tanítókra és nevelőkre
van szüksége, akik egy értékrend, egy vallás, egy hit, egy
nemzet, egy nyelv mellett egyértelműen leteszik a garast.
Nem széltől lengetett nádszálak, akik mindig helyezkednek az
életben, és annak az oldalára állnak, akitől többet várhatnak
vagy kapnak. Ez nem idegengyűlölet a részemről, csupán
megtanultam, hogy a származásommal mindig kijátszottak,
hogy anyagi javakért vagy más előnyökért kötelezzem el
magam nekik, és legyek a szekértolójuk. Hogy aztán bármikor
ellenem vagy érdekeim ellen fordultak, ez nem jelentett
nekik lelkiismeret- furdalást. A félreértés elkerülése végett
kijelentem, hogy nincs kifogásom az idegennyelvűség ellen.
Ellenkezőleg. Vallom, hogy napjainkban egyre nehezebb
boldogulni az életben idegen nyelv ismerete nélkül. De egy
többnyelvű ember nem lehet több nemzetiségű vagy több
hitű. Mert aki ilyen, az elveszítette a karakterét. Ha valaki
nyíltan felhívja erre a ﬁgyelmünket, legyünk hálásak érte,
mert sok buktatótól akar megóvni bennünket. Ha ezen a
téren csak egyszer is rosszul döntök, aligha leszek képesek
teljesen rendbe hozni. Mindig félember leszek, aki sohasem
fogja tudni, hogy kicsoda, micsoda, nem tudja becsülni
önmagát, de másoktól sem kapja meg a várt megbecsülést.
Éppen ezért becsüljük nagyra a bölcs tanácsokat ezen a téren.
Cs. Cs.: Az egyik legmagasabb életszínvonalat elért európai országban,
Németországba, százával zárják be a templomokat, mert kiürültek, a
lakosságnak nincs igénye sem templomra sem hitre. A szatmárnémeti
egyházmegyénkből Németországba elszármazottaktól is érkeznek
kilépők levelei. Ezzel szemben a világ 15 legfejlettebb országaihoz
tartozó Dél-Koreában, 2011-ben, több mit százezren vették fel a
keresztség szentségét. Mit sugall számodra ez a párhuzam?
A.L.A.: Ezt oda vezetem vissza, hogy vannak népek és
nemzetek Európában, amelyek a gazdagságuk miatt nem
Istenre hagyatkoznak elsősorban, hanem a pénzükre. Az élet
némely területén ez működik is, de távolról sem mindenben.
A politikai pártokra ﬁgyelnek, mert azokat is befolyásolhatják,
hogy számukra előnyös törvényeket szavazzanak meg. S mert
ilyen értelemben nem tudják megkaparintani maguknak az
Egyházat, ezért nagy hangon kritizálják, kiiratkoznak belőle,
vagy egyszerűen ﬁgyelmen kívül hagyják. A tőlünk keletre lévő
országokat és vallási közösségeket a vasfüggöny megkímélte
ez a liberális gondolkodás, mert a vasfüggöny lelassította
a gyors terjedését. Azzal is tisztában kell lennünk, hogy itt
nem a gazdagság áll az istenhittel szemben. Sokkal inkább a
gazdagodó ember felfogása, hogy nem kell egyes egyedül az
Istenben bíznia, hisz van pénze, amire támaszkodhat az Isten
helyett, még ha nem is dúsgazdagok.
De foglalkoztat a gondolat, hogy az anyagelvű európai
népek, amelyek előszeretettel határozták meg magukat
a kereszténység bölcsőjeként, és a történelem folyamán
anyagiakat és emberéleteket nem kímélve küldtek hittérítőket
a világ minden sarkába, miként fogadják ma a volt missziós
vidékek papjait, akik nem rejtik véka alá, hogy Európa újraevangelizálására jöttek? Ezt a túlzott önhitt európaiaknak
nem lesz könnyű megemészteniük!

Ardai Attila a Szentlélek plébánia farsangi bálján, 2013

Cs. Cs.: A tudomány határai végesek, a végső kérdéseket illetően
mindannyian a hitre szorulunk. A feltámadás reménye mit jelent
számodra?
A.L.A.: Életem folyamán gyakran tapasztaltam olyan 180
fokos fordulatot a történelemben, a darwinizmusban, a
Nobel-díjjal kitüntetettek tudományos teljesítményében,
amit később maga a tudomány cáfolt meg, a csillagászok és
archeológusok időnként mesébe illő feltételezéseiben, hogy
ilyenkor mindig megelégedéssel nyugtáztam, hogy szerencsére
az Egyház egyetlen hittételt sem vont vissza, és nem kellett a
korábbi hittételekkel ellentétes hittételt kihirdetnie.
Számomra Krisztus feltámadása biztosíték, hogy én is fel
Most, hogy újságíróként dolgozom és képtelenebbnél
képtelenebb témákról írok hosszú szövegeket, amiket
aztán vagy én, vagy a kollégáim elolvasnak a rádióban –
szóval hogy a szavakból élek, azt hittem nincs olyan, hogy
valamiről ne tudnék írni. Persze, kicsit utána kell néznem
és fel kell készülnöm – de nincs olyan, amiről ne kapnék
információt.
És akkor itt egy fehér felület, amire le kellene írnom a
gondolataimat egy emberről, aki nagyon sokat jelent
nekem, és egyszerűen nincsenek szavaim. Rengeteg emlék
jön elő, a cseresznyefa, a hittanórák, a templom lépcsőjén
a beszélgetések, egy buszos utazás Székesfehérvárra, a
misék.
Talán pont azért nehéz szavakba öntenem az emlékeket,
mert ha Ardai atyára gondolok, akkor élesen újraérzem
a kamaszévek kilátástalanságát, amiben ő segített
rendet rakni. Fogalmam sincs, honnan tudta miként
kell kezelni a kamaszlányok lelki világát, de valahogyan
mindig tudott mondani valamit, amit tovább lehetett
vinni, ami utat mutatott, kicsit úgy, mint egy gyertya egy
sötét alagútrendszerben. A következő kanyarig eljutott
a fény. Akkor ismét lehetett ácsingózni a zárdatemplom
lépcsőjén, és ha sikerült összeszednem a bátorságom,
akkor feltehettem neki a kérdést. Olyan megtisztelő
érzés volt beülni a szép szürke autóba, lehet, hogy már
önmagában ez segített.Vannak mondatai, amelyek a mai
napig velem vannak.
Szóval nehéz pár mondatban megfogalmazni, hogy mit
jelent az az ember, aki alakította az Isten-képem, az apaképem, a világ-képem, az én-képem. Aki ott volt, és
igazán ott volt akkor, amikor a gyerekből felnőtt lett.
Nagyon hálás vagyok, amiért pont a Zárdába járhattam,
és pont ő is ott volt és minden pont így alakult. És hasonló
összetalálkozásokat kívánok a ﬁam számára is. Remélem
neki is meglesz majd a maga “Ardai”-ja.”
Csirák Dalma
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Ardai Attila atya szentmisét celebrál a karácsonyi ünnepkörben, 2010.

fogok támadni. Csak ezzel a tudok elfogadni olyan dolgokat
az életben, amiért különben aligha lettem volna képes jótállni
magamért. Ezért tudtam elfogadni az élet igazságtalanságait,
megpróbáltatásait, nehézségeit, de főleg a betegségeket. Mert
a feltámadás hite nélkül nincs értelme akár egy pillanatig is
elfogadni a szenvedéseket, vállalni a fájdalmas terápiákat!
Csak a feltámadásba vetett hit képes elég testi-lelki erőt
adni az embernek, hogy gyógyíthatatlan és elviselhetetlen
fájdalmak esetén ne dobja el magától az életet! Ezért érzem
fontosnak naponta imádkozni a hit ajándékáért, hogy a hitem
ne gyengüljön, ne veszítsem el, és legyen kéznél az életem
legnehezebb órájában is!
Cs. Cs.: Ferenc pápa kétféle egyházról beszél: az evangelizáló, önmagából
kilépő, valamint a világias, önmagáért élő egyházról. Hogyan írod le itt
és most az egyház feladatát?
A.L.A.: Nagy szerencsémnek tudom, hogy
hiszem
Krisztus világos ígéretét, hogy a gonosz hatalma nem
győzedelmeskedhet az Egyház fölött. Persze azt is tudom,
hogy a sátán rendkívüli hatalma Krisztus megváltó halála után
is megmaradt, amivel nagyon sok kárt okozhat az Egyháznak,

Ami alapvetően fontos, az fontos; ami nem alapvető,
az teljesen mellékes. Valahogy ez jut eszembe a
tisztelendő úrról. Az alapvető strukturáltságát
megdöbbentő szabadság és ﬂexibilitás ötvözi.
Megörvend minden kérdésnek, mert azok letisztítják
a lényeget. A válaszokat keresni kell, megtisztítani
mindenféle előítéleteinktől, aggodalmaskodásainktól,
ragaszkodásainktól. A jó hír az, hogy jönnek
válaszok. Csak gondolkozzunk rajta.
*
És gondolkoztunk. Kérdeztünk. Elevenen.
Cseresznyét szedtünk a kertben, átrendeztük a
templomot a karácsonyi meg húsvéti műsorokra
(és morogtunk, hogy miért csak az ismétlésre jön
majd el), órákat beszélgettünk a templom előtt és
nagycsütörtök éjjel legszívesebben ott aludtunk
volna a szentély mellett. Mindez belénk ívódott,
lendületet adott és életkedvet. Ez az alapállás. Innen
indulunk tovább.
Raţ Cristina
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és sok rosszat tehet a lejáratására. Furcsán éreztem magam,
amikor az utóbbi pápaválasztáskor a liberális és ateista
sajtó micsoda általános támadást intézett az Egyház ellen.
Sajnos voltak, akik abban a nagy hangzavarban valósággal
az ellentábornak drukkoltak. Mintha nem az Egyház tagjai,
hanem sokkal inkább kívülállók lettek volna.
Sohasem szabad elfelednünk, hogy az Egyháznak itt és most
meg kell újulnia, meg kell ﬁatalodnia, új módszerekkel kell a
híveihez és általában a világhoz viszonyulnia, közelednie. Ha
a Vatikán és a pápaság intézménye a változás útjára lépett,
akkor a világegyháznak sincs más választása.
Következésképp az Egyházhoz tartozó híveknek is ezt
kell tudatosítaniuk és élniük. Mert ez a változás egyrészt
gondolkozásmód és viselkedés megújulását is kívánja. Az
Egyház megújítását nem a pápa egymaga, még csak a bíborosok
testülete képes megváltoztatni, hanem az egész egyház
tagsága. Nekünk van szükségünk új gondolkodásmódra,
új munkára, új erőfeszítésre és lelkesedésre. Ehhez buzgó
imádságra van szükségünk, hogy a Szentlélek kegyelmi
támogatásával sikerüljön összefognunk, és amíg lelkesen
dolgozunk az Egyház megújulásáért, addig minden
reményünk meglehet, hogy sikerülni fog és nem tűnhet el a
történelem süllyesztőjében!
Cs. Cs.: Sváb vér hajtja magyar szívedet, nem tudsz építés nélkül élni.
Papi hivatásod napi teljesítése mellett újabb és újabb kötetet teszel le az
Egyház és a hívek asztalára. Eddig hét köteted jelent meg a nyolcadik
pedig kiadóra vár. Miért fontos számodra az írás?
A.L.A.: Ez számomra olyan természetes, mint a szívverésem
vagy a lélegzetem. Még nem gondolkoztam erről úgy, hogy
ez miért jó vagy fontos nekem. Csak egy dolog hajtott, hogy
ha ez nekem önmagamért, szakmailag és megnyilatkozásaim
szempontjából elengedhetetlen. Ha pedig számomra
szükséges, akkor bizonyára mások is – kollégák vagy hívek
– használhatják. Egyet tudok, hogy vannak egyházmegyék,
és vannak főpásztorok, akik ezt fontosnak érzik, és ezért
áldozatot is hoznak, hogy a papjaiknak legyen belőlük. A
könyvkiadás sohasem volt egyetlen ember ügye. Ezért érezték
régen a gazdagok és főpapok egyaránt kötelességüknek, hogy
támogassák a könyvkiadást. Hogy napjainkban az új gazdagok
még nem ébredtek rá erre, az reményeim szerint csak idő
kérdése. Még szerencse, hogy addig vannak olyan alapítványok,
még ha nem is egyházi intézménynek számítanak, amelyek
egyházi könyvek kiadását is előszeretettel támogatnak.
Mennyivel szegényebbek lennénk ezen erőfeszítésük nélkül.
Amikor ezért hálás vagyok, közben arról álmodozom, ha
a kollégák együttérzését és legalább erkölcsi támogatását is
tapasztalhassam egyszer. Mert akkor egészen biztos vagyok
benne, hogy a hívek is a sajátjuknak fogják tekinteni az ügyet.
Cs. Cs.: Mit tartasz életed legnagyobb ajándékának?
A.L.A.: Életem legnagyobb ajándéka, hogy itt és most olyan
barátok, olyan kollégák, és olyan hívek állnak mellém, akik
arra ösztönöznek, hogy naponta dolgozzam. Ezzel remélem
legyőzni a szellemi leépülést, és úgymond élvezve az életet
érdemesnek tartsam élni, az utolsó pillanatig küzdeni érte.
A szatmárnémeti Szentlélek templom hívei nevében köszönjük az
értünk végzett szolgálatot, a szószékről és magánbeszélgetésekben
elhangzott tanítást. Köszönjük a barátságodat, az értünk felajánlott
imáidat. Kívánjuk, hogy papszentelésed 60. évfordulójára,
gyémántmisédre, hasonló frissességgel, derűvel, erővel készülj majd. Ma
ezért is imádkozunk.
Csirák Csaba

KÖSZÖNET

Seffer Dániel, Ardai Attila, Lapka József atyák együtt a Szentlélek templom
búcsúján, 2011

Néhány héttel ezelőtt említettem feleségem
szüleinek, hogy Ardai atyának aranymiséje lesz június
16.-án, és ennek az ünnepnek a mi plébániánk ad majd
otthont. Ezt csak azért tartottam fontosnak megemlíteni,
mert a feleségem családja a Zárda templom közelében
lakott amikor én udvaroltam neki. Ha meghívtak
1990. augusztusában egy csokor virággal kopogtattunk be, a
néhány napja Szatmárra költözött új hitoktatónkhoz, a Zárda
templom új lelkészéhez, Ardai Attila atyához. Bemutatkozni
és üdvözölni mentünk. A papi civil szigorán túl, a Zárda
templom közössége iránt tanúsított mély érdeklodése maradt
meg bennünk. Lassan összecsiszolódtunk. A hittanórák
új hangulatához lassan fel kellett nőni. Nemcsak közösségi
együttlét volt, hanem a tudás megszerzésének eszköze. Kemény
kérdések alkalmával többször volt benne alázat azt mondani,
hogy: ,,Gyerekek, jövő órára felkészülök ebből a témából,
és visszatérünk rá.” És készült. Mert nekünk fontos volt.
Fejlődtünk. A szentmisékről mindig érdekelte a véleményünk,
és mi elmondtuk, olykor a ﬁatalok kritikus merészségével,
és sok mindent elfogadott. Kilépett önmagából és elindult
felénk. Ő, aki addig sohasem kirándult, sátras lelkigyakorlatot
tartott nekünk a Bódi-tó partján, és domboldalban, kőoltáron
tartott misét. Változtunk. Ő, és a hittanosai. Figyelt ránk, és
mi már a szemöldöke állásából tudtuk, hogy a szentmisén
jól énekelünk-e. Nekünk, hittanosainak megadatott, hogy a
kanonok és szigorú tanár hús-vér emberarcát lássuk meg.
Kibontakoztunk. Értékelte a ﬁataljai közt feltörő zenei és
irodalmi tehetségeket. Támogatott az anyák-napi, karácsonyi
műsorok, és a passió eloadásában. Ő konferált , amikor a
Filharmóniában bemutattuk “ A kis herceg “ - et.
Volt ideje ránk, és hosszú órákat szánt beszélgetésekre a
lelki fejlődésünk rögös útján. Megtanított, hogyan lehetünk
a szabályok betartása mellett is szabadok. Megtartott, hogy
ne adjuk fel.
Ferenc pápát idézve: a változás, a fejlődés és a kibontakozás,
a hűség jelei. Köszönet ezért a hűségért!
Szilágyi Andrea

vasárnapi ebédre, előtte ebben a templomban misén
vettünk részt; akkoriban Ardai Attila atya volt a Zárda
templom lelkésze. .
Mindig szívesen hallgattam rövid, de igen
sokatmondó elmélkedéseit, és ez azóta sem változott.
Tiszteletet parancsoló megjelenése és magatartása az
egész szertartás alatt valahogy arra készteti az embert,
hogy jobban elmélyüljön a hallottakban.
Én isteni jótéteménynek tartom, hogy évek
múltával ismét vasárnapról-vasárnapra hallgathatom
gondolatait, tanítását. Csak zárójelben jegyezném meg,
hogy pár évvel ezelőtt Gergő ﬁam elkésett az iﬁ miséről,
és velünk jött a 11 órási szentmisére, amit akkor már
Attila atya celebrált. Úton hazafelé kiváncsi voltam a
véleményére, mire ő csak annyit válaszolt, idézem: „hát
ez nem semmi”.
Azóta is szívesen hallgatom a „nem semmi” prédikációkat.
Örvendek, ha benn a sekrestyében kezet szoríthatok
vele, boldog vagyok ha szentáldozáskor megsimogatja a
kicsi ﬁam arcát, örömmel tölt el, ha bármilyen plébániai
előadáson vagy ünnepen felszabadultnak és boldognak
látom a mi társaságunkban.
Attila atya, ez csak néhány gondolat ami átfutott
az agyamon a te ünnepedre keszülve, s remélve, hogy
még sokáig gondolkozásra buzdítasz minket a prédikáció
végén, befejezésül csak annyit mondhatok: köszönöm,
hogy vagy nekünk.

Balázs Tibor

ARANYMISÉRE
Mint Isten szolgája, járod utadat,
immár 50 éve, jóban, rosszban.
Nehéz is volt, könnyű is, volt tövis is,
kitartottál, hordtad a kereszted.
Vezetett utadon az isteni szeretet,
a lobogó Láng, a Szentlélek ereje.
E szeretet ott él, ott van szívedben,
és ezt minden nap elültetted az emberi szívekben.
Szeretettel, türelemmel vígasztalod a bánatost,
és szeretetből segítel másokon.
Szeretetet, reményt adsz a betegnek,
sok embert az örök haláltól megmentesz.
Lelkesen hirdeted az isteni Igét,
Isten nélkül az élet mit sem ér.
És most ünnepelünk Veled,
Istennek hálát adva örömmel:
érted, munkádért, egész életedért.
Isten áldjon erővel, egészséggel,
legyen az élet számodra békés és csendes.
Járd utad türelemmel tovább,
Isten veled van, gondja van reád.
Szeretettel: Lupcsa András
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MARADJ HŰSÉGES A TÉGED SZERETŐKHÖZ, IGAZSÁGOS A TISZTA SZÍVŰEKHEZ
“Az a vőlegény, akié a menyasszony, a vőlegény barátja csak ott áll
a võlegény mellett, hallgatja szavát, és szívből örül neki” (Jn 3,29).
Ardai L. Attila kanonok úr 50 éves papi szolgálata miatt érzett hála
és öröm nemcsak sajátja, de nekünk is öröm. Boldogan osztozunk
mi is az ő örömében és hálaadásában, és hálásak vagyunk mi
is az Úrnak és neki, hogy együtt ünnepelhetünk vele. Nekem
megadatott, hogy egy kicsit talán közelebbről megismerhessem
őt és gondolatait. Bár több mint 20 éve ismerem, de igazán az
elmúlt évben tudtunk meg egymásról a legtöbbet. Tavaly óta jár
rendszeresen Férﬁszövetségünkbe. Bekapcsolódása mindig kifejező:
alapos tudást, igényességet és pontosságot, alázatosságot, békét és
szeretetet hozott magával, és így mutat példát, buzdít cselekvésre
és teszi még értékesebbé közösségünket. Segítség és találó társ volt,
amikor nemzetközi konferencián kellett közösségünket képviselni.
Büszkék vagyunk rá! Meggyőződésem, hogy ebben az ötven éves
hűséges és magát odaadó szolgálatban ő magának semmiféle
érdemet nem tulajdonít, hanem mindent Isten ajándékának tekint.
Ezért is szívesen osztozom az ő hálaadásában, mert valóban azt
érzem megnyilvánulásaiban, hogy Istennek olyan szolgája ő, aki
nem az emberi és közösségi kapcsolatokban, még csak nem is
az Istentől kapott szellemi képességeiben bízik, hanem mindent
kizárólag Isten kegyelméből eredeztet és mindenért Istennek ad
hálát. Az alázatos, kitartó fegyelmezettsége, magatartása ad hitelt
szavainak és teszi elfogadottá személyét az övétől eltérő véleményt
képviselők számára is.
Az elmúlt években gyakran megtapasztaltam, hogy alázattal
elfogadja, sőt nyíltan be is vallja gyengeségeit, s ezzel is

mindannyiunknak példát ad. Ritka emberi adottság ez ma.
Befejezésül hadd álljon itt egy vers a jubiláns köszöntésére:
HARSÁNYI LAJOS: A HŰSÉG DICSÉRETE
Ha fölmegyek a mennybe,
Hol minden röpke, könnyed,
Kezembe ád az Isten
Egy roppant képeskönyvet.
Mohón forgatni kezdem,
Szemem köve kigyullad,
Képekben látom benn a
Jelent, jövőt s a múltat.
Legtündöklőbben áll benn
A szent apostol: János,
Bíborban és aranyban,
Kertje is virágos.
– Mért õ a legszebb? – kérdem.
S az Úr – simítva orcám –
Azt mondja: – Mivel ő volt
Halálomig hű hozzám.
Kedves Kanonok Úr! Kedves Attila! Ezt az Istentől nagyra értékelt,
s az emberektől is méltán elismert, halálig tartó hűséget kívánjuk
mindnyájan pappá szentelésed ötvenedik évfordulóján! Adjon Isten
ehhez Neked kegyelmet, barátokat és erőt még sok-sok éven át!
Koczinger Tibor

A Szent Sebestyén Kolping Család küldöttsége Ardai Attilával, Neumarkt am Ybbs, 2004.

A HÉT PERCRŐL, KÉT PERCBEN, A KOCKÁS ZÁSZLÓRA FIGYELVE.
Valamikor a kilencvenes évek első felében egyetemista közösségünk
néhány tagjával Szatmárra jöttünk szilveszterezni. A jóhangulatú
mulatság után, valamikor nagyon korán reggel sétáltunk át a téli
fagyban a számomra ismeretlen templomba szentmisére – ez
volt a Zárda templom – ahol a rövid, velős, világos mondatokból
összeállított szentbeszéd végén, számomra egy újszerű és
szigorúként ható felszólítás hangzott el, miszerint gondolkozzunk
el a hallottakon.
Na de kérem, ez nem olyan egyszerű, hisz tudjátok ... Tudni kellene
miről beszélt. Sajnos olyan könnyen szökik el a ﬁgyelem; annyi
minden van a fejemben, hol erre gondolok, hol arra, mi történt a
tegnap, és mi vár rám holnap, tényleg sok a gond...időnként azért
eljutnak hozzám szavak, de azért inkább hajlamos vagyok újra és
újra letérni a gondolkodási „box utcába”, kicsit pihenni. Ott kinn
a pályán, az atya mondja, mondja, tekeri a köröket, én itt benn már
rég le vagyok állva, végül is miért kellene erőltetni, ami nem megy;
kellemes itt a templomban, majd egyszer biztos átgondolom, miről

beszél, most kicsit fáradt vagyok. Na de már vége is van, hát nem is
tudom, oyan száraz volt ez a beszéd, nem igazán tudott átmozgatni,
meg rövid is volt, hát hogy lehet ezt követni?
Hét, esetleg tíz perc összeszedett ﬁgyelem. Ajándék saját
magamnak. Úgy lefeküdni otthon szombat este, hogy elolvastam
az olvasmányokat, szentleckét, evangéliumot a szentmisére
készülőben, hogy tudjam mi a pálya, úgy bezárni otthon az
ajtót, hogy lelkileg - szellemileg kész vagyok ﬁgyelni, úgy vetni a
keresztet, hogy tudjam mit csinálok, hiszen ettől indul be most a
motor, és száz – százalékosan ott legyek, ahol kell, mert hiszen a
nyakam szeghetem, ha elmélázok, és nem hallom meg azt, hogy
belső fülhallgatómban, ami a lelkiismeretem, folyamatosan jön,
érkezik a segitség, hogyan, mit tegyek. A sorrend egyszerű, a feladat
életre szóló: ott lenni, ﬁgyelni, meghallani, átgondolni, döntést
hozni, megtenni, visszatérni, újra és újra elindulni, a kockás zászló
megvillanásáig még van esély.
Mares Sándor

