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XVI. Benedek pápa június 11-én kétezer 
cigány zarándokot fogadott Európa különbö-
zô országaiból, köztük hazánkból is.

 A VI. Pál-teremben Antonio Maria Vegliò 
érsek, a Vándorlók és Utazók Lelkigondozása 
Pápai Tanácsának elnöke a Szentatyát és a 
zarándokokat köszöntô beszédében elisme-
rôen nyilatkozott magyarországi tapasztala-
tairól:

 – Éppen most tértem vissza Ma gyar-
or szágról, ahol körülbelül nyolcszázezer 
cigány él. Meglátogattam néhány cigányok 
lakta falut, és az otthonaikban is jártam. 
Találkoztam velük a máriapócsi görög kato-
likus és a latin rítusú mátraverebély-szent-
kúti nemzeti kegyhelyen is. Azt tapasztal-
tam, hogy a helyi egyház értékes lelkipásztori 
munkát végez a cigány testvérek körében.

A Szentatya elismerôen köszöntötte a 
cigányokat, akik Európa minden részébôl 
érkeztek Rómába, hogy kinyilvánítsák hitü-
ket és szeretetüket Krisztus, az Egyház és 

a pápa iránt. Idézte elôdje, VI. Pál 1965-ben 
mondott felejthetetlen szavait: „Ti nem az 
egyház peremén, hanem bizonyos szempont-
ból a központjában, az egyház szívében vagy-
tok!” Rámutatott: „A cigányok Isten zarándok 
népének szeretett csoportját alkotják, és arra 
emlékeztetnek, hogy »itt nincs maradan-
dó hazánk, inkább az eljövendô után vágyó-
dunk«.” (Zsid 13, 14)

Szólt az egybegyûlteknek Boldog Ce -
ferinóról, aki példaképük lehet az imádság-
ban, a szentségek szeretetében. Beszédében 
olyan népnek nevezte a cigányokat, amelyet 
az elmúlt évszázadokban nem jellemeztek 
nacionalista ideológiák, amely nem töreke-
dett földterületek birtoklására vagy mások 
feletti uralomra. Hontalanok maradtak, és az 
egész földrészt otthonuknak éreztek. Utalt 
arra, hogy sajnos hosszú évszázadokon át 
megismerték a kitaszítottság, sôt az üldözte-
tés keserûségét. Cigányok ezreit gyilkolták le 
barbár módon a haláltáborokban. Ez a dráma, 

a porrajmos, sajnos kevéssé van jelen a köztu-
datban, arányait sem mérték még fel a maga 
teljességében, de a cigányok szívükben hor-
dozzák emlékét.

Hangsúlyozta: az európai lelkiismeret 
nem felejtheti el ezt a nagy fájdalmat! A cigá-
nyok soha többé ne legyenek üldöztetés, visz-
szautasítás és megvetés tárgyai! Keressék 
mindig az igazságosságot, a törvényessé-
get, a kiengesztelôdést és törekedjenek arra, 
hogy ne okozzanak szenvedést. Arra kaptak 
meghívást, hogy tevékenyen részt vegye-
nek az egyház evangelizációs küldetésében. 
A cigány származású papok, diakónusok, 
Istennek szentelt személyek Isten ajándékai, 
jelzik, hogy a helyi egyházak pozitív párbe-
szédet folytatnak a cigánysággal – mondotta. 
Végezetül arra buzdította a cigány zarándo-
kokat, hogy közösen írják meg történelmük 
új fejezetét Európa részére.

A magyar zarándokokat Dúl Géza atya, 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
cigánypasztorációs referense vezette. A 
Ma gyar Kurír szerkesztôségének kérdésére 
válaszolva elmondta: a találkozó jóval kisebb 
mértékûnek indult, és végül hazánkból is ren-
getegen vettek részt rajta. Hangsúlyozta:

– Nagy szomjúság van a cigányságban az 
iránt, hogy megtalálja a helyét az Egyházban. 
Kiemelte: a pápai megnyilatkozások általá-
ban a cigányságnak küldtek üzenetet. Most 

azonban XVI. Benedek pápa Európához szólt, 
melynek lényegéhez tartozik a sokféle kul-
túra, azok gazdagságának elfogadása, egy-
máshoz, így a cigánysághoz való viszonya 
is. Új szemléletrôl árulkodik ez az üzenet, 
melynek alapján az európai többség önma-
gát értelmezheti. A cigányok odafigyelnek a 
Szentatya szavára, hitelesnek tartják. Nem 
arról van szó itt, hogy mi teszünk valami jót 
a cigányság felé, hanem mi magunk leszünk 
gazdagabbak azáltal, hogy befogadjuk azokat 

az embereket, akik a cigány kultúrában szoci-
alizálódtak. Az Egyház valóban sokat segíthet 
a cigányokkal való kapcsolat építésében. Az 
intézmények szintjén jól látható, hogy pusz-
tán pénzzel nem lehet megoldani a problémá-
kat, még akkor sem, ha jó szakemberek meg-
felelôen osztják el a keretet. Nagyon fontos az 
emberi méltóság kérdése. Az az ember képes 
integrálódni, aki ráébredt emberi méltóságá-
ra: ebben pedig sokat segíthet az Egyház.

Két ifjú cigány az ormánsági kis faluból, 
Gilvánfáról utazott Rómába, a Sant’Egidio 
közösség segítségével. Körtvélyessy Mónika, 
a pécsi közösség tagja a Magyar Kurírnak 
elmondta, miként ismerték meg ôket, s váltak 
a barátaikká, testvéreikké, melynek köszön-
hetôen találkozhattak a Szentatyával.

– A közösség által szervezett krak-
kó-auschwitzi zarándokútra elvittünk Gil-
vánfáról húsz fiatalt. Nem véletlenül ép pen 

oda: ôk maguk korábban készítettek egy holo-
kausztkutatást lelkes történelemtanáruk, 
Heidl Péter segítségével. Kitettek egy hirde-
tést az iskolájukban, hogy ki tud valamit egy 
Lili nevû gilvánfai lányról. A gyerekek elkezd-
tek kutatni és kiderült számukra, hogy ezt a 
zsidó lányt a második világháborúban depor-
tálták. Kikutatták a családfáját, felgöngyö-
lítették a sorsát, találtak régi fotókat, ahol 
cigány és zsidó emberek voltak együtt, köztük 

Lili is. Ezt követôen életben maradt rokonai 
eljöttek látogatóba Gilvánfára. Olyan fotót 
készítettek, amelyen a régi képen szereplô 
zsidó és cigány emberek unokái szerepelnek 
együtt. Nagyon szép esemény volt. Ezek a fia-
talok azóta részt vesznek a közösség alkalma-
in, és bár maguk is szegények, a közösségben 
testvérekké válva ôk is segítenek más szegé-
nyeknek, eljárnak meglátogatni a szociális 
otthonokban élô idôseket is.

EGYHÁZUNK
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ÚRNAPI HITVALLÁS A VILÁG ELÔTT

MAGYAR CIGÁNYZARÁNDOKOK A PÁPAI AUDIENCIÁN

T.Zs.

Európáért, földrészünk népeiért mondott 
misét Erdô Péter bíboros, a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia elnöke június 14-én 
Brüsszelben a Szent Mihály- és Szent Gudula-
székesegyházban a magyar EU-elnökség 
közelgô befejezése alkalmából. A szentmisét, 
amelyen részt vett Schmitt Pál köztársasági 
elnök, a magyar prímás közösen mutatta be 
André-Joseph Léonard érsekkel, a belga kato-
likus egyház prímásával, André Dupuy-vel, az 
Európai Unióhoz akkreditált apostoli nunci-
ussal, valamint Jean Kockerols segédpüspök-
kel, aki Belgium képviselôje az Európai Unió 
Püspöki Konferenciáinak Tanácsában.

***
Erdô Péter bíboros engesztelô szentmisét 

celebrált Mádl Ferenc volt államfô búcsúzta-
tása alkalmából június 7-én a Szent István-
bazilikában. A szertartáson Mádl Dalma és 
a gyászoló család tagjai mellett megjelent 
Schmitt Pál jelenlegi és Sólyom László volt 
köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszter-
elnök, Kövér László, az Országgyûlés, Baka 
András, a Legfelsôbb Bíróság és Paczolay 
Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, továbbá a 
diplomáciai testület több tagja is.

***
A fôegyházmegye június 13-án rendezte 

meg hagyományos pünkösdhétfôi program-
ját, a Karizmák Ünnepét a máriaremetei plé-
bániatemplom kertjében. Az ünnep mottója 
Szövetség a szeretetben volt. A délutáni pó-
diumbeszélgetésen Erdô Péter bíboros, a ren-
dezvény házigazdája úgy fogalmazott: felelô-
sek vagyunk népünk és kultúránk sorsáért. 
Az ünnepi szentmise homíliájában a fôpász-
tor pünkösd ünnepérôl szólt, és visszatekin-
tett a fôegyházmegye fontos eseményeire.

***
A Szentatya, XVI. Benedek pápa 2011. 

június 6-án Alberto Bottari de Castello oder-
zói címzetes érseket Magyarország apostoli 
nunciusává nevezte ki.

***
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

május 31-én és június 1-jén tartotta nyári 
rendes ülését. Az ülésen beszámolót tartott 

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelki-
pásztori ellátásával megbízott esztergom–
budapesti segédpüspök a május 13. és 30. 
között az Amerikai Egyesült Államokban és 
Kanadában tett lelkipásztori látogatásáról. 
A konferencia megerôsítette, hogy fontosnak 
tartja a külföldön, szórványban élô magyarok 
anyanyelvi lelkipásztori ellátását, ezért lehe-
tôségeihez mérten továbbra is küld papokat a 
kint élô nagyobb közösségekhez.

***
Reinhard Marx münchen-freisingi érsek, 

bíboros és Hárs Ernô költô, mûfordító kapta 
az idei Stephanus-díjat, melyet Erdô Péter 
bíboros adott át a Szent István Könyvhét meg-
nyitóján, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
jogi karának dísztermében. A május 16–21. 
közt, a Ferenciek terén 19. alkalommal meg-
rendezett könyvhéten 31 könyvkiadó ajánlot-
ta a közönség figyelmébe hétezer kiadványát, 
köztük 75 új mûvet.

***
Erdô Péter bíboros május 14-én ünnepi 

szentmisében újraszentelte a „Hit és egész-
ség” turisztikai projekt keretében felújított 
nyírbátori minorita templomot és a hozzá tar-
tozó kolostor most épült negyedik szárnyát, a 
Kelemen Didák Lelkigyakorlatos és Közösségi 
Házat. A Kelet-Magyarország egyik legértéke-
sebb mûemlékeként számon tartott, gótikus 
stílusú teremtemplomban két éve kezdôdtek 
a munkálatok. A 3,5 milliárd forint összkölt-
ségû, Hit és Egészség címû komplex vallás-
turisztikai projekt keretében zajló felújítást 
mintegy 400 millió forintból valósította meg 
a debrecen-nyíregyházi egyházmegye a sza-
bolcsi kisvárosban.

***
Május 14-én tartották az idén az Élô 

rózsafüzér zarándoklatot. Az ötödik alkalom-
mal, a Család Évében is megrendezett prog-
ram közös imádság volt Budapestért, a fôvá-
rosi és a környékbeli emberekért.

***
Az Ökumenikus Charta aláírásának 

tizedik évfordulója alkalmából az Európai 
Püspöki Konferenciák Tanácsa konferenciát 

rendezett május 9-én a svájci Fribourgban. A 
tanácskozás résztvevôit Erdô Péter bíboros, 
a CCEE elnöke üzenetben köszöntötte. A kon-
ferencia elôadásai az ökumenikus mozgalom 
eddigi eredményeivel és jelenlegi kihívásaival 
foglalkoztak.

***
Boldogemlékû elôdje, Mindszenty József 

hercegprímás halálának 36. évfordulóján, 
május 7-én Erdô Péter bíboros szentmisét 
mutatott be az esztergomi bazilikában. A 
szentbeszédet Schönberger Jenô szatmárné-
meti megyéspüspök mondta az ország min-
den részébôl és a határon túlról érkezett hívek 
elôtt. Az idén húszéves budapesti Pannonia 
Sacra Katolikus Általános Iskola diákjai, taná-
rai és a szülôk – az elôzô évekhez hasonlóan – 
immár tizedik alkalommal közös kerékpáros 
zarándoklattal érkeztek a szertartásra.  

***
Május 7-én, szombaton tartotta búcsú-

ját az Újpalotai Boldog Salkaházi Sára plé-
bánia, amelyen az ünnepi szentmisét Erdô 
Péter bíboros mutatta be. Elsôszombat lévén 
az eukarisztia közös ünneplése elôtt együtt 
imádkozták a hívek a rózsafüzért és a loret-
tói litániát a Fôpásztor szándékára, a magyar 
ifjúságért és a családokért. Kiemelkedô nap 
volt ez a közösség életében, mivel tavaly május 
elseje óta önálló a plébánia, így a búcsú egybe-
esik az egyházközség születésnapjával is.

***
Szent Adalbert püspök és vértanú, a fôegy-

házmegye védôszentje tiszteletére április 
30-án Paskai László bíboros, nyugalmazott 
érsek szentmisét mutatott be az esztergo-
mi bazilikában. Az ünnepi liturgia kereté-
ben került sor a Szent Adalbert-kitüntetések 
átadására. A fôegyházmegyei elismerést az 
ezredfordulót követôen alapították, és azok-
nak ítélik oda, akik hozzájárultak a keresztény 
értékek gyarapításához. Idén a díj nagyérmét 
Nemcsics Imre okleveles statikus kapta az 
egyház javára végzett építészeti munkájáért.

 

Krisztus Testének és Vérének fôünnepét, 
vagyis Úrnapját a Szentháromság ünnepét 
követô vasárnapon, idén június 26-án tartotta 
a Magyar Katolikus Egyház. 

Az ünnepet 1264-ben IV. Orbán pápa ter-
jesztette ki az egész latin Egyházra a hit és a 
kultusz válaszaként azokra az eretnek tanítá-
sokra, amelyek kétségbe vonták Jézusnak az 
Eucharisztiában való jelenlétét.

Az ünnepi körmenet kibôvíti az Eu -
cha risztia ünneplését: közvetlenül a szen-
t   mise után a keresztény közösség az 
Ol táriszentséget kiviszi a templomból, hogy 
a hitnek és a legszentebb Eucharisztia iránti 
tiszteletnek nyilvános tanúságát adja.

A hívek a körmenetben „Isten népeként” 
megvallják hitüket Uruknak, a templom körü-

li szabadtéri oltároknál az Oltáriszentséget 
kiteszik, s az Eucharisztiához kapcsolódó 
evangéliumi szakaszokról elmélkednek. A 
virágszirmok hintésével, az oltárok gyönyörû 
díszítésével, a dicsôítô imákkal és énekekkel, 
valamint az egész méltósággal teli körme-
nettel annak a titoknak a szépségére hívja 
fel hívek és járókelôk figyelmét egyaránt az 
Anyaszentegyház, hogy Jézus Krisztus testét 
és vérét adta értünk a keresztfán és az általa 
alapított Eucharisztia szentsége áldozatának 
emlékezetét mindörökké megôrzi.

Erdô Péter bíboros, prímás, esztergom-bu-
dapesti érsek a Szent István-bazilikában 
mutatott be délelôtt ünnepi szentmisét és 
vezette az úrnapi körmenetet.

A.Sz.

Neumayer Katalin

***



Elcsendesedhetsz, Istenre figyelve
A fôegyházmegyében idén nyáron is lesz hivatástisztázó lelkigyakorlat. Erre azoknak érdemes eljönniük, akik már egy ideje hangos hétköznapo-
kon is gondolkodnak a hivatásukon, és szívesen megállnának néhány napra, elcsendesedni, Istenre figyelni. A programban helyet kap a közös és 
egyéni imádság, szentmise, önismeret (elméletben és gyakorlatban), elôadások a papság kérdéseirôl és tanúságtételek. A három nap során lehetô-
ség lesz személyes beszélgetésre atyákkal, szerzetesekkel, kispapokkal. Helyszín: Pilisszentlélek. Idôpont: 2011. június 30.–július 3. (csütörtök esté-
tôl vasárnap reggelig). A korhatár: 16–35 év. Jelentkezés: www.eszepi.hu
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LITURGIA

ZENDÜLT ÉS ZENDÜL IS A ZSOLTÁR!

A szentelésben a diakónusok és az áldo-
zópapok „az egyházi rend szentsége által 
isteni rendelés folytán eltörölhetetlen jegyet 
kapnak, ezzel szent szolgálatra rendelt sze-
mélyekké válnak, fokozatuknak megfele-
lôen új és sajátos jogcímen szolgálják Isten 
népét.”  Az elôbbiek a „papi rend segítésére és 
a keresztény nép javára”, a szolgálatra kap-
nak erôt, az utóbbiak, mint a „püspökök derék 
munkatársai és az Úr nyájának pásztorai” 
Krisztusnak, a Fônek nevében cselekszenek, 
bemutatják a szentmisét és kiszolgáltatják a 
szentségeket.

„Igen, az Egyház él – ez ezeknek a napok-
nak a csodálatos tapasztalata. Az Egyház fiatal. 
Magában hordozza a világ jövôjét, és mindnyá-
junk számára megmutatja az utat a jövô felé. 
Az Egyház él, és mi látjuk ezt: megtapasztaljuk 
az örömet, amelyet a Föltámadt Krisztus meg-
ígért övéinek. Az Egyház él, él, mert Krisztus él, 
Krisztus valóban feltámadt.”  – XVI. Benedek 
pápa mondotta beiktatási beszédében, az Úr 
kétezerötödik esztendejében.

Különös erôvel tapasztalhattuk ezen mon-
datok igazságát. Az Egyház él, az Egyház fia-
tal és jövôt mutat számunkra! Szép számmal 
tapasztalhattuk, hála Istennek, 2011. június 
18-án a Bazilikában a diakónus- és papszen-
telésen. 11 fiatalember adta át magát sajátos 
módon az Isten szolgálatára, ezzel szinte kéz-
zel foghatóvá vált köztünk Krisztus szerete-
tének mindent átható ereje, érezve, hogy ez 
az erô személyesen ér el hozzánk, átalakítja 
életünket, belép a legbelsô világunkba – ha 
engedjük és befogadjuk. 

Két fôegyházmegyés diakónus, valamint 
két szalézi szerzetes lett ezen a napon áldozó-
pap. Az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye 
hét papnövendéke pedig elnyerte a diakónus-
szentelés kegyelmét. A szertartás, amely szent-
mise keretében történt, az Evangélium után a 
jelöltek kiválasztásával kezdôdött. A szentelô 
püspök szentbeszéde után a szentelendôk ígé-
reteivel folytatódott. Tanúságot tettek szándé-
kukról: kérték a felvételüket az egyházi rend-

be, vállalva mindazon kötelezettségeket – töb-
bek között a zsolozsma végzését, a cölibátus 
megtartását –, melyek vele járnak. A Fôpásztor 
elé lépve, kezüket a kezébe téve engedelmessé-
get ígértek.

Az ünnep kiemelkedô pillanataként, a 
Mindenszentek litániáján, csodálatos volt 
látni, ahogy tizenegyen, a mi imánkkal kísér-
ve leborultak Isten színe elôtt! Erre a litur-
giában csak igen fontos alkalmakkor – így a 
nagypénteki szertartás kezdetén, a szerzetesi 
fogadalom letételekor és a szenteléseken – 
kerül sor. Kifejezi: teljesen elfogadjuk az Urat 
életünk irányítójának, és teljes önmagunkat 
átadjuk neki!

Szent áhítattal énekelte a közösség a 
litániát. Végigvonult a szemünk elôtt a dicsô-
séges Egyház: a szentek és boldogok szinte 
végtelennek tûnô sora, papok, szerzetesek 
és világiak, akik már tanúságot tettek arról, 
hogy az Istennek való átadottság ad teljes 
értelmet a földi életünknek.

Csak ilyenkor szerepel az imában külön 
könyörgésként: „Hogy e kiválasztottakat 
megáldd, megszenteld és felszenteld, kérünk 
téged, hallgass meg minket!” A jelöltek a 
Bíboros atya elé térdeltek, és ô áhítatos néma 
mozdulattal kezét a fejükre tette. A kézrátétel 
az Egyház egyik ôsi gesztusa, a papi hatalom 
és hivatal átadásának jele az apostolok ideje 
óta. Egyszerûségében benne érezhetjük Isten 
csendes érintését, ahogyan küldetést ajándé-
koz annak, aki engedi Tôle vezettetni magát. 
Ott rejlik benne az Egyház csodálatos titka 
is: 2000 év óta az apostolok és utódaik ezzel 
a mozdulattal szentelik fel a következô nem-
zedékek papjait és teszik jelenvalóvá Jézus 
szavát: „Íme, én veletek vagyok, mindennap a 
világ végezetéig.”  Így az egyházi rend átadá-
sa, kéztôl fejig, szakadatlanul folytatódik – 
egészen a történelem befejezôdéséig.

A befogadás jeleként a jelenlévô papok is 
követték a Bíboros atya mozdulatát: áhítatos 
néma mozdulattal érintették a szentelendôk 
fejét. A szentség kiszolgáltatásának lényegi 

részéhez tartozik a kézrátételt követô felszen-
telô imádság, mely ünnepélyes könyörgésével 
esdi a Szentlélek hatékony erejét, hogy átala-
kítsa, újjáteremtse szolgáit, és diakónusok-
ká, papokká szentelje ôket. Az ima végeztével 
ölthették fel elôször az újonnan szenteltek 
a stólát és a dalmatikát, illetve a miseruhát, 
melyek már jelezték: elnyerték a fokozatot, 
immár külsôleg is megmutatkozik egyházi 
méltóságuk. Az új diakónusoknak jelképesen 
átadták az evangéliumot, melynek hirdetôi 
lettek, az áldozópapok kezeit pedig krizmá-
val kenték meg magasztos kívánság kíséreté-
ben: „A mi Urunk, Jézus Krisztus, akit az Atya 
Szentlélekkel és erôvel kent föl, ôrizzen meg 
téged, hogy megszenteld a keresztény népet, 
és áldozatot mutass be Istennek!” 

Az Eukarisztia liturgiájával folytatódott 
tovább a szentmise, melyben két új diakónus 
szolgált a Bíboros atyának, az új áldozópapok 
pedig vele koncelebráltak. Különösen szép 
volt, mikor a mise végén az újmisések elsô-
ként a felszentelô püspöküket áldották meg.

Ott kezdtük gondolatmenetünket, hogy 
az Egyház ma is él és fiatal. A Feltámadt 
Jézussal találkozó tizenegyet idézô számú fia-
tal levita és áldozópap a szentelés és az elsô 
misék ünnepi órái után szeptember illetve 
augusztus elején a Fôpásztor által meghatá-
rozott szolgálati helyen beáll az Úr szôlôjébe. 
A legfiatalabb munkások lesznek, most még 
a sor végén, a plébánosok irányítása alatt, 
de már az egyházrend szentségének erejé-
ben hirdetik a feltámadt Krisztus gyôzelmét. 
Ôk is gazdagítják, „fiatalítják” az Egyházat. 
Ezekben a napokban mi, „idôsebb”, régebben 
felszentelt papok is újra átéljük lélekben az 
ünnepi órákat. Különösen teszik ezt a 25, 50, 
60, 70 éve felszenteltek, akik jubilánsként 
szintén ott álltak június 18-án az oltár mel-
lett. Adja Isten, hogy mindannyian lélekben 
fiatalok maradjunk, és a kezdeti lelkesedés-
sel, az „elsô szeretet” belsô örömével építsük 
tovább Isten Országát ennek az egyházme-
gyének a közösségében. Frankó Tamás

ÉL AZ EGYHÁZ, VALÓBAN ÉL!ÉL AZ EGYHÁZ, VALÓBAN ÉL!ÉL AZ EGYHÁZ, VALÓBAN ÉL!

Közismert tény, hogy Szentatyánk, XVI. 
Benedek pápa nemcsak kiváló teológus, 
hanem egyházzenész is. Erre remek példa volt 
a Nemzeti Filharmonikusok hangversenye 
május 27-én a vatikáni VI. Pál-csarnokban. A 
koncert után a Szentatya beszédébôl nyilván-
valóvá váltak egyéni meglátásai a mûvekrôl 
és az elôadásról. Remélhetôleg ôsszel megje-
lenik azon beszédek kötete, melyeket külön-
bözô koncerteken mondott.

 Zene iráni szeretetérôl beszélt egyház-
zenész bátyja, Georg, aki a nála járt Pákozdi 
István atyának elmondta, hogy nyári szabad-
ságuk alatt még zongoráznak is. Ezek után 

nem meglepô, hogy számos alkalommal szól a 
liturgiát ünnepélyessé tevô énekrôl és zenérôl.

 Májusban volt százéves a Pápai Egy-
házzenei Intézet. Ebbôl az alkalomból kong-
resszust tartottak az Örök Városban. A 
Szentatya pedig egy figyelemre méltó levelet 
intézett Grocholewski bíboroshoz, az Intézet 
nagykancellárjához. Lényeges megállapítása: 
„A liturgia valódi alanya az Egyház és ilyen 
értelemben az egyházzene feladata, hogy 

megérintse a hallga-
tóságot, visszatük-
rözve a szertartás 
imáinak, méltóságá-
nak és szépségének 
értelmét.” Kiemelte 
a zenei hagyomány 
fontosságát, a nyel-
vezet egyetemessé-
gét, fontosnak mond-
va a helyi kultúrák-
hoz való alkalmazko-
dást is.

 Messzirôl tekint-
ve honi gondjainkat 
is eszünkbe juttatta. 
Mindezek megvaló-
sításához felkészült 
s z a k e m b e r e k r e , 
kórusokra, szkólák-
ra van szükség. Ezért 
e l e n g e d h e t e t l e n 
mindezek oktatása 
m á r  k i s g y e r m e k -
kortól kezdve. Az elv 
nem ismeretlen, csak 
elfelejtett  Kodály 
Zoltán országában. 
Az  elmúlt  évtize-
dekben számos pró-
bálkozás történt, de 
igazi átütô sikere 
egyiknek sem volt. 
Ezzel azonban nem 
azt kívánom monda-
ni, hogy nincsenek 

kiváló kórusaink, szkóláink, kántoraink. Csak 
a még nagyobb értékekre kellene törekedni!

 Milyen normákat állíthatunk fel? Fontos, 
hogy a székesegyházakban és a kiemelt jelen-

tôségû templomokban magas színvonalú, de 
valamennyi templomban is, a hívô közösség 
zenei képességének megfelelô ének és zene 
legyen. Ezt a templom zenei vezetôje tudja 
meghatározni, és a megvalósításáért is ô a 
felelôs.

 A zenei nevelésben külön ki kell emel-
ni a hitoktatás fontosságát. Elterjedt gya-
korlat, hogy igazi, értékes énekek tanulása 
helyett „bugyuta” nótácskákat tanulnak akár 
az óvódások vagy iskolások. Ezért fontosnak 
tartom bíboros fôpásztorunk szavait e tárgy-
ban, amelyet a Karizmák ünnepén mondott 
Máriaremetén. Az új egyházmegyei hittan-
könyvek kiadásához kapcsolódóan kérte, 
hogy CD-n gyûjtsék össze a száz legfonto-
sabbnak ítélt katolikus éneket, amelyeket a 
tanulók így megismerve tudnak majd elôad-
ni. Ezt akár nyomtatásban is ki lehetne adni, 
puhakötésû, nagyon olcsó kiadásban, amint 
ezt évtizedekkel ezelôtt többször is megtet-
te a Vatikáni Kiadó a Jubilate Deo füzettel. 
Hozzáfûzném: latin nyelvû énekek is legye-
nek benne! A VIII. és a XVI. ordinárium (Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Agnus), a szentségimádások 
énekei (Tantum ergo), a Mária antifónák és az 
evangélium elôtti néhány Alleluja nagy jelen-
tôséggel bírna. A magyar ordináriumok, nép-
énekek válogatása bár nehezebb feladat, de 
nem lehetetlen – meg kell tenni!

 A koncert után a Szentatya által mon-
dottak fényes bizonyítéka volt az esztergomi 
bazilikában a diakónus- és papszentelés. Egy 
szívvel-lélekkel zengett az ének, és oly cso-
dálatos volt a Mindenszentek litániájában a 
fohászokra adott válasz is. Szent Ágostonnak 
adtam igazat. Úgy érzem, hogy lelkünk a 
szent szövegeken keresztül nagyobb jámbor-
sággal és erôvel emelkedik az áhítat magasla-
taiba, amikor a szövegeket éneklik, mint ami-
kor csak elmondják, és lelkünk minden külön-
féle rezdülésének megvan a sajátos kifejezése 
énekben és dallamokban, amelyek által egy 
leírhatatlan és titkos együttérzés támad.

 A feladat fontosságát a Szentatya megál-
lapította: a liturgia elsôsorban Isten tevékeny-
sége, amely az Egyházon keresztül nyilvánul 
meg. Ezt szolgálja a méltó egyházzene is.

Idén tizenkettedik alkalommal rendez-
te meg a második kerület önkormányzata a 
Musica Sacra Civitatist, a területén mûködô 
egyházi kórusok hangversenyét. Az esemé-
nyen – amely a Liszt-év jegyében zajlott – 
kilenc kórus lépett fel.

Az ingyenes koncertet május 6-án tartot-
ták a Móricz Zsigmond Gimnázium aulájá-
ban. A vendégeket Láng Zsolt polgármester 
köszöntötte. A Musica Sacrán magas mûvészi 
színvonal mellett évek óta értékes és változa-
tos mûsor várja az érdeklôdôket, a gregorián-
tól a XXI. századi mûvekig, Spanyolországtól 

az arab világig kalandozva. Idén többek között 
Haydn, Bach, Werner Lajos és Rahmanyinov 
egy-egy kórusmûve csendült fel. Minden 
évben – a hagyományok megôrzése mellett – 
új fellépô is szerepel a koncerten, idén a Szent 
Angéla Iskola Öregdiák Énekkara elsôként 
vett részt a hangversenyen.

A nyitó és a záró mûsorszám Liszt Ferenc 
szerzeménye volt, amelyet az egyesített kórus 
adott elô. A Musica Sacrán immár hagyo-
mány, hogy megemlékeznek Lukin Lászlóról, 
aki a kezdetekkor lelkes támogatója és 
mûsorvezetôje volt a hangversenynek. Róla 

köztudott, hogy mindig szívesen énekeltette 
meg hallgatóságát. Ennek emlékére az idén is 
bekapcsolódhatott a közönség a kórusok éne-
kébe, amikor az Újlaki Sarlós Boldogasszony 
Plébánia kórusa által elôadott népdalt énekel-
hették el közösen.

A rendezvényen fellépett többek között 
a Csibekórus (pasaréti ferences templom), a 
Máriaremetei Werner Kórus (máriaremetei 
bazilika), a Damaszkuszi Szent János Kórus (Fô 
utcai görög katolikus templom) és a Vox Clara 
Kamarakórus (országúti ferences templom).

MUSICA SACRA CIVITATIS 2011

Verbényi István

M.B.



Az esztergomi Fôszékesegyház 2007-ben 
ünnepelte felszentelésének 150. évforduló-
ját. A Bazilika épületének azonban nemcsak 
építészeti múltja van, hanem színes jelene, 
jövôje is. A jubileumi ünnepségsorozat után 
már 2008-ban újra tervezôasztalhoz ültek a 
mérnökök. Szükségessé vált a kupolát tartó 
födém beázásának és az 1996-os földrengés 
okozta sérülések elhárítása. 2009-re fejez-
ték be a kupoladob szigetelését, szerkezetét 
is megerôsítették. Javításokat végeztek az 
oszlopfôkön, a falazaton, az üvegezésen, új 
vakolatot kapott a kupola alatti falszerke-
zet teljes hengerpalástja. A helyreállítással 
a Bazilika alsó kupoladobját megnyitották a 
látogatók elôtt, és a közlekedés biztonságát 
javító új levezetôt, a Déli lépcsôt is megépí-
tették. Az új lépcsôház elektromos rendsze-
re, ha késve is, 2010-re elkészült, a II. szinten 
található délnyugati közlekedô térrel és vizes 
helyiségekkel együtt. Az Északi oldalon, több 
mint 150 évvel a tervezése után fejezték be a 
másik csigalépcsô továbbépítését, amely így a 
Kincstáron túl már egészen a II. emeletig elér, 
és a nagyközönség számára is megközelíthe-
tôvé válnak a bazilika talán legizgalmasabb 
terei. Az 1996-os földmozgás figyelmeztetését 
komolyan véve jelentôsen megerôsítették a 
Dunára nézô nyugati fôfal szerkezetét. Több 
tonna vasbetont, speciális horgonyokat épí-
tettek be, hogy a Fôszékesegyház tömege ne 

tudjon megmozdulni. A II. emeleten a szerke-
zeti munkák idén ôszre befejezôdnek, télen a 
terek gépészetét építik be, és a belsôépítésze-
ti munkákat végzik el.

A tervek szerint 2012-ben a látogatókat 
már az új termekbe vezethetik, amelyeket 
korábban a Prímási és a Fôkáptalani Levéltár 
használt. 2013-ban összesen 300 négyzetmé-
teren lesz megtekinthetô a Fôszékesegyház 
története, és feltárul a magasból a fenséges 
panoráma.

Az elsô teremben a Bazilika építéstör-
téneti állandó kiállítása nyílik, Kühnel Pál a 
tervezett egyházi központról 1821-ben készí-
tett – azóta restaurált – makettjével. Azonban 
nem csak a múlttal találkozhatunk: a legmo-
dernebb informatikai eszközök segítségével 
alkalmassá válik az elôadások, bemutatók 

térbeli grafikus megjelenítésére is. Kiválóan 
szolgálhatja a múzeumpedagógiai foglalko-
zásokat is. A Bazilika a terem felszerelésétôl 
és a megindított pedagógus-kapcsolati prog-
ramtól az iskolás látogatók számának jelen-
tôs növekedését várja.

A teremegyüttes középsô tagja a Pa  no-
ráma terem, amely 23 méter magassá gból – 
amihez a Várhegy teljes magassága is hozzá-
adódik – szinte az esztergomi Víziváros fölé 
„ugorva” nyújt teljes kilátást a Dunakanyarra, 
elôtérben a Mária Valéria híddal. A terem a 
megpihenést, a lenyûgözô élmények feldol-
gozását szolgálja, a 90 lépcsô leküzdésében 
megfáradtak pedig a kávézóban felfrissül-
hetnek. A panorámát a 11 méter széles és 5,6 
méter magas ablak szolgáltatja, ami most is 
központi eleme a Bazilika nyugati homlokza-
tának. Ezzel a hûvösebb elô- és utószezonban, 
valamint esôs idôben is lehetôvé válik a kite-
kintés a Várhegy környezetére.

A harmadik terem – a tervek szerint – a 
Kincstár liturgikus textilkiállításának ad 
helyet. A magas mûvészi értékû, különleges 
kidolgozású textilmûtárgyakat eddig hely 
hiányában nem volt mód bemutatni. Nagy 
részük a liturgikus reform óta már nem hasz-
nálatosak, napjainkban már a történelmük és 
funkciójuk is kevéssé ismeretes.

A fejlesztések a Bazilikában más hely-
színeken is folynak. A kupolában 2012-ben is 
dolgoznak még: a felsô kupoladob látogatói 
kilátóját szükséges felújítani, biztonságosab-
bá tenni, miközben „odalent”, a déli torony 
földszintjén is korszerûsödik majd a Bazilika 
központi pénztára.

Mindezekhez nemcsak a Fôegyházmegye 
anyagi támogatása és elöljáróik bizalma, 
szorgalma, de Mennyei Urunk áldása is szük-
séges. Amint a zsoltáríró figyelmeztet (Zsolt 
127,1): „Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradnak az építôk!”

Több mint száz év után, 2011. május 
1-jén ismét megnyílt a budai Szent Anna-
templom felújított lorettói kápolnája, Szûz 
Mária názáreti házának stilizált másolata. 
A legenda szerint a názáreti házat a keresztes 
háborúk végén angyalok repítették az itáliai 
Loretóba, ahonnét a Szent Ház kultusza egész 
Európában elterjedt.

A vízivárosi plébániatemplom lorettói 
kápolnáját eredetileg 1749-ben építtette az 
akkori jezsuita plébános, Reck József, akkor, 
amikor a templom hajója még el sem készült. 
A 20. század elejére berendezése eltûnt, hús-
véti szentsírként, karácsonyi betlehemként, 
alkalmi kiállítótérként és raktárként használ-
ták. Felújítása 2010 ôszén kezdôdött és idén 
januárban ért véget. Megtalálták, és Burits 

Oktávián tervei szerint helyreállították a 
lorettói kápolnák jellegzetes elemeit: a tégla-
borítást, illetve téglát imitáló falfestést és a 

falfülkéket. Az elveszett kegyszobor helyére 
a Brünni Madonna kegykép egy barokk kori 
másolata került, a szentélyben pedig a mai 
kívánalmaknak megfelelôen szembemisézô 
oltár épült.

Az ünnepi szentmisén – a plébánia jezsui-
ta múltjának jegyében – Szabó Ferenc jezsui-
ta atya prédikált. A megnyitás alkalmából, a 
budavári Nagyboldogasszony-fôplébánia szí-
vességébôl, ideiglenesen elhelyezték a temp-
lomban a szomszédos Mátyás-templom máig 
megmaradt lorettói kegyszobrát, a „Fekete 
Madonnát”, amelyet Kollonich Lipót gyôri 
püspök 1688-ban adományozott a budavári 
jezsuitáknak. Az ünnepséget a Szûz Mária 
titulusait szépségesen elôsoroló lorettói litá-
nia eléneklése zárta. 

Májusban két alkalommal is Szentendrén 
járt Erdô Péter bíboros. A különleges alkalmak 
apropóját az adta, hogy a Magyar Katolikus 
Egyház feje kánoni vizitációt tartott váro-
sunkban, a Keresztelô Szent János-plébánián. 
Ennek során ellátogatott a plébániához tar-
tozó templomokba, a katolikus oktatási és 
egyéb tevékenységet folytató intézményekbe, 
valamint május 22-én, vasárnap a Péter-Pál-
templomban 71 fiatalnak szolgáltatta ki a 
bérmálás szentségét. A fôpásztorral beszél-
gettünk a déli szentmisét követôen.

– A kánoni vizitációról szóló jegyzôköny-
vek az egyháztörténet-írás talán legértéke-
sebb forrásai. Milyen képet festenek rólunk 
ezek a feljegyzések évtizedek, évszázadok 
múlva?

– Korunk jellemzôje a tartósság hiánya. 
Nem maradnak kôbe vésett feljegyzések, még 
csak könyvtárak sem, hanem leginkább az 
internetet használjuk az információk tárolá-
sára. Az összegyûjtött tudást lejegyezzük és 
tároljuk valamilyen formában, de csak évti-
zedek múlva derül ki, hogy ezek hozzáférhe-
tôk maradnak-e. Már a harminc évvel ezelôtti 
fénymásolatok is kezdik elveszíteni az olvas-
hatóságukat. Amint a látogatások befejezôd-
tek, nyomdászokkal fogjuk kitalálni, milyen 
technikával nyomtassuk ki a legtartósabban 
az így keletkezett iratokat. Az Egyház azon-
ban az emberek szívében él, és csak másod-
lagosan a kövekben. Nem a szellem az anyag 
terméke, hanem fordítva: elôször van a gon-
dolat, a lelkesedés, az emberi törekvés a szív 
mélyén, s ezek nyomán mozdulnak meg a 
kövek. Nekünk az egyházi jogszabályok évszá-
zadok óta elôírják, hogy járjuk végig a plébá-
niáinkat. A középkor végén, az újkor elején új 
intézményes formát öltött az egyházmegyei 
zsinat, majd a kánoni vizitáció. Világossá 
vált, hogy a püspöknek olykor személyesen is 
meg kell látogatnia a plébániákat. Ilyen káno-
ni vizitációkra különösen akkor van szükség, 
amikor nagy változások mennek végbe a tár-
sadalomban vagy a világegyházban.

– Milyen nagy változást jelez a mostani 
vizitáció?

– Az ezredforduló után az Apostoli Szent-
szék új direktóriumot adott ki a püspökök 
egyházmegyei szolgálatáról. Ebben az áll, 
hogy a püspöknek nemcsak esperesei útján, 
hanem olykor személyesen is látogatnia kell 
az egyházmegye plébániáit. A fôegyházme-

gyében utoljára 1934-ben, Serédi Jusztinián 
prímás idején került sor ilyenre. Tavaly év 
elejével indult a mostani egyházlátogatás, és 
körülbelül három és fél év alatt kell befeje-
zôdnie. Jól haladunk, mert a mintegy 150 plé-
bániából 55-öt sikerült meglátogatni, és még 
csak egy év telt el a rendelkezésre álló idôbôl. 
A látogatás során elôször az Oltáriszentség 
elôtt tesszük tiszteletünket, mert Ô templo-
maink igazi házigazdája, majd meglátogatjuk 
az egyházi intézményeket, ezután az önkor-
mányzatot, amennyiben intenzív kapcsolat 
van a településvezetés és az Egyház között. A 
plébániai gazdálkodástól a jövôbeni terveken 

át az épületek kihasználtságán keresztül egy 
667 kérdésbôl álló listán ellenôrizzük a plébá-
nia állapotát, s ebbe beleértendôk a személy-
ügyi kérdések is. A plébániai képviselô-tes-
tület karitászcsoportjait külön figyelemmel 
kísérjük. Fontos és bátorítandó az ô szociá-
lis tevékenységük, mert amilyen messze elér 
a hitet hirdetô szavunk, el kell érni a segítô 
kezünknek is.

– Milyen sajátosságokat tapasztalt Szen-
tendrén?

– Két olyan temploma is van a Keresztelô 
Szent János-plébániának, amely plébánia-
templomi funkciót lát el. Mindkettô értékes 
és szép, ahogyan a katolikus iskola és óvoda 
közelsége és együttmûködése is dicséretes. 

Sok kedvezô körülmény támogatja a közössé-
gi életet, de a leglényegesebb, hogy sok hívô 
tartozik a plébániához. Szentendre az agglo-
merációs kitelepülés kitüntetett célállomá-
sa. Sok fiatal család költözik ide, de ahogy 
láttam, nem alvóvárosként mûködik, hanem 
valódi, intenzív hitélet és közösségi élet zaj-
lik.

– Mit tehetnek a hívek hitük megtartá-
sáért?

– A hit nem statikus állapot. Nem a meg-
tartásáért, hanem a megéléséért küzdünk. 
Lesz olyan nem hívô, akit ez inspirál, és lesz, 
aki irigykedni fog. A hívô alapvetô feladata, 

hogy a hitébôl fakadó kihívásoknak megfelel-
jen. A hívô meggyôzôdésbôl hisz, mert talál-
kozott Krisztussal. Mindig van, aki meghallja 
azt a tiszta és szelíd szót, amellyel Krisztus 
hív minket.

– Mennyire hallották meg a szentendrei 
hívek ezt a „tiszta, szelíd szót”?

– A szentendrei Keresztelô Szent János-
plébánia aktív csoportok, közösségek szín-
helye. Nemcsak teadélutánokra jönnek össze, 
hanem közösen imádkoznak és másoknak is 
segítenek. Nagy öröm és biztatás, hogy ilyen 
emberekkel találkozhattam itt.

Húsz éve mûködik a Mindszenty József 
Katolikus Általános Iskola Esztergomban, 
amelyet rendezvénysorozattal ünnepeltek az 
érseki székhelyen. Május 6-án Erdô Péter bíbo-
ros tartott hálaadó szentmisét a Szent Anna-
plébániatemplomban, amelyen méltatta a világ-
nézet és tudás egységének megteremtéséért 
a katolikus iskolában folyó oktató, emberség-
re és hitre nevelô, Istenhez vezetô munkát. A 
katolikus egyház oktatási feladatairól szólva a 
bíboros rámutatott: a kereszténység nem köte-
lezi az egyházat, hogy oktatási intézményeket 
mûködtessen, ám a keresztény közösség mégis 
feladatának tartja az oktatást és a nevelést, 
mert az ember egységérôl vallott nézetei alap-
ján az ismeretközlô tanítás és a nevelés elvá-
laszthatatlan, és utóbbitól pedig szintén elvá-

laszthatatlan a hit világának megismertetése – 
és ebben az egyház intézményei természetesen 
vezetik a tanulókat.

„Ez persze arra kötelez” – emelte ki a bíbo-
ros –, „hogy szívvel-lélekkel fáradozzunk isko-
láink katolikus azonosságáért.” Az oktatási 
intézmények fenntartásának másik oka az 
irgalmasság, melynek lelki cselekedetei között 
kiemelkedô helyen áll a tudatlanok tanítása. 
Nem „kulturális ambíció” az oktatás és az intéz-
mény-fenntartás, hanem irgalmasság. Tanítani 
a szegény gyerekeket, hogy tisztességesen bol-
dogulhassanak az életben. Ez a katolikus iskola 
„aktualitása”: olyan képzés, amely növeli a fia-
talok esélyét az életben való boldogulásra. Ha 
sokan nehezen jutnak megfelelô oktatáshoz, 
akkor az egyház feladata ilyen iskolák fenntar-
tása. „Különösen nagy kihívás ez mai korunk-
ban, amikor sok társadalomban széttöredezik 

a kép az emberrôl, a világról, a megismerhetô 
igazságról, az elsajátításra érdemes tudásról és 
munkáról” – tette hozzá a prímás.

A szentmise után az iskola tornacsarno-
kában Espasa Sancho Ramon, az intézmény 
igazgatója röviden összefoglalta az intézmény 
húsz évét, az alapítást, a tervezést, a folyama-
tos bôvülést, amelynek nyomán a „Mindszenty” 
nemcsak iskolává, de a város oktatási rend-
szerének integráns részévé, a plébánia mellett 
pedig közösséget formáló és fenntartó intéz-
ménnyé fejlôdött. 

A köszöntô után a diákok léptek a színpad-
ra „Itt élned s halnod kell” címû elôadásukkal. 
A másfél órás bemutatót követôen Erdô Péter 
és Espasa Ramon megkoszorúzták a névadó 
mártír szobrát az iskola udvarán, majd közös-
ségi vacsorával zárult az ünnepségsorozat.
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ÉPÍTÉSZET VIZITÁCIÓ

KÜZDVE ÔRZI 
FÉNYÉT A BAZILIKA

A BÍBOROS LÁTOGATÁSA

Bokor Tamás

T.I.

A Bazilikában nem csak egy képzelet-
beli, „a tetôn dolgoznak” táblát tehetnék 
ki: a Plébánia saját forrásaiból elkezdte 
az altemplomban egy urnatemetô építé-
sét. Ez a beruházás sokkal nehezebb és 
költségesebb a hely különösen kiemelt, 
mûemléki volta miatt, mint egy egyszerû 
temetôben. Az urnatemetô elsô két termét 
június 30-án Erdô Péter bíboros áldásával 
nyitják meg.

ISMÉT MEGNYÍLT A BUDAI VÍZIVÁROS LORETTÓI KÁPOLNÁJA
JELES ÉVFORDULÓ

H.Gy.

Koltai András
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GAZDASÁG

A magyar EU-elnökség esztendôs és Liszt 
Ferenc születésének 200. évfordulója alkal-
mából, valamint a házigazda XVI. Benedek 
pápa tiszteletére rendeztek koncertet május 
27-én a vatikáni VI. Pál audiencia-teremben a 
Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti 
Énekkar elôadásában, Kocsis Zoltán vezény-
letével. Ünnepélyes áhítat fogadta a 13 ezer 
lelket befogadó díszes teremben fölhangzó 
mûveket: 13. zsoltár tenorszólóra, kórusra 
és zenekarra, valamint három Liszt-darab 
Kocsis Zoltán zenekari átiratában: Ünnepi 
induló Goethe születésnapjára, Obermann 
völgye, Ave Maria.

 A zenemûvek elhangzása után Benedek 
pápa hosszan és értôen méltatta a hangver-
senyt, a szerzôt és az elôadókat. Hangsúlyozta: 
Liszt Ferenc minden idôk egyik legnagyobb 
zongoramûvésze és zseniális zeneszerzô volt, 

nemcsak zongorarabjai, hanem szimfoni-
kus és egyházzenei mûvei által is. Az Ünnepi 
induló Goethe születésnapjára, az Obermann 
völgye és az Ave Maria kapcsán nem titkolta: 
a zenekar hangzása gyönyörûen kibomlott, 
tisztán lehetett hallani a különbözô egysé-
geket oly módon, hogy azok az egész harmó-
niáját szolgálták. „Szépséget közvetített és 
öröm volt hallgatni, érzelmek széles skáláját 
keltette fel.”

 Külön beszélt a 13. zsoltárról, amely Liszt 
Ferenc hitének minôségérôl és mélységérôl 
tanúskodik. Az emberiség egésze benne van 
abban a drámában, ahogy Dávid az Úrhoz 
fohászkodik. A tenorszóló és a kórus hang-
ját a pápa az ember, az emberiség kiáltásá-
hoz hasonlította, amikor a világra nehezedô 
gonosz súlya alatt szenved. XVI. Benedek 
kijelentette: „Isten nem hagy el. A zsoltá-
ros tudja ezt, és Liszt, a hit embere is tudja.” 
Bizalomteljes könyörgése örömre változik, 
az Úrnak énekel, aki megáldotta. „A zsoltárt 

Liszt elôször elimádkozta, és csak utána írta 
át zenére” – fogalmazott a pápa, aki utolsó 
mondatát magyarul mondta el.

 A koncertre népes magyar delegáció is 
érkezett a Vatikánba. Schmitt Pál köztár-
sasági elnök mellett jelen volt Orbán Viktor 
miniszterelnök és felesége, Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes, Martonyi János 
külügyminiszter, Erdô Péter bíboros, Szabó 
István református püspök és Kalota József 
ortodox érseki vikárius is. Az államfô ez alka-
lomból ismételten magyarországi látogatás-
ra invitálta a Szentatyát, emlékeztetve rá, 
hogy elôdje, II. János Pál kétszer is felkereste 
hazánkat.

 Erdô Péter bíboros a Vatikáni Rádió mû-
sorában elmondta: fontosnak tartja, hogy 
Magyarország koncertet ad a Szentatyának. 
Amikor Szent István király a magyarsá-
got bevezette a korabeli Európába, akkor 
is az Apostoli Szentszék játszotta ebben a 
kulcsszerepet. Európa ma más, sokszor az 
Egyház hitétôl távol álló gondolatokat követ. 
Ugyanakkor a katolikus egyház továbbra is 
vonatkozási pont maradt lelki, kulturális és 
történelmi szempontból is. Erdô Péter bíbo-
ros úgy látja: Magyarország részérôl ez a 
hangverseny ennek az évezredes szerepnek 
az elismerése.

Ötven éve, 1961-ben jelent meg XXIII. 
János pápa Mater et magistra kezdetû encik-
likája, amely az Egyház társadalmi tanítását 
kifejtô és továbbgondoló tanító-hivatali doku-
mentumok sorába illeszkedik. A boldog pápa 
által taglalt témák ma is mindennapos témái 
a közéletnek. Az enciklika megjelenésének 
évfordulójára az Igazságosság és Béke Pápai 
Tanácsa rendezett kongresszust, amelyet a 
pápa is köszöntött.

 A Mater et magistra összegzi az addigi 
szociális enciklikák, XIII. Leó, XI. Pius és XII. 
Pius tanítását, majd újratárgyalja a szubszi-
diaritás elvét, az igazságos munkabér mér-
céjét, a munkások felelôs részvételét a ter-
melô szervezetek irányításában és a magán-
tulajdon jellegét az ahhoz való joggal együtt. 
Tanítását XXIII. János pápa következô encik-
likája, a Pacem in terris fejlesztette tovább, 
a II. Vatikáni Zsinat pedig megerôsítette a 
Gaudium et spes konstitúcióban.

 A Mater et magistra leszögezi: a gazda-
sági életben a döntô szerep a „magánembe-
rek szorgalmáé kell, hogy legyen”, bár az 
államhatalom hatékony mûködése is szük-
séges, de csak azért, hogy növelje az „egyé-
nek cselekvési szabadságát a személyiség 
alapvetô jogainak csorbítatlanságával.” 
A gazdasági válság idején már fölöttébb 
érdekesen csengnek ezek a sorok, hiszen 
számos ország a korábbinál erôsebb állami 
gazdasági beavatkozást választotta a vál-
ság leküzdése érdekében. Hogy sikerrel-e, az 
még a jövô zenéje!  

 A munkabérrel kapcsolatban az enciklika 
megjegyzi: az igazságosság és méltányosság 
alapján annyi bért kell fizetni, amennyi elég 
a család eltartására és az emberhez méltó 
életre, továbbá figyelembe kell venni megál-
lapításakor az egyén hozzájárulását a gazda-
ság javainak elôállításához, és a munkaadó 
anyagi helyzetét is. Hamisnak tartja a tôke és 
a munka szembeállítását, lévén mindkettôre 
szükség van. A munkabér megállapításakor 
pedig az adott ország helyzete is számít.

 XXIII. János elôdei nyomán azt írja: „A 
munkások jogosan követelnek részt maguk-
nak a javakat elôállító vállalat életébôl.” Az 
enciklika is határozottan kiáll a magántu-
lajdon mellett, hangsúlyozva: a magántulaj-
donhoz való jog társadalmi kötelezettséget is 
magában foglal. Leszögezi: mindezzel nincs 
ellentétben az állami és más köztulajdon léte, 
konkrét formáját és szabályozását a vállala-
tok helyzete alapján lehet megállapítani.

 Az enciklikán határozottan érezhetô a 
hatvanas évek és Olaszország keresztény-
szociális gondolkodása, illetve a még erôs 
szo cialista-kommunista ideológia magántu-
lajdon-ellenessége elleni kiállása, valamint az 
akkori közéleti problémák iránti érzékenység. 
Ugyanakkor más enciklikákhoz hasonlatosan 
a Mater et magistra is erkölcsi alapelveket és 
iránymutatásokat fogalmaz meg, például az 
említettek szerint szorgalmazza a munkások-
nak a vállalati életben való nagyobb részese-
dését, illetve a „részesedési jogot”, de azt nem 

mondja, hogy bizonyos tulajdonhányadot 
vagy a vállalatirányításban való részvételt 
kellene kapniuk, habár mondataival ez a meg-
oldás is összhangban van.

 A társadalmi igazságosság, az egyetemes 
egyenlôtlenségek kérdése a következô, Pacem 
in terris kezdetû enciklikában fogalmazódott 
meg újra, a mostani évfordulón azonban sok-
kal erôteljesebben. Riccardo Moro közgaz-
dász, a milánói egyetem docense a 
Vatikáni Rádió mikrofonja 
elôtt kommentálta 
a világélelme-
zéssel kap-
csolatos 

s ú l y o s 
problémá-
kat.  Szerinte 
a z  e g y e n l ô t l e n -
ségek oka egyrészrôl a 
spekuláció, másrészrôl pedig a 
pazarlás. A fejlett országok – az Élelmezési és 
Mezôgazdasági Világszervezet (FAO) adatai 
szerint – évente 220 millió tonna élelmiszert 
dobnak a szemétbe, pontosan annyit, ameny-
nyi a szubszaharai Afrika éves élelmiszer-elô-
állítása. A pazarlás fô okaként a termékek 
elosztását és az élelmiszerek árát jelölte meg.

 XVI. Benedek pápa a Mater et magistra 
megjelenésének évfordulóját ünneplô kong-
resszust köszöntô beszédében kifejtette: 
továbbra is sürgôs feladat az emberiséget 
sújtó egyenlôtlenségek leküzdése, az igaz-
ságosságnak pedig egyetemes szinten kell 
megvalósulnia. Az egyenlôtlenségekkel szem-
ben a transzcendensre való nyitottságra van 
szükség, amely új erkölcsi gondolkodásmódot 
eredményez, legyôzve a korábbi évszázadok 
etikai beállítottságát. Az ember valódi érté-
kének ismerete nélkül ugyanis a szeretetbôl 
végzett cselekedetek puszta érzelemmé vál-

nak, az igazságosság elveszíti alapvetô hatás-
körét, és a javak egyetemes rendeltetésének 
princípiuma érvénytelenné, jogszerûtlenné 
válik. Beszédében kitért a mai kor egyenlôt-
lenségeibôl fakadó problémákra, amelyek 
elsôsorban a szegényeket érintik; továbbá a 
gazdasági téren történô jelenségekre, ahol 
újra teret nyert a határok nélküli spekuláció. 
A társadalmi kérdés ma elsôsorban a világ-

méretû társadalmi igazságosság 
kérdése, hangsúlyozta a 

Szentatya. A társadal-
mi igazságosság-

n a k  a  c i v i l 
t á r s a d a -

l o m -
b a n , 

a 

piac-
gazda-

s á g b a n 
k e l l  t e s t e t 

öltenie, tisztes-
séges  és  át látszó 

politikai hatalom által, 
nemzetközi szinten is. Igazságosan 

kellene elosztani az anyagi és nem anyagi 
erôforrásokat, olyan globalizáció keretében, 
amelyben megvalósul a tényleges, társadalmi 
és részvételi demokrácia.

XVI. Benedek igazságosság- és egyenlô-
ség-fogalmát persze félre lehet érteni. Ennek 
megelôzése érdekében Bartus Gábor katoli-
kus környezetközgazdász, a Corvinus tanára, 
a Magyar Kurírnak adott interjújában arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a pápa szociális 
enciklikája, a Caritas in veritate rámutat arra 
is, hogy az igazi erkölcsi probléma nem önma-
gában az egyenlôtlenségben, hanem annak 
szélsôséges formáiban, a nyomorban, a kilá-
tástalan szegénységben, „az elembertelenítô 
nyomorúság tartós helyzeteiben” van.

A hangverseny után Kocsis Zoltán inter-
jút adott a Magyar Kurír szerkesztôségének:

 –  M i t  j e l e n t e t t  a z  Ö n  s z á m á r a  a 
Va tikánban, a pápa elôtt vezényelni?

 – Szép volt, hogy adekvát környezetben 
hangzottak el a darabok. Egészen különleges 
élményt jelent a Vatikánban eljátszani egy-
házi fogantatású mûveket: igazán inspirált 
elôadás volt, a körülmények miatt is. Olyan 
ünnepélyes óra, „csillagos” óra volt, amelyet 
minden zenekari tag átélt, azok is, akik nem 
kötôdnek a katolikus egyházhoz. Mindenki 
érezte a pillanat felemelô voltát.

 – XVI. Benedek pápa zeneszeretô, zeneér-
tô ember. Hogyan fogadta ezt az ajándékot?

 – A koncert utáni meglehetôsen hosz-
szú beszédében egyenként méltatta a mûvek 
értékét, és az elôadásról is szó esett. Tudtam 
róla, hogy ért a komolyzenéhez és maga is 
zongorázik, mégis meglepôdtem, mennyire 
komoly tájékozottságot mutatott. Nagyon jól-

esett, hogy pontosan azok az attribútumok 
fogták meg, amelyeket a legjelentôsebbnek 
érzek ezekben a mûvekben. Kiemelte például 
a gyönyörû zenekari hangzást. A hangszere-
léseknél messzemenôen figyelembe vettem, 
hogy Liszt milyen instrumentális elképzelé-
sek alapján dolgozta ki saját hangszerelését, 
és milyen orkesztrális attitûdöket rejtett el 
ezekben a zongoramûvekben. Nagyon örü-
lök, hogy ezeket a mûveket eljátszhattuk a 
Szentatyának.

 – Liszt sok szállal kötôdött az egyház-
hoz. A zsoltárról szólva maga XVI. Benedek 
is hangsúlyozta: olyan, mintha a szerzô 
imádkozta volna ezeket a mûveket. Mit jelent 
zenészként ilyen imádságos mûveket elôadni?

 – Tökéletesen át kell élni, egyrészt hogy 
a szöveg tartalmát a leghûségesebben vissza-
adjuk, másrészt hogy visszaadjuk Lisztnek az 
egyházhoz fûzôdô viszonyát, amely nem vala-
miféle hamis ájtatosságon alapult, hanem az 

ellentmondások és feloldások legkatartiku-
sabb értelmû megélésén. A 13. zsoltár Liszt 
olyan megismételhetetlen remekmûve, amely 
méltán áll az egyházi zene hierarchiájának 
csúcsán.

 – Három Liszt-darab Kocsis Zoltán saját 
hangszerelésében hangzott el. Hogyan fogad-
ta a közönség ezt az újítást?

 – Nagyon szívesen fogadták. A Goethe 
századik születésnapját ünneplô indulót 
tulajdonképpen a német születésû Szentatya 
tiszteletére játszottuk el, aki érzelmi szálak-
kal kötôdhet ehhez a mûhöz. Az Obermann 
völgye egy reprezentatív zongoradarab, 
amelyet valószínûleg Liszt is zenekari indít-
tatásból komponált. Az Ave Maria egyház-
zenei ihletésû mû, ezért is tartottam fon-
tosnak, hogy megszólaljon. Az alcíme pedig 
Róma harangjai: nem hangozhatott el hozzá 
illôbb környezetben, mint éppen Rómában, a 
Vatikánban.

VATIKÁNI KONCERT: 
ÜNNEPÉLYES ÓRA

Thullner Zsuzsanna

MATER ET MAGISTRA

Szilvay Gergely
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Az Esztergomi Hittudományi Fôiskola 
könyvtára, amelynek története szorosan 
összekapcsolódott az esztergomi papne-
velés-papképzés közel fél évezredes tör-
ténetével, a közelmúltban a TÁMOP-3.2.4 
Tudásdepó-expressz címû pályázatán nyert 
támogatásból  jelentôs fejlesztéseket tudott 
megvalósítani. A Komárom-Esztergom megye 

meghatározó gyûjteményû könyvtárainak 
összefogása jegyében meghirdetett pályázat 
forrásaiból az intézmény könyvtárszakmai 
feladatokra, képzésekre és menedzsmentre 
egyaránt jelentôs összeget fordított. Az igen 
értékes régi könyves gyûjtemény nagy részét 
katalogizálták, emellett teljes honlap-re-
konstrukcióra és információs kiadvány meg-
jelentetésére is lett lehetôség.

A könyvtár története 1566-ig nyúlik visz-
sza, amikor Oláh Miklós Nagyszombatban 
megalapította az elsô magyar papképzô 
intézményt. A könyvtár – biztosítva a folyto-
nosságot – ma is letétként kezeli az Érseki 
Papnevelô Intézet gyûjteményét. A hajdani 
nagyszombati szeminárium második alapító-
jának Pázmány Pétert tekintjük, aki nagyobb 
épületben mûködtette tovább az általa Szent 
Istvánról elnevezett szemináriumot. Ennek 
az örökségnek az átadására hivatott a jog-
utódintézmény, könyvtára pedig a mai igé-
nyeknek megfelelô felsôoktatási könyvtár-
ként biztosítja a képzési-kutatási szakirodal-
mi feltételeket.

A régi könyvek többsége a nagyszom-
bati egyetem alapításának (1635) éveibôl 
származik, és dokumentálja a késô közép-
kor közép-európai egyházi mûveltségét. A 
gyûjtemény kb. hatezer régi könyvet (1800 
elôtt nyomtatott mûvet) számlál, köztük 
ôsnyomtatványok, töredékek, antikvák talál-

hatók. Ezen kívül kéziratos mûvek, okleve-
lek tartoznak gyûjteményébe. A régi könyvek 
possessor-bejegyzéseibôl – a tulajdonosra, 
birtokosra vonatkozó beírásokból – egyértel-
mûen rekonstruálható a könyvtár ôsi, pozso-
nyi-nagyszombati magja.

A legértékesebb darabok között tarthatók 
számon a Káldi-féle bibliafordítás kéziratos 
lapjai és kottás zenei forrásaink. A liturgikus 
zenei gyûjtemény is kiemelkedô: nyomtatott 
mûvei hiánypótlóak a kutatás számára, leg-
értékesebb, kéziratos darabjaiban pedig a 
középkori esztergomi dallamkincs hagyomá-
nya jelenik meg.

A könyvtár online szolgáltatásokkal (kata-
lógus a régi könyvek címlapfotóival, elôjegy-
zés, internethasználat) és a díjmentes beirat-
kozás, helyben olvasás, szakirodalmi forrás-
kutatás lehetôségével várja és segíti olvasóit.

A projekt során elvégzett munka talán jel-
zésértékkel bír a tekintetben, hogy a XXI. szá-
zad egyházi könyvtárai versenyképesek lehet-
nek a kutatási-képzési feltételeket tekintve  
az országos nagy gyûjtemények mellett, ill. 
velük együtt is.

Köszönet illeti a fenntartót, hogy lehetô-
séget biztosított a pályázaton történô elindu-
lásra, melynek sikerét reményeink szerint az 
olvasók élvezhetik, de némi lendülettel szol-
gálhat az egyházi könyvtárügy számára is.

A Magyar Nemzeti Galéria és a Ke  resz-
tény Múzeum együttmûködése révén idô-
sebb Markó Károly rajzaiból és vázlataiból 
nyílt kiállítás az esztergomi múzeumban. 
A Galéria májusban nyílt Markó-tárlatához 
társuló bemutató 44, Simor János hercegprí-
más gyûjteményében található grafikát és 10 
Budapesten ôrzött vázlatlapot tartalmaz.

A mûvek azokhoz az olajfestményekhez 
készültek, melyek a világ számos pontjá-
ról, múzeumokból, magángyûjteményekbôl 
összegyûjtve láthatók októberig a Nemzeti 
Galériában. A képeket Esztergomban szí-
nes reprodukciók idézik fel, ezeket a rajzok-
kal összevetve tanulmányozhatja a látoga-
tó Markó Károly sajátos alkotó módszerét. 
Markó, mielôtt festményeit kivitelezte, váz-
latokon és tanulmányokon elôre rögzítette az 
alakokat vagy a tájképi elemeket. A rajzokat 

a mûvész többször is felhasználta, így a motí-
vumok gyakran ismétlôdnek.

A két tárlat összekapcsolását segíti a 
ki állításrendezés is. Amíg a Magyar Nem   -
zeti Galéria kiállításán – a Keresztény Mú  ze-
umban is bemutatott – rajzok egy részét digi-
tális technikával reprodukálják a festmények 
mellett, addig a Keresztény Múzeumban a 
grafikák mellett lévô fotóreprodukciók hívják 
elô emlékeinkbôl a Budapesten látott festmé-
nyeket.

Az október 2-ig látogatható kiállítás a júni-
us 18-i megnyitóval csatlakozott az esztergo-
mi Múzeumok Éjszakájához. Az egyházi intéz-
mények közül a Keresztény Múzeum mellett 
a Prímás Pince és a Bazilika tartott a szoká-
sosnál hosszabban nyitva. Különleges tárlat-
vezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, 
zenei programok fogadták az ezret meghaladó 
létszámban megjelent érdeklôdôket.

A budapesti Múzeumok Éjszakája prog-
ramhoz kapcsolódva június 25-én néhány 
gyönyörû templom is megnyitotta kapuit 
a fôvárosban, feltárva szépségének titkait, 
meglepetésekkel és mûsorokkal várva a láto-
gatókat. A Múzeumok Éjszakáján az érdeklô-
dôk megtekinthették azokat a múzeumokban 
ôrzött szakrális kincseket, melyeket annak 
idején templomokban használtak: meditációs 
képeket, különleges öltözékeket, használa-
ti tárgyakat. A nyitott templomokban pedig 
ezeknek a tárgyaknak az eredeti környezetét 

láthatták, mûvészettörténészek vezetésével 
bepillantást nyerhettek azok használatába.

Az éjszaka során megnyílt a Mátyás-
templom és a Városmajori templom, ahol 
„Ka landozás a tükörben” címmel Dóczy Pé -
ter Pilinszky estje hangzott el hárfakísé ret-
tel. A VIII. kerületben a Szent József-plé bá-
niatemplom különleges programmal várta az 
érdeklôdôket. Székely János cigánypasztoráci-
óért felelôs püspök roma szentmisét mutatott 
be, majd megáldotta Bada Márta festômûvész-
nô Krisztus szenvedéstörténete címû képsoro-

zatát. Ezután a történelmi egyházak lelkipász-
torainak részvételével asztali beszélgetés folyt 
a roma integráció ökumeni kus vonatkozá-
sairól. A ferencesek belvárosi templomában a 
zenemûvészeti egyetem hallgatói Liszt Ferenc 
mûveibôl adtak elô.

Az este ízelítôt nyújtott a szeptember 17. 
és 25. között ötödik alkalommal megrende-
zendô Szakrális Mûvészetek Hete program-
sorozatába, amelynek keretében szeptember 
17-én, szombaton újból megtartják a Nyitott 
Templomok Éjszakáját.

FEJLESZTÉSEK  A KÖNYVTÁRBAN

VÁZLATTÓL A KÉPIG

A TEMPLOMOK IS EGYÜTT ÉJSZAKÁZTAK A MÚZEUMOKKAL

A nyár elsô napjaiban sokat lehetett hal-
lani arról, hogy egyre nagyobb gondot jelent a 
vakációjukat töltô gyerekek étkeztetése, idô-
töltésük megszervezése. Ha visszatekintünk 
az elmúlt évtizedekre, láthatjuk: ennek a 
súlyos problémának több oka is van. Elsôként 
talán a családok anyagi helyzetét kell emlí-
tenünk. Kevesen engedhetik meg maguknak 
a többhetes nyaralást. Az utazás, valamint a 
szállodai költségek meghaladják a házaspá-
rok anyagi kereteit, sôt, rövid nyári szabadsá-
gukat sem pihenésre, hanem inkább munkára 
fordítják. A másik problémát a családok szét-
hullása jelenti: az elvált szülôk nehezebben 
tudják megoldani, hogy gyermekeiket hosz-
szabb idôre a – szintén anyagi nehézségektôl 
szenvedô – nagyszülôkre bízzák. Mindezek 
mellett a probléma az iskolák anyagi kereteit 
is túlfeszíti.

Ebben a szociális problémákkal küszkö-
dô társadalomban megnövekszik a közössé-
gek szerepe, amelyekben önként vállalkozók 

áldozatos munkával foglalkoznak a kicsikkel. 
Ilyen közösségek a plébániák, amelyek rövi-
debb-hosszabb ideig táborokat szerveznek a 
gyerekek számára. A Budapest-Újlaki Sarlós 
Boldogasszony Plébánia másfél évtizeddel 
ezelôtt az adottságainak megfelelô utat kezd-
te járni: Lasetzky Frigyesné Krisztina és 
barátnôje, Németh Anikó – akik többgyerme-
kes édesanyák és pedagógusok voltak – veze-
tésével arra vállalkozott, hogy a plébánia 
közösségi házában napközit szervez. A kez-
deti idôben sokat segített Zurbó Péter dráma-
pedagógus is.

A tábor legfôbb jellegzetessége, hogy a 
gyerekekkel egyetemisták foglalkoznak, akik 
erre a vizsgáik mellett szentelnek idôt. Mivel 
a programot a környezô állami általános isko-
lákban is meghirdették, akadnak, akik így 
kerülnek közel az egyházhoz, vagyis van misz-
sziós küldetésre is lehetôség. A nyári progra-
mok jelenlegi vezetôje az azóta az égbe távo-
zott Lasetzky Frigyesné lánya, Krisztina és 

Kovács Bettina, akik társaikkal együtt peda-
gógusnak készülnek, így számukra a napközi 
a hivatásukra való felkészítés fontos iskolája 
is. A közösségi együttlét programjait úgy állí-
tották össze, hogy abban helyet kap a közös 
imádság, a hitoktatás, az éneklés, a különféle 
játékok és kézmûves programok, valamint a 
kirándulások.

Ha valaki június második felében belépett 
a plébánia udvarába, meseszerû kép fogadta: 
a közösségi ház egyik udvarában nagyobbacs-
ka gyerekek métáztak vagy labdával játszot-
tak, a kertben pedig kisebbek csoportokban 
beszélgettek, gondozták a virágokat vagy 
éppen rajzoltak. Aki a tantermeket is meg-
látogatta, azokban pingpongozókat vagy asz-
tali focizókat láthatott. Nem volt ritka, hogy 
egy-egy újlaki hívô egy tál süteménnyel vagy 
egy kosár cseresznyével járult hozzá ahhoz, 
hogy a napközisek még otthonosabban érez-
zék magukat.

NAPKÖZI A PLÉBÁNIÁN

Beran Ferenc

Okostelefonokra letölthetô életmen-
tô szoftvert fejlesztett ki a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat – jelentette be Gyôri Lajos, 
a szervezet ügyvezetô alelnöke. Elmondta: 
az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy az emberek sok esetben azt sem tudják, 
hogyan kell mentôt hívni, nem tudnak hatéko-
nyan segíteni a bajban. Ebben nyújt segítsé-
get az általuk kifejlesztett szoftver, amelybe 
húszéves mentôszolgálatuk mintegy 35 ezer 
bevetésének tapasztalatait sûrítették bele. Az 
alkalmazás elindításával a fômenübôl közvet-
lenül lehet mentôt hívni, méghozzá úgy, hogy 

Európa egész területén egy gombnyomással 
az aktuális ország mentôszolgálatát tárcsáz-
za a telefon. Emellett segít felkészülni azok-
ra a kérdésekre, amelyeket a mentôszolgálat 
diszpécsere tesz fel, például megmondja, hol 
vagyunk, hová szeretnénk mentôt hívni.

Ezen kívül tartalmaz egy gyorsan, köny-
nyen érthetô szakmai útmutatót, amely a 
leggyakrabban elôforduló balesetek, rosszul-
létek esetén nyújt hasznos tanácsokat. Az 
adott esetben emberéletek megmentéséhez 
is hozzájáruló szoftver már letölthetô a szere-
tetszolgálat honlapjáról.

ÉLETMENTÔ SZOFTVER A SZERETETSZOLGÁLATTÓL

KD

Agonás Szonja

Kontsek Ildikó

Szalai Katalin

Az egyetemek és a fôiskolák kategóriájá-
ban immár negyedszer a Sapientia Szerzetesi 
és Hittudományi Fôiskola végzett az elsô 
helyen a Magyar Kerékpáros Klub által meg-
hirdetett Bringázz a munkába! elnevezésû, 
május elejéig tartó versenyen – adta hírül a 
Ferences Sajtóközpont. A szervezôk szerint 
a „nemes küzdelemben” közel hatszáz intéz-
mény indított saját csapatot. A dolgozók és a 
diákok az öthetes kampányidôszakban több 
mint 1600 alkalommal öltönyben és csaknem 
3000-szer szoknyában, illetve szerzetesi habi-
tusban tekertek a munkahelyükre, míg gye-
rekkel több mint 3200 esetben kerékpároz-
tak. A fôiskola rektora, Orosz Lóránt ferences 
szerzetes, kánonjogász maga is mindennap 
biciklivel teszi meg az utat a Margit körúti 
rendház és az Erzsébet híd pesti hídfôjénél 
lévô fôiskola között.

Ugyancsak a kerekezéssel kapcsolatos 
hír, hogy bemutatták a Magyar Írószövetség 
székházában azt a könyvet, amelyet Hajnal 
Géza és Sneé Gergely jegyez, s a Szentendrei 
Ferences Gimnázium igazgatójának és diák-
jainak 2010-es, Rómáig tartó, igen kalandos 
biciklis zarándoklatáról számol be. A kötet 
egyik méltatója Jelenits István piarista atya 
volt, aki a nyolcvanas években maga is meg-
tette néhányszor ezt az utat diákjaival két 
keréken. Az elsô csoportjában volt Lukovits 
Milán egykori gimnazista, aki Jelenits tanár 
úr szerint egyszer úgy az árokba zuhant, 
hogy azt gondolta, egy életre elmegy a kedve 
a bringázástól. Most ô a szentendrei gimnázi-
um igazgatója, ferences szerzetes. Biciklizni, 
zarándokolni, együtt lenni ugyanis nagyon jó, 
minden megpróbáltatás ellenére – derül ki a 
Nyerítô drótszamarakból.

SZERZETESEK SIKERE KÉT KERÉKEN

Kacsoh Dániel
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