
Szekszárd legújabb kápolnája
„A megkapott hitrõl árulkodó kápolnák,

letûzött jelekként szolgáltak.”
(Bíró László)

Kiskápolnák, útszéli keresztek, haranglábak szobrok, kõképek… engesztelésül, kegyeletbõl, foga-
dalomból, hálából, oltalmat kérve emeltettek Isten dicsõségére. A templomok mellett a szakrális élet
színhelyei voltak, bármikor elérhetõen, lóról, kocsiról leszállva, gyalogosan sietõsen, de mindig meg-
állva, szabadon tudott kapcsolatot teremteni az ember Istennel. Szekszárdon is sok kereszt és kiskápol-
na volt, kinek a szõlõje, kinek a földje, kinek a háza sarkán, s persze mutatták a jó irányt egy-egy fontos
útkeresztezõdésben. Egyéni felajánlásként, családi összefogással, vagy egy közösség kezdeményezésé-
re születtek. Letûzött jelek.

Szekszárdon, rendhagyó módon, a Kálvária utcában egy magánház kertjében, közvetlenül a Mária
zarándokút mentén szenteltek fel, illetve áldottak meg egy új kiskápolnát 2016 februárjában Gyertya-
szentelõ Boldogasszony ünnepén.

Balogh Jenõ festõmûvész fogadalomból, szülei emlékére építette saját kezével (mások gyönyörûsé-
gére), visszaidézve a közeli, hasonló kiskápolna emlékét, amit leromboltak. Bíró László tábori püspök
az áldás és ima elõtt a szolidaritásra is példát mutató új kápolna láttán örömét fejezte ki, s elmondta,
hogy az útszéli kápolnák a népi vallásosság kincsei. Tárgyiasult formái voltak a belsõ világnak, amelyet
a régiek nemigen mutattak ki. Ezekben az ember Isten iránti hite, hûsége, illetve egymáshoz való ra-
gaszkodása testesült meg.

A régi kápolnákhoz hasonlóan itt is készült felirat:
Omnia ad maiorem Dei gloriam [Mindent Isten nagyobb dicsõségére] 2015. szeptember 5. Buzás

Rozália Balogh Jenõ
A kápolna feliratában a dátum Kalkuttai Teréz Anya

halála idejét jelzi, amely Balogh Jenõ hosszas, kitartó
küzdelmének köszönhetõen már 2012 óta a Jótékonyság
Világnapja.

Szekszárd legújabb szent helyét a szekszárdi születé-
sû, s közösségéhez végtelenül ragaszkodó Bíró László ál-
dotta meg szépszámú érdeklõdõ (ha úgy tetszik, zarán-
dok) elõtt.

A kápolna építése összefonódott egy szekszárdi kö-
zösségi kutatómunka végeredményeként született, a Ke-
resztek és kiskápolnák Szekszárdon címû kötet megjelen-
tetésével (recenzióját lásd Honismeret 2015. 3. szám). A
város 43 vallási emlékérõl van szó, közülük kettõ szobor,
szoborcsoport mûemlék, a többi helyi védelem alatt áll.
Az értékmentés, megóvás egyre nagyobb szerepet kap,
folyamatosan szükség van az önkormányzati, egyházi se-
gítségre. Az értékõrzés mellett a könyv és a kiskápolna
felépítése, léte is arra késztet egyre több helybélit, hogy
vállalja a bemutatott kegyhelyeink, kultúrtörténeti reme-
keink környezetének gondozását, keressen újabb adato-
kat a kutatást segítve. Igazi szolgálat ez, hiszen felélesz-
tõdött a remény, hogy szélesebb közösségben van igény
az értékmentésre, a megmaradás segítésére, a fõhajtásra.

Eleink szent tereinek hite, a népi vallásosság gyakorlata így õrzõdik meg, s ami régen fontos volt az
itt lakók mindennapjaiban, az talán ma is megállásra, csendes fohászra késztet, útmutatást, eligazítást
várva-kérve.

Öröm, hogy az új kápolna híre sokfelé eljut, keresztjárásra indulnak gimnazisták, csoportosan túráz-
nak szekszárdi keresztek és kiskápolnák nyomában, zarándokok jönnek.

Köszönet az építõnek, a megújítónak, a felújítónak, a gondoskodónak!

Elekes Eduárdné
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A kápolna és megalkotója, Balogh Jenõ


