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„Veletek és értetek mondom: Isten, áldd meg a m agyart!”
[Ferenc pápa beszédének magyar nyelven elhangzott részlete]
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Hungexpo

A fényképeket Gieszer Richárd | Gresz István | Jani János | Kató-Bellavics Ágota | Kató Csaba | Laszlovszky
István | MTI-Máthé Zoltán | MTI-Szigetváry Zsolt | MTI-Vasvári Tamás | Szennyes Krisztián-vasarnap.hu
készítette. Hálás köszönettel fáradozásukért, figyelmességükért, készségükért!
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12 évesen vett részt az 1938-ban rendezett Eucharisztikus Kongresszus megnyitó szentmiséjén. Emlékeinek
frissessége nemcsak az akkori eseményeket eleveníti fel,
hanem a történelmi környezetről is vázlatos keresztmetszetet ad. 95 esztendősen közösségünk hűséges tagja,
7 unoka és 17 dédunoka boldog „tulajdonosa”. Dr. Lasz
lovszky Józsefné gondolatait szeretettel és tisztelettel
adjuk közre.

Tanú, bizonyság
A válogatott paripák lát ványa

Mielőtt megmerítkeznénk az 1938-as esztendőben,

A Kongresszust májusban rendezték, az iskola viszont

rövid tudósítást szeretnék kérni a családi háttérről,

szeptemberben kezdődött, vagyis – ha jól gondolom –

amelynek bizonyosan egyik következménye az akkori

az előbbin célzottan vett részt. Az akkori körülmények

világtalálkozón való részvétel.

között ez bizonyosan nem pillanatnyi, hanem megérlelt

Igen kiegyensúlyozott és szerető otthonból származom. Édesapám felvidéki, Liptó vármegyei
(jelenleg Szlovákia), tanítói hivatását – magyar
nyelvű diplomája miatt – Trianon után nem
gyakorolhatta. 1920-ban áttelepült Magyarországra, majd jegyzői oklevelet szerzett, és
Tolna megye kis falvaiban e minőségében teljesített szolgálatot. Ez a hagyaték meghatározta az én sorsomat is. Édesanyámat már az új
határok között ismerte meg, akivel összhangban nagy gondot fordítottak a taníttatásunkra;
bátyámmal 1938-ban, tehát a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus évében kerültünk
a fővárosba a gimnáziumi tanulmányok megkezdésére. Az Erzsébet Nőiskolában érettségiztem, bátyám pedig katonai pályára lépett.

családi elhatározás eredője kellett legyen.

Bizony, az egész család megmozdult. Budapest megtelt, mi is közeli és távolabbi rokonoknál kaptunk szállást. Annyit fűznék még
ehhez, hogy szüleimmel minden évben eltöltöttünk néhány napot Pesten, és ők lépésről
lépésre mindent megmutattak nekünk, valamint az egyik estén színházi előadáson vehettünk részt. Így a pesti utazás önmagában nem
volt szokatlan, és a vallásos közeg, nevelés,
példa pedig kétségtelenné tette, hogy egy ilyen
nagyságrendű eseményt személyesen szeretnénk átélni.
Amikor elérkezett a nap, és – jelképesen – odaértek
a hídhoz, az emlékek közül mi nyílik ki elsőnek?

Az Oltáriszentség-uszály a Dunán. Az Eucharisztiát azon az estén hajóra tették, magas rangú
személyzet kíséretével, a folyó két partján
pedig a hívek tömege állt sorfalat; mi az Erzsé-

bet híd és a Lánchíd között vártuk a fénylő járművet. Ehhez tartozik még, hogy erre az alkalomra készült el Budapest díszkivilágítása – el
lehet képzelni, hogy ez milyen látványos, lélegzetelállító és felemelő lehetett ebben a különleges helyzetben. Különösen amikor a hajó az
addig sötét Lánchíd ragyogó lámpasorához
érkezett.
A Kongresszus éve egybeesett Szent István ünnepével (halálának 900. évfordulóján) – nyilván nem véletlenül – és a Kongresszus egyik
legszebb eseményeként a Várból, Pacelli bíboros (a későbbi XII. Piusz pápa) és Serédi
Jusztinián hercegprímás vezetésével indult
a Szent Jobb körmenet a Lánchídon keresztül a Hősök terére. Horthy kormányzó és felesége, a politikai szereplők, a diplomáciai testület, a keleti rítus szerint öltözött főpapok...
Valamint – bevallom –, hogy engem, az akkor
12 éves leányt mennyire megfogott a Szent
Jobb két oldalán lépdelő lovas díszőrség szépsége, a válogatott paripák látványa. Az ereklyét
egyébként férfiak vitték, az erre a célra tervezett, vállon hordozható műtárgyon, a menetet
pedig gyermekek vezették. Mi azok közé a részvevők közé tartoztunk, akik az útvonal mentén
végig sorfalat álltak; az Andrássy út elején, egy
cukrászdában kaptunk előre bérelt s fizetett
helyet. Azt, hogy az egész ország megmozdult,
abból is lehetett látni, hogy – mint a csíksomlyói zarándokok a keresztaljában – zászlókkal,
táblákkal jelezték hovatartozásukat – nemcsak a kis Magyarország városai, falvai, hanem
Erdély, Felvidék, Délvidék küldöttei is.
Augusztus 20-án az Alkotmány utcában láthattuk azt az
eredeti arculatával, állapotában ragyogó vasúti kocsit,
amely a Szent Jobbot országjáráson hordozta.

Igen, ezt a szerelvényt a koronaőrség kísérte el
a Kongresszus utáni útjára, minden magyar
lakta területre. Még talán érdemes megjegyezni, hogy ez a vagon nem azonos az aranyvonattal.
Emlékezetes még – bár nem személyes tapasztalat – a férfiak szentségimádása, amelyen
több százezren vettek részt. A záró szentmisét a Hősök terén Pacelli bíboros vezette, ezen
természetesen ott voltunk, s bár igen magas
emelvényt építettek, az akkori technikai lehetőségek inkább a hallást, mint a látást tudták
segíteni.

Kicsit eltávolodva a Kongresszustól: említette Édesapja
felvidéki gyökereit, s bár e katolikus világtalálkozó időben már messzebb került az érzéketlen és gonosz trianoni határozattól, viszont a közeledő bécsi döntést még
nem láthatta. Vajon az akkori, bizonyosan erőteljesebb
hitvallás, hitre való készség mennyire keveredett össze
a nemzeti trauma emlékével, vagyis a Kongresszus erősödött-e, társult-e hazafias töltéssel?

Egyértelműen. Akkor Trianon mindennapi téma
volt, benne éltünk; Édesapám végigharcolta az
első világégést, és a másodikban esett el. Trianon után, 1922-ben mehetett át a mesterséges
határon, s láthatta a szüleit utoljára; 20 évvel
később a szomszédos ország hatóságai még
a temetésükre sem engedték be. Az ebben való
elkeseredés a sorsunk részévé vált.
A Bartók Béla úton beszélgetünk. Hogyan került a család ide, a Szentimreváros vidékére?

Ennek története és előzményei nem férnének
bele a Lépcsőbe. Csak vázlatosan: 1944. április
2-án kezdődtek a bombázások, az angol repülők mindig 11 órakor értek fölénk (az oroszok
pedig 22 órakor).
Milyen megható gondolat közölni a menetrendet előre.

Kétségtelenül segített a beosztásban, hiszen
ekkor érettségiztem az Erzsébet Nőiskolában (most Teleki Blanka Gimnázium) az intézet Ajtósi Dürer sori épületében, kora reggel
a pincében. 7 órakor kezdtük az írásbelit, majd
a szóbeli következett, amit a légierő érkezése
zárt le.
Az érettségi után hazamentem, de nagybátyám
világosan látta, hogy Tiszakécske esetleg többször is veszélyes vidék lesz, leginkább a románok mohósága okán.
Valamint szerettem volna Pesten továbbtanulni,
itt kezdeni el a gyógyszerész fakultást. 1945.
szeptember 1-jén költöztünk fel – a Jóisten
kegyelme egy Vak Bottyán utcai lakást „bérelt”
nekünk, majd 1946. november 1-jétől pedig ez
a Bartók Béla úti ház lett az otthonom, immáron 70 éve.
A hivatásom is ide köt – az egykori Simplon-épülettel – benne a mozival – szemben most is
működő patikához. S mindezek után, 95 évesen talán bizonyosan állíthatom, hogy ehhez
a közösséghez hűséges maradok.
Ne keressünk jobb végszót ennél. Köszönöm a beszélgetést, és sok áldást kívánok!

C sányi Tamás
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Ciszterci Szent Imre-templom
Német nyelvű szentmise Ägidius J. Zsifkovics kismartoni
püspök vezetésével
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Fotó: MTI-Máthé Zoltán
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Fotó: Szennyes Krisztián-vasarnap.hu

Szeptember 11. |

Kossuth tér – Hősök tere

Az Eucharisztikus Kongresszus lehetőséget adott számunkra, hogy újragondoljuk
kapcsolatunkat az Eucharisztiával, és mindezt közösen tegyük. A Szentimrében is sokan
dolgoztak azon, hogy együtt ünnepelhessünk. Köszönjük a rengeteg segítő között a sok
időt, energiát és türelmet Bátor Annának, Csányi Tamásnak, Gianone Jánosnak, Várhelyi
Ferencnek, Várhelyi Gábornak, Semsei Rudolfnak, Török Katának és Tamásnak valamint
a német nyelvű szentmise ministránsainak. Dr. Zöldy Máté | NEK csoportvezető,
az egyházközség világi elnöke

10

Lépcső / 2021 / NEK

Lépcső / 2021 / NEK

11

lépcső

lépcső

Hősök tere
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Lélekemelő volt a reggeli zsolozsma és a szentmisék
zenei kísérete. Mintha angyalkórus énekelt volna. Az Úr gondoskodó szeretete nyilvánult meg az önkénteseken keresztül minden területen. A tökéletes szervezésben, a mindenre
kiterjedő figyelmességben, az ajándékozó szeretetben, a vendéglátásban, az előadásokban. Érezhető volt, hogy Krisztus
a fő, és mi az Ő teste.
Kissné Rózsa Mária

•

A Jóisten végtelen kegyelméből csodálatos embereket
ismerhettem meg a rendezvények során önkéntesként. Legnagyobb tiszteletem Csókay András professzornak! Találkoztam egy ízig-vérig székely emberrel, aki a csíksomlyói búcsú
egyik szervezője. Egy hónapja ötödmagával, gyalog indult
el, hogy ideérjen. A többiek sajnos lemorzsolódtak; ő nagyon
boldog volt, hogy megérkezett. Amúgy ezen a napon – nem
hiszem, hogy véletlen – pont egy szentimrés diák volt a munkatársam. Vasárnapi élményem egy Nagyvárad mellől érkezett görögkatolikus atya; leült a szektor sarkában, és 10 óráig
rózsafüzért imádkozott. Úgy gondolom, sikerült beimádkoznia a teret...
Attila

•

Számomra a NEK legmaradandóbb mondata: „Akkor
rájöttem, hogy egy élő szentségtartó vagyok” (Mary Healy).
A legegyszerűbb és legnagyszerűbb igazságok Böjte Csaba
előadásában hangzottak el. A legreménykeltőbb témakör
a cigánypasztoráció és részvétel, a lovári mise. A legnagyobb
közösségi élményem a Kossuth téri mise és a körmenet. A legkönnyebben továbbadható rész: az „Ő és én” sorozat videói.
H o r vá t h Á k o s

•

A nyitómisén azonnal megérintett a szépség, a közösség Krisztusban és a vágy, hogy részt akarok venni minél több
eseményen. Ahogy haladtak a napok, ez csak erősödött bennem. Sorolhatnám: a riói érsek és Szabó Konstantin Kárpátaljáról, Afrika-est a Bazilikában, kedden Ars Sacra-kiállítás,
szerdán a Hungexpo Mianmar bíborosának üzenetével: „A
türelem életerő, ott van a világegyetem véget nem érő mozgásában”. Csütörtök nagy élménye a szentségimádás a Bazilikában. Gondoltam, hogy sokan lesznek, de ekkora tömegre
nem számítottam. A szombati körmenet fényességén már
nem is lepődtem meg; az előző napok élményei egyértelműen vezettek ehhez a tanúságtételhez, ehhez a valós, imádságos, megrendítő együttléthez. A Statio Orbis Ferenc pápa
mosolygó, szerető vezetésével megkoronázta mindezt. Valahogy az egész város szentebb lett, Budapestet beragyogta
a derű, a szeretet. Már csak az a kérdés, hogy milyen lesz az
élet a NEK után…?
Ku s l i t s n é Z l i n s z k y M á r i a

Elhunyt édesapám, dr. Székely Tamás ifjúkoromban sokszor említette, hogy milyen felemelő élmény volt cserkészként részt venni az 1938-as Eucharisztikus Kongres�szuson. Most megértettem, miért. A világháború borzalmait
és az azt követő nehéz éveket azért tudta a nemzet elviselni,
mert még élt benne a lélek és hit felemelő ereje. Tapasztalhattuk, hogy a rendezvény nagyon sok embert mozgósított,
az egyház nagy energiát fordított a felkészülésre és megvalósításra, az emberek örültek egymásnak, amikor ismerőssel
találkoztak, a közös szentmisehallgatás, éneklés felejthetetlen élményt, valódi feltöltődést adott. Példás volt a szervezés,
kedvesek a fiatal segítők, akik rengeteg terhet, munkát vállaltak, és mindez összegződött a tömeg hangulatában. A nyitó
és a szombati körmenettel lezárt mise a hit mellett a hazafias
érzést is felszínre hozta, hiszen magunkban voltunk; Ferenc
pápa jelenléte, közreműködése vasárnap érthető módon rá
irányította a figyelmet. Helyesen, hiszen előzetesen elég sok
negatív vélemény kapott hangot vele és a látogatással kapcsolatban. Kedves, barátságos viselkedése hozzájárult a „Jézus
Krisztus földi helytartója” pozíció megerősítéséhez. Köszönet mindenkinek, aki a szervezésben, lebonyolításban időt
és fáradságot nem kímélve azon dolgozott, hogy a kongres�szus zavartalan és gördülékeny legyen. Az emlék sokáig fog
élni a résztvevőkben. Biztos, hogy a rendezvények, az előadások és a nagy tömeg szentáldozása sokunkban erősítette meg
a hitet.
Székely Gábor

•

Lenyűgözött a szombat esti szentmise és körmenet. Sosem gondoltam volna, hogy ennyien vagyunk hitben,
reményben, szeretetben. Végső soron Istenben. Le nem írható
az az érzés, ahogy a hívők ezrei fegyelmezetten, énekelve
vonultak. Egyszerűen felemelő érzés volt ott lenni. Persze
nem kevésbé jellemző ez a vasárnapra. Sokkal közelebb került
a szívemhez Ferenc pápa. Azóta módom volt több, a Hungexpón és a Széll Kálmán téren megtartott előadást, vallomástételt meghallgatni, és erre – digitálisan – még sokáig lesz lehetőségem.
Mindig tudtam, hogy mi, magyarok jól tudunk világeseményt
rendezni, de ezúttal külön megemelem a kalapom! Sokkal
többet kaptam a Kongresszustól, mint amire számítottam,
számos új, hasznos szempontot ahhoz, hogy hitéletem javuljon, közelebb kerülhessek a Mindenhatóhoz.
D r. D o b a i Ká l m á n

•

Amikor az ember megöregszik, időről időre kitűz
maga elé egy célt, egy eseményt, amelyet még földi élete során
szeretne megélni. Ilyen volt számunkra az Eucharisztikus
Kongresszus. Az elsők között regisztráltunk, a nyitó szentmisére nagyon közeli szektorban kaptunk helyet, és azonnal
megérintett bennünket a lelkület, a nagyszerű rendezés, az
oltár, a feszület, a kórus, a zenekar, az elsőáldozók, a katoli-

kus iskolák diákjai, a rengeteg pap és püspök. A ragyogó napsütésben érezni lehetett a Szentlélek jelenlétét. Ott dobogott
a világegyház szíve. Megéltük magyarságunkat, katolikus
hitünket és az Eucharisztia szeretetét.
Juhász Sándor és Zsófi

•

Az utcán, a villamoson idegenek megszólítják egymást,
mintha természetes lenne, hogy mindenki ODA megy. Kézzelfogható az Úr jelenléte a városban, még a levegő illata is
más. Ekkora egységet, áradó szeretetet 30 éve éreztem utoljára… Szeretném újra átélni, átimádkozni ezt a hetet, hogy
világos legyen, mit kaptam, hogyan folytassam.
Zsuzsa

•

Hosszan készültünk. Hosszabban, mint terveztük. Megszerettem az imát, amit a templomban vagy a képernyő előtt együtt mondtunk, „hogy az önmagát értünk
feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük”. Az Andrássy út fölötti
kivetítőkön hol az Oltáriszentség, hol a légi felvételek látszottak, sokszor mi, egyesek közülünk, akik hosszan-hosszan
gyalogoltunk, „hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük”. Tolóerő? Találkozzunk minél többször péntekenként és csütörtök esténként, mert a légi felvételeken még
mindig látszik a magyar valóság, csak időközben megtanultuk, hogy hol azt, hol az Oltáriszentséget, hol egymást nézve
valósulhat meg az továbbra is, „hogy az önmagát értünk feláldozó és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük”.
Sz. Eszter

•

Nagy öröm volt számomra, hogy:
• milyen óriási kínálatot láthattunk a Margit-szigeten, a családi
napon;
• százezernyi testvéremmel együtt én is felemelhettem fáklyámat az eucharisztikus himnusz refrénjére;
• a zárómisén, amikor azt kérték, hogy maradjunk egy percig
csöndben, akkor százezernyien teljes csöndben voltunk;
• milyen gyönyörűen szólt a többezres kórus;
• kiváló volt a hangosítás és az énekek, végig az Andrássy úton
(szombaton);
• nagyszerű hitvallást hallhattunk köztársasági elnökünktől;
• sok szentimrésre ráismertem a közös póló láttán;
• sok önkéntest láttam a rendezvényeken;
• sikerült problémamentesen, profi módon megszervezni
a találkozót.

Nagy hála van bennem, hogy egész héten részt
tudtam venni a Kongresszuson. Olyan sok szép, áldásos
élményben volt részem, hogy nem tudok kiemelni ezekből
egyet-kettőt. Külön öröm volt számomra, hogy szentimrés
közösségünk néhány tagjával és ritkán látott ismerősökkel
tudtam megosztani mindezt.
J u h á s z A n i ta

•

Nem felejthető, tartalmas élmény volt.
D r. M á t é Z s o l t

•

Szerdán, a bizánci liturgia napján könyveket is lehetett vásárolni. Mindig végignézem a címeket, hátha találok
olyat, amit szeretnék és elérhető. Találtam valamit, de nekem
magas áron – csak nézegettem, nézegettem. A mellettem lévő
férfi felajánlotta, hogy megveszi nekem. Elfogadtam. Egy
kérése volt, hogy imádkozzak a lányáért. Azóta minden nap
így teszek.
S. E.

•

Hétéves unokám (Asbóth Cecília) a fáklyás felvonuláson: Papa, hát nem csodálatos, hogy ennyien szeretik a Jóistent?
•
Kisministráns szemmel:

• Külön szektorba szólt anyukámmal a jegyünk, mégis egy szektorba mehettünk
• Látszottam a nagy képernyőn
• Vett a kamera
• Találkoztam a pápával!
• Nagyon jók voltak az énekek
• Jó volt közösen vonulni és énekelni a körmeneten
• Tetszett Csaba testvér előadása az istenképekről
• Nagyon jó volt, hogy kaptunk ministránscsomagot
• Bár bezárták a bejáratunkat, mégis bejutottunk a pápai misére
• A körmenet végéig életben tartottam a lángot
• Nagyon tetszett a fényjáték
• Sok ismerőst láttam
• Sokan voltunk
• Láttam a pápát
• Jó volt az úttest közepén sétálni
• Lefotóztam a pápát
• Tetszettek az énekek
• Benne voltam a TV-ben
• Bejutottam a német mise utáni VIP-fogadásra
• A Margit-szigeten jó volt a Kaláka-koncert, a Lego-sátor, meg
lehetett nézni egy mentőautót belülről
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