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a z t hallja m ról atok .. . , 
hogy egyáltal án nem ij edtek 
meg a z ellenfelek től
Fil 1 ,28
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beteljesítve minden korábbit

„Várom a holtak fe ltá m adását és a z e ljöVe ndő örök é letet.”

het ki. Lisieux-i Szent Teréz utolsó szavai ezek voltak 
(huszonnégy évesen távozott a földi életből!): „nem 
halok meg, hanem átlépek az Életbe!”

Emberi természetünk tiltakozik az ellen, hogy a halál-
lal létünk összeomoljon, a semmibe hulljon. Kérdez-
hetjük: találgatásokra vagyunk utalva létünk nagy 
kérdésének – a halál utáni élet létének, avagy nem 
létének megválaszolásában? Nem! A kinyilatkozta-
tás – azaz Istennek, a történelem folyamán az embe-
riségnek adott üzenete – világosan beszél az örök 
életről, a halál utáni külön ítéletről, a test feltáma-
dásáról (vagyis a teljes ember helyreállításáról) és az 
utolsó ítéletről. A hívő ember számára éppen ezért 
nem lehet a halottak napja csupán fájdalmas visz-
szaemlékezés elhunyt szeretteire. Természetesen 
érthető a fájdalom. Krisztus Urunk is megsi ratta 
elhunyt barátját, Lázárt. Mélyen megrendítette őt 
a naimi ifjú édesanyjának fájdalma.

„Szent és üdvös dolog tehát imádkozni a halottakért, 
hogy feloldozást nyerjenek bűneiktől” – olvashatjuk az 
Ószövetség egyik kései könyvében, a Makkabeusok 
második könyvében (2Makk 12, 46). Ha mi, itt mara-
dottak imádkozunk értük, akkor majd ők is segíte-
nek bennünket az Isten közeléből. A szeretet, vagyis 
Isten a halálnál is nagyobb. Isten által van köze egy-
máshoz a földön élő, küzdő egyháznak, a szenvedő 
egyháznak (vagyis a tisztítóhelyen szenvedő lelkek-
nek) és a győzedelmes egyháznak, vagyis a szentek-
nek. Az ima így összeköt bennünket elhunyt szeret-
teinkkel.

„A mi hazánk a mennyben van” – írta Pál apostol (Fil 3, 
20). Milyen távlatot nyithat meg számunkra annak 

a tudatosítása, hogy az Istennel való örök közösségre 
vagyunk teremtve. Bárcsak mindig, mindent az örök 
élet tudatában és távlatában tennénk!

„Miért keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, feltá-
madt!” – mondják az angyalok a feltámadt Jézus sír-
ját felkereső asszonyoknak (Lk 24, 5-6). Elhunyt sze-
retteink a halállal nem megsemmisültek, hanem 
élnek. Reményeink szerint az Istennel való teljes 
közösségben, vagy még a tisztulás állapotában, úton 
az Istennel való közösség felé. Reméljük, hogy Krisz-
tus Urunk magával vitte őket abba a boldogabb, tel-
jesebb, dicsőséges életbe, ahová feltámadásával 
előrement, és amely életbe mindannyiunkat hív. 
Vágyakozzunk erre az életre, hogy halálunk majd ne 
fájdalmas elszakadás, ne a földi létből való kimúlás, 
hanem az élet teljességébe való belépés legyen. Oda, 
ahol találkozhatunk majd az örök Szeretettel, és bol-
dog, soha el nem múló közösségben leszünk azokkal 
a szeretteinkkel, akik már előrementek.

Urunk, Istenünk! Veled a halál fájdalma is legyőzhető. 
Taníts meg bennünket túllátni szeretteink halálán és 
saját halálunkon is. Hisszük, hogy a halál nem elmúlás, 
hanem átlépés Hozzád. Tudjuk, hogy a szeretet és az 
abból fakadó tettek örökre megmaradnak. Így a szere-
tetből véghezvitt cselekedeteink elkísérnek bennünket. 
Krisztus Urunk szenvedésére és halálára a feltámadás 
volt a válasz. Ez a halálon aratott győzelem adjon értel-
met az ember szenvedésének és halálának. Ámen.

husz ár lőrinC o.Cist.

a mindenszentek ünnepe és az azt követő 
halottak napja azt üzeni: van egy „másik 

világ”. Bár ez távoli, sőt hihetetlen, és hihe-
tetlenségében félelmetes is. Utóbbinak legin-
kább akkor érezzük, ha közeli hozzátartozónk 
lép át a „másik világba”, vagyis távozik a földi 
létből, meghal. A mindenszentek ünnepe és 
a halottak napja azt is üzeni számunkra, hogy 
akik átléptek a másik világba, azokkal kap-
csolatban vagyunk. Mindenszentekkor ünne-
peljük a diadalmas egyházat, vagyis azokat, 
akik már eljutottak életük céljához, az Isten-
nel való teljes közösségre. Ám ők – hitünk sze-
rint – imádkoznak, közbenjárnak értünk. Ők 
a szentek, akik valamikor itt éltek.

Halottak napján a szenvedő egyházról emlé-
kezünk meg, imádkozunk elhunytjainkért, 
azokért, akik még nem készek arra, hogy 
eljussanak az élet teljességére. Még tisztul-
niuk kell, de már – úgymond – a mennyor-
szág előcsarnokában vannak. A két ünnep 
azt jelzi nekünk, hogy a szeretet átlép a halá-
lon. Vagyis üzenetük biztató.

Isten annyira szereti teremtményét az embert, 
hogy szeretetének megtapasztalásához az 
ember részéről nem elég a földi élet ideje. 
Ezért örök életre hív bennünket, örök éle-
tet ajándékoz nekünk. Hogy részleteiben ez 
milyen, milyen az a bizonyos mennyország, 
nem tudjuk. De „szem nem látta, fül nem hal-
lotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten 
azoknak készített, akik szeretik őt.” –vallotta 
Pál apostol (1Kor 2, 9), Izajás prófétát követve 
(Iz 64, 3) Isten mindent felülmúló életre, bol-
dogságra hív bennünket. Ám a mennyország 
megígért boldogságával szemben a földi lét-
ben ott a halál és a halálhoz vezető szenve-

dés. A szenvedésben és a halálban a végtelen 
magány. Miért van ez így? Miért nem lehe-
tünk már itt a földi létben maradéktalanul 
boldogok?

Jézus Krisztus kijelentései szerint már boldogok 
vagyunk, a tapasztalható rossz és szenvedé-
sek ellenére is, itt a földi létben. Hiszen eze-
ket mondta: „Boldogok a lélekben szegények, 
mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik 
szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. 
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Bol-
dogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 
mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalma-
sok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok 
a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Bol-

dogok a békességben élők, mert Isten fiainak 
hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szen-
vednek az igazságért, mert övék a mennyek 
országa. Boldogok vagytok, ha miattam gya-
láznak és üldöznek benneteket, és hazudozva 
minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örül-
jetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a menny-
ben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a pró-
fétákat is.” (Mt 5, 3-12) Nem boldogok leszünk, 
hanem már most boldogok vagyunk!

Krisztus Urunknak ezen mondásai nem-
csak ígéretek, nem csupán a jövőre, hanem 
a jelenre is vonatkozó kijelentések. Vagyis 
akkor is boldog lehetsz, ha sírsz, ha méltány-
talanságokat viselsz el, ha szenvedésben 
van részed. Azért, mert boldogságod forrása 
az Isten lehet. Ha olyan szegény vagy, hogy 
gazdagságod csak és egyedül az Isten, akkor 
maradéktalan boldogságban lehet részed, 
hiszen már Isten országának részese vagy. 
A mennyország tehát már itt, a földön elkez-
dődhet, és odaát, a másik világban teljesed-

Írásunk szerzője  

plébániánk káplánja,  

ciszterci szerzetes,  

több mint  

két évtizede pap. 
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küldetés, tudat

m agyarnak le nni |  1 ∙2∙3 ∙4 ∙ 5 ∙ 6 ∙7∙ 8 ∙

iddogálva danolni. A magyar nemzet erkölcsi 
tisztaságát még Bonfini is dicséri; a nők tisz-
teletben tartása a magyarnak mindig kiváló 
erénye volt.

Mint értéket, adjuk át gyermekeinknek az 
ősmagyarok erkölcseiről, szokásairól szóló 
tudósításokat, a mondák ősi jelképeit. Igen 

fontos, hogy ismerjük, átörökítsük, amit ele-
ink megőriztek, és legyünk büszkék évezre-
des történelmünkre. 

 
törökné jordán k atalin

az előző részben az egészséges nemzettu-
dat sérüléséről írtam, ennek okát első-

sorban a megfelelő ismeretek hiányának 
tulajdonítva. Jelen írásban szeretném mind-
azt kiemelni, ami büszkeséggel tölthet el 
bennünket, magyarokat.

Nehéz választ adni arra a kérdésre, hogy a hosz-
szú vándorlás alatt, idegen környezetben, 
életviszonyainak megváltoztatásával járó 
válságok közepette, miképpen tudta e nép 
megtartani magát, s hogyan maradt fenn 

egyedülálló nyelve. A legkülönfélébb tudo-
mány képviselői tűnődnek azon, hogyan 
lehetséges, hogy az aránylag kicsiny lélek-
számú magyarság nem veszett el az ide-oda 
hányódó népek forgatagában.

Fennmaradásának lényeges eleme lehetett 
a népi vagy etnikai tudat, amely az össze-
tartozás érzését táplálta és tartotta életben. 
Ennek egyik fontos kifejezője a népi önelne-
vezés: a magyar népnév, mely igen ősi gyö-
kerű. Az ősmagyarság a Kr. e. I. évezred köze-
pén vált ki az ugor közösségből, őseink így 
a korai vaskor időszakában kezdték meg 
önálló népi életüket.

Az etnikai tudat másik, igen fontos megnyil-
vánulási formája a közös származás tapasz-
talata, mely az eredethagyományban nyil-
vánul meg. A csodaszarvas legendája 
a magyarság, a turulmonda pedig az Árpád-
ház eredetmondája. A hun-magyar rokonság 
emlékezete szerint pedig e földet jogos örö-
kül vettük birtokba. A Képes Krónika (1353) 
így tudósít erről: „Az Úr visszaadta a magya-
roknak Pannóniát, mint ahogyan Izrael fia-
inak Mózes idejében örökségül adta Kánaán 
valamennyi országát.” A magyarság válasz-
tott népként, küldetéstudattal érkezett Euró-
pába. Mindennek nagyon fontos eleme az 

egyistenhit és az evvel való korai találkozás, 
amely bizonyosan segítette a kereszténység-
gel való azonosulást. A magyarság hitt a túl-
világi életben, megkülönböztette a testet és 
a lelket, tudta, hogy a világot Isten terem-
tette, és a mennybe vezető emberi utat egy 
égig érő fában képzelte el. Szűz Mária elfoga-
dásának és egyedülálló tiszteletének előképe 
pedig a Boldogasszony, a „világanya” alakja, 
aki az égbolt kék palástjával védőleg takarja 
be a földet.

A magyar törzseket a történelem eseményei 
legalább másfél évszázadon át, fokozatosan 
készítették fel a kereszténység felvételére. 
Ennek fontos állomása találkozásuk Cirillel 
és Metóddal, akiknek tanítása nyitottá tette 
őket a kereszténységre. László Gyula* szerint 
a keresztény szókincs még Árpád honfogla-
lása előtt kellett, hogy beépüljön a magyar 
nyelvbe, melynek honfoglalás előtti műsza-
vaival akár az egész Bibliát le lehetett volna 
fordítani. A kereszténységgel való korai talál-
kozást bizonyítja, hogy a kereszt ábrázolása 
már ott látható az etelközi korszak sírjaiban 
a nyeregtáskákon.

Cikksorozatom célja, hogy erősítsem hazaszere-
tetünket, legyünk büszkék elődeinkre.  
A kortársak véleménye, meglátásai segíthe-
tik mindenkori önértékelésünket: a perzsa 
Gardizi „jó arcú” magyarokról beszél, akik 
bátrak és tekintélyesek. Ottó freisingi püspök 
barátságtalanul nyilatkozik ugyan, de elis-
meri, hogy megfontoltak és a közügyek iránt 
nagyon érdeklődők. Bölcs Leó bizánci csá-
szár szerint a magyar szabad és nemes nép. 
Náluk szent az adott szó. Nagyszerűen bírják 
a munkát és a fáradalmakat, az égető mele-
get és a fagyos hideget. A magyar vitéz nyílt-
szívű és kedélyes, szeret évődve mulatozni és 

Írásunk szerzője könyv-

táros-tanár, tősgyökeres 

szentimrevárosi,  

a plébánia és a képvise-

lő-testület aktív tagja,  

közösségvezető.

Nyolc részes sorozata az 

államalapítás 1000 éves 

évfordulójára, a Lép-

cső számára készült. Az 

azóta eltelt idő ellené-

re e gondolatok semmit 

nem vesztettek érvé-

nyességükből,  

az elmúlt több mint  

két évtized pedig a szer-

zőt sorainak újragon-

dolására, frissítésé-

re késztette, különösen 

a közben felnövekvő  

generációk javára.

*László Gyula (1910–

1998) Széchenyi-díjas 

régész-történész, kép-

zőművész, egyetemi ta-

nár. A kettős honfogla-

lás, majd a magyarság 

eredetelméletének meg-

alkotója.

Fotó:  

Szemkeő András

„nyíltszívű  
és kedélyes,  

szeret évődve  
mulatozni  

és iddogálva  
danolni”
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barát vagy ellenség?

forgáCsok harminC é V után

néhány közhely
A szabadság gyümölcseihez szabad embe-

rek kellenek, a négy évtizedes szovjet világ 
ebben végezte a legnagyobb pusztítást. 
A számunkra korábban ismeretlen négy sza-
badság – az áruk, a tőke, a szolgáltatások és 
a személyek szabad áramlása – sok tekintet-
ben inkább nehézség, mint hajtóerő a remélt 
kibontakozás útján. Ez a dolog természeténél 
fogva mindig az éppen erősebbnek kedvez, 
a terep tehát sajnos kifelé, egészen ponto-
san nyugat felé lejt, így legjobb erőink szinte 
minden rétegből elhagynak minket, soha-
sem látott magyar diaszpórát hozva létre 
Európa gazdagabb államaiban. Nem vigasz-
taló, hogy másokkal is ez történik. A tenden-
cia megfordítására aligha van biztos recept, 
de néhány dolog azért világosan látszik. 

A világban még mindig vannak szilárd pon-
tok, amelyekre egy barátságosabb jövő épít-
hető. Ezeket kell keresni, és ahol lehet erő-
síteni. Kivételes, nem mindennapi feladat 
ez, és négy éves ciklusok horizontján (hata-
lom megszerzése, harc a megtartásáért és az 
újraválasztásért) kezelhetetlen. Átlátható és 
kiszámítható viszonyok megteremtésével és 
fenntartásával a gazdasági stabilitáson foly-
ton dolgozni kell, de ezenközben nem sza-
bad megfeledkezni a működés hosszú távú 
feltételei szempontjából döntő jelentőségű 
egészség, a tudomány és kultúra, valamint 
a mesterséges és természeti környezetünk 
ügyének hasonló szellemű, távla-
tos fejlesztéséről sem. És nem mon-
dunk újat azzal sem, hogy mind-
ezek mögött szilárd alapot kell 
(kellene!) képezzen az okta-
tásügy valamennyi, egy-
másra épülő/építendő és jó 
esetben egymással együtt-
működő szintje és ágazata.

közösség, erő, forrás
Az oktatás megszervezése 

különösen nehéz feladat, 
mert nem egyszerűen a mun-
kaerőpiacon jól hasznosítható tudást 
kell közvetíteni, hanem kultúrát kell 
átadni és megalapozni egy olyan 
korban, amikor erre a területre iszo-
nyú globális nyomás nehezedik,  

a hagyományos műveltség elemei sorra 
esnek áldozatul a technika újításainak,  
a világon végigsöprő divatoknak, ország- és 
régióhatárokat nem ismerő karrierutak csá-
bításának és ki tudja még mi mindennek. 
Márpedig amikor a hagyományos műveltség 
kiszorulásáról beszélünk, nem egyszerűen 
a régi és új közötti elkerülhetetlen kiválasz-
tódásról van szó, hanem arról, hogy ennek 
során a következő generációkat megfosztjuk 
a világban való önálló tájékozódás és kritikai 
gondolkodás eszköztárától. Ezek hiányában 
pedig nem fejlődik ki az információáradat-
ban tájékozódni képes, önálló személyi-
ség, és nincs mire építeni a nemzeti identi-
tást sem. Lehet, hogy a globális tőkének nem 
ilyen munkaerőre van elsősorban szüksége, 
de ha egy nemzeti közösség és egy ország tár-
sadalma nem akar feloldódni a nihilben és 
így a világ perifériájára szorulni, erőforrása-
inak kiemelt hányadát okos szakpolitikával, 
tartósan erre a területre kell összpontosíta-
nia. Belátható időben ez teremti meg a társa-
dalom szintjén is a béke feltételeit.

dr . entz géz a

a kérdés olyan régi, mint a történelem, sőt 
bizonyos szempontból a földi élet törté-

nete is erről szól. Egyebek közt az a további 
kérdés húzódik meg ugyanis mögötte, hogy 
mi a fejlődés legfőbb rugója: a szembenállás 
vagy az együttműködés? A kevésbé lefegy-
verző válasz lehet az is, hogy mindkettő. Ha 
innen nézzük, akkor ideje van a vitának, és 
ideje van a megegyezésnek is. Most vajon 
éppen merre tartunk? A minket nap mint 
nap érő hírözönben, de már-már hétköznapi 

tapasztalataink nyomán is egyre markán-
sabban merülnek fel efféle kétségek. A fosz-
szilis energiaforrások ellenőrzéséért folyó 
egyre több szereplős ádáz küzdelem kapcsán 
egyesek új hidegháború kezdetét vizionálják, 
miközben az olyan nyomasztó problémák, 
mint – többek közt – a migrációs nyomásért 
is nagyban felelős klímaváltozás nemigen 
éri el a világ döntéshozói jelentős részének 
ingerküszöbét. 

botokkal és köVekkel?
„Aki elfelejtette a múltat, arra van ítélve, hogy 

megismételje azt” – ebben a megvilágításban 
ugyancsak illúziónak tűnik, pedig már min-
denki tudja, hogy a negyedik világháborút 
botokkal és kövekkel fogják megvívni. A vég-
zet tehát olyan világosan áll előttünk, hogy 
már szinte kézzelfogható. Mégis elkerülhe-
tetlen? De akkor mit tehetünk mi? Például 
e sorok írója és olvasói? Mert a mi felelőssé-
günk semmivel sem kisebb, mint másoké, 
hiszen végső soron mindenki saját magáért 
felelős. Magyarok vagyunk, tehát leginkább 
Magyarország sorsáért vagyunk felelősek. 

 „Előttünk egy nemzetnek sorsa áll” – sokan 
éreztük így a (politikai) rendszerváltozás 

éveiben. 1990-ben páratlan történelmi esélyt 
kaptunk. A hatalmi tér úgy változott, hogy 
éppen senki nem szőtt terveket az aláve-
tésünkre, modern történetünkben először 
potenciális barátok körében szabadon dönt-
hettünk sorsunkról. 

A kegyelmi pillanat sosem húzható sokáig, és 
mi itt valamennyien, aligha voltunk e fel-
adatra felkészülve. Korántsem csak a poli-
tikáról vagy a gazdaság állapotáról volt szó. 
A legnagyobb hiány a békeidőben döntő 

együttműködési képességben volt. Ez az 
alapvető bizalmon alapul, azon a meggyőző-
désen, hogy a tudás az tőke, és ha ezeket oko-
san egyesítjük, sokkal többek lehetünk, mint 
külön-külön. 

határtalanul
Van tehát közös érdek, az felismerhető, nem 

barát és ellenség áll egymással szemben, 
hanem potenciális partnerei vagyunk egy-
másnak, bízunk magunkban, egymásban 
és a jövőnkben. És szorosan hozzá tarto-
zik mindehhez annak tudata, hogy a jogos 
tulajdon tartósan biztonságban van. Ezek 
nélkül nincs valódi vállalkozói piac, nincs 
nemzeti gazdaság, nem jöhet létre a társada-
lom gerincét alkotó középosztály, az ország 
lakói nem válhatnak az ország gazdáivá. 
Ha mindez nem alakul ki, a határok addig 
annyira vágyott leomlása enyhülést hozhat 
bajainkra, de fejlődést már kevésbé. A jó kor-
mányzás is alulról jön, az öntudatos, saját 
(helyi) érdekeit jól ismerő, azokat gazdaként 
kezelő s ha kell, értük harcolni képes, tartá-
sában fejlett társadalomtól, ez nem a bölcs 
vezető vagy a jó király ajándéka, ezt ki kell 
küzdeni. 

a kegyelmi pillanat  
sosem húzható  

sokáig

Cikkünk szerzője művé-

szettörténész. Családja 

1913 óta él a Gellért-he-

gyen, és sok szállal  

kapcsolódik  

a Szentimrevároshoz, 

plébániájához. 1973–

1990-ig a MTA Művé-

szettörténeti Kutatócso-

portjának munkatársa. 

1990–1994 között a ha-

táron túli magyarság-

gal kapcsolatos ügye-

kért felelős államtitkár 

az Antall-Boross kor-

mányban. 1998–2000-

ig az Országos Mű-

emlékvédelmi Hivatal 

elnöke volt. 2010 óta  

a Gellérthegyvédő  

Egyesület elnöke.
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a fonendoszkóp – magyarul fülhallgató – 
a szívgyógyászok státuszszimbóluma. 

Büszkén is viselik, a viselés módjáról mesz-
sziről felismerhető ki sebész, ki kardiológus. 
A sebész lazán felcsavarva a zsebébe teszi, 
a kardiológus vagy a nyakába akasztja, mint 
egy nyakkendőt, vagy sálként a tarkójára 
fekteti. A viselet a vélt vagy valós felsőbb-
rendűség helyzetét is jelzi: a sebész a kezé-

vel gyógyít, a kardiológus az eszével. Büsz-
kén szokták kérdezni a kívülállóktól, vajon 
a fonendoszkópnak melyik része a legfon-
tosabb? Ilyenkor van, aki a tölcsért, van aki 
a membránt szokta emlegetni. Ezek után 
a kardiológus önelégült, huncut mosoly-
lyal jelenti ki: senki sem talált, 
mert az a legfontosabb, 
ami a két fülrész 
között van. Tudniil-
lik az agyunk.

A fonendoszkóppal 
nagyon sok min-
dent meg lehet hallani, 
amit mások csak bonyo-
lult műszerek, vizsgála-
tok segítségével tudnak 
megállapítani. Ki hinné pél-
dául, hogy egy EKG eltérést 
okozó elektromos vezetési 
zavart is előre meg lehet mondani, pusztán 
hallgatódzással.

Egykori professzorom igen nagy jártasságra tett 
szert ebben – ilyenkor arcán erős koncentrá-
ció látszott, ahogy minden kis zörejre odafi-
gyelt.

Abban az időben a betegek kényelmét úgyne-
vezett fali rádiók is szolgálták – talán az idő-
sebbek még emlékeznek erre. Azért, hogy 

rádióhallgatás közben egymás nyugalmát ne 
zavarják, a nővérektől viszonylag nagymé-
retű, de lapos, egyszerű fülhallgatókat lehe-
tett kérni, amelyet a falba csatlakoztatva 
hallható lett a Kossuth adó.

Egy alkalommal, a nagyvizit során egy alvó 
beteghez érkeztünk, aki a melegben nem 
gombolta össze pizsamáját. A professzor 
úr ezt kihasználva óvatosan a mellkasára 

helyezte fonendoszkópját, azon-
ban arcán a kezdeti feszült figyel-

met és koncentrációt 
őszinte döbbenet vál-
totta fel. Az eszközt 
levette a betegről, 
majd többször visz-
szahelyezte, voná-
sain továbbra is 
az értetlenség 
jeleivel.
A feloldást 
csak később 
értettük 

meg. Rádióhall-
gatás közben az elszen-

deredő páciens füléről lecsú-
szott a fülhallgató, amelyre részben rá 

is feküdt. Így amikor a nagyviziten a profesz-
szor úr fonendoszkópját a mesterség szabálya 
szerint a beteg mellkasára helyezte, a várt 
szívhangok és zörejek helyett a szerkezetben 
megszólalt a Kossuth rádió.

dr . kerkoVits gábor

szívzörej a rádióban

törté net fone ndoszkóPPal

Bizonyára nem a derű 

az első szó, ami a gyó-

gyítással, a betegsé-

gekkel kapcsolatban az 

eszünkbe jut. Szorongva 

lépünk be a rendelőin-

tézet vagy kórház kapu-

ján, s ki tudja, hogyan 

távozunk majd. 

Az érző orvos számára 

a legnagyobb élményt 

a lelki vezetés jelenti – 

megismerni a rászoru-

lót és közösen dönte-

ni az esélyekről; milyen 

beavatkozással, milyen 

sikerarány várható... 

Nehéz folyamat, de mo-

solygós pillanatokat is 

tartogat. Szerzőnk bel-

gyógyász, kardiológus 

főorvos – alkalmanként 

évtizedek emlékeit  

rögzítő tárcáiból  

válogatunk.

A ke resz tény ség év ez re des mű kö dé sé nek, ala ku lá sá nak, ér ték rend jé nek fenn tar tó ja, 
meg ha tá ro zó ke re te a kö zös ség. Az imád ság, a gon dos ko dás, a sza bad idő kul tu rált 
el töl té se, hét köz nap ja ink és ün nep nap ja ink ese mé nyei mind e ke re ten be lül köt-
nek ki sebb vagy na gyobb kö zös sé gek hez, ame lyek nek a temp lom hoz tár su ló leg-
na gyobb egy sé ge a szent mi se. 

Az ala pí tók szán dé ka, hogy ezen mó don is hi tet te gye nek a kö zös ség épí tés – je len 
tár sa dal mi kör nye zet ben – ki emel ke dő en fon tos té nye mel lett, és ezen sze rény 
jel kép pel ösz tö nöz zék az egy ház köz ség azon tag ja it, akik e cél ér de ké ben ön zet le-
nül és hű sé ge sen vál lal nak sze re pet. Az ala pí tók hang sú lyo san sze ret nék je lez ni, 
hogy a hű sé get meg ha tá ro zó fel té tel nek te kin tik, mint olyan ér té ket, amely nem 
egy sze ren csés pil la nat ado má nya, ha nem csak hos  szú esz ten dők – leg alább egy 
év ti zed – el kö te le zett sé gé vel sze rez he tő meg. Az ala pí tók a dí jat te hát min den 
esz ten dő ben azon sze mély nek szán ják, aki a Cisz ter ci Szent Im re Egy ház köz ség 
el kö te le zett tag ja, s e kö zös ség ben vég zett te vé keny sé ge a fen ti ek kel pár hu za mos.

a dí ja zás 
A hí vek írás ban je löl het nek és ado má nyo zók le het nek. Az ado má nyo zó ne vét a dí ja-

zot tak köny ve rög zí ti. A dí jat az év vé gi há la adás al kal má val, a szent mi sén nyújt-
ják át a dí ja zott nak. A pénz for rást ki zá ró lag ado má nyok fe dez he tik, ez zel is szor-
gal maz va, ser kent ve a kö zös ség ös  sze fo gá sát. Ezen ös  szeg 100 000 Ft.

a ku ra tó ri um
A ku ra tó ri u mot 7 fő al kot ja: a min den ko ri plé bá nos, a díj ala pí tója, az egy ház köz ség 

vi lá gi el nö ke és a dí ja zot tak. Utób bi ak ki me nő rend szer ben, te hát a leg ré geb ben 
dí ja zott he lyé be a friss dí ja zott lép, ilyen mó don szol gál va a ku ra tó ri um meg úju-
lá sát. Min den dön tés hez 5 azo nos igen sza va zat szük sé ges. A ku ra tó ri um dön té-
se it a dí ja zot tak köny ve rög zí ti.

2014. Szent Im re her ceg ün ne pén: az ala pí tó

mind azon test Vé rek, akik egyet ér te nek a fen ti ek kel, és szí Ve
sen je löl né nek és/Vagy len né nek ado má nyo zók:

• a je lölt ne Vét, Va la mint sa ját ne Vü ket és el ér he tő sé gü ket 
te gyék zárt bo rí ték ba, és a sek res tyé ben Vagy a Plé bá niairo
dán ad ják le. a bo rí ték ra Csak en  nyit írjanak: szent im redíj 
je lö lés. 

•  akik szí Ve sen len né nek ado má nyo zók, azok akár ban ki át uta
lás sal, akár Csekken, akár zárt bo rí ték ban meg te he tik ezt 
a sek res tyé ben Vagy a Plé bá niairo dán. mind en eset ben je lez
zék ne Vü ket, el ér he tő sé gü ket, Va la mint a Célt: szent im redíj 
ado mány. otP bank zrt. szám la szám: 1171103420422158

kö szön j ük szí  Ves fi  gyel mü ket!

árpád-házi szent imre herceg-díj
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higgadtan, tárgyilagosan

a gye rme kbántalm a z ásról

a gyermekvédelem fontos, de elkoptatott fogalom, amely alatt min-
denki mást ért. Vannak, akiknek csak az állami intézmények jut-

nak eszébe, amelyekben a családjukból kiemelt gyermekeket látják el; 
a másik véglet, amikor kizárólag az egyházi személyek által elkövetett 
szexuális bántalmazások kapcsolódnak a gyermekvédelem fogalmá-
hoz. Pedig a gyermekvédelem az előrelátóan cselekvő megközelítéssel 
nyeri el valódi értelmét: nemcsak a gyermekeket ért sérelmek orvos-
lása a cél, hanem a megelőzés és az egészséges fejlődéshez szükséges 
tényezők minél szélesebb körének biztosítása is.

Gyakran előkerülő téma ennek egyházi vonatkozása, de sok félreértés, 
ellenséges indulat és tisztázatlanság teszi nehézzé a higgadt szembe-
nézést és a nyugodt párbeszédet. Ferenc pápa következetesen arra szó-
lít fel, hogy felismerve felelősségünket a kiszolgáltatott gyermekek 
irányába, nézzünk szembe ezzel a jelenséggel, és tegyünk azért, hogy 
valóban biztonságot adjunk a gyermekeknek.

ritkán jár egyedül
Életkortól függő módon, de minden gyermek igényli a biztonságot, hiszen 

keresi az útját a szoros kötődéstől az önállóság irányába. Másra van 
szüksége egy totyogónak ahhoz, hogy biztonságban érezze magát, 
és másra egy kamasznak ahhoz, hogy egészségesen fejlődjön. Azok 

A Szentimrevároshoz sűrű szálakkal kötődő Édesanyára emlé-

kezünk jelen írásával, akit a múlt hónapban fiatalon, váratla-

nul szólított magához a Gondviselés. Az ELTE-n szerzett tanári 

diplomát, öt évig vezette az Ignáci Pedagógiai Műhelyt,  

a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán 2019-ben 

szerzett gyermekvédelmi képesítést, majd elvégezte a ró-

mai Gergely Egyetem Centre for Child Protection szakmai to-

vábbképzését. Gyermekvédelmi tanácsadóként segítette a Ma -

gyar országi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodáját és 

több egyházi, valamint civil szervezetet.
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XVI. Benedek pápa és utódja intézkedései és 
megnyilvánulásai egyaránt a témával való 
őszinte szembenézést és a probléma súlyos-
ságának felismerését tükrözik. Saját lépté-
kük szerint, de mindketten sürgetik az ese-
tek kivizsgálását, a folyamatok átláthatóvá 
tételét, a bocsánatkérést, és hangsúlyozzák 
a megelőzés fontosságát.

Ferenc pápa a Vos estis lux mundi kezdetű kör-
levelében foglalt (2019. május 7.) pápai paran-
csot egészíti ki a szexuális visszaéléseket 
elkövetőkkel szembeni eljárásrendet tartal-
mazó egyházjogi kézikönyv. A pápai parancs 
értelmében az egyházmegyékben és szerze-
tesi közösségekben internetes esetbejelentő 
felületeket hoznak létre, és gyermekvédelmi 
bizottságok alakulnak szakértők és civilek 
bevonásával az átláthatóság és a megfelelő 
szakmaiság biztosítása érdekében.

Miközben a kiskorúak védelméért egyre többet 
tesznek, új irányok is látszanak e tisztulási 
folyamatban. Az emberi méltóság védelme 
kiterjed a nőkkel és sérülékeny helyzetű fel-
nőttekkel szembeni bántalmazások megelő-
zésére is. 

a Párbeszéd háza
A Katolikus Pedagógiai Intézet és a jezsuita 

Ignáci Pedagógiai Műhely 2019 tavaszán 
„Gyermekeink védelmében” címmel szerve-
zett gyermekvédelmi konferenciát Budapes-
ten, melyen előadott Hans Zollner jezsuita 
is, aki a Pápai Gergely Egyetem Gyermek-
védelmi Központjának vezetőjeként a téma 
meghatározó szakértője. Előadásában arra 
biztatta a résztvevőket, hogy mivel a téma 
jelen van az egyházban, merjenek szembe-
nézni, tájékozódni és párbeszédet folytatni 
róla. Kétségtelen – mondta –, hogy a szem-
benézéshez ismeretek és bátorság szükséges, 
de az elhallgatás helyett csakis az igazság az, 
ami végül szabaddá tehet. Hozzátette, hogy 
erőt adhatnak az imént felsorolt nemzetközi 
példák, előremutató intézkedések, ugyanak-
kor az is igaz, hogy egyelőre kevés a tudás- és 

tapasztalatátadás az országok között. Min-
denhol számolni kell a kulturális tényezők-
kel. 

Kiemelte azt is, hogy a feltárást hátráltató 
tényezők például az adott szervezeten belüli 
hatalmi viszonyok, a bántalmazások helyte-
len kezelése: sokkal vonzóbb a régi, jól bejá-
ratott rendszer, amelyben belül oldjuk meg 
a problémát, nem tárjuk a nyilvánosság elé, 
és elhisszük, hogy többet nem fordul elő – 
így valamiféle atyai büntetés és megbocsá-
tás fedi el a helyzetet a valódi feltárás és 
gyógyítás helyett. A bántalmazások feltá-
rásában mindig nehezítő körülmény a zárt 
közösségek nehezebben átlátható működése, 
az elszigeteltség, a képzés és a személyiség-
fejlesztés hiányosságai.

jóVá tenni
Nagy lehetőségeket rejt a képzés: ennek részévé 

kell tenni a gyermekvédelmi ismereteket, 
a lelki motivációk megismerését, a személyi-
ségfejlesztést emberi, lelki, intellektuális és 
spirituális vonatkozásban egyaránt. Ösztö-
nözni és segíteni kell a párbeszédet a témá-
ról, mert a nyílt, bizalommal teli és tisztelet-
teljes gondolatcsere sok jó gyümölcsöt terem.

Fontos az intézményi átláthatóság növelése: 
a szabályozás, az eljárásrend fejlesztése, hogy 
az egyházi fenntartású intézmények való-
ban biztonságot nyújtsanak a gyermekek és 
a munkatársak számára. És fontos a tudatos 
prevenció: sokkal hatásosabb, ha a bűntettek 
elkövetését megelőzzük, mint ha következ-
ményeiket próbáljuk mérsékelni vagy jóvá 
tenni.

Jézus azt mondta a tanítványainak: „Ha kitar-
totok tanításomban, valóban tanítványaim 
lesztek, megismeritek az igazságot, és az igaz-
ság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31–32)

rudan m ária†

a tényezők is igen változatosak, amelyek 
ezt az egészséges fejlődést veszélyeztetik, és 
sérülést okoznak. Ez azt jelenti, hogy sokféle 
bántalmazási formát azonosíthatunk.

Aktív bántalmazás a fizikai, érzelmi, szexuá-
lis bántalmazás, de léteznek a bántalmazás-
nak speciális formái is: amikor a gyermekek 
védelmére létrejött rendszer okoz működésé-
vel vagy hiányosságaival sérüléseket. 

Látható, hogy amikor a gyermekek védelméről 
gondolkodunk, sokkal többről van szó, mint 
a szexuális bántalmazásról. Azt is érdemes 
tudatosítani, hogy a bántalmazások ritkán 
járnak egymagukban. A szexuális bántalma-
zást például megelőzi egy udvarlási szakasz, 
ami valójában érzelmi manipuláció. Vagy 
gondolhatunk arra is, hogy az egyik szülőt 
érő fizikai bántalmazás súlyos érzelmi hatás-
sal van a gyermekekre még akkor is, ha őket 
közvetlen fizikai hatás nem éri.

Az egyház vonatkozásában elsősorban a szexu-
ális bántalmazások váltottak ki nagy társa-
dalmi visszhangot. Ebben a témában is érde-
mes tisztázni a fogalmakat, hogy lássuk, 
mivel is állunk szemben.

Ahhoz, hogy a probléma nagyságát és helyét 
meg tudjuk ítélni, tudatosítanunk kell, 
hogy a bántalmazás jelensége itt van közöt-
tünk; minden társadalmi rétegben és min-
den közösségben fellelhető. A felmérések azt 
mutatják, hogy a kiskorúak bántalmazása 
ma Európában is kézzelfogható veszély és 
súlyos probléma.

Európában a gyermekek kb. 10 százalékát éri 
szexuális bántalmazás – a leányokat gyak-
rabban – ez 18 millió kiskorút jelent. Míg 
náluk négyből egy, a fiúknál átlagosan hat-
ból egy az arány. Sajnos nagyfokú a látencia: 
10-ből talán egy eset derül ki csak. A bántal-
mazók legnagyobb arányban a család közeli 
vagy távolabbi tagjai (kb. 80%), majd egyre 
kisebb arányban következnek a sorban az 
ismerősök, a gyermekeket ellátó intézmé-
nyekben dolgozók és idegenek.

függőség, zaVar
Felmerülhet a kérdés, miért kell ezekkel a fáj-

dalmas eseményekkel szembenézni? Érde-
mes tudatosítani, hogy a gyermekkori bán-
talmazás hatásai nagyon súlyosak, és 
elkísérik az áldozatot felnőtt életében is.

A gyermekek bántalmazása hatással van az 
agy szerkezetére, és hajlamosít pszichikai 
zavarokra, betegségekre, függőségre. Kutatá-
sok bizonyítják, hogy a fizikai bántalmazás 
áldozatainak továbbtanulási esélyei nagy-
mértékben romlanak. És sajnos a gyermek-
korban átélt bántalmazás növeli az esélyt, 
hogy az illető felnőve maga is bántalmazóvá 
válik. Egyházi személyek esetében ez a hatás 
még egy tényezővel bővül: ha pap az elkö-
vető, aki a gyermek szemében a hitet, sőt 
magát Istent képviseli, akkor a bántalma-
zások spirituális következményeivel is szá-
molni kell.

Az egyházak és a bántalmazások kapcsolatá-
ról, elterjedtségéről és gyakoriságáról kevés 
a megbízható adatbázis, és nincsen elegendő 
nyilvános információ. (Az egyház nincs ezzel 
egyedül: sok más társadalmi csoport vagy 
intézmény esetében még ennyire sem áll-
nak rendelkezésre ezek az adatok.) A becslé-
sek és a kisméretű mintavételek nem adnak 
statisztikailag megbízható számokat. Vala-
mint nehéz ezen a területen tisztán látni, 
mert a téma erős indulatokat és érzelmeket 
kelt, fájdalmas és olykor ijesztő szembenézé-
sekre késztet.

eljárás, rend
Fontos kérdés lehet, hogy milyen a bántalma-

zások aránya más szervezetekben. Sajnos, 
nincs megfelelő összehasonlításra lehetőség, 
mert kevés az olyan, egész világon jelenlévő, 
egységes intézményi rendszerű szervezet, 
mint a katolikus egyház. Más szerveze-
tek (sportklubok, művészeti képző intézmé-
nyek stb.) tagjainak visszaéléseit egyedi vagy 
helyi esetként kezelik. 
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értik, kérem?

nem ze dé kről nem ze dé kre:  in memoria m We iChing e r k ároly

„A városnak állandóan mesélni kell az utcán 
járóknak. Az elbeszélést bele kell vinni az épí-
tészetbe és a várostervezésbe. Értik, kérem?” – 
oktatta hallgatóit a 40 esztendeje elhunyt 
Weichinger Károly, az építész kar legendás 
tanára.

németül, magyarul
Weichinger 1893. október 12-én született Győr-

ben, mégpedig annak „műemlékekkel teli 
belvárosában”. Édesapja osztrák, édesanyja 
magyar, de Bécsben nevelkedett lány. Otthon 
főleg németül beszéltek, a játszópajtásokkal 
viszont magyarul. „Az udvarunkon bandába 

verődve rúgtuk a rongylabdát, sárkányt ere-
gettünk. Majd jöttek a csavargások a folyó-
vizeken és a közeli erdőkben. Így éltem bol-
dog, meglehetősen szabad gyermekkoromat” 
– írta a Budapest folyóiratban 1978-ban meg-
jelent visszaemlékezésében.

Ahogy ebben az írásában maga is bevallja, nem 
tartozott a győri reáliskola legjobb tanulói 
közé, de sokat olvasott, rajzolt és festett, az 
impresszionisták nyomán a szabadban készí-
tett tájképeket. Rajztanára Pálos Ede többször 
magával vitte a közeli falvakba, ahol a népi 

építészet elemeit rajzolták. Ez az élmény 
a későbbi építészeti pályafutására is nagy 
hatással volt.

Diákévei alatt komolyan sportolt: tizenhét éve-
sen ő vezette Győr ifjúsági evezősegyletét. 
A sport szeretetét fiának is továbbadta, aki 
válogatott szinten öttusázott.

emberi léPtékben
Az I. világháború megszakította műegyetemi 

tanulmányait, így 1921-ben szerezte meg az 
építész diplomát. A festészetről sem mon-
dott le, képeit többször kiállították a Nemzeti 
Szalonban. „Próbáltam elkerülni a rideg divat-

irányzatokat, és egyszerűen, az emberi léptéket 
tiszteletben tartva terveztem. Terveztem búto-
roktól kezdve lakó- és középületeket, sőt, a sok-
féle igényből összetett városrendezéssel is gyak-
ran foglalkoztam.”

a kolostor
1932-ben készült el egyik fő műve, a pálos kolos-

tor a Gellért-hegy oldalában. A festői tömegű 
épület a szocializmus évei alatt a Balettinté-
zet kollégiumaként működött, majd a rend-
szerváltás után került vissza a rend tulaj-
donába. A kolostor finoman egyensúlyoz 
a „történelmi stílusok romantikus átköl-
tése” és a modern formák között, emögött 
talán az is ott van, hogy Weichinger 1929-es, 
a székesfehérvári Prohászka Ottokár-emlék-
templom tervpályázatára beadott moder-
nebb szellemű tervét a zsűri visszautasította. 
A pálos rendház azonban nem mond le telje-
sen a modern megoldásokról, az épület teteje 
járható teraszként lett kialakítva, a torony 
kúpja alatt, a boltíves árkádok mögött pedig 
kilátóhely található.

Szintén ő építette a pécsi pálos kolostort és 
templomot (1937) még letisztultabb formák-
kal, ami jól mutatja az 1930-as évek ele-
jén az egyházi építészetben lezajlott moder-
nista áttörést. A zárt, geometrikus tömegeket 
nagy, félköríves ablakokkal és árkádokkal 
oldotta fel. A félkörívek a korszakra jellem-
zően különálló, campanile jellegű harang-
tornyon is visszaköszönnek. Ugyanebben 
az évben épült fel a Szilágyi Erzsébet Gim-
názium, amelynek terveit Hübner Tiborral 
együtt készítette. 

Weichinger „középutas politikát” folytatott, 
a modernizmust nem vette át feltétel nélkül: 
„Már a második világháború előtt igyekez-
tem önmegtartóztató módon, tehát kerülve 
az építészeti divatosságot, a feltűnést keltő 
irányzatokat, józanul, humanista szemlé-
lettel alkotni. Nagy lelkierő kellett ahhoz, 
hogy amikor lapos tetős, sterilen tiszta for-
maképzéssel tervezett minden »menő« épí-
tész, elfogadva az újból a jót, megmaradjak 
a maradandó értékűség határán belül. Ezen 
hitvallásom alapján terveztem lakóházakat, 
iskolákat, templomokat”.

korszakokat kötött össze
1945 januárjában Weichingert meghív-

ták a Műegyetem Városrendezési Tanszé-
kének vezetésére, majd 1946-1969 között 
a Középülettervezési Tanszéket vezette.

1954-ben Kossuth-díjjal tüntették ki, és a taní-
tást is örömmel végezte: „… szerettem a fia-
tal tehetségeket. Nemcsak oktattam őket, 
hanem, néha a vasárnapokat is felhasználva, 
diplomatervüket megbírálva neveltem is. 
Éreztem, kölcsönös a hatás: tanulnak tőlem, 
de én is okosodtam egy-egy megjegyzésük-
ből. Úgy érzem, így maradtam fiatal, és csak 
75 éves koromban mentem nyugdíjba.”

Weichinger alakja a szakmai köztudatban 
legendás építész-tanárként él, aki jelentős 
korszakokat kötött össze: őt még a 20. század 
első évtizedeinek, a magyar építészet egyik 
aranykorának tanárai tanították, majd ő 
maga több későbbi kiemelkedő építésznem-
zedéknek adta át tudását.

Komoly szerepe volt az M7 autópálya (ahol 
a pályaszakaszoknak, a hidaknak a pannon 
tájba illesztésén őrködött) és a metróállomá-
sok kialakításában.

sőt, is nélkül
1936-tól a Gellért-hegy oldalában, a Mészöly 

utcában lakott, egy Medgyaszay István által 
tervezett házban. Életének 89. évében, 1982. 
január 25-én hunyt el Budapesten. Alkotó-
szelleme, építészi magatartása tanítványai-
ban és azok tanítványaiban él tovább, ahogy 

ő maga is megfogalmazta: „Az idő mindnyá-
junkat szerénységre int, és számvetésre kész-
tet. Nyolcvannegyedik életévemben gyakran 
felmerül bennem a kérdés: mi képes dacolni 
az idővel? (…) Az időt a munkával lehet 
legyőzni. De nem akármilyennel. Az alkotói 
szellem, a magatartás is fontos. Sőt, is nélkül: 
a legfontosabb.”

Pesti monik a

„a műszaki tudás  
ne homályosítsa el  

az ember józan  
ítélőképességét” 

A Szent Gellért rakpart 

a Szabadság (Ferenc Jó-

zsef) hídról nézve, kö-

zépen a pálos kolostor 

épülete, 1935.

(Fortepan, Erky-Nagy 

Tibor)

Az építész arcképe (Pá-

los Ede szénrajza), 

a fotón pedig fiával, 

Weichinger Andrással, 

talán 8 évtizeddel ez-

előtt, aki  közösségünk 

tagja, a Szt. Imre Alapít-

vány volt elnöke, egykor 

ciszterci diák, hűséges 

támogatója, segítője  

a rend újkori  

honfoglalásának

Felhők szaladnak az 

égen.

Hófehér felhők –

Színük eszembe juttatja 

Isten tisztaságát.

Minden, ami van,  

emlékeztet valamire.

de n Cs i k l á sz ló

V e rs m i n d e n ki n e k

Cikkünk szerzője  

szakújságíró,  

a Műegyetemen szer-

zett építészmérnöki dip-

lomát. Szabadidejében 

aktív muzsikus.  

Három gyermeke  

a szomszédos gimnázi-

umban érettségizett,  

a Szent Imre-templom 

– veszprémi és balatoni 

kötődése mellett – csa-

ládjának fontos lelki  

támaszpontja.
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hova szálltál szerelem
szárnyad szélét őrizem

körbe-Foglal a szivem
átlátszó borostyán

elFérsz látod kis helyen
tömör voltál s végtelen

mint az úr az ostyán

nemes nagy ág nes

Rovatunk továbbra is a művelődéstör-

ténet iránt elkötelezett felület marad 

egy-egy értékes gondolattal és törődés-

sel készített fotográfiával zárva az utol-

só oldalt. Születésének 100. évfordulóján 

a Kossuth-díjas magyar költőre, műfor-

dítóra, esszéíróra, pedagógusra, a Gárdo-

nyi tér egykori lakójára emlékezünk rö-

vid üzenetével, amely a hátsó lépcsőre 

hosszú fénycsíkot rajzol.

fe le lős ki adó: szkaliczki csaba örs o.cist. plé bá nos | ké szí tet te csányi ta más karnagy@szentimre.hu |  
a szent imre alapítvány támogatásával
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