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tötte el, hogy szenvedhetnek Krisztusért. („Boldogan 
távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy 
Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek.” Ap Csel 
5,41) Mindezt látva, miért, honnan bennem az ag-
godalmaskodás? Hiszen ez már önmagában is ele-
gendő ahhoz, hogy új színben lássunk múltat, jelent 
és jövőt; önmagunkat és a körülöttünk lévő világot, 
az életünket, és azt a közösséget, amelyben élünk. 
Szükség van Pünkösdre, a Szentlélek eljövetelére. 
Lélek nélküli világunkban harmónia, rend formálódik 
a Lélek által. Engedjük, hogy ez az Erő a Magas-
ságból alakítson, irányítson minket. Valami olyan 
erő ez, amely nem belőlünk fakad, hanem Istentől.  
Az első pünkösd óta minden pünkösdnek, így  
a 2022. év pünkösdjének is, ez az üzenete: Újuljatok 
meg Lélekben! A feltétel továbbra is ez: egy szív, egy 
lélek, és az állhatatos imádság. Ha így lesz, akkor 
lesz „szeretet, öröm, békesség, türelem, kedves-
ség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás”.  
(vö. Gal 5,22) Legyen!                    

 
 Forgács Alajos plébános

Újuljatok meg Lélekben!
Szeretettel köszöntöm  
a Városmajori Híradó olvasóit! 

Vegyes érzések kavarognak bennem. Egyrészt 
öröm tölti el szívemet, ha visszatekintek a közelmúlt-
ra. Csak szemezgetni szeretnék az eseményekből: 
két év után újra együtt ünnepelhettük a húsvétot;  
a járványtól való félelemtől mentesen újra kiléphet-
tünk lakásunk zárt világából, hogy együtt vegyünk 
részt az Utolsó vacsora emlékmiséjén nagycsütörtök 
este; Nagypénteken leborulhattunk és kifejezhettük 
hódolatunkat megváltó Urunk előtt, a húsvéti vigília 
szertartáson és az azt követő feltámadási körmene-
ten pedig a feltámadt Urunkat dicsőíthettük. Istennek 
legyen hála! Öröm van a szívemben az Alpha kurzus 
létéért is: lám vannak olyanok, akik számára fontos 
a Krisztus. Köszönet a közreműködőknek! Örömmel 
ünnepeltük együtt Zoltán atya 80. születésnapját.  
A régi görögök ezt mondták: „panta októ”, „minden  
a nyolc”, az égi harmónia, ezáltal a szeretet és a ba-
rátság száma volt. Ez fejeződött ki az együtt ünnep-
lés napján is. Megköszönjük, hogy ő itt van köztünk 
egészségesen és a lehetőségekhez képest szolgál. 
Öröm volt látni a Pannonia Sacra Katolikus Általá-
nos Iskola keretében megrendezett elsőáldozáson  
a 39 kis elsőáldozót, akiknek sorai között plébániánk 
gyermekei is voltak. Szívet melengető látványként 
ragyogtak az ünnepi fényben ünnepbe öltözött lé-
lekkel, hiszen most először találkoztak a szentségi 
Jézussal, s reméljük még nagyon sokszor így lesz. 
Méltatlan lenne, ha kihagynám azt a kilenc gyer-
meket, akik a plébániai elsőáldozáskor veszik ma-
gukhoz először a szentségi Jézust. Nem is teszem. 
Legyenek mindnyájan Krisztus hősies követői! Ter-
mészetesen, hál’ Istennek, még sok örömteli percről 
írhatnék. De miért is a vegyes érzések bennem? 
Mert - mint kísértés démona -, ott bujkál bennem  
a bizonytalanság szelleme. Igen. Egyrészt bennem 
az öröm, másrészt a bizonytalanság kísértése. Nem 
félelem, bizonytalanság. Mert ha végre itt a nyár, ter-
vezgetünk. Szabadság, pihenés, kirándulások, nya-
ralások, táborok stb. Vajon mit hoz a nyár? Mellet-
tünk az orosz-ukrán háború, s minden vele járója… 
Vajon mi lesz terveinkkel, vágyainkkal? Most mégis 
erőt veszek magamon, Jézusra tekintek és minden 
aggodalmaskodásomat sutba dobom. Pünkösdre 
gondolok. Egy pillanatra lelki szemeim előtt látom az 
apostolokat, amint megbújva, zárt ajtó mögött mint  
jellemezte őket a félelem, az elbizonytalanodás,  
a reményvesztettség, a küzdelem feladásának kísér-
tése. A következő napokban valami hallatlan nagy 
élményben volt részük. A Pünkösdi Lélek örömmel 
és reménnyel töltötte el szívüket. Szívükbe-lelkükbe 
az aggodalom és a bizonytalanság helyébe az öröm, 
a béke lépett. Öröm töltötte el szívüket, hogy hirdet-
hetik a megfeszített, de feltámadt Krisztust. Öröm 
töltötte el szívüket látva - minden veszély ellenére 
is - Krisztus követőinek gyarapodó számát. Öröm töl-

Karizmák, avagy a 
Szentlélek ajándékai
A Pünkösdhöz a Szentlélek ajándékainak kiáradása, 
vagyis a karizmák kötődnek. Manapság sajátos kis 
közösségek, akik sajátos irányvonallal, küldetéssel 
rendelkeznek nevezik magukat karizmatikusnak. De 
kik is igazából a karizmatikusok? Ha a szó legszoro-
sabb értelmében vesszük a karizmatikus kifejezést, 
akkor nagyon egyszerűen azokat illethetjük ezzel a 
jelzővel, akik megkapták a Szentlélek ajándékait, il-
letve, akiknek az életében a Szentlélek megjelenik. 
Ebből a szempontból kiindulva az egész Egyház ka-
rizmatikus, hiszen a Lélek vezeti és segíti az Egyház 
működését, a hívek életében is megjelenik, és mint 
a Szentháromság tagja, szerves része az Egyház 
életének. Így felmerül a kérdés, hogy ezek a közös-
ségek nem „bitorolják” a karizmatikus jelzőt? Erre 
választ adni nehéz, hiszen sokszor a gyógyítóimák, 
a közbenjáró imák, a nyelveken való beszéd kariz-
mája alapján határozzák meg, hogy szentlelkes-e 
egy közösség, avagy sem. Mindig van egy olyan 
veszélyes oldala a dolognak, hogy egyfajta látvány-
show lesz belőle, és csak a nagyon hangsúlyos ka-
rizmákat nevezzük karizmának. Ennek a kérdésnek 
kapcsán, érdemes elővenni a Szentírást, mert Szent 
Pál azt az iránymutatást adja, miszerint ami a közös-
ség javára válik, az valóban az Istentől származik. 
Érdekes megtapasztalni a saját életünkben, amikor 
a Szentlélektől megkapjuk például a megkülönböz-
tetés lelkét, és képesek vagyunk egy-egy szituáció-
ból kihozni a legtöbbet. Összességében a Szentlélek 
ajándékai - vagyis karizmái - áthatják az Egyházat, 
így kijelenthető, hogy az Egyház, mint Krisztus által 
alapított közösség, karizmatikus.
     Máté Kristóf
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Eseménydús és eredményes tavaszra tekinthet vissza az összma-
gyarság a Városmajor hívő közösségével együtt. Nemcsak vártuk 
a Feltámadást, de tettünk is érte. A magyar nemzet sokak által 
nem remélt, még többek által viszont mélyen hitt bölcsességgel 
megtartotta a keresztény Magyarországot. Megvédtük a 
templomot, az iskolát és a családjainkat. Ahogy kell: Istenért és a 
hazáért érzett elkötelezettséggel…
A városmajori tavasz úgyszintén a rendíthetetlen istenhitről, egy-
szersmind az egymásért tenni kész szeretet teremtő erejéről szólt. 
A júniusi szám szerkesztése közben szó szerint a bőség zava-
rával küzdöttünk, hogy mindenről híven beszámoljunk az olvasó-
inknak. A járvány elmúltával először ülhettük meg újra szabadon 
a Húsvétot a szent liturgia keretében. Óriási sikert aratott a ma-
jori közösség lelkes amatőr színészeinek köszönhetően április 
elején színpadra állított Jézus Krisztus Szupersztár a Kőbányai 
Kőrösi Csoma Művelődési Központban. Kíváncsiak voltunk, hogy 
maguk a szereplők milyen érzésekkel jöttek le a színpadról, töb-
ben közülük készséggel osztották meg velünk a véleményüket. 

Május elején két éves kényszerű kihagyás után, újra kétkeréken, 
valamint gyalogosan indultak Esztergomba a zarándokaink, hogy 
az egykori legendás főpásztorunk halálának évfordulóján, az or-
szágos zarándoklat tagjaival együtt imádkozzanak Mindszenty Jó-
zsef szentté avatásáért az Erdő Péter bíboros, érsek által celebrált 
ünnepi szentmisén. Élményeiknek szintén tudósítást szenteltük 
ebben a lapszámban. Új kántort köszöntöttünk Elischer Balázs 
egyházzenész, orgonaművész, kántor személyében, akit rövid 
beszélgetésben mutatunk be olvasóinknak. Betekintést nyújtunk 
Prohászka Ottokár életének egy újabb érdekes fejezetébe, de hírt 
adunk mind a Rózsafüzér zarándoklatról, mind pedig a szeptem-
berre meghirdetett újabb Mindszenty zarándoklatról is. Saját ol-
dalukon mesélnek a cserkészek az ő elmúlt három hónapjukról, 
köszöntjük a születésnapos Zoltán atyát, a Képviselő Testülettől 
pedig megtudhatjuk, hogy mit intéztek eddig és mit terveznek a jö-
vőben. Keressük a Teremtés hetedik napját, de, hogy miért is, fény 
derül rá a lapunk hasábjain. Változatlanul várjuk olvasóink véle-
ményét, írásait a varosmajori.hirado@gmail.com e-mail címre.

Figyelmüket megköszönve,  
jó olvasást kíván a szerkesztő: Jeney Attila

Lehetne persze már a XX.-dik, de akár a 
XXII.-dik is, ha nem szól közbe a járvány. 
Igaz, a szervezők leleményességének kö-
szönhetően a bezártság alatt sem pihen-
tünk, hiszen mindenki emlékezhet rá, hogy 
az otthoni közös teljesítményünket kilo-
méterbe átszámolva, eljutottunk egészen 
Betlehemig és vissza. Ez is érzékletesen 
igazolta a Pannonia Sacra szeretközössé-
gének erejét.
De hogy el ne vesszünk a számokban: 
miért írtam huszadik évfordulóról? Azért, 
mert az indulásunk reggelére töltött fel egy 
nagyon szép összeállítást a zarándoklat 
egyik ötletgazdája és szervezője Schön 
Gyuri barátunk, amelyben a számos visz-

szaemlékezésen, videóösszeállításon, sőt 
egy 11 évvel ezelőtti ünnepi cikken túl 
elmeséli, hogy bizony 20 éve már annak, 
hogy néhányan összedugták a fejüket,  ki-
találták és megszervezték az első  zarán-
doklatot, ami a következő években egyre 
nagyobb léptékűvé vált. Kiemelte, hogy 
idén rekordot döntöttünk, ugyanis a je-
lentkezések alapján 428 kerékpáros (256 
gyermek) és 164 gyalogos (93 gyermek) 
vágott neki a nagy és szent célnak. Gyuri 
persze nemcsak útnak indított minket a sok 
szép gondolattal, de menetközben csatla-
kozott is hozzánk, erről azonban később…
Miközben a várost és a világot a Giro d’Ita-
lia magyarországi versenye tartotta lázban, 

kora reggel a biciklis hadunk is kigördült 
gond nélkül Szentendre irányába, nem 
kevésbé érdekes látványt nyújtva a hol 
szitkozódó, hol integető budapestieknek.  
A Jóisten kegyes volt hozzánk, és a Pá-
los romokig megúsztuk az égi áldást, sőt 
a szabadtéri szentmisén ráragyogott az 
éltető nap az Istent dicsérő Pannonia 
Sacrás hívők sokaságára; talán ő is ritkán 
lát ilyet…
Egykori káplánunk, Csépányi Gábor atya 
első köszönő szavait ennek a közösségnek 
és a velünk töltött szép éveinek szentelte, 
a szentbeszédben pedig a zarándokutunk 
szimbolikájával élve, az emmauszi és  
a damaszkuszi utak, a találkozások jelentő-
ségét kötötte a lelkünkre. Utalva arra, hogy 
Jézus ezen a zarándoklaton is - mint egyéb-
ként minden napunkban - velünk van, arra 
kért mindnyájunkat, hogy gondoljuk végig, 
mennyi mindenben szólhatott hozzánk, 
vagy lehetett velünk a nap első felében. 
Merthogy - szólt a szentbeszéd - az Eucha-
risztia nem a rómaiak, de akár Saul által 
vélt profán testevés vagy vérivás, hanem  
a pogány felfogással szemben Jézus Krisz-
tus „betestesülése” az Anyaszentegyházba, 
amikor ő magát egynek vallja a Katolikus 
Anyaszentegyházzal és kinyilatkoztatja, 
hogy ezt a misztériumot csak a belső lá-
tóknak világítja meg. Ők - azaz, mi, ke-
resztények - lesznek ezen ajándék része-
sei. Gábor atya szerint a „Miért üldözöl 
engem?” kérdésben pont ezt fogalmazza 
meg Jézus.  A belső látók fényessége je-
lenti tehát az anyaszentegyház jövőjét.  
Az „Istenért, Hazáért” kereszt oltalma alatt - 
a velünk tekerő társ-zarándok Fejes Csaba 

Miközben idén is két keréken küzdöttem át magamat a harsány zöld, hegyes-völgyes Pilisen, megint arra jutottam, hogy a Mind-
szenty kerékpáros zarándoklat lélekemelő közös útját talán nem is lehet méltó módon szavakba önteni. Erről elsősorban nem 
írni kell. Mindezt át kell élni, végig kell tekerni vagy gyalogolni, ott kell lenni szívvel és lélekkel. Mert valóban egy lélekzuhannyal 
ér fel az, ahogy ez a több száz biciklis, valamint gyalogos szülő, tanár, gyerek egymást segítve, egymásnak örülve a közös célért, 
egy szívvel Esztergomba vágyva teljesíti minden évben ezt a zarándoklatot.  Ezért következzenek most a szerkesztő saját, beval-
lottan elfogult gondolatai az idei XIX. Mindszenty kerékpáros (és VI. gyalogos) zarándoklat két napjáról, május 6-tól május 7-ig.

A belső látók fényessége – Mindszenty 20 a rekord év!

A hit tavasza
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atyával együtt - celebrált szentmise üzene-
tét a Schön Boglárka által irányított tanár, 
gyerek, öregdiák, szülő ének- és zenekar 
vitte lélektől-lélekig a gyönyörű muzsika 
erejével. Söjtöry Gellért alkotását a PaSa 
közössége 2011-ben a X. zarándoklaton 
emelte a romok fölé.
Amint a „Giro” mezőnye elhaladt előttünk, 
az integető és mosolygó esztergomiak 
jókívánságaitól, sőt dudaszójától kísérve, 
mi is begördülhettünk a Magyar Katolikus 
Egyház központjába. Igaz, nem mindnyá-
jan: hiába akarták autóval, illetve busszal 
felvenni, vagy biciklit ajánlani neki, Gyuri 
barátunk az idén először nem biciklivel, ha-
nem gyalogosan vállalta az út egy részét: 
begyalogolt a Pálos romoktól Esztergom-
ba. A hagyományosan a Prímás pincében 
elköltött kiadós vacsora után senkit sem 
kellett ringatni; a Szent Adalbert Házban 
és Hotelban hamarosan mindenki álomba 
zuhant. És itt kell hálás köszönetet monda-
nunk mindkét szálláshely személyzetének, 
hogy minden alkalommal biztosítják szá-
munkra a tiszta és nyugodt környezetet, 
nemkülönben a vendéglátást. 
Verőfényes napra ébredt Esztergom az 
előzetesen meghirdetett országos zarán-
doklat úton levőivel, köztük a Szent Gellér-
tes kenuscsapat tagjaival és velünk együtt,  
a Mindszenty József hercegprímás bol-
doggá avatásáért celebrált szentmisére 
indulva. Szokás szerint a nagy csoport-
kép a Bazilika lépcsőjén, majd látogatás 
a méltatlanul meghurcolt, ám hazája iránti 
szeretetében és elkötelezettségében ren-
díthetetlen egykori főpásztorunk sírjánál 
az altemplomban, amelyet énekszóval töl-
tött meg a PaSa közösség. A rekordévünk 
biciklis zarándoklatán, a sírnál ezúttal két 
különleges vendég tisztelt meg minket. 
Mindszenty József boldoggá avatásá-
nak magyarországi posztulátora Kovács 
Gergely, valamint Vincenzo Criscuolo, 
a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjá-
nak posztulátora, aki korábban képvisel-
te az egykori hercegprímás ügyét. Látva  
a gyerekek tömegét, mindketten Mindszenty 
Józsefnek a fiatalok iránti szeretetét és 
bizalmát emelték ki a rövid beszédeikben. 

Mindszenty József bíboros úr 1975. má-
jus 6-án halt meg az osztrák fővárosban. 
Mariazellben temették el, de csak ideig-
lenesen, a végakarata szerint Magyaror-
szág teljes felszabadulásáig: „Amikor 
Mária és Szent István országa felett le-
nyugszik a moszkvai hitetlenség csilla-
ga, holttestemet vigyék az esztergomi 
bazilika kriptájába” – rendelkezett a her-
cegprímás a halálos ágyán. 

1991. május 4-én ünnepélyes keretek kö-
zött, a hazai, valamint külföldi egyházi és 
világi személyiségek jelenlétében Esz-
tergomban helyezték végső nyughelyére 

Mindszenty József bíboros hercegprímás, 
egykori esztergomi érsek hamvait. A szer-
tartásra számos külföldi vendég érkezett, 
köztük volt Alois Mock osztrák külügymi-
niszter, H. H. Groer Bécs érseke, Kada La-
jos érsek, a szentszéki kongregáció titkára, 
Jan Sokol nagyszombati érsek, Bálint Lajos 
gyulafehérvári és Tempfli József nagyvára-
di püspök. Dr. Tóth Zsiga István 1992-1993 
között a Városmajori Jézus Szíve Plébánia 
képviselő testületének világi elnöke volt. 
1992-ben a Mindszenty József bíboros úr 
esztergomi újra temetésének első évfordu-
lóján tartott szentmise alkalmával - a zarán-
dokok nevében - kérte dr. Paskai László 
bíboros urat, hogy minden évben, az újra 
temetés évfordulóján, országos zarándokla-
tot szervezzenek a bíboros úr sírjához. Ez 
mára hagyománnyá vált, amelyhez azóta is 
hűek maradtak a majori hívek. 

– VH –

A magyarországi posztulátor játékra hívva 
a kicsinyeket, egy Harry Potterhez is kap-
csolható szellemi fejtörővel igyekezett a 
figyelmüket ráirányítani Mindszenty József 
sírfeliratára; Criscuolo szerzetes atya pe-
dig úgy fogalmazott, hogy miután az élet-
szentséget már elismerte a Szentszék, bíz-
hatunk abban, hogy a boldoggá avatás is 
hamarosan valósággá válik. A biciklis gye-
rekek elismerésünk jeleként egy kis keresz-
tet ajándékoztak az olasz szerzetesnek az-
zal az üzenettel, hogy ez volt mindenkinek  
a nyakában, ezért minden verejtékünk 
benne van. Vincenzo atya legott a nyaká-
ba akasztotta a keresztet, majd a közösen 
elimádkozott Miatyánk után, az altemplom-
ból énekelve vonult fel a zarándoksereg  
a szentmisére. A liturgia kezdetén a főce-
lebráns Erdő Péter bíboros, esztergom-bu-
dapesti érsek az összes zarándok között 
külön köszöntötte a városmajori „kerékpá-
ros különítményt”. A magyar katolikus egy-
ház feje a szentbeszédre Francesco Mo-
raglia velencei pátriárkát kérte fel.
A szombati szentmise után ismét a Pilisen 
keresztül - a pilismaróti bográcsozást köz-
beiktatva - tekert vissza a seregnyi biciklis 

Budapestre, és a tervek szerint pontban 
20:30-kor, a fogadó szülők hangos tap-
sától és ovációjától kísérve begördültek  
a Pannonia Sacra udvarára. A búcsú pilla-
nataiban a rend szerint közösen mondtunk 
köszönetet a ránk vigyázó rendőröknek, 
polgárőröknek, a velünk tartó orvos szü-
lőknek, a mentősöknek, a gyalogosoknak, 
és minden szervezőnek, csoportvezetőnek, 
az autós kísérőknek, egyszersmind mind-
azoknak, akik lehetővé tették számunkra  
a biciklis zarándoklatot. A stafétát az eddigi 
főszervező Kováts Tamástól idén Makov-
sky Miklós és csapata Kiss-Csaba Ödön, 
Bónis Miklós, Komáromi Attila, Dr. Nyényei 
Zoltán és Muhi András vette át maradékta-
lan pontossággal. A zarándoklat számomra 
legszebb mondata a legvégén, az iskolaud-
varon hangzott el Komáromi Attilától, aki  
a következő szavakkal mutatott rá a maga 
mellé állított kisfiára: számomra ma ő a pél-
dakép.  Kodály Esti dalával intettünk búcsút 
egymásnak: „jövőre, veletek, ugyanitt!”
      
A zarándoklat FB lapja: www.fb.me/psmiza
      

Jeney Attila 

Így kezdődött az 
Országos Mindszenty 
Zarándoklat
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Az előző negyedéves beharangozónk 
óta, áprilisban a Kőbányai Kőrösi Csoma 
Művelődési Központ közönségét két 
előadáson is rabul ejtette a majori Jézus 
Krisztus Szupersztár rockopera. Mivel 
az előadásokat követően az elektroni-
kus levelezőlistáinkon egymást érték az 
elragadtatott elismerő üdvözletek, a Vá-
rosmajori Híradó szerkesztője ezekből 
a gratulációkból kötött csokorba néhá-
nyat, a szereplőket pedig arról faggatta, 
hogyan élték meg az előadásokat, és 
milyen emlékeket őriznek meg az elmúlt 
két és fél éves közös munkájukról.

A teljesség igénye és név nélkül, jöjjön 
néhány kedves és megható üzenet a leve-
lező listákról:
„(…)ma reggel hívást kaptam Tőle, hogy 
írjam meg, Ő ott volt... és hogy azt is ír-
jam meg: nagyon tetszett Neki! Ime, az én 
szeretett szupersztárjaim, akikben kedvem 
telik... ölelésem küldöm nektek, ma este.
(…) egészen elképesztő mennyiségű, 
sziszifuszi munkát tettetek bele... illetve, 
nem sziszifuszi, mert ez a kő nálatok felért 
a hegyre Sziszifusszal ellentétben... talán 
mert Ti elhittétek, hogy van még egy szinte 
észrevétlen csapattársatok, aki nem csak 
az előadást nézte, és egyáltalán nem ölbe 
tett kézzel....(…) 
(…)Csak a legnagyobb elismeréssel és kö-
szönettel tudok a látott előadásra vissza-
emlékezni.
Csodáltam a lelkesedést, a mögötte lévő 
kitartó felkészülést, ami egy valóban cso-
dálatos előadást alapozott meg. (…) Nem-
csak az amatőrökként is tökéletes előadás 
látható és hallható valósága tölt el öröm-
mel és hálával, hanem az a mögötte lévő 
lelkület, ami teljes egységbe kovácsolt és 
hozott össze titeket. (…)Egykori plébáno-
sotokként, bár nem mindenkinek voltam 
a plébánosa, de mindnyájatokra nagyon 
büszke vagyok.(…)

(…) A Korintusiakhoz írt első levél jutott 
eszünkbe Rólatok – „A test ugyan egy, 
de sok tagja van, a testnek ez a sok tag-
ja azonban mégis egy test…” Reményt 
adtok nekünk! Ez az előadás a következő 
generáció üzenete is – bízunk Bennetek! 
(…) „Amatőrként” profikat megszégyenítő,  
a legapróbb részlettel is törődő igényes-
séggel készítettétek ajándékotokat mind-
annyiunknak! Szembesítetek önmagunk-
kal, hibáinkkal, gyengeségeinkkel és 
kritikus kérdések felvetésével hitünk mé-
lyebb átgondolására ösztönöztök – mind-
ezt egy fergeteges, maradandó, felkavaró 
élménnyel! Szupersztárok vagytok!(…)
(…) Amikor még 2019-ben tudomást sze-
reztem róla, hogy mire készültök, meg-
riadtam: hogyan lehet amatőr szinten 
úgy színpadra állítani ezt a művet, hogy 
ne legyen égés? Erős kétségeim vol-
tak(…) Köszönjük, hogy minden kétkedést 
megcáfoltatok, hogy nemcsak hamarosan 
krisztusi korba lépő egyesületünk hírnevét 
“öregbítettétek” fiatalos lendületetekkel, 
hanem a Nagyhetet is lelkigyakorlatot 
megszégyenítő nyitánnyal indítottátok el.  
A produkció attól volt amatőr, és leginkább 
ez különbözteti meg a profi színpadra 
állításoktól, hogy végig átjött belőle: 
szeretetből fakad. (…)Tegnap este óta 
korábbi kétségeim elillantak(…)Azóta is a 
produkció hatása alatt állok. Köszönjük! 
(…)

A „Jézus Krisztus Szupersztár 
molekula” - egy megpecsételt sors

Az előadás nagy meglepetése volt min-
den szempontból a címszereplő, a Jé-
zus Krisztust alakító Rahner Márton. 
Elsősorban azért, mert nem a hívő kö-
zösségünk tagja, másrészt mind a szín-
padi játékával, mind pedig a hangjával 
elvarázsolta a nézőket. Tőle is kértünk 
egy villáminterjút. 

- Hogyan élted meg az előadást?
- Az előadás egy eufórikus élmény volt. So-
dort magával a társulat és a darab lendü-
lete, én pedig hagytam és úsztam az árral.
- Milyen érzésekkel jöttél le a színpad-
ról? Mit adott számodra Jézus Krisztus 
Szupersztár?
- Mindkét előadás végére teljesen kiégett-
nek éreztem magam. Utána, amikor ki-
mentünk meghajolni és megfogtuk egymás 
kezét, akkor kezdett belém visszaáram-
lani az energia. A színfalak mögött pedig, 
amikor a társulat együtt ünnepelt, addigra 
újjászülettem. Mindkét előadás után több 
lettem a társulat és a közönség által. Az-
óta többször is kerültem olyan hétköznapi 
helyzetbe, ahol megkérdeztem magamtól, 
hogy „mit tenne Jézus?” - vagy számomra 
emészthetőbb formában, mint nem feleke-
zeti tag -  „mit tennék én, ha még mindig 
a 21. századi Jézus karakterben lennék?”.
- Hogyan élted meg a próbafolyamatot?
- Rácsodálkoztam, hogy egy ilyen fiata-
lokból álló közösség, hogyan tud ilyen 
komolyan, koncentráltan összpontosítani  
a próbákon. Nagyon össze kellett szednem 
magam, hogy tudjam velük tartani a lépést. 
- Nem hívőként miért vállalkoztál erre  
a szerepre?
- Kezdetben kizárólag azért, mert el szeret-
tem volna énekelni színpadon a „Gethsem-
ane” című dalt. Hobbiénekesként ez nagy 
álmom volt. Ez a cél azonban átalakult, fel-
oldódott ahogy belekeveredtem, majd be-
leolvadtam ebbe a közösségbe. Úgy fogal-
maztam meg magamban, hogy lézengtünk 
a Városmajorban, mint kósza hidrogén- és 
oxigénatomok, majd jött „Kovalens” Kati és 
„Kovalens” Balázs és összefogott minket. 
Az a helyzet, hogy „a vízben az oxigén és 

hidrogén atomok nem azért állnak össze, 
mert ez olyan jó party”, ezt már Róna Péter 
közgazdász is megállapította. Természe-
tesen nem, mert ez törvényszerű volt, 
létrejött ez a „Jézus Krisztus Szupersztár 
molekula” és innentől meg volt pecsételve 
a sorsunk. Már nem egy dal elénekléséről 
szólt az egész, hanem egy nagyobb közös 
cél megvalósításáról.
- Mit jelent számodra Jézus Krisztus 
meghurcolása, megfeszítése? Az egész 
szenvedéstörténet szakrális élményét, 
hogy tudtad megélni?
- Ez volt az egyik legnagyobb tanulság  

Kőbányán a „majori” 
           Jézus Krisztus Szupersztár
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a műben. A Bibliában Jézus fizikai kínzá-
sára helyezték a hangsúlyt, a korbáccsal, 
a kereszttel és így tovább... A darabunk-
ban ezt aktualizáltuk és a megszégyenítés,  
a megalázás került a középpontba. Döbbe-
netes volt megélni, hogy ezek milyen erős 
fegyverek. Oda kell figyelnünk, mert ezek a 
fegyverek mindenkinek a kezében ott van-
nak, nem kell hozzá fegyvertartási enge-
dély. Tudatosan kell döntenünk arról, hogy 
letesszük, nem használjuk őket! A darabban 
Jézus Krisztus emberi oldalára koncentrál-
tam, így számomra még megrendítőbb volt 
az ő kálváriája, és még inkább lenyűgözött a 
gondolatainak tisztasága. Ugyanakkor, mi-
vel nem természetfelettiként tekintettem rá, 
elérhetőbbé is vált és olyan érzésem támadt 
tőle, hogy - kérem értse jól az Olvasó - bárki 
lehet Jézus. Mert Jézus lényege szerintem 
nem a fizikai csodákban rejlik. Hanem 
abban, hogy a legdurvább helyzetekben is 
tiszták és szelídek maradtak a gondolatai, 
és a legbrutálisabb megpróbáltatások 
során is abba fektette az energiáit, hogy 
megtalálja Istent.

A fiatalokat is megmozgatta  
a majori musical

A villamoson kapta a felkérést a rende-
zőtől, de attól a pillanattól kezdve tuda-
tosan készült a szerepre. Nehezen élte 
meg, hogy Mária Magdolna személyé-
ben egy a rossz és a jó tulajdonságok 
kettősségének megosztó egyéniségét 
kell színpadra állítania. Szavai szerint 
„húsbavágóan” hatott rá a szerep, mert 
bár „mindenki ismeri ezt a történetet”, 
úgy érzi, hogy újra meg újra át kell rág-
nia magát az embernek az eseménye-
ken, amelyek a mai napig sok aktuali-
tást rejtenek magukban. Az alábbiakban 
Gelley Verus osztja meg velünk az előa-
dás utáni érzéseit és gondolatait.
-Mivel az előadásról véleményt írók 
mindnyájan felsőfokon nyilatkoztak az 
alakításotokról, Te hogy érzed, élesben 
is sikerült-e úgy megformálnod Mária 
Magdolnát, mint amit szerettél volna 
vele, illetve róla elmondani a közönség-
nek?
-Ahhoz képest, hogy lényegében két évünk 
volt készülni az előadásra, nagyon gyor-
san röppent el ez az intenzív próbafolya-
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mat, különösen az utolsó két hét. Szinte 
azt éreztem, hogy akkorra érkeztem meg 
igazán a szerepbe, mikor már elő is adtuk 
kétszer. Ennek ellenére örülök, hogy azt hi-
szem ott és akkor sikerült beleadnom min-
dent, amit előtte átbeszéltünk Balázzsal, az 
előadásokban benne volt minden érzelem, 
ami Mária Magdolnához, és a darabhoz 
kötött. Egyébként ez nálam sokszor így 
működik… Egy próbafolyamat során ne-
hezen tudok igazán belehelyezkedni, még 
„tartalékolom” magam, aztán a színpadon 
hagyom, hogy bármi történjen.
-Így utólag miben látod a két előadás 
fontosságát? 
-Nagyon örülök, hogy a Húsvéti időszak-
ban sikerült előadnunk a darabot. Renge-
teg visszajelzés érkezett arra vonatkozóan, 
hogy ez milyen sokat segített másoknak a 
Húsvét megélésében, megértésében. Ne-
kem szereplőként is nagyon sokat jelentett, 
jól esett belehelyezkedni a Feltámadástör-
ténet előzményeibe. 
-A Ti korosztályotokból voltak-e nézők 
és ők hogyan értékelték az előadást?
-Nagyon sok fiatalt (egészen általános is-
kolástól egyetemistákig, fiatal felnőttekig) 
láttam mindkét előadáson. Szuper, hogy 
nemcsak a kultúra, a színház, de a hit is 
képes megmozgatni ennyi fiatalt! Bárkivel 
beszéltem, nagyon élvezte, mindenkinek 
mást jelentett, mindenkinek más része tet-
szett a legjobban. Ezek szerint sok oldalról 
lehetett hozzá(nk) kapcsolódni.  
     

Csak egyszer az életben…

Izgult az előadás előtt, többször álmo-
dott vele, de megbánta volna, ha nem él 
a lehetőséggel, ami szerinte csak egy-
szer adódik az életben. Bár 45 évesen 
jobbára huszonévesekkel dolgozta vé-
gig az elmúlt két és fél évet, megtisztel-

tetésként élte meg a számára tanulással 
is felérő próbafolyamatot. Nemcsak a 
közösségi élmény, egyben a közös alko-
tás varázsolta el a felkészülés során, de 
meg kellett küzdenie Júdás konfliktuso-
kat hozó őszinteségének hiteles megje-
lenítésével is. A Jézusban inkább jó em-
bert, semmint Isten fiát látó „Iskarióti” 
nem rendítette meg őt a hitében, de 
a konfliktus a korunkra vetítve, több 
kérdést is felvetett benne. A korábban 
diákszínpadon már szereplő, de ilyen 
nagyszabású produkcióban részt még 
soha nem vállaló, Júdást játszó Semsey 
Gáborral szintén az előadást követően 
beszélgettem.
- Mivel az előadásról véleményt írók 

mindnyájan felsőfokon nyilatkoztak az 
alakításotokról, hogy érzed, élesben is 
sikerült-e úgy megformálnod Júdást, 
mint ahogy szeretted volna? 
- Igen, azt hiszem, sikerült azt hozni, amit 
szerettem volna. Kellően ellentmondásos 
volt a karakter.
- Tartottál egy kicsit a többiek és közöt-
ted lévő korkülönbségtől, az éles előa-
dás feloldotta-e ezt a rossz érzésedet? 
- Abszolút! Egységesnek éreztem a csa-
patunkat, nem éreztem, hogy kilógnék 
közülük. Jóideje többnyire felnőttekkel 
dolgozom, így üdítően hatott rám ez a 
közös munka.
- Így utólag miben látod a két előadás 
fontosságát? 
- Sokaknak erős élmény volt, Húsvéthoz 
kapcsolódóan is, művészileg is, hitbeli 
szempontból is. Személy szerint már gyer-
mekkoromban sem értettem igazán Júdás 
szerepét, hiszen az evangéliumok nem 
bontják ki a személyiségét. A szerepre 
készülve kellett átélnem a komoly érzelmi 
kitörésekkel járó tépelődését, az árulás 
tényével való szembesülését. Érzékeltetni 
például azt az eshetőséget,  hogy mi van 
ha ő csak a mozgalmat szerette volna visz-
szavinni az alapokhoz - látva a dolgok elfa-
julását -, és tényleg csak késve szembesül 
tettének tragédiájával? Személy szerint 
tőlem sem áll távol a kétkedés, a közhan-
gulat kritikus szemlélése, nem vagyok 
rajongó típus, tehát adódott számomra is 
tanulság ebből a szerepből.  
- A visszajelzések szerint érvényesült-e 
Júdást illetően az a rendezői elkép-
zelés, hogy sokan lehetnénk Júdások 
adott esetben a mai körülmények kö-
zött?
- Ezt nem tudom eldönteni. De azt érzé-
keltem, hogy sokan tudtak együtt érezni 
Júdással. Szintén a személyes érzéseim 
alapján annyit elmondhatok, hogyha én 
nem születek bele a hitbe, nem kísér az 
életem során és felnőttként találom szem-
be magam egy ilyen erkölcsi próbatétellel, 
nem tudom, én mit tettem volna.

Igazán Szupersztár csapat lettek...

Azt mondták róla, hogy a rendező jobb-
kezeként az előadás lelke volt. A szak-
mából érkezett, de utólag is komoly 
szakmai kihívásként értékeli a kultuszt 
teremtő musical „magyarított” színpad-
ra állítását. A darabot zenei rendező-
ként jegyző Réti Katalintól több kulisz-
szatitkot is megtudhatnak az olvasók.

- A rendező a korábban nekünk adott 
interjúban utalt arra, hogy nem is volt 
egyszerű megszerezni a zenei jogot. Te-
kintettel arra, hogy egy ’70-es években 
világsikert aratott darabról van szó, mi-
lyen problémák merültek fel?
- A Jézus Krisztus Szupersztár rockopera 
előadásával az elmúlt majdnem 50 év-
ben rengetegen próbálkoztak: számtalan 
amatőr és profi megvalósítást találhatunk, 
folyton műsoron van szerte a világban és 
az országban is. Így tehát láthatjuk, hogy 
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elérhető a mű azok számára is akik nem 
csak nézőként érdeklődnek a darab iránt, 
hanem akár alkotóként szeretnék megva-
lósítani belőle a saját verziójukat. Mi úgy 
akartuk színpadra állítani a Szupersztárt, 
hogy zeneileg (is) a teljes mű, az összes je-
lenet és dal, a dalokon belül pedig minden 
hang autentikusan megszólaljon. Ezen ter-
vünk szinte teljesen megvalósult, azonban 
voltak olyan apró változtatások, melyeket 
a saját magyar fordításunk, újragondolt 
szövegezésünk miatt alakítanunk kellett, 
de ezekkel még inkább a miénk lett ez az 
előadás. Olyan, hogy zenei probléma in-
kább úgy merült fel, hogy zenei kihívás: ez-
alatt értem azt, hogy több olyan tétel is van 
a műben, melyben énekbeszéd, beszéd, 
kiabálás, ritmizált szövegek van, melyek 
elsajátítása, karakteres megszólaltatása 
és pontos “eléneklése”, ráillesztése a ze-
nére több felkészülést igényelt. 
- Jelentett-e nehézséget az, hogy zenei 
alapra énekeltek rá a szereplők? 
- Döntenünk kellett, hogy az előadást mi-
lyen formában állítjuk színpadra: élőze-
nei kísérettel vagy zenei alappal. Mindkét 
verzióban számos kihívás, előny-hátrány 
benne van, de végül a stúdió alap mellett 
voksoltunk amikor egy olyan hangzásvilá-
gú zenei anyagot találtunk, ami Balázsnak 
és nekem is tetszett, továbbá úgy éreztük, 
hogy ez az a hangzás, mely a rendezői 
elképzelésekhez, modern koncepcióhoz 
passzolni fog. Az alapra való éneklés egyik 
előnye az volt, hogy a jogok megvásárlása 
után mindenki számára elérhetőek voltak  
a dalok az otthoni gyakorláshoz, valamint  
a közös próbákon is arra gyakoroltunk. 
- Mekkora szakmai csapat segítette Ka-
talin munkáját, hiszen egy ilyen előadás 
azért hangmérnök és technikus(ok) segít-
sége nélkül, gondolom elképzelhetetlen.
- A próbafolyamatok során bizonyossá vált, 
hogy a kórusanyag csak úgy fog átütően 
megszólalni majd az előadásokon, ha azt 
előre stúdióban rögzítjük - ennek alapvető-
en hangosítási és technikai korlátai voltak 
- így februárban a kórus vokáljait stúdióban 
felvettük a csapattal, mely túl azon, hogy 
hatalmas munka volt, nagyon elmélyítette 
a szövegtudást, belépéseket, dalszerkeze-
teket. Ez a feladat 12 órányi stúdió éneklés 
volt a kórusnak a Pannónia Stúdióban, ahol 
Bobák Bence hangmérnökkel dolgoztunk 

együtt, majd ezt egy több hetes hangmér-
nöki utómunka követte, melyben Simon 
Dávid volt szakmailag a segítségünkre. 
- Kihívást jelentett a szereplők kiválasz-
tása az énektudásuk szerint? 
- Alapos átgondolás előzte meg a szerep-
lők felkérését. Fontos volt lássuk, hogy 
túl azon, melyik karakterhez melyik bará-
tunkat tudtuk elképzelni, az adott énekek 
megszólaltatásához milyen hangfaj, mek-
kora hangterjedelem szükséges, milyen 
ambitusú egy-egy dal. Nem titok, hogy 
több olyan vállalás is volt, melyben azért 
kellett dolgozni azon, hogy jó pár hanggal 
bővítsük a hangkészletét az énekeseknek. 
Ezek nem csak egyénileg nagy teljesítmé-

nyek, hanem objektíven is, hatalmas szint-
lépések. 
- Befolyásolta-e a zenei rendezőt az ere-
deti mű szereplőinek a hangja?
- Befolyásolni nem befolyásolt.
- Katalinnak nemcsak a kiválasztás, ha-
nem a betanítás is feladatul jutott. Most 
utólag a nagy sikert látván, hogy érzi: 
azt hallotta vissza a színpadról, amit el-
várt a bevallottan amatőr szereplőktől?
- Jó érzés volt látni és hallani, hogy a sok 
próba, gyakorlás, befektetett munka meg-
térül. Habár mi már hétről-hétre tanúi vol-
tunk az egyéni fejlődéseknek, annak, ho-
gyan érkeznek meg a főbb szereplők egyre 
inkább a karakterük bőrébe, egyre bátrab-

ban játszanak a hangjukkal, hangszíne-
ikkel, mozdulataikkal, a nép tagjai egyre 
homogénebben játszanak és énekelnek a 
színpadon, nagyon jó volt látni, hogy éles-
ben is megvalósul, megtörténik mindaz, 
ami eddig a próbatermek falai között zajló 
dolog volt. Szerintem a színpadi drukk, a 
stressz még csak növelte és teljesebbé tet-
te mindenki teljesítményét. Egyértelműen 
elégedett vagyok és azt gondolom, hogy 
mindenki nagyon büszke lehet magára. 
- A 4 Akkord Show Kórus karnagya, 
ének-és szolfézstanár, a kórussal a 
NEK-et előkészítő Forráspont-on is 
nagy sikerrel léptek fel, és ahogy egy 
interjúban fogalmazott, egyik meghívás 
hozza a másikat. Össze lehet mérni a két 
produkciót, a kórus fellépéseket és a Jé-
zus Krisztus Szupersztár színpadra állí-
tását? Melyik jelentett nagyobb kihívást 
Katalinnak? Ha jól láttuk a kórustagokra 
is számított a fellépők között?
- Összehasonlítani össze lehet, de talán 
nem érdemes, hiszen minden felkérés, 
fellépés, színpadi alkotás más és más 
hozzáadott értékkel bír. Sokszor egy 
zártkörűbb, kisebb közönség előtti 
koncerten, előadásban születnek nagyobb 
dolgok, de persze hatalmas helyszíneken 
is történnek nagy alkotások, és óriási 
élmény fellépni, szerepelni ilyen helyeken 
is. Ami biztos, hogy a Szupersztár zenei 
rendezése az első ilyen típusú alkotói 
munkám volt, tehát új kihívás és hatalmas 
élmény volt nekem is és úgy érzem, nem 

ez volt az utolsó ilyen.
Ez másképp volt összetett, mint ami-
kor egy önálló kórusprodukcióra készü-
lünk, más amikor közreműködői vagyunk  
a show kórussal egy rendezvénynek, hi-
szen itt párhuzamosan zajlottak a fősze-
replőkkel az egyéni próbák, énekórák és 
a teljes csapattal a heti próbák, miköz-
ben ugyanúgy a mi feladataink körébe 
tartoztak a háttérdolgok, a technikai elő-
készítések, az ötletelések is. Biztos pont 
volt ebben a komplex folyamatban, hogy a 
Szupersztár csapat tagjai között többen is 
tagjai a 4 Akkord Show Kórusnak, így tehát 
a hangzás és összeszokottság jó alapot 
adott az alkotásnak. 
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Május elsejétől Elischer Balázs orgo-
naművész-tanár, kántor személyében az 
orgona szerelmese és avatott művésze 
érkezett hozzánk Pócsai Gyula utóda-
ként.  Közösségünk új tagjától rövid in-
terjút kért lapunk megbízott szerkesztő-
je, Jeney Attila.

– Kántor Úr, a korábbi nyilatkozatai sze-
rint mindig várakozással tekint az új ki-
hívások elé. Szombathely, Győr, Debre-
cen és Ajka - mint pályafutásának eddigi 
helyszínei - után, milyen érzéssel érke-
zett hozzánk, a Városmajorba?

– A Városmajorba nagy reményekkel ér-
keztem, mind az előzetes beszélgetések 
alapján Lojzi atyával, mind pedig a próba-
játékomon megtapasztalt fogadtatás miatt, 
valamint a plébániáról olvasott ígéretes 
információk alapján, a közösségi-, kulturá-
lis és hitéletet tekintve is. Reménykedem 
benne, hogy az egyházzenei és zenei élet-
ben egyaránt lesznek jó lehetőségek, hogy 
mindenki megelégedésére és magas szín-
vonalon tudjam művelni mindkettőt. Sze-
rencsére úgy látom, hogy erre nagy igény 
és nyitottság mutatkozik mindenki részéről. 
Már ilyen rövid idő alatt az orgona ügyével 
kapcsolatban is sikerült előrelépni, hiszen 
a háború miatt sajnálatos módon befeje-
zetlen maradt az orgona, és a mai napig 
várat magára, hogy a templom rangjához 
és méretéhez illő nagyságú és színvonalú 
orgona töltse be hanggal a templom falait. 
Így a Városmajor egy újabb meghatározó 
pontja lehetne a budai zenei életnek. Na-
gyon hálás vagyok, hogy méltónak találtak 
rá, hogy Bárdos Lajos utóda legyek ebben 
a gyönyörű templomban és városrészben, 
igyekszem is majd ennek megfelelni. Már 
maga a tény, hogy egy intellektuálisan és 
kulturálisan ilyen magas szférákban járó 
közegbe kerültem, felemelő érzés. Hiszen 
ez meghatározó az embernek szakmailag, 
és állandó motivációt is ad az alkotásra, 
fejlődésre egyaránt. Természetesen ez lel-
ki és mentális terheket is ró rám - főleg a 
beilleszkedés időszakában -, mivel én ma-
gammal szemben is eléggé maximalista 
vagyok. De ezt is lehet egy bizonyos fajta 
„édes” tehernek tekinteni, amin túl kell esni, 
hogy utána még gyümölcsözőbb lehessen 
az itteni tevékenységem.

– Nemcsak zongorán, orgonán és har-
móniumon játszik, de különleges, régi 
orgonák felújításában is részt vesz szak-
értőként. Volt-e ideje megismerkedni a 
Városmajori Jézus Szíve templom orgo-
nájával és mi a véleménye a hangszerről?

– Szó szerinti értelemben szakértőként 
nem szoktam részt venni ilyen projektek-
ben, hiszen ez egy külön szakma, amire a 
képesítést itthon nem lehet megszerezni, 
Magyarországon általában szakértés alatt 

új hangszerek tervezését, felújítás vagy 
restaurálás utáni szakmai vizsgálatát és 
átvételét szoktuk érteni. Ilyen munkákban 
több alkalommal vettem részt orgonaépí-
tőkkel együttműködve. Ha a városmajori 
orgona ügye pozitívan alakul, remélem, 
hogy komoly tervek is megvalósulhatnak 
majd, amikből természetesen már van né-
hány a tarsolyomban… az orgonát kezdem 
már kiismerni, hiszen nyolcadik napja több 
alkalommal is odaülök elé. Szomorú, hogy 
a háborús időszak miatt nagyobb rész-
ben az akkor jellemző gyenge minőségű 
anyagokat (pl. horgany orgonafém helyett) 
építették bele, mindezek ellenére egy na-
gyon szép hangú orgonáról van szó. Az 
eredetileg tervezett, ha jól emlékszem 52 
regiszterből ugyan jelenleg csak 22 van 
beépítve, a négy manuálból a második szól 
részlegesen, a negyedik a tervek szerint 
megépült, valamint a pedál szintén hiányo-
san, de részben be van építve. Az első és a 
harmadik manuál azonban teljesen néma, 
ezeknek még a tervezett orgonaszekrényei 
sem épültek meg, csupán a karzat jobb 
oldalán az egytagú orgonaház, amiben a 
megépült sípmű foglal helyet. Minden eset-
re nagyon inspiráló orgonáról van szó még 
így is, annak ellenére, hogy egy alapos 
felújítás és az elavult játszóasztal moder-
nizálása is időszerű lenne. Reméljük, hogy 
a közeljövőben sok minden megvalósulhat 
majd ezekből.

– Kizárólag a liturgikus életben vállal 
szolgálatot, vagy esetleg számíthatunk 
orgonakoncertekre is a jövőben? Kér-
dezem ezt azért, mert sokszor nyilat-
kozta, hogy a befogadó közönség éltető 
erővel bír az Ön számára.

– Természetesen számíthatnak majd a 
templom látogatói orgonakoncertekre is, 
ez kifejezett kérés volt felém, hiszen a 
kántori munka mellett koncertező orgo-
naművészként is működöm, amennyire 

a lehetőségeim engedik. Szeretnék egy 
jótékonysági koncertsorozatot életre hívni 
az orgona felújításának és bővítésének ja-
vára, és természetesen mindezek mellett 
vendégművészeket is szeretnék meghívni 
a jövőben. Tettem egy felajánlást is, misze-
rint a 2019-ben megjelent lemezemnek a 
templomban befolyt vételárának egy ré-
széből szeretném támogatni az orgonafel-
újítás ügyét. 

– Mindig büszkén említi az olaszországi 
nemzetközi versenyen elnyert első díjat 
képező digitális orgonáját. Megismer-
hetjük mi is ezt a különleges hangszert?
 
– Ez a bizonyos verseny az olasz Viscount 
cég versenye, amelyről 2011-ben hoztam 
el az első helyezést. A második és harma-
dik díj pénzbeli juttatással jár, az első azon-
ban egy két manuálos digitális orgona, így 
én ezzel tértem haza a versenyről, jobban 
mondva pár hónappal később szállították 
nekem házhoz. Kilenc évig gyakoroltam és 
időnként külső helyszíneken koncerteztem 
is rajta. Két évvel ezelőtt adtam el, mivel 
egy nagyobb modellt szerettem volna, 
amin a teljes orgonairodalom megszólaltat-
ható. Habár az is egy koncertezésre alkal-
mas hangszer volt, azóta egy templomban 
folytatja a szolgálatát, az avatóját is én ját-
szottam, így egyszerre volt avató és búcsú-
koncert. És valljuk be, nagy segítség azért 
egy ilyen digitális orgona, mikor teszem 
azt januárban nem az ötfokos templomban 
kell három-négy órát gyakorolni, főleg úgy, 
hogy ilyenkor már bő fél óra után sokszor 
nem is mozog az ember keze rendesen, 
anélkül pedig elég nehéz orgonálni…

– Legutóbbi szolgálati helyén énekes-
ként is remekül megállta a helyét egy 
szép adventi koncerten. Mivel itt a Ma-
jorban nagyon élénk zenei, azon belül 
kórus élet folyik, számíthatunk-e Kántor 
Úrra hasonló koncerteken?

– Énekesnek a legkevésbé sem nevez-
ném magam, a konziban, az egyetemen 
végig énekeltem kórusokban, de csak egy 
éve döntöttem úgy, hogy a munkámból és 
egyéni igényeimből kifolyólag is szeretnék 
rendszeresen énektanárhoz járni és hang-
képzést tanulni. Pápán Eisenbeck Ágota 
személyében találtam egy kiváló tanárt, és 
mondhatom, hogy barátot is, akivel nagyon 
szerettem együtt dolgozni, és mint embert 
is nagyon megszerettem. Természetesen 
itt Budapesten is szeretném tovább képez-
tetni és karbantartani a hangomat. De ter-
mészetesen, ha úgy alakul, mint „énekes” 
is szívesen kiállok majd a közönség elé. 

– Köszönöm a beszélgetést! Tartalmas 
és eredményes kántori szolgálatot kívá-
nok mindnyájunk nevében! Isten hozta 
a Városmajorban! 

Új kántorunk 
az orgonánkat is megújíthatja
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Prohászka Ottokár új szellemű hit felfogá-
sát és munkásságát különbözőképpen ítél-
ték meg a kortársai. Voltak, akik veszélyes-
nek tartották és még többen, akik rajongtak 
érte. Ennek az egyház megújulási folya-
matnak - amit végül a Vatikáni zsinat ha-
tározatai rögzítettek -, egyik előfutára ép-
pen Prohászka volt. A küzdelem egy nehéz 
pillanatát mutatja be Luttor János vissza-
emlékezése, aki Prohászka volt személyi 
titkárként visszavonultan élt Budapesten. 
1941 tavaszán így mondta tollba Rezek 
Romannak az indexre-tétel történetét, ami 
végül a Vigília 1974. decemberi számában 
jelent meg nyomtatásban:

„Négy-öt nappal Prohászka Ottokár aka-
démiai székfoglalója után egy vaskalapos 
kritika jelent meg Prohászka Ottokár ellen, 
Pécsi Gusztáv írta az Esztergom című 
lapban. De ez még nem vert fel nagyobb 
hullámokat. 1910. november elején (egy 
vasárnap délelőtt) a Katolikus Nagy-Gyű-
lés első ülésére gyülekeztek, amikor meg-
jött a sürgöny, hogy Városi Gyula kalocsai 
érsek meghalt. Később magától gr. Majláth 
Gusztáv erdélyi püspök úrtól hallottam, 
hogy ő akkor Bécsben járt audencián. Fe-
renc József természetesen értesült Városi 
érsek úr haláláról és a megüresedett kalo-
csai széket Majláth püspök úrnak ajánlotta 
fel. Aki ezt szerényen elhárította, viszont 
kifejtette azt a személyes meggyőződését, 
hogy a kalocsai érsekséget méltóan csak 
Prohászka Ottokárral lehetne betölteni.  
Ferenc József ezt a tervet – hosszabb esz-
mecsere után – magáévá is tette és kijelen-

tette, hogy csak a kormány előterjesztését 
várja ilyen tekintetben. A minisztertanács 
nemsokára Prohászka kinevezése mellett 
foglalt állást és iroda főnöke (Schiessl lo-
vag) közölte Majláth püspök úrral, hogy a 
kormány előterjesztése németre fordítva 
már készen van. Ferenc József elvben már 
hozzá is járult, és hogy másnap – aláírás 
végett – beviszik hozzá. Ekkor Majláth 
püspök úr örömében a következő táviratot 
küldte régi jó barátjának, Prohászka Otto-
kárnak: „Szívből gratulálok új metropoli-
támnak és gráciájába ajánlom érdemtelen 
személyemet – Majláth”.  

De időközben ellentétek, személyes intri-
kák jutottak érvényre az akkori kultuszmi-
niszternél, gr. Zichy Jánosnál, akit Szüllő 
és Glattfelder sikerrel bírtak rá az első vé-
lemény megváltoztatására. A véletlen úgy 
hozta, hogy azon a reggelen amikor Schi-
essl a kormány előterjesztését (Prohászka 
ügyében) be akarta vinni Ferenc József-
hez, audienciára volt hivatalos gr. Zichy Já-
nos is, és így valósággal az utolsó pillanat-
ban vette vissza a kormánynak a kalocsai 
érsekség betöltésére vonatkozó előterjesz-
tését. Ezek után határozottabb mozgalom 
indult meg Prohászka Ottokár félretevése 
céljából. 1911. januárjában már az eszter-
gomi Vigilantia-bizottság foglalkozott azzal, 
hogy vajon Prohászka egyik-másik írása 
és megnyilatkozása, nem eshet-e kifogás 
alá… Azok a körök és személyek, akik 
meghiúsították Prohászka kalocsai érsek-
ké kinevezését, most már arra törekedtek, 
hogy befolyásukkal Prohászka személye 
kikapcsoltassék, a legmagasabb magyar 
főpapi székek betöltésénél. A Vigilantia-bi-
zottságnak két gregoriánus doktora volt dr. 
Andor György, prelátus-kanonok, prímási 
irodaigazgató és dr. Pécsi Gusztáv, az esz-
tergomi szeminárium dogmatika tanára. A 
Vigilantia-bizottság e két tagjára hárult a 
feladat, hogy Prohászka műveiből olaszra 
fordítsák azokat, amelyek kifogásolhatók-
nak látszottak. (A rossz nyelvek még azt is 
mesélték, hogy Andornak „megmondták”, 
hogy ha ezt nem csinálja meg, akkor soha 
sem lesz püspök…) Mindenki tudta azt is, 
hogy amikor – mint fiatal püspök – Pro-
hászka bemutatkozni volt Samassa egri 
érseknél, akkor az érsek ezt mondta Pro-
hászkának:
- Én magát indexre fogom tétetni.
- Azt szeretném én látni ... - mondta rá 
ugyanolyan tréfásan Prohászka, de a tré-
fa szellemessége alatt ott lappangott már 
a régi és az új egyházi szellem és mód-
szerek közötti feszültség. Egyházi körök 
azt gondolták, hogy Samassa inkább csak 
azt akarta, hogy Prohászka ne legyen az 
ő kedves oldalkanonokjának Szmrecsá-
nyi Lajosnak útjában. Tehát – gondolom 

én, folytatta elbeszélését Luttor János, 
Prohászka volt személyi titkára – az a 
Samassa-féle kijelentés inkább csak „em-
berismerő célú” fura megjegyzés lehetett: 
Samassa tudni akarta, miként reagál rá 
Prohászka… Egyenlőre Csernoch mozgat-
ta Andort és Pécsit is. De azután, később 
1913-ban maga Csernoch írta Rómába a 
sarutlan karmelita Vives Y Tutonak és Van 
Rossum holland redemtoristának, hogy ne 
lázítsák fel a magyar katolicizmust. A Vi-
gilantia-bizottság két tagjának (Andor és 
Pécsi) olasz fordítását a római index-bi-
zottság elé terjesztették 1911. tavaszán. 
Közben 1911. március 15-én, a kalocsai ér-
seki széket Csernoch János addigi csanádi 
püspökkel töltötték be. Az index-bizottság 
(Santo Officio) határozatát Prohászkának 
a bécsi apostoli nuncius, Walfred Di Bonzo 
1911. június 10-én küldte el, június 11-én 
kapta meg Prohászka, reggel kilenc óra-
kor. Fájt neki, hogy egyáltalán dolgozzék 
tovább meg sem kérdezték, mert hiszen 
nem is lehetett biztos az sem, hogy hű 
volt-e az olasz fordítás az ő egyéni stílusú 
szövegeihez. Szomorúságában – melyet 
akkori naplórészletei is tükröznek – egy 
sziporkája sem volt a földi hiúságnak. Azt 
mondta: nem is tudja, milyen ok miatt ítél-
ték el. Arról már Rampolla bíboros úr leve-
léből értesült, hogy Andor és Pécsi volt a 
két cenzor: de ellenük sem mutatott a leg-
csekélyebb ellenszenvet sem. Kijelentette, 
hogy őket is mindig szívesen fogja látni és 
továbbra is jóakarója marad mindkettőnek, 
mint amilyen volt eddig is. (Pécsinek va-
lamikor ő adta át az Esztergom lapot, An-
dornak pedig – gimnazista kora óta, mint 
kis-szemináriumban a klasszikus nyelvek 
professzora – jóakaró mentora volt). Magát 
az indexre tételt úgy fogadta, mint intést, 
hogy ne az eddigi szellemi irányba dolgoz-
zék tovább. Arról nem szólt. hogy az in-
dexre helyezett három írásában mi volt az 
intenciója. Ez azonban mindazok előtt, akik 
őt igazán ismerték, nem lehetett kétséges: 
Prohászka mindenkor sürgette, hogy ne 
hideg hittételek legyenek előttünk, hanem 
azoknak eleven életté kell válniuk bennünk 
tetteinkben, érzelmeinkben, egész éle-
tünkben. A fogadalmi megismerést ő olyan 
értelmi hálónak tekintette, amellyel a való-
ságot ki nem meríthetjük. A valóság kime-
rítése az ember számára nem lehet cél. A 
fogalmi megismerés eszközeként segíthet 
minket krisztusi földi életünkben. Prohász-
ka tanítványaiban, a nagyközönség sorai-
ban Prohászka tanítása nem lelki zűrzavart 
idézett elő, hanem a krisztusi életre buzdí-
tást hozta.”

Szerkesztette: Fluck Dénes

„Én magát indexre
fogom tétetni!”

Folytatjuk Fluck Dénes kollégánknak 
köszönhetően a Prohászka-sorozatunkat. 
A most következő epizód sem marad el 
érdekességben az előzőektől.
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gel elindultunk, hogy körbebiciklizzük a Ve-
lencei-tavat. A lányok kitartóan tekertek és 
nem olyan későn délután vissza is érkez-
tünk a szállásra. Aznap este nagyon finom 
hamburgereket készítettünk magunknak. 
Másnap, vasárnap reggel ott a mellettünk 
lévő templomba mentünk misére, majd az-
után haza is indultunk.

Gimnazisták portyája
A Pilinszky János raj gimnazista őrsei egy 
májusi hétvégén a Balatonra indultak nya-
ralni. A srácok és a lányok meglepődve ta-
pasztalták, hogy a vezetőik már nem kísérik 
el őket a pályaudvarról, hanem már maguk-
nak kell ezt a kihívást megoldani. A balato-
nakarattyai nyaralóba leérkezve azonban 
újabb nehézség várta őket. A házba csak 
különböző feladványok és rejtvények révén 
tudtak bejutni, ahol már nagyon várták őket 
a vezetők. A vidám találkozót egy esti vetél-
kedő követte, ami után már igazán fáradtan 
tértünk nyugovóra. 

Másnap – jóval a nap után – felkeltünk 
és megreggeliztünk. A délelőtt folyamán  
a telken lévő házak, fák és tárgyak egy ha-
talmas lasertag pálya izgalmas kiegészí-
tőjévé változtak át. Aki hamarabb kifáradt  
a nagy küzdelemben, az utána egyéni pó-
lófestéssel tehette még emlékezetesebbé 
a hétvégét. 

Délután lementünk a strandra, ahol egy 
nagy közös frizbifoci után már sokkal szíve-
sebben mentünk be a 17 fokos Balatonba. 
A fürdést követően fárasztó út vezetett fel  
a magaspartra, de a kilátás mindenért 
kárpótolt. Az estét különböző komoly be-
szélgetések és vidám tábortűz zárta le. 
Másnap a helyi misét követően a gyere-
kek, ahogyan érkeztek, úgy magukban 
tértek haza, hogy kipihenjék az izgalmas 
hétvégét.

9

Bodza őrs
Egyik kedves őrstagunk szülei felajánlották, 
hogy mehetünk a balatonakarattyai nyara-
lójukba portyázni. A házat a lányok hamar 

birtokba vették, majd elindultunk a szom-
szédos faluba, megnézni az ottani kilátót. 
Igen ám, de csak a falu strandjáig jutottunk, 
mert a kirándulásnál jobban érdekelte a lá-
nyokat a Balaton. Lábat lógattunk a tóban, 
egyesek mélyebbre is bemerészkedtek. A 
parton röpiztünk, játszótereztünk, fagyiz-
tunk. Nem terveztünk fürdőzést, de egy-két 
lány kivételével mindenki hozott magával 
fürdőruhát, úgyhogy a másnapi program 
a szentmisét követő nagy takarítás után, 
egy strandolás lett. Vacsorára közösen sü-
töttünk pizzát, amíg a lányok készítettek 
számunkra egy akadályversenyt a közeli 
utcákban. Nagyon jó volt a lányokkal egy 
hosszabb kihagyás után ilyen formában is 
időt tölteni, és minden percet kihasználni a 
jó beszélgetésekre.

Aranysakál őrs
Az Aranysakál őrs idei portyája szokatlan 
kényelemben telt: Visegrádra kisbusszal 
jutottunk el, a helyi cserkészotthon pedig 
fantasztikus lakhelynek bizonyult. Április 
9-i, szombati megérkezésünk után egy-
ből kirándulni indultunk, ami a borús ég 
fenyegetése ellenére, remek hangulatban 
telt. Este a luxus netovábbját élhettük át: 
ha bárki más evett már cserkészportyán 
isteni csirkepaprikást nokedlivel, ne haboz-
zon szólni! Az alvás előtt még sor került 
komolyabb beszélgetésre és filmnézésre 
is, majd másnap bobozással koronáztuk 
meg az együttlétünket. Nagy élmény volt 
ez mindannyiunk számára, és fontos közös 
őrsi emlék marad a visegrádi portyánk.

Vanília őrs
A Vanília őrs a Velencei-tónál portyázott. 
Pénteken este egy nagyon szuper kis plé-
bániára értünk Sukorón, majd másnap reg-

Balaton, Visegrád, Velencei-tó  
– Portyán a cserkészeink
Bár a cserkészek eddig is járták a természetet, számukra szintén nagyobb a mozgástér a járvány utáni Magyarorszá-
gon.  A felsős őrsök portyáinak élménybeszámolóiból Varga Balázs szerkesztett számunkra rövid összefoglalót. Itt 
köszönjük meg Dauner Ágoston hat éves áldozatos cserkész csapatparancsnoki munkáját, valamint a két éves tár-
szerkesztői segítségét, melynek során mindig érdekes cserkészhírekkel töltötte meg a Városmajori Híradó hasábjait.
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Idén 15. alkalommal indult útnak az Élő ró-
zsafüzér zarándoklat hazánkért, a békéért, 
Budapestért és a Budapest körül élőkért 
2022. május 14-én. A zarándoklat idei mot-
tója a „Magnificat” volt. A majori zarándo-
kaink  útjáról Dr. Boldvai József küldött 
tudósítást a Városmajori Híradónak.
A zarándoklat negyedik szakaszán Csepre-
gi Róbert plébániai kormányzó atya veze-
tésével (aki korábban a kispapi gyakornoki 
idejét a Városmajorban töltötte) két év után 
újra szabadon indulhattunk útnak a Farkas-
réti Mindenszentek templomtól. A Norma-
fánál már sokan vártak bennünket: a Szent 

Járvány után: élettel 
teli negyedév a 
Pannonia Sacrában

Az összes járványügyi korlátozástól 
megszabadulva, a Pannonia Sacrában 
megpezsdült az élet. A gyerekek kisza-
badulhattak a négy fal közül, de az alma 
materben is végre közösségben ülhet-
ték meg a hagyományos ünnepeket.  
A „két néma esztendő” után, a Zene-
akadémia helyett idén a Mátyás temp-
lomot töltötte be a boldog énekszó az 
idei iskolakoncerten. Varannai Gabriel-
la tanárnő három, eseménydús hónap-
ról írt rövid összefoglalót a Városmajo-
ri Híradó számára.

Mint azt olvasóink megszokhatták,  
a megújult Városmajori Híradó elmúlt 
egy évében, Fluck Dénes kollégánk-
nak köszönhetően nyomon követtük  
a nagytemplom freskóinak újjászületé-
sét, bemutattuk a restaurátor hölgyeket 
és alkalmanként még a kulisszák mögé 
is bekukkanthattunk. Lassan végére 
ér ez az embert próbáló munka. Dénes 
ezúttal az előttünk álló utolsó ütem vár-
ható munkálatait foglalja össze a szá-
munkra, tolmácsolva a restaurátorok 
fontos kérését is mindnyájunk felé. 

A Forgács Alajos plébánossal megállapo-
dott időpontban – a húsvéti ünnepek után 
– megkezdődött az állványozás az orgona 
felől a nagytemplom hajójában. Ez jelezte 
a híveknek, hogy a mennyezeti Aba-Novák 
freskók utolsó egy nagy és öt kis képe a 
nyár végéig meg fog újulni. Forrai Kornélia 
és munkatársai pár napos késedelemmel 
birtokukba vették az állványokon kialakított 
munkaterületet. Azt már előzetesen tudtuk, 
hogy ezek a freskók szenvedtek a legtöb-
bet a beázástól, mert a templom mennye-
zete a szentély felől a főbejárat irányában 

Keressük a Teremtés hetedik napját!

László templom plébánosa Kocsis István 
atya, zarándokok a Városmajorból, a Szent 
László, a Felsővízivárosi, a Zugligeti, a Krisz-
tinavárosi plébániákról. A későbbi beszélge-
tések során kiderült, hogy Pestről, vidékről, 
sőt a Felvidékről is több zarándok jött velünk. 
A Normafánál több mint 100 zarándokkal 
együtt elmondtuk az imát a városért, majd 
az atyák megáldották Budapestet. István 
atya vezetésével a Szent Anna kápolnához 
érve közösen imádkoztunk a családokért, az 
otthonmaradottakért. A Makkosmáriai kegy-
templomig haladva, útközben a rózsafüzér 
imákat felajánlottuk hazánkért, az új köztár-
sasági elnökasszonyért, akinek a beiktatása 
éppen azokban az órákban zajlott, valamint a 
Budapesten és környéken élőkért, a békéért.
A Makkosmáriai kegytemplom ma is a „fog-
lyokért” közbenjárók temploma. A Fogolyki-
váltó Boldogasszonyhoz szállnak fel a kö-
nyörgések a kábítószertől, az alkoholtól, a 
szerencsejátékoktól és minden más káros 
szenvedélytől függőkért, valamint az ő csa-
ládjaikért. A templomhoz érve megvártuk, 
amíg Fazekas Gyuri atya befejezi a szentmi-
sét, amit a Katolikus Alkoholistamentő Szol-

Tizenötödször imádkozták körbe Budapestet
gálat vezetőjeként, a hagyományos makkos-
máriai gyalogos zarándoklatukon mondott. 
Őket követve a kegytemplomban István atya 
vezette a közös imát és éneklést. Búcsú-
zásakor áldását adta ránk. A kegykép előtt 
mindenki egyénileg is imádkozott, majd Ró-
bert atyával folytattuk utunkat Budakeszire.  
A Himnusz szobornál elimádkoztuk a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia imáját a nem-
zetért (ez a 2006. évi nemzeti imaévben szü-
letett), utána elénekeltük a Himnuszt. Róbert 
atya búcsú áldásával indultunk a budaszent-
lőrinci pálos kolostorromokhoz, a következő 
állomásra. Itt a Lorettói litániát énekeltük kö-
zösen.
A Máriaremetei Kisboldogasszony-Baziliká-
ban Esterházy László protonotárius, kanonok, 
pápai káplán, esperes, plébános és Kelemen 
László plébániai kormányzó által bemutatott 
szentmisén adtunk hálát a zarándoklatért. 
A szentmise végén virággal köszöntük meg 
szolgálatukat. A máriaremetei hívek agapéval 
kedveskedtek a zarándokoknak.

Boldvai József

lejt és az esővíz itt gyűlik meg leghama-
rabb. Az esővíz áztatta vakolatba a levegő 
szennyeződéséből származó különféle sók 
a vízzel együtt beszivárogtak és a vakolat 
anyagát folyamatosan roncsolták. Ennek 
tulajdonítható, hogy oly sok fehér folt látha-
tó a képeken. Közelről megszemlélve lát-
szik, hogy ezekről a foltokról a festék apró 
szemcsékben lehullott. Sok részen még 
látható a levált és visszaragasztható festék 
réteg is. Pár helyen még a bombatalálat re-
peszeinek becsapódási nyomát úgyszintén 
láthatjuk. 
A restaurátorok kérik, hogyha valakinek 
a hetedik napról van háború előtti fény-
képe azt juttassa el a plébánia hivatal-
ba! A feladat tehát igen nagy kihívást jelent  
a restaurátorok számára. Fáradságos 
munkájukat ezért kísérje imánk és re-
méljük, hogy augusztus folyamán eredeti 
szépségében láthatjuk a Teremtés Aba-No-
vák által megálmodott és megjelenített he-
tedik napját. 
A sok rossz hír mellett vagy egy jó hír is: 
a kezdéskor elsőnek megújított angyalfej 

- amelyen egyúttal a restaurálási techno-
lógiát is kipróbálták - az elmúlt hat évben 
igazolta, hogy a képek javítása időtálló 
lesz. Kérjük a Kedves Testvéreink szíves 
türelmét, a munkák során fellépő kellemet-
lenségek elviselésében.

Fluck Dénes
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Iskolánkban a tavasz a beiskolázásokkal 
indult: a központi írásbeli felvételi megírá-
sa után nyolcadikosainkat a középisko-
lai szóbelik várták, s felkészültségük jele, 
hogy túlnyomórészt az első helyen meg-
jelölt iskolákba nyertek felvételt; mi pedig 
megismerkedhettünk leendő elsőseinkkel, 
akik ősztől két osztályban kezdik meg ta-
nulmányaikat. Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc emléknapján, március 
15-én a hatodik évfolyam kápráztatott el 
minket műsorával. A nagyböjt újabb válto-
zásokat hozott az iskola életébe: tagozat-
szinten újra az aulában imádkozhattunk 
reggelente, majd a korlátozó intézkedések 
eltörlésével a hagyományos forma is visz-
szatérhetett, a szülők részvételével. A ke-
resztutakat minden osztályban az iskolából 
való kimozdulással kötötték össze. A népi 
hagyományok felelevenítéseként a 3.a-sok 
villőztek, a 4.c-sek pedig a kiszebáb elége-

tésével űzték el végleg a telet, s minden 
rosszat. A tavaszi szünet után tanulmányi 
versenyekbe is bekapcsolódtunk, diákjaink 
szépen szerepeltek az országos Bolyai, 
Zrínyi, Dugonics és egyéb megméretteté-
seken. Idén először a hatodik és nyolcadik 
osztály kompetenciamérését papírmente-
sen, teljesen digitális formában bonyolí-
tottuk le. A járvány utáni nyitással minden 
osztály igyekezett színvonalas múzeumi 
és interaktív programokra eljutni (élő tör-
ténelemóra Tápióbicskén, Pénzmúzeum, 
Mesemúzeum, családos kirándulások és 
biciklizések), melyekről képes beszámo-
lók készültek az iskola honlapjára. A Má-
tyás-templomban újra lehetett iskolakon-
certeket tartani: április 26-án a nagykórus 
és a kamarakórus, május 10-én a kiskórus 
és a kamarakórus kapott szereplési lehető-
séget. Így írt erről Blazsek Andrea karnagy: 
„Két némasággal eltöltött esztendő után 
most adódott újra lehetőség arra, hogy a 
zene által lélektől lélekig ismét találkozhas-
sunk egymással, muzsikáló közösséget al-
kotva harmóniát teremthessünk.” Az iskola 
hagyományos Mindszenty kerékpáros- és 
gyalogos zarándoklatára május 6-7-ig ke-
rült sor, minden eddiginél több résztvevő-
vel. (Összeállításunkat lásd a …oldalon)  
A szombati esztergomi misén az iskola tel-
jes közössége Mindszenty József herceg-
prímás boldoggá avatásáért fohászkodott. 
A május az elsőáldozás hónapja iskolánk-
ban, harmadikosaink, hatodik osztályos 
őrangyalaik (meg persze szüleik) társasá-
gában a szombati kiengesztelődési liturgia, 
majd az ezt követő vasárnapi templomi 
elsőáldozás után, az iskola udvarán tar-
tott agapéval ünnepelhettek.  
 

Varannai Gabriella

Hogyan is sejthették volna a Kistemplomos 
Lovagok, hogy önhibájukon kívül micsoda 
áthallása lesz az április 25-ére meghirde-
tett „Vidéki kislány” című koncertjüknek!  
A történteket persze a rájuk jellemző in-
tellektuális humorral nyugtázták már a kö-
szöntésben, a közönség felszabadult ka-
cagásától kísérve. Mert hát „ember tervez, 
Isten végez”, és ez az ősi magyar mondás 
soha nem volt aktuálisabb mint mostan-
ság, egy emberként érezték ezt a koncert 
résztvevői is. Arról pedig, hogy a jó han-
gulat két órán keresztül kitartson, maguk a 
Kistemplomos Lovagok gondoskodtak, aki-
ket hallgatva és látva megint az fogalma-
zódott meg bennem, hogy nekik a koncert 
nem csak a kötelezően pontos hangszeres 
játékról és éneklésről szól, hanem egyér-
telműen az örömzenéről, amit tiszta szívből 
tudnak átadni a hallgatóságuknak. 
Ezen a hétfő estén egyaránt magukhoz 
ölelték az amerikai és a magyar vidéket, 
magyarul és angolul énekelve a szerelem-

ről, a családról, a honi táj szeretetéről, a 
barátságról, a bajtársiasságról és mind-
azon alapértékekről, amelyek a normális 
embereknek megdobogtatják a szívét, 
egyszersmind megemelik a lelkét. Sziko-
ra József zenekarvezető szerint műfaji 
meghatározásként az estet a country zene 
legnemesebb hagyományainak kívánták 
szentelni, igaz ezen túl a koncert során 
hallhattunk tőlük „poposított népzenét” 
ugyanúgy, mint „népzenésített popzenét”. 
Hiszen a zene határtalan és örök, ezért 
fértek meg a ma esti repertoárban egy-
más mellett jó érzékkel egymásra építve 
az Illés, a Fonográf, az Eagles örökzöld 
nótái, de zengett a „Country home, take 
me home” is,  Roy Orbison, illetve a Dixie 
Chicks texasi női country trió slágereivel 
együtt. Utóbbiakról megtudhattuk, hogy 
a három zenész hölgy karrierje kis hí-
ján derékba tört csak azért, mert elítélték  
a George W. Bush által indított iraki invá-
ziót. Magyar vonatkozású érdekességként 
az Illésről Jóska azt árulta el nekünk, hogy 
bizony volt idő, amikor büszkén vállalták  
„a vidék legjobb zenekara” címet.
Az est vendégeként Szikora Réka repített 
vissza mindnyájunkat archaikus ének-
hangján évszázadok mélyére, eredeti 
csángó népdalokkal és passióénekkel el-
varázsolva a hallgatóságát. Mivel pedig jól 

láthatóan és hallhatóan nem esett messze 
a gyümölcs a fájától, műfajt váltva, a zene-
kar élén Réka ajkáról ugyanúgy felcsendült 
a „Fellegajtó nyitogató”, mint ahogy a ge-
nerációk által mindmáig énekelt 1978-as 
„Stumblin’ in” című világsláger is.
Az örömzenéből a közönség sem maradt 
ki, mivel az est vége felé a Bojtorján köz-
kedvelt „Vigyázz magadra fiam!” című dalát 
a zenekarral együtt fújta mindenki.  Minden 
jó, ha a vége jó, gondolhatták a Kistemp-
lomos Lovagok, mert a búcsúnak szánt 
csodaszép autentikus esti imát, rendha-
gyó acapella módon, közösen énekeltük  
el a koncert zárásaként. Így lehettünk hűek 
mind a lovagi erényekhez, mind pedig  
a mindnyájunk által szeretett Kistemplom-
hoz. 

-jeney-

A vidéki kislány 
meg a többiek…

Kovács László barátunk halálával sajnos 
sok tudás és hatalmas szervezőerő veszett 
el a számunkra, ezért a templombúcsú-
kor szokásos kirakodóvásár idén elmarad. 
Nagy örömünkre szolgál ugyanakkor, hogy 
a kedves hívek egyre növekvő kedvvel 
veszik igénybe a templomban kialakított 
bankkártyás terminált. Így az irodában már 
korábban meglévő kártyaleolvasó mellett, 
már itt is lehetőség nyílik az elektronikus 
úton történő fizetésre, illetve az adományo-
zásra, ami reményeink szerint sokaknak 
kényelmesebb megoldás, mint a készpénz. 
Nem titkolt reményünk ezzel kapcsolatban 
az is, hogy ez a kényelmi szolgáltatás az 
adományozó kedv növekedését is magá-
val hozza, hiszen jelen anyagi helyzetünk-
ben a legkisebb összeg is számít.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
a kedves testvéreknek azért az áldozatért, 
amivel a harmadik vasárnapi gyűjtések 
során a kiemelt célok elérését támogat-
ják, egyúttal szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy a plébánia mindennapi működ-
tetésének fedezetét is biztosítanunk kell. 
„(…)Mert a test sem egy tagból áll, hanem 
sokból. Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem 
vagyok kéz, nem vagyok a test része”, va-
jon azért nem a test része-e? És ha ezt 
mondaná a fül: „Mivel nem vagyok szem, 
nem vagyok a test része”, vajon azért nem 
a test része-e? Ha a test csupa szem, hol 
lenne a hallás? Ha az egész test hallás, 
hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten 
rendezte el a tagokat a testben, egyen-
ként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pe-
dig valamennyi egy tag volna, hol volna a 
test?(…)” fogalmaz Szent Pál a Korinthusi-
akhoz írott első levelében. 
Mindannyiunkra szükség van tehát ahhoz, 
hogy az egyházunkat fenntartsuk, annak 
működését biztosítani tudjuk, azon belül 
pedig a közösséget éltessük, mert az éltet 
minket is. 

Mihálffy Imre  
a Képviselő Testület világi elnöke

„Okosodunk”  
a templomban –  
a Képviselő Testület hírei
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lehetett úgy kérni Tőled valamit, hogy ne 
tettél volna meg mindent a teljesítéséért. 
Kérni is tudsz, ha úgy alakul, de magadat 
adni is, amikor kell, akinek csak lehet – így 
vagy mindenkié. 

Ez is a Jóistentől kapott ajándék. Én inkább 
szolgálatra születtem, mintsem utasításo-
kat adó vezetőnek. Papi jelmondatomban 
Jézus szavát idézem: „Nem azért jöttem, 
hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én 
szolgáljak.” Ez a természetemből adódik, 
szinte szükségszerűségként. Ha segíthe-
tek valamiben, ha meghallgathatok valakit, 
akkor valóban próbálok segíteni, próbálok 
meghallgatni. 

Így élsz itt, az otthonban, és ezzel a szándék-
kal segítesz továbbra is a Városmajorban. 

Hosszú ideig nem volt itt pap, Farkasrét-
ről járt át Verőcei Gábor atya hetente két 
alkalommal.  Most minden nap van szent-
mise, hetente gyóntatás, és bármikor fel le-
het keresni engem. S nagy örömmel járok 
vissza a Majorba, köszönettel azért, hogy 
Lojzi atya lehetővé tette. Így nem hagyom 
cserben azokat, akik hosszú időn át meg-
ajándékoztak a bizalmukkal. 

Zoltán atya évtizedek óta abban a gyón-
tatószékben gyóntat, ahol gyerekként tér-
depelve elmondta a bűneit. Születésnapja 
kapcsán mindazonáltal nem itt, hanem je-
lenlegi otthonában, az Okos Gizella Házban 
találkoztunk. Egyik „Zoltán atyai erényre”,  
a hűségre vonatkozó kérdésre így válaszol: 

Egész életemben imádkoztam a hűségért. 
Hogy amire Isten meghívott, amire én vál-
lalkoztam, akiknek a szolgálatára az Úris-
ten küldött, és magához a meghívó Úris-
tenhez hűséges legyek.
 
Történt olyasmi az életedben, amire ko-
moly megpróbáltatásként emlékszel? 

Izaiás próféta mondja, hogy Isten a tenye-
rébe írta az ember nevét. Így szól Isten Izai-
ásnál: „…megfeledkezhet-e csecsemőjéről  
az asszony? És megtagadhatja-e szerete-
tét méhe szülöttétől? S még ha az meg-
feledkeznék is: én akkor sem feledkezem 
meg rólad. Nézd, a tenyeremre rajzoltalak.”  
(Iz 49,15-16) Tudom, nem érdemlem meg, 
mégis valóban azt érzem, hogy a tenyerén 
hordoz engem az Úristen. Kezdve azzal, 
hogy a Majorba kerültem, aztán hogy ott 
maradhattam. Amikor nyugdíjba mentem, 
fogalmam sem volt, hogy mi lesz velem, 
aztán egyik pillanatról a másikra megol-
dódott; ide jöhettem, ebbe az otthonba. 
Szóval nem emlékszem igazán megrendí-
tő próbatételre az életemben. Se hitbeli, 
se a gyakorlati élettel kapcsolatos válság-
ra. Egész eddigi életemben tapasztaltam  
az Úristen irgalmát.  

Izaiást idézed, ő azt mondja, hogy az em-
ber kezdettől fogva Istené. Te – úgy tűnik 
– kezdettől fogva a mienk vagy… 

Ez is a meg nem érdemelt ajándékok közé 
tartozik. Valóban érzem, hogy sokan szeret-
nek. És érzem az ezzel járó felelősséget is. 

Nem csak arra gondoltam, hogy a hívek 
szeretnek Téged. Hanem arra is, hogy nem 

Van, aki már harmincéves korában megré-
mül, hogy már ennyi idős. Milyen, amikor 
már nyolcvanéves az ember? Vagy még 
nyolcvan? 

Érdekes így tekinteni a korunkra, hogy már 
vagy még… Nekem megdöbbentőbb volt 
a hetvenötödik évem tudomásul vétele.  
Akkor az egyházi jog szerint le kellett mon-
dani a plébánosságról, s kérni a nyugdíja-
zást. Igaz, hogy most már nem hetvenked-
hetem, de a nyolcvanat egyszerűen csak 
tudomásul veszem. 

Szép új szokás alakul mostanában; aki 
a születésnapját ünnepli, kevésbé várja, 
hogy köszöntsék, hanem ő köszönti föl  
az édesanyját. Te hogyan emlékszel Édes-
anyádra? 

Nagyon szerettem Édesanyámat. Gye-
rekkorunkban nem gondoltunk arra, 
hogy köszöntsük Őt a születésnapunkon.  
De akkor, s azóta is példa számomra az 
Ő minden helyzetben megnyilvánuló se-
gítőkészsége. Talán tőle örököltem valami 
hasonlót… Tizennégy évig élt tolószékben, 
de így is elmosogatott, rendben tartotta  
a konyhát, ragaszkodott hozzá, hogy amit  
ő maga meg tud tenni, azt meg is tegye. 
Egy alkalommal Édesapámmal megebé-
deltek, Édesanyám elmosogatott, lefeküdt 
egy kicsit pihenni… és nem ébredt föl. 
Hála Istennek, imádkozhattam a halálos 
ágyánál, a továbbiakban pedig a Jóisten 
megóvott a kétségbeeséstől és elkesere-
déstől. Azért bánt, hogy amikor már beteg 
volt, nem látogattam elégszer, nem be-
szélgettem vele eleget. De hiszem, hogy  
a Mennyországban ismét találkozunk. 

Visszatérve a születésnaphoz, változtat  
ez valamit az életeden? 

Amíg a Jóisten erőt ad, amíg mozgáské-
pes vagyok, addig, akinek javára lehetek, 
az számíthat rám. 

Szikora József

Mindig imádkoztam a hűségért
Beszélgetés Zoltán atyával nyolcvanadik születésnapja alkalmából
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