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KÖSZÖNTŐ 
Nagy szeretettel és 
tisztelettel köszöntöm a 
kedves Olvasót a 
Központi Szeminárium 
papnövendékeinek 
Magyar Egyházirodalmi 
Iskolája nevében.  

„…tömeg verődött össze és 
megzavarodott, mivel ki-ki 
tulajdon nyelvén hallotta 
beszélni őket” – 
olvashatjuk az Apostolok 
Cselekedeteinek leírását az első Pünkösdről.  

Korunkban egyre kevésbe tapasztalható meg az emberek 
közötti összhang, hiszen sokkal inkább 
meghatározóbbnak érezhetjük az önzés, az elnyomás, a 
pénz- és a hatalomvágy szempontjait. Minket azonban, 
akik kezünkben tartjuk ezt az újságot, összeköt egy közös 
nyelv: az Isten, az emberek és a felebarát iránti szeretet.  

Krisztus Urunk önzetlen áldozata révén reményünk van 
az örök életben, Isten boldogító látásában, amihez 
közösen vándorlunk. Ezen az úton érnek minket 
csapások, akadályok, de ha rá tudjuk bízni lépteinket a 
végtelenül jóságos Istenre, akkor megannyi örömmel és 
békével találkozhatunk. A közös zarándoklatunkon 
egymás útitársai vagyunk, amin csak akkor tudunk 
együtt végighaladni, ha megértjük egymást, ha 
odafigyelünk másokra, ha nem csak saját érdekeinket 
tartjuk a szemünk előtt.  

Az első Pünkösd alkalmával kinyilvánult a Szentlélek, aki 
azóta is jelen van az életünkben. Isten Lelke buzdítani 
akar minket, hogy halló és értő szívvel közeledjünk felé 
és mások felé, hogy Lélekben élve és abban eltelve 
zarándokoljunk együtt az Istennel való teljes közösség 
felé. 
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E szavakkal szeretnék bátorítani minden Kedves Olvasót, 
hogy ne csak megnevezésünkkel, de egész lényegünkkel 
legyünk Krisztusiak, hallgassunk a bennünk működő 
Szentlélekre és így jussunk el együtt, egymást támogatva 
és segítve a minket szerető Atyához. 

    Molnár Ádám, MEI elnök  
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FEKETE SZABOLCS BENEDEK PÜSPÖK ATYA 

ELŐSZÓ 
 „Mindnyájan együtt 
voltak az emeleti 
teremben…” (ApCsel 2,1). 
A feltámadás utáni 50. 
napi események ezen 
mondatát hívom 
segítségül, hogy a 
Centralista idei pünkösdi 
számában néhány 
bevezető gondolattal 
szolgálhassak minden 
kedves Olvasónak. 

Még papnövendékként jártam egy burgenlandi kis 
faluban. Az osztrák atya azt mondta: „Mutatok egy 
érdekes házat!” És elvitt egy faluszéli takaros, kertes 
házhoz, ahol huszonéves fiatalemberek dolgozgattak. 
Biztos nem szerzetesek, - gondoltam rögtön - hisz 
öltözékükben, megjelenésükben inkább suhancoknak 
néztek ki… És kérdezgettem felőlük. Megtudtam, hogy 
önellátó gazdálkodást folytatnak, dolgoznak és 
imádkoznak, és persze arról is beszéltek, hogy 
megpróbálják elviselni a falubeliek rosszallását. Nem 
sokat értettem az egészből, miért nem nézik őket jó 
szemmel, mi a baj velük?! „Ez a Cenacolo” mondta az 
atya, nem igen mertem kifejezésre juttatni, hogy nem 
teljesen világos, mi folyik itt. Mikor hazaérkeztem, 
utánanéztem…  

Azt tudtam, hogy eredetileg mi is az a coenaculum, amin 
mi, keresztények, azt az emeleti termet értjük, ahol Jézus 
ránk hagyta az utolsó vacsorán az Eukarisztiát, és 
valószínűleg ez az a terem, ahol a tanítványok titokban 
összejöttek, ez az a hely, ahol megszületett az Egyház, 
mikor Máriával, Jézus anyjával az apostolok mindnyájan 
együtt voltak. 
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 De hogy kik is voltak együtt?! Az édesanyát leszámítva 
egytől-egyig bűnös, gyarló, esendő emberek.  

Mit is akartak ők?! Ők akarják tanítani az egész világot?! 
Részegnek gondolt, egyszerű, tanulatlan emberek ilyenre 
akarnak vállalkozni?! 

 Ha a Lélek nem lakott volna bennük, akkor ezekre a 
nekik szegezett kérdésekre ugyanúgy válaszoltak volna, 
mint nagycsütörtök éjszakáján. Akkor 
meghunyászkodtak, nemmel válaszoltak. A Szentlélek 
erejével viszont megszületett bennük az igen, sikerült 
nekik a bűnből életre támadni (vö. Róm 6).  

Nem véletlen, hogy éppen Cenacolo-nak nevezték el az 
egyre több országban felépített rehabilitációs otthonokat, 
ahol olyan fiatalokat fogadnak be, akik a kábítószer 
rabjaivá váltak, de gyógyulni szeretnének. Említettem az 
elején, hogy az adott település lakói is rosszallóan néztek 
a betelepült „új” lakókra: „Mit akarnak itt ezek a 
drogosok?!” Ők pedig erre egytől-egyig azt válaszolják, 
hogy élni!  

Élni akarnak, félelem és megkötözöttség nélkül. Ha nem 
is mindegyiküknek, de azért sokuknak sikerül. Sikerül a 
bűnből új életre támadni. Nem önerőből, és természetesen 
nem is a lekicsinylő, becsmérlő megjegyzések hatására, 
hanem a cönákulum csodálatos titka miatt. Hogy mi ez a 
titok?! „Ők mindannyian állhatatosan, egy szívvel-
lélekkel kitartottak az imádságban (ApCsel 1,14).”  

Ezt a pünkösdi titkot és egyben jókívánságot kötöm a 
kedves Olvasó lelkére: tüzesítse át a mi lelkünket is az 
imádság, legyünk valóban lelkes keresztények! Nagy 
szükség van rá az egyre lelketlenebb világban… 
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PONGRÁCZ BENEDEK  

HEGY – A MEGBÉKÉLÉS 
HELYSZÍNE  
Az előző félévben az Olvasó talán 
olvasta írásomat a pusztáról, mely 
számomra az Istennel való 
találkozás egyik gyönyörű színtere 
és metaforája egyben. Most mégis 
egy másik, a természetben 
megfigyelhető helyszínre 
szeretném felhívni a figyelmet, 
amely nagyon közel áll a 
szívemhez.  

A tavalyi év filozófia szemináriumán a biodiverzitás 
filozofikus megközelítéseit vizsgáltuk egy cambridge-i 
tanulmánykötet alapján. Az egyik tanulmány Jean-
Jacques Rousseau műveit elemezte, amelyben a francia 
filozófus biológiai sokféleségre vonatkozó nézeteit 
értelmezte a szerző. Rousseau a Júlia, a második Heloïse 
című művében kiemeli a hegyet, mint azt az úticélt, ahová 
békéért és szívének fájdalmától való megszabadulásért 
indul. Első olvasásra talán furcsa, hogy pont Rousseau 
gondolata mutat rá erre, - és az sem elhanyagolható, hogy 
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Rousseaunak nem csupán a saját határait, hanem a 
társadalom határait is át kell lépnie -, de mégis, 
egyszerűen megfogott a hegy, mint szimbólum, és mint 
az Istennel való találkozás, és a béke megtalálásának 
helyszíne. 

Amikor a Szentírásra gondolunk, több történet is 
eszünkbe juthat, amelyek a hegyen játszódnak. 
Gondolhatunk Ábrahám és Izsák történetére, ahol az 
angyal állította meg Ábrahám cselekedetét, hogy 
feláldozza Izsákot. Vagy a Tábor hegyén történtekre, 
amikor Jézus színeváltozását a tanítványok kis csoportja 
átélte. Mindkét esetben egyfajta szívbeli békével 
találkozhatunk, melynek forrása és éltetője az Istennel 
való találkozás volt. Egyfajta megnyugvás, amelyben a hit 
és a valós istentapasztalat egybeforr.  

Saját tapasztalatainkra, élményeinkre gondolva, amikor 
egy hegyet megmásztunk, vagy akár egy zarándoklat 
olyan szakaszára gondolunk, amelyen hegyre kellett 
feljutnunk, milyen érzés volt bennünk? Van az úgy, hogy 
megkérdezzük magunkban, vagy a fáradtságtól csak 
szuszogva suttogjuk, hogy miért van itt hegy? Miért erre 
jövünk? Minek felmenni ide?  

A válasz talán egyszerűbb, mint gondolnánk: találkozni 
Istennel a hegy tetején, s mélyebbre menni Istennel. 
Magasabbra kell mennünk, hogy mélyebbre 
tekinthessünk. Elindulni, magunkon erőt venni mindig 
nehéz, de Isten a lehetőséget elénk tárja, hogy a szívbeli 
békénket megleljük. Roger testvér János evangéliumát 
idézi utolsó, befejezetlen levelében: „Békét hagyok rátok, 
az én békémet adom nektek” (Jn 14,27). Megemlíti még, 
hogy Szent János három szót hagy ránk, amely a béke 
alapjául tud szolgálni: „Isten a szeretet” (1Jn 4,8). Roger 
testvér felteszi a kérdést: „Milyen béke is az, amit Isten 
nekünk ajándékoz?” 

Elsősorban belső béke, a szív békéje. Lehetővé teszi, hogy 
reménnyel telten nézzünk a világba még akkor is, ha azt 
gyakran erőszak és konfliktusok szaggatják szét. A szív 
békéje nem külső béke, hanem olyan béke, amely 



 

centralista 2022. PÜNKÖSD                           13 

 

L
E

L
K

IS
É

G
 

 
 

bizakodást fakaszt bennünk. A szív békéje nem más, mint 
azzal a tudattal élni, hogy Isten a szeretet. A szív békéje 
nem más, mint igazán Istennel lenni. A szív békéje nem 
más, mint tisztán szeretni. A szív békéje nem más, mint 
felismerni, hogy Isten szeret minket. A szív békéje nem 
más, mint elfogadni, hogy nem én vagyok az Isten. A szív 
békéje nem más, mint szemlélni Isten csodálatos 
teremtését magam körül. A szív békéje, hogy Isten 
irgalmasságát elfogadom. A szív békéje az élet forrása. S 
talán azt is kijelenthetjük, hogy a szív békéje az első lépés 
a világ békéjének forrásához. Talán mindenkinek lesz 
még egy „hegy élménye”, hogy a szívbeli forrásával 
találkozzon. 

Felmenni, elé állni, találkozni, s békét találni. Nemcsak 
Rousseaunak, hanem mindannyiunk előtt lehetőség 
nyílik, hogy a hegy a szív békéjének forrásául szolgáljon 
számunkra.  

A hegy lehetőség számunkra, hogy elmerüljünk Istenben, 
s megértsük, mit jelent: Isten a szeretet. Mert ha ezt 
megértjük, akkor az messze, nagyon messze viheti a szív 
békéjét. 
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VÉGSHEŐ PÉTER 

KRÉTAI SZENT ANDRÁS NAGY 
BŰNBÁNATI KÁNONJÁRÓL  
 A bizánci egyház Nagyböjt V. 
szerdáján egy embert próbáló, 
mégis gyönyörű szertartást végez: 
Krétai Szent András Bűnbánati 
Nagy Kánonját. Embert próbáló, 
mert a test a több száz metánia 
végzése közben elfárad és 
megtörik; gyönyörű, mert míg a 
test lefelé borul, addig a lélek felfelé 
emelkedik.  

Ki is ennek a különleges szertartásnak a szerzője? Krétai 
Szent András Damaszkuszban született 650 körül, majd 
tizennégy éves korában belépett a Jeruzsálem közelében 
lévő Szent Szabbász kolostorba, ahol hamar felfigyeltek 
tehetségére. 680 körül diakónus lett, majd részt vett 
Konstantinápolyban a VI. Egyetemes Zsinaton.  Ezután 
kinevezték a Hagia Sophia fődiakónusává. II. Justinianus 
uralkodásának idején kinevezték a Kréta szigetén lévő 
Gortineia püspökévé. A híres himnuszköltő főpap 
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halálának pontos időpontját nem ismerjük, feltehetőleg 
712 és 740 között adta vissza lelkét a Teremtőnek. 

 Szent András nevéhez 
fűződik a kánon, mint keleti 
liturgikus imaforma 
létrehozása. Leghíresebb 
kánonja a Nagy Bűnbánati 
Kánon. A szertartás törzsét 
kilenc óda alkotja, 
melyeken belül számos 
tropár van. A kánon egy 
dialógus Szent András és 
tulajdon lelke között: „Jöjj, 
szerencsétlen lelkem, s 
testeddel együtt valld meg 
bűneidet a mindenség 
Alkotójának, és ezentúl 
hagyj fel régi esztelenségeddel, s mutass be Istennek 
bűnbánati könnyeket!” 

A krétai püspök sorra veszi először az Ószövetség, majd 
az Újszövetség oly alakjait, akik bűneikkel megrontották 
az Isten és ember közötti kapcsolatot. Ilyen például 
Ádám, Káin, Dávid király, valamint a parázna asszony és 
a szamariai asszony vagy Zakeus. Ugyancsak említ több 
pozitív személyt is, kiket példaként állít a lelke elé: Szem, 
Ábrahám, Mózes, Ábel és így tovább. Ezekkel a képekkel 
szembesíti az emberi lelket bűneivel, és azonnali 
bűnbánatra, megtérésre hívja nemcsak a saját, hanem 
mindannyiunk lelkét. 

A Húsvétra való készületkor minden keresztény, aki 
komolyan veszi a böjtöt, eljut arra a felismerésre, hogy 
Jézus Krisztus kínszenvedését, halálát, majd feltámadását 
és megváltó erejét csak úgy tudja átélni, megérteni, s 
befogadni, hogyha magába néz, és végiggondolja: mégis 
miért volt szükség mindezekre? A Kánon nagyon szépen 
fogalmazza meg a kérdésre a választ, miszerint a bűnbe 
esett ember és Isten közötti kapcsolatot hozta helyre:  
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 „Testem beszennyeződött, lelkem piszkos lett, s teljesen 
megteltem fekélyekkel. Ám te, Krisztusom, mint orvos, 
gyógyítsd meg mindkettőt bűnbánat által, mosd le, 
tisztítsd meg, öblítsd ki, Üdvözítőm, s tedd azt fehérebbé 
a hónál! Isten Igéje, te megfeszíttetvén, testedet és véredet 
adtad mindnyájunkért; testedet, hogy engem megújíts, 
véredet, hogy engem megmoss, Lelkedet pedig átadtad, 
Krisztusom, hogy engem Atyádhoz vezess. Megváltást 
szereztél a föld közepén, Irgalmas, hogy mi üdvösséget 
nyerjünk; megengedted, hogy keresztfára szögezzenek, s 
így a bezárt Éden újra megnyílt. Ezért hódolnak előtted a 
magasságbeliek és a lenti természet, s az összes üdvözülő 
nép.” 

Krétai Szent András Bűnbánati Nagy Kánonja tehát nem 
csak egyfajta önostorozás. Nem az a célja, hogy 
felhánytorgassa és közszemlére tegye bűneit, nem is az, 
hogy kétségbeesetten keseregjen szerencsétlenségén. 
Ennek a szertartásnak az átimádkozása szembesíti az 
embert azzal az egyedülálló alázattal és szeretettel, 
amellyel Isten emberré lett, szenvedett s meghalt értünk.  

Ebből a szembesítésből fakadó felismerés, megdöbbenés 
vezeti el az embert arra a szintű bűnbánatra, megtérésre, 
melyet a szentéletű krétai püspök is megélt, és a Kánon 
megírásával nem akart mást, minthogy minden 
keresztény megértse Húsvét igazi lényegét.  
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CSUPOR MÁRTON 

GONDOLATOK HÚSVÉT 
ÜNNEPÉRŐL 
„Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, 
vigadozzunk és örüljünk ezen!” (Zsolt 
117, 24) 

A húsvéti ünnepek idején az 
Anyaszentegyház hitünk 
legnagyobb misztériumánál, a 
feltámadás tényénél időzik. A böjti 
időszakot záró nagyhét és a húsvéti 
időszakot nyitó éjszaka egészen katartikus és megrendítő 
módon tudják érinteni a keresztény embert, ha csak egy 
kicsit is el tud merülni a szentírási szakaszok, imádságok, 
szent énekek, elmélkedésre szánt olvasmányok ezen 
szakaszain.  

Ilyenkor érdemes elgondolkodni azon, hogy valójában 
minden vasárnap, sőt, minden szentmisében e titok kerül 
a középpontba, ezt ünnepeljük. És amikor elérkezünk 
ehhez az ünnephez, s a szimbólumok és különféle 
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cselekmények az egyes nagyheti napokon 
megelevenednek előttünk a liturgiákon, akkor azt 
hiszem, nincs olyan keresztény ember, aki ne lenne 
különösen is megérintett a mindent felülmúló szeretet 
ilyen fokú megnyilvánulásán.  

Felemelő érzés húsvét titkáról elmélkedni, a feltámadást 
szemlélni, ám talán még inkább fontos az, hogy a hitünk 
leglényegibb elemét szüntelen megosszuk, beszéljünk 
róla. Mert 2000 éves küldetésünk, hogy – amint Mária 
Magdolnának is meghagyta az Úr (vö. Jn 20, 17) – 
hirdessük az emberek között. Persze, ez sokszor közel 
sem annyira egyszerű, mint amilyennek hangzik, hiszen 
nem csak nyitott szívű és halló fülű emberek élnek 
körülöttünk. Azonban elengedhetetlen azt tudatosítani, 
hogy a húsvét faktuma az örömhírek örömhíre, a 
legfenségesebb titok, amit Isten valaha a bűnös világ 
gyarló zarándokaira rábízott.  

A kérdés pedig magunk felé talán az lehet a Húsvéttal 
kapcsolatban, hogy hol tartunk ennek a titoknak a 
szemlélésében, mennyire tudjuk elhagyni a földies 
dolgokat, melyek elárasztanak minket? Annyira jó volna, 
ha tényleg úgy tudnánk élni az életünket, hogy valóban 
egyre közelebb próbálunk kerülni ahhoz a gondolathoz, 
hogy megváltott emberek vagyunk, akikért maga 
Krisztus adta oda életét. Életünknek valóban erre a tényre 
kell alapozódnia, hiszen ez tud igazán jó fundamentuma 
lenni a hiteles keresztény ember földi életének.  

Kívánom minden kedves Olvasónak, hogy húsvét fénye 
ragyogja be mindannyiunk szívét, legyen 
megvilágosítónk azon az úton, melyre Jézus meghívott 
minket. Adja meg, hogy tudjuk olyan módon rábízni az 
életünket Krisztusra, hogy az Ő iránymutatása 
mindenkor megfogadott intelem lehessen számunkra. 
Kérjük az Ő kegyelmeit ahhoz, hogy el tudjuk fogadni 
meghívását a hit és a feltámadás valóságának 
továbbadására, hirdetésére.  
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MESICS RICHÁRD 

„NÉZZÉTEK AZ ÉG 
MADARAIT…” (MT 6,26) 
-Te minden nap lelkes vagy? – 
hangzott a kérdés egy barátom 
szájából, felém címezve, mikor 
éppen a hivatásomról 
beszélgettünk. 

-Dehogy vagyok. – válaszoltam 
egy pillanatnyi 
elbizonytalanodás nélkül, szinte 
azonnal, teljesen őszintén a 
kérdésre. – És ezzel, szerintem nincs is semmi probléma. 
Elvégre ki az, aki minden nap lelkes?  

A Földön nincs olyan ember, aki reggelente tágra nyílt 
szemekkel, széles mosollyal az arcán kipattan az ágyából, 
sarokba hajítja a takarót és kitörő lelkesedéssel, izgatottan 
ugrálva kapkodja magára a ruháit, hogy minél előbb 
beérhessen már végre a munkahelyére, hiszen ott 
megannyi motiváló feladat, segítőkész kolléga és egy irtó 
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jófej főnök várja, arra áhítozva mind, hogy egy újabb 
nagyszerű, rendkívül produktív és egyszerre remek 
hangulatú munkanapot töltsenek el egymás 
társaságában. De még ha így is lenne, biztosan letörné az 
illetőt az a gondolat, hogy a munkaidő egyszer lejár. Sőt, 
előbb-utóbb (inkább utóbb) eljön a nyugdíj is. És akkor 
viszlát motiváló feladatok, viszlát segítőkész kollégák, 
viszlát irtó jófej főnök és viszlát nagyszerű, rendkívül 
produktív és egyszerre remek hangulatú munkanapok. 

 Esetleg egy gyermek, hogyha a születésnapjára, 
karácsonyra vagy húsvétra ébred. De egy felnőtt… Mikor 
lelkes egy felnőtt egyáltalán? 

 Pár napja vettem észre magamon, hogy mennyire 
szeretem nézni a madarakat. Nem is annyira egy fenséges 
magasságban szárnyaló sast, vagy egy díszes tollú, 
egzotikus példányt. Egyszerűen elképesztő mértékben 
feldob, mikor nézem a szeminárium kertjének tava 
környékén ugráló rigókat, verébalakúakat. Persze mindig 
érdekeltek az állatok, de ez most valami egészen más. 
Csak szeretem nézni őket. Talán a habitusukban fog meg 
valami. Szüntelenül ugrálnak, jobbra-balra forgatják a 
fejüket, kémlelik az eget, a földet, borzolják a tollaikat, 
egyik gallyról a másikra repülnek, hajba kapnak, de a 
következő pillanatban már el is felejtik. Egy másodpercre 
sem állnak meg, nem nehézkes nekik a reggeli felkelés 
sem, hiszen dalaikkal ők ébresztik az egész világot. 
Napközben fütyürésznek és teszik a dolgukat. Hihetetlen. 
Olyan jó a közelükben lenni. Olyan… olyan, mintha 
lelkesek lennének. 

 Aztán csak eszembe jutott pár ismerős is. Olyanok, 
akiknek hasonlóan lelkesítő a közelségük. Akik 
szemükkel szüntelen keresik az embereket, arcokat, 
tekinteteket, amikkel lehet találkozni. Akik őszinte 
örömet sugároznak és ezt mindenkivel meg akarják 
osztani, aki csak nyitott arra, hogy elfogadja egy-egy 
részüket, mosolyukat, kedves szavukat, baráti 
gesztusukat és hagyja, hogy ez átjárja egész valóját. Igen, 
vannak még lelkes emberek. Vannak még lelkes felnőttek! 
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Akiknek közelében nekünk is lehetőségünk van lelkessé 
válni. 

 Lelkes… Milyen szép a magyar nyelv. A lelkes olyan 
ember, aki igazán belülről, a szívéből, a lelkéből él. 
Mintha Szent Pál is valami ilyesmiről írna. „De ti nem test, 
hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik 
bennetek.” (Róm 8,9) Az él így, akit a Lélek igazán átjár. 
A Lélek nagybetűvel. Az él így, aki helyet enged az 
életében Isten akaratának. Aki az Úr boldogító tervéhez 
szabja az életét és akinek a Szentlélek gyöngéd érintése 
már megnyitotta a szemét és a szívét mások szeretetére. 
Akik úgy érzik, annyi szeretetet kaptak, hogy most már 
muszáj továbbadniuk, mert lassan szétrobbantja a 
mellkasuk. Akik gondolkodás nélkül elindulnak 
másokért, mint a szent apostolok akkor, azon az első igazi 
pünkösdön, hogy végleg elköteleződjenek az Isten 
végtelen nagy, emberek iránti szeretete mellett. 

 Uram! Már megmutattad nekem, mi az akaratod az életemmel. 
Én mégsem vagyok minden nap lelkes. Formálj engem, kérlek, 
teljesen olyan emberré, akit a Te Lelked vezérel. Teljesen 
olyanná. Olyanná, mint azt az apostoli lelkületű fekete rigót ott, 
a Központi Szeminárium kerti tavának partján. 
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RIESZ BENEDEK  

EGYÜTT A HEGYEN 
Uram, köszönöm, hogy nem távoli és 
rejtőzködő Isten vagy! Köszönöm, 
hogy velünk vagy, hogy jelen vagy, 
hogy egészen közel akarsz kerülni 
hozzánk. Hálás vagyok 
gondviselésedért, feltétel nélküli 
szeretetedért, minden érintésedért! 
Olyan szép, ahogy formálsz 
bennünket, hogy Magadhoz vonzol 
bennünket, hogy vágyat öntesz a szívünkbe Irántad. Rád 
találhatunk, Veled elidőzhetünk. A Te társaságodban nincsen 
hiány, csak öröm, megnyugvás, vigasztalás és élet!  

Jézus életében a hegy egy különleges helyszín volt. Az 
evangéliumokban gyakran olvashatjuk, hogy Jézus 
felmegy a hegyre, a találkozás, a bensőséges együttlét 
helyére, oda, ahol szemtől szemben lehet az Atyával. Ez a 
hegy bennünket is hív, ez a tér, a találkozásnak ezen tere 
minden képzeletünket felülmúlja, és minket is vár! 

Az egyik tavaszi hétvégén mi is jártunk a hegyen. 
Évközben a Budakalászi Plébánián kísérek egy ifjúsági 
csoportot, ennek a közösségnek, illetve a plébániához 
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kapcsolódó minden fiatalnak szerveztünk egy 
lelkigyakorlatot. Úticélunk a Mátra volt, mely számomra 
egy különösen is kedves vidék, a hivatásomra, a papi 
szolgálatra szóló meghívásomra mondott igen helye… 

A szervezésben segítségemre volt Forián-Szabó Máté 
piarista szerzetes is. Néha bár gyorsabbnak és 
hatékonyabbnak tűnik nekem, ha egyedül, önállóan 
alkotok valamit, de most is az volt a tapasztalatom, hogy 
ha együtt dolgozunk, ha összetesszük a különböző 
nézőpontjainkat, hangsúlyainkat, valahogy sokkal több 
lesz a végeredmény. Nagyon hálás vagyok Mátéval való 
értékes és figyelmes együttműködésünkért.  

Megközelítettük tehát a Mátrát, amely nem egyszerűen 
csak az ország legmagasabb pontja, hanem 
valamiféleképpen a különleges Isten-közelség helye is 
volt nekünk ekkor.  

A lelkigyakorlat tervezésekor, előkészítésekor nem az 
lebegett a szemünk előtt, hogy elmerüljünk 
önmagunkban, vagy, hogy hosszú gondolatsorokat 
bízzunk a résztvevőinkre, hanem egyszerűen csak az, 
hogy a közelségnek, a találkozásnak a különféle tereit 
megnyissuk, felkínáljuk előttük... Így - miután nemcsak 
testben, hanem lélekben is megérkeztünk, és miután 
rátekintettünk az életünkre – a természetben, a 
kápolnában, a Szentírás vagy éppen a csend útján, a 
szentmisében, egyéni és vezetett imákkal, lelki ösvénnyel, 
szentségimádással és dicsőítéssel is igyekeztünk jelen 
lenni Isten jelenlétében. Ezeket a találkozásokat 
szolgálták, segítették különféle páros, csoportos és közös 
beszélgetések, számos alkalom az egyéni reflexióra, a 
lelkigyakorlat koordinálóival való személyes beszélgetési 
lehetőségek, valamint tanúságtételek is.  

Ahogy a szerelmesek szavak nélkül, csupán egymásra 
néznek… Ehhez hasonlóan próbáltunk mi is imádkozni. 
És olyan jó az Isten tekintetébe nézni, Vele elidőzni! Ez az 
akár szavak nélküli, önfeledt, a Másikra figyelő jelenlét 
nagyon fontos számomra, és erre szerettem volna 
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bátorítani a fiatalokat is. Arra, hogy nem kell erőlködni, 
hogy jelenvalóvá tegyük Istent, és nem szükséges Őt 
„szórakoztatni”, Neki „műsort adni” sem az imában. 
Istent úgy ismerem, mint Aki közel akar lenni hozzánk - 
a nem is olyan régen ünnepelt Húsvét, a kettéhasadt 
függöny mögül feltáruló tér is erről tanúskodik. Elég 
tehát, azt hiszem, egyszerűen csak engedni az Ő 
jelenlétét, engedni, hogy szerethessen.  

Ennyit erről a hétvégéről – az én szemszögemből. De mit 
is gondolnak mindazok, akik velünk tartottak? Íme 
néhány név nélküli visszajelzés erről a hegyi élményről: 

„Úgy éreztem, mintha az Isten betakargatott volna, hasonlóan 
egy szerető édesanyához.” 

„Megéreztem Isten közvetlen közelségét egy olyan csendben, 
amit korábban sosem sikerült megteremtenem. Eszméletlenül jó 
volt!” 

„A Jóisten valahogy rámutatott arra, hogy a 
mindennapjaimban is ugyanúgy ki tudok szakadni, időzni 
tudok vele. Nagy rádöbbenés volt, hogy mennyi terve van 
velem, hogy minden lépésemről előre tud, mégis hatalmas 
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szabadságot ad, de közben egyenget minden utamon, és bármit 
teszek, jelen van, velem van minden örömömben és 
félelmemben, szeret és megbocsájt.” 

„Azt hiszem, sikerült igazán nyitottá válnom ahhoz, hogy 
befogadjam Istent az Ő igazi, teljes valójában.” 

 „Nagyon jó érzéssel gondolok vissza a hétvégén történtekre, az 
Istennel való találkozásra. Egészen megdöbbentő volt, ahogyan 
bőséges útravalóval halmozott el a legkülönösebb módokon, 
legyen az egy beszélgetés, egy tekintet, vagy akár a szél 
simogatása, és még sorolhatnám.” 

Hála Istennek! És egyúttal nagyon szépen köszönöm, 
köszönjük a háttérimádkozók szolgálatát, Dobák Gábor 
atya szeretetteljes vendéglátását, Máté barátomnak a 
közös munkát és a lelkigyakorlatozók nyitottságát, 
lelkesedését! 

És ne felejtsük: a hegy minket is vár! Minden nap vár! 
Találkozás, együttlét, felüdülés, vigasztalás, válasz, 
teljesítményünkhöz nem kötődő szeretet és egy bennünk 
gyönyörködő tekintet vár! 
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URBÁN GÁBOR 

AZ ADMISSZIÓRÓL 
Akartok-e lelkileg olyanná alakulni, 
hogy Krisztus Urunknak és az ő 
titokzatos testének, az Egyháznak 
hűségesen szolgálhassatok? – 
hangzott el a kérdés az 
Admisszió, azaz a befogadási 
szertartás alatt Varga László 
püspök atya részéről, felénk, 
kispapok felé. 

Néhány nappal a szertartás előtt megkaptuk 
mindannyian a jelöltek közül a teljes szöveget, amivel 
találkozni fogunk. Megragadott ez a mondat már az első 
olvasáskor is. Számomra a papságra való készület 
számtalan Isten felé kimondott IGEN-ből áll. Igent 
mondani az első meghívásra, és igent mondani számos 
helyzetben a képzés folyamán amikor egy újabb részt kért 
az életemből az Atya. Amikor a fenti mondatot először 
olvastam el, felismertem benne egy mély meghívást. 
Akarok-e lelkileg olyanná alakulni, hogy Krisztussal 
járhassak az úton, és az Ő egyházát szolgálhassam, egy 
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életen át. Az a csodás ebben a mondatban, hogy nem rám 
parancsol, hanem megkérdez, és megnyitja a teljes 
szabadság kapuját. Rám van bízva, hogy én mit 
szeretnék.  

Számtalanszor találkoztam ezzel a szabadon hagyó mély 
szeretetével Istennek, hogy kér tőlem valamit, és a 
kezemben van a döntés, mit válaszolok. Hosszasan 
időztem efölött a mondat fölött az előkészület alkalmával. 
Hiszen könnyű mondani, hogy persze, én pap szeretnék 
lenni, mi másért is lennék itt? De nagy szükség van az 
ilyen mérföldkövekre, amikor újra és újra kimondhatom, 
teljes szabadsággal, hogy valóban ezt szeretném, 
hűségesen szeretnék szolgálni, ott és úgy, ahova Isten 
küldeni szeretne.  

Nagyon mélyen érint minden ilyen pillanat, akár a 
beöltözés vagy ez az admisszió is. Hálás vagyok, 
mindenkinek, aki azon fáradozott a házban és a házon 
kívül is, hogy egy mély és valóban szívből fakadó igent 
tudjak mondani Istennek újra. Mindenki imája érezhető 
volt, aki értünk imádkozott, úgy gondolom, hogy 
mindannyiunk számára, akik akkor öten ott álltunk 
Püspök atya előtt és ki tudtuk mondani a kérdésre a 
választ: „Akarok”, valódi szívből fakadó vágy és válasz 
volt. 
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MOLNÁR ÁDÁM 

FELOLVASÓ ÉS ALSZERPAP 
AVATÁS A SZEMINÁRIUMBAN 
 A 2021/22-es tanév második 
félévének elején egy különleges 
eseménynek adott otthont 
Szemináriumunk, ugyanis 
rögtön a visszaköltözés után 
Kocsis Fülöp metropolita atya 
érkezett közösségünkhöz, aki 
Kakasi Dávid IV. évfolyamos 
papnövendéket felolvasóvá, 
Molnár Ádám V. évfolyamos 
papnövendéket pedig alszerpappá avatta. Az 
alábbiakban Molnár Ádám összefoglalóját tesszük közzé 
a kedves Olvasók számára.  

„Ideje, hogy szolgáljunk az Úrnak, adj áldást Uram!” – 
könyörög a diakónus a görögkatolikus Szent Liturgia 
elején. A papságra vezető utunk során számtalanszol 
halljuk különböző aspektusokban a szolgálat, szolgálni 
kifejezéseket. Különféle területeken találkozunk az 
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érzéssel, amikor nem saját magunkat akarjuk 
érvényesíteni, hanem valami nagyobb, valami 
magasztosabb célra összpontosítunk. Legyen szó 
liturgikus, zenei vagy a pasztorális élet bármely 
szférájáról.  

De hogyan is vagyunk mindezekben jelen? Fülöp érsek 
atya két szempontot is figyelmünkbe állított az esti 
vecsernye végén mondott homíliájában.  

Először is Jézus példabeszédét idézte fel nekünk a 
hűséges és a gonosz szolgáról (vö. Mt 24,45-51; Lk 12,42-
46). Boldognak nevezi a hűségest, akit, amikor ura 
megérkezik munkában találja – hűségének meg is lesz a 
jutalma. Ellenben gonoszként emlegeti azt, aki urának 
késedelmében bízva verni kezdi szolgatársait és 
részegekkel eszik-iszik – el is kergetik őt gonoszsága 
miatt.  

Másrészt pedig arra buzdított minket érsek atya, hogy 
szeressük azt, akit szolgálunk. Különböző ugyan a 
hivatásunk, hiszen más utakról jövünk, más 
életszakaszokon megyünk keresztül, bizonyos 
értelemben talán más is vonz minket a papi szolgálatban, 
de amit mindannyiunknak szem előtt kell tartanunk, 
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hogy mindig készek legyünk szeretni Krisztust, akinek 
szolgálunk és aki a szolgálatra hívott bennünket! 

Hála van a szívemben, hogy az Isten megsegített minket, 
hogy eddig eljussunk. Öröm volt a közösséggel együtt 
megélni a pillanatot, hogy haladunk előre az Úrhoz. A 
szemináriumi évek során folyamatosan, apró lépésekként 
újulhat meg hivatásunk és szolgálatunk. A reverendába 
való beöltözés, a felolvasó vagy lektoravatás, végül az 
alszerpap, illetve az akolitus avatás alkalmával, egyre 
inkább közeledünk a papsághoz, az oltárhoz, 
Krisztushoz.  

Egy alkalommal Cserháti Ferenc püspök atya azt mondta 
közösségünknek, hogy „Öröm papnak lenni”. Bízom 
benne, hogy mi is eljutunk erre az örömre, amit egyelőre 
még fel sem tudunk fogni, de mégis ég bennünk a vágy, 
hogy életünk hátralévő részében ezt élhessük át: az 
örömöt, hogy Krisztusnak szolgálhatunk, hogy az Ő 
szolgálatából részesülhetünk. 
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MOLNÁR ÁDÁM 

KÖZÖSEN KIRÁNDULTUNK – A 
MEI SZERVEZÉSÉBEN 
 2022. május 12. és 14. között 
kiránduláson vehettünk részt a 
MEI szervezésében. Úticélunk a 
Bakony volt, ahol majd három 
teljes napot tölthettünk el, 
kiszakadva a budapesti, az 
egyetemi és a szemináriumi 
pezsgésből. Számomra az egész 
hétvégét összefoglalóan a 
hálával, valamit az isteni 
gondviselés megtapasztalásával tudnám leírni, remélem 
ez a soron következő rövid beszámolóból is egyértelműen 
ki fog tűnni a Kedves Olvasó számára.  

Első állomásunk a Pannonhalmi Bencés Apátság és 
Gimnázium volt, ahol Brunó testvér vezetett körbe 
minket. Szemináriumi közösségünkből többen vannak, 
akik itt tölthették el középiskolás éveiket. Egyesek 
alkalomadtán már ellátogattak ide, de voltak olyanok is, 
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akiknek először adatott ez meg. Ennek következtében 
vegyes érzelmekkel érkezett meg kis csapatunk, de azt 
gondolom mindannyian hálatelt szívvel távoztunk. 
Röviden betekintést nyerhettünk a Gimnáziumban 
megtapasztalható atmoszférába, hiszen a diákok a 
hazautazásra készültek. Ezt követően megnézhettük a 
tornacsarnokot, az apátság épületét, a könyvtárat, a 
felújított templomot és a barokk ebédlőt. A Napközi 
imaórát a bencés szerzetesekkel imádkoztuk el közösen a 
templomban, amit követően velük együtt ebédeltünk. 
Ezután Hortobágyi T. Cirill főapát invitált meg 
bennünket szalonjába, ahol frissítő kávé kíséretében egy 
jó hangulatú beszélgetésben lehetett részünk.  

A beszélgetés után szabadon tölthettünk még el egy rövid 
időt Pannonhalmán, ahol egyénileg vagy kisebb 
csapatokat kialakítva látogathattunk el az Arborétumba, 
a Boldog Mór-kilátóhoz, a Lomkorona Tanösvényhez 
vagy a Pausa Apátsági Kávézóba; majd a késő délutáni 
órákba tovább indultunk, hogy elfoglaljuk szállásunkat 
Bakonyszentlászlón. Itt legelőször bekapcsolódtunk a 
helyi közösség által ünnepelt Szentmisébe, ahol nagy 
szeretettel fogadtak bennünket. Majd visszatérve a 
szállásra, a vacsora közös elkészítése és elfogyasztása 
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után egy jó hangulatú kvíz-estében lehetett részünk 
Pongrácz Benedek növendéktársunk jóvoltából.  

A másnap reggel első megállója Zirc volt, ahol napunk 
nagy részét töltöttük el. Bekapcsolódtunk a vasárnapi 
Szentmisébe, amelyen rektor és spirituális atyáink 
koncelebráltak és két növendéktársunk vállalt szolgálatot 
az asszisztenciában. A Szentmise után Nivárd testvér 
vezetett minket körbe az apátság épületében, a 
múzeumban, a templomban. Ebéd után egy közeli 
természeti értéket fedeztünk fel: a bakonynánai Római-
fürdőt. Itt egy "lelki sétán" vettünk részt Riesz Benedek 
kispaptársunk segítségével. Kiindulópontként szolgált a 
vasárnapi evangéliumi szakasz, Urunk 
színeváltozásának eseménye. Ennek segítségével 
elmélkedtünk felfelé a hegyen életünkről, hivatásunkról, 
saját utunk hegyeiről, völgyeiről. A hegycsúcson 
gyertyákat kapva, s azokat magunk elé, középre 
elhelyezve reflektálhattunk és oszthattunk meg 
egymással röviden imaszándékainkat, elmélkedéseink 
gyümölcsét. A visszafelé utat már párosával tettük meg, 
aminek – irányadó kérdések segítségével – célja volt egy 
hosszabb, bizalmas megosztás. 
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Kirándulásunk utolsó napján Bakonybélbe utaztunk, ahol 
Ábel testvér mutatta meg Szent Mauríciusz Monostort, a 
Kiállítóteret és az Arborétumot. Innen Óbudavárra 
indultunk tovább, a Schönstatti Családmozgalom 
Központjába, ahol egy kis kápolnájában bensőséges 
környezetben ünnepelhettük az Eucharisztiát és 
ismerhettük meg rövid a mozgalom eredetét és célját. 
Legvégül, már visszafelé Budapestre, egy rövid megállót 
tartottunk Balatonakarattyán, ahol a csodálatos 
panoráma mellett adhattunk hálát a jól sikerült napokért. 

  

A szervező csapat tagjaként felemelő volt megtapasztalni 
azt az együttműködést, ami megvalósult a kiránduláson 
és az azt megelőző hónapokban. Öröm volt együtt 
dolgozni és létre hozni valamit, ami hasznos és pihentető 
lehet mások számára. Nem tagadás, hogy kimerültünk 
benne, de százszorosan visszakaptuk az isteni 
gondviselés által mindazt az energiát, amit 
belefektettünk, hogy ezek a napok létre jöhessenek 
szemináriumi közösségünk számára.  

Úgy érzem ebben a rövid időben megtalálhattuk a 
harmóniát a közösségi programok, az új környezet 
felfedezése és az Istennel töltött idő között. A 
visszajelzések alapján ki merem jelenteni, hogy ez az 
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utazás még inkább összekovácsolt minket és 
bekövetkezett az a kiszakadás, amire talán 
mindannyiunknak szüksége volt már. Minden 
pillanatban megtapasztalhattuk Istenünk gondviselését, 
aki valamilyen formában mindig úgy egyengette utunkat, 
hogy az a lehető legjobban valósulhasson meg.  

Sokat tanulhattam ezekből a napokból, és ennek 
köszönthetően még közelebb érzem magam Istenhez és 
ahhoz a szolgálathoz, aminek szentelni kívánom 
életemet. Adja Isten, hogy minél többen tapasztalhassák 
meg a végtelenül jó Isten gondviselését, szeretetét és 
támogató kegyelmét. 
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ADORJÁN SZABOLCS 

ÉLMÉNYEIM, 
TAPASZTALATAIM AZ 
ORSZÁGOS 
KISPAPTALÁLKOZÓRÓL 
2022. április 1-2-án került 
megrendezésre az Országos 
Kispaptalálkozó, amelyen az 
ország kispapjainak nagy része 
részt vett, közük 
szemináriumunk növendékei is. 
Az eseménynek idén Esztergom 
adott otthont, és a helyi 
szeminárium növendékei 
segítették a szervezést.  

Jómagam elsőévesként vettem részt a találkozón, így 
nagy érdeklődéssel, és egy kis izgalommal indultam 
pénteken a többiekkel. Miután elfoglaltuk a szállásunkat, 
este közös keresztúton vettünk részt a helyi ferences 
templomban. Este a vacsora után meghallgattuk Barsi 
Balázs atya előadását, mely nagyszerű lehetőséget adott a 
lelki feltöltődésre és ismereteink bővítésére egyaránt. Az 
előadás után agapén vettünk részt, amelyen volt 
lehetőségünk ismerkedni, beszélgetni egymással. 
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Számomra ez a közösségi program volt a legértékesebb, 
hiszen tudtam új barátokat, ismerősöket szerezni.  

Másnap fakultációkon vettünk részt, melyen 
megismerhettük Esztergom városát, nevezetességeit, 
vagy egyéb érdekes programokon vehettünk részt. Én a 
Bazilikát, és a helyi Bibliotheca-t tekintettem meg, s 
nagyon szép, és érdekes volt mindkét helyszín. 
Kifejezetten a Bazilika részletes bemutatása tetszett, mert 
a helyi plébános atyától sok helyi történetet is hallottunk. 
A mozgalmas délelőtt után megebédeltünk, délután 
pedig a záró szentmisén vettünk részt, ami után pedig 
szabadon lehetett hazautazni. 

Visszagondolva egy nagyon tartalmas, élményekkel teli 
program volt, mely számomra értékes, maradandó 
emlékeket hagyott. Ha egy gondolattal kellene 
válaszolnom, mi az, ami igazán mély nyomot hagyott 
bennem, akkor egyik kispap testvérem szavait idézném: 

„Együtt testvérek vagyunk” – s erre mindig emlékeznünk 
kell. 

Remélem a jövőben is hasonló örömökben, új 
lehetőségekkel vehetünk majd részt, és újra 
találkozhatunk egymással.  
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HORVÁTH LÁSZLÓ 

TALÁLKOZÁS ERDŐ PÉTER 
BÍBOROS ATYÁVAL 
Hallomásból tudtam meg még 
januárban, hogy már jó ideje 
hagyománya az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye 
bíboros-prímásának, hogy a 
Központi Szeminárium 
növendékpapságával 
találkozzon. Erre a találkozásra 
idén márciusban került sor, 
méghozzá egy kötetlen 
beszélgetés keretében. 

A beszélgetés elején le lett szögezve, hogy bármiről lehet 
kérdezni a Bíboros atyát. A kispapság részéről történő 
rövid habozás után egyből neki is futottunk több nagy 
témának.  

Egyrészről olyan témákat érintettünk, amik jelenleg az 
Egyházat foglalkoztatják, másrészről pedig személyesebb 
kérdések is elhangzottak. Nagy téma volt például az 
Eucharisztikus Kongresszus és az abból szerzett 
tapasztalatok, a szinódusi folyamat egyházmegyei 
szakasza, és az azzal járó felvetések, amiket 
visszajelzésként kapott a Főegyházmegye.  

Esett szó arról is, hogy Ferenc pápa milyen 
változtatásokat szeretne a papképzést illetően, hogy 
milyen konkrétumokat fogalmazott meg ezzel 
kapcsolatban, de a szeminárium utáni továbbtanuláshoz 
is kaptunk több szempontot és többszörös buzdítást.  

A komolyabb témák mellett természetesen 
kérdezősködtünk Bíboros atya kedvenc szabadidős 
tevékenységeiről is, illetve, hogy milyen baráti 
kapcsolatokat ápol a bíborosi kollégium többi tagjával.  
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Őszinte hangvétele nagyon közvetlenné tette a 
párbeszédet, aminek különösen örültünk, és sugárzó 
jókedve minket is hamar jó hangulatba hozott. 

Számomra leginkább Bíboros atyának a jókedve és 
őszintesége teszi emlékezetessé ezt a beszélgetést, ami 
okot ad reménykedni további találkozásokban, és abban, 
hogy azok hasonló módon építőek lesznek 
mindannyiunk számára.  
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FARKAS ÁKOS 

POLIFÓN VESPERÁS A 
KÖZPONTI SZEMINÁRIUMBAN 
Február 27-én, évközi 8. vasárnap 
este, többszólamú vesperást 
imádkoztak a papnövendékek és 
egyházzenészek a Központi 
Szeminárium kápolnájában. 

Szemináriumunk életében fontos 
szerepet játszik a vasárnapi 
zsolozsma, melyet mindig 
közösen végzünk a templomban 
ünnepélyes módon. Az istendicséretnek ez a formája már 
nagyon régóta meghatározza az egyház imádságos életét. 
A századok folyamán, minthogy alapvetően egy énekelt 
műfajról van szó, minden kor zeneszerzője hozzátette a 
saját tudását. Tették ezt oly módon, hogy bizonyos 
tételeket, akár zsoltárokat, akár bizonyos antifónákat több 
szólamban komponáltak meg. 

A vendégschola több, főleg Zeneakadémiát végzett tanár 
és hallgató volt. Vezetőjük Mizsei Zoltán, aki többek 
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között a Zeneművészeti Egyetem Egyházzene Tanszékén 
tanít.  

Ezen alkalommal alternatim módon énekelt a schola és a 
nép. Míg a nép egy szólamban, addig a schola négy 
szólamban szólaltatta meg a zsoltárverseket Constanzo 
Porta reneszánsz ferences zeneszerző nyomán. 

A Magnificat Claudin de Sermysi kompozíciója volt, 
melyre a hivatalos, magyar fordítást applikálták.  

A vesperás végén pedig, a Salve Reginát énekeltük. 
Azonban nem csak egy szólamban, hanem míg a nép a jól 
ismert latin szöveget énekelte, addig a schola vokális 
kíséretet rögtönzött hozzá, bizonyos előre meghatározott 
zenei motívumok alapján. Ezt improvizált fauxburdon-
nak hívjuk.  

A vesperást követően az énekesek és a kispapok közösen 
vacsoráztak és beszélgettek. Remélem, hogy a jövőben is 
meg tudjuk tartani és el tudjuk mélyíteni ezt a kezdődő 
kapcsolatot a leendő papság és a profi egyházzenészek 
között.  
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RIESZ BENEDEK 

UKRAJNÁBÓL ÉRKEZŐ 
MENEKÜLTEKNEK 
SZERVEZTÜNK GYŰJTÉST 
A háború híre, a rendkívül nehéz 
emberi sorsokkal, sokféle 
veszteséggel, félelemmel, 
gyásszal való találkozás kapcsán 
megfogalmazódott 
néhányunkban, hogy azt a 
keveset, amit meg tudunk tenni, 
azt szívesen megtesszük.  

Amikor az első menekültek 
megérkeztek a magyar-ukrán határra, gyűjtést hirdettünk 
a házban, és mindazok körében, akik a környezetünkben 
mozognak. Szép élmény volt számomra, ahogy sokan 
hozzájárultak - lehetőségeikhez mérten - kisebb-nagyobb 
összeggel a szükséget szenvedők megsegítésére. Ezekből 
többek között hálózsákokat, takarókat, élelmiszereket, 
konzerveket, valamint tisztálkodási szereket szereztünk 
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be, melyet egy gyűjtőpontra szállítottunk, hogy 
továbbításra kerülhessenek a határmenti településekre.  

Ezen a gyűjtőponton pedig rengeteg segíteni szándékozó 
emberrel és adományok halmaival találkoztunk. 
Döbbenetes tapasztalat volt, a szervezők elmondása 
alapján egy-két óra alatt több ezren adományoztak, és az 
eredetileg tervezett 3 helyett 10 teherautóval kellett a 
csomagokat célba juttatni. Fantasztikus volt találkozni 
ennyi emberséggel, ennyi jósággal! Jóleső kontrasztja volt 
mindannak, amikkel a hírekben szembesülünk.  
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FINTA ZSOLT 

BEMUTATÓ ELŐADÁS AZ 
AACHENI ZARÁNDOKLATRÓL  
2022. március 28-án látogatást tett 
szemináriumunkban Dr. Peter 
Dückers atya. Az aacheni 
székesegyházi vikáriusa az immár 
700 éves tradícióval rendelkező 
zarándoklat magyar 
vonatkozásait mutatta be, majd 
átadta szívélyes meghívását a 
2023. június 9. és 19. között 
megrendezésre kerülő következő zarándoklatra, melynek 
főcelebránsa dr. Erdő Péter bíboros lesz. 

A zarándoklat 7 évente kerül megrendezésre. Minden 
évben választanak egy bibliai idézetet és egy mottót. A 
jövő évi zarándoklaté: Mit gondolsz, ki vagyok én? (Mt 
16, 15). Fedezz fel engem! 

Az Aachenfahrtnak (aacheni zarándokút) nevezett 
aacheni búcsújáróhely Nagy Károly idejétől létezik. A 
katedrális a mennyei Jeruzsálem leképezése. Nagy Károly 
felajánlotta az Istenszülő Szűz Máriának a templomot, 
ezért a jeruzsálemi pátriárkától kapott 4 ereklyét 
ajándékba, amelyek a zarándoklatok alapját és célját 
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képezik. Ez a négy ereklye a következő: Mária ruhája 
(amit szenteste viselt), Jézus pelenkája, Keresztelő János 
lefejezésekor használt kendő, és Jézus ágyékkötője. 1300-
ban VIII. Bonifác pápa hirdette meg az első szent évet, 
majd 1349 óta hétéves ciklusban mutatják be az 
ereklyéket, így a zarándoklat a mai napig változatlan 
formában zajlik.  Őriznek itt még három kis ereklyét is: 
Mária öve, Krisztus öve, ostordarab. 

Az aacheni magyar kápolna, az aacheni székesegyház 
egyik mellékkápolnájának története pedig akkor 
kezdődött, amikor I. Lajos magyar király és édesanyja 
Piast Erzsébet magyar királyné figyelme a kegyhely felé 
fordult. Azóta magyar búcsújáró hely, amikor Nagy Lajos 
anyja 1357-ben fényes kísérettel Aachenba zarándokolt. A 
kápolnában látható Szent Adalbert püspök, Szent István 
király, Szent László király és Szent Imre herceg szobra.  

A legutóbbi zarándoklaton Várszegi Asztrik OSB főapát 
képviselte hazánkat.  
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HÜMPFNER ERIK 

NYÍLT ESTÉK A KÖZPONTI 
SZEMINÁRIUMBAN - „NYESTE, 
AMI A SZTEREOTÍPIÁKAT 
MEGNYESTE”   
Kívülről sokaknak titokzatosnak 
tűnhet a szemináriumi élet. Egy 
zárt világ, amely egyfajta 
misztikumba burkolódzik. Amit 
nem ismerünk, arról az innen-
onnan hallott történetek alapján 
fantáziánkban kialakítunk egy 
képet, hangulatot, viszonyulást. 
Csak az a kérdés, hogy mindez 
mennyire fedi a valóságot. Legyünk őszinték, sokszor 
nem... Pont emiatt szervezünk a papi hivatás iránt 
érdeklődők számára a szemináriumunkban évente több 
alkalommal nyílt estéket. Ekkor a nagy kíváncsisággal 
érkező vendégeink néhány óra erejéig beléphetnek ebbe a 
misztikus világba, ahol találkozhatnak egy nagyon 
hétköznapi módon élő közösséggel, akiket leginkább 
annyi különböztet meg a „bárhol mástól”, hogy 
szándékuk mentén dedikált lehetőséget kapnak arra, 
hogy életük és figyelmük fókuszát Istenen tarthatják a 
mindennapi tennivalóik közepette.  
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A nyílt estéken mindig elcsodálkozom, hogy milyen 
sokszínű vendégeink élettörténete. Habár nincs ezen mit 
csodálkozni, hiszen a jelenlegi szemináriumi 
közösségünk tagjai is igen változatos korosztályúak, más-
más helyről, közegből érkeztek. Miért is lenne mindez 
másként a lehetséges leendők esetében?  

Alkalmainkat egy közös szentmisével kezdjük, majd ezt 
követően lehetőségünk van személyesen is 
megismerkedni egymással. Fontos számunkra az őszinte, 
nyitott, barátságos légkör megteremtése. Az elején 
néhány könnyedebb játék által mindenkinek módja nyílik 
bemutatkozni, szabadon megosztani önön valóságából 
annyit, amennyit jó szívvel szeretne. Mindig 
meglepődöm, hogy ilyenkor mi, növendékek is sokszor 
tudunk újat mutatni magunkból egymásnak. A fesztelen 
közös tér megformálását követően indulunk a „mélyebb 
témák” irányába. Ehhez mindig jó alapot ad Riesz Doma 
atya, aki izgalmas, életközeli, hiteles szempontjai által 
járul hozzá a hivatáskeresés időszakának gyümölcsözőbb 
megéléséhez, Isten tervének felismeréséhez. Mindezekből 
kiindulva bontakozik ki az izgalmas beszélgetés, ahol 
tapasztalatainkat megosztva együtt gondolkodunk a 
vendégeink számára fontos témákon, kérdéseken. Eddigi 
tapasztalatom szerint két azonos „Nyeste” nincs. Minden 
alkalommal más-más érdekes terület kerül előtérbe. Igaz, 
kisebb-nagyobb hangsúllyal rendszeresen felbukkannak 
azon praktikus kérdések, hogy mivel töltjük a 
mindennapjainkat, a teológiai tanulmányok hogyan 
zajlanak, miként lehet jelentkezni a papságra stb.. Ezek 
sem elhanyagolható kérdések! A beszélgetést követően 
nagy útra kelünk, és közösen fedezzük fel az elsőre 
labirintusnak ható szemináriumunk épületét, életünk 
tereit. A „housetour” fix pontja a kápolna, amit nemcsak 
megnézünk, hanem egy rövid imádságra meg is állunk 
ott. A körutunk végén általában hogy-hogy nem az 
ebédlőben találjuk magunkat, ahol egy közös vacsorával 
tesszük kerekké az estét.  

Reményeink szerint, akik ellátogatnak hozzánk, egy 
olyan kóstolót kapnak közösségünkből, amely által 
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megérezhetik, hogy milyen is valójában ez a „misztikus” 
világ belülről - egyszerű, élhető, Őrá figyelő. Az itt 
megéltek segíthetnek kérdéseket tisztázni, megerősítést 
kapni, hamis sztereotípiákat felülírni (amelyek korábban 
lehet, gátoltak némelyeket a „mi utunk” választásának 
lehetőségében).   

Természetes, hogy ha valaki részt vesz egy „Nyestén”, az 
nem azt jelenti, hogy automatikusan jelentkeznie is kell a 
szemináriumba. Ez csupán az ismerkedés tere, 
lehetősége. Akik ellátogatnak hozzánk, azoknak teljes 
anonimitást biztosítunk, hogy valóban minden 
környezeti nyomástól mentesen Istennel formálódhasson 
hivatásuk kérdése.  

Minden érdeklődőt bátorítunk, ha szívében ott a vágy, 
akkor ugorjon be hozzánk egy nyílt estére. Veszteni való 
nincs, egy jó hangulatú este reménye annál inkább reális! 
A következő tanévben is tervezünk szervezni, a pontos 
információk a https://kozpontiszeminarium.org/ oldalon 
megtalálhatóak lesznek, illetve személyesen Riesz 
Benedeknél is lehet érdeklődni a 
benedek.riesz@gmail.com címen.   

Szeretettel várjuk, várunk!  
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UTSCHALOTT ÁRPÁD 

BOR ÉS TANÚSÁGTÉTEL 
Május 10-én Lőrincz György 
látogatott el a szemináriumba, a St. 
Andrea szőlőbirtok és pincészet 
borásza, és borkóstolót tartott a 
szeminárium növendékeinek. 

A borkóstoló talán nem is a 
legmegfelelőbb szó arra, hogy 
körülírjuk ezt az estét, mert nem 
csupán a finom borokat kóstolhattuk meg, hanem 
egyszerre személyes tanúságtételt is hallhattunk Lőrincz 
Györgytől. Megindító őszinteséggel mesélt életútjáról, 
amit közel húsz éve meghatároz a pincészet, ami sok 
nehézség között, Isten kegyelméből azóta áll fenn. 
„Áldott vagyok. A Gondviselő Isten elárasztott 
kegyelemmel, szeretném elmondani.” – mesélte az 
eredetileg világbajnok vízilabdázónak készülő, ma már 
bortermelő olimpiai bajnok. Mikor elkezdte a 
borászkodást, még nem volt hívő. Mind ő, mind pedig 
felesége a múlt-érában, ateista közegben nevelkedtek, 
úgy mesélte, hogy talán a nagyszüleik voltak valamelyest 
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vallásosak. Ez a húsz év viszontagságai közepette 
megváltozott, hiszen felfedezték Isten szerető 
gondviselését az életükben, munkájukban. Ma már 
mindketten vallásgyakorló görögkatolikusok, négy 
(felnőtt) gyermekükkel együtt.  

 A borok 
bemutatásánál 
örömmel észleltük, 
hogy vallásos 
tartalmú neveket 
viselnek: Napbor 
(a napba öltözött 
asszony: Mária), 
Örökké, Merengő, 
Áldás, Agapé. Ez 
szorosan 
összekapcsolódik 
Lőrincz György 
hitével is: a borkészítés hivatás és minden siker Isten 
ajándéka. Példaként kiemelném az Örökké nevű bort. A 
név eredete János apostol első leveléből származik: „Aki 
Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”(1Jn2,17).   

Természetesen mindemellett magukról a borokról is, 
illetve a borászat különböző aspektusairól is halhattunk. 
Összességében elmondhatom, hogy talán nem vagyok 
egyedül azzal a gondolattal, hogy amikor megtudtuk, 
hogy lesz ez az esemény, nem erre számítottunk, de így 
sokkal tartalmasabb, kerekebb volt az este. Valóban 
átszűrődött számunkra, hogy Isten a legkülönfélébb 
módokon nyilvánítja ki gondviselését és a számunkra 
talán különös utakon is vezet embereket.  

Ezúton is hálásan köszönjük Lőrincz Györgynek, hogy 
eljött közénk és a finom borok mellett továbbadta nekünk 
azt a szeretetet, amelyet ő kapott a Gondviselő Istentől.  
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RIESZ BENEDEK 

MINISTRÁNSOK LÁTOGATTAK 
A SZEMINÁRIUMBA! 
Milyen emberek laknak egy 
szemináriumban? Hol élnek? 
Hogyan telik egy átlagos napjuk? 
Ilyen és ezekhez hasonló 
kérdésekkel érkeztek hozzánk 
látogatóba egy espereskerület 
ministránsai Balogh Attila atya 
vezetésével. 

Együtt töltöttünk egy jó 
hangulatú napot, amely során lehetőség volt 
ismerkedésre, számos játékra, különféle beszélgetésekre, 
egy bensőséges imára, a ház bejárására, grillezésre és 
közös szentmisére is.  

Minden szempontból meglehetősen gazdag program 
alakult. Nem volt hiány a jókedvből, és emellett azt 
hiszem, hogy valami mélyebb is történt: jónéhány 
találkozás. Találkozás önmagammal, a hivatás 
kérdésével, a döntéshozatalhoz kapcsolódó 
szempontokkal; találkozás egymással, egymás 
kérdéseivel, örömeivel és életútjaival; valamint találkozás 
az éltető Istennel, Akinek drága kincsek vagyunk a 
szemében, és Aki a legmélyebb vágyaimon keresztül 
igazi boldogságra, teljességre hív.  

Hálásak vagyunk a ministránscsapat jelenlétéért, 
nyitottságáért és lelkesedéséért! Eseményünk végén 
többen jelezték, hogy milyen szívesen jönnének el újra 
hozzánk, volt, aki életre szóló élményként jellemezte a 
napot.  

Örülünk a látogatásnak, és a továbbiakban is nagy 
szeretettel várunk minden érdeklődő közösséget! :) 
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KUKUCSKA MÁTÉ 

KÜLÖNLEGES 
MEGEMLÉKEZÉS A 
KOMMUNISTA DIKTATÚRÁK 
ÁLDOZATAIRÓL 
 Február 16-án délután, a 
kommunizmus áldozatainak 
emléknapjához kapcsolódóan 
közösségünk megtekintette az 
Eperjes Károly által rendezett 
Magyar passió című filmet, amely 
egy ferences közösség, élükön 
Leopold atyával (akit maga a 
rendező úr alakít), kálváriáját 
mutatja be az 1950-es évek elején.  

A film igaz történeten alapul, és Kálmán Peregrin OFM: 
Te meztelen Krisztus, hol hagytad az ingedet? című írása 
alapján készült. Este pedig a művész úr volt 
szemináriumunk vendége, akivel egy bő másfél órát 
töltöttünk együtt. Mesélt a filmötlet felmerüléséről, az 
előkészületekről, illetve több kulisszatitkot is megosztott 
velünk. Beszélt saját és családja rossz tapasztalatairól a 
diktatúra idejéből, továbbá ismertette velünk saját lelki 
életének főbb ismérveit. Felhozott mind jó, mind pedig 
rossz példákat nekünk olyan papokról, akiket gazdag 
vallási élete során ismert meg. Bírálta a mai világban 
fellelhető érdektelenséget a kereszténységgel és a 
hagyományos értékekkel szemben, illetve hangsúlyozta 
minden józan gondolkodású ember abbéli kötelességét, 
hogy a filmben látható események még egyszer ne 
történhessenek meg.  

Hálásak vagyunk, hogy nemcsak a hagyományos módon, 
hanem egy ilyen gazdag tartalmú és interaktív 
beszélgetéssel is megemlékezhettünk a múlt század sötét 
éveiről. 
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INTERJÚ A VÉGZŐSÖKKEL 
Milyen élmények mentén indultatok el a papságra való 
készület útján? Milyen emlékekre gondoltok vissza a 
kispapságotok előtti időszakból? 

Bakos Áron: Hosszú évek alatt érett csak ténylegesen 
elhatározássá, és közben rengeteg apró kis mozzanat volt, 
amik folyamatosan, de csak apránként erősítették meg ezt 
a hivatástudatot bennem. Isten végtelenül finoman és 
szelíden, de nagyon kitartóan igyekezett kis morzsákkal 
utat mutatni. Soha nem akarta rám erőltetni az akaratát, 
azt szerette volna, hogy teljesen szabad, saját döntést 
hozzak. 

Szarka Zoltán: A szemináriumba lépés előtt tíz évet 
teljesen egyedül éltem, de nem magányosan: már akkor is 
a szentháromságos Isten megtartó szeretetében voltam. 
Ezeket az éveket fokozatosan engedtem át Istennek; 
hagytam, hogy lassan átformálja a gondolkodásomat, és 
rávezessen arra az Útra, amelyet nekem szánt. Tíz év 
türelme és szerető gondoskodása, vadhajtásaim 
nyesegetése kellett ahhoz, hogy lemetssze rólam mindazt 
a felesleget, amit ostobán és tudatlanul magammal 
cipeltem. Ezalatt lélekben is igyekeztem felnőni a 
feladathoz, és életállapotomból is következően egyre 
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jobban elmélyültem a lelki dolgokban. Elsőáldozó lettem, 
bérmálkoztam, Élet a Lélekben szemináriumot, Alpha-
kurzust, sejtevangelizációs vezetőképzést, Cursillot 
végeztem. Öt közösségben szolgáltam alázattal és 
szeretettel. 

Urbán Gábor: Legszívesebben azokra a pillanatokra 
emlékszem vissza, amikor egy-egy közösség életre kelt, és 
valóban látható lett, komolyan szeretnének járni az Isten 
útján. Nagy szeretettel gondolok vissza azokra a 
személyes beszélgetésekre, amelyek megszülettek az 
évek során, és a számtalan kapcsolatra, mely kialakult, és 
akár a mai napig is élő. 

A kispapi évek biztosan titeket is formáltak, alakítottak. 
Milyen változásokat fedeztek fel saját életetekben, 
személyiségetekben?  

Molnár Ádám: Amit leginkább ki tudok emelni, az a 
rendszeretés és összeszedettség. Soha nem voltam egy 
rendrakó srác és a napjaim is elég szétszórtak voltak. 
Ezért kifejezetten nehéz volt a napirend megtartása vagy 
a rendszeres takarítás. Mégis néhány éve arra döbbentem 
rá egy-egy szünet alkalmával, hogy hiányzik egy 
napirend. Hiányzik, hogy kerete legyen egy hetemnek, 
amikor előre készülve tudom beosztani a feladataimat és 
így jobban látom, hogy milyen esetleges program, 
találkozás, szórakozás fér még bele az időmbe. Rendkívül 
fontosnak tartom ezt a fejlődésemet, mert papként 
veszélyes lehet, ha összeomlanak napjaim. 

Szabó Gábor: „Engedni, hogy szeressen az Isten!” – ne 
akarjam túlgondolni, túlpörögni. Csend, nyugalom – az 
imában is és hagyjam ŐT dolgozni. Igen, megengedni, 
hogy szeressen az Isten… Ez az egyik legfontosabb. 

Urbán Gábor: A papképzésben töltött évek alatt, talán a 
türelemben és a belső csendemben fejlődtem a legtöbbet. 
A munkával töltött éveimben nagyon kevés idő jutott a 
lelkigyakorlatokra, hosszabb imaidőkre. Most volt 
lehetőségem és időm is arra, hogy finomítsam a 
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személyes Istenkapcsolatom, és előrébb lépjek a mások és 
magam felé való türelemben, valamint az empátiában. 

A készület idején sokszor nehézségekkel és 
küzdelmekkel is szembe kell nézni. Ha fel tudnátok 
idézni ilyeneket, akkor ezekkel kapcsolatban milyen 
módon fedeztétek fel Isten közelségét, segítségét, 
támogató jelenlétét? 

Bakos Áron: Amellett, hogy folyton igyekezett a kisebb-
nagyobb küzdelmeken keresztül mindig valamit tanítani, 
soh a nem hagyott magamra. Hol a közösség megtartó 
erejét tapasztaltam meg, hol a barátaimat küldte, hogy 
segítsenek és támogassanak. Volt olyan is, mikor egy 
valakit adott, aki – mint ahogy Cirenei Simon segített 
Jézusnak a keresztet hordozni – átsegített egy nehéz 
időszakon.  

Szabó Gábor: Beöltözésemre 
kaptam egy fontos mondatot: ha 
bármi nehézség van, menjek 
vissza hivatásom kezdetéhez, a 
forrásokhoz, azokat tisztítsam 
meg és úgy folytassam. Ez 
mindig segített. Visszatérni és 
újrakezdeni. Ő mindig ott van 
ezen a ponton.  

Szlama Ákos: Szerintem krízisben az ember nemcsak az 
embertársaival találja nehezebben a hangot, hanem 
bizony Istennel is. A krízis egy spirálhoz hasonlítható. A 
feladat ilyenkor az, hogy kitörjünk ebből. A krízisben-
levés nem evidens, nem magától értetődő helyzeteket és 
érzéseket hoz, s csak ha szabadultam ezektől, akkor 
találom meg benne igazán Isten jelenlétét. Érdemesebb 
inkább úgy tekinteni a kérdést, hogy mi az az elem, az a 
történés vagy akármi, ami kivezethet a spirálból, amely 
motivál és reményt ad. Emögött egyértelmű isteni erő 
rejlik, Ő a cselekvő Szentlelke által, de nem biztos, hogy 
tudatosul bennem. Én legtöbbször azt a kérdést szoktam 
feltenni krízisek során, hogy „mi változott meg a 
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korábbiakhoz képest?” Ez azért működik nekem, mert 
felismerem benne Isten állandóságát, s azt a szerető és 
örömteli pontot, amikor a meghívást kaptam Tőle. Ez a 
hívás és a jelenlét állandó: minden nap megtapasztalható, 
csak lehet, hogy én nem vagyok olyan passzban.  

Ha ki kellene emelnetek örömteli és boldog 
időszakokat, történeteket, mi volna az, amit biztosan 
felemlegetnétek?  

Molnár Ádám: Számomra ez az ötödév talán a legjobb. 
Most teljesen a helyemen érzem magam. Készülök a 
szolgálatra és a házasságra. És nemcsak készülök, de 
vágyakozom rá. Alapvetőleg a legtöbb szemináriumi 
évemre örömmel gondolok vissza. Persze voltak kisebb-
nagyobb nehézségek, küzdelmek, de így az utolsó évre 
minden a helyére került. Biztos vagyok benne, hogy nem 
lennék itt ilyen lelkesedéssel, ha a korábbi évek örömei és 
bánatai nem formáltak volna. 

Szarka Zoltán: Most nem 
igazán a poénos szituációk 
jutnak eszembe, bár azokból is 
volt bőven… Nagy örömként 
éltem meg a társaim és 
professzoraim szeretetét és 
tiszteletét. Az igazán mély lelki 
beszélgetések maradtak meg 
bennem, amellyel sok társam 
megtisztelt, barátot, idősebb 
testvért látva bennem. Nagy szeretettel és igaz tisztelettel 
nézek én is rájuk. És nem azért, mert „szentek”, és ott 
ragyog a glória a fejük körül! Hanem azért, mert 
valahányszor elesnek a „szűk kapuhoz” vezető Úton, 
mindannyiszor fel tudnak állni nap mint nap a jóságos 
Atya szeretetébe kapaszkodva. Nagyszerű példaképek 
számomra. Többen közülük már papként vagy 
diakónusként szolgálnak. 

Szabó Gábor: Kiemelkedőek voltak a lelkigyakorlatok, 
házkirándulások. Ezeken sok mély beszélgetés, 
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találkozás, vidám pillanat volt, melyeket magammal 
viszek. Sok erőt adtak a pasztorális gyakorlatok: Verőcén 
és Kismaroson a hét minden napján, a KPI-ben pedig 
főleg a vasárnapi kiküldetések, a hivatáshétvégék 
lehetősége és az ottani találkozások. 

Szlama Ákos: A közös „gyökérkedésekre” szívesen 
emlékezem vissza, illetve minden olyan eseményre, 
amelyek közelebb vittek az Úrhoz. Különösen azok 
maradnak emlékezetesek, amikor megtapasztaltam, hogy 
közösen képesek voltunk valami nagy dolgot megtenni 
vagy megszervezni. A jóban való egység érzése nagyon 
felemelő. 

A szentelések küszöbén állva milyen érzések vannak 
szívetekben? Milyen Istennel együtt megélni ezt a 
közeledést? Milyen formán készültök e jeles 
eseményekre? 

Bakos Áron: A szentelési lelkigyakorlat egyrészt még 
jóval a vizsgaidőszak előtt volt, így még nem azon járt az 
eszem, hogy mi lesz ezzel vagy azzal a vizsgával, hanem 
valóban egy nagyon szép lelki készület és feltöltődés 
tudott lenni. Másrészt több olyan elhatározást is tudtam 
tenni, amik segítenek abban, hogy a vizsgaidőszak ne 
menjen a lelki élet kárára. 

Szarka Zoltán: Csak hála és alázat van bennem. Ahogy 
Pál apostol, én is csak a gyengeségeimmel dicsekszem, 
hiszen azok által dicsőíthetem meg a Mindenható Istent. 
Ő az, aki kipótolja a hiányosságaimat és erőt ad a 
szolgálathoz. És mivel rendszeres, napi kapcsolatot tartok 
a kaposvári társaimmal, barátaimmal és ismerőseimmel, 
állandóan hallom a nyáj „bégetését” leendő pásztora 
után. És ez hatalmas erőt és motivációt ad a készülethez. 
„Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent 
érnem!” – imádkozom gyakran. 

Szlama Ákos: Úgy gondolom, hogy nem érdemes hagyni 
elszállni az érzelmeket. Persze nagy öröm, hogy 
közeledik a szentelés. Mégis bizonyos értelemben nem 
valami radikálisan új fog következni, mivel a meghívás 
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nem most fog megtörténni. Isten a megyéspüspökön 
keresztül megajándékoz újabb kegyelmi adományokkal 
és képességekkel. A feladatom viszont nem változik, csak 
„hivatalossá” válik: Isten örömhírét és a Vele való 
kapcsolat boldogító valóságát kell közvetítenem, csak 
most már diakónusként.   

A lelkipásztorkodás terén sok lehetőség, irány van, ami 
mentén el tudtok indulni. A pasztoráció mely ágai 
állnak hozzátok legközelebb? Miben érzitek azt, hogy 
még kell egy kicsit fejlődnötök? Ezekkel kapcsolatban 
van bennetek félelem, vagy inkább várakozással 
vagytok annak jobb megismerésére? 

Molnár Ádám: Egyszer egy 
atyától azt hallottam, hogy 
mindig azt a korosztályt tudjuk 
leginkább megszólítani, 
amiben mi is vagyunk. Ezt 
abszolút magaménak tudom 
érezni, mert jelenleg az 
ifjúságpasztorációt érzem 
magamhoz legközelebb. 
Szeretnék a fiataloknak 
nyújtani egy olyan képet az Istenről, a hitről, az 
imádságról, ami vonzó lehet számukra, amiben meg 
tudják találni azt a nyugalmat és ráhagyatkozást, amit 
nekem is sikerült az évek alatt. A másik oldalról 
pillanatnyilag úgy gondolom, a kórházpasztorációban és 
a betegségben szenvedők gondozásában kell leginkább 
fejlődnöm. Nehéznek érzem megtalálni a harmóniát, 
hogy mikor kell a részükre biztató szavakat vagy 
figyelemelterelést adni, vagy mikor kell éppen csak 
megnyugtató jelenlétet biztosítani. Egyszerre van ezzel 
kapcsolatban bennem félelem és várakozás is. 

Urbán Gábor: A kispapság előtti időkben bőven volt időm 
a pasztorális területek széles skálájába belekóstolni. A 
szívemhez legközelebb az ifjúságpasztoráció áll, nagyon 
szeretem a lelkivezetést, és a felnőtt csoportokkal való 
foglalkozás is közel áll a szívemhez. Úgy gondolom, hogy 
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az idősek pasztorációja tartogat számomra több kihívást. 
Félelem viszont semmilyen területtel kapcsolatban nincs 
bennem, inkább fejlődni vágyás és a tanulás vonz az 
ismeretlenebb területek felé. 

Molnár Ádám – Egyedüli végzős görögkatolikus 
növendék vagy a házban. Milyen megélni ilyen formán 
a készületet – akár a házasságra, akár a szentelésre? 
Mennyire okozott kihívást, hogy „csak” cölebsz 
évfolyamtársaid vannak?  

Molnár Ádám: A Központiban eltöltött években úgy 
érzem, még inkább ragaszkodom saját rítusomhoz. 
Ugyan soha nem voltunk rákényszerítve arra, hogy a szó 
szoros értelmében küzdenünk kelljen azért, hogy részt 
vehessünk görögkatolikus szertartásokon és 
elmélyülhessünk a keleti lelkiségben; mégis nekünk 
kellett ezért az első lépéseket megtenni. Hálás vagyok 
azonban azért a nyitottságért, amit megtapasztaltam a 
szemináriumban mind az elöljárók, mind a kispaptársak 
felől. Amikor felkerültem Budapestre, először nagyon 
féltem, hogyan fogom majd kezelni a házasságra való 
készületet egy latin szemináriumban. Ez a félelem 
azonban már az első hetekben elillant, hiszen ezzel 
kapcsolatban is folyamatos pozitív megerősítést kaptam. 
Örülök, hogy hosszú időt tölthettem el olyan közegben, 
ahol javarészt cölibátusra készülő növendékek vannak. A 
mindennapos találkozások, a közös készület számomra 
még inkább megvilágította azt az értéket, amit ez az 
életstílus magában hordoz. Számtalan beszélgetésnek lett 
az a konklúziója, hogy cölebsz vagy nős papságra 
készülünk, de mindannyian ugyanazt a Krisztust akarjuk 
képviselni és elvinni Őt az emberekhez. Úgy gondolom, 
sokat fejlesztett rajtam ez az időszak, mert folyamatosan 
azzal szembesültem, hogy a növendéktársaim őszintén 
tudnak örülni annak, hogy házasságra készülök. Ezt a 
mások felé irányuló szeretetet szeretném a jövőben is 
megőrizni és másoknak is megmutatni. 
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Urbán Gábor, Szabó Gábor, Szarka Zoltán – Ti már 
tanítás után, élettapasztalattal kerültetek a 
szemináriumi közösségbe. Milyen volt a munkás évek 
után újra beülni az iskolapadba? Hogyan tudtátok 
felhasználni tapasztalataitokat a készületi időszakban?  

Szabó Gábor: Az iskolapadba visszaülni – nem volt 
nehéz, amióta elkezdtem az általános iskolát, azóta a pad 
egyik és/vagy másik oldalán ülök, folyamatosan… Ez 
nem volt szokatlan. Az egyetemi rendszer sem volt 
ismeretlen, továbbá a teológiával párhuzamosan mást is 
tanultam. A szemináriumi illetve kispapi lét viszont 
teljesen más. Itt kevésbé voltak a korábbi tapasztalatok 
mérvadóak számomra. Egészen más beosztások, 
felelősségek vannak: ezt most tanultam/tanulom. 

Szarka Zoltán: Tanárként semmi nehézséget nem okozott 
beülni a huszonévesek közé, hiszen előtte közel két 
évtizedig éppen ezt a pár évvel fiatalabb középiskolás 
korosztályt tanítottam. Jó volt erre az öt évre újra 
huszonévesnek lenni! Jó volt együtt küzdeni és derülni a 
társaimmal. Jó volt tisztelettel hallgatni a professzoraink 
előadásait, akik hatalmas tudásról tettek tanúságot 
minden alkalommal. Idősebb korom tapasztalatai 
valóban sok olyan helyzetben segítettek ki, ahol a régi 
„békebeli” tudásra volt szükség. 

Urbán Gábor: A munkás, 
szabadabb évek után nagy 
kihívás volt újra szembesülni az 
egyházi felsőoktatással és a 
papképzés rendszerével. 
Tapasztalataim alapján azt 
kellett látnom, hogy továbbra is 
a valóságtól meglehetősen távol 
vannak ezek a rendszerek. 
Igyekeztem viszont a 
közösségépítésben és a reális egyházi valóságban szerzett 
tapasztalataim a szeminárium közössége javára 
felhasználni, valamint helyesen értelmezni a képzés alatt 
tanultakat. 
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Szabó Gábor – Főduktorként milyen volt belekóstolni a 
vezetés adta felelősségteljes jelenlétbe? Hogyan élted 
meg az utolsó évedet ezzel együtt? 

Szabó Gábor: Minden tanév és így szemináriumi csapat 
más. Másként csináljuk mi is. ∙ Számomra nagyon fontos 
volt, hogy még tanév elején tisztázzam magammal, hogy 
miért vagyok itt? A válaszom: „ora et labora!” – 
Imádkozzak és dolgozzak – vagyis tanuljak. Ez pedig 
vezessen a szent szolgálat felé. Minden más csak ezt 
követheti. A főduktorság csak egy időszakra szóló 
megbízás. Nem szabad, hogy elfoglalja az előzőek helyét. 
Talán azt mondanám, hogy nem akartam vezetésnek 
megélni, mert nem is tartom vezetői feladatkörnek. 
Inkább egyfajta „szárnysegédi” beosztásnak, illetve híd-
szerepnek az Elöljárók és a Növendéktársak között. 

Szlama Ákos – Hogy élted meg a tavalyi 
kisduktorságot? Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál 
ezen szolgálat által? 

Szlama Ákos: Igyekeztem az elsősök számára nem 
zsákbamacskát árulni, illetve törekedtem, hogy 
mindenkit érettségéhez mérten felnőttként kezeljek. A 
szeminarista lét nagy ajándék, de sok bukást tartogat az 
öröm pillanatai mellett. Buzdítani szerettem volna őket, 
hogy ezektől nem kell megijedni, főleg azért, mert mintha 
ezek bele lennének kódolva ebbe az időszakba. A lényeg 
az állhatatosság, illetve a bizalom Istenben, hogy ha jónak 
látja, akkor feltárja előttünk minden nehézség okát és 
gyümölcsét.  

Bakos Áron, Molnár Ádám – Mindketten egy másik 
szemináriumból kerültetek a Központiba. Milyen 
tapasztalatot adott nektek a helyszínváltás? Hogyan 
éltétek meg ezt a helyzetet? 

Bakos Áron: Féltem a váltástól és joggal, mert valóban 
nagyon nehéz volt, de azt gondolom, hogy értékes 
tapasztalatokkal gazdagodtam Veszprémben is és a 
Központiban is. Nagyon más volt a két szeminárium, a 
két közösség. Nehéz volt megtalálni a helyem az új 
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közösségben, de sikerült. Mindkét helynek megvoltak a 
maga előnyei és hátrányai. Most innen visszatekintve úgy 
érzem, hogy végül is a kettő kiegészítette egymást.  

Molnár Ádám: Én kifejezetten örültem Püspök atya 
döntésének. Voltak személyes érintettségeim, mert már 
régóta szeretem Budapestet, a szociális éven is itt 
dolgoztam, valamint néhány éve a bátyám is központis 
volt, így lelkesen érkeztem a beköltözés napjaira. 
Alapvetőleg könnyen tudok alkalmazkodni új 
helyzetekhez, így ilyen téren sem volt gond. Azt 
gondolom, egy ilyen változáskor a legmeghatározóbb 
szempont a közösség. Hogyan fogad egy közösség egy új 
tagot, illetve hogyan tud igazodni egy új személy a már 
meglévő szokásokhoz. Én az elmúlt három évről ilyen 
tekintetben csak pozitív dolgot tudok elmondani. Óriási 
nyitottságot éreztem már az első hetekben – és azóta is – 
így nem volt nehéz beilleszkedni. Számomra a 
szemináriumi közösség már első kispapi éveim óta egy 
második családot jelent. Hálás vagyok, hogy a 
Központiban egy harmadik családra találtam, ahol életre 
szóló kapcsolatokkal gazdagodtam. 

Bakos Áron – Az idei évben a Szent Egyed Közösség 
hajléktalanokat segítő szolgálatában vettél részt. 
Milyen érzés volt az igazán rászorulók mellett lenni, 
őket segíteni, velük beszélgetni?  

Bakos Áron: Összességében nagyon jó tapasztalat volt. 
Úgy érzem, tényleg értékes dolgot tudtunk csinálni ez 
alatt az egy év alatt a többiekkel. Sokszor találkoztunk 
olyanokkal, akik tényleg őszintén könnyekig 
meghatódtak, mikor megszólítottuk és étellel kínáltuk 
őket. Nagyon szép volt, mikor azt láttuk, hogy hogyan 
segítik egymást is, vagy amikor az egyik hajléktalan bácsi 
meghalt, és a többiek koszorút készítettek és oda tették, 
ahol szerda esténként szokott várni minket. Egyszer 
olyan is volt, hogy az egyikük csatlakozott hozzánk és 
elkísért a szokásos utunk egy szakaszán. 



 

centralista 2022. PÜNKÖSD                           65 

 

IN
T

E
R

J
Ú

K
  
  

 
 

Szlama Ákos – Budaörs egy központi helyszíne lett a 
szemináriumban töltött időszakodnak. Milyen 
élmények és örömök értek téged a lelkinapok és a 
tanítás kapcsán?  

Szlama Ákos: Nagy élmény 
volt látni, hogy be tudtak 
fogadni abból, amiről 
beszéltem nekik. A mai 
gyerekek is nyitottak a 
transzcendens Isten felé, csak 
meg kell találnunk azt a 
hangot, melyre manapság 
jobban rezonálnak. És ilyenből 
sok van. Megdöbbentő volt a 
képmeditáció után írt reflexiós 
lapok eredménye: a mai gyerekek állandóan pörögnek, de 
vágynak a csendre. Azáltal, hogy sikerült bennük rövid 
időre csak 2 aktív érzékelésre (hallás és látás) leredukálni 
figyelmüket, nyugalmat és békét tapasztaltak. E 
tapasztalás pedig automatikusan megnyitotta őket az 
Örökkévaló felé… 

Szarka Zoltán – Az utolsó szemináriumi évedben a 
Hittudományi Kar diákbizottságának egyházi vezetője 
lettél. Hogyan élted meg ezt a feladatkört? Milyen volt 
a közös munka világi hallgatókkal együtt? 

Szarka Zoltán: Bevallom, annak ellenére, hogy elsős 
korom óta tagja voltam a Diákbizottságnak, kissé 
megijedtem, amikor az előző egyházi kari duktor felkért 
ill. javasolt erre a szép, de igen „munkás” feladatra. Mert 
más dolog, ugye, tagként elvállalni egy-egy feladatot, és 
megint más az egész tanévet átlátni és a különböző 
programokat megszervezni. Egyedül nem is tudtam 
volna csinálni. Köszönettel tartozom a világi 
duktortársamnak és az egész Diákbizottságnak, azoknak 
a lelkes embereknek, akik mellém álltak a feladatokban. 
Sok hiányosságot látok magamban az elmúlt öt évre 
visszatekintve, de egy biztos: a Diákbizottság elnökeként 
végzett tevékenységemre emelt fővel tekintek. Ami tőlem 
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tellett, és amihez a Jóisten erőt adott, azt legjobb tudásom 
szerint a legnagyobb szeretettel megtettem. Nagy 
örömmel töltene el, ha azt látnám, hogy nem volt 
hiábavaló a szolgálatom. 
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INTERJÚ CSERHÁTI FERENC 
PÜSPÖK ATYÁVAL 
Meséljen egy kicsit családjáról, gyerekkoráról! 

Őseim a németországi Fekete-erdőből származnak, a 
múlt század elején elmagyarosodtak, akárcsak 
szülőfalum, 18. sz. második felében érkezett többi, német 
lakossága. Sváb szokásokat is továbbörökítő vallásos 
magyar családban és faluban, Túrterebesen születtem, a 
jelenlegi ukrán, magyar, román hármas határ 
tőszomszédságában, Szatmár közelében. Édesapám 
hentes, mészáros volt. Édesanyám nevelte a gyermekeket. 
Öten voltunk testvérek. Gyula öcsém négyéves korában 
hirtelen meghalt, állítólag szívinfarktusban. Édesapám 
keresetéből éltünk, szegényes körülmények között, saját, 
szűkös kis falusi házunkban, udvarral, rajta gémeskúttal, 
mellette kiskerttel. Édesapám Szatmáron dolgozott: előbb 
a Vágóhídon, majd, a hatvanas évek elején egy húsüzletet 
vezetett, végül egy húsfeldolgozó üzemben, nyugdíjas 
koráig. Az ötvenes évek elején hajnali háromkor kelt, két-
három munkatársával együtt mintegy öt-hat km-t 
gyalogolt a halmi vasútállomásig, ott vonatra szállt, 
Szatmáron ledolgozta a 8-10 órát, este vonattal hazajött, 
és másnap kezdte újra, télen-nyáron, esőben és hóban. A 
családban nem nélkülöztünk, de semmiben sem 
bővelkedtünk. Megelégedettek voltunk sorsunkkal. 
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Rendszeresen imádkoztunk, otthon és a templomban, 
hittanra jártunk, minden elsőcsütörtökön gyóntunk, 
elsőpénteken a reggeli szentmisén áldoztunk, mintegy 
három-négy szász iskolás gyerek; a templomból 
egyenesen a közeli iskolákba rohantunk, nyolckor 
kezdődött a tanítás. A hivatalos ateista-kommunista 
tilalmakkal mit sem törődtünk.  

Gyerekkoromban, az ötvenes évek végén zajlott az 
erőszakos kollektivizálás. Annak idején egy éjszaka 
mintegy hatvan férfit gyűjtöttek össze szülőfalumban, 
kényszerrel ismeretlen helyre szállították őket, csak hogy 
megfélemlítsék a falut és bekényszerítsék az embereket a 
kollektív gazdaságba. Az otthon maradt családtagok 
jajveszékelve jártak az utcákon. A tehetősebb gazdákról 
gúnyos karikatúrákat, plakátokat készítettek, és a 
köztereken kiragasztották, kiállították azokat. Öreg 
plébánosomra rátámadtak éjnek idején. Kik? Hát a 
diktatúra emberei. Azzal vádolták, hogy ő maga is kulák 
és a kulákok oldalán áll, azaz az ő üldözött és szegény 
hívei mellett. És még folytathatnám. Mi, gyerekek 
mindezt láttuk, gyermekösztönösen együtt éreztünk a 
felnőttekkel, de játszani és élni akartunk. Inkább hittük, 
amit a családban a szülőktől, a templomban a papoktól 
hallottunk.  Az iskolai ateista propagandát elengedtük a 
fülünk mellett. Játszottunk, bandákba verődtünk, 
legtöbbször rúgtuk a nem egyszer rongyokból, meg 
abból, amiből csak lehetett összegyúrt labdát, elsősorban 
a két katolikus templom udvarán, vagy valamelyik nagy 
csűr mögött a szilvásban, pl. a későbbi szatmári püspök, 
Reizer Pál szüleinek a kertjében, nem mindig a gazdák 
örömére. Nyaranta persze volt csatangolás a Túr 
környékén, fürdés az akkor még patyolattiszta vizű és 
halakban igen gazdag folyóban, ugrándozás a vízbe, a 
vámhíd melletti pilótafákról, jobb esetben, az ezekre 
kifeszített vastag, ruganyos „flosznideszkák”-ról, amit mi 
persze trambulinnak tekintettünk.  Az elemi iskola 
elvégzése után Szatmárra kerültem a Kölcsey Ferenc 
középiskolába, de számomra lényegében már ekkor 
eldöntött tény volt, hogy pap leszek.  
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Milyen volt a pappá válásának útja? Hogy ismerte fel 
Isten hívását?  

Azt kell mondanom, hogy „csendesen és váratlanul 
átölelt az Isten”. Egész kicsi koromtól, lehettem talán 
tízéves, éreztem az Úr hívását, talán, mint a kis Sámuel 
ama nevezetes éjjelen (1Sám 3, 1). A reggeli miséken 
rendszeresen ministrálgattam. Szerettem templomba 
járni. Kerestem a papok, a kispapok társaságát, akkoriban 
négyen-öten-hatan éreztek papi hivatást szülőfalumból és 
már az egyetlen erdélyi szemináriumban, 
Gyulafehérvárott tanultak. Nyári vakációk idején mindig 
otthon tartózkodtak, szüleiknek segédkeztek a kétkezi 
munkában, de minden áldott reggel, fél órával a 
misekezdés előtt már ott térdepeltek az oltár körül a 
káplánnal, Barna József esperes úrral – plébánosomat így 
szólítottuk - és a két vincés-nővérrel, akiket a zárdából az 
új rezsim emberei nincstelenül „kitessékeltek”, 
zárdájukat elkobozták. A plébánia épületében kaptak 
ketten egy szobát. Az oltár körül térdeplők valamennyien 
együtt elmélkedtek, imádkoztak, majd a misén a 
kispapok a nővérekkel együtt énekeltek, orgonáltak. 
Nálunk majdnem mindegyik kispap orgonált, nem utolsó 
sorban a két jó nővérnek köszönhetően. Már gimnazista 
koromban csatlakozhattam hozzájuk. Aztán jött a napi 
munka. Esténként ismét találkoztunk a káplánnál, szűkös 
szobájában, ahol „esperes úr” is gyakran csatlakozott 
hozzánk: szórakoztunk, beszélgettünk, lemezeket, rádiót 
hallgattunk, s aztán egy idő után hazamentünk. Ha úgy 
esett, akkor havonta még esti rekollekciókat is tartottunk. 
Ilyenkor papjainkkal együtt egy igen szerény kis vacsorát 
is elfogyaszthattunk, közben szilencium volt és lelki 
olvasást tartottunk.  

Még diákkoromban történt és éppen csak, hogy 
ismerkedni kezdtem a latinnal.  Egyik alkalommal éppen 
rám került a sor, síri csendben olvastam az elmélkedést 
egy régi lelkiségi könyvből, amikor hirtelen egy két-
három soros latin idézetbe ütköztem. Mit tehettem? 
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Egyszerűen kijelentettem, mintha csak olvastam volna: itt 
valamiféle hosszú latin szöveg következik, de ezt most 
kihagyjuk. Persze nagy lett a derültség.  

Az Úr hívott és én ezt éreztem. Követni akartam hívását, 
és én ezt nem rejtettem véka alá sem a családban, sem 
plébánosom előtt. „Esperes úr” megfontolásra intett. 
„Előbb érettségizz le a középiskolában, és ráérsz majd 
azután jelentkezni a teológiára. Így legalább állami 
érettségivel rendelkezel. Kegyetlen időket élünk”. Akkor 
még sok papnak megtiltották a működést, némelyek jobb 
esetben kántorként, sekrestyésként, illetve valamilyen 
civil szférában tudtak elhelyezkedni, keresethez jutni. 
Ezért akkoriban nem árthatott, ha valakinek már volt 
valamilyen államilag is elismert iskolai végzettsége. 
Mások még börtönben sínylődtek. Édesanyám, 
bármennyire is szerette Istent és egyházát, anyai szíve 
mégis ezt mondatta vele: „Fiam, látod, hogy mennyire 
üldözik az egyházat, a papokat, mit fogsz csinálni, ha 
később tőled is megvonják a működési engedélyt, vagy 
elvisznek a börtönbe. Meg hát elég szűkösen is élünk, 
miből fogjuk fizetni tanításodat. Válassz inkább egy 
mesterséget, vagy valamilyen más hivatást”! Apám rám 
bízta a döntést: „tedd azt, amit szeretsz és jónak látsz”. Ő 
már kevesebbet törődött az anyagiakkal, anyám dolga 
volt beosztani az egy havi fizetést és fedezni a család 
minden költségét.  

A templomot, az imát, a rendszeres gyónást és áldozást 
középiskolás koromban sem hanyagoltam el. Abban az 
időben már ezekért is rizikót kellett vállalni. Szatmáron 
diákotthonban laktam és itt már jobb volt óvatosnak 
lenni, nem beszélni vallásos dolgokról, még az 
osztálytársak előtt sem. Néhányan azért mégis eljártunk a 
templomba, a szatmári székesegyházi, nagy sekrestyében 
tartott hittanra. Két év után aztán, éppen e székesegyház 
plébánosának anyagi támogatásával, mégis 
Gyulafehérvárra kerülhettem, az akkor egyetlen romániai 
magyar katolikus középiskolába, amit akkoriban RKKI-
nek, Római Katolikus Kántoriskolának kellett nevezni, és 
itt érettségiztem. Az érettségi mellett még kántor-
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diplomát is szereztem. Márton Áron, szatmári 
ordináriusom ajánlatára, nyomban felvett a teológiára, 
hat év után, 1971. április 18-án pappá szentelt a 
gyulafehérvári székesegyházban a Szatmári 
egyházmegye szolgálatára. De ez már egy másik fejezet.  

Milyen örömei vannak a papi szolgálatának?  

Szentelésem után, mint újmisés, alig vártam, hogy 
szolgálatba állhassak.  Ez sem ment könnyen. Hónapokon 
át várakoznom kellett a bukaresti egyházügyi hivatal 
engedélyére. December 1-re aztán nagy nehezen 
megérkezett Bukarestből a „működési engedélyem”, 
mert hát abban az időben még erre is szükség volt; ezen 
állami engedély nélkül egyetlen püspök, ordinárius sem 
adhatott dispozíciót saját újmisés papjainak. Kaplonyba 
kerültem káplánnak, két ferences atya mellé, akik közül 
az egyik, Vince atya, a plébánosom volt. Ketten több száz 
gyereket, diákot tanítottunk hittanra az egybeépült 
templom és kolostor falai között. Minden vasárnap 
ifjúsági szentmisét tartottunk, több száz gyerekkel. A 
templom zengett tiszta, szép, csengő énekhangjuktól. 
Tanév végén persze még „hittanvizsgát”, inkább 
seregszemlét is tartottunk a kolostor zárt kertjében, 
udvarán. Megjelentek a szülők is. A gyerekek katonás 
rendben, osztályonként és oszlopokban felsorakoztak. 
Vince atyával kérdezgettük saját hittanosainkat. Nagy és 
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viharos volt a jelentkezés; a gyerekek lelkesen és büszkén 
adtak számot hittantudásukról szüleik legnagyobb 
örömére. Havonta tartottunk elsőpénteki közös áldozást. 
Minden nagyböjtben a gyerekek, diákok külön hétvégi, 
háromnapos lelkigyakorlaton vettek részt, ami vasárnap 
nagy, közös ünnepi szentmisével és szentáldozással 
zárult. Nagyböjtben minden hétvégére esett egy-egy 
lelkigyakorlat: külön az asszonyoknak, külön a 
férfiaknak, külön a lányoknak és a legényeknek. Kell 
ennél nagyobb papi öröm? Istent és ügyét szolgálhattam 
az emberek javára. A gyerekek örömmel jöttek a hittanra, 
a diákmisékre, énekeltek és imádkoztak. A szülők is 
hálásak voltak, hogy foglalkozunk gyerekeikkel, oktatjuk 
és neveljük őket hitre, Isten és emberszeretetre, sok jóra és 
szépre. Annyi hálálkodó virágot talán életemben nem 
kaptam, mint annak idején az egyik hittanvizsga után! 
Persze ebbe belejátszott fiatal lelkesedésem és mára már 
eltűnt ifjúságom is! Hogyne jelentene mindez örömet, 
papi örömet!?  

És hasonló örömökben volt részem Máramarosszigeten 
is, ahol ismét csak káplán lehettem. Dobos János 
főesperes-plébánosommal ugyancsak több száz gyereket, 
fiatalt, egyetemistát taníthattunk hittanra. A városszéli 
Szigetkamarán, a Tisza partján, a szovjet határ menti 
szöges drótkerítéstől alig pár száz méterre, a filiában, 
plébánosom megbízásából teljesen önállóan 
szolgálhattam és kiélhettem független lelkipásztori 
törekvéseimet (már amennyire a diktatúra ezt akkor 
megengedte és eltűrte). Karácsonykor itt 
pásztorjátékokat, máskor a kumráni leletek, vagy a 
fatimai látnokok története és egyebek alapján írt kis 
színdarabokat mutattunk be a fiatalokkal a híveknek a 
templomban. Közben a kis határszéli kamarai templomot 
is felújítottuk, kívül-belül tataroztuk, új tabernákulumot 
és oltárt állítottunk, dupla üvegű ablakokat csináltattunk 
és a fűtést is megoldottuk, mindezt kizárólag a fiatalok és 
felnőttek közreműködésével, a rosszindulatú állami 
tilalmak és fenyegetések ellenére. És még nem említettem 
a rendszeres és közkedvelt májusi ájtatosságokat, 
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júniusban a Jézus Szíve ájtatosságokat, októberben a 
rózsafüzér ájtatosságokat. Ilyenkor alkalmam volt 
amolyan érdekesebb vallási témákról rövid kis sorozatos 
beszédeket tartani (Fatimáról, Lourdes-ról, csodákról, Pio 
atyáról stb.) és még az akkoriban újnak számított, 
modernebb hangvételű énekeket is taníthattam a 
megjelent fiatal és kevésbé fiatal ájtatoskodóknak. 
Néhányan, ha találkozunk, egyre kevesebben, még ma is, 
félévszázad távlatából is emlegetik ezeket a szép esti 
ájtatosságokat. Nekem papi örömet jelentettek, akárcsak 
a rendszeres elsőpénteki beteglátogatások. Ezt a 
szokásomat később Münchenben is megtartottam.  

Alig pár napja hosszas repülőtéri várakozásom során 
éppen a müncheni magyar lelkipásztori és szociális 
szolgálatomról érdeklődött egyik útitársam. Beszéltem 
neki a müncheni Hétvégi Magyar Iskola szervezéséről a 
80-as években, a cserkészetről, a ministránsokról, az 
ifjúsági énekkar és a Patrona Hungariae énekkar 
szervezéséről, a biblia kör és a Szeniorok Klubja 
szervezéséről és működéséről, a menekültek megsegítése 
érdekében létrehozott Katakomba Klub működéséről, a 
nemzeti ünnepek, a kirándulások és zarándoklatok 
szervezéséről, a bajorországi magyar emlékhelyek 
felkereséséről és arról a sokszínű munkáról, amelyet 
munkatársaimmal együtt Münchenben végeztünk. „De 
kedves atya”, tört ki belőle egy idő után a szánakozó, 
majdhogynem sajnálkozó kérdés: „megérte ennyit 
törődni, fáradozni, küzdeni a külföldi magyarokért”? Mit 
válaszolhattam? Lehet, hogy nincs az a fizetés, amelyért 
elvállaltam volna ezt a szolgálatot. De tudja mit: Nekem a 
hivatásom a hobbim és a lelkipásztori szolgálatom 
örömet jelent. És hátha még honfitársaim hasznára is vált! 
És ez nekem elég!  
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„A TANULÁS SZERETETBŐL 
FAKAD” 
INTERJÚ MARTOS LEVENTE BALÁZS ATYÁVAL, 
A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM 
BIBLIKUS PROFESSZORÁVAL, A KÖZPONTI 
SZEMINÁRIUM REKTORÁVAL 

Az első kérdésem az volna, hogy egyenes volt-e az útja 
a papságig? Mikor, hogyan, miért döntött a megszentelt 
élet mellett? 

Igen, azt hiszem, hogy viszonylag egyenes volt az utam a 
papságig. Ez azt jelenti, hogy egy olyan családban nőttem 
fel, ahol apai és anyai ágon is voltak evangéliumi életet 
élő emberek. Az édesapám családja evangélikus 
lelkészcsalád; nagyapám lelkész volt, de több lelkész és 
tanár is volt a családjukban. Úgy alakult, hogy édesapám 
nem gyakorolta a vallását, amikor gyerekek voltunk, 
illetőleg testvéreimmel sorban születtünk. Édesanyám 
katolikus, neki volt egy pap nagybátyja. Viszonylag 
gyorsan, kisiskolás koromban a ministránsok közé 
kerültem. Megtetszett a papok szolgálata, az, hogy 
mindenki odafigyel rájuk, hogy közösségi élet van 
körülöttük. Vidéki kisvárosban nőttem fel, ahol a 
templom körül mindig volt élet. A ministránsokat a 
káplánok összegyűjtötték, szombatonként kirándulni 
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mentünk; néha az énekkarral együtt mentünk nagyobb 
buszos zarándoklatra. Mindennek volt egy nagyon szép, 
pozitív hangulata, üzenete számomra. Amikor az 
általános iskolának vége lett, Esztergomba kerültem a 
ferences gimnáziumba, ahol például Barsi Balázs atya 
volt az egyik hittantanárunk, de a többi ferences atyától is 
igen sok szépet és jót hallottam, tanultam. Akkoriban 
nagyon lelkesedtem Szent Ferenc atyánkért. Kis híja volt, 
hogy nem a ferences rend mellett döntöttem. Valahogy a 
gimnázium vége felé persze meggondoltam, hogy a 
család is mennyire szép lenne, és nagyon vonzott az is, 
hogy megházasodjam majd egyszer. De Isten hívása, 
vagy az a reménység, hogy Istennél találom meg az 
életem teljességét, erősebbnek bizonyult. Tehát szabad 
azt mondani, hogy egyenes volt az utam. Az érettségi 
után azonnal papnövendék lettem, a Szombathelyi 
Egyházmegyéhez jelentkeztem. Először Budapestre, 
aztán meg Rómába kerültem kispapnak. 1998-ban 
szenteltek pappá és 2000-ben lettem káplán a 
Szombathelyi Egyházmegyében. 

Milyen volt a családi közeg? A barátok, iskolatársak, 
tanárok hogy fogadták ezt a döntést? Mennyire volt 
támogató ez a környezet Balázs atya körül? 

Ahogy mondtam, a családunkat egy sajátos kettősség 
jellemezte: a katolikus hagyománynak és az evangélikus 
egyháznak az erős jelenléte, de az is, hogy édesapám nem 
járt templomba, anyu viszont igen. Kettejük 
megismerkedését is a két felekezet szembenállása 
jellemezte, aminek az egyik eredménye az lett, hogy egy 
ideig egyikük sem járt templomba, de ebből édesanyám 
visszatért a tényleges vallásgyakorlathoz. Így azt kell 
mondanom, hogy a család részben nagyon is elkötelezett 
volt abban, hogy amit mi választunk, vagy úgy igazán 
szeretnénk, abban a szüleink támogatnak minket. 
Részben pedig édesapám, akinek lelkész volt az apja és 
több lelkészt jól ismert, bizony az elején nem örült a 
döntésemnek. De azt kell mondanom, hogy hála Istennek, 
a mai napig nagyon is támogató közegben vagyok. 
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A gimnáziumi osztályból 35-en érettségiztünk; ketten 
lettünk papok, a másik társam görögkatolikus, így nem 
lehet azt mondani, hogy a ferences gimnáziumban 
mindenkinek papnak kellett volna lennie. De azért az 
igazság az, hogy már gimnazista koromban egy 
meglehetősen szoros katolikus közeg vett körül. Mindig 
megéltem azt a hívást vagy azt a reménységet, hogy a 
másként gondolkozókhoz, vagy a nem hívőkhöz is van 
bennem egyfajta kapcsolat, de az igazság az, hogy 
bennem inkább belül van meg. 

Hogyan alakultak további tanulmányai, papi képzése? 

A ferences gimnázium elvégzése után idekerültem 
Budapestre a Központi Szemináriumba. 1992-ben 
érettségiztem, ez volt az a nyár vége, ősz, amikor a 
Központi Szeminárium a nagy felújítás után 
visszaköltözött ide az épületbe, és amikor Vanyó László 
professzor úr volt a rektor. A rendszerváltozás 
időszakában voltam gimnazista, és ez a korszak volt az is, 
amelyik a kispapságom első éveit jellemezte. A nagy 
megindulásoknak, a nagy reménységeknek az időszaka, 
amikor az egész országban sajátos figyelem irányult a 
Katolikus Egyházra, egy nagy és jóindulatú figyelem. Az 
Egyházban is volt egy nagy reménység, hogy a társadalmi 
változásokhoz pozitívan hozzá tud járulni. Azt 
gondolom, hogy ez sok mindenben sikerült, másban talán 
az elvárások vagy a várakozások kissé túlzóak voltak. 

1994-ben kerültem Rómába, a Pápai Gergely Egyetemre, 
és ott a Collegium Germanicum et Hungaricumnak 
voltam növendéke. 1552-ben alapították a Német 
Kollégiumot, és ’79-ben a Magyar Kollégiumot. Nagyon 
nagy múltú és egyúttal jezsuita vezetésű intézmény. A 
ferencesekkel ismerkedtem a gimnáziumban, majd a 
kispapéveimet nagyon meghatározták a jezsuiták, 
akiknek a lelkisége nagyon sokat jelentett számomra. 
1997-ben diakónussá szenteltek. A diakónussá szentelés 
utáni pillanatokban vagy percekben közölte velem a 
rektor, hogy megkaptam azt az ösztöndíjat, amely 
lehetővé tette, hogy azon az őszön Jeruzsálembe 
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mehessek tanulni. A Pápai Biblikus Intézetnek volt ilyen 
lehetősége, hogy a jeruzsálemi héber egyetemmel kötött 
szerződés kapcsán ott egy tanulmányi félévet töltsek. 
Úgyhogy azt az őszi-téli félévet Jeruzsálemben töltöttem 
az ottani Héber Egyetem diákjaként. Ez is egy életre szóló 
élmény volt. Akkoriban békés esztendők voltak, a 
Szentföldön zajló konfliktusok, vagy meglévő 
feszültségek talán éppen akkor kezdtek felerősödni, de 
még egy meglehetősen békés időszakot éltünk, amely 
lehetővé tette, hogy Izraelből ellátogassunk Egyiptomba, 
Jordániába. A ma is sokak által ismert és szeretett 
Szentföldnek nagyon sok szép helyét meglátogattuk, 
régészeti, illetve nyelvészeti kurzusokon vettem részt, 
amelyeket később Rómában elismertek. 

2000-ben biblikus szaklicenciát szereztem, és a kápláni 
évek alatt, 2001. december 4-én volt a doktori védésem itt, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi 
Karának dísztermében. Akkor Kocsis Imre atya például 
már külső bírálóm volt, és a nemrég elhunyt Tarjányi Béla 
professzor úrnál írtam meg a doktori disszertációt. 

Ennek mi volt a témája? 

A doktori dolgozatom a „Szentség és szabadság. 
Szentség, mint a Páli etika kulcsfogalma az első Korintusi 
levél 5., 6., 7. fejezetében” címet viselte. Igaz, hogy 
németül írtam meg. Tehát újszövetségi témakörben és az 
első Korintusi levélen belül ezt a témát igyekeztem 
körbejárni, ezen próbáltam gondolkozni olyan 
értelemben, hogy az a kommunikációs folyamat, amely 
Pál és a korintusiak között zajlik, hogyan foglal magába 
egy nagyon ősi, ószövetségi teológiai fogalmat mint a 
szentség, és hogyan kapcsolódik ehhez egy, a hellenista 
világban elterjedt és szintén nagyon fontos másik 
fogalom, a szabadság gondolata. Erről szólt a dolgozat. 

Szokta emlegetni Németországot. Ott szolgált vagy 
tanult is? 

Németországgal csak úgy lettek kapcsolataim, hogy a 
Germanicum egy sajátos közeg Rómában. Azt szoktam 
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mondani, hogy az egy német sziget volt Olaszországban, 
Rómában, és ott az iskolatársak és részben a minket segítő 
atyák német anyanyelvűek voltak. A doktori megírását 
többek között az tette lehetővé, hogy az első kápláni évem 
után a volt spirituálisomhoz mentem el Bázelbe, aki akkor 
ott plébános volt. Részben helyettesítettem, részben ott 
voltam nála két hónapot. Ott jártam sokat könyvtárba, így 
a Bázeli Egyetem Teológiai Karának a könyvtára is jó 
helyemmé vált. Később, amikor a habilitációra készültem, 
2008-2009-ben, akkor is sok időt töltöttem ott. 

 

Miért a biblikumot választotta fő szakterületének? 

Édesapám nagyon szerette a német nyelvtanulást, illetve 
a német mellett az angolban is nagyon nagy jártasságra 
tett szert, és így valahogy gyerekkoromtól fogva láttam 
azt, hogy érdemes az idegen nyelvekkel foglalkozni. 
Gimnazista koromban nekünk kötelező volt az orosz, 
mellette én a németet választottam. Versenyre is jártam és 
ennek később hasznát is láttam. Amikor a teológiát 
elkezdtem tanulni, valami olyasmi volt bennem, hogy 
olyan szakágában szeretnék elmélyülni, ahol a nyelveket 
jól lehet használni. Amikor az akkori Hittudományi 
Akadémián elkezdtem a tanulást, igen nagy kihívás is 
volt a latint, görögöt elkezdeni. Akkor híresen szigorú 
tanárunk volt latinból és görögből is, Földes Ferenc 
piarista atya. Másodikban Fodor professzor úrnál 
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elkezdtem tanulni a hébert. Egy darabig gondolkoztam, 
hogy a dogmatika felé menjek-e, de akkor meg a 
szombathelyi megyéspüspök atya megkért arra, hogy a 
biblikum felé orientálódjak, így ez a kérdés felülről is 
támogatást kapott. Tulajdonképpen a biblikum így lett az 
enyém. 2007-ben vége szakadt a káplánságomnak és 
Győrbe kerültem, ahová a szombathelyi 
egyházmegyéseket szokták elküldeni tanulni. Győrben 
lettem teológiai tanár, hivatalosan is nagyon sok időm 
lett, hogy tanítsak, így akkor kezdtem el a habilitációs 
munkát is előkészíteni. 

Aztán teltek az évek, és nemcsak tanulta, hanem tanítja 
is a biblikumot. Gazdag oktatási tapasztalatokkal 
rendelkezik. Milyen intézményekben, milyen 
városokban és milyen tárgyakat tanított eddig?  

Mi, magyar teológiai tanárok általában arra 
kényszerülünk, vagy azt a lehetőséget kapjuk, hogy a 
teológiát sok szempontból megismerjük és elmélyítsük. 
Először Szombathelyen tanítottam, az ottani hittanár-
képzőn; ez szervezetileg a Győri Hittudományi 
Főiskolához tartozott. (Ma már Brenner János 
Hittudományi Főiskolának hívják.) Ott tanítottam hét 
éven keresztül mindenféle biblikus tárgyat. Egy ideig 
tanítottam erkölcstant is. Amikor Győrbe kerültem 
teológiai tanárnak, akkor az újszövetségi bevezetés 
mellett volt dogmatikai tárgy is rám bízva; éveken 
keresztül különböző dogmatikai traktátusokat 
tanítottam, illetőleg fundamentális teológiát. A 
fundamentális teológia azért közelebb van a 
biblikumhoz, legalábbis ott több olyan téma kerül elő, 
amelyeknél tényleges, konkrét közös kérdésekről is szó 
van. Az első győri év után meghívtak, hogy járjak 
Szegedre tanítani, és akkor öt éven keresztül jártam a 
Szegedi Hittudományi Főiskolára (ma Gál Ferenc 
Egyetem). Ez is nagyon gazdag tapasztalat volt. Oda már 
csak biblikumot tanítani jártam. Közben az évek alatt én 
is azon igyekeztem, hogy jó dolog a sokoldalúság, de 
szükség lenne valamelyes elmélyülésre is. Úgyhogy a 
szombathelyi, aztán győri évekhez Szeged társult. Sőt 
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most már abban a sajátos helyzetben vagyok, hogy nem 
is tudtam elfogadni, mikor hívtak volna tanítani 
Esztergomba vagy Pécsre, ezeket egyszerűen túlzásnak 
találom. Nem jó ez a szétszakítottság. Ez az idei év a 
második év, amikor a Hittudományi Karon is taníthatok 
rendszeresen. Előtte egy vendégelőadáson már volt 
szerencsém megjelenni. 

Azt hiszem, egy tanév volt, amikor egyszerre Győrben 
is és Pesten is tanított? 

Győrbe még a mai napig is járok, továbbra is általában 
péntekenként. A 2019/2020-as tanév és a 2020/2021-es 
tanév második felében a pázmányos bölcsészhallgatókat 
is taníthattam. Nagyon szépnek, nagyon fontosnak 
találom, hogy a bölcsész végzettségű hallgatók, akik 
gyakran szociológiát, pszichológiát, régészetet vagy 
nyelvi tárgyakat tanultak, nagyon friss érdeklődéssel 
tudtak a Biblia világához közelíteni. A munkámnak az is 
egy sajátos része volt, hogy közben 2013-tól prefektus is 
voltam. Ott a papnevelés is valahogy része lett a 
munkámnak. 2014-től lettem a Pápai Biblikus Bizottság 
tagja. Ez nem egy szoros értelemben vett tudományos 
tevékenység, hisz a Biblikus Bizottság nem tudományos 
kutatásokat végez, de olyan kutatók a tagjai a világ 
minden részéről, akik a maguk helyein, egyetemeken 
jelentős kutatási tevékenységet folytatnak. A 
közelmúltban jelent meg magyar nyelven is a „Mi az 
ember” című dokumentum, ami több mint 300 oldalon a 
bibliai antropológiát rendszerezi. Ez is egy elég 
különleges munkakör. Az ötéves megbízatás lejártával 
most egy újabb ötéves megbízatásom van ebben a 
közösségben. Láthatóvá válik benne a katolikus 
bibliatanulmánynak egyrészt a belső egysége, 
ugyanakkor az a nagyon sokféle helyzet, amelyben a 
különböző tanárok, professzorok, kutatók, 
professzorasszonyok a munkájukat végzik. Tehát 
mennyire más az, ahogy a teológiára társadalmi 
értelemben vagy szervezetileg is tekintenek a Távol-
Keleten, az egyes európai országokban, vagy éppen 
Közép-Amerikában, Dél-Amerikában. 
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Azt nem kérdezem meg, hogy olvassa-e görögül a 
Bibliát, de azt igen, hogy melyik az a kedvenc bibliai 
része, idézete vagy könyve, ami nagyon is közel áll a 
szívéhez, és miért? 

Nehezen tudok egy egész könyvet megnevezni. Vannak 
olyan történetek, amelyek újra meg újra közel kerülnek 
hozzám. Gyakran megesik, hogy kérdéseket tesznek fel 
például A Szív újságban, mikor egy szám készül, és azt 
kérdezik, hogy tudnék-e „valami biblikusat” hozzáfűzni. 
Akkor tulajdonképpen fokozatosan megszeretek egy 
konkrét szakaszt, vagy eltalál egy mondat, ami 
különleges. Másfelől azt is be kell vallanom, nagyon 
szívesen emlékszem vissza arra, amikor a héberből a 
Szenvedő Szolga négy énekét tanultuk. Azon a tavaszon 
ezek az énekek a nagyböjt ajándékai lettek számomra. 

Másfelől arra is világosan emlékszem, hogy amikor 
például a Márk evangéliummal foglalkoztam 
hosszabban, akkor Jézusban egy olyan szigorúságot 
véltem felfedezni, amelyik egy kicsit meg is ijesztett. A 
mai napig kérdésként maradt meg, hogy vajon Jézus 
olyan szigorú-e, olyan magas elvárásokkal lép-e elém, 
ahogyan akkor ezt a biblikus tanulmányok sugallták, 
vagy szabad őt olyan szelídnek hinnem, amilyennek az 
imádságból megismertem? 

Tavaly a NEK-en szép feladata volt a Szentatya 
tolmácsaként való szolgálata is. Milyen érzés volt a 
Szentatya közelében lenni, közvetlenül neki szolgálni? 

A felkérés, hogy a Szentatya személyi tolmácsa legyek a 
budapesti látogatása folyamán, a nyári szabadságom 
idején ért el hozzám. Ez azért volt jó, mert akkor nem 
lettem mindjárt nagyon ideges... Később, amikor az 
esemény közelgett, be kell vallanom, hogy nagyon 
izgultam. Idővel azt értettem meg, hogy a nyelvi készség, 
vagy a Szentatya szavainak pontos tolmácsolása a 
feladatnak bizonyos értelemben a kisebbik része volt, 
mert egyszerű szavakkal is nagyon sokat el lehet 
mondani. Fontosabbnak tűnt az, hogy egy nyugodt, békés 
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és derűs légkör vehesse körül a Szentatyát abban az 
időben, amit Budapesten tölt. Én erre törekedtem. A 
Szentatya részéről is nagyon nagy nyitottságot 
tapasztaltam erre. Ő is rendkívüli derűvel, nagyon nagy 
szeretettel jött Budapestre. Tehát ezzel kapcsolatban első 
perceimtől fogva nagyon jó élményeim voltak. Azt 
érezhettem, hogy nem kell félnem attól, ami következik, 
mert láttam, hogy ő is milyen figyelemmel fordul 
mindenki felé, akivel találkozik. Jó volt látni mindazok 
tiszteletét és tiszteletteljes magatartását, akik vele 
találkozhattak, és ugyanakkor azt a nagy szeretetet és 
figyelmességet, amelyet a Szentatya mindannyiunk 
irányába tanúsított. 

 

Maga a tolmácskodás jól ment? Érdemes volt izgulni? 

Annyiban érdemes volt izgulni, hogy az egyéb teendők 
mellett a Szentatya érkezését megelőző hetekben 
igyekeztem felfrissíteni az olasz nyelvet, amelyet a 
mindennapokban nem használok, de azért alapvetően 
épkézláb mondatokká tudtam tenni azt, amit kellett. 
Ezért azt gondolhatom, biztos, hogy ilyenkor a 
gondviselés is jól rendezi a dolgokat… Hála Istennek, 
nem vettem észre, hogy fordítói hibát követtem volna el! 
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Mivel tölti a szabadidejét, hogy töltődik testileg-
lelkileg? 

Nagyon igyekszem normális emberi életet élni. Bár 
soknak tűnik, de nyilvánvalóan nem tudok többet tenni, 
mint ami egy emberi életbe belefér. Ezért sokszor azt 
gondolom, hogy inkább egy-egy feladatom nem sikerül 
tökéletesen... Nagyon szeretném belátni a saját 
határaimat. Igyekszem ápolni a szombathelyi, győri, 
római évekből meglévő barátságaimat, kapcsolatokat. 

Fontosnak tartom az önismereti utakat, visszajelzéseket. 
Évek óta a pszichodráma önismereti tapasztalataiba is 
bekapcsolódtam. Ez ugyan nem szórakozás, de nagyon 
mélyen hozzájárul ahhoz, hogy az imádság és az Istenhez 
fordulás egy valódi emberi érési folyamat része 
maradhasson. A tavalyi esztendőben Roska Péter atyával 
és Baráth Gáborné Éva lelki gondozóval támogató 
csoportot hoztunk létre fiatal papok számára. 

Ha tehetem, el szoktam menni futni, de az utóbbi időben 
azt vettem észre, hogy a budapesti aszfalton nem jó futni, 
mert a térdem nem viseli el, de a hosszabb sétákat, és 
hogyha lehet, szabadnapokon az erdőben tett hosszabb 
sétákat, kirándulásokat nagyon éltetőnek találom. 
Ilyenkor szó szerint szeretem kifújni azt, ami túlságosan 
megterhel, vagy ami már-már belülről megmérgez. 
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