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J únius 29-én tartjuk Szent Péter és

Szent Pál apostolfejedelmek ünne-

pét. Az első pápa és a nemzetek apos-

tola közös ünnepe a kereszténység gyö-

kereire emlékeztet. Simon Péter testvé-

rével, Andrással az elsők között kapott

meghívást Jézus tanítványai közé. Kő-

sziklaként ő lett az apostolok feje. Anti-

ochia, majd Róma püspöke lett. Pál a da-

maszkuszi úton találkozott Jézussal, és

ettől kezdve minden erejével Jézus öröm-

hírét hirdette. A népek apostolává vált.

A hagyomány szerint Péter és Pál apos-

tol ugyanazon a napon, június 29-én

szenvedett vértanúhalált Rómában. Pé-

tert Krisztus után 67-ben  keresztre fe-

szítették, kérésére fejjel lefelé, Pált lefejez-

ték. Az üldözések idején mindkettejük

ereklyéit a Szent Sebestyén katakombá-

ba menekítették. 

Az Egyház már a III. század közepétől

megülte tiszteletüket június 29-én. Az V.

században Nagy Szent Leó már az egész

földkerekségen elterjedt ünnepről be-

szél. A két apostol közös ünnepének egy-

kor vigíliája és nyolcada is volt.

Nagy Konstantin császár parancsára

kezdtek el építeni egy bazilikát egy olyan

helyen a vatikáni dombon, amely tulaj-

donképpen alkalmatlan volt az építke-

zésre – erre az értelmetlennek tűnő hely-

színválasztásra csak egy magyarázatot

találtak: Péter sírját. Hosszú évszázado-

kig azonban nem volt semmi bizonyos-

ság erre vonatkozóan, csak a hagyomány.

XII. Piusz végül is úgy döntött, hogy

végezzenek ásatásokat és tudományos

kutatásokat a bazilika alatt – aminek

eredményeképpen 1949-ben bejelenthet-

te a pápa: megtalálták Szent Péter sírját.

Szent Pál apostol kivégzése után kö-

vetői emlékhelyet emeltek a sírja fölé,

amelyet cella memoriae-nak neveztek.

Nagy Konstantin császár bazilikát épít-

tetett itt. A Falakon kívüli Szent Pál-ba-

zilika Róma második legnagyobb bazili-

kája. Az archeológusok 2005-ben a 4. szá-

zadi bazilika padlózatában fedezték fel

Pál apostol szarkofágját. Az oltár alatt

bukkantak rá a sírra, amelyet egyéb-

ként tábla is hirdetett: „Pál apostol, már-

tír” felirattal. 

A római zarándokhimnusz sorai be-

mutatják a két főapostolt: 

Szent Péter, jó atyánk, te nyisd meg az eget,

hallgasd meg hő imánk, a mennybe fölvezess!

Ítélőszéken ülsz, körötted társaid, irgalmas

szívvel légy, oldd vétkünk zárait!

Könyörgő könnyeink s kitárt kezünkre nézz,

kegyelmes kézzel nyisd az Isten szent egét!

Szent Pálunk tiszta tűz, ó, kérünk, nézz

le ránk, te bölcsek csillaga, te ékes égi láng!

Az égnek trónusán sáfárunk vagy nekünk,

Szent Pál, te légy velünk, ha innen elme-

gyünk.

A szíved mennyei bölcsesség tengere, ta-

níts meg minket is, vezess az égbe be!

Péter-Pál napja az aratás kezdetének

egyik leggyakoribb időpontja. A magyar

nyelvterületen általában úgy tartották,

hogy ezen a napon hasad meg a búza

töve, jelezvén, hogy aratható a búza s

kezdődhet az aratás. A népi megfigye-

lések szerint e napot követően vette kez-

detét az igazi nyár.

Salamon Viktória

Két oszlopa igazságnak



ÚJMISÉS BEMUTATKOZÁS

N agy Tamás vagyok, 1986. március 3-án születtem Cell-

dömölkön. Érettségi után Győrbe jelentkeztem, a Szé-

chenyi István Egyetemre, de tanulmányaimat másfél év után

abba kellett hagynom. Így kerültem Szombathelyre, a Győri

Hittudományi Főiskola kihelyezett tagozatára, ahonnan két

év eltöltése után elszólított az Úr. Így adtam be jelentkezése-

met 2008-ban főpásztoromnak, aki az idei évben áldozó-

pappá szentel.

Akolitusavatás előtt néhány héttel kezembe vettem a

Szentírást, és kutakodtam, mit írnak a szent könyvek a szol-

gálatról. Ekkor találtam rá a fenti idézetre, amely nagyon

megragadta gondolataimat.

A hivatás Isten ajándéka. Neki köszönhetjük, hogy a pap-

ság útján elindított bennünket. Saját hivatásom útján is min-

dig érezhetem, hogy Ő velem van és vezeti mindennapjai-

mat. Már kisgyermekkorom óta közel állt hozzám a hit, a val-

lás, a templom. Szerettem szentmisére járni, a plébános és a

káplán példaképek voltak számomra. Amikor eljutottam odá-

ig, hogy tudatosan megfogalmazzam hitemet és hitvalláso-

mat, arra ébredtem rá, hogy Isten egy magasztosabb fela-

datra akar meghívni. Ekkor született meg bennem a papi

hivatás gondolata, aminek eredményeképpen most az áldo-

zópapságra készülök.

A hivatás mindenki életében meghatározó. Nem mindegy,

hogy mi mellett kötelezi el magát az ember egy egész életre.

Ezért a döntés, amit meghozunk, alapos és átgondolt kell,

hogy legyen. A döntés a civil életben is fontos, de a papságra

készülőknek még inkább. A papi hivatás elköteleződés a

világ zűrzavarában Jézus Krisztus mellett, aki meghív, és aki

a szent rendben részesít minket. Jézusra mondunk igent,

amikor a szentelő püspök kérdéseire válaszolva kinyilvánít-

juk, hogy diakónusok, áldozópapok akarunk lenni. Ez az a

szolgálat, amire Péter apostol is utal levelében. Amit Istentől

kapunk, az csak jó lehet, és a javunkat szolgálja. Meg kell is-

mernünk, mi az Isten akarata, mert az ember csak arról tud

tanúságot tenni, amit megismer, és csak olyan mértékben,

amennyire megismerte. A papnak ugyanis hivatása, hogy

életével tegyen tanúságot Krisztusról. Ehhez van szüksé-

günk arra az erőre, amit Istentől kapunk a szentelés által,

hogy hiteles tanúi legyünk Mesterünknek.

Ehhez kérem a Mindenható Isten áldását és a kedves Ol-

vasók imáját!                                                                    Nagy Tamás

Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amit Istentől kapo�! (1Pét 4,11)
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P ete Polgár Máténak hívnak. Az Úr Jézus Krisztus Kör-

mend városából hívott el az áldozópapi szolgálatra. Jel-

mondatom: „Karoljátok fel tehát egymást, ahogy Krisztus is

felkarolt benneteket Isten dicsőségére!” (Róm 15,7) Krisztus

tanítása gyümölcsözött a történelem során, hiszen az Úr had-

sereg nélkül több embert hódított meg, mint bármely más

hadvezér, több világosságot hozott, mint akármelyik tudós.

Boldog, aki felismeri benne az emberiség Megváltóját. 

Ma egyre többet panaszkodunk a minket körülvevő lelki

sötétség miatt, mikor látunk tönkremenni jobb sorsra rendelt

életeket, felelőtlen lelkeket, akik nem törődnek Teremtőjük-

kel vagy őt az Egyházon kívüli tévutakon keresik. Az ószö-

vetségi Szentírás hagyományosan Malakiás könyvével

záródik, ezzel a messiási próféciával: „Eljön, hogy visszaté-

rítse az atyák szívét fiaikhoz s a fiúk szívét atyáikhoz, nehogy

elmenjek és átokkal sújtsam a földet” (Mal 3,24). 

Sokat beszélnek szabadságról, de a szabadság felelősség

nélkül mit sem ér. A valódi szabadságot pedig Krisztus sze-

rezte meg nekünk (vö. Gal 5,1). Aki tehát nem fogadja be szí-

vébe Krisztust, vagyis nem teszi meg értékrendjének fő

mércéjévé, az tévúton jár és eltávolodik az Egyház biztonsá-

got jelentő közösségétől. 

„A bűn zsoldja a halál” (Róm 6,23). Mikor a fiak szíve eltá-

volodik atyáiktól és a Mennyei Atyától, akkor érezhetővé

válik a bűn következménye, a halál, a halál kultúrája. Nem

iskolákat, hanem börtönöket bővítenek, széthullnak a csalá-

dok, több lesz a koporsó, mint a bölcső. Az Úr azonban meg-

adja a szabadulást.

Mária, aki elsőnek mondott igent a Megváltóra, hálaéne-

kében így dicséri Istent: „Hatalmasokat levetett a trónról, és

kicsinyeket felemelt” (Lk 1,52). A karrier és önzés világában

a szeretet és a béke uralmát adja nekünk a mi Urunk. Az em-

beriség történelmének legsötétebb órájában Krisztus szere-

tetből indult a kereszttel a Golgotára. Ma az ő példáját és taní-

tását követve megtesszük a legértelmesebbet, hogy a lelkeket

a Teremtő felé tereljük, és elindulunk a szeretet, a béke útján. 

Az élet nem rólunk szól, ezért minden dicsőség az Élet

Urát illeti, aki meghív minket a legszentebb és legnemesebb

szolgálatra. Karoljuk fel egymást, amint ő felkarolt, felsegített

minket. Ma hajlamos az ember természetesnek venni minden

jót, ami körülveszi, és elfelejti, hogy ezért hálával tartozik. 

Krisztus a hegyi beszédben hirdette meg az Újszövetség

alkotmányát (Mt 5,1–7,29), itt fogalmazza meg, hogy milyen-

nek kell lennie az újszövetségi hívőnek, a kereszténynek: ir-

galmas, igazságszerető, tisztaszívű és békeszerző. Ezekhez

az értékekhez ragaszkodjunk, hogy Krisztus által világossá-

got, reményt és üdvösséget hozzunk a világba.

Pete Polgár Máté

Karoljátok fel tehát egymást, ahogy Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére! (Róm 15,7)



DIAKÓNUSOK
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N em is olyan rég volt, amikor elsőéves szeminaristaként
hasonló helyzetben voltam, mint most. Akkor – alig

néhány hónappal a hátunk mögött a kispapi létből – arra
kérték az első évfolyamot, hogy egy bemutatkozó cikk kere-
tében magyarázzuk el hivatásunk mibenlétét. Most diakó-
nusszentelés kapcsán ismét ugyanez a feladat.

Akkor – öt évvel ezelőtt – azért jelentkeztem püspökömnél
a pappá válás szándékával, mert az volt a meggyőződésem,
azon túl, hogy kedvet éreztem magamban a papság iránt,
valakinek – aki nálam sokkal fontosabb – ugyanez a szán-
déka. Úgy éreztem, hogy Isten hív erre a szolgálatra. Ez a
hívás nem volt olyan katartikus és kézzelfogható, mint jel-
mondatom alanyának, Szent Pál apostolnak az ő istenélmé-
nyében. Azonban az első elhívásélményem komolyságát
tovább erősítette, hogy az évek folyamán ez az élmény és a
hívás tudata nem halványult el, sőt időről időre különböző
események, lelki élmények útján újra és újra megerősítést
nyert. A szemináriumi évek a papságra való felkészülést je-
lentették s jelentik számomra ma is. Ennek a készületnek
fontos része az egyre személyesebb és közelebbi kapcsolat
Istennel. Hivatásfelismerésemben és a papságra való ké-
születben egyaránt sok-sok emberi tényező volt és van mind
a mai napig. De a múltba visszatekintő ember bölcsességével
nézve világosan látom Isten jelenlétét, szándékát és műkö-
dését mindezen emberi tényezők mögött, még azokban az
esetekben is, ahol nem sikerült adott helyzetben azonnal
megérteni Isten szándékát és felismerni jelenlétét.

Arra készülök, abban látom hivatásom mibenlétét, hogy
elsősorban Isten iránti szeretetből és őt szolgálva akarom
embertársaim, illetve a majdan rám bízottak üdvösségre való
eljutását lehetőségeimhez mérten elősegíteni az embertársak
iránti szeretet megélése közben.

Bár a papnak a hivatása az üdvösségre irányul – hiszen ő a
rábízottak üdvösségén munkálkodik –, de a hivatás felisme-
résben, a készületben és a hivatás megélésében egyaránt evi-
lági, emberi szempontok és körülmények sorával találkozik.
Ez természetszerű is, hiszen ezt a túlvilágra irányuló isteni
küldetést és Krisztus egyetlen papságából való részesedést e
világ keretei között éli meg a mindennapokban. A jelmonda-
tom arra emlékeztet, hogy a hivatásomért, mindenért, amim
csak van, minden velem történt jóért – az érintett emberek
mellett – elsősorban Istennek tartozom hálával. Ebben a szel-
lemben készülök a diakónusszentelésre és kérem a kedves
Olvasó imáját, hogy jó papja lehessek a Mindenhatónak.

Böjti Balázs

Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok (1Kor 15,10a)

B ihal Zoltánnak hívnak. 1980. március 9-én születtem
Kiskunfélegyházán. A család 1987-ben költözött Za-

márdiba és ott végeztem az általános iskolai tanulmányaim
egy részét. 1993-ban a család ismét költözött: Celldömölk
mellé, Kemeneskápolnára. Celldömölkön fejeztem be az ál-
talános iskolai tanulmányaimat, utána Szombathelyre jártam
a Herman Ottó Mezőgazdasági Szakiskolába. 1998-ban vo-
nultam be katonának, majd közel 6 évig teljesítettem kikép-
zési feladatokat az akkori Savaria Kiképző Központban. A
katonaság évei alatt szereztem meg az érettségi bizonyít-
ványt és a hivatásos jogosítványt is. A sorkatonaság megszű-
nése után 2005-ben elkezdtem dolgozni az Apáczai Kiadónál
Celldömölkön. Esztergályos Jenő tanár úr hatására meg-
kezdtem a főiskolai tanulmányaimat a Savaria Egyetemi
Központban, tanító szakon. Már gyermekként is  nagyon von-
zott a papi hivatás. Először 2008-ban jelentkeztem papnö-
vendéknek a Szombathelyi Egyházmegyébe, azonban abban
az évben nem nyertem felvételt. Egy évvel később, 2009-ben
ismét beadtam jelentkezésemet, és dr. Veres András megyés-
püspök úr felvett a Szombathelyi Egyházmegye papnöven-
dékei közé, teológiai tanulmányaim elvégzésére pedig
Veszprémbe, a Boldog Gizella szemináriumba küldött. Jelen-
leg V. éves teológus hallgató vagyok. 

A hivatás minden ember számára egy különleges ajándék
az Istentől. Minden hivatásnak megvannak a külső és belső
jegyei egyaránt. Ezeket a jegyeket felismerni, megérteni és
elfogadni azonban nem könnyű feladat. Ez az én esetemben
sem történt másképpen. Gyermekként mást láttam és gon-
doltam a papi hivatásról, mint most. Isten boldogságra te-
remtette az embert. Ennek a boldogságnak lehetek részese,
hogy én is igent tudok mondani Isten hívó szavára. Hálám
és köszönetem először Istennek fejezem ki, hogy időt adott
arra, hogy felismerjem ezt a csodálatos papi hivatást, és hála
főpásztoromnak is, aki bízott bennem, és imáival, intő sza-
vaival segített és segít mind a mai napig hivatásom megerő-
södésében.                                                                       Bihal Zoltán

„Uram, te ismersz engem. Fogadj el olyannak amilyen vagyok

és mutasd meg, milyennek szeretnél látni.” (Sailer püspök)



EGYHÁZUNK

Rövid hírek
Május 12-én, a Jó Pásztor vasárnapját kö-

vető napon került sor Ferenc pápa találko-

zására a római pápai kollégiumok és

szemináriumok rektoraival, további elöl-

járóikkal és egyetemi hallgatóikkal.

■

Május 9-én, pénteken délután Ferenc pápa

magánkihallgatáson fogadta Angelo Ama-

to bíborost, a Szentté Avatási Kongregáció

prefektusát, és jóváhagyta azt a dekrétu-

mot, amely Isten Tiszteletreméltó Szolgája,

VI. Pál (Giovanni Battista Montini) pápa

közbenjárásának tulajdonít egy csodát. A

kihallgatáson a Szentatya engedélyezte a

Szentté Avatási Dikasztériumnak, hogy

közzétegye: Isten Tiszteletreméltó Szolgája,

VI. Pál boldoggá avatására 2014. október

19-én kerül sor a Vatikánban.

■

Ferenc pápa a Vatikánban találkozott II.

Karekin örmény katolikosszal. Köszönetet

mondott a pátriárkának az ökumenikus

párbeszéd tényleges elősegítéséért, főként

a katolikus egyház és a keleti ortodox egy-

házak közötti teológiai vegyesbizottság

megbeszélésein való részvételével.

■

A Zirci Arborétum a Zirci Ciszterci Apát-

ság tulajdonába került. A megállapodást

május 5-én írták alá. Az országos jelentő-

ségű arborétum védett természeti terület,

Magyarország legmagasabban fekvő gyűj-

teményes kertje, amelyben csaknem hat-

száz fa- és cserjefaj tekinthető meg. Az

ottani növényfajok fele a Bakonyban álta-

lánosan elterjedt, további negyven száza-

léka a Cuha-völgyéből ismert. Az arboré-

tum egyedi látványosságai közé tartozik

egy 200 éves kislevelű hársfasor, egy 170

éves jurányi hárs és egy gumiszerű kérgű

amúrmenti parásfa.

A HÍREK FORRÁSA: MAGYAR KURÍR
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J únius hónap nagyon kedves minden egyházi számára, hiszen ez az a

hónap, amikor is a legtöbb papszentelés van. Gyarapszik a munkások

száma, akik Isten ügyéért, az ő meghívására egész életüket e célnak szánva

az üdvösségre igyekeznek segíteni a rájuk bízottakat. Küldetésük egyetemes:

„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek”

(Mk 16,15).

Magam is tavaly ilyenkor szentelődtem pappá. A gyakorlat szerint addig

neveznek valakit újmisésnek, amíg a következő évi papszenteléssel újak nem

állnak a helyébe, így átadom a stafétát egyházmegyénkben a két újonnan

szentelődőnek. Nem könnyű feladat, amire vállalkoznak, de Istenben bízva

és rá hagyatkozva megkapják a kellő támogatást és a segítő kegyelmet.

Sokan mondják és lehet is érezni, hogy egyre kevesebben vagyunk papok,

egyre kevesebben hallják meg Isten hívását. Ez nem azt jelenti, hogy Isten el-

pártol népétől, nem is úgy fogalmaztam, hogy „keveset hív meg”, hanem

„egyre kevesebben hallják meg”… Isten mindig kellő számú papot hív meg

a szolgálatra. Akkor miért tapasztaljuk ennek az ellenkezőjét? A világ zaja, a

kényelem és sokszor az egoizmus az, ami meggátolja az egyes hivatások ki-

bontakozását, nem mellesleg a támogató vallásos család és a jó baráti társaság

hiánya is nehézséget jelent.

A híveknek akkor sem szabad feladni a papi hivatásokért való imádkozást,

ha úgy érzik, nincs eredménye. Fűzzék hozzá ehhez a kérésükhöz a jó csalá-

dokért való imát, hogy legyen honnan hívjon az Úr pásztorokat nyája élére.

A kitartó ima meghozza gyümölcsét.                                                Kovács József

„Pásztorokat adok nektek”
Pastores dabo vobis
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A béke szertartása

A szentmise során bár közösen imádko-

zunk, alapvetően a hívek és a miséző

pap között folyik párbeszédes imádság. Ez alól

csupán a Mi Atyánk után következő béke szer-

tartása a kivétel: ekkor a mellettünk lévő test-

véreinkhez fordulunk kézfogásra, sőt, a buz-

góbbak mindazokhoz, akiket csak elérnek így.

Ez úgy tűnik, világszerte általános jelenség,

ezért is hívta fel XVI. Benedek pápa figyel-

münket a következőkre: „Az Eucharisztia ter-

mészete szerint a béke szentsége. Az eucharisz-

tikus misztérium e dimenziója a liturgikus ün-

neplésben külön is kifejezést nyer a békecsók-

váltás szertartásában. Kétségtelenül nagyon

értékes jelről van szó. A mi korunkban, melyet

annyi konfliktus terhel, e cselekmény már csak

a közösségi érzés szempontjából is különlege-

sen fontos, mert az Egyház egyre inkább sajá-

tos feladatának tekinti, hogy kérje az Úrtól a

béke és az egység ajándékát önmaga és az

egész emberi család számára. A béke vágya el-

fojthatatlanul jelen van mindenki szívében. A

béke és a megbékélés minden jóakaratú ember

lelkéből fölszálló szavának szószólója az Egy-

ház, és ahhoz fordul, aki „a mi békénk” és aki

meg tudja békéltetni a népeket és személyeket

akkor is, ha az emberi próbálkozások zátonyra

futottak. Innen érthető az az intenzitás, amit

gyakran lehet érezni a liturgikus ünneplésben

a béke átadásakor. Mindazonáltal […] e cselek-

ményt korlátok között kell tartani, mert túlzó

formákat ölthet és kavarodást támaszthat a kö-

zösségben éppen a szentáldozás előtt. Jó em-

lékeztetnünk arra, hogy semmit nem von le e

cselekmény értékéből, ha megtartjuk az ün-

neplés légköréhez illő józanságot, például úgy,

hogy a béke átadását a közvetlen mellettünk

állókra korlátozzuk.” (Sacramentum caritatis

apostoli buzdítás, 2007.)

Szintén erre figyelmeztetett a Magyar Kato-

likus Püspöki Konferencia 2004-es körlevelé-

ben: „A béke átadásakor mindenki csak a

hozzá közel állókat köszöntse.” Ipacs Bence

EGYHÁZJOG

Mit mond az Egyház a házasság előtti
nemi kapcsolatokról?

S okan maradinak tartják a katolikus Anyaszentegyházat, mert tiltja
és bűnnek tekinti a házasság előtti nemi kapcsolatokat. Ez a jelen-

ség a történelem folyamán mindig létezett különböző módokon és mér-
tékben, de napjainkban óriási méreteket ölt. A legtöbben az ilyen kap-
csolatok igazolására azt hozzák fel, hogy ehhez az embereknek joga van
a szabadság és szerelem jegyében.

Sajnos a legtöbb ember manapság túlmisztifikálja az erotikát, mert
korunk materialista és hedonista légköre egy torz szexuális felfogást su-
gall, és ez a környezet erősen befolyásolja a fiatalok gondolkodásmód-
ját. Sokan nem értik meg, hogy a szexualitást nem azért kapta az ember,
hogy visszaéljen vele és azt egyéni tetszése vagy ösztöneinek kielégíté-
sére használja, hanem hogy a maga szent valóságában szemlélje.

A házasságot napjainkban sokan csak szép templomi ceremóniának
tartják, egy egyszerű társadalmi formaságnak. Nem értik vagy nem
akarják megérteni, hogy a házasság egy szent intézmény, amely gyöke-
resen megváltoztatja a férfi és nő közti kapcsolatot, mivel visszavonha-
tatlan életszövetséget hoz létre. A szexuális élet pedig ennek az elkötele-
zettségnek és ennek az életközösségnek a kifejezője. Így azt nem lehet
előre kipróbálni és úgy tenni, mintha már a házasságkötés után lennének. 

Déri Péter



▲ Több mint kétezer zarándok érkezett a Szombathelyi Egy-
házmegye különböző településeiről a Zala megyei Puszta-
csatárra dr. Veres András megyéspüspök vezetésével május
1-jén, hogy együtt köszöntsék a Szűzanyát. Martinus

▼ Május 11-én Őriszentpéteren, Bajánsenyén és Kondorfán a
hívek és a ministráns gyerekek imádságos verssel köszönték
meg lelkipásztoruk, Varga Ottó atya lelki vezetését, szeretetét,
vidámságát és közvetlenségét. Fehér Józsefné

▲ Új látványossággal nyitotta meg kapuit az Egyházmegyei
Kincstár május 2-án, ugyanis a már meglévő négy feliratos
és faragványos kőemlék mellé további hat került visszahe-
lyezésre a Savaria Múzeumból a Sala Terrenába. Kiss Gábor

▼ Vetített képes összeállítással és naplóinak soraival emlékez-
tek Salkaházi Sárára május 12-én az egyházmegye szociális
testvérei. A találkozón mindenki megfogalmazta, mi az, amit
Sárától eltanult és követni szeretne. Vida Katalin 

Egyházmegyei zarándoklat Ahol a kövek beszélnek

Jó Pásztor vasárnapja az Őrségben Boldog Salkaházi Sára ünnepe

ÉLETKÉPEK
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A Szent László iskolában a diákmisén köszöntötték az édesanyákat és
a nagymamákat. Idén a 2. a osztály kisdiákjai álltak az oltár elé, hogy
elszavalják verseiket, elénekeljék dalaikat. Márkus Sándorné

Az édesanyákat köszöntötték Sárváron

A szakkollégium fiataljainak kőszegi hétvégéje

A muraszemenyei Szent Bertalan Plébánia május 10-én tartotta a temp-
lom éves szentségimádási napját, amelyen a jelenlévő atyákkal együtt
Kovács József jánosházi káplán mutatott be szentmisét. Hackl Réka 

Szentségimádási nap Muraszemenyén

Programajánló
június 20. (szombat) 20 óra Szentségimádás a pap- és dia-

kónusszentelés előestéjén (Szombathely, Székesegyház) •

június 21. (szombat) 10 óra Pap- és diakónusszentelés

(Szombathely, Székesegyház) • június 22. (vasárnap) 9 óra

Úrnapja, püspöki szentmise és körmenet (Szombathely,

Székesegyház) • június 26. (csütörtök) 16 óra Hitoktatók év

végi Te Deum ünnepsége (Szombathely, Székesegyház) •

június 28. (szombat) 10 óra Jubiláns házaspárok találko-

zója (Szombathely, Székesegyház) • június 29. (vasárnap)

18 óra Engesztelő est (Csehimindszent, Mindenszentek-

templom) • június 30. (hétfő) 18 óra Újmise a Jó Pásztor

kápolnában (Szentgotthárd-Rábakethely, Jó Pásztor ká-

polna) • június 30. (hétfő) – július 3. (csütörtök) Hitokta-

tók nyári lelkigyakorlata dr. Martos Levente Balázs atya

vezetésével (Szombathely, Martineum Felnőttképző Aka-

démia) • július 5. (szombat) 24 órás szentségimádás

(Szombathely, Szentháromság-templom) • július 10. (csü-

törtök) 19.45 óra Szentségimádás papokért és papi hivatá-

sokért (Szombathely, Székesegyház Madonna-kápolna) •

július 11. (péntek) – július 13. (vasárnap) Házaspárok lel-

ki-gyakorlata gyermekfelügyelettel (Szombathely, Martine-

um Felnőttképző Akadémia) • július 13. (vasárnap) 19 óra

Szentmise Brenner János atya boldoggá avatásáért (Szent-

gotthárd-Zsida, Jó Pásztor kápolna) 

A II. János Pál Katolikus Szakkollégium tizenkét lakója Kőszegre látoga-
tott, ahol a közösség tagjai a helyi lelkipásztorok vendégszeretetét élvez-
hették és a Kőszegi-hegységben túrázhattak. Áder Andrea

ÉLETKÉPEK
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Szent Flórián-napi 
ünnepség Zalaegerszegen

Ü nnepi istentiszteletre hívta a Szent Mária
Magdolna templom harangja a zalaeger-

szegi és a megyei katasztrófavédelem, valamint
a társrendvédelmi szervek képviselőit. A Fló-
rián-napi szentmisét Óra Krisztián káplán mu-
tatta be május 6-án. Homíliájában rámutatott ar-
ra, hogy Isten kiválasztotta a jelenlévőket, vala-
mint a távollévő bajtársaikat, és meghívta őket
arra, hogy védjék, mentsék az életet. Ehhez a
munkához kaptak ők egy égi közbenjárót, Szent
Flóriánt. 

Az ünneplők a szentmisét követően a Szent
Flórián-szoborhoz vonultak, ahol Gyutai Csaba
polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Takács
Ottó tűzoltó alezredes, a Zala Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese ün-
nepi beszédében kiemelte: a tűzoltók nem szak-
mát, hanem hivatást választottak.

Horváth László
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IMAISKOLA

T öbb megközelítésben írtunk már az imáról, fajtáiról,
most az ún. Jézus-imát ajánljuk a figyelmükbe. Ez az

ima a keleti, ortodox egyház nagy kincse. Nagyon egyszerű-
nek látszik, sok kegyelmet tartogat, és sok gyakorlást is igé-
nyel. Ugyanakkor jelentősen erősítheti istenkapcsolatun-
kat. Ez egy állandóan ismételt, rövid ima, amely így hangzik:
„Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!”

Az ima fogalmát Istennel való beszélgetésként határoz-
zuk meg. A beszélgetés mindig nyitottságot jelent a beszél-
getőtársunk véleményének, szavainak befogadására. Így
értem én az ima beszélgetés meghatározását? Valóban azért
imádkozom, hogy Isten is elmondhassa nekem az ő sza-
vait? Befogadom-e az ő indításait, akaratát? 

Az ima során a párbeszéd nem szavakkal történik, hanem
a szív mélyén, a csendben. Az imádkozás nem pusztán az
ima szavainak ismétléséből áll. Imák elmondása nem egyenlő
az imádkozással. Az imát titokban kell végezni, röviden,
rendszeresen, sok szó nélkül, Isten iránti bizalommal, hogy
ő hall minket, és azzal a készséggel, hogy megtegyük azt,
amit kíván tőlünk (vö. Mt 6, 5-15; Lk 11 és l8; Jn 14-17). 

Az ima célja Istennel való közösségünk elérése, és az,
hogy ezáltal alkalmassá váljunk az ő akaratának teljesíté-
sére. A keresztények azért imádkoznak, hogy megismerjék
Istent, és teljesíthessék parancsait. Ha valaki nem akar meg-
változni, nem akar Krisztushoz hasonlóvá válni az ő pa-
rancsainak teljesítése által, sem oka, sem célja nincs az
imájának. A szentek tanítása szerint, ha nincs meg bennünk
az a szándék, hogy válaszoljunk Istennek, és az imában az
általa mutatott ösvényen haladjunk, az ima lelkileg még ve-
szélyes is lehet. 

A Jézus-ima első fele egy hitvallás, amelyben Jézus Krisz-
tust, Isten Fiúságát valljuk meg. Azt a nevet mondjuk ki,
amelyre minden térd meghajol égen és földön (vö. Iz). Az
egyik legősibb hitvallás ez. A második fele a mondatnak
saját magunk Istennel szembeni helyes meghatározása, én,
bűnös, rászorulok Isten irgalmára. Ez a mondat kifejezi hi-
tünket arról, hogy Jézus az élő Isten Fia, aki minket meg-
testesülése, szenvedése, halála és feltámadása által váltott
meg. A hitvallás kimondása, megvallása önmagában nem
elég. Szent Jakab apostol levelében olvashatjuk, hogy az ör-
dögök is hisznek, mégis rettegnek (vö. Jak 2,19). A hit nem
elégséges az üdvösség elnyeréséhez. Az üdvösséghez szük-
ségünk van a hitből fakadó tettekre, és Istennel való helyes
kapcsolatra. Az Istennel való kapcsolatunk leghelyesebb ki-
fejezése, ha elismerjük, mennyire szükségünk van az ő kö-
nyörületére, irgalmára életünk minden pillanatában. Ez a
rövid mondat, Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj raj-
tam, bűnösön! minden fontosat tartalmaz, ami az imádság
lényegéhez tartozik. Nem a szavakat szaporítjuk ezzel az
imádsággal, hanem Isten jelenlétébe akarjuk helyezni ma-
gunkat, és azt is kifejezzük, hogy egyetlen igényünk az ő
irgalma életünkre. 

A Jézus-ima gyakorlásával, gyakorlatával kifejezzük imá-
dásunkat Istennek, és lehetővé teszi, hogy figyelmünket
Isten jelenlétében tartsuk. Ezt segíti a külső csend, de még
lényegesebb a belső csend, a szív, az értelem csendje.

Talán pontosan ettől a legnagyobb kihívás ez az imádság
a mai ember számára, mert alig van csendünk. A külső
csend is kevés, de a belső csend is nagy hiánycikk. Folya-
matosan járnak gondolataink, szervezzük életünket, pör-
getjük a velünk történt eseményeket, a bennünk lévő érzel-
meket erősítgetjük anélkül, hogy mindebbe meghívnánk
Istent, és az ő szemével néznénk önmagunkra, a velünk tör-
téntekre. A vele való kapcsolatból szemlélve mindazt, amik
vagyunk, ami velünk történt, egészen másként látnánk mint
egyedül, érzelmi érintettségeinkbe merülve.

Csendes helyen, a templom vagy a szobánk rejtekében,
csendjében, kényelmes testtartásban kezdjük el akár szavak
nélkül ismételni szépen, lassan: „Uram, Jézus Krisztus,
Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!” Lehet két részre ta-
golva: Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, egy kisebb szünet,
majd a mondat másik fele: könyörülj rajtam, bűnösön! Be-
légzésre az első részt, kilégzésre a második részt mondjuk.
Ezt folytathatjuk 15–30 percig, kinek-kinek lehetősége, igé-
nye szerint. Azt azért tartsuk szem előtt, hogy az imádság-
ban is vannak olyan pontok, mint a sportolásban, a holtpon-
tok után mindig van egy átlendülés. Tehát ne hagyjuk abba,
ha valami zavarja a komfortérzetünket, a kényelmünket,
mert itt a kitartás és az állhatatosság után készíthet nekünk
valami szép ajándékot Isten.

A Jézus-imát mondhatjuk napközben örömünkben, nehéz-
ségeinkben, fájdalmainkban néhányszor ismételve, hogy
szívünket, lelkünket Istenhez emeljük. Elcsendesíti hábor-
gó, csapongó lelkünket, és segít az összeszedettségben, de
leginkább abban, hogy ekkor is Istennel legyünk.  

„»Az Imának«, mondja az isteni Szt. Meletius hitvalló, »nincs
szüksége tanítóra. Szorgalmat, erőfeszítést és személyes buzgal-
mat igényel, és azután Isten lesz az, aki tanítja«. A Szent Atyák,
akik sok művet írtak az imáról – annak érdekében, hogy helyes fo-
galmakat és hithű irányítást osszanak meg azokkal, akik arra
vágynak, hogy gyakorolják – javasolják és előírják, hogy aktívan
el kell kötelezniük magukat benne, hogy tapasztalati ismereteket
szerezhessenek, amely nélkül a szóbeli instrukciók, bár tapaszta-
latból származnak, halottak, átláthatatlanok, érthetetlenek és tel-
jesen alkalmatlanok. Viszont, annak is, aki elővigyázatosan
gyakorolja az imát és aki már előrehaladott benne, ajánlott, hogy
gyakran forduljon a Szent Atyák imáról szóló írásaihoz, annak
érdekében, hogy ellenőrizze és megfelelően irányítsa önmagát, em-
lékezve, hogy még a nagy Pál is…  felment Jeruzsálembe, ahol
közölte az összegyűlt apostolokkal az Evangéliumot, amelyet a
pogányoknak hirdetett, »nehogy bármilyen módon« – ahogy
mondta – »hiábavaló legyen futásom« (Gal 2,2)” (A Jézus-ima
gyakorlása)                                   

Pomeisl Mária SSS

A Jézus ima
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KÖNYVAJÁNLÓ

A Szombathelyi Egyházmegye egy-
kori püspökeinek mindennapja-

iba, közösségért végzett tevékenységé-
be nyerhet bepillantást, ha kezébe veszi
Tóth József Emlékezzünk régiekről cí-
mű új köntösbe öltöztetett könyvét. A
szerző, dr. Tóth József apátkanonok, püs-
pöki titkár, pápai prelátus a megszokott,
hivatalos formától eltérően vidám, anek-
dotázó stílusban ír az egyházmegye fő-
pásztorairól és a környezetükben élők-
ről. Emberibb, életszerűbb helyzetekben
mutatja be őket, amelyhez adatait rész-
ben paptársaitól gyűjtötte, részben pe-
dig saját, István Vilmos püspök mellett
töltött éveinek élményeiből merítette.
Szemezgessünk a történetekből!

A könyv az egyházmegye első püspö-
kével, Szily Jánossal foglalkozik első-
ként. Szily püspök idejében egy alkalom-
mal megáradt a várost átszelő Perint-
patak. A püspök jószívűségére utal, hogy
főpásztorként ő is kivette részét a men-
tési munkálatokból. „Erélyére és egyben
jószívűségére vonatkozólag érdemesnek tar-
tom felemlíteni, hogy az ő idejében a rakon-
cátlan Perint-patak annyira megáradt, hogy
hullámai a Nagykar utcát elöntve, egészen a
püspöki sörházig felhatoltak s a Kiskar ut-
cán át hömpölyögtek tova. A hidat elragadta
az ár, s a nagy jégzajlás igen sok kárt oko-
zott mindenfelé. A püspök maga sietett a
vész színhelyére, s némelyek elbeszélése sze-
rint szekerén állva, a hullámok között in-
tézte a mentési munkálatokat, mások sze-
rint csónakba ülve más bátor férfiakkal
együtt mentette, ami menthető volt. Egyéb-
ként itt megjegyzem, hogy 1879-ben magam
is szemtanúja voltam, hogy minő garázdál-
kodást tud véghezvinni a jámbor Perint-
patak, ha megárad. Ez évben is elöntötte a
Nagykar utcát s a mélyebben fekvő házak aj-
tain és ablakain keresztül hatolt a piszkos
áradat.”

Perlaki Somogyi Lipót püspök is gyak-
ran tett tanúságot tettekkel segítőkész-
ségéről, Szily püspökhöz hasonlóan ő
sem átallott kimenni az emberek közé,
ha az élet úgy hozta. Szentmárton és
Óperint ma már Szombathely részei,
Lipót püspök idejében azonban még
külön jobbágyhelységek voltak, ahol sok

szegény élt. A jószívű püspök éjszakán-
ként gyakran vitt fát az ott lakóknak a
saját udvarából, így a fa gyorsan fogyott,
s ez a várhajdúnak is feltűnt. Jelentette
is a titokzatos esetet a főpásztornak, aki
csak ennyit mondott:

„– Hát vigyázz rá jobban!
A hajdú szót fogadott és jobban vigyázott.

De uramfia, mi történt? Egyik este a hajdú
tetten érte a tolvajt. És ki volt a tolvaj? A
püspök maga. A jó püspök látva a hajdú za-
varát csak ennyit mondott neki:

– Meg ne mondd ám senkinek, hogy a
püspök lopott.”

Tóth József leginkább humoros törté-
neteket idéz könyvében, felvillantva az
egyházmegye vezetőinek humoros olda-
lát, amely magánemberként őket ugyan-
úgy jellemezte, mint bármelyikünket.
Lipót püspök így reagált egy hirtelen
balesetre: „Ő is, mint Szily naponkint figye-
lemmel kísérte az építkezést. Rendesen a tit-
kárával szokott a templom körül sétálgatni.
Egyik ilyen alkalommal egy kőműves leesett
az állványról s összezúzta magát. A püspök
nagy megdöbbenésében és izgatottságában
fájdalmasan kiáltott fel: Jézus, Mária, ha-
mar hívjatok papot!”

Nemcsak a humor jellemzi a püspö-
köket. Hivatali méltóságuk ellenére
időnként bizony ők is kerülhetnek kel-
lemetlen helyzetekbe. Ez Bőle András-
sal is megtörtént, igaz, még plébános
korában. A történet így szól: „Mikor
szombathelyi plébános volt, az akkori pan-
nonhalmi főapát Szombathelyen járván,
korán reggel misézni ment a székesegyház-
ba. Hét óra volt, mikor a sekrestyébe lépett.
Köpenyébe burkolva, alázatos tartással az
éppen ott levő Bőle Andráshoz fordult, ki
mint plébános, a 7 órai szentmisét volt
mondandó. A főapát mint idegen pap, en-
gedélyt kért tőle a misézésre.

– Hát hová való, főtisztelendő uram? –
kérdi a plébános.

– Én Pannonhalmára való vagyok – fe-
lelte a kérdezett.

– Hát mondja csak, főtisztelendő uram,
él-e még az a goromba főapátjuk, Novák?

– Köszönöm, plébános úr, szíves kérdését,
él és egészséges.

Közben hétre harangoztak, s a plébános

kiment szentmisére. Mikor a főoltártól be-
jött, látja ám, hogy a káptalani sekrestye aj-
tajában egy fényesen öltözött urasági huszár
áll feszes tartással.

– Hát ez ki? Mit keres itt? – kérdi a sek-
restyéstől.          

– A pannonhalmi főapát úr huszárja –
felelé a sekrestyés. 

De ez aztán már kivette sodrából a plébá-
nos urat.

– Uramfia! A pannonhalmi főapát! Azt a
gorombaságot vele szemben jóvá kell tenni.

Megvárta a főpásztort. Mikor ez kijött a
kanonoki sekrestyéből, hol misézett, oda-
ment hozzá és bocsánatot kért a gorombasá-
gért, mellyel a főpásztort egy félórával ez-
előtt illette. A főapát egészen kedélyesen
csak ennyit mondott a zavarba jött plébá-
nosnak:

– Hagyja csak, főtisztelendő plébános úr!
Én igen örülök, hogy nálam gorombább em-
berre is akadtam.”

Tóth József könyve amellett, hogy je-
lentős forrásértékkel bír, bővelkedik hu-
morban, rendkívül olvasmányos, köny-
nyed hangvételű, s egy-egy vidám, ta-
nulságos vagy éppen megrendítő törté-
net kapcsán garantáltan magával ragad-
ja az olvasót. Az 1925-ben megjelent mű
a Martinus Kiadó gondozásában újra
kiadásra került.          Csuti-Mátyás Zsófia

Emlékezzünk régiekről
Anekdotaszerű feljegyzések a Szombathelyi Egyházmegye volt püspökeiről
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PAPI  JUBILEUMOK

A Szombathelyi Egyházmegye jubiláns papjai 

P apjaink, akik egész életükben az Isten hegyére kapasz-
kodnak, időnként megállnak és visszanéznek a megtett

útra. Minden papi jubileum ilyen visszatekintés. Ebben az
esztendőben egyházmegyénkben népesebb csoportot köszönt-
hetünk papi évfordulójukon. Arra a napra emlékezünk, ami-
kor papszenteléskor kezüket a szentelő püspök kezébe tet-
ték, és Isten segítségét kérve elindultak. A gondviselő Isten
sokszor igencsak kanyargós utakon vezette őket.

Néhány emlékemet szeretném felvillantani: Rubinmisé-
sünk, dr. Jožef Smej ny. maribori segédpüspök 70 évvel eze-
lőtt, a szombathelyi székesegyházban részesült a papi
rendben. A negyvenes években a Magyarországhoz csatolt
Muraköz kispapjai a szombathelyi szemináriumban tanultak
és végeztek. Az egyházmegyéhez és az akkori kispapokhoz
mindig szoros szálak fűzték. Részt vett ünnepségeinken,
meglátogatta szlovén falvainkat. Amikor szlovén nyelvű lel-
kipásztorunk halt meg, a temetésen megjelent és a falu híve-
inek nyelvén búcsúztatta a lelkipásztort. A kilencvenes évek
végén részt vettem a grazi egyházmegyében egy konferen-
cián. A csoport meglátogatta Maribor városát. Smej püspök
úr nemcsak, hogy fogadott bennünket, hanem meg is ven-
dégelte a csoportot. Legjobban nekem, szombathelyi papnak
örült. Mellém ült, hogy magyarul társaloghasson. Ő Szom-
bathelyt, mi pedig őt tartottunk magunkénak. 

Ez évben négy gyémántmisést ünnepelünk. Velük két évig
tanultam együtt a szemináriumban.
Dr. Konkoly István ny. szombathelyi megyéspüspök a bu-

dapesti szemináriumban végezte tanulmányait. Mint káplán
és plébános az egyházmegye számtalan plébániáján műkö-
dött.  Hosszú éveken keresztül igyekezett külsőleg és a lelki
életet érintően is megerősíteni a gencsapáti plébániát. Előtte
néhány hónapig ideiglenesen vezettem ezt a plébániát. 1987-
ben bízta meg a Szentatya az egyházmegye vezetésével. 1995-
ben munkatársául választott, s mint általános helynök segítet-

tem az egyházmegye kormányzásában. Két maradandó em-
léket szeretnék megemlíteni ez időkből. Az egyik az, amikor
Szent Márton püspök születésének évfordulóján a püspök úr
zarándoklatot szervezett Tours városába, ahol az érsek úr ven-
dégei voltunk. A toursiak később viszonozták a látogatást
Szombathelyen, ezzel pedig kapcsolat szövődött a két egy-
házmegye között. A másik, testvérem, Brenner János boldog-
gá avatásának elindítása. Püspök úr szentelte fel a szentgott-
hárdi emlékkápolnát 1996. augusztus 25-én. Életemben elő-
ször vehettem részt boldoggá avatáson Rómában Boldog
Batthyány-Strattmann László oltárra emelése kapcsán. Az elő-
készítő munkálatok oroszlánrészét a szombathelyi püspök úr
vállalta magára.
Tibola Imre nagyprépost úrral is összekapcsolódtak útja-

ink. A Zala völgyében kezdtem pályafutásomat. Első helye-
men azonban csak egész rövid ideig voltam, mert a másik
gyémántmisést, Varga Imrét kitiltották a határsávból, s helyet
kellett adnom neki, mint utódomnak. A Zala folyó másik ol-
dalán plébánoskodott Tibola atya. Szombathelyen találkoz-
tak ismét útjaink: szüleim lakóhelyének plébánosa lett.
1982-ben, amikor még nem volt ildomos testvérem meggyil-
kolásáról beszélni, a ferences templom gyóntatószobájában
üvegablakot készíttetett vértanú testvéremről. Ezen az ünnep-
ségen még jelen volt édesanyám, akinek legnagyobb fájdal-
ma az volt, hogy senki sem emlegeti elhunyt fiát. 1991-ben
Tibola atya temette el édesanyámat. 1995-től a káptalan tagja
lettem, nagyprépost úr sokat fáradozott testvérem tiszteleté-
nek előmozdításán.
Varga Imre ny. plébános a második világháborúban katona-

ként megjárta a doni frontot. Ezután jelentkezett kispapnak a
szemináriumba. Idősebb volt, mint évfolyamtársai. A kis-
papok kedvesen csak „tüzérnek” nevezték. A kommunista
rendszer próbálta megfélemlíteni, de a büntetésektől nem ret-
tent meg az, aki a harcteret is megjárta. Sokáig volt Csesztreg 

Tibola Imre Honti Imre Molnár JánosVarga Imre
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F erenc pápa legfőbb pásztori szolgálatát különféle szempontok
alapján kíséri figyelemmel a sajtó, és a sajtótermékek által

maguk az emberek is. Sokszor röppennek fel különféle hírek,
amelyek „nagyon fontosak”: hogy milyen a lábbelije a pápának,
és éppen mikor milyen gépkocsival közlekedett, vagy éppen
kinek telefonált. Lehet, hogy figyelmetlenségből, de lehet, hogy
nagyon is szándékosan, a lényegről azonban sokan nem akarnak
tudomást venni. A Szentatyának ma is az a feladata, hogy a rábí-
zott krisztusi tanítást tisztán, tévedéstől mentesen őrizze, hirdesse
és tanúságtételével képviselje a világban, hiszen neki is az a külde-
tése, mint az első pápának, hogy megerősítse testvéreit a hitben.

Nagyon kevesen figyelnek arra, hogy milyen fontos esemény
van készülőben. Ferenc pápa az idei esztendő őszére egy rendkí-
vüli, a 2015. esztendőre rendes püspöki szinódust hívott össze, s
mindkettőnek azt a célt jelölte ki, hogy keresse a család, az evan-
gélium öröme és a mai világ kapcsolatát. Nagyon hangsúlyos in-
tézkedés, hogy egyszerre két, ilyen világegyházi szintű közös
útkeresésre (a szinódus szó jelentése így is megjelölhető) hívja
Péter utóda az Egyház tagjait. 

Kihívások, új, eddig ismeretlen problémák és helyzetek jelentek
meg a társadalomban: A kultúrák keveredése, a felekezetek, vallá-
sok, etnikumok közötti határok elmosódása mindennapos jellem-
zője a mai világnak, s ennek hatása van a párválasztásra és a
házasságra. Hangoztatják az emberi jogok reformját, amely azon-
ban inkább de-formálássá válik. Már több joga van egy háziállat-
nak, mint egy magzatgyermeknek. Antropológiai téveszmék is
terjednek: a gender-elmélet szerint mindenki maga választhatja
meg a nemét: hogy férfi vagy nő lesz, vagy egyszerre mindkettő,
vagy egyik sem akar lenni. Harcolnak a szélsőséges feminizmus
követői, akik nem a női jogokat védik, hanem eltorzult értékrend-
jüket a szabadság nevében rá akarják erőszakolni másokra. A szexu-
ális eltévelyedések is követendő értékként kerülnek beállításra… 

Kihívások vannak az Egyházon belül is: Az Egyházban sok hívő
lelkében meggyengült, sőt már-már feladásra került a szentségi
házasságba és a bűnbocsánat szentségének gyógyító erejébe ve-
tett hit. Ennek egyik megnyilvánulása az, amikor hangoztatja va-
laki: a házasság csak egy papír! A rendezetlen házasságokból
származó gyermekek és fiatalok tanácstalanok a kihívásokkal
szemben, mert szüleik nem az Egyház tanításának megfelelően
élnek. Problémát jelent az is, hogy a szentségi házasságban élő, a
plébánián nagyon szépen munkálkodó tisztviselők, szolgálatte-
vők, sőt sokszor már a plébániai képviselők is elfogadják saját
gyermekeik élettársi kapcsolatát, nem az Egyház törvénye sze-
rinti életmódját, magyarázva, hogy már csak ilyen a mai világ…

A válasz biztos nem az állandóan változó korszellem, hanem
az örök krisztusi értékrend elfogadása, és annak keresése, hogy
miként lehet mindezt az evangélium örömétől áthatottam képvi-
selni, példaként állítani a mai világ elé. Ferenc pápa arra hív tehát
mindenkit a sok mai nehézség ellenére: „hogy elismerést kapjon
a család, vagyis menynyire jó, igaz és szép családot alkotni, csa-
ládnak lenni ma!” Bodorkós Imre

Igehirdetés a családban
A család, mint az Ige hirdetője

CSALÁD

Dr. Konkoly István

község plébánosa, mindig büszkén mutatta meg az
egyik legrégibb felújított templomunkat. Kapcsolatot
alakított  ki a voronyezsi egyházmegyével, jelenleg ő
a Szombathelyi Egyházmegye papjainak korelnöke.
Honti Imre ny. plébános a szombathely-szőllősi plé-

bánia kispapja volt. Az ötvenes években különösen bő-
séges termés volt papi hivatásokból Szombathelyen.
A szőllősi plébánia előkelő helyet foglalt el hivatások
terén. Pedig akkor még csak egy ideiglenes iskolaká-
polnában végezték az istentiszteleteket. Akkor még
ide is jutott káplán. 1959-ben a szomszédja lettem: ő
Rábahídvégen, én pedig Vasváron voltam káplán. Plé-
bánosa halála után ez lett első plébánosi helye. Később,
amikor vépi plébános lett, újból szomszédok lettünk.
Molnár János ny. plébános idén ünnepli aranymisé-

jét. Családjából egy testvérpár lett pap. Sok helyen lel-
kipásztorkodott, én az oszkói plébánián, dr. Kozma
Ferenc – ő volt János testvérem plébánosa Rábakethe-
lyen, akkor már betegen, megtörten – aranymiséjén is-
mertem meg. Ő irányította a Szombathely-Olad lakó-
telepi templom építését. A szentelésen jelen volt Orbán
Viktor miniszterelnök is. Utolsó lelkipásztori helye a
szombathely-szentkirályi plébánia volt.

Életünk könyve ott van a Bárány trónja előtt, azt
egyedül csak ő képes megnyitni. Mi éppen csak az ün-
nepeltek működési helyeit tudnánk felsorolni. 

Azt kívánjuk, hogy a legfőbb Főpap, Jézus Krisztus
fizessen meg nekik hosszú fáradozásaikért, hogy helyt-
álltak a nehéz időkben. Maradjon velük, óvja őket és
adja rájuk áldását. Isten éltesse jubilánsainkat!

(A jubilánsokról többet is megtudhatunk a Szombat-
helyi Egyházmegye 2014. évi kalendáriumából.)

Brenner József
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Sokszor halljuk, hogy Magyarországon drága a könyv. Sőt
emiatt még azzal is megvádolják a kiadókat, hogy extra pro-
fitot realizálnak egy-egy könyv kiadásával. De biztos, hogy
ez az igazság? Gondolta volna, hogy egy 3000 Ft-os könyv
esetében az is lehetséges, hogy 1800 Ft a kereskedőé, és a bi-
zományi eladás után csak 1200 Ft-ot kap a kiadó, amely eb-
ből fizeti a nyomdát, a grafikust, a szerkesztőt, külföldi ere-
detű kiadványnál a fordítót és a jogdíjat? Mi ennek az oka,
és mit lehet ez ellen tenni? Erről is kérdeztük Janzer Fri-
gyest, annak a Prospero Disztribúciónak a vezetőjét, amely
cég kiadói csapatához 2013 tavaszán csatlakozott a Szombat-
helyi Egyházmegye könyvkiadója, a Martinus Kiadó is.

Mikor és milyen céllal alakult a Prospero Disztribúció?
A Prospero idén lesz 20 esztendős, de a Prospero Disztribú-

ció üzletágunkkal 2011 áprilisában indultunk el, és egy Nyu-
gat-Európa minden fejlett könyvpiacán működő rendszert
szeretnénk elsőként bevezetni. Ennek lényege, hogy a kis és
közepes méretű kiadók közösen végzik a terjesztést, így
együtt ugyanolyan hatékonyak tudnak lenni, mintha nagyok
lennének. A nagy piaci szereplőkkel való kapcsolatunkban
így az érdekeiket is jobban tudják, tudjuk képviselni, mintha
önállóan próbálkoznának. A disztribútor célja az, hogy a ki-
adványok minél több kereskedőn keresztül jussanak el az ol-
vasókhoz. Ha tehát egy disztribútor jól dolgozik, akkor az
olvasók nem is feltétlenül találkoznak a nevével, de annál
könnyebben az általa terjesztett kiadványokkal.

Melyek az alapvető különbségek egy disztribútor és egy
könyvnagykereskedő tevékenysége között?

A nagykereskedő olyan könyveket akar eladni, amelyekből
gyorsan profitál, a disztribútor csak az általa terjesztett kia-
dók könyveivel foglalkozik, és függetlenül a rövidtávú si-
kertől, ezek eladásán dolgozik. A nagykereskedő célja főként
a sikerkönyvek esetében könnyű hozzáférés biztosítása a kis
boltok számára, a disztribútor viszont teljes hozzáférést biz-
tosít, de csak a „saját” kiadói könyveiből. A disztribútornak
éppen úgy biztosítania kell a piac számára egy mondjuk 100
példányban megjelent, rétegigényt kielégítő könyvet, mint
egy 5000 példányban megjelenő kiadványt. A gyakorlatban
különösen sokban különbözünk a nagykereskedőktől, így
például mi egy nagyon korszerű informatikai hátteret igyek-
szünk működtetni, ami miatt olcsóbban és jobban tudjuk ki-
szolgálni az ügyfeleinket.

Jelenleg mennyi és milyen méretű kiadó érdekeit képviselik?
Körülbelül 40 kiadónk van, szinte mind, még magyar mér-

cével is kicsik. Mostanra kialakult egy „törzsgárda”, és ezek

a kiadók nagyon stabilan kitartanak mellettünk, sőt újabb ki-
adók is jönnek. Összességében 2000-nél többféle könyvet ter-
jesztünk. Minden esetben egy-egy kiadó minden forgalom-
ban lévő könyve megtalálható a központi raktárunkban és a
www.prosperod.hu oldalunkon.

Milyen jellegű kiadványokat kínálnak a kiadóik? 
Nagyon széles a választék, de a legerősebb oldalunk a vallá-

si kiadványok nagy választéka. Több fontos kiadónk is van e
téren, így az erre a témára szakosodott könyv- vagy kegy-
tárgyboltok egy forrásból, könnyen jutnak hozzá ezek köny-
veihez.

Az ország hány könyvesboltjában érhetők el kiadóik
könyvei?

Ha az online kereskedőket nem nézzük, akkor körülbelül
150 könyvesboltban vagyunk jelen. Szeretnénk ezt a számot
rövidesen 200 fölé emelni.

Mi jellemzi napjainkban a magyar könyvpiacot?
A magyar könyvpiac nagyon rossz helyzetben van. A prob-

léma egyik oka, hogy Magyarországon ma aránytalanul sok
könyvesbolti négyzetméter van. A vásárlók szempontjából
ez lehetne jó is, hiszen gondolhatnánk azt, hogy így sok bolt
közül választhatnak. Valójában ez káros, mert a boltok egy-
mást teszik tönkre egy olyan világban, amelyben kevesebb
könyvesboltra van szükség, mint régen. A fizikailag létező
boltok sem működhetnek hagyományos módon, meg kell
barátkozniuk a marketing fogalmával, vagy tönkremennek.
A nagy könyvesbolti hálózatok úgy reagáltak az egymás által

Hogyan tovább könyvkiadók?
Interjú Janzer Frigyessel, a Prospero Disztribúció vezetőjével 

Janzer Frigyes, a Prospero Disztribúció vezetője
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támasztott hatalmas versenyre, hogy megpróbálták meg-
emelni az árréseiket a kiadóknál, akár 55-60%-os árrésig is
elmentek, azaz például egy 3000 Ft-os könyv esetében az is
lehetséges, hogy 1800 Ft a kereskedőé, és a bizományi eladás
után csak 1200 Ft-ot kap a kiadó, amely fizeti a nyomdát, gra-
fikust, szerkesztőt, külföldi eredetű kiadványnál a fordítót
és jogdíjat. Ez hosszú távon a kiadók és kiadványok számá-
nak csökkenéséhez vezet, ezért mi a Prospero Disztribúció-
ban azt is elérjük, hogy reális árrésekkel kereskedjünk bárki-
vel is, vagy ha ő erre nem hajlandó, akkor egyszerűen nem ke-
reskedünk vele. További sajátosan magyar reakció a nagy
bolthálózatok részéről, hogy a független kiadók könyveit
csak korlátozottan, kiegészítő jelleggel fogadják be, és inkább
saját kiadók alapítására törekednek. Ez régóta megfigyelhető
az Alexandra esetében, de pár éve ugyanezt teszi a Libri is.
Ezzel a könyvpiac több részre szakad, azaz mondjuk egy Lib-
ri boltban egyre kisebb lesz a nem a Libri által kiadott köny-
vek választéka. A vallási kiadványok piacát az előbb említett
problémák sokkal kevésbé sújtják.

Mennyire jellemző külföldön a kiadó-kiskereskedő tevé-
kenység összekapcsolódása?

Hasonló kapcsolódások a modern, fejlett könyvpiacokon
(pl. Nagy-Britannia, Németország, Franciaország, USA) nem
jellemzők. A kiadói szerep nem szokott keveredni a kereske-
dőivel, a külföldi nagy kiadók legfeljebb egy-két kiadói be-
mutatóterem jellegű boltot birtokolnak. A különböző szere-
pek egészséges könyvpiacokon azért nem keverednek, mert
a kiskereskedő úgy marad jó kereskedő, ha nem akarja
előnyben részesíteni a saját kiadványait, hanem arra törek-
szik, hogy a vásárlói igényeit minél jobban kielégítő válasz-
tékot tartson. A Gazdasági Versenyhivatal 2013. decemberi
döntésének eredményeként a Libri és a Shopline egyesült.
Ezzel olyan helyzet állt elő, hogy most minden fontos kiske-
reskedő cég (Libri-Shopline, Pécsi Direkt, Líra) egyben jelen-
tős könyvkiadó is.

Miért érinti hátrányosan a kiadó-kiskereskedő cégek te-
vékenysége a független kiadókat és a vásárlókat?

Mert az említett nagy, hálózati kereskedők erősen uralják
a piac nagy részét, és amíg nem oldódik meg a független ki-
adók könyveinek alternatív terjesztése, addig egyszerűen ke-
vesebbet adnak el. A kiadók baja persze nem csak az övék,
sőt nem is ez a fő probléma, hanem az, hogy az olvasók is
nehezebben jutnak hozzá a könyvekhez. Ezzel hosszabb tá-
von az Alexandra vagy a Libri is rosszul jár, a vásárlói is egy-
re inkább elpártolnak tőle, hiszen nem találják meg a teljes-
hez közelítő magyar könyvválasztékot a boltokban. Persze ah-
hoz, hogy mást akarjanak venni, tudniuk is kell róla, és eb-
ben a kiadónak és a disztribútornak is van szerepe, hiszen ők
juttatják el a könyv hírét az olvasóhoz, utóbbi pedig egy-
maga azokba a könyvesboltokba, amelyek tartják a független
kiadók könyveit. Szerencsés persze az, hogy egyre többen

rendelnek könyvet online boltokból, és ezekben szinte a teljes
magyar könyvválaszték elég könnyen elérhető. Ez a helyzet
így tovább erősíti az amúgy is jobb piaci kilátásokkal bíró on-
line boltokat. 

A Prospero Disztribúció is részt vett a XXI. Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválon, amely április 24. és 27. kö-
zött került megrendezésre. Szokatlan és egyedi standdal ké-
szültek. Mi volt a különlegessége és a célja ennek a
standnak?

Egy olyan standdal voltunk jelen, amelynek centrumában
a következő felirat volt olvasható: „Ezen a standon 36 kis
kiadó 1300 könyve NEM látható.” És valóban: a standon nem
voltak könyvek, hanem egy kis sétára volt lehetőség, amely-
nek keretében a látogató rövid szövegeket olvashatott el a
független könyvkiadók helyzetéről és főként ezek fontossá-
gáról. Ebben elmondtuk, azért nincsenek kiállítva könyvek,
mert azt demostráljuk, hogy valójában a nagy hálózatok bolt-
jaiban sincsenek. Ennek az az oka, hogy a nagy hálózatok
maguk is könyvkiadók, és tisztelet a kivételnek, de éppen
ezért nem szívesen tartanak más, idegen kiadványokat, vagy
ha mégis, akkor csak nagyon magas, 50%-os vagy a fölötti
árrésekkel hajlandók átvenni könyveket. Elmondtuk, hogy
mi ezt nem támogatjuk, és azt is, hogy ennek az áldatlan ál-
lapotnak az a következménye, hogy a vásárló nem találkozik
a kiadványok egy részével. A ProsperoD szeretne jó kapcso-
latot kialakítani az olvasók érdekeit szem előtt tartó nagyok-
kal, és épít a kis, független könyvesboltokra. A kis séta végén
arra kértük a látogatókat, hogy ha egyetértenek céljainkkal,
a stand egyik falán lévő papírra rajzoljanak egy kis zsiráfot
(amely mondhatjuk, hogy cégünk jelképe). Ezt nagyon sokan
megtették és más formában is nagy számban fejezték ki egyet-
értésüket, továbbá a sajtó érdeklődése is számottevő volt.

Teklits Tamás



A Szentatya június havi
imaszándékai

Általános szándék (Munkanélküliek):

Hogy a munkanélküliek megkapják

azt a támaszt és foglalkozást, amelyre

szükségük van ahhoz, hogy méltó mó-

don éljenek.

Missziós szándék (A hit Európában):

Hogy Európa újra megtalálja keresztény

gyökereit a hívők hitének tanúságtétele

folytán.

Jubiláns Házaspárok 
Találkozója

A Szombathelyi Egyházmegye szer-
vezésében idén is megrende-

zésre kerül a Jubiláns Házaspárok Ta-
lálkozója. 2014. június 28-án, szomba-
ton 10 órakor a Székesegyházban kez-
dődik az ünnepi szentmise. Azokat a
házaspárokat hívják, akik az idei év-
ben ünneplik az 5. évfordulótól kezd-
ve öt évenkénti felosztásban (10., 15., 20.,
stb.) a házassági évfordulójukat. Az
ünnepségre természetesen a lelkipász-
torokat is szeretettel várják a szerve-
zők, hogy együtt imádkozzanak a csa-
ládokért.

A találkozó tervezett programja: 
• 09.30 ráhangolódás a szentmisére; 

• 10.00 püspöki szentmise, amely-
nek keretében a házastársak megújít-
ják fogadalmukat; 

• 11.30 emléklapok, lakatok átadása; 
• 12.00 csoportok szerinti beosztás-

sal: ebéd a Brenner Iskola udvarán fel-
állított sátorban, illetve lakatok elhelye-
zése és kulturális programok (az ünne-
peltek ingyenes belépéssel megtekint-
hetik az Egyházmegyei Múzeum és
Kincstár gyűjteményét). 

Azok a jubilánsok, akik részt kíván-
nak venni az ünnepségen, jelentkezze-
nek plébániájukon, ahol a regisztráció-
hoz szükséges adatokat felveszik.

A plébánosok június 13-ig továbbít-
ják a jelentkezéseket a Püspöki Hivatal
felé. Az ez időpont után beérkező je-
lentkezéseket a hivatal munkatársai már
nem tudják elfogadni. 

Humor
Józsi bácsi felmutatja a vonatjegyét

a kalauznak, mire az így reagál:

- De hiszen ez egy gyerekjegy!

- Na, látja, most derül ki, hogy mi-

lyen nagy késésben van ez a vonat!

• • •

Egy tűzpiros Ferrari dudál egy dö-

cögő szekér mögött. Egy adandó pil-

lanatban megelőzi és odakiált:

- Hé, öreg! Ne előttem döcögj! Az én

autóm nem két lóerős, hanem kétszáz!

Az öregember nem szól egy szót sem,

de pár óra múlva észreveszi a Ferrarit

egy fára csavarodva, s megszólal:

- Csak nem szétszaladt a ménes?


