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Ezzel a kérdéssel indul minden év-

ben a fiatalok országos imaestje a 

tiszta szerelemért. Érdemes-e egyál-

talán feltenni a kérdést, amikor a 

magyar fiatalok körében végzett 

vizsgálatok szerint a 15 évnél fiata-

labbak 25 százaléka, a 16 éves fiata-

lok 50 százaléka, 18 éves korra már 

85 százaléka él szexuális életet? A 

legtöbb családban a fiatalok magá-

nyosan, szeretethiányosan nőnek fel, 

és a szexuális kapcsolatokban pót-

szert keresnek. Erre rásegít a kortárs-

csoport és a média erős nyomása. 

 annak, akik szerint lehetséges 
a tiszta szerelem, akiket meg-

ragadott II. János Pál pápa testteoló-
giájában felragyogtatott új szexuális 
forradalma. A dublini Pur in Heart 
közösség tagjai tanúságot tettek arról, 
hogy belső összefüggéseiben értették 
meg az Isten által eredetileg jónak te-
remtett szexualitás célját és szépségét.

Az ember alapvető vágya szeretni 
és szeretve lenni. A szeretet különle-
ges megélésére szóló meghívás a há-
zasságban vagy a megszentelt életben 
ott van a szívünkben. II. János Pál pá-
pa a Teremtés könyve alapján a kez-
detre utal azzal, hogy Isten szerete-
tét beleírta a testünkbe, férfi és női 
mivoltunkba. A férfi és a nő hivatá-
sa, hogy ajándékká váljanak egymás 
számára. A testi kapcsolatban a férfi 
és nő a legbensőségesebb módon egy 
új élet fogantatására nyitottan ki tud-
ja fejezni egymásnak a szerelmét. A 
szexuális kapcsolatnak eleve házas-
társi jelentése van. Az igazi szerelem 

odaajándékozza magát, azt teszi, ami 
a másiknak a legjobb, a másik egész 
személyét tiszteli, értékeli, szereti.

Jézus szól a bűnös vágyról, ami a 
bűnbeesés óta hangsúlyos bennünk. 
Ez a szexuális vágy: önző (a férfiak 
általában a testi, a nők az érzelmi ki-
elégülést keresik a kapcsolatban), bir-
tokolja, tárgyként kezeli, kihasználja 
a másikat, kontrollálatlan. Bukott em-
berként mindig érezni fogjuk a bűnös 
vágy lefelé húzó erejét a szívünkben. 
A kérdés: keressük-e Isten segítségét 
vagy tápláljuk a bűnös vágyat?

A szexuális kapcsolattal a férfi és 
a nő valóban egy test lesz. Ezt a hor-
monkutatások is megerősítik. Min-
den szexuális érintkezés során robba-
násszerűen szabadul fel az oxytocin 
nevű hormon, ami létrehozza a testi 
kötődést. Ez érzelmi ragasztóként is 
működik úgy, hogy a férj és feleség 
közötti kötődést egy egész életen át 
segítse. Az ismerkedés, együttjárás 
ideje alatt egy kapcsolat addig épül fel 
és mélyül el, amíg nincs testi kapcso-
lat. Amennyiben bejön a szex, az az 
összes testi, szellemi, érzelmi energiát 
leköti. Sokan élnek együtt a házasság-
kötés előtt. A statisztika azt mutatja, 
hogy a házasságkötés előtt együtt élő 
pároknál 80 százalékkal gyakrabban 
fordul elő válás. Az oxytocin sokkal 
nehezebbé és fájdalmasabbá teszi a 
szakítást. Egy darab ott marad a má-
sikból, az előző kapcsolat nyomait vi-
selve magán. 

Őszinte bűnbánatban, szentgyónás-
ban lehetőség van a gyógyulásra. So-
ha nincs késő újrakezdeni. Jézus azért 

jött, hogy megváltson bennünket a bű-
nös vágy uralmától. Kérjük az Úrtól a 
tisztaszívűség ajándékát:

Uram, segíts, hogy meg tudjam külön-
böztetni szívem mozdulásait. Segíts, hogy 
különbséget tudjak tenni a szexualitás ál-
talad teremtett nagy gazdagsága és a bű-
nös vágy torzulásai között. Megengedem 
neked, Uram, hogy legyőzd bűnös vágyai-
mat. Vedd el tőlem őket! Feszítsd őket 
keresztre, hogy megtapasztalhassam a te 
szándékod szerinti szexuális vágy feltá-
madását. Adj nekem tiszta szívet! Ámen.

                                  Rétfalvi Valéria SSS
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Kabay Zoltán és Kabay-Melega Anikó hat évvel ezelőtt kötöttek 
házasságot. A fiatal pár Szombathelyen él, két kisgyermeket ne-
velnek: Hunor négyéves, Mór pedig egyéves. Zoli fogtechnikus, 
Anikó pedig a Szombathelyi Törvényszék munkatársa. A tiszta 
párkapcsolatról, a házasságról és a mindennapi kihívásokról be-
szélgettünk.

Mikor ismerkedtetek meg? Hosszú út vezetett a házasságig, 
vagy viszonylag hamar döntöttetek úgy, hogy „Isten szent színe 
előtt” összekötitek életeteket?

Anikó: Még 2001-ben ismerkedtünk meg, de csak 2007-ben let-
tünk egy pár. Közben, ez alatt a hat év alatt nem is találkoztunk 
egymással. Két és fél évet jártunk együtt az esküvőnk előtt. Szá-
momra nehéz volt az elköteleződés, mivel egy életre szól. Volt 
egy hónap szünetünk is a kapcsolatban, ekkor végig imádkozva 
kértem a Jóistent, adjon választ, hogy Zolit rendelte-e mellém.

Zoli: Emlékszem, hogy kilenc hónapnyi ismeretség után meg-
kértem Ancsi kezét, de akkor ő még nem állt készen a dologra. Én 
nagyon kitartó voltam, végig tudtam, hogy őt szeretném elvenni, ő 
lesz a gyermekeim anyja.

Mennyire volt fontos számotokra az, hogy a polgári szertartás 
mellett templomi esküvőtök is legyen?

Anikó: Nagyon fontos volt, mivel gyerekkorom óta katolikus ne-
velésben részesültem. Zoli általam lett hívő, katekéta, felnőttként 
járult először szentségekhez, így már neki is fontossá vált a Jóisten 
színe előtti eskütétel. A kitartó nyitottsága a Jóisten iránt szintén 
megerősített, hogy mellette döntsek.

Zoli: Valóban Ancsi által ismertem meg igazán, hogy milyen is
hinni a Jóistenben. Volt egyfajta érdeklődésem a vallás iránt. Gye-
rekként nagyszüleimmel, unokatestvéreimmel én is voltam néha 
szentmisén. Számomra jobb, hogy felnőttként találkoztam igazán 
a hittel, a vallással. Kellett az életemben egy törés. Ekkor kerestem 
a kiutat, vágytam egy komoly kapcsolatra, Ancsin keresztül pedig 
közelebb kerültem az Istenhez.

Hogy telnek a házasságban a mindennapok? Ha egy nálatok 
fiatalabb ismerős megkérdezné, mi a nehéz és mi a jó a keresztény 
házasságban, akkor mit mondanátok neki?

Anikó: Kevesen beszélnek a mindennapok nehézségeiről, pedig 
ahol kisgyermek van, ott előbb-utóbb a házasság is próbára lesz 
téve. Számunkra most nehéz ez az időszak: Hunor küzd az ovival, 
a picinek jönnek a fogai, így aztán sokat nem alszunk. Ebben az 
időszakban nehezebb a házasságot is ápolni, hiszen ez az az idő, 
amikor elsősorban a gyerekekre kell koncentrálni.

Zoli: Fontos, hogy a nehézségek idején se felejtsünk el egymáshoz 
egy-két jó szót szólni, egy jót beszélgetni, megölelni egymást. Sok-
szor biztatjuk egymást, hogy majd pár év múlva talán könnyebb 

lesz fizikailag, bár tudjuk azt is, hogy „kisgyerek 
kis gond, nagy gyerek, nagy gond”.

Anikó: A fiataloknak talán elmondanám még, 
hogy csodálatos és nehéz gyermeket nevelni. 
A házasság pedig egy komoly döntés, hiszen 
soha nem léphetsz ki belőle, örökre szól, amely 
ugyanakkor a jó is benne, hiszen nagy biztonságot 
ad. Az esküvőn kapott áldás pedig segít kitartani, 
mindig erőt ad a folytatáshoz, a következő naphoz.

Zoli: Amikor egy templomi esküvőn részt 
veszünk, jó visszaemlékezni a saját fogadalmunkra, 
amely szintén erőt ad a mindennapokban. „...
szeretetből veszem feleségül, Isten rendelése sze-
rint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és hogy 
őt el nem hagyom holtomiglan, holtáiglan sem-
miféle bajában, Isten engem úgy segéljen.”

Két kisgyermek szülőjeként számtalan kihívás 
elé állít titeket a Jóisten. Melyek ezek az édes 
nehézségek, amelyekről ahogy említettétek, sokan 
nem beszélnek?

Anikó: Nehéz egyszerre jó anyának, jó feleségnek 
lenni, de vannak előttünk jó példák, hogy ez nem 
lehetetlen. A kicsikkel természetesen együtt me-
gyünk a szentmisére, ez nagy kihívás elé állít mind-
nyájunkat: ilyenkor az ember a gyerekre figyel, 
hogy ne rosszalkodjon, emiatt nem tud úgy ráhan-
golódni lelkileg a szentáldozásra. Nehezebb ebben 
az élethelyzetben az istenkapcsolatot ápolni, éppen, 
amikor a legnagyobb szükségünk a türelemre, sze-
retetre lenne. Mindig időhiányban szenvedünk, ke-
vés időnk jut egymásra és az Istenre, de arra ügye-
lünk, hogy minden nap legyen közös ima, hálaadás, 
a napközbeni egyéni fohászaink mellett.

Melyek a kor legnagyobb kihívásai szerintetek, 
ha a tiszta házasságra gondolunk?

Anikó és Zoli: A liberális szerelem, a nyitott 
házasságok, a patchwork család, a válások termé-
szetessége, a házasság előtti együttélések elfoga-
dása – talán ezek nehezítik leginkább azt, hogy 
tiszta kapcsolat alakuljon ki fiú és lány között.                          

H. Pezenhófer Brigitta                 



4    Martinus • 2015. október        Martinus.hu

„Feldíszítettél öveddel, Szent Ferenc atyám,
Sír felé térő életem alkonyulatán.
Hervadt fa vagyok. Öregszem. Kell a kötelék!
Szíveden érzem, jó atyám, a menny közelét.”

 éve hunyt el Finta Sándor, akinek írói tevékenysége 
semmiképp sem elhanyagolható a 20. század első 

felében a Nyugat-Dunántúl, illetve Szombathely irodalmi 
életében.

Győrben látta meg a napvilágot 1889. január 28-án, tisztes 
iparos család első gyermekeként. Nyolcéves volt, amikor 
elvesztette édesapját, ezért nagyon fiatalon, alig 17 évesen 
kezdett dolgozni, hogy édesanyját tudja segíteni testvérei 
felnevelésében. Van valami megható abban a vallomásában,
melyet önmagáról így írt: „özvegy anyám mosásból, kosz-
tosok tartásából taníttatott két öcsémmel [...] igen, szeretem 
tanító-sorsomat [...] pap szerettem volna lenni [...] hitünk 
forrószívű prédikátora.” E sorokban benne van szinte a 
költő egész lénye.

Szépirodalmi munkásságát már tanítójelölt korában meg-
kezdte, a Győri Királyi Katholikus Tanítóképző önképző-
körében sok pályadíjat is nyert verseivel. Első költeménye 
1907-ben jelent meg Győrött, a Győri Napló Karácsonyi 
számában, Úton címmel. Mintha már ekkor érezte volna 
küzdelemmel teli sorsát:

„Vár a kegyetlen, ostoros Élet,
Vár a hatalmas, nagy küzdelem.
Kattog a mozdony… imbolyog szennyes
Fekete füstje a réteken.”
A tanítást Nagylózson kezdte. Munkája mellett rendsze-

resen publikált győri lapoknál: verseket, tárcákat írt. Az if-
jú tehetséget Benedek Elek fedezte fel, aki az Élet című fo-
lyóiratban közli a fiatal nagylózsi tanítóköltő Kalapács cí-
mű versét, amellyel szeretett édesapjára emlékezik:

„Emlékszem rája… Kisgyerek voltam.
Örökül hagyta édesapám.
Szerető arca sok verejtéke
Szárad a szerszám ócska vasán,..”
Alig háromévi győri magániskolai tanítóskodást követő-

en, 1913-ban gróf Mikes János püspök hívására Szombat-
helyre érkezett a Püspöki Elemi Iskolába. Nemcsak kiváló 
pedagógus volt, hanem tollát is a nevelés szolgálatába ál-
lította. Gyerekeknek írt versei (Harmatos virágok, a Szív 
szava, és a Gyermekmosoly című verseskötetek), meséi 
(Egy év az erdőben) jelzik, hogy szívvel – lélekkel végezte 
hivatását. Színdarabjait, mesejátékait a diákok előadásában 
ismerhette meg a közönség. Gyermekekről, gyerekeknek 
írta a Szakállas kitykirity című regényét. Szerénységgel és 
mély hittel végezte munkáját:

„Nem voltam hős, 
csak lelkek magvetője.

A földem is csak 
nyolcvan kisgyerek.”

Szakmai tudását 
bizonyítja, hogy az
általa megírt Beszéd-
és értelemgyakorla-
tok című tanköny-
vét évekig használ-
ták a katolikus  
iskolákban. Főszerkesztője volt a Nemzetnevelés című or-
szágos lapnak, valamint a Dunántúli Tanítók Lapja című 
folyóiratnak. Számos novellát írt, amelyeknek főhősei egy-
szerű emberek, hangjuk néhol derűs, humoros, máshol az 
élet nehézségeit tükrözik.

Hivatása mellett kiemelendő a családszeretete. Feleségé-
vel öt gyermeket neveltek, és ez töltötte ki, tette teljessé éle-
tét. Feleségéről így énekelt egy versében:

„Én láttalak már...
Mikor az esti fényhomályban
Egy kis fiút anyásan átkaroltál,
S az arcod tiszta boldogsága,
Szent fényben égett, mint az oltár.”
Pedagógiai, írói tevékenységét sokirányú társadalmi mun-

ka is kiegészítette, bár ő sosem akart más lenni, mint ka-
tolikus író. Szívünk miséje című verseit XI. Pius pápának 
ajánlotta, aki ezt egy emlékplakettel köszönte meg Finta 
Sándornak. 

1948-ig végezhette munkáját a Püspöki Elemi Iskolában, 
ahonnan ekkor eltávolították. Klerikális nézetei, katolikus 
szellemű tanítása, nevelése nem volt összeegyeztethető a 
Rákosi korszak ideológiájával. A lelki terheket nem bírta 
elviselni egyre gyengülő szervezete, és 1950. augusztus 28-
án elhagyottan, barátok jelenléte nélkül temette el a család. 
Sírját, hála a rendszerváltozásnak, Nemzeti Emlékhellyé 
nyilvánították, iskolája falán, a Hollán Ernő utcában 2011-
ben tiszteletére emléktáblát helyeztek el, melyet dr. Veres 
András megyéspüspök avatott fel.

Utolsó, kórházi ágyán írt versében így vall:
„Elárvultan, mint a falevél,
Mely fáról tépve, hulltan még elél,
Tépdesi vad szél, verdesi eső,
S lassan készül rá örök szemfedő;
Így élek én is, míg szívem sajog,
Égetik kínok, mardossák bajok,
S az ember ezer gondot csak megél
És szemfedőt vár, mint a falevél.”

 Császár Ernő, a költő unokája
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Sulpicius Severus Márton élete című művében hat törté-
netet írt le, amelyekben Márton személyesen találkozott 
az ördöggel. A 7. Márton–sátán „találkozót”, amely halá-
lakor történt, a 3. Bassulához írt levél őrizte meg az utó-
kor számára. A mai felvilágosult olvasó talán arra gondol, 
hogy mese az egész. Ördöggel a krampuszok, a karikatú-
rák láttán találkozik az ember. Ettől kezdve léte mesefi-
gura és nem félelmetes valóság.

 edig a sátán félelmetes, Isten ügyének kibontakozá-
sát minden áron megakadályozni akaró személyes 

erő. Léte nem tapasztalati, hanem kinyilatkoztatott igaz-

ság. Módszere a hazugság, a becsapás, a gyenge ember rá-
szedése valami rosszra. Jézus a „hazugság atyjának” neve-
zi. Ő maga is megvívta a harcát vele, sőt az általa tanított 
imádságba is belevette „ne vígy minket a kísértésbe, de szaba-
dítsd meg a gonosztól”.

Dr. Kneffel Pál, már a 80-as években is dialógust ápoló 
evangélikus hívő, az akkori ÁNTSZ, a KÖJÁL (Közegész-
ség- és Járványügyi Állomás) vezető főorvosa volt. Ez idő 
tájt bontakozott ki a szombathelyi Kálvária-templomban az 
ifjúsági munka, amelyen 100–150 fiatal szokott részt venni 
a különböző, akkor ugyan már nem tiltott, de megtűrt ifjú-
sági programokon. Egyszer meghívtam dr. Kneffel Pált egy 
beszélgetésre a fiatalokkal. Mielőtt megkezdődött volna a 
beszélgetés, ezt a kérdést tette fel: „érzékeled-e, hogy közötte-
tek is mesterkedik a sátán? Mert, ha igen, akkor valamit nagyon 
jól csinálsz. A sátán ugyanis azonnal akcióba kezd ott, ahol az 
Isten ügye kezd kibontakozni”. 

Ismerős talán Vikidál Gyula „Eladó az egész világ” című 
dala. Ebben énekli „Eladó az erény, a bűn, mert a pénz nem 
ismer Istent.” A végén pedig ez hangzik el:

„Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül, 
Járja koldus és király, a sátán örül.
Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül, a pénz körül.
Járja koldus és király, a sátán, a sátán örül.”
Márton esetében nem örülhetett a sátán, mert egyrészt ő 

nem volt megvásárolható, másrészt kettejük párharcából 
mindig Márton került ki győztesen. Éppen ezért szentünk 
esetében Isten ügye hatékonyan bontakozott ki, ezért a 
sátán ellentámadásba lendült, nem is akárhogyan, de sze-
rencsére eredménytelenül. Erről bővebben a következő írá-
somban olvashatnak.                                                            Horváth József

Legutóbbi szentgyónásom alkalmá-
val az atya felhívta a figyelmemet 
két olyan szóra, amely „hivatalosan” 
nem szerepel a szövegben, ez pedig: 
Gyónom a mindenható Istennek és
Isten helyett neked, lelkiatyám. Mi a
gond ezzel a két szóval? Mi annak 
idején így tanultuk és eddig egy lel-
kipásztor sem emelt kifogást emiatt?

 z olvasó felvetésével kapcsolat-
ban a tulajdonképpeni kérdés a 

szentgyónás és a bűnbevallás címzett-
jére vonatkozik. Az imádságban meg 
is említjük: „a mindenható Istennek”. 

Ezt követően az „Isten helyett” betol-
dás ellentétbe kerül a mondat első fe-
lével, mivel úgy tűnik, hogy akkor 
mégsem „a mindenható Istennek” cí-
mezzük mondandónkat, hanem a 
gyóntató atyának. De a probléma nem 
csupán nyelvtani, hanem teológiai is. 
A szentgyónásban mindig Istenhez 
szólunk. A gyóntató atya az ő megbí-
zásából van jelen, de nem Isten helyett,
hanem csupán mint aki láthatóvá teszi
őt magát, s elsősorban bocsánatát. Va-
gyis Isten jelen van abban a pillanat-
ban, s nem szükséges őt helyettesíteni. 
A szertartáskönyv ezért is a betoldás

nélkül szerepelteti az imádságot. Talán
e kérdés kapcsán újra tudatosíthatjuk 
magunkban, hogy minden szentgyó-
násunkban a Mindenható színe elé ál-
lunk.                                         Kürnyek Róbert
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 színlelés (simulatio) szónak többféle jelentése van, de általá-
ban azt értjük alatta, amely másokban hamis ítéletalkotásra 

vezet, tehát valaki mást ért ugyanazon a viselkedésen, mint amit 
mások, vagy amit a törvény előír. Normál esetben, ha valaki megha-
tározott jogcselekményt kíván tenni, akkor a belső szándéka meg-
egyezik a külsőleg kifejezett szavakkal. Színlelés esetén azonban a 
látszat ellenére sincs meg ez a szándék. Külsőleg létezik a beleegye-
zés, belül azonban nem. 

 keresztény közösség azok otthona, akik hisznek Jézusban, mint 
az összes ember közötti testvériség forrásában. Az egyház a 

népek között jár, a férfiak és nők, az apák és anyák, a fiú- és lány-
gyermekek történelmében: ez az a történelem, amely számít az Úr 
szemében. A család a történelembe való bevezetésünk helyettesíthe-
tetlen és eltörölhetetlen helye; ebbe az élettel teli történelembe, amely 
Istennek az egész örökkévalóságon át tartó szemlélésébe torkollik a 
mennyben, de a családban kezdődik! Ezért annyira fontos a család.

Isten Fia az emberi történelembe ezen az úton tanult bele, és ezen 
az úton járta azt végig (vö. Zsid 2,18; 5,8). Szép dolog visszatérni 
Jézus és e kapcsolat jeleinek szemléléséhez. Jézus egy családba szü-
letett bele, és ott „sajátította el a világot”: ez mindössze egy műhely, 
négy ház, egy semminek látszó kis falu volt. Mégis azáltal, hogy 
harminc éven át ezt a tapasztalatot megélte, Jézus magára vette az 
emberi létállapotot, és felvette az Atyához fűződő kapcsolatába és 
apostoli küldetésébe. Aztán, amikor elhagyta Názáretet, és meg-
kezdte nyilvános működését, közösséget hozott létre maga körül, 
egy „gyülekezetet”, vagyis olyan emberek gyűjteményét, akiket 
egybegyűjtött. Az ecclesia, egyház szó ugyanis az egybehívottak, az 
egybegyűjtöttek közösségét jelenti.

Az evangéliumokban Jézus gyülekezetének családformája van. Ez 
egy vendégfogadó család, nem egy zárt, másokat kirekesztő szekta: 
hozzá tartozik Péter és János, de az éhező és szomjazó, az idegen és 
üldözött ember is, a bűnös nő és a vámos férfi, a farizeusok és a tö-
meg is. Jézus pedig folyamatosan fogad mindenkit, beszél minden-
kivel, azzal is, aki már nem is reméli, hogy találkozik Istennel éle-
tében. Ez kemény lecke az egyház számára! A tanítványokat pedig 
arra választotta ki Jézus, hogy viseljék gondját ennek a gyülekezet-
nek, Isten vendégei eme családjának.                                           Ferenc pápa                                                                                                        

A Megszentelt Élet Éévének keretében szep-
tember 18–19-én a Magyarországi Szerzetes-
elöljárók Konferenciáinak Irodája „Szerze-
tesek tere” címmel különleges rendezvényt 
szervezett Budapesten, közel száz magyar-
országi szerzetesrend részvételével. Az ese-
mény jelmondata: „Veled együtt vagyunk 
rendben”.

A Fájdalmas Szűzanya ünnepén, szeptember 
15-én a Szent Péter-bazilika Magyarok Nagy-
asszonya-kápolnájában Angelo Acerbi érsek, 
volt magyarországi apostoli nuncius – Rómá-
ban szolgáló magyar papok koncelebrálásá-
val – gyászmisét mutatott be Paskai László 
bíboros lelki üdvéért.

Szeptember 7. és november 10. között zajla-
nak a pannonhalmi Szent Márton-székesegy-
ház szentélyének felújítási munkálatai, ame-
lyek érintik a bazilika látogatási rendjét is. 
A remények szerint a Szent Márton-bazilika 
november 11-ére, a Szent Márton-év kezdeté-
re teljes szépségében ragyog majd.

Közzétették a XIV. rendes püspöki szinódus 
résztvevőinek listáját. Az október 4–25. közöt-
ti vatikáni ülés témája: „A család hivatása és 
küldetése az egyházban és a mai világban.” 
A magyar püspökök közül jelen lesz Erdő Pé-
ter bíboros, esztergom-budapesti érsek, mint a 
szinódus főrelátora, Magyarország képvise-
lőjeként Veres András szombathelyi megyés-
püspök, a keleti katolikusok részéről pedig 
Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita. Bíró 
László tábori püspök helyettes tagként vesz 
részt a szinóduson.

„Törődjetek a távol lévő testvéreinkkel, akik 
nem ismerik Jézust vagy őt mindig elutasítot-
ták” – ezekkel a szavakkal fordult szeptem-
ber 10-én a Szentatya a múlt évben kineve-
zett 108 latin rítusú és 17 keleti szertartású 
püspökhöz, akik között volt Snell György 
esztergom-budapesti segédpüspök.

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír
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 bérmálás szentsége a keresztény be-
avatás útján előrehaladó megkeresz-

telteket a Szentlélek adományával gazdagít-
ja, és tökéletesebben kapcsolja az Egyház-
hoz; megerősíti és szorosabban kötelezi őket, 
hogy szóban és tettben Krisztus tanúi legye-
nek, s a hitet terjesszék és védelmezzék. A 
szentség magyar elnevezése a szláv „bermo-
vaty” (megerősít) szóból származik. Latinul 
„confirmatio” (megerősítés), a protestáns fe-
lekezetek ez alapján használják a „konfirmá-
ció” kifejezést.

Ez a szentség csak egyszer vehető fel. A 
bérmálás kiszolgáltatása kézrátétellel és a 
homlok krizmával való megkenése által tör-
ténik, miközben a „N. (=bérmálkozó védő-
szentje), vedd a Szentlélek ajándékának je-
lét!” szavak hangzanak el. 

A bérmálás rendes kiszolgáltatója a püs-
pök, továbbá az a pap, akit ezzel a megyés-
püspök megbízott. Halálveszélyben azonban 
bármely pap bérmálhat. A szentséget lehető-
leg templomban, szentmise keretében kell 
kiszolgáltatni, de különleges esetekben ki le-
het szolgáltatni szentmisén kívül és bármely 
méltó helyen is. 

A bérmálás szentségében mindenki a saját 
plébániáján részesülhet. Más plébánián bér-
málkozni csak a lakóhely szerinti plébános 
írásos hozzájárulásával lehet. Itt jegyezzük 
meg, hogy a lakóhely fogalma eltér a világi 
és az egyházi jogban: a világi jogban azt te-
kintik lakóhelynek, amit bejelentünk, vagyis 
ami a lakcímkártyán szerepel. Ezzel szem-
ben az egyházjogban az számít lakóhelynek, 
ahol az illető életvitelszerűen tartózkodik. 
Így tehát egyházi ügyekben mindig az a plé-
bánia illetékes, ahol ténylegesen lakik vala-
ki, még akkor is, ha az államilag bejelentett 
lakcíme alapján más plébániához tartozna. 
Ez vonatkozik mind az engedélyek, mind az 
igazolások kérésére, továbbá az egyházköz-
ségi hozzájárulás fizetésére.                Ipacs Bence

A hatályos egyházi törvénykönyv a színlelés szó helyett a kizárás 
fogalmát használja, ez alapján beszélnünk kell a beleegyezés tárgyá-
nak teljes vagy részleges kizárásáról. Teljes kizárás esetében a fél va-
lami egészen mást akar elérni, mint ami a házasság célja (pl. állam-
polgárságot akar szerezni, gyermeket akar törvényesíteni, örökölni 
szeretne). Ilyen esetben az illető a házasságkötés szertartását csupán 
végigjátssza, és nem gondol abból semmit se komolyan.

Részleges kizárás esetén a fél házasságot akar kötni, de az ő felfo-
gásában egy sajátos házasságfogalom él, ám ez a felfogás nem egye-
zik meg a házasság valódi fogalmával, így a beleegyezés érvényes, 
de lényegi hiányosságban szenved. A színlelés természetjogi alapon 
teszi semmissé a házasságot, mert hiányzik a házasság létesítő oka. 
Ahhoz, hogy a színlelés tényállása megvalósuljon, szükséges, hogy 
az pozitív akarati cselekedet legyen, tehát nem elégséges az, hogy a 
felek valamelyikének téves legyen a felfogása a házasságról.

Részleges színlelés esetében a színlelő személy vagy a házasság 
lényegi tulajdonságait vagy valamelyik lényeges elemét zárja ki. A 
házasság lényegi tulajdonságait illetően beszélhetünk az egység és 
a felbonthatatlanság kizárásáról, azaz a poligámiához való jog vagy 
a váláshoz való jog fenntartásához. A keresztény felfogásban az egy-
ség magába foglalja a hűséget is, ami azt jelenti, hogy egy férfi és 
egy nő kizárólagos élet- és szeretetközösségéről van szó. Aki tehát 
úgy köt házasságot, hogy elidegeníthetetlen jogának érzi a szabados 
életet vagy ún. nyílt házasságot akar élni, az érvénytelenül házasodik.

A keresztény házasság harmadik lényegi tulajdonsága a szentségi 
jelleg. Aki tehát kizárja a házasság szentségi jellegét, érvénytelenül 
köt házasságot. Ez akkor következik be, ha valaki pozitív akarati 
cselekedettel kizárja a házasság szentségi jellegét, azaz úgy gondol-
kodik, hogyha a házasságkötéskor létrejön a szentség, akkor inkább 
nem akar házasodni. Itt már a hit nagyfokú elutasítására van szükség.

A házasság lényegi elemeinek kizárása közé tartozik többek kö-
zött a házasság, a gyermek, a hűség és a felek javainak kizárása, 
de az életközösség kizárása is. Érvénytelenül köt házasságot az, aki 
a házasságkötéskor pozitív akarati aktussal kizárja 1. a házastársi 
cselekedethez való jogot, 2. a gyermek nemzését, vagyis minden 
eszközt bevet, hogy ne legyen gyermeke, 3. aki a gyermek nemzését 
feltétlenül a házasság sikeréhez köti, 4. aki törvénytelen eszközök-
kel korlátozza a gyermekek számát, 5. aki érdektelen és elzárkózik 
a gyermekek nevelésétől. Nem érvénytelen azonban az a házasság, 
amelynek megkötésekor a felek előre tudják, hogy nem lehet gyer-
mekük, mert ebben az esetben nincs szó pozitív kizárásról.

Érvénytelenül köt házasságot továbbá az is, aki kizárja a házas-
sági hűséget, azaz fenntartja magának a jogot a házasságon kívüli 
kapcsolatokhoz. Nem elégséges a tényállás megvalósulásához a há-
zasságtörés szándéka vagy a szerető tényleges megléte, mert ezek-
ből nem lehet biztosan következtetni a jog fenntartására.

A katolikus tanításban a házasság természeténél fogva a felek ja-
vára irányuló teljes életközösség, amely egymás kölcsönös elfoga-
dását és átadását is jelenti. Olyan szeretetközösség, amely konkrét 
feladatok elkötelezett vállalásából áll. Aki tehát házastársát kizá-
rólag szexuális partnernek, jövedelemforrásnak, pusztán ingyenes 
háztartási alkalmazottnak tekinti, a személyes kapcsolatoktól pedig 
eleve elzárkózik, érvénytelenül köt házasságot.                           Déri Péter
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A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) őszi 
rendes ülésén, szeptember 2-án, új tisztségviselőket válasz-
tottak. Az MKPK elnöke Veres András szombathelyi megyés-
püspök, alelnöke Udvardy György pécsi megyéspüspök lett.

Szeptember 6-án áldotta meg dr. Veres András megyés-
püspök az új plébániaépületet és közösségi házat Szombat-
hely Olad városrészén. A tervek szerint kulturális, sport, hi-
téleti rendezvényeket és klubfoglalkozásokat szerveznek itt.

Szeptember 6-án újra elindult az este 8-as mise Szombat-
helyen, a Zárda-templomban. Németh Norbert atya mutat-
ta be a szentmisét. Vasárnaponként mindenkit várnak, akik 
a nap során nem jutottak el szentmisére. 

Szeptember 13-án áldotta meg dr. Veres András megyés-
püspök Gencsapátiban a Szentkút felújított stációit. Sikeres 
pályázatnak és az összefogásnak köszönhetően került sor a 
kálvária stációinak felújítására. 
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Szeptember 12-én a celldömölki Nagyboldogasszony kegytemplom 
főbúcsújának ünnepén nagyszámú hívő és zarándok gyűlt össze 
Szűz Mária, égi édesanyánk tiszteletére. 

Szeptember 12-én Kemenespálfán Rosta Pál zászlós, I. világháborús hős 
felújított síremlékének megáldására került sor. Ne hagyjuk pusztulni hős 
katonáink sírjait, mert emlékük is elenyészik, hangzott el a beszédekben. 

Szeptember 5-én Regionális Kolping Napot tartottak Lentiszombathe-
lyen. A Kolping közösségek főzőversenyén 7 csapat versengett a győ-
zelemért, amelyet végül a körmendiek csapata nyert.  

2015. szeptember 8-án, Kisboldogasszony 
ünnepén a sárvári Szent László Katolikus Ál-
talános Iskola tanulói, nevelői születésnapot 
ünnepelni mentek a Szent László-templom-
ba. A születésnapi ünnepség a 10 órai szent-
misén volt, melyet Orbán István kanonok úr 
celebrált. Erre a napra születésnapi ajándék-
ként minden tanuló elvégezte tanévkezdő 
szentgyónását.                              Márkus Sándorné

október 19. (hétfő) 17 óra Katolikus Kulturális 
Hetek rendezvénysorozat – A Szentcsalád a kép-
zőművészetben – Tóth Csaba festőművész vetí-
tett képes előadása (Szombathely, Martineum 
Felnőttképző Akadémia) • október 22–26. (csü-
törtök–hétfő) Személyesen kísért szentignáci 
lelkigyakorlat (Szombathely, Martineum Felnőtt-
képző Akadémia) • október 24. (szombat) 24 
órás szentségimádás (Szombathely, Szent Erzsé-
bet-templom) • október 25. (vasárnap) A Szent 
Márton-ereklye zarándoklata (Körmend, Szent 
Erzsébet-templom) • október 27. (kedd) 18 óra 
Szent Márton Akadémia (Szombathely, Marti-
neum Felnőttképző Akadémia) •  november 2. 
(hétfő) 6.45 óra Halottak napja – Szentmise az 
egyházmegye elhunyt püspökeiért és papjaiért 
(Szombathely, Székesegyház) • november 6. 
(péntek) A Szent Márton-ereklye zarándokla-
ta (Kőszegfalva, Szent Lénárt apát templom) • 
november 6–11. (péntek–szerda) Szent Márton 
Ünnep (Szombathely) • november 7. (szombat) 
10 óra Szent Márton ünnepség (Szombathely, 
Székesegyház); 10 óra Jegyesoktatók képzése 
(Szombathely, Martineum Felnőttképző Akadé-
mia) • november 12–14. (csütörtök–szombat) 
Népi játék, néptáncmódszertan az óvodában és 
az általános iskola alsó tagozatában (Szombat-
hely, Martineum Felnőttképző Akadémia)
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Szeptember 10-én kezdte a környéken áthaladó mene-
külteket segítő akcióját a Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász: ételt, italt, ruhát, takarót osztottak a körmen-
di táborban és az út menti pihenőhelyeken. Tuczainé 
Régvári Mariettát, a segélyszervezet helyi vezetőjét 
kérdeztük munkájukról.

 zeptember 10-én, csütörtökön kapták a hírt, hogy tá-
bor épül Körmenden: a megyei közgyűlés elnöke ér-

tesítette erről Veres András megyéspüspököt, majd a Kari-
tászt, kérve a segítségüket. A Szombathelyi Egyházmegyei 
Karitász, valamint a körmendi és a szentgotthárdi csopor-
tok azonnal megkezdték a segítő szolgálatot.

Körmenden igyekeztek hatékonyan megszervezni a se-
gítségnyújtást. Majtényi Lászlóval, a Vas Megyei Közgyűlés 
elnökével egyeztetve játszósátrat hoztak létre a körmendi 
tábor területén, ahol szinte egy kis óvodát rendeztek be a 
menekült gyerekeknek. Hoztak pelenkákat, plédeket, po-
lifoamokat is ide. A családok néhány órát időztek a tábor 
területén, amíg lezajlott az adminisztráció, ez idő alatt az 
anyukák itt játszhattak gyermekeikkel, és a körmendi Ka-
ritász két óvónője foglalkozott velük – mondta el Tuczainé 
Régvári Marietta, aki hozzátette: rend és tisztaság maradt a 
sátorban, a gyerekek minden játékot visszatettek a helyére, 
ha már nem játszottak vele.

A Karitász önkéntesei és munkatársai a környékbeli pol-
gármesterekkel egyeztetve a határhoz vezető út mentén pi-
henőhelyeket alakítottak ki, ahol ételt, italt osztottak a me-
nekülteknek, a sietőknek még az almákat is felszeletelték. 
Beszereztek gurulós hulladéktárolókat is, a helyiek nagyon 
örültek ennek, amikor látták, hogy a menekülők a kukákba 
dobják a szemetet. Tuczainé Régvári Marietta hozzátette: 
nekünk kell megteremteni a lehetőséget, hogy ne kelljen el-
dobálni a szemetet.

A falvak lakói kezdetben tartottak a környékükre érkező 
menekültektől. A Karitász munkáját látva azonban egyre 
növekvő bizalommal fordultak feléjük, egyre több ado-
mányt, segítséget nyújtottak: főztek teát, hoztak gyümöl-
csöt, aprósüteményt sütöttek. Minden korosztály segített, 
hét-tízéves gyerekek is jöttek ételt osztani. Az idősebbek 
ruhákat hoztak, sokan a legjobb takaróikat, plédjeiket adták 
a menekülteknek – nem mérlegeltek, hiszen látták, mekkora 
szükség van rá. A helyiek barátkoztak a családokkal, gyer-
mekekkel, senki nem húzott gumikesztyűt, nem féltek. „Az 

Úristen ránk is vigyáz, hogy tudjunk segíteni” – hangsú-
lyozta Régvári Marietta.

Ez a segélyakció szeptember 13-án éjjelig tartott. Ezt kö-
vetően a hatóságok a körmendi átmeneti tábort bezárták, 
és buszokkal Szentgotthárdra szállították a menekülteket, 
az aznap felállított sátortáborba. Kedd estig ott is segítet-
tek a Karitász munkatársai, a szentgotthárdi és a körmendi 
csoport közösen. Németh Zoltán körmendi plébános, Óra 
Krisztián káplán, Nagy Gábor atya és Kaszás Csaba papnö-
vendék is jelen voltak a helyszíneken.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője elmond-
ta: szinte lehetetlen pontosan felsorolni, mennyi adományt 
osztottak szét azokban a napokban a rászorulók között, hi-
szen rengeteg segítséget kaptak másoktól is. Sok kekszet, 
nápolyit vásároltak; vettek öt raklap szénsavmentes ásvány-
vizet, ehhez kaptak még nagyon sok palackkal a helyi ön-
kormányzatoktól és Karitász-csoportoktól. Vasárnap csak 
nekik kinyitott egy ital-nagykereskedés. Vettek ötszáz kiló 
almát, amihez még több száz kilónyit hoztak a környékbeli 
falvak lakói, termelői. Szentgotthárdról egy magánszemély 
autónyi élelmet hozott. 

Minden egyes menekült sorsa egy-egy tragédia: nekünk 
nem kell menekülnünk, mi segíthetünk nekik, mindent 
meg kell tennünk – tette hozzá a Szombathelyi Egyházme-
gyei Karitász vezetője. Végül pedig elmesélt egy történetet, 
amely a számtalan emberi drámával szembesülve is nagyon 
megrendítette munkatársait. Egyik nap éjjel tizenegy után 
az utolsó buszok egyikéről leszállt egy törékeny anyuka, 
vállán egy félálomban lévő, ötéves kislánnyal, akinek átfa-
gyott lábán nem volt sem zokni, sem cipő. Késő estére a Ka-
ritász már kiosztotta a készleteit, nem tudtak mit adni neki: 
az egyik munkatársuk a saját zokniját húzta le és adta a kis-
lány lábára, hogy legalább az védje az éjszakai hideg ellen.

Önkéntes munkájukat először szeptember 15-én éjsza-
ka fejezték be, de lapzártánkkor Szentgotthárdon már újra 
folytatták a segítségnyújtást.        

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír
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 z Isteni Ige Társaságát (la-
tinul Societas Verbi Divini, 

rövidítve: SVD, a köznyelvben: ver-
biták) Janssen Szent Arnold, német 
paptanár alapította a hollandiai 
Steylben, 1875-ben. A Társaság cél-
kitűzése a katolikus keresztény hit 
terjesztése az egész világon. Ma-
gyarországra 1916-ban érkeztek az 
első rendtagok és a Pécsi Egyházme-
gye területén lévő Máriakéménden 
telepedtek le. Nem sokkal később 
ehelyett Budapest közelében, Buda-
tétényben alapítottak missziósházat, 
majd Kőszegen és Kiskunfélegyhá-
zán. Tevékenységük lényege a távo-
li vidékeken folyó missziós munka 
fontosságának hirdetése volt. Ehhez 
a feladathoz kerestek Magyaror-
szágon is hivatásokat és képezték 
ki őket misszionáriusokká. Másik 
tevékenységi körük népmissziók és 
zárt lelkigyakorlatok vezetése volt.

Ma a világon kb. 6500 verbita mű-
ködik. A magyar a legkisebb tarto-
mány a maga 31 tagjával, de méreté-
hez képest a legszínesebb. Rendtest-
véreink között élnek Indonéziából, 
Lengyelországból, Indiából, Gháná-
ból, a Fülöp-szigetekről és Kongó-
ból való rendtestvérek is. Küldeté-
sünk az evangélium hirdetése ott, 
ahol az nem, vagy nem eléggé is-
mert, valamint prófétai jelnek lenni 
másvallású népek vagy nem hívők 

között. Bárhol legyünk is, soknem-
zetiségű közösségeink az Egyház 
sokszínűségét kívánják bemutatni.

Mindenhol azt a munkát végez-
zük, amelyre az adott élethelyzet-
ben leginkább szükség van és a he-
lyi egyház nem tudja ellátni vagy 
még el sem kezdte: az elemi, közép 
és egyetemi oktatástól, az AIDS- és 
lepraközpontok, valamint a favellák 
szegényeinek pasztorálásáig. Euró-
pában lelkigyakorlatos házakat tar-
tunk fenn, de foglalkozunk a mene-
kültekkel és a kisebbségekkel is.

A rend két rendházat és két plébá-
niát tart fenn Magyarországon: Kő-
szegen a Szent Imre Missziósház és 
Lelkigyakorlatos Házat és Budapest 
XXII. kerületében a Názáret Misszi-
ósházat. Ez utóbbi mellett a Szent 
Arnold Lelkigyakorlatos Házban és 
Kőszegen lelkigyakorlatok végzésé-

re és csoportok befogadására van le-
hetőség. 

A verbiták az 1990-es évektől 
együttműködnek a Cursillo-mozga-
lommal, amellyel azon igyekszünk, 
hogy Magyarország újra valóban 
keresztény ország legyen. Két plé-
bánián is jelen vagyunk: Köröm-
ben, ahol főképp cigánypasztoráció 
folyik és Vasváron, ahol család- és 
ifjúságpasztorációt végzünk. A 
missziós napok és a nyári missziós 
gyermektáborok rendszeres prog-
ramjaink.

Terveink között kiemelt szerepe 
van a cigányság és a magyarság kö-
zötti hídépítésnek. Ezért is vettük át 
a körömi plébániát. Nagy kihívás 
számunkra a család- és ifjúságpasz-
toráció, melyet a nemrég létrehozott 
VERBUM központ által szeretnénk 
megvalósítani. A lelkigyakorlatos 
házak és plébániák által még jobban 
szeretnénk megerősíteni kapcsola-
tainkat a lelkiségi mozgalmakkal, és 
így részt venni az új evangelizáció-
ban. A menekültekkel való foglalko-
zás távlati tervünk, főképp a köztük 
lévő keresztények miatt.

A Megszentelt Élet Éve egybe 
esik a verbita rend magyarországi 
letelepedésének centenáriumi évé-
vel, mely 2015. szeptember 18-án 
kezdődött a budatétényi Szent Ist-
ván-templomban és 2016. október 
8-áig tart, a Világmisszió ünnepéig.

 Grzegorz Ludwik Burbela SVD
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Sokszor láthatjuk a szentmisén, hogy anyukák, apukák 
aggódó tekintettel próbálják lecsendesíteni kisgyermekei-
ket, attól tartva, hogy a hívek nem örülnek, ha a kicsi jön-
megy, beleszól vagy belekiált a szentmisébe. Sokszor vá-
lasztják azt a megoldást a családok, hogy a házaspár külön 
megy szentmisére, és a kisgyermekek otthon maradnak. 
A nagyobbacskák, 4-5 évesek esetében sem könnyebb a 
helyzet, mert nekik meg már érezhetően hosszúnak tűnik 
a szentmise. Busa Tamás és Eszter háromgyermekes kő-
szegi házaspár válaszol kérdéseinkre, megosztva az olva-
sókkal ezzel kapcsolatos tapasztalataikat.

Van-e olyan életkor a kisgyermekek esetében, amikor el-
kezdjük vinni őket a szentmisére, vagy szinte észrevétle-
nül megszokják, hogy vasárnaponként ott vannak?

A mi gyermekeink az utóbbiak közé tartoznak, két-
háromhetes koruktól jöttek velünk. Nem volt ennek kü-
lönösebb nehézsége, hiszen hónapokon át végigaludták a 
templomban töltött időt. Így valóban belenőttek a vasárnap 
közös ünneplésébe, ami számukra is természetesen össze-
kapcsolódik a szentmisével. Ez persze nem jelenti azt, hogy 
minden életkorban (vagy akár most, kisiskolás korukban) 
„angyalként” viselkednének. De megtanulták az alapvető 
szabályokat, igyekeztünk mindig az életkoruknak megfele-
lő elvárásokat támasztani feléjük. Mostanra már a nagyob-
bak és rövidesen a legkisebb is az oltár mellett, ministrálva 
vesz részt a szentmisén, így mi újra elérhetjük, ami nemrég 
még olyan távolinak tűnt: újra csak rajtunk múlik, milyen 
összeszedetten, mekkora figyelemmel vagyunk ott.

Mit tegyen a szülő, ha a gyermek hangoskodik, türelmet-
len, szeretne sétálni a számára hatalmas térben? Milyen 
szülői magatartás segít ilyenkor?

Számunkra nagy ajándék, hogy Kőszegen van úgyneve-
zett „családok szentmiséje”, ahol jellemezően gyermekes 
családok vesznek részt. Ebből fakad, hogy ennek a 
misének van egy „alapzaja”, de akit ez zavar, az megteheti, 
hogy másik időpontot választ. Nyilván egy kis faluban, 
ahol egyetlen szentmise van vasárnaponként, ez egy 
nehezebb kérdés… Mi azt tapasztaltuk, hogy egy átlagos 
gyerek mintegy hároméves korától képes arra, hogy 
sétálgatás és hangoskodás nélkül legyen ott az ünnepen. 
Az előtte lévő évek valóban nehezek lehetnek. Abban az 
időszakban nekünk is fontos volt lelkivezetőnk állandó 
biztatása, hogy ne adjuk fel a közös szentmisét, most 
az a mi áldozatunk, hogy talán egyetlen mondatra sem 
tudunk igazán odafigyelni. Most ezt kell odaadnunk az 
Istennek. Ehhez tartva magunkat, amíg a gyerek a hívek, 
az atya és a mi számunkra is elviselhetően viselkedett, a 
templomban voltunk vele. Ha azonban hangoskodott, ami 
akadályozhatta a többieket az odafigyelésben, igyekeztünk 
kivinni őket a sekrestyébe, vagy legalább a templom hátsó 

részébe. Fontosnak látjuk, hogy a szülő igyekezzen nyugodt 
maradni, hiszen ezen a területen is igaz, hogy leginkább az 
ő példája hat a gyerekre. De lényeges, hogy lássa-érezze a 
gyermek, hogy fontos a szülőnek az ottlét, az odafigyelés, 
hiszen ezt is tanulja mindeközben.

Vigyenek-e a szülők magukkal valami játékot vagy 
esetleg később bibliai képeskönyvet, szentképgyűjteményt, 
amivel a gyermek időnként csendben játszhat?

A kicsiknek csendes (nem zörgő!) játékot, óvodáskortól 
vallásos könyveket vittünk magunkkal. Nagyon jó kiadvá-
nyok vannak már, különösen ajánljuk azokat, amelyek a
gyerekek szintjén – főképp képekkel – veszik végig a 
szentmisét, hiszen ezen keresztül a figyelmüket is könnyebb 
lekötni és a lényegre irányítani, és már a liturgiával is 
ismerkednek.

Tapasztalták-e a hívek rosszallását, ha valamelyik 
gyermekük esetleg hangosan beszélt vagy izgett-mozgott? 

Elengedhetetlen, hogy figyeljünk egymásra, és elfogadjuk 
azt is, ha valakit zavar a gyerekzsivaj, hiszen nem vagyunk 
egyformák. Ha ilyet tapasztalunk akár az atyán, akár a 
híveken, őt szeretve szerintünk jobb kivinni vagy legalábbis 
lecsitítani a gyermeket. 

De tapasztalataink inkább arról a hozzáállásról vannak, 
amit mi is igyekszünk kialakítani magunkban: jó, hogy itt 
vannak a kicsik, örülünk a jelenlétüknek! Fontos, hogy a 
hívek és a pap is így nézzen rájuk, hiszen ők a jövő egyháza!

Salamon Viktória
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A zalai megyeszékhely nevét viselő esperesi kerületet 
Mária Terézia királynő alapítói szándéka és VI. Piusz pápa 
jóváhagyása rendelte a veszprémitől az 1777-ben felállított 
Szombathelyi Egyházmegye területéhez. A veszprémi 
káptalan kegyurasága alatt álló egerszegi plébánia létéről 
a 13. század közepétől vannak írásos adatok, de a 14. 
század elején már a salomvári parókia is működött, sőt 
például a zalalövő-zalamindszenti templom eredete még 
ezeknél is korábbi.

 Veszprémi Egyházmegye zalai főesperességét a 
18. század közepéig két esperesi kerület alkotta, 

úgymint a keszthelyi és a zalaegerszegi. Ezt Padányi 
Bíró Márton püspök változtatta meg először azzal, hogy 
a keszthelyiből létrehozta a tapolcai, a zalaegerszegiből 
pedig a kanizsai kerületeket.  

A zalaegerszegi esperességet azonban nem az első ráné-
zésre logikusnak tűnő kelet-nyugati, hanem észak-déli 
irányban metszette ketté. Ennek következtében a kanizsai 
kerület észak-déli irányban végighúzódott Zala megyén 
Nagykanizsától Zalabérig, s az a helyzet állt elő, hogy az 
esperesi székhely Zalaegerszegtől csak néhány kilométerre 
fekvő (Zala)Szentiván vagy Nemesapáti plébániái nem az
előbbivel, hanem a távoli Nagykanizsával alkottak egy igaz-
gatási egységet. Az 1777-es átrendezéskor sem követte a két
egyházmegye (veszprémi és szombathelyi) közti határvonal 
a zalaegerszegi kerület fentebb említett határát. Többnyire 
(de nem kizárólag) a zalaegerszegit a kapornakitól elválasz-
tó járáshatárhoz igazodott, amit a Felső-Válicka-patak jelölt 
ki, minek következtében néhány ebbe a kerületbe tartozó 
plébánia a Veszprémi Egyházmegye része maradt 1777-et 
követően is.

Az így kapott területen a következő plébániák működtek: 
(Alsó-)Bagod, Boncodfölde, (Zala-)Háshágy, Millei (ma: Mi-
lejszeg), Nova, Pusztamagyaród, Salomvár, (Zala-)Tárnok, 
Zalaegerszeg és Zalaszentgyörgy. 

Szily János püspök hamarosan – 1779-ben – megszervezte 
a söjtöri plébániát (ez ma a letenyei kerület része), Somogy 
Lipót pedig a nagylengyelit 1807-ben.

1831-ben Bőle püspök az előbbiek közül kiemelte Milejt, 
Novát, Pusztamagyaródot és Tárnokot, s másik négy plébá-
nia (Bánokszentgyörgy, Lenti, Páka és Csesztreg) hozzáren-
delésével megalakította a novai esperesi kerületet. Ez eb-
ben a formájában először mindössze 1854-ig létezett, majd 
Hidasy Kornél püspök 1883-ban újra életre hívta, míg végül 
az eredetileg is oda tartozott négy plébániát több mint száz 
év után újra beolvasztották a zalaegerszegi kerületbe.

A 20. század e terület lelkipásztori ellátásának struktúrájá-
ban is hozott változást. Először 1912-ben Zalalövő lett a tö-
rök idők után ismét plébániává, majd 1930-ban Petrikeresz-

túr előbb önálló lelkészség-
gé, 1946-ban pedig plébániá-
vá. Ugyanez történt Gellén-
házával 1938-ban és 1948-
ban, de Tófej-Lórántházán 
is önálló lelkészség műkö-
dött már 1933-tól. 1942-ben 
Zalaegerszegen a ference-
sek olai temploma lett plé-
bániává. Pajzsszeg kurácia
pedig 1943-ban már Becsvöl-
gye néven, míg Nagykutas 
1944-ben, Babosdöbréte, Ha-
gyárosbörönd és Puszta-
szentlászló pedig 1946-ban 
fogadott saját lelkipásztort.

Ma a zalaegerszegi kerü-
lethez 9 plébánia tartozik, 
mely 59 község, csatolt tele-
pülés illetve templom vagy kápolna híveit foglalja egybe, 
15 lelkipásztor szolgálatával.

Sajátos helyzetet jelent, hogy a Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város közigazgatási területéhez tartozó Botfa és Csácsbo-
zsok a Veszprémi Egyházmegye része, a zalalövői plébánia 
öt községe pedig átnyúlik Vas megyébe.

Önálló gyülekezete Zalaegerszegen az evangélikusoknak 
és a reformátusoknak, valamint az utóbbiaknak Becsvölgyén, 
az egykori artikuláris helyen is van. De a megyeszékhelyen 
számos más felekezetnek is jelen vannak a tagjai, Zalalövőn 
pedig több tucat zsidó család is élt 1944 előtt.

A kisebbségek közül a romák jelenléte számottevő.
A (zala)lövői ágoston-rendi kolostorról egy 1480-as évi 

oklevél tudósít. Zalaegerszegre Pehm (Mindszenty) József 
plébános hívta be a ferenceseket 1926-ban. Ugyancsak ő te-
lepítette le a Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend tag-
jait 1928-ban. Működtek a megyeszékhelyen az Isteni Meg-
váltóról nevezett nővérek és a Szociális Missziótársulat tag-
jai is, a premontrei nővéreknek pedig Nagylengyelben volt 
házuk.

Egyházi műemlékekben gazdag vidék, elég csak a Bagod-
hoz tartozó vitenyédszentpáli rotundát magába foglaló te-
metőkápolnát, a böde-zalaszentmihályfai román-kori temp-
lomot, a pusztacsatári kegyhelyet vagy a novai, Dorffmeis-
ter által díszített templomot említeni. Új egyházi épületek 
emelkednek Németfaluban, Pórszombaton, Szilvágyon, s az
egyházmegye legújabb plébániatemploma Zalaegerszeg-
Kertvárosban.

Az esperesi tisztséget Stróber László vasvár-szombathelyi 
kanonok, címzetes apát, a zalaegerszegi Szent Mária Mag-
dolna Plébánia vezetője tölti be.                                  Inzsöl Richárd

Zalaegerszeg
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Zalaegerszeg az a város, amin két egyházmegye és négy 
plébános osztozik. A főplébánia a Szombathelyi Egy-
házmegye legnagyobbjai közé tartozik. Vezetője Stróber 
László esperesplébános. László atyával beszélgettem a 
lelkipásztorkodásról, az itt zajló egyházi életről és az es-
peresi feladatokról.

László atya előtt nyilván jó példa állt ahhoz, hogy a hi-
vatása kibontakozzon. Meséljen erről!

Negyedikes gimnazista voltam az esztergomi ferencesek-
nél. Kitűnő tanáraim voltak, mind-mind neves szerzetesek. 
Ők érlelték meg bennem a hivatást. Szerették volna, ha én 
is beállok a szerzetesek közé, mégis amellett döntöttem, 
hogy egyházmegyés pap leszek.

Közel három évtizede szolgálja a zalaegerszegi híveket. 
Mi minden változott meg az itt eltöltött idő alatt?

Kezdetben két templomban voltam káplán itt a város-
ban, 1998-ig pedig Boncodföldéről jártam át kisegíteni. 
Minden változott az elmúlt években. Zalaegerszeg Mind-
szenty városa volt, ezt a kommunista időkben nem nézték 
jó szemmel. Ezért amennyire tudták, elnyomták a hitéletet. 
Első lépcsős laktanya is működött itt. Sok embert próbál-
tak félrevezetni és eltántorítani a hittől. Ez némely esetben 
sikerült is, és hatása az idősebb korosztálynál érezhető. A 
hitélet mégis megmaradt az emberekben, az elnyomás el-
lenére is.

Mindszenty József első plébánosi állomáshelye volt a 
Szent Mária Magdolna Plébánia. Milyen érzés a bíboros 
„utódjának” lenni és szolgálni?

Nem nevezném magam Mindszenty utódjának. Más 
adottságaink vannak. Huszonöt évig volt zalaegerszegi lel-
kipásztor. Számos emléke ma is megvan ennek az időszak-
nak. Többek közt ő hívta a városba a ferenceseket. Amit ő 
elkezdett, az ma is megvan. Célja volt, hogy Egerszeg vallá-
si és hitélete növekedjen. Ezt a célt elérte. Sajnos a diktatúra 
évei alatt torz képet festettek róla, és a koholt vádak, fals in-
formációk itt is terjedtek. Ezeket többen elhitték. Pár évvel 
ezelőtt még voltak olyan emberek, akik bátran, igazságként 
terjesztették ezeket az információkat. Szerencsére ma már 
a bíboros úr tisztelete egyre szélesebb körben terjed itt az 
egykori plébániáján is.

Zalaegerszeg a lelki élet szempontjából is jelentős szere-
pet tölt be az egyházmegye életében. Egyházmegyénk több 
lelkipásztora is itt született vagy nevelkedett a városban. 
Mi lehet ennek a sok hivatásnak az oka?

Huszonöt éve minden első csütörtökön imádkozunk új 
hivatásokért. A közösségi imádság mellett egyénileg is van-
nak erre a szándékra imák. A plébánián mindig voltak buz-
gó papok, akik példás életükkel, a hivatástudattal élő ifjú-
ság előtt álltak, és voltak káplánok is, akik pont életkoruk 
lévén közelebb álltak a fiatalokhoz, és szolgálatuk, lelke-
sedésük még inkább motiválta őket a papság irányába. 
Emellett nemcsak a plébániáról, hanem a Mindszenty is-
kolából is több pap került már ki, pár éve szenteltek pappá 
egy osztályból három fiatalt egyházmegyénk számára. Úgy 
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érzem, Isten kegyelme csodálatosan működik, talán ennek 
köszönhető a sok hivatás.

Szóba került a Mindszenty iskola, ami általános isko-
la és gimnázium, és elég nagy létszámmal működik. Ez is 
plusz feladat a plébánia számára. Hogy érzi magát László 
atya a diákok között, az iskola mellett működnek-e kö-
zösségek?

Az iskolát a Notre Dame nővérek tartják fenn. Nekünk 
inkább a lelkigondozás a feladatunk, az elsőpénteki nagy-
gyóntatások, illetve az évfolyammisék. Az iskolában 600-
700 gyerek tanul, köztük sok a vidéki. Van ifjúsági énekkar, 
különféle csoportok, ifjúsági közösség, Sziráki Péter tanár 
úr vezetésével. Iskolaidőben rendszeresen tartunk diák- és 
ovis miséket. Együttműködünk a Szent Család Óvodával. 
Az óvoda köré jól szerveződő szülői munkaközösség is 
társul. Ebből alakult ki a mostani családos közösség. Azt 
tapasztalom, hogy a gyerekeken keresztül lehet evangeli-
zálni. Mindegy, hogy ez iskolán vagy óvodán keresztül tör-
ténik. Volt, hogy a szülők azért keresztelkedtek meg, illetve 
iratkoztak be maguk is hittanra, mert a gyermekek által 
igényük támadt a vallásos életre.

Az elmúlt tíz évben két templom is épült Zalaegersze-
gen. Plébánosként mindkettő építésében oroszlánszerepet 
vállalt.

A kertvárosban megvolt a közösség, akik nagyon vár-
ták, hogy saját templomuk legyen. 2004-ben kész is lett a 
templom, és számunkra kellemes meglepetés volt, hogy 
a vasárnapi egy szentmise kevésnek bizonyult. Sokan be-
kapcsolódtak a közösségbe, azok is, akik addig nem jártak 
templomba vagy máshova jártak. Zalabesenyőn más volt a 
helyzet. Itt már volt temploma a közösségnek, a régi teme-
tőkápolnát használták. Praktikussági okok miatt került sor 
az új templom építésére, amely egy év alatt el is készült. 
Nagyon várták már a városrészen élők az új istenházát.

Zalaegerszeg esperesi központként is működik, melynek 
vezetője László atya. Mutassa be a kerületet!

Talán az egyházmegye legnagyobb esperesi kerületéről 
van szó. Nem túlzás azt állítanom, hogy – az önálló kerü-

letet alkotó Szombathely városát nem számítva – itt van a 
legtöbb lelkipásztor. Kilenc plébánián 15 atya szolgál. Van 
külön börtönlelkészségünk is, a lelkészi feladatokat a ba-
godi plébániáról (Nagykutasról) látják el. A Szent Mária 
Magdolna Plébánia területe régebben a környékbeli fal-
vakat is magába foglalta, de mára már csak Zalaegerszeg 
határain belül húzódik, így könnyebb a hitéletre koncent-
rálni. A többi plébánia is viszonylag nagy területű. Ha te-
hetjük, akkor a koronagyűléseken kívül is próbálunk több 
időt együtt tölteni. A régi papi összejöveteleknek viszont 
már nyoma sincs. Sok a szolgálat, az atyáknak kevés idejük 
van, szabadidejükben is inkább a saját plébániájukkal fog-
lalkoznak. A kerület papsága összetartó, gyakran veszünk 
részt egymás plébániai rendezvényein és a szentségimádá-
sokon.

Három és fél évtizednyi papság után mit tart legfonto-
sabbnak hitünk megélésében?

Fontos számomra, hogy a Krisztushoz való odaadottság 
első helyen legyen az életünkben. Papként és hívőként is 
vállalt feladatunkat, kötelességünket csak akkor tudjuk 
jól teljesíteni, ha teljesen odaadjuk magunkat Krisztusnak. 
Fontos továbbá, hogy legyen időnk Isten előtt lenni, elcsen-
desedni. Naponta legalább öt percet szánjunk imádságra és 
Istenre figyelésre. A szentmisében kapjuk a legtöbb kegyel-
met. Ezért ne mulasszuk el a szentmisét sem. Legyen szá-
munkra a krisztusi közelség egy fogódzópont, ami átlendít 
minket a hétköznapi nehézségeken. Keresztényként ez ad 
valódi erőt számunkra, és értelmet életünknek.

Koroknai András




