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Hívek tízezrei gyűltek össze a magyar Egyház örömteli ün-
nepére, Brenner János vértanú pap boldoggá avatására
május elsején Szombathelyen, az Emlékmű-dombon. A
szentmise főcelebránsa Angelo Amato bíboros, a Szentek
Ügyeinek Kongregációja prefektusa, szónoka Erdő Péter
bíboros, prímás volt.

A hívek a reggeli óráktól kezdve készültek a szentmi-
sére. A domonkos nővérek rózsafüzért vezettek, a

szombathelyi Brenner János Óvoda, Általános Iskola, Gim-
názium és Kollégium diákjai a vértanú pap lelki naplójából
és tanúk vallomásaiból olvastak fel. A szentmise kezdetén
hosszan kígyózott a középen felállított színpad felé a püspö-
kök menete: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai-
hoz számos vendég főpásztor csatlakozott a határon túlról.

A latin nyelvű szentmise kezdetén Székely János szombat-
helyi megyéspüspök Angelo Amato bíboroshoz fordulva kér-
te Isten szolgája Brenner János boldoggá avatását. A vértanú
áldozópap életútját Ruppert József SchP, a boldoggá avatási
eljárás posztulátora ismertette. A jól ismert eseményeket az
óriáskivetítőn képekkel illusztrálták. A Szentek Ügyeinek
Kongregációja prefektusa ezután felolvasta Ferenc pápa
apostoli levelét.

Pem László Exsultatio – Boldog Brenner János című kórus-
művének elhangzása közben leplezték le az új boldog képét.
Brenner József nagyprépost, a vértanú öccse vitte testvére
ereklyéit az oltárra. „Brenner János mostantól közbenjárónk,
példaképünk, vezetőnk” – fejezte ki köszönetét Székely János.

Az Apostolok Cselekedeteiből választott olvasmány István
vértanú története volt, a rómaiakhoz írt levélből vett szent-
lecke Brenner János papi jelmondatával kezdődött, az evan-
gélium a boldogmondásokat tartalmazta. „Boldogok, akik
üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek
országa” – énekelte a kórus.

Ezt követte Erdő Péter szentbeszéde, aki többek között
utalt rá: „Brenner János példája egyetlen hatalmas tanúságté-
tel az Oltáriszentség és a krisztusi papság mellett. Keresztény
hitünk és életünk középpontja maga Jézus Krisztus. Ha őt teljes
szívünkből viszontszeretjük, végtelenbe tágul, és vele együtt
öleli át az egész világot (vö. Kol 1,17) a mi életünk is. Az ő je-
lenlétét élhetjük át különlegesen is a szentmisében és az

Oltáriszentség tiszteletében. Ő maga akarta az utolsó vacso-
rán, hogy táplálékunk és erőforrásunk legyen. Ő maga bízta
meg az apostolokat, hogy ugyanezt cselekedjék az ő emlékeze-
tére. Ez az a közös emlékezés, ami minket, keresztényeket fenn-
tart és egyesít. Ennek szolgálattevői, Krisztus szeretetének
személyükben is hivatott képviselői a felszentelt papok, ha
nagylelkűen teljesítik hivatásukat. Kérjük hát Brenner János-
nak, a jó pásztornak, az Oltáriszentség vértanújának közben-
járását.” A ministránsokhoz is szólt szentbeszédében Erdő
Péter: „Készüljetek gondosan és szeretettel minden szertar-
tásra, minden szentmisére. Alakítsatok Brenner János-körö-
ket, ahol tanulással, gyakorlással is pontosan megismeritek a
szentmise és az Oltáriszentség titokzatos méltóságát és ellen-
állhatatlan, felszabadító erejét. Készüljünk mindannyian a
2020-ban sorra kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszusra! Kérjük vértanú papunk, Brenner János közbenjá-
rását az előkészület idejének minden imájához és munkájához.”

A boldoggá avatási szentmisét a pápai és a magyar him-
nusz, valamint Rátkai Ferenc Lámpával kezében – Ének Bren-
ner Jánoshoz című zeneműve zárta.

Délután Iváncsits Tamás „A jó pásztor” című zenés drá-
májának színpadi bemutatójával, majd tanúságtétellel foly-
tatódott a boldoggá avatás szombathelyi programja, amit a
lorettói litánia elimádkozásával fejeztek be.

Fotó: Merényi Zita, Lambert Attila
Szöveg: Trauttwein Éva/Magyar Kurír – Molnár Péter

Fölragyog a fény
Boldoggá avatták Brenner Jánost
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Brenner János boldoggá avatásának ünneplése Rábakethe-
lyen és Zsidán, szolgálata és vértanúsága helyén folytató-
dott. Május elsején a zarándokok Székely János püspök
vezetésével az öröm útját járták. A boldog pap utolsó útján
felállított tizennégy stáció azt üzeni: az öröm győz a bánat
felett.

A z ünneplés Kethelyen, a Mindenszentek-templomban
kezdődött, ahonnan Brenner János eleget téve a hal-

doklóhoz való hívásnak – magához véve a szent olajat és az
Oltáriszentséget – utolsó útjára indult.

Rimfel Ferenc plébánosnak, a település híveinek és a lokál-
patrióta egyesületnek köszönhetően elkötelezetten ápolják
itt vértanú papjuk emlékét. Az 1990-es évek óta közös imád-
ság, összefogással épített emlékkápolna és emlékkereszt,
havi rendszerességgel ünnepelt szentmise, évente megtar-
tott zarándoklat a vértanúság útján – mind részei ennek a
tiszteletnek. Ezúttal Brenner Jánost ábrázoló üvegablakot
készíttetett a plébánia közössége, a Závecz család adomá-
nyának köszönhetően. A nagy számú hívősereg jelenlétében
Székely János püspök áldotta meg az alkotást. Brenner János
egész alakos ábrázolása Szent Ferenc alakja mellé került a
templom szentjeinek sorában.

A Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd
2010 óta hív minden év decemberének harmadik vasárnap-
ján zarándoklatra, hogy végigjárják Brenner János utolsó
útját. A keresztút a rábakethelyi templomtól az erdőn át a
Brenner-kápolnáig vezet, a megemlékezés a Zsida város-
részen álló emlékkeresztnél fejeződik be, amelynek közelé-
ben meggyilkolták Brenner Jánost az 1957. december 14-éről
15-ére virradó éjjelen. Az egyesület kezdeményezésére stá-
ciókat állítottak a mintegy három kilométeres útvonalon. Ti-
zennégy egyszerű gerenda, belevésve, -égetve egy-egy
római szám, rajta szép fehér virág.

Ez az öröm útja – hangsúlyozta Székely János püspök.
Hirdeti a győzelmet a szomorúság felett, azt, hogy Krisztus
feltámadásával megörvendeztette a világot; a ma zarán-
dokainak pedig azt az örömét fejezi ki, hogy bár a pásztort
megölték, a nyáj nem széledt szét. 

A menet imádkozva, énekelve, hosszú csendeket tartva
haladt. Székely János mellett paptestvérek és a kethelyi hí-
vek kórusa vezette az imádságot. 

A zarándokok az emlékkápolnánál megálltak; itt igeli-
turgiával ünnepeltek. Brenner József nagyprépost, a Boldog
öccse megindító visszaemlékezése a testvérével való utolsó
találkozásra és a halálhírt hozó távirat átvételére sokak sze-
mébe csalt könnyet. „Isten szolgáját megölhették, de a hitet,
amit hordozott, nem tudták elpusztítani” – fejezte ki azt az
örömét, melynek igazáról tett tanúbizonyságot ez a zarán-
doklat is.

Már erősen alkonyodott, amikor befejeződött a szertartás
a fenyvesek ölelésében álló kápolnánál, és a menet folytatta
útját Zsidára, ahhoz a helyhez, melynek közelében 1957-ben
megtalálták Brenner János holttestét.

Teljesen sötét volt már, amikor az emlékkereszthez ér-
kezett a menet. Székely János püspök sokak vágyát fogal-
mazta meg, amikor hálát adott Brenner János boldoggá
avatásáért és közbenjárását kérte: „Taníts minket, hogy szen-
vedéseinket ne panaszkodva, kétségbeesve hordozzuk, hanem
erős lélekkel, hittel és szeretettel.” A papokért is fohászkodott,
Boldog Brenner János példáját állítva eléjük: a szelíd és sze-
retettel teli, a gyerekeket derűsen Istenhez vonzó pásztort.
„Taníts minket, hogy az isteni kegyelemre alapozzuk a ma-
gunk, családunk és nemzetünk életét” – imádkozott a főpász-
tor.

A zarándokok az emlékezés mécseseivel búcsúztak a
keresztnél.

Fotó: Merényi Zita, Lambert Attila
Szöveg: Trauttwein Éva/Magyar Kurír – Molnár Péter

Az öröm győz a bánat felett
A vértanúság helyszínén adtak hálát Brenner János boldoggá avatásáért
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Németh Károly Dr. Szakony Ferenc
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Dr. Stift Zoltán

Aigner Géza Gaál Sándor

Takács László

Harangozó Vilmos Marton István

Kovács György

Tóth JánosP. Szikszay Leopold OFM

Papszentelés 1958-ban
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Papszentelés 1993-ban

Köszöntjük jubi láns papjainkat!
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A z ördögről mondhatjuk, hogy haldoklik, de mindenképpen le-
győzött, vesztes. Nem könnyű azonban meggyőzni magunkat

erről, ugyanis az ördög nagy csábító, tudja, milyen szavakkal szóljon
hozzánk, mi pedig szeretjük, ha levesznek minket a lábunkról. Az ör-
dög tud csábítani. Azért annyira nehéz fölfogni, hogy vesztes, mert ha-
talmasnak mutatkozik, sok mindent ígér, szép és csinosan becsoma-
golt ajándékokat hoz – „Ó, de szép!” –, de aztán nem tudod, mi van ben-
ne. „Hiszen szép a csomagolása” – mondod. Elbájol minket a csomag-
gal, anélkül, hogy megmutatná, mi van benne. Tudja, hogyan hasson
a hiúságunkra, kíváncsiságunkra, hogyan vezesse elő az ajánlatait.

A vadászok nem véletlenül mondják, hogy nem szabad közel menni
a haldokló krokodilhoz, mert farka egyetlen csapásával még agyon
tud ütni. Ugyanígy az ördög is nagyon veszélyes: hatalma teljében
mutatkozik, ajánlatai mind hazugságok, és mi buta módon hiszünk
neki. Az ördög nagy hazug, a hazugság atyja. Jól tudja forgatni a sza-
vakat, énekével meg tud téveszteni minket. Vesztes, de úgy viselke-
dik, mintha győztes volna. Fénye vakító, mint a tűzijáték, de nem
tartós, semmivé lesz. Az Úr fénye azonban szelíd, de állandó.

Jézushoz hasonlóan őrködjünk, imádkozzunk és böjtöljünk. Így
lehet legyőzni a kísértést. Az is nagyon fontos, hogy ne közelítsünk
az ördöghöz, mert – ahogy egy egyházatya mondta – az ördög olyan,
mint egy dühös, veszett kutya, amelyet ugyan megkötöttek, de nem
szabad megsimogatni, mert harap. Ha lelkileg közeledem egy bizo-
nyos gondolathoz, egy bizonyos vágyhoz, akkor közeledem a dühös
és leláncolt kutyához. Kérlek, ne tedd! „Nagy sebem van…” – „Ki ej-
tette rajtad?” – „A kutya.” – „De meg volt kötve?” – „Hát igen, oda-
mentem, és megsimogattam.” – „Magadnak kerested a bajt”. Sohasem
szabad odamenni, mert meg van kötve. Hagyjuk csak ott, megkötve.
Arra nagyon kell figyelnünk, hogy ne álljunk szóba az ördöggel,
miként Éva tette: nagy teológusnak hitte magát, aztán elbukott. Jézus
nem ezt teszi – a pusztában Isten szavával felel. Elűzi a sátánt, több-
ször megkérdezi tőle, ki ő, de nem folytat vele párbeszédet.

Menjünk a Szűzanyához, ő megvéd minket. Az egyházatyák és
főként az orosz misztikusok arra buzdítanak, hogy a lelki viharok ide-
jén keressünk oltalmat Isten Anyjának nagy köpenye alatt. Menjünk
Anyánkhoz. Ő segítsen minket ebben a harcban a vesztes, leláncolt
kutyával szemben, hogy legyőzzük.                                        Ferenc pápa

Veszélyes szóba állni az ördöggel

RÖVID HÍREK

Új püspököt nevezett ki Ferenc pápa a te-
mesvári egyházmegye élére Pál József Csaba
resicabányai plébános, hegyvidéki főesperes
személyében. A püspökszentelésre és a beik-
tatásra augusztus 6-án, Urunk Színeváltozá-
sának ünnepén 10 órai kezdettel kerül sor a
temesvári Szent György-székesegyházban.

• • •

A pápa ajándékba kapott Lamborghini sport-
autója 715 ezer euróért (több mint 225 millió
forint) kelt el egy monacói árverésén május 12-
én. A bevételt egyebek között az iraki keresz-
tény lakosságnak az Iszlám Állam terrorszer-
vezet által lerombolt otthonai, templomai és
középületei újjáépítésére fordítják.

• • •

Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipász-
tori ellátásával megbízott püspök május 9. és
21. között lelkipásztori látogatást tartott az
Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában.
Május 10-én a virginiai Viennában vezetett lel-
kigyakorlatot magyar máltai lovagoknak.

• • •

Május 2-án este hat órakor a római Santo Ste-
fano Rotondo-bazilikában ünnepélyes szent-
mise keretében emlékeztek meg Isten szolgája
Mindszenty József bíboros halálának 43. év-
fordulójáról. A Pázmáneum szervezésében
pedig a bécsi Irgalmasrendi Kórházban tartot-
tak megemlékezést a hercegprímás évfor-
dulóján május 6-án.

• • •

Május 11-én mutatták be Rómában a Joseph
Ratzinger – XVI. Benedek írásaiból válogatott
kötetet, amely az emeritus pápa hit és politika
témájában írt műveit gyűjti egybe, és amely-
hez Ferenc pápa írt előszót. A kötet a „Megsza-
badítani a szabadságot – Hit és politika a har-
madik évezredben” címmel jelent meg.

AZ OLDALT ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KOVÁCS JÓZSEF

A HÍREK FORRÁSA: MAGYAR KURÍR
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A pápa jogai és feladatai közé tartozik az egyetemes zsinat

összehívása, a püspökök kinevezése, lemondatása és áthe-

lyezése, az egyházi intézményrendszer szervezése, a saját hivatali ap-

parátusának szervezése és az egyházfegyelem biztosítása.

A pápa kizárólagos joga, hogy összehívja a püspök testületének ülé-

sét, az egyetemes zsinatot. Az ő feladata, hogy azon elnököljön, és

hogy meghatározza a zsinat témáját, valamint a napirendjét. Elnöki

tisztét átadhatja másnak is, ha szükségét érzi. A zsinat intézménye

nagyon jól mutatja, hogy működésképtelen a feje, a pápa nélkül, hi-

szen ha zsinat ideje alatt meghal a pápa, akkor az automatikusan

felfüggesztődik és az új pápának kell újra indítania, ahogyan arra

1963-ban a II. Vatikáni Zsinat esetében is sor került.

Az ősegyházban a püspökök kijelölték utódaikat, majd később a

helyi klérus választotta meg az új püspököt, a nép pedig megerősí-

tette. Mivel azonban a történelem folyamán a püspököknek egyre

nagyobb szerepe lett nemcsak az Egyház életében, hanem az egyes

államok és társadalmak vezetésében is, így idővel az állam és a helyi

politikai érdekek egyre jobban megjelentek a püspökök kinevezését

illetően. Már Nagy Szent Gergely pápa is keményen harcolt azért,

hogy az Egyház életébe ne szóljon bele az állam, de sajnos egészen a

modern korig továbbéltek bizonyos privilégiumok, amik a helyi poli-

tikának beleszólást biztosítottak a püspökök kinevezésébe, ilyen volt

nálunk, magyaroknál az ún. főkegyúri jog. Ma már csak pár kivétel

van, ahol a helyi káptalan választja meg a püspököt, de az ő személyét

is jóvá kell hagyni a pápának, aki dönthet úgy, hogy nem fogadja el a

választást és mást nevez ki püspöknek.

A Római Katolikus Egyház püspökeit tehát a pápa nevezi ki, miután

az adott országban lévő követén, az ún. nunciuson keresztül tájéko-

zódott a helyi Egyház helyzetéről, igényeiről és az alkalmas jelöl-

tekről. A nunciusnak egy három nevet tartalmazó listát kell felterjesz-

tenie az Apostoli Szentszékhez, ahol a Püspöki Kongregáció még

egyszer megvizsgálja a jelöltek alkalmasságát és utána felterjesztik a

pápához, hogy a három személy közül ő válassza és nevezze ki az új

püspököt.

A hatályos egyházjog előírja, hogy minden püspöknek a 75. élet-

évének betöltése után be kell adnia a lemondását a pápához, amit a

pápa elfogadhat vagy megkéri az illetőt, hogy végezze tovább a szol-

gálatát. 

A pápa joga továbbá a püspökök áthelyezése is, ha az lelkipásztori-

lag indokolt. Előfordulhat azonban olyan súlyos helyzet is, amikor

ellehetetlenül egy püspök szolgálata, így a jog előírja, hogy az a

püspök, aki betegség vagy egyéb súlyos ok miatt nem képes tovább

ellátni a feladatait, az saját maga nyújtsa be lemondását a pápának. A

lemondás minden esetben akkor válik hatályossá, amikor a kinevező

hatóság, azaz a pápa azt elfogadja.                                              Déri Péter

A pápa jogai és feladatai II.

LITURGIA

A SZENTSÉGEK
LITURGIÁJA

Az egyházi rend 
kiszolgáltatása: ki által?

A z egyházi rend kiszolgáltatója a felszen-

telt püspök. Püspökszentelésnél leg-

alább két másik szentelő püspök is szükséges,

és csak akkor szabad ezt a szent rendet fel-

adni, ha megvan rá a pápai megbízás. A püs-

pököket ugyanis mindig a pápa nevezi ki (vagy

legalábbis jóváhagyja a megválasztásukat), és

ez a pápai megbízás biztosítja azt, hogy az

illető püspök közösségben van Rómával. Ter-

mészetesen a pápa maga is végezheti a püs-

pökszentelést, Erdő Péter bíboros urat és

Veres András püspök urat például II. János Pál

szentelte püspökké.

Főszabály, hogy az áldozópapságra és a dia-

konátusra mindenkit a saját püspöke szentel-

jen. Tehát egy szombathelyi egyházmegyés

papnövendéket a szombathelyi püspök szen-

teljen. Azonban nincs minden szentelés előtt

állónak saját püspöke. Például egy szerzetes-

rendnek nincs feltétlenül püspökké szentelve

a vezetője. Magyarországon az utóbbi évek-

ben egyedül a bencések elöljárója, Várszegi

Asztrik pannonhalmi főapát volt püspökké

szentelve. Visszavonulásával azonban jelenleg

egyetlen magyarországi szerzetesrendben

sincs püspökké szentelt vezető. Olyan is elő-

fordulhat, hogy egy egyházmegyének átme-

netileg nincs megyéspüspöke, amint egy évvel

ezelőtt a Szombathelyi Egyházmegyének sem

volt. Ilyenkor az egyházmegye vagy a szer-

zetesrend vezetője felkér egy püspököt, hogy

végezze el a szentelést, ehhez pedig ún. szen-

telési elbocsátó levelet ad a püspöknek. Ez a

levél bizonyítja, hogy az illető felszentelését

valóban kérte az elöljárója. Így történt ez a

legutóbbi szombathelyi papszenteléskor is: az

egyházmegyei kormányzó a nyugalmazott

győri megyéspüspököt kérte fel a papszen-

telés kiszolgáltatására, és adott neki szente-

lési elbocsátó levelet.                          Ipacs Bence

EGYHÁZJOG
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▲ Dr. Székely János megyéspüspök május 6-án, Anyák nap-
ján áldotta meg a felújított oltárokat, szószéket és keresztutat
a séi Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére épült temp-
lomban.

▼ Május 8-án különleges esten vehettek részt az érdeklődők
a Martinus Exclusive program keretében a Püspöki Palotá-
ban. Kútvölgyi Erzsébet, Kossuth- és Jászai Mari-díjas szín-
művésznő irodalmi műsorával az édesanyákat köszöntötte.

▲ Május 6-án az édesanyákat köszöntötték szerte az ország-
ban, több templomban is. A répcelaki plébániához tartozó te-
lepüléseken is virággal és meglepetésekkel hálálták meg a sok
szeretetet és törődést a gyermekek.

▼ Május 10-én immár negyedik alkalommal rendezte meg a
Szombathelyi Egyházmegye az elsőáldozók zarándoklatát. A
helyszín ismét Vasvár volt, ahol mintegy 1.300 gyermek ka-
pott tanítást és élte át a találkozás örömét.

Ünnep Sében Anyák napja a répcelaki plébánián

Üzenet Anyák napjára Zsikétől Elsőáldozók zarándoklata

TUDÓSÍTÁSOK, BESZÁMOLÓK, PROGRAMAJÁNLÓK: WWW.MARTINUS.HU
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Brenner János boldoggá avatására sokan érkeztek határainkon túlról
is. A pozsonyi és a környékbeli településekről csatlakozott hívekből álló
zarándokcsoport vezetője Haľko József pozsonyi segédpüspök volt.

Pozsonyiak zarándoklata

Együtt az imádságban

A szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium végzősei
május 5-én, szombaton ballagtak el iskolájukból. A hálaadó szentmisét
a Sarlós Boldogasszony székesegyházban tartották.

Ballagás a premontrei gimnáziumban

Brenner János boldoggá avatásának előestéjén, a Szombathelyi Egy-
házmegye felhívására, az ország különböző pontjain kapcsolódtak
össze a hívek az Oltáriszentség előtti imádságban.

június 16. (szombat) 10.00 óra Hálaadó
szentmise a jubiláns papokért és könyörgés
új hivatásokért, a Brenner János Imaszövet-
ség éves szentmiséje (Szombathely, Székes-
egyház); 16.00 óra Hitoktatók Te Deum ün-
nepsége (Szombathely) • június 20. (szerda)
10.00 óra Karitász nyári tábor megnyitása
(Narda) • június 22. (péntek) 17.00 óra Szent
Gellért-díjak átadása (Szombathely); 19.00
óra Közéleti vezetők szentmiséje (Szom-
bathely) • június 23. (szombat) 10.00 óra Ju-
biláns házasok találkozója (Szombathely,
Székesegyház); 24 órás szentségimádás ha-
zánkért (Szombathely, Szent István király
templom) • június 28. (csütörtök) 19.45 óra
A szentségimádás iskolája (Szombathely,
Székesegyház) • június 28-30  . (csütörtök-
szombat ) Kőszeg-Mariazell zarándoklat dr.
Székely János megyéspüspökkel • június
29. (péntek) 18.00 óra Újmisések szent-
miséje (Szentgotthárd-Zsida, Jó Pásztor ká-
polna) • július 2. (hétfő) 19.00 óra Gyermek-
re várók szentmiséje és búcsú (Szombat-
hely, Székesegyház) • július 12. (csütörtök)
19.45 óra A szentségimádás iskolája (Szom-
bathely, Székesegyház)

PROGRAMAJÁNLÓ

TUDÓSÍTÁSOK, BESZÁMOLÓK, PROGRAMAJÁNLÓK: WWW.MARTINUS.HU

SZILY JÁNOS EGYHÁZMEGYEI
GYŰJTEMÉNY ÉS LÁTOGATÓKÖZPONT

Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3.

NYITVA TARTÁS
Keddtől szombatig: 9.00–17.00

Vasárnap és hétfő: zárva
A Püspöki Palota csak vezetéssel 

látogatható.
Tárlatvezetések időpontjai:

9.30 • 11.00 • 12.30 • 14.00 • 15.30

BELÉPŐJEGY ÁRAK
Palota és múzeum
Felnőtt: 1.500 Ft/fő

Diák, nyugdíjas: 700 Ft/fő
Kedvezményes családi: 3.000 Ft/család

Múzeum
Felnőtt: 700 Ft/fő

Diák, nyugdíjas: 500 Ft/fő

Templomtorony: 500 Ft/fő
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B izonyára sokan elgondolkodtak már azon, mi lenne, ha

Jézus újra eljönne, s földi emberként elvegyülne kö-

zöttünk. Felismernénk? Hinnénk neki? Milyen sorsra jutna

köztünk?

Szakonyi Károly Adáshiba című, 1970-ben bemutatott,

azóta többször is nagy sikerrel színpadra állított kétfelvoná-

sos darabjában Jézus albérlőként Emberfi, illetve Krisztosz

néven a Bódog család házában tűnik fel.

„Nyílik az ajtó – magas, sovány, szőke szakállas férfi lép be:
Emberfi. Csillogó kék szeme, szelíd arca az orosz ikonok Krisz-
tusára emlékeztet. Bő, fehér, gallértalan inget visel, szűk nad-
rágot, és mezítelen lábán pántos sarut. Imrus jön mögötte,
szinte betuszkolja: Emberfi mintha nem akarna zavarni, meg-
áll az ajtóban, meghajol.”

Így jelenik meg erősen késleltetve a darabban, megtudjuk,

hogy harminchárom éves, és ittléte óta több barátja is meg-

látogatta már, pontosan tizenkettő. Bódogéknál összejön a

család, hogy az előbb említett Imrus 18. vagy 19. születés-

napját ünnepeljék (ezen is vitatkoznak), de valójában sem

Emberfi, sem a születésnap nem érdekli őket, egymás mel-

lett is elbeszélnek. Az együttlét központja a darab főszerep-

lője, a televízió. A figyelem egymásról néhány mondat után

már a műsorra terelődik. Pedig a második részben (felvonás-

ban) megjelenő Emberfi fontos dolgokat mond:

Én azért jöttem a világra,… hogy feloldjam az emberek
szenvedését… Én azt akarom, hogy ne legyen se testi, se lelki
nyomorúság…

…azt akarom, hogy felemeljétek a fejeteket, és elhagyjátok a
kicsinyesség, a zsugoriság, a közömbösség igáját… legyetek
egymás iránt szeretettel, s cselekedjétek a jót: s ne legyen
öldöklés és háború, és harag és megvetés, hogy ne legyen
gazdag és szegény…

…ezért születtem, értetek születtem, hogy tanítsalak ben-
neteket, hogy megmutassam az utat, hogy felnyissam a szeme-
teket a látásra, fületeket a hallásra, ajkatokat az igaz szóra,…
s ha bíztok bennem, ha követtek,… ha követtek, nem fogtok be-
lesüppedni az ostobaság mocsarába, a tudatlanság poklába, a
kishitűség ingoványába…

…meg kell értenetek a hívó szót! Elvesztek, ha nem halljátok
meg, ha csak úgy éltek, mint a jámbor barom…

Emberfi-Krisztosz egyre lelkesebb, szenvedélyesebb, de

mikor látja a többiek közönyét, szava elakad, kedvét veszti.

Az egybegyűltek annak sem tulajdonítanak nagy jelentő-

séget, hogy közben a szódavizet borrá változtatta, sőt a

szomszéd Szűcs bácsi felugrott a tolószékéből, de ő maga

sem veszi észre a csodát, annyira leköti a tévében futó krimi.

Vandát sem az albérlő szavai érdeklik, inkább maga a férfi,

akivel flörtölni próbál az unatkozó, magányos nő; sikerte-

lenül. Egyedül Imrus érti a jövevény szavait, lelkesen pró-

bálja a többiek figyelmét is rá irányítani. Emberfi elrontja a

tévét, adáshibát idéz elő, de folyik tovább az alapos fecsegés,

most a hiba megszüntetése köti le a családot. Emberfi fel-

adja a küzdelmet, a tévéműsor megy tovább. Imrus csalódik

a kedvét vesztett mesterben, és e szavakkal távozik az igény-

telen, kispolgári közegből: „Lehet, hogy maga belefáradt!
Lehet! De én… én… A keserűség a torkára forrasztja a szót.
Emberfi Imrussal szemközt áll, a fiú nem szól, végigméri, az-
tán hirtelen megfordul, és köszönés nélkül, határozottan ki-
megy. Vanda az ablak mellől figyeli őket. Emberfi hosszan nézi
a becsukódott ajtót.”

Félő, hogy folytatói vagyunk Szakonyi Károly darabjának.

A 21. században már tévézni sem jövünk össze; egymás mel-

lett ülünk, és mobiltelefonunk érintőképernyőjét piszkáljuk

jelentőségteljes arccal. Meghalljuk-e Jézust? Vagy akár egy-

mást?

Szauer Ágoston

Adáshiba

Az Adáshiba ősbemutatóját 1970-ben tartották a
Pesti Színházban, melyet gyors siker követett, mind
a darab, mind a rendezés pozitív kritikákat kapott,
így több évadon át műsoron maradt az Adáshiba. 

Rendező: Várkonyi Zoltán, Díszlettervező: Drégely
László, Jelmeztervező: Kemenes Fanni

Szereplők: Páger Antal (Bódog), Bulla Elma (Bódog-
né), Béres Ilona (Vanda), Ernyey Béla (Dönci), Halász
Judit (Saci), Nagy Gábor (Imrus), Tahi Tóth László
(Emberfi)

Forrás: Wikipédia
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A z egyik színház új évadát különleges poszterekkel rek-
lámozza: a színház egy-egy helyiségében ott van egy-

két ismert színész, mellettük pedig egy munkatárs, aki bár
nem szerves része a darabnak, mégis valamilyen szinten raj-
ta is áll vagy bukik az előadás: a jegypénztáros, az öltöztető,
a fodrász, a takarító, az ügyelő, a hangmérnök. Ha ők nem
lennének, a színészek nem sokra mennének. Nem lenne,
akitől jegyet vehetnének a nézők az előadásra, aki gondos-
kodna a kulturált környezetről, a szép ruhákról, frizurákról,
arról, hogy a darab zökkenőmentesen menjen. Szép gesztus
a színháztól, hogy gondolt ezekre a munkatársakra, akik a
háttérben végzik nélkülözhetetlen feladatukat.

Valamiképpen így vannak azok is, akik Egyházunk jövőjét
építik azzal, hogy papi hivatásokért imádkoznak nap mint
nap. Ők mindig a háttérben maradnak, sohasem mutatkoz-
nak meg, míg a gyümölcsöt, egy-egy új hivatást mindenki
láthatja, tapasztalhatja. De ha a „színfalak mögött” imádko-
zók nem lennének, gyümölcs se lenne.

A Brenner János Imaszövetségben jelenleg több mint ezer-
egyszázan imádkozunk naponta új hivatásokért. A közös
imának szép gyümölcsei vannak: örvendetesen emelkedett
a Szombathelyi Egyházmegye papnövendékeinek száma, ám
azt is látnunk kell, hogy a papok száma egyre fogy. Fél év
alatt két aktív lelkipásztortól kellett végső búcsút vennünk:
tavaly decemberben Varga Ottó őriszentpéteri esperes-
plébános, az elmúlt hónapban Farkas Károly letenyei plébá-
nos távozott el közülünk. Papszentelés pedig legközelebb
2020-ban várható. Szükséges tehát nagyon az új hivatá-
sokért való imádság.

A Brenner János Imaszövetség tagjai idén a papszentelés
helyett tartott, új hivatásokért könyörgő és a jubiláns pa-
pokért hálát adó szentmise alkalmával találkoznak, mely a
szombathelyi Székesegyházban lesz június 16-án, 10 órakor.
A háttérben csendesen imádkozók legyünk most egy kicsit
együtt, hogy a közösség megtapasztalása erősítsen bennün-
ket az imádságban való kitartásban!                         Ipacs Bence

Háttér nélkül nem megy

A húsvéti szentidő elmúltával sem múlhat el a feltá-
madás lassan ható öröme a szívünkből, hiszen minden

vasárnapi szentmisében újratöltődik. Hisszük és valljuk Is-
tenük csodálatos tettét lélekben, amit majd ajándékba ka-
punk testileg is. A világ nehezen bírja elviselni, hogy a hit
által az Anyaszentegyház közösségében lehet „ingyen” kor-
látlan boldogságot nyerni. Bár belülről az ördög eleve veszé-
lyezteti, kívülről pedig a világ akarja nyomás alatt tartani,
hogy ez a fajta boldogság teljesen felesleges, amit filmekben
is kifejez. Említhetünk párat: Stigmata – egy felfedezett új
biblia könyv kapcsán, Da Vinci kód – az egyháztörténelem
kapcsán, a Csokoládé – a keresztény viselkedés kapcsán, és
ebben a sorban foglal helyet az ajánlott film: A test – a feltá-
madás kérdése kapcsán. 

Természetesen nem árt meg a hitünknek és segít elgon-
dolkodni, hogy nekünk mit jelent a feltámadás. A film bemu-
tatja jeruzsálemi helyszíneken a keresztény-zsidó kapcsola-
tokat, a palesztin-zsidó hátteret, a tudós és hívő nézőpontot
és azt, hogy ha a megtalált tetem mégis az Úr Jézusé lenne
(de természetesen nem az, hiszen a keresztre feszítés bevett
gyakorlat volt), akkor hogyan lehetne ezt politikai célokra
felhasználni. 

A főszereplőkben a hit alakulgat a bizonyítás közben, a
csalódás és az öröm tekintetében. A legszebb jelenet, amikor
a zsidó kislány, megértve a keresztet, megállapítja: „Milyen
mázlisták (a keresztények), mert láthatják az Istenüket!” Erre

mondta Jézus: a feltámadásba vetett hit még ennél is bol-
dogítóbb lesz.                                                             Szakál Szilárd

Filmajánló: A test
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A Szentatya június
havi imaszándéka

A közösségi médiáért: Hogy a közös-
ségi média előmozdítsa a szolidari-
tást és a másik tiszteletét a maga
különbözőségében.
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