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SZENT MÁRTON SZENT MÁRTON

Szent Márton a harmadik évezredben 
is példakép 

A Savariában  (Pannónia prima fővárosában) 316-ban 
született Tours-i Szent Márton, a világ számos egyházme-
gyéjének, - egyebek mellett - a szomszédos  Kismartoninak 
(Eisentadtinak) is  patrónusa, több templom védőszentje és 
hazánkban, - csakúgy mint kontinensünkön - megszám-
lálhatatlan település részleges névadója, megannyi legen-
da, népi hagyomány, szokás szereplője. Szerte a világon 
számos életrajzi regény, újságcikk, megemlékezés, egy-
háztörténeti kiadvány, zenemű, képzőművészeti alkotás 
árulkodik róla. Népszerűsége a szentek közül is kiemel-
kedő. A szegény koldus félbevágott köpenyének legen-
dája közismert, ami számos képzőművészt ihletett. Árad 
tehát e szentből valami titokzatos kisugárzás, ami emlékét 
nem hagyja elhalványulni. Ezek alapján jogos lehetne a 
kérdés, hogy napjainkban mi újat tudunk még Szent Már-
tonról mondani? A  válasz az, hogy nem is szükséges újat 
mondanunk, noha a kutatás napjainkban is  finomítja, sőt 
tisztítja (fényesíti) a szent életútját A történelem tanulsága 
szerint azonban az utókor gyorsan felejt, ezért a kiemelke-
dő alakok példás életének, erényeinek ismételt hangsúlyo-
zása elengedhetetlen. Erre valók az évről évre visszatérő 
ünnepek. (A VI. sz. óta temetése napján, november 11-én 
ünnepeljük.) Lehet, hogy egy felnőtt hívőnek már mélyen 
a szívébe érlelődött Szent Márton alakja és példája, ám az 
újabb generációk számára folyamatosan, (sajnos sok eset-
ben megkérdőjelezhető) új idolokat, celebeket sugall az 
ultraliberális és posztmodern kor, és az annak megfelelő 
mai szabados életvitel. A mai „digitális” forradalom fiatal-
jainak érdeklődését főként korunk, - számos pozitívumot 
nyújtó -  vívmánya köti le, miközben megfeledkeznek ar-
ról, hogy Mártont éppen a „Nyugat védőszentjének” tekin-
tik. A hagyományok ápolása,  azoknak a mai korra történő 
adaptálása tehát fontos feladatunk. Szent Márton életének 
ismerete, az ő tisztelete és követése kitüntetetten a szom-
bathelyi egyházmegye híveitől várható el, s ebben a peda-
gógusok, szülők, és nagyszülők segítségére is szükség van. 

Felmerülhet a kérdés, hogy mi lehet a titka Szent Már-
ton népszerűségének? Feltehetően sajátos életútja, életvite-

le (egyszerűség, szegénység, közösségépítés, állhatatoság, 
hithűség, szerénység, alázatosság, felebaráti szeretet, fárad-
hatatlan hitterjesztés és nem utolsó sorban a – tágabb érte-
lemben vett (testi és lelki  -  irgalmasság), ami őt már a saját 
korában ismertté tette, majd kiemelte a történelem korszak-
hoz kötött  rabságából, ezáltal őt mintegy történelem-fe-
lettivé,  általános érvényűvé avatta. Nem véletlen, hogy ő 
volt az Egyháznak az első nem mártíromságot szenvedett 
szentje. Persze tudjuk, hogy minden ember egyedi felépíté-
sű, ezért a szó szoros értelmében senki sem utánozható, de 
mindenki képes példaképétől tanulni, életvitelét, elveit a 
maga képére alakítani, azokat a mai korra  alkalmazni.  Ez 
a mi feladatunk, amit sohasem nevezhetünk befejezettnek. 
Szent Márton példát nyújtott az őt követő több, mint másfél 
évezrednek,  nekünk pedig az ő nyomán szintén példát kell 
mutatnunk környezetünknek. Nem elég a vasárnapi szent-
misét „hallgatni”, a keresztény élet szentmártoni megélé-
se az, ami hitünket hitelesíti, s ami a szavaknál meggyő-
zőbben kovászként képes hatni a ma egyre istentelenebbé 
(„mártontalanabbá”) váló, valamint erőszakos világné-
zetektől és életvitelektől fenyegetett korunkra. Töretlenül 
ezen kell fáradoznunk, és ennek megvalósításáért ne szűn-
jünk meg - Szombathely szülöttének, lapunk névadójá-
nak, - Szent Márton védőszentünknek közbenjárását kérni.

Prof. Dr. Széll Kálmán

Mintegy 20 éve lehetett, hogy Szombathelyen Martos Balázs 
atya egy magyarul is beszélő fiatal francia szerzetessel érke-
zett a Szent Márton-templomhoz. El is mondta a fiatalember, 
hogy azért akart eljönni a Szent szülőhelyére, mert az ő közös-
ségük jelmondata „Sub signo Martini”. Szent 
Márton jegyében, szellemében tenni mindent. 
Ha beleolvasunk Sulpicus Severusnak Szent Már-
ton életéről írt könyvébe, felfigyelünk arra, hogy a 
szerző milyen spirituális tartalmú, elmélyült mon-
datokkal mutatja be Savaria nagy szülöttének lelki 
beállítottságát. Ezt a lelkületet akarjuk követni mi is.
Amikor Márton találkozik Amiens kapujában a 
didergő koldussal, aki mellett mindenki elmegy, a 
következő gondolattal tölti el őt tetterővel a tevé-
keny felebaráti szeretet: „megértette, hogy az Úr 
neki hagyta meg azt, akin senki sem könyörült”. 
A sorsfordító számára az álmában megjelenő 
Krisztus szavai voltak, amelyek nekünk is életprogramot jelent-
hetnek: „Amit eggyel tettetek a legkisebbek közül, velem tettétek”.
Amikor a mai világ megfeledkezik az elmélyült, előre tartó élet 
fontos eszközéről, az áldozathozatalról, a felajánlásról, a köz-
benjárásról, akkor, mint követendő útról olvasunk Márton lel-
kiségéről: „Milyen kitartás és helyes mértéktartás volt az ön-

megtagadásban és böjtökben, milyen erő a virrasztásokban és 
az imádságokban, amelyeket éjjel és nappal egyaránt gyakorolt! 
Nem hagyott egy üres órát sem, amelyet Isten szolgálatával ki ne 
töltött volna.… Még az olvasás vagy más tennivaló közben sem 

hagyott fel az imádsággal.” Mindeközben pedig 
az embertársi szeretet itatja át: „Senkit meg nem 
ítélt, senkit nem kárhoztatott, senkinek rosszért 
rosszal nem fizetett. Türelmet tanúsított minden 
megbántással szemben.” A róla feljegyzett történe-
tek jelentős része gyógyításairól szól. Azok is Isten 
irgalmas szeretetének, megoldást nyújtó jelenlé-
tének, és az éltető erőt adó reménynek a hirdetői.
 Márton életútjából egy másokat észrevevő, 
mélyen átélt emberi pálya rajzolódik ki előttünk, 
amely nekünk is Jézus szavait közvetíti: „Vala-
mi még hiányzik neked! Jöjj és kövess engem!”

Aigner Géza, letenyei plébános

„Sub signo Martini”, Szent Márton jegyében, 
szellemében tenni mindent 

Október 11-én az ELTE bölcsészkarának Horváth János 
termében bemutatták a szeptember 21-én fiatalon elhunyt 
történész, Sághy Marianne utolsó könyvét, amely a Szent 
Márton, Krisztus katonája címet viseli. 
Dejcsics Konrád a Szent Márton-kutatás jelenlegi 
irányait ismertette az ELTE bölcsészkari termét 
megtöltő érdeklődőkkel. 1997-ben és 2016-ban a 
hazai kutatásban is megélénkült az érdeklődés 
Szent Márton személye, történelmi kora, valamint 
áttételesen a róla szóló első hagiográfiai dosszié 
szerzője, Sulpicius Severus iránt – ez a fokozó-
dó figyelem jellemző a nemzetközi kutatásra is.
A hat fejezetből álló kötet két bevezető fejezete szak-
irodalmilag gondosan megalapozott, rendkívüli 
olvasottságot tükröző, szisztematikus, történeti és 
irodalomtörténeti kérdéseket tárgyal. Ezt a követ-
kezőkben más megközelítés váltja fel: az életrajz 
struktúráját követő, a szöveget történelmileg-intertextuálisan-ti-
pologikusan (teológiai szemmel) kommentáló és felfejtő olvasat.
Az életrajzi fejezetek között az előadó véleménye szerint kiemel-
kedik a sátánnal való találkozásokat leíró, ebben szerepel Márton 

megkísértése a császár alakjában.  A sátán királyi alakjában Se-
verus könyörtelen bírálatot mond a császár és az egész diadalmas 
egyház fölött. A 4. században nemcsak a vizuális művészetekben 

megkülönböztethetetlen Krisztus és a császár, 
hanem a dicshimnuszokban és az alkalmi költe-
ményekben is. Severus azonban azt üzeni: a csá-
szár nem Krisztus, legfeljebb az antikrisztus lehet.
A hazai Márton-kutatásnak és a hagiográfi-
ai kutatómunkának dicsőségére válik e kötet, 
mely jelzi azt a szellemi környezetet, amely-
ben Sághy Marianne alkotott, jelzi saját tudo-
mányos iskolájának termékenységét és erejét; 
valamint csodálatosan feltérképezi azt a hazai 
műhelyt, amely kutatja és olvassa az ókor e ke-
resztény irodalmát – fogalmazott Dejcsics Konrád. 
A Szombathelyi Egyházmegye és a Szü-
lőföld Kiadó mindenkit sok szere-

tettel hív 2018. november 12-én 17 órára Szombathe-
lyen, a Szent Márton-templomba a könyv ünnepélyes 
bemutatójára. Köszöntőt mond: dr. Székely János megyéspüspök.

Szent Márton, Krisztus katonája – új könyv egyházmegyénk védőszentjéről
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Október 6-án adták át Budapesten a Magyar Katolikus 
Karitász által adományozott legnagyobb kitüntetést, a 
Caritas Hungarica-díjat. Az elismerés célja biztosítani a 
karitász-önkénteseket arról, hogy az Egyház értékeli a rá-
szorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül 
külön kitüntetéssel jutalmazza azokat az önkénteseket, 
akik ezen a téren Krisztus szeretetéről példaértékűen tet-
tek tanúságot szolgálatukban. A Szombathelyi Egyházme-
gyéből idén hárman vehették át a díjat.  Gaál Dénesnével, 
a Lenti Plébánia Karitász Csoportjának vezetőjével beszél-
gettünk az elismerés kapcsán hivatásról, a rászorulók tá-
mogatásáról. 

Mikor került kapcsolatba a karitásszal?  Hogyan lett tagja a szer-
vezetnek?
Védőnőként dolgoztam Lentiben közel 40 évig. Így a csa-
ládlátogatásaim során sok család életbe beleláttam: láttam 
örömüket, bánatukat, szükségüket. És már akkor, még a 
Karitász munkám előtt, mindenkinek szívesen segítettem, 
aki igényelte. Akár segélykérésben, akár ruhagyűjtésben, 
hivatalos papír megírásában, amire éppen szükség volt. 
Két korábbi nagyszerű munkatársam, dr. Sánta Klára gyer-
mekorvos és Tóth Teréz védőnő, aktívan dolgoztak a Len-
ti Karitászban. A doktornő volt hosszú évekig a karitász 
vezetője. Általuk én is beleláttam az ott zajló munkába, 
ha szükség volt rá, segítettem is.  Amikor dr. Sánta Klára 
nyugdíjba ment 2009-ben, felkértek, hogy legyek a karitász 

csoport vezetője. A felkérést nagy megtiszteltetésnek érez-
tem és örömmel vállaltam. Azóta végzem ezt a szolgálatot. 
El kell mondanom, hogy egy rendkívül kivételes csoport-
nak vagyok a tagja és vezetője. Amikor kérek valamit a ta-
goktól, akkor soha senki nem mondja, hogy nem érek rá, 
hanem azt kérdezik: hol kell segíteni? Örülök annak, hogy 
idővel sikerült a létszámot is gyarapítani, így ma már 30-an 
vagyunk. Mindig nagyon jó volt a kapcsolatunk a Lentiben 
szolgáló plébánosokkal, akik átérezték, látták tevékenysé-
günk fontosságát és mindenben támogattak minket. Úgy 
érzem, hogy a Jóisten megáldotta ezt a karitász csoportot. 

Sokat hallunk arról, hogy az ország keleti felében sokszor milyen 
nyomorúságos körülmények között élnek emberek. Itt a nyugati 
határszélen milyen segítséget tud adni a karitász? Miben számí-
tanak Önökre az emberek?
Sajnos nálunk is sok rászoruló ember él. Közülük sokan 
nem mondják el, hogy szükségük van segítségre. Ezért is 
kérjük és örülünk, ha jelzést kapunk akár szomszédoktól, 
akár családtagoktól, hogy kinek kell segíteni. Jó kapcso-
latot ápolunk a Családsegítő Szolgálattal, a védőnőkkel, 
gyermekorvossal, akik jól ismerik a gyermekes családokat. 
Amikor átvettem a karitász vezetését, akkor készítettünk 
egy névsort a rászorulókról és az egyedül élő idősekről. 
Ehhez a munkához sok mindenkit bevontunk, sok szerve-
zet és egyén véleményét megkérdeztük. A tagoknak pedig 
felosztottuk a várost, utcák szerint. 5 városrész tartozik 
Lentihez és minden városrészben vannak tagjaink. Ők min-
denkit ismernek, naprakészek a lakóhelyükön arról, hogy 
kinek milyen segítségre van szüksége. A rászorulók listája 
persze mindig változik, ahogy az is kinek mire van szüksé-

Szavakkal, türelemmel, figyelemmel adni Krisztust 
az embertársaknak 
Interjú Gaál Dénesnével, a Lenti Plébánia Karitász Csoportjának vezetőjével

ge. Évente kétszer gyűjtünk adományt, karácsony és húsvét 
előtt. Legnagyobb örömünkre lelkes és adományozó kedvű 
emberek élnek városunkban, így a karácsonyi ünnepekre 
mintegy 150 csomagot tudunk szét osztani, húsvétra kicsit 
kevesebbet. Működtettünk hosszú ideig egy turkálót (jelen-
leg technikai okok miatt szünetel), ahova bevettük a ruha, 
cipő, ágynemű, stb. adományokat, és heti 1 alkalommal el-
vihették kinek, amire szüksége volt.  Segítünk megoldani a 
nagyobb dolgok, bútorok, hűtő, stb. szállítását is, a karitász 
tagjai, ha kell, maguk viszik el az adományozotthoz. Több 
esetben vásároltunk be átmenetileg bajba jutott családok-
nak vagy egyedül élőknek tartós élelmiszert, tisztítószert, 
pelenkát. De sok olyan ember is akad, akinek nem anyagi 
segítségre van szüksége, hanem lelki támogatásra. Tagja-
ink közül néhányan rendszeresen bejártak az Idősek Ott-
honába. Ott beszélgettek az idősekkel, imádkoztak velük, 
felolvastak nekik. Két tagunk idős, egyedülálló embereket 
látogatott meg karácsony, húsvét táján, akiknek nagyon jól 
esett és nagyon örültek, hogy valaki gondolt rájuk. Jelen-
tős adományt kapunk a Szombathelyi Egyházmegyei Ka-
ritásztól. Nagyon örültek a családok a beiskolázási támo-
gatásnak. 6 családot tudtunk idén lakhatási támogatással 
is segíteni, amikor bizonyos hátralékaikat rendezni tudtuk. 
Nem feledkezhetek meg az alma akcióról, amikor ebből a 
finomságból adhatunk a családoknak. Szívesen idézem fel 
annak a helybeli péknek a segítségét is, akivel tavaly kará-
csony óta vagyunk kapcsolatban. Azóta minden pénteken 
és szombaton zárás után a megmaradt pékáruját odaadja a 
karitásznak és mi szétosztjuk a rászorulóknak. 

Spányi Antal székesfehérvári püspök, a Katolikus Karitász elnöke 
az október 6-i ünnepségen úgy fogalmazott: a karitász munkatár-
sai szavaikkal, türelmükkel, figyelmükkel adhatják embertársaik-
nak Krisztust. De fontos, hogy ezt kiszámíthatóan tegyék, hogy 
az az elesett ember számíthasson szeretetükre, figyelmes hallga-
tásukra, megértő vigaszukra, emberi szavukra.
Ez a mi munkák összefoglalása. Hitvallás nekem és a cso-
portnak is. A tagokkal nagyon szoros kapcsolatban va-
gyunk, akikkel könnyű együtt dolgozni. Az ember mindig 
azt mondja, hogy nem vár a karitatív munkáért elismerést. 
Így vagyok ezzel én is és a kollégáim is. De mégis jó érzés 
amikor az utcán megállítanak és megköszönik. 

Mit szólt, amikor megtudta, hogy Ön kapja idén ezt a díjat? 
Nagyon meglepődtem. És hálás vagyok, hogy gondoltak 
rám, hogy észrevették, hogy sokat dolgozunk, hiszen ez 
nemcsak az én elismerésem, hanem a Lenti Karitász min-
den munkatársáé. És a családtagjainké, akik jönnek velünk 
és segítenek mindenben, amiben kell.  A díj nagy elismerés 
és egyben megerősítés is, hogy jó az amit csinálunk, jó úton 
járunk. 

Mik a tervek a jövőre nézve? 
Szeretnénk a csoportot fiatalítani. A csoport fele ugyanis 70 
év feletti, 2/3-a is 60 év feletti. Hála Istennek vannak fiata-
labbak is, pl. a külső városrészeken 40-50 évesek is. Miért 
legyen valaki Karitász tag? Mert indíttatása van arra, hogy 
segíthessen és mert adni jó. 

Molnár Péter

A Caritas Hungarica díj átvételekor a letenyei plébánia 
nevében tiztelettel köszönöm meg Szamosvári Olivérné-
nek és dr. Szabó Ilonának a szeretetszolgálatban végzett 
több, mint negyed évszázados fáradozását. A helyi kari-
tász csoport vezetőiként szervezték az étel-, ruha- és tartós 
élelmiszergyűjtést, majd annak eljuttatását rászorulókhoz. 
Karácsony előtt az iskola konyhájának közreműködésével 
megvendégelték a nehezebb körülmények között élőket. 
A „Váltsuk meg Szent Márton Köpenyét!” gyűjtés kereté-
ben a helyi lakosok által a központi adományokat kiegé-
szítve tartós élelmiszereket juttattak el hátrányos helyzetű 
családok részére. Ünnepek előtt az iskolás gyermekekkel a 
városunkban lévő idősek otthona lakóit keresték fel. Fárad-
hatatlanul végezték a ruhanemű osztását, és a számtalan 
karitatív szolgálatot a településen. Képviselték közössé-
günket az Egyházmegyei Karitász programjain. Szervezték 
a különféle természeti csapások által sújtott területeken 
élők részére is az adományok gyűjtését. Köszönet érte!

Aigner Géza, letenyei plébános

INTERJÚ INTERJÚ



 Martinus.hu        2018. noveMber • Martinus     76    Martinus • 2018. noveMber        Martinus.hu

Tegyünk mindent kockára 
Jézus követéséért!

Kedves testvéreim, a szívünk olyan, mint egy mágneses tű: 
vonzza a szeretet, de csakis egy irányba tud mutatni. Ezért 

választania kell: vagy Istent szereti, vagy a világ gazdagságát sze-
reti (vö. Mt 6,24); vagy azért él, hogy szeressen, vagy önmagáért 
él (vö. Mk 8,35). Kérdezzük meg magunktól: melyik oldalon ál-
lunk? Kérdezzük meg magunktól: meddig jutottunk el az Istennel 
közös szeretet-történetünkben? Megelégszünk néhány parancso-
lattal, vagy szerelmesként követjük Jézust, valóban készen arra, 
hogy bármit elhagyjunk érte? Jézus felteszi ezt a kérdést mindany-
nyiunknak, és összességünknek is, mint a zarándok Egyháznak: 
olyan Egyház vagyunk, amely csupán szép parancsokat prédikál, 
vagy olyan Menyasszony-egyház, aki vőlegényéért nekiiramodik a 
szeretetben? Tömören: elég nekünk Jézus, vagy a világi dolgok biz-
tonságát keressük? Kérjük-e a kegyelmet, hogy el tudjunk hagyni 
az Úr szeretetéért: elhagyjuk a vagyont, a szerepekre és hatalomra 
vonatkozó nosztalgiát, az evangélium hirdetésére többé már nem 
alkalmas struktúrákat, a küldetést fékező súlyokat, a köteleket, me-
lyek a világhoz láncolnak minket. Ha nem teszünk egy ugrást elő-
refelé a szeretetben, akkor életünk és Egyházunk megbetegszik az 
„önközpontú tetszelgéstől” (Evangelii gaudium, 95): némi mulandó 
élvezetben keresi az örömöt, terméketlen csacsogások börtönébe zá-
rul, belesüpped egy lendület nélküli keresztény élet monotóniájába, 
ahol a nárcizmus fedi el annak szomorúságát, hogy beteljesületle-
nek maradunk.

Szent VI. Pál pápa írta: „Kortársainknak épp szorongásaik szí-
vében van szükségük arra, hogy megismerjék az örömöt, hallják 
annak énekét” (Gaudete in Domino, nr. I). Jézus arra hív meg ma 
minket, hogy térjünk vissza az öröm forrásaihoz, vagyis a vele való 
találkozáshoz, ahhoz a bátor döntéshez, hogy mindent kockára te-
szünk az ő követéséért, annak megízleléséhez, hogy az ő életének a 
befogadásáért hátrahagyunk valamit. A szentek ezen az úton jártak.

Ferenc pápa 

Rövid híRek

Az oldAlt összeállítottA: Kovács József

A híreK forrásA: MAgyAr Kurír

Ferenc pápa október 4-én Mohos Gábor pápai 
káplánt, a Pápai Magyar Intézet rektorát iliturgi 
címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Püs-
pökké szentelése 2018. december 8-án, szombaton 
délelőtt 10 óra 30 perckor lesz az esztergomi ba-
zilikában. Az új püspök jelmondata: „Quis sicut 
Dominus, Deus noster?” – „Ki olyan, mint az Úr, a 
mi Istenünk?” (Zsolt 113,5).

Boldog Brenner János nyomában mottóval október 
12. és 14. között zarándokúton jártak a Szombat-
helyi Egyházmegyében az esztergomi szeminári-
um papnövendékei és elöljárói. A zarándoklatról 
Müller Márk kispap beszámolóját olvashatják a 
www.martinus.hu internetes oldalon.

Október 14-én több tízezer hívő gyűlt össze a 
Szent Péter téren, hogy részt vegyen a szentmi-
sén, melynek keretében Ferenc pápa hét új szentet 
emelt oltárra, köztük Szent VI. Pál pápát és Óscar 
Romerot.

Magyarországon tanuló, hazájukból elüldözött 
keresztény fiatalokkal találkozott október 10-én, 
a szerdai általános kihallgatás keretében Ferenc 
pápa a vatikáni Szent Péter téren. „Ferenc pápa 
azt mondta, nagyon mélyen megérinti az, amit a 
magyar kormány tesz, elismerését és örömét fe-
jezte ki, hogy ilyen bátor fiatalokkal találkozhat” 
– emelte ki Azbej Tristan, a Miniszterelnökség 
üldözött keresztények megsegítéséért felelős ál-
lamtitkára. Hozzátette: a fiatalok azért tanulnak 
Magyarországon, hogy felvértezzék magukat 
európai szintű tudással, s utána visszatérjenek a 
Közel-Keletre és Afrikába, hogy közösségeik újjá-
építésében segítsenek.

Október 9-én tették közzé azt a videoüzenetet, 
melyben Ferenc pápa az imaapostolság egész vi-
lágot átfogó hálózatán keresztül azt kéri a hívek-
től, hogy mindennap imádkozzák a rózsafüzért, 
kérjék Szűz Mária és Szent Mihály segítségét a 
gonosz ellen folytatott küzdelemben.

EGYHÁZUNK ÉLETKÉPEK

Október 3-án megnyílt a Szombathelyi Egyházmegyei 
Könyvtár legújabb kiállítása, amelyen Piranesi rézmetszetei-
ből látható válogatás. Az idei esztendőben emlékezünk meg 
Piranesi halálának 240. évfordulójáról.

Október 7-én közel 50 általános iskolás részesült első 
alkalommal a szentáldozásban Zalaegerszegen a Kertváro-
si templomban. Három év hittantanulás után, rendszeres 
templomba járást követően érhették meg a nagy pillanatot.

Október 3-án a szombathelyi Premontrei Gimnázium 
50 diákja Nardára zarándokolt, ahol a mariazelli Vándor 
Szűzanya szobrát őrzik.

Október 7-én adtak hálát a Nagykutasi Plébániához tarto-
zó falvakban az idei évi termésért. Minden faluban lelkesen 
készülnek a hívek, hogy köszönetet mondjanak a világmin-
denség Urának.

Piranesi kiállítás Szombathelyen

Elsőáldozás Zalaegerszegen

Premontreisek Nardán

Terménymegáldás

Tudósítások, beszámolók, programajánlók: www.martinus.hu
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Mennyiben más a kórházpasztoráció, 
mint a hagyományos lelkipásztorkodás?
A kórházban a betegek folyamatosan 
cserélődnek, így változik a látoga-
tandók személye is. Nem lehet sem 
a szentmiséken, sem a kórházban 
állandó hívő közösségről beszélni a 
betegek kapcsán, ellentétben egy plé-
bániával. Kivéve azokat az idős em-
bereket, akik a szentmisére bejárnak 
a kápolnába és egyfajta imádságos 
hátteret biztosítanak a munkámhoz. 
Az állandóságot a hívő dolgozók ad-
ják.  Emiatt fontos az, 
hogy a dolgozókat 
megszólítsuk, a kap-
csolatot fenntartsuk 
velük. Ezt különbö-
ző programokra való 
meghívással igyek-
szem elérni. Illetve 
amikor beteghez me-
gyek, akár szentség ki-
szolgáltatás kapcsán, 
akár beteglátogatás 
céljából, minden alka-
lommal próbálok egy 
kis időt szakítani az 
ott lévő nővérekkel és 
orvosokkal való be-
szélgetésre is. 

A betegség közelebb viszi a hívő embereket 
vagy kérdezhetném úgy az embereket Is-
tenhez? Akár a hitetleneket is, hiszen – fő-
ként a halál közeledtével – kapaszkodókat 
keres az ember. 
A kórházi tartózkodás alkalmas arra, 
hogy az ember magába nézzen, töb-
bet foglalkozzon a hitével, a Szent-
írással, Istennel. Találkoztam ilyen 
emberekkel, akiknek egészen addig, 
amíg kórházba nem kerültek, csak a 
munka számított. Akkor átértékel-
ték az életüket. Fontos megerősíteni 
hitükben az embereket, hogy a rosz-
sz – esetükben a betegség, szenvedés 
– nem Istentől van. A megpróbálta-
tás az életünkhöz hozzátartozik, de 
fontos bennünk megerősíteni: Isten 
nem hagy magunkra minket. A halál 
megint egy másik szituáció. „A halál 
közelében nincs ateista”, tartja a mon-

dás. A halál közeledtével a paptól, a 
lelki támogatástól teljes mértékben 
elzárkózott, elutasító emberrel még 
nem találkoztam. Volt olyan ember, 
aki tudatosan készült a halálra, az 
elmenetelre, mert olyan betegségben 
szenvedett, hogy tudta: hetek vannak 
vissza a földi életéből. Minden ember 
fél a haláltól. Aki hisz a túlvilágban, 
az örök életben annak is van félelem-
érzete, hiszen ismeretlen ez a helyzet 
és félünk az ismeretlentől. 

Mennyire van a mai ember kibékülve a 
betegséggel, a gyengeséggel vagy éppen a 
halállal? 
A média azt sugallja, hogy örökké 
élünk és egészségesen. Kevés az a rek-
lám, ami felhívja a figyelmet a beteg-
ségekre. És ebből következik, hogy a 
kórházaknak a támogatása sem olyan 
aktív. Több figyelmet és pénzt kellene 
fordítani a kórházakra. Azt tapasztal-
tam, hogy főleg a fiatalok tudatosan 
nem vesznek tudomást a betegségről, 
a halálról. De ha Ő vagy egy hozzá-
tartozója megbetegszik vagy meghal, 
akkor kétségbeesik és számon kéri Is-
tent. Azt is hallottam, hogy egyik azt 
mondta: a hit a gyerekeknek, az idő-
seknek és a betegeknek való. Majd ha 
már nem tudok dolgozni akkor majd 
foglalkozom vele. Ezen talán hiteles 
életpéldákkal lehetne változtatni. Így 
megtanulhatnák a fiatalok, hogy lehet 

elkötelezett hívőként élni, támogatni 
a rászorulókat, ugyanakkor saját pá-
lyájukon maradandót alkotni. 

Nemrég kórházi beteglátogatóknak szer-
veztek képzést. Mi lehet a célja az ő szol-
gálatuknak és mennyire látja fontosnak, 
hogy ez a szolgálat is megjelenjen? 
A beteglátogatóknak mindenképpen 
elkötelezetteknek kell lenniük az ügy 
iránt és persze a hit iránt. Szolgálatu-
kat olyan osztályon tudnám elkép-
zelni, ahol a betegek több hetet, akár 

hónapot is benntölte-
nek. És fontos, hogy 
adott kórháznak a 
szabályait betartva 
végezzék szolgálatu-
kat minden esetben. 
Amiben segíteni tud-
nak pl. Egerszegen, 
a szentmisére való 
elkísérés illetve az 
igényfelmérés. És 
persze jólesik a be-
szélgetés is az embe-
reknek. 

Más egyházmegyében jól működő rend-
szere van a kórházi beteglátogatásnak. Kit 
mivel bíztatna, hogy vállalja ezt a szolgá-
latot? 
Azt tudnám elképzelni, hogy olyan 
emberek vállalják ezt a szolgálatot, 
akik a Karitász munkatársai. Ők már 
hosszabb ideje lelkiismeretesen vég-
zik munkájukat, van rálátásuk a dol-
gokra, találkoztak már szociális, men-
tális kérdésekkel, tudnak helyzeteket 
kezelni. És mindenképpen abban az 
esetben megvalósítható a betegláto-
gatói funkció, amennyiben ezt a kór-
ház jóváhagyja. 

Molnár Péter

Szeptember elején képzést tartottak Szombathelyen 
azoknak az önkénteseknek, akik kórházi beteglátogatói 
szolgálatot vállalnak az Egyházmegyében. A Püspöki Pa-
lota konferenciaterme megtelt a résztvevőkkel, de a visz-
szajelzések alapján bőven akadt még érdeklődő. Ez adta 
az apropót, hogy Takács Andrással, a zalaegerszegi Zala 
Megyei Szent Rafael Kórház kórházlelkészével beszél-
gessünk feladatokról, a betegség elfogadásáról és a beteg-
látogatók szolgálatáról.

Melyek a kórházlelkészi szolgálat legfőbb feladatai?
A kórházlelkész legfontosabb feladata megszervezni a hi-
téletet: pl. szentmisék megtartása, betegek felkeresése, láto-
gatása, kapcsolat kiépítése a dolgozókkal. Ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy 
sürgős esetben bármi-
kor elérhető a kórház-
lelkész telefonon is. Fel-
adat továbbá a betegek 
és dolgozók hitének 
megerősítése, különö-
sen a határhelyzetek – 
pl. haláleset- kapcsán. 
Emellett az emberek 
segítségére vagyok a 
nehézségek és kételyek 
eloszlatásában. Külö-
nösképpen törekszem 
az evangélium üzenetét 
szavaimmal, cseleke-
detemmel élővé tenni 
számukra. Próbálom 
valóra váltani az evangélium szavait: „Az Úr Lelke van 
rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a sze-
gényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a sza-
badulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az 
elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztende-
jét.” Lk 4,18-19 

A fülében most is ott van a haedset. Mindig ugrásra készen? 
Igen, a kórházlelkészi szolgálat 24 órás ügyeletet is jelent. 
Hiszen bármikor szükség lehet mind a hozzátartozóknak, 
mind a betegeknek a lelki segítségre, a betegek szentségére, 
vagy az ún. viaticumra, azaz szent útravalóra.

Szombathelyen Molnár Árpád atya, Zalaegerszegen pedig- egy 
éve – Ön végzi a kórházlelkészi szolgálatot. Mik a tapasztalatok: 
melyek azok a legfontosabb kérdések, élethelyzetek amelyekkel 
szembesül a mindennapok során? 
Legfontosabb kérdés a betegeknél, hogy miért vagyok be-
teg, miért kell ezt elviselnem. Ez az alapvető. Persze vannak, 
akik nagyon jól elfogadják ezt a megváltozott élethelyeztet. 
De természetesen vannak olyanok is, akiknek szüksége van 

arra, hogy lelkiekben 
támogassuk és segítsük 
abban, hogy a betegsé-
get eltudja fogadni és 
a hitét ne veszítse el a 
betegség kapcsán, ne te-
kintse a betegséget Isten 
büntetésének. Nemcsak 
a betegek, hanem a dol-
gozók is megkeresnek 
különböző problémák-
kal, lelki gondokkal. 

Mit várnak Önöktől a be-
tegek? Egy jó szót, talán, 
hogy együtt imádkozza-
nak? 
Mindenre van példa. 

Van, aki csak annyit igényel, hogy pár szót váltsunk, érdek-
lődjünk a hogyléte felől. De akad olyan is, aki egész hosszú 
párbeszédet folytat velünk. Imádkozni szinte mindenkivel 
imádkozunk. A betegek közül, akikkel beszélgetünk, leg-
többször szeretnének gyónni és/vagy áldozni. Ez nagyon 
fontos tapasztalat. 

Mindig készen a segítésre - 
Interjú Takács András zalaegerszegi kórházlelkésszel

KÓRHÁZPASZTORÁCIÓKÓRHÁZPASZTORÁCIÓ
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Salamon Gyuláné Mártával beszélgetünk a kórházi be-
teglátogatásokról, a betegek látogatásának lelki értékéről, 
fontosságáról.

Szeptember elején un. Beteglátogatók képzése volt a Püs-
pökségen. Hogy kell ezt értenünk? Lesz-e esetleg ennek 
folytatása?
Szeptember 1-én Püspök atya kérésére elindult a „Beteg-
látogatók” képzése. Erre az alkalomra hívtuk azokat, akik 
eddig is végezték ezt a szolgálatot, és azokat is, akik érdek-
lődnek a beteglátogatási szolgálat iránt. Budapestről meg-
hívtuk Németh Miklós  Pétert beteglátogató koordinátort 
és munkatársát Kata Máriát. Bemutatták a résztvevőknek, 
hogy Budapesten hogyan működik ez a szolgálat. Meghív-
tuk még Molnár Árpád szombathelyi és Takács András za-
laegerszegi kórházlelkészeket, illetve Dr. Halász Gyöngyi 
doktornőt. Előadásukban a saját munkájukkal kapcsolatos 
tapasztalataikat osztották meg velünk. 
Délután Székely János püspök atyával volt kerekasztal-be-
szélgetés, ahol elhangzott, hogy egy évre kell majd elköte-
leznie magát annak, aki vállalja ezt az önkéntes szolgálatot. 
A szolgálat püspöki engedélyhez kötött, plébánosi ajánlás 
is szükséges lesz hozzá.
Jövő év elején lesz folytatása a képzésnek azok részére, akik 
úgy döntenek, önkéntes beteglátogatók szeretnének lenni, 
illetve továbbra is vállalják a beteglátogatást.

Miért kell szakmai segítséget, előképzést kapnia annak, aki 
önkéntesen szeretne a kórházban betegeket látogatni? 
Az új érdeklődők számára különösen fontos , de akik eddig 
is beteglátogatók voltak, azok számára sem árt, ha újra és 
újra képzéseken vesznek részt, tapasztalatokat cserélnek. 
Ez a képzés egyben közösségépítés is. 

Lesz valamilyen megkülönböztető jel, amely arra utal, 
hogy az egyházmegyét, a katolikus egyházat képviselik a 
kórházakban?
Ez is elhangzott. Kitűzőt vagy valamilyen más megkülön-
böztető jelvényt kapnak a beteglátogatók. Így ha belépnek 
egy osztályra, vagy szobába, a betegek tudják, hogy honnét 
és miért jött. Persze, emellett amikor belép valamelyikünk  
egy kórterembe, illik bemutatkozni.

Úgy tudom, péntekenként a Markusovszky Kórház kápol-
nájában kisebb közösség imádkozik, engesztel a betege-
kért.  Mikor indult ez a jószolgálat?
Október 3-án múlt négy éve, hogy megalakult az engesz-
telő közösség. Heti rendszerességgel gyűlünk össze. Az 
Úr állandó imaszándékokat bízott ránk. Jézus Szent Szívét 
engeszteljük, rábízzuk a betegeket, a kórház összes dolgo-
zóját: orvosokat, ápolókat, a személyzetet és imádkozunk 
más szándékokra is. Minden pénteken délután 3 órakor az 
irgalmasság órájában gyűlünk össze az Oltáriszentségben 
jelen lévő Jézus köré.

Milyen betegeket támogató „akcióik” voltak eddig? 
Akcióról nem beszélhetünk, mert engesztelésünk lénye-
ge pontosan az állandóság, a kitartó hűség, amikor hétről 
hétre imával fordulunk az Irgalmas Jézushoz és az Ő Szent 
Anyjához, a betegekért. Törekszünk arra, hogy tevékeny-
ségünk legalább fele-fele arányban „gyakorlati” legyen: 
értem ezalatt a beteglátogatást és a betegek, rászorulók te-
vékeny segítését.

A betegekkel való beszélgetésben a szentségek vétele is 
szóba kerül? 
Igen, minden alkalommal megkérdezem a hozzátartozókat 
vagy a beteget, esetleg hívjak-e papot.

Hogyan fogadják az orvosok, ápolók az imádságos megje-
lenést a kórtermekben?
Eddig én egyedül mentem, legtöbbször hívtak, így mindig 
örömmel és szeretettel fogadtak.

Márti mit tart a legfontosabbnak a beteglátogató és a beteg 
kapcsolatában? 
A bizalmat. A betegnek éreznie kell, hogy Jézus szeretetét 
viszem hozzá a meghallgatásban, a csendben, az imában.

A szakmai tudás mellett, milyen lelkületet kíván a betegek 
látogatása? 
A legfontosabb az Úr Jézus szeretetének közvetítése. Ha be-
teget megyünk látogatni, mi vagyunk a közvetítők a beteg 
és Isten között. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy min-
den szavunkban, tetteinkben, hallgatásunkban az Egyhá-
zunkat képviseljük.

Salamon Viktória

„Beteg voltam  és meglátogattatok…”

2018 nyarán jelent meg Pete Polgár Máté atya, szombat-
hely-szentkirályi plébániai kormányzó, a szombathelyi 
Brenner János Általános Iskola és Gimnázium püspöki 
referensének első könyve, amelynek címe: A lelkész 
lánya. Nagy érdeklődés kísérte a kötet bemutatóit. Ki-
használva a lehetőséget a Brenner-iskolában, néhány 
perccel a közönségtalálkozó előtt mi is faggattuk kicsit 
Máté atyát. 

Először is fogadja gratulációnkat, hogy megjelent első 
önálló kötete, amely A lelkész lánya címet viseli. Mikor 
kezdte el írni?
Először egy önálló elbeszélés volt az első fejezet, amit 
2012. december 28-án este írtam meg. Másnap utaztunk 
vissza a szemináriumba, vizsgaidőszak volt.  De ezen az 
estén jött egy gondolat, amit elkezdtem leírni és ebből 
született meg az első fejezet, ami, ahogy ezt említettem, 
egy önálló elbeszélés lett volna. Tavaly tavasszal vettem 
elő ezt a kéziratot, ami, A lelkész felesége címet viselte, 
ahogy a könyv első fejezetének is ez a címe és néhány nap 
alatt megírtam a folytatást és megszületett a regény. 

Ez azt jelenti, hogy már régóta ír, csak nem tudta senki?
Igen. Hasonlóképpen voltam, mint az egyik kedvenc íróm 
Franz Kaffka. Az ember végezte napközben a dolgát, kö-
telességét, este pedig kedves szenvedélyének lehetett élni: 
az olvasás mellett az írásnak. Az írás már egészen fiata-
lon koromtól elkísér. Kb. attól az időtől, hogy 
megtanultam olvasni végigkíséri az életemet 
az írás szeretete, hogy magam is alkossak. 

Kiknek ajánlja a könyvet? 
A lelkész lánya című munkámat elsősorban fi-
ataljaimnak ajánlom. Volt, mostani és jövendő 
tanítványaimnak. Elsősorban gondolkodásra 
akar meghívni, hogy emberi kapcsolataink-
ban, hívő életünkben is tudjunk jól és okosan 
dönteni. Erről szól ez a regény is. 

A könyv hátterét a Ku-Klux klán szervezet adja. Miért ezt 
a hírhedt szervezetet választotta?
Mindig is nagyon érdekelt az amerikai történelem. Napja-
inkban az egész világ kultúráját nagyban befolyásolja az 
amerikai kultúra, hatással van a globális kultúrára. 
Az amerikai történelem egyik sötét fejezetéhez nyúltam. 
Ez a terrorszervezet működése során nemcsak a színes 
bőrűek, a zsidók és a római katolikusok ellen követett el 
bűncselekményeket. A magyar olvasó is talál benne érde-
kes dolgokat, hiszen elsősorban a manipulálásról szól a 
történet: arról miként lehet fiatalokat tévútra vezetni, az 
igényszintet miként lehet lejjebb adni. A könyv arra fi-
gyelmeztet, hogy nagyon hamar egy rossz szervezet von-
zásába kerülhet az  ember. 

Lesz ennek a műnek folytatása? Vagy más kötettel jelent-
kezik majd? 
Nagyon sok művem van, de ezek egyelőre még csak az 
íróasztalfiókomban vannak. Előkészületben van egy elbe-
szélőkötet, amelyben a anyaországunkban történt szomo-
rú események és benne a reménynek az üzenete jelenik 
meg. És már ennek a műnek is van folytatása,de ezt majd 
meglátjuk mikor jelenik meg. 

H. Pezenhófer Brigitta

Megtanítani gondolkodni és jól dönteni -
Interjú Pete Polgár Máté atyával

I. Brenner-esten a 
diákokkal

KÓRHÁZPASZTORÁCIÓ INTERJÚ



A Szentatya november
havi imaszándéka

A béke szolgálatáért, hogy a szív és 
a párbeszéd hangja mindig felülkere-
kedjen a fegyverek szaván. 

November 9. 17:00
Vesperás a Székesegyházban Szent 
Márton tiszteletére és lampionos fel-
vonulás a Szent Márton-templomhoz

November 10. 10:00
Ünnepi szentmise a Székesegyházban. 
Főcelebráns: Majnek Antal,
Munkácsi Egyházmegye 
megyéspüspöke

Mindenkit szeretettel várunk!

Szent Márton-napi programok

Kedves Olvasóink! Kedves Előfizetőink!

Közeledünk az év végéhez, lassan eltelik a 2018-as esztendő. Hosszú volt az 
év, sok szépséget adott egyházmegyénknek. Az események sűrűjében min-
dig ott voltak Martinus újságunk lelkes készítői, akik mindenről beszámoltak, 
készítettek interjúkat, fényképeket. Munkájuk gyümölcsét hónapról hónapra 
kezükbe foghatták. Bízunk benne, tetszett amit láttak, olvastak. Töretlen 
lelkesedéssel, és megújult formában, tartalommal szeretnénk ezt a munkát 
folytatni 2019-ben is. 

Arra kérjük előfizetőinket, hogy újítsák meg plébánosuknál 
meglévő előfizetéseiket 2018. november 25-ig. Az újság ára a 

jövő évben is havonta 200 Ft, tehát 1 évre 2400 Ft. 

Egyben buzdítjuk Önöket, hogy adják tovább az újság jóhírét és azt amit hor-
doz, és bátorítsák szomszédaikat, ismerőseiket, hogy ők is legyenek a Marti-
nus előfizetői. Az újság Rólunk szól, Nekünk szól! 


