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Most, hogy elcsendesült körülöttünk a világ és 
ragyog a betlehemi csillag, hadd mondom 
el nektek az én történetemet. A nagy titok 

történetét. Lehet, hogy utoljára vagyunk így együtt 
a karácsonyi csillag alatt. Ezért hát nagyon is ideje, 
hogy továbbadjam nektek ezt a históriát. A kará-
csony igaz történetét. 

Nem a Mikulás és a vörös orrú rénszarvas agyon-
csépelt meséjét akarom elmondani. Még csak nem 
is a pásztorokról és a kisded Jézusról szólót. Ennek 
a történetnek a kezdete mindezeknél messzebbre 
nyúlik vissza. Visszanyúlik abba a korba, amikor 
Isten megteremtette a világot, és látta, hogy „nagyon 
jó minden, amit alkotott”. Isten meg-
formálta az embert, belehelyezte őt 
ebbe a jó világba, és mindeneket az ő 
gondjaira bízott. És az ember boldog 
volt. Szíve csordultig megtelt öröm-
mel, mert szerette a világot, amit 
Isten teremtett. 

Aztán valami történt. A Biblia sze-
rint az Éden kertjében elbújva volt 
valahol egy kígyó. És volt egy bizonyos 
tiltott gyümölcs is, amely nemcsak 
a jónak, de a gonosznak tudását is 
őrizte. Az embernek, aki ezt a sok 
ezer éves múltba tűnő bibliai törté-
netet leírta, lehetett valami fogalma 
a történtekről, csakhogy szavakkal 
nem tudta jól kifejezni, ezért allegó-
ria segítségével írta le. 

Az ember mindig allegóriát használ, mikor képtelen 
valamit rendesen megfogalmazni. A jelképes ábrázo-
lás pedig gyakran félrevezető tud lenni. Egy biztos: 
beszélő kígyó nem volt, mivel Isten nem teremtett 
ilyesmit. És nem volt semmiféle titokzatos alma sem, 
melyben elrejtezhetett a gonosznak tudása, mivelhogy 
Isten nem teremtett gonoszt. Valójában az történt, 
hogy az embernek voltak bizonyos elgondolásai ön-
magáról, melyek távol álltak Istentől és távol álltak 
a számára teremtett világtól. Ezek az elképzelések 
aztán rendre kiterebélyesedtek benne, s ezekből, az 
ő bensőjében, épített magának egy különálló és lát-
hatatlan világot. 

Álmok és ábrándok világát. Egy világot, amely már 
kezdett hihetőbb lenni számára, mint az a másik, 
melyet Isten teremtett. Hogy haragvó angyal űzte ki 
lángpallosával az embert a Paradicsomkertből, az 
csak mese volt, amit lelki szükségből, a maga iga-
zolására talált ki. Az ember saját akaratából került 
ki onnan. Ha az allegóriák útját akarjuk járni, azt 
mondhatjuk: Isten világából az első emberi találmány, 
egy sokfokú létra segítségével került ki, melyet a ma-
ga világában együtt kalapált össze embertársaival, 
álmokból és ábrándokból. Kikerült hát a hajdani 
Édenből, és a visszavezető utat azóta sem képes 
megtalálni. 

Káin és Ábel álmodta a föld színére 
az első versengést, és ez a verseny 
irigységet, gyűlölködést és gyilkossá-
got szült. És attól az időtől fogva az 
ember nem tudta jónak és szépnek 
látni a világot. Gonosznak és veszé-
lyesnek látta. 

És minél inkább elhitte, hogy go-
nosz és veszélyes, annál veszélyesebb 
és gonoszabb lett körülötte a világ. 
Azután, az idő múltával, már kép-
telen volt meglátni Isten alkotását. 
Csak a maga világát látta, amely tel-
ve volt gyűlölettel és szenvedéssel, 
igazságtalansággal, betegséggel és 
mindannak a hiányával, amire pedig 
oly nagyon vágyott. Reménytelennek 
tűnő lelkiállapotában fegyvereket ta-

lált fel, amelyek egyre hatékonyabban tudtak ölni. 
Betegségeket, melyek meg tudták hosszabbítani a 
szenvedést. Oltalmazó pajzsokat talált ki a maga 
kiagyalta fegyverek ellenében és gyógyszereket a 
maga előidézte betegségek kezelésére, és az ember 
ezt a gonosz tudást továbbadta, nemzedékről nem-
zedékre. 

Minden nemzedék hozzátett valamit ehhez a „tu-
dományhoz”, mígnem abból a gonosznak olyan 
hatalmas és olyan bonyolult birodalma alakult ki 
– körbezárva az emberiséget minden irányból –, hogy 
a nagyon is létező Isten már nem látszott többnek, 
mint álomnak, távoli és valószínűtlen álomnak. Csak 

Wass Albert

KARÁCSONY IGAZ TÖRTÉNETE



2

✤

valahol az ember lelkének legmélyén volt még egy 
gyönge kis pislákoló fény. Mint távoli emléke valami 
tisztának, valami magasztosnak, valami szépnek. 
Valami szomorú vágyódás az elvesztett Éden után, 
tétova reménye a rég elfeledett, meleg és tiszta fény 
visszatértének. 

A fénynek, amelyben úgy láthatná a dolgokat, ami-
lyenek azok valójában, és nem kéne tapogatózva 
keresgéljen a sötét homályában, hogy megragadjon 
valamit, ami nem is létezik. Itt és amott, jéghideg 
téli éjszakákon néhány ember fáklyákat gyújtott és 
a csillagvilágos szabad ég alatt fenyőfákhoz kötözte 
azokat, fi gyelve a feltörő lángokat. És azokból a lán-
gokból ábránd született, új vágyálom. Kevéske remény 
volt rá, hogy ez az álom valósággá váljon, mégis sokat 
jelentett, csak rágondolni is. Az emberek kezdték ezt 
az álmot megünnepelni. A sötétségen aratott győzelem 
vágyálmát. A meleg felülkerekedését a hideg fölött. A 
tavasz diadalát a tél fölött. És nemcsak a természet 
önmagán vett győzelmét, hanem az ember diadalát is, 
amit a maga szívén belül vívott ki, abban a kegyetlen 
és sötét világban, amit maga-magának fölépített. Ez 
volt valójában karácsony kibimbózása. 

Isten könyörületet érzett az ember iránt, aki elve-
szett a maga gyűlöletre és rútságra épített világában 
és képtelen volt visszatalálni abba a világba, amit Ő 
teremtett számára. Isten azért elhatározta, hogy küld 
az embernek valami nyomravezető jelet. Olyan üze-
netet, amit megérthet. Jelet, amit követhet. Jelzést, 
ami visszavezetheti őt a jóság és szépség világába. 
Az üzenetet Jézus hozta el, vagyis a Messiás, vagy 
amilyen emberi néven csak nevezni akarod Isten hír-
nökét, akit küldött az embereknek, ember képében. 
Innentől fogva már ismerheted jól a történetet. 

A kisded Jézus megérkezését a földre Isten új 
gondolatának fényes csillaga hirdette meg, és a 
Gondviselés angyalai, akik eljöttek a csöndes pusz-
tába az egyszerű pásztorokhoz. Hogy miért éppen 
a pásztorokhoz jött az üzenet? Mert ők a természet 
ölén éltek, Isten teremtett világában. A pusztában, 
ahol több idejük volt gondolkodni, mint azoknak, 
akiket városok kőfalai közé zárva lefoglalt a maguk 
alakította földi élet sok hiábavaló küzdelme. „NAGY 
ÖRÖM JÓ HÍRÉT HOZZUK NÉKTEK!” — mondták 
Isten angyalai a pásztoroknak. A pásztorok pedig föl-
néztek az égre, látták odafönn ragyogni az új csillagot 
és megérezték az üzenet jelentését. Tudták, hogy azon 
az éjszakán fölöttébb nagy valaki született. Valaki, 
akinek küldetése a világ megmentése kell legyen. 

A pásztorok, izgatottságukban és örömükben, 
megjövendölt Üdvözítőjüknek a legpompásabb ne-
vet adták, ami csak szegényes szókincsükből futotta: 
„ÚJSZÜLÖTT KIRÁLY”-nak nevezték Őt. Néhányan, 
bölcsek, ugyancsak fölismerték a csillagot és beszá-
moltak róla uralkodójuknak. Elmagyarázták, hogy 
a különös csillag megjelenése jel, amely valakinek 
a születését jelzi. Valakiét, aki minden eddigi ural-

kodónál nagyobb lesz a földön. Nevet is adtak az 
ismeretlennek a maguk tudása szerint, mondván: 
Ő lesz a „KIRÁLYOK KIRÁLYA”. A karácsonyi törté-
net további részleteit mindenki ismeri. A pásztorok 
követték a csillagot és megtalálták a kisded Jézust 
egy jászolban. Megcsodálták Őt. 

A történetnek erre a részére vonatkozólag írásos 
bizonyítékaink vannak. Nincs viszont bizonyítékunk 
sem a három királyok és a bölcsek megjelenésére, 
sem az ajándékokra, amiket feltehetően hoztak. 
Úgy tűnik, hogy ezekkel a részletekkel később ke-
rekítette ki a történetet rajongó emberek túlfűtött 
képzelete. Az egyetlen uralkodói tett, amiről tény-
leges bizonyítékunk van, a zsidók királyáé, aki ak-
koriban a Római Birodalom vazallusa volt, és aki 
megparancsolta, hogy az ország minden újszülött 
kisdedét meg kell ölni. Ebből is világosan kitűnik, 
hogy bár szóbeszéd tárgya volt uralkodó politikai 
körökben, valójában senki sem tudta a helyet, ahol 
a KIRÁLYOK KIRÁLYA megszületett. Senki emberfi a, 
kivéve a pásztorokat. 

József és Mária elmenekültek Egyiptomba és nyolc 
évig éltek ott száműzetésben. Majd, amikor vissza-
tértek a szülőföldjükre, félrevonult zárkózottságban 
élték az életüket, kerülve, hogy a világ fi gyelmét ki-
csit is magukra vonják. A karácsonyi üzenet emléke 
azonban még akkor is tovább élt. Az emberek még 
mindig suttogtak az Üdvözítőről, aki azon az éjsza-
kán megszületett nékik, és aki egy napon majd meg-
szabadítja őket elnyomóiktól. Vágyaikban úgy jelent 
meg ez az új Üdvözítő, mint egy új Sámson, vagy 
egy új Dávid, ki a rendíthetetlen harcos erejével és 
rátermettségével jön majd, és kiverve az ellenséget 
felszabadítja az országot a római iga alól. 

Később aztán, mikor Jézust szemtől szembe lát-
hatták és megtudták, hogy Ő azért jött, hogy bé-
kességet hozzon a földre, nem pedig háborúságot, 
tanácstalanok és csalódottak voltak. A tömegek nem 
akarták Őt azzal az Üdvözítővel azonosítani, akiről 
a próféták beszéltek. Azok, akik látták Őt beteget 
gyógyítani, varázslónak mondták, azok pedig, akik 
hallották szólni, Keresztelő Jánosnak vagy valami 
hajdani prófétának gondolták. Csak igen-igen kevesek 
voltak, akik felismerték benne azt, aki Ő valójában 
volt. Az egyházi vezetők szembefordultak vele, mert 
az Ő tanításai ellentmondásban voltak vallásuk el-
fogadott tantételeivel. 

A társadalom politikai vezetői ellene fordultak, 
mert Ő elvetette a lázadás kirobbantásának gon-
dolatát. Végül megölték, mert Ő nem az volt, akit 
vártak. Megölték Jézust, az embert, testében, de a 
Megváltót, az isteni üzenetet, melyet Jézus hozott, 
mégsem tudták megölni. Itt maradt az üzenet, bár 
csak nagyon kevesen értették meg és kevesek tud-
tak róla. Ezeket a keveseket hívták apostoloknak 
és tanítványoknak, akik szétszéledtek a világban 
és kezdték magyarázni az örömhírt a népeknek, 
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mindnek a maga nyelvén. De csak az egyszerű em-
berek értették meg, a tanulatlan, természettel együtt 
élő emberek. A többiek, akik városokban laktak és 
álbölcsességek elméleteihez kötötték magukat, az 
üzenetben próbáltak olyan bonyolult valamit találni, 
ami egyszerűen nem volt benne. 

Az új vallás, amely Jézus élete és tanításai nyomán 
felépült, a kereszténység nevet kapta, és követői a 
szegények és elnyomottak voltak. Ez szította föl Ró-
mában a zendülést, mely a birodalom összeomlásához 
vezetett. Ez szolgált alapul új birodalmak építéséhez. 
Ahogy az idő múlt, tanult emberek, akik a tanítást 
mégsem értették egészen, Jézus emlékezete nyomán 
felállítottak egy teljes, új tantétel-gyűjteményt. Az év-
századok során ezer és ezer embert sanyargattak, 
kínoztak és öltek meg Jézus nevében, úgymond „a 
kereszténység javára”. A Jézus nevével alapított új 
egyház nem értette meg az örömhírt sem. 

Az ember túlságosan mélyre süllyedt a maga té-
veszméinek tengerében, és ezek a téveszmék idővel a 
világot egyre-egyre rútabbá tették. A zavaros eszméken 
kitenyészett a gyűlölet, és a gyűlölettől elburjánzott 
a csúfság. Ezek a téveszmék egyre több betegséget, 
egyre több nyomort, egyre több bűnt eredményeztek. 
A bűn, nyomorúság és betegség pedig a föld arcát 
megint tovább csúfította. Az emberiség ördögi körbe 
keveredett. Alulról, az összezavart, ember alkotta 
elméletek mélyéből csak nagy néha ragyogott föl 
egy gyönge kis fénysugár a világosságból, mit Jézus 
hozott el közénk, hogy meglelhessük a visszavezető 
utat Isten igazi világába. Ezek a feltünedező, egy-
mástól távoli kicsi fények aztán, ha halványan is, de 
mégiscsak kirajzolták az ember csinálta sötétségen 
átvezető ösvényt. „SZERESD FELEBARÁTODAT S 
MÉG AKI ÁTKOZ, AZT IS ÁLDJAD!” Csak kicsike 
fénysugár ez. Alig elegendő, hogy az emberiséget előbb-
re mozdítsa kétezer éven át, bár néhány hüvelyknyit. 
Isten valódi üzenete eltemetődött sötét és bonyolult 
elméletek, üres formaságok alá, az álműveltség ki-
taposott útja alá. 

És bár az üzenet igen egyszerű, talán legtöbbünk-
nek túlságosan is könnyen érthető, mivel elménket 
hozzászoktattuk, hogy csak bonyolult feladatokkal 
foglalkozzon, az üzenetet általában a gyermekek értik 
meg, amíg csak gyermekek maradnak. Mint ahogy, 
lelkük mélyén, gyermekek voltak a pásztorok is. 
Isten világa csodálatos, és csodálatos az ember is. 
Ez minden, amiről az üzenet szól. Vedd le a színe-
zett szemüveget, azt a hamis szemüveget, melyet az 
úgynevezett műveltség rakott a szemed elé. A félel-
mek, kétségek, téves hiedelmek, tanok és szokások 
színezte szemüveget. Vedd csak le, és mindjárt eléd 
tárul a világ, ahogy azt Isten megteremtette. Amilyen 
az valójában. Hányd le öntudatodról az ember-kép-
zelte tudás ábrándját, a betegségek találmányát, a 
szenvedés és gyűlölködés csinálmányát. Isten soha 
nem teremtett ilyeneket. Ezek csak az ember maga 

alkotta világában fordulnak elő, ami nem az igazi 
világ. Ez csak a színezett szemüveg világa. 

Ám a karácsonyi üzenet legnagyobb titka ezeknél 
mélyebben rejtezik. A lét alapvető törvényében. A 
szeretet törvényében. Mint ahogy a természet világá-
ban minden, amit látunk vagy tapintunk nem egyéb, 
mint a ható erő különféle formája, azonképpen a 
lélek világában az egyetlen létező elem a szeretet. 
A világot szeretet hozta létre, szeretettel és a szere-
tet kedvéért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, 
az egyedüli erő, ami képes előbbre vinni a világot. 
Mondhatnánk, a szeretet hiánya olyan, mintha fény 
nélkül járnánk a köd homályában, melyben elvész az 
ösvény, mely démoni árnyakat sejtet és ami a semmi-
be visz. Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit 
meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük 
magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben. 
A szeretetre, ami ragyogóm fényként munkál a ben-
nünket körülvevő sötétben, ahol ez a mi világunk 
telve van az ember kitalálta rémek ijesztő árnyaival, 
melyek a gyűlölködés és a szenvedés egyazon tenge-
lye körül forognak. 

Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek 
bennünket, legalább egyszer az évben, hogy nincs más 
kiút ebből a végzetes örvényből, mint a szeretet. Ez 
a család, kedveseim, kicsi homokszem csak a világ-
ban. De ha ti fel tudjátok fogni a karácsonyi örömhír 
valódi jelentését, és annak tanítását a magatok kis 
bűvkörében mind elkezditek működtetni, úgy ez a 
kicsi homokszem ragyogni fog, mint gyertya a sötét-
ben, és segít majd másokat, hogy ők is megleljék a 
maguk útját. A világ szép és jó. Csillagok, virágok, fák, 
kék egek és esős éjszakák, a mosoly embertársunk 
arcán, a gondolat, mi örömöt és boldogságot fogan 
– mindez így együtt a világ. Mikor az útját járjátok, 
emlékezzetek rá: nincs semmi egyéb körülöttetek, 
mint Isten, meg amit belőle visszatükröztök. 

Ha olykor-olykor úgy érzitek, hogy sötét árnyak 
vesznek körül, jusson eszetekbe, hogy csak a ma-
gatok árnyékát látjátok, és a sötétség abban nem 
egyéb, mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken 
a magatokban rejlő sötét foltokon, és akkor megsza-
badultok a gonoszság, a betegség, a szomorúság ár-
nyától, és minden egyébtől, ami megrémíthet. Legyen 
menedéktek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben 
éltek. Ez, szeretett gyermekeim és unokáim, az én 
nektek írt karácsonyi történetem. Emlékezzetek rá, 
ha majd az éjszaka sötétje rátok szakad. Mikor majd 
úgy látjátok, hogy a világ elmerül a ködben, és én 
többé már nem leszek itt, hogy kinyújtsam felétek a 
kezem. Veletek leszek mindig ennek a karácsonynak 
az emlékezetében.

(Wass Albert 1969 karácsonyára külön kis füzet-
ben megjelentetett angol nyelvű írása a „The True 
Story of Christmas”. 

Fordította: Simó József ) 
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PAPOK ÉVE 2008 – 2009
Orosziné Kufcsák Zsuzsi  

„Maradjatok 
bennem”

Ez volt a jelmondata az idei váci egyházmegyei lelki-
pásztori napoknak, a téma pedig (tekintettel az idei 
évre) a papság volt. A háromnapos előadássorozat 
és a beszélgetések, mind e téma körül forogtak. 

Az első napon Szegedi László atya tartott egy beve-
zető előadást, ahol megtudhattuk, hogy mi magunk, 
világi hívők is papok vagyunk. Ezt nevezik királyi 
papságnak, ugyanis Krisztus mindenkit meghívott 
arra, hogy Őt és az Atyát kövessük, Őket szolgáljuk, 
akárcsak a szolgálati papok. 

Éppen emiatt fontos, hogy nem a papok évét ün-
nepeljük, hanem a papság évét, ugyanis ebben a 
megfogalmazásban már összekapcsolódik a szol-
gálati és a királyi papság is.

A második nap folyamán tanúságtételeket hallgat-
hattunk meg, délután pedig kiscsoportos beszélge-
tésekre is sor került. Tanúságot tettek mind papok, 
mind világi hívők. Az érdekes az volt az egészben, 
hogy ahány ember, annyiféleképp látja a dolgokat. 
A papok beszéltek saját életükről, hivatásukról, de 
volt olyan is, aki arról beszélt, hogy a pap milyen-
nek szeretné látni a hívőket. 

A legérdekesebb és legmegfogóbb előadás szerin-
tem Gável Henrik atya (Opus Sanctissimae Trinitatis 
Közösség vezetője) és Jácinta nővér tanúságtétele 
volt. Henrik atya őszintén beszélt botlásairól, el-
tévelyedéseiről és Jácinta nővér pedig beszámolt 
arról, hogy kellett felvennie Henrik atya keresztjét. 
Isten Jácinta nővér segítségét kérte, és ő nem vo-
nakodott vállalni a szenvedést. Ez a tanúságtétel 
megmutatta, hogy egy elrontott papi életből is meny-
nyire csodálatos dolgot tud kihozni az Isten. Nem 
szabad elfelejtenünk soha, hogy a papok Krisztus 
másai, Krisztus hordozói, de emellett ők is egy-
szerű, megkeresztelt hívők. A papoknak is ezt az 
egyensúlyt kell megtalálniuk önmagukban. Ebből 
a kettősségből következik az is, hogy a hívőknek 
is Krisztust kell keresniük a papban, illetve, hogy 
a papnak nem a közösségtől jövő visszajelzésekre 
kell fi gyelnie, hanem egyes-egyedül csak a benne 
élő Krisztusra.

A délután folyamán világiak beszéltek arról, hogy 
ők hogyan látják a papokat. Volt olyan beszámoló, 
ahol gyakorlatilag negyed órán keresztül sorolták 
fel, hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie 
egy papnak. Én azonban úgy gondolom, ahogyan 
tökéletese ember, tökéletes pap sincsen. Nekünk 
hívőknek az a feladatunk, hogy szeressük és segít-
sük őket a hivatásukban, ahogy csak tudjuk. Nekik 

pedig szintúgy az a feladatuk, hogy szeressék, se-
gítsék és vezessék a hívőket a Krisztushoz vezető 
úton. Ha egy pap Krisztusért él, akkor nagyot nem 
tévedhet. Mint mondtam, ők sem tökéletesek. Ne-
künk, hívőknek kell segítenünk őket, hogy minél 
jobban teljesíthessék a küldetésüket, amit az Isten 
rájuk bízott.

A harmadik napon Csáki Tibor atya tartott elő-
adást, amiben hangsúlyozta a papság és a hívők 
közötti egység fontosságát. Felhívta a fi gyelmet arra, 
hogy szükség van a megújulásra, egy „új evangelizá-
cióra” és hogy minél több emberhez eljusson Isten 
igéje. De fontosnak tartotta, hogy nem tanítók kel-
lenek, sokkal inkább tanúk, akik hitelesen tudják 
közvetíteni Isten szeretetét. Befogadó közösségnek 
kell lennünk, illetve a közösségeket kell, hogy ve-
zessük is. Az ő szavaival élve: „Ott kell lennünk a 
helyi egyházban és építeni kell az egységet, nem a 
kétséget!”.

A három napot lezárandó, Miklós püspök atya 
mondott egy rövid összefoglalást, amiben hangsú-
lyozta, hogy a szolgálatok különfélék, de az Úr ugyan-
az. Én mégis hagy zárjam beszámolómat Jácinta 
nővér szavaival: „nem szabad néznünk a papokat, 
hogy milyenek, mert mindegy, hogy milyenek. 

Olyan ez, mint az ostya a pap kezében: mindegy, 
hogy milyen (kemény vagy puha, vékony vagy vas-
tag, stb.). Minden pap gyönyörű! 

Az Úr miatt.”

Áprily Lajos: 

Karácsony-est
Angyal zenéje, gyertyafény -
kincses kezem hogy lett szegény? 

Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást. 

Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?

Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt? 

Szemembe Krisztus-könny szökött? -
kinyúló kézzel kérdezem. 

Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem. 

Budapest,1960. december
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„Maradjatok bennem…” mottóval 
hívta össze Beer Miklós püspök 
atya a VI. Váci Egyházmegyei 
Lelkipásztori napokat 2009. no-
vember 18-20. között. A lelkigya-
korlatos ház nagy előadótermét, 
kápolnáját zsúfolásig megtöltötték 
a váci egyházmegye papjai, diakó-
nusai és az egyházközségek világi 
munkatársai. 

Mind a három napot nyílt, őszin-
te, szeretetteljes légkör jellemez-
te. Jó volt így együtt lenni, együtt 
gondolkodni és együtt tervezni az 
egyházmegye lelki megújulását, 
helyünket az Egyházban és a vi-
lágban. A püspök atya bevezető 
előadásában világossá tette, hogy 
a Szentatya által meghirdetett év 
nem a papok éve, hanem a papság 
éve. Ugyanis a papság fogalmá-
ba minden megkeresztelt ember 
beletartozik, nemcsak a szolgálati 
papságra felszenteltek, hanem va-
lamennyi krisztushívő. 

A II. Vatikáni Zsinat az Egy-
házról szóló konstituciójában, a 
Lumen Gentiumban a szentírás 
fényében mutatta fel a papok 
és világiak új viszonyát. Minden 
megkereszteltnek szól: „Választott 
nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet vagytok…” Így együtt al-
kotjuk Krisztus titkos testét, az 
Egyházat. Természetesen ez nem 
jelenti a fogalmak összemosását. 
Világosan kell látnunk és értenünk 
a „szolgálati papság” küldetését 
és szolgálatát, amelyet az egyházi 
rend szentségében a szentelésben 
kaptak. 

Szolgálatuk által valósulnak meg 
a szentségek, a szentmise, ame-
lyek Jézusban és Jézussal egyesí-
tik Isten népét. Az egyházban tehát 
sajátosan szent különszolgálat a 
papi szolgálat, amelyre Jézus hívja 
meg munkatársainak a papokat. 
Az általános papság vagy királyi 
papság azt is jelenti, hogy Jézus 
az Ő papi, királyi küldetését egész 

népére bízta, a szolgálati papság-
ra és a világi krisztushívőkre egy-
aránt. A kérdés az, hogy miben áll 
a mi általános, papi küldetésünk 
mint Krisztusban megkeresztelt 
hívőknek? Elsősorban abban, 
hogy egyesüljünk Jézussal, így 
Jézus élhessen bennünk és Őt 
adhassuk a világnak. 

Azt gondolhatnánk, hogy ez ra-
gyogó gondolat, amelyet mi, egy-
szerű hívő emberek nem tudunk 
megvalósítani és megélni. Pedig az 
általános, a királyi papság nem a 
valóságos élet realitásától elsza-
kított, csak a kiválasztottaknak 
szóló kiváltságos feladat, hanem 
minden kereszténynek megvaló-
sítható és megvalósítandó szent 
kötelessége. Azt jelenti hogy 
mindnyájan − akik az élet bár-
mely állapotban, körülményében 
élünk – megéljük Isten Igéjét, és 
életünk mindenben tettével, min-
den megnyilvánulásával, szavaink-
kal, jelenlétünkkel az Evangélium 
örömhírének jelei legyünk. 

Ez azt is jelenti, hogy teljes és 
kölcsönös szeretet-egységben kell 
élnünk, mert ebben válik látha-
tóvá Jézus a nem hívő emberek 
számára. 

„Nézzétek, hogyan szeretik 
egymást” − az ősegyházban er-
ről ismerték meg a krisztusia-
kat, vagyis a keresztényeket. Ma 
is ezt kell megélnünk. Kerülnünk 
kell minden szeretetlenséget ,fe-
szültséget,kritizálást és irigysé-
get,amelyek megbontják azt az 
egységet,amiért Jézus az utolsó 
vacsorán imádkozott. A Jézus ál-
tal vágyott egységet a szeretetben 
akkor tudjuk a legjobban megélni, 
ha élünk a szentségek kegyelmei-
vel, amelyeket a szolgálati papság 
által kapunk. 

Gyakrabban vegyünk részt hét-
köznapi szentmiséken és a kegye-
lem állapotában áldozzunk is, a 
szentgyónásban kapott kegyelem-

mel erősíthetjük hűségünket és 
állhatatosságunkat a jóban. Mit 
tegyünk tehát a papság évében? 
Vegyük komolyan, hogy mind-
annyian királyi papság, szent 
nemzet vagyunk. Ennek szel-
lemében a szolgálati papságot, 
papjainkat azzal segítjük, hogy 
tiszteljük azokat a kegyelmeket, 
amelyek ők Isten népének,vagyis 
a mi szolgálatunkra kaptak. 

Nem azt várjuk el, hogy hi-
bátlanok legyenek, hiszen ők is 
emberek, akik hibázhatnak ,ha-
nem segítünk nekik mindenben 
újat kezdeni,s a legjobban azzal 
segíthetjük,ha megéljük saját 
küldetésünket,királyi papságun-
kat. Természetesen minden nap 
imádkozzunk értük. 

Ezek által jöhet létre az a sze-
retet-közösség, amelyben megva-
lósul az az új evangelizáció, amin 
keresztül az Egyháztól és Istentől 
eltávolodott emberek otthonra lel-
nek a közösségi egyházban

Gyurkovics Tibor: 

Jézus
Jézus szalmaszál
amibe kapaszkodunk
Jézus szakadék
amibe lezuhanunk
Jézus kötél
amit elengedünk
Jézus remény
amivel emelkedünk
Jézus hangszer
amivel megszólalunk
Jézus zene
amit elhallgatunk
Jézus tenyér
amivel adakozunk
Jézus kenyér
amit elfogadunk
Jézus penge
ami megsebesít
Jézus gyenge
aki megerősít
Jézus hatalom
a végeken
Jézusnak odaadom
az életem.

Dékány Mária Magdolna katekéta  
„Maradjatok bennem …” (Jn15,4) 

Lelkipásztori napok Máriabesnyőn 
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Szilágyi Domokos: 

Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony. 

Pilinszky János

A KARÁCSONY 
MARGÓJÁRA

Túl a történeti valóságon, Jézus 
megtestesülése – a bölcsőtől a 
koporsóig – egyúttal az isteni-
emberi történet legtömörebb, 
legegyszerűbb és legösszetettebb 
képeit és szimbólumait ajándé-
kozza nekünk.

Mária és József alakja a böl-
csőben fekvő gyermekkel: a csa-

lád, minden család örök bensőséges képe. Ugyan-
akkor azonban, szinte észrevétlen fordulattal, isteni 
költészettel: az örök szüzesség képe is. A család, 
a termékenység jegyei mögött itt az ember másik 
magasrendű életformájának, a természetfölötti élet 
előképének, a szüzességnek is legbensőségesebb 
„hármasában” gyönyörködhetünk. Külön-külön és 

együtt: Jézus, Mária és József alakjában, a szent 
család, a karácsonyi barlang szeplőtelen látványa, 
egyszerre kimeríthetetlen szemléleti kincse minden 
családnak, s vezércsillaga minden egyes – társas 
vagy végképp magányos – emberi életnek. Csodá-
latos egyetemességet rejt magában, s oly észrevét-
lenül egyszerű „fogalmazásban”, amire egyedül a 
természetfeletti képes. 

Mint család: áldást osztó képe az emberiségnek, 
s ugyanakkor – a szüzesség isteni mélységű fölfe-
désével – az örök, egyszeri ember megszentelése, 
annak kodifi kálása, hogy az egyes ember a törté-
nelemnek nemcsak láncszeme, hanem egyúttal fö-
lülmúlhatatlan végcélja, Isten szeretetének legfőbb 
tárgya is. 

Természetes és természetfeletti eme csodálatos 
egyensúlyában csakis így lehet jelen már most és 
már itt az a hatalmas feszültség, mely drámájával 
az egész univerzum sorsát kimérte, s melybe már 
most és már itt belefér a kereszt éjszakája, a bal 
és jobb lator, Veronika kendője és Júdás árulása, 
az egész emberi történelem, s azon is túl az egész 
teremtett világ „türelmetlen várakozása”. 

Az egyszerű képet (pásztorok, királyok és ökrök 
foglalatában) ihletett kézzel és kiapadhatatlan oda-
adással nem hiába idézték fel templomok falán a 
századok. E kép, mely természetfeletti „elkötele-
zettségével” mindent fölülmúló történést ígér – így 
érkezik ma is közénk, az éjszakában megeredő 
hóesés intimitásával.

(Új Ember, 
1968. december 15.)

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
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Bizony nem könnyű…
A papi hivatás egyike azon pályáknak, amelyeket 
szinte lehetetlen mindenki megelégedésére betöl-
teni.

Igazolására álljon itt néhány példa:
• ha a prédikáció néhány perccel hosszabb a 

megszokottnál – ezen el lehet aludni;
• ha rövidebb – hová rohan;
• ha felemeli a hangját – miért kiabál;
• ha nem emeli fel – egy szavát sem értjük;
• ha közvetlen – indokolatlanul bizalmaskodik;
• ha magázódik is – ‚mit’ játssza meg magát;
• ha elutazik – mindig úton van;
• ha nem utazik – nincs érdeklődési köre;
• ha családot vagy beteget látogat – soha sincs 

otthon;
• ha a plébániáján van – nem látogatja a híveit 

és a betegeket;
• ha valamit szóvá tesz – már megint bennünket 

bánt;
• ha nem vesz elő kényes kérdéseket – nem tartja 

kezében a dolgokat;
• ha mer beszélni a problémákról – érzéketlen;
• ha határozott – lekezelő;
• ha alapos – pitiáner;
• ha vannak tervei – alkalmazkodhatna;
• ha kérdez – nincsenek elképzelései;
• ha idétlenséggel vádolják – „nocsak”, mi mond-

tuk;
• ha mosolygós – komolytalan;
• ha szókimondó – bántó;
• ha igényes – pazarol;
• ha kér – már megint mit akar;
• ha beszél eddigi szolgálati helyeiről és élmé-

nyeiről – megalázó;
• ha nem beszél magáról – valamit rejteget;
• ha a pénzügyekről beszél – túl anyagias;
• ha nem – senki sem tudja, mi a helyzet;
• ha fi atal – nincs elég tapasztalata;
• ha öreg – nyugdíjba kellene már mennie;
• a jó pap – mindig a szomszéd plébánián van, 

vagy már elkötözött;
• ha meghal – pótolhatatlan.

Szemlér Ferenc 

Karácsonyra
Foszlik a fény, fogy a hő, 
közeledik az idő, 
meg kell már születned! 
Gyűlnek is a pásztorok, 
igazodik száz torok 
édes énekednek. 

Nem tudjuk, hogy merre fog 
jót jelentő csillagod 
rőt egünkre kelni. 
De a jászol barma vár 
s három keleti király 
készül útrakelni. 

Az alázott s a szegény 
sorsa sűrű éjjelén 
jöttöd után reszket. 
Nem lehet, hogy annyi test 
s lélek vágyát félrevesd 
és hogy ne szüless meg! 

Vérben, vasban nevedet 
rebegik a nemzetek, 
suttogják a népek. 
Vedd le róluk a sötét 
égető vasvesszejét, 
ahogy megígérted! 

Kezük még tán fegyveres, 
de a szemük jelt keres, 
jelt, ami segítsen. 
Ó, ne hadd csalódniok, 
szállj közéjük szép titok, 
gyermekarcú Isten! 

S mentsd meg, akit szeretünk, 
gyermekünk és kedvesünk, 
barátunk és vérünk
– S ha majd Krisztus született 
áldd meg ősi szeretet, 
minden ellenségünk! 

Szemlér Ferenc (Székelyudvarhely, 1906. április 3. – Bu-
karest, 1978. január 9.) romániai magyar költő, író, mű-
fordító, kritikus.
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November 12-én, Tarcalon jelentette be Darvas 
László plébános atya, hogy a Boldog Meszlényi 
Zoltán vértanú püspökre való emlékezés egyben 
az 1945 januárjában híveivel önként sorsközössé-
get vállaló és elhurcolt Szerednyei János káplán 
boldoggá avatásának kezdeményezése is.

Sinkó Ferenc: 

Nyája között nyugszik a pásztor
1945. január második felében rettegés ülte meg 

a Szerencs környéki helységek lakóit, bár a köz-
vetlen életveszély – a front – már messze nyugaton 
hömpölygött a maga vas- és véráradatával. Százával 
és ezrével szedték össze és terelték a szerencsi bí-
róságra az embereket, nemcsak férfi akat, de nőket 
is. A megszálló katonai hatóságok tisztogató akci-
ókat végeztek: hitleristákat, nyilasokat, ellenséges 
elemeket kerestek. Kiket tartottak ilyeneknek, nem 
tudta senki. Később, évek múlva, amikor egyik 
riportutamon arrafelé jártam, a tisztogatásról és 
annak következményeiről helybéliekkel beszélget-
te, azt mondták, hogy följelentések nyomán, mások 
szerint találomra gyűjtötték be az igazolandókat. 
„Azt mondták a katonák, akik bekísértek minket 
– emlékezett vissza az egyik elvitt, egy tanítónő –, 
hogy csak öt percig tart az egész igazoltatás… Nos, 
harminchárom hónap múlva kerültem haza a Don-
medencéből.” Tarcalról százhúsz embert zsúfoltak 
össze a parancsnokságon egy szalmával megalmozott 
szobába. Az összetereltek a legmélyebb kétségbe-
esésbe zuhanva kábultan várták, mi történik velük. 
Ekkor a parancsnok előtt megjelent a falu káplánja, 
Szerednyei János. Egészen fi atal pap, egy éve szen-
telték. Könyörögni kezdett a híveiért, engedjék őket 
szabadon. – Ha annyira szívén viseli a tisztelendő 
úr hívei sorsát – válaszolták neki – jöjjön maga is 
velünk. Kérem! – felelte János pap – kérek kétórai 
haladékot, amíg hazamegyek, összecsomagolok és 
elintézem a legfontosabb ügyeimet. Két óra múlva 
újból megjelent. Vállán egy hátizsákkal, benne egy 
áldoztató kehellyel, egy misekönyvvel és a hegedű-
jével. Beállt hívei közé és vigasztalni kezdte őket… 
Közben napokon át szedték össze a fi atal férfi akat 
és nőket, Mád, Tállya, Monok, Bodrogkeresztúr, 
Ond, Rátka, az egész Hegyalja valamennyi falujának 
színe-virágát… Január 31-én az összegyűjtött soka-
ságot szuronyos katonák sorfala közt kiterelték a 
szerencsi állomásra, bevagonírozták és elindították 
kelet felé. Tizenhét napig ment a vonat, néha csiga-
lassúsággal, néha kábító iramban. Egyszer aztán 
egy ismeretlen nevű állomáson megállt. Onnan 
gyalog vonultak a hegyaljaiak új otthonukba, egy 
bányatelepre, amelynek a szélén az volt olvasha-

tó: Vorosilovka. Vorosilovgradi oblaszty (terület) 
– Uszpenszkaja rajon (körzet) – Sachta Vorosilo-
va, 7144/1223 sz. láger. Akkor persze, az új lakók 
még nem tudták elolvasni a szöveget. Csak annyit 
tudtak: a Szovjetunióba, a donyeci szénmedencébe 
kerültek. Megkezdték fogoly életüket: nappal lent a 
bányában, az éjszakát a lágerbarakkokban. Egykori 
feljegyzéseimet életükről Hadai Lászlóné Örkény 
Ilona emlékezései nyomán vetettem papírra. „Es-
ténként a kemény priccs szélén ülve másról se esett 
szó, csak az otthonról, anyánkról, szeretteinkről… 
Mindnyájunkból szinte egyszerre szakadt fel a sóhaj: 
Istenem, engedd meg, hogy még egyszer haza men-
jek.” János pap nemcsak biztató szóval tartotta a 
lelket híveiben, de elővette hegedűjét, nógatva őket, 
énekeljenek. És szüntelen mosolygott, tréfált… Csak 
éjszaka, amikor már mindenki más aludt, vette elő 
a tollát, hogy papírra vesse gondolatait:

„A pap sorsa – virrasztás,
éjről éjre az álmok felett…
Ha sírnak, én is sírok,
Ha örülnek, én is örülök,
Ha félnek, én is félek…”

A bányának két hosszú alagútszerű lejárata volt. A 
nagyobb és gondozottabb járaton át a szenet szállító 
csillék közlekedtek, a kisebben és gondozatlanab-
bon a bányászok. Sok helyen csak meggörnyedve 
lehetett benne járni. Lent is két irányba vezetett a 
tárna. A szénréteg felfelé húzódott. Ezt kellett ki-
termelni. Előbb részelő géppel alávágtak, aztán egy 
tizenöt éves forma fi ú, Misa, lerobbantotta. Ekkor 
a foglyok hanyatt fekve felkúsztak a szénhez, és 
egészen rövidnyelű lapáttal lelapátolták. „Mintha 
koporsóban feküdtünk volna, olyan közel volt a 
mennyezet”, – emlékezett vissza Örkény Ilonka. – Eb-
ben a különösen széles koporsóban szinte kísérte-
ties fényt adott a pislákoló bányalámpa. A szorongó 
érzést fokozta a bányafák hosszúra nyúlt árnyéka 
és a sok szomorú kormos arc. Éneklésbe menekül-
tek a foglyok: „Bús magyarok imádkoznak”… „Ott, 
ahol zúg a négy folyó”… vagy „Óh, áldott Szűzanya” 
hangjai enyhítették a földalatti vizek zúgása okozta 
szorongásukat. Elérkezett a karácsony. János pap 
már előzőleg összebarátkozott az uszpenszki pó-
pával, aki magas műveltségű, több nyelven beszélő 
ember volt. Karácsonyra miseborral ajándékozta 
meg Jánost, hogy éjféli misét mondhasson hívei-
nek. Az egyik őr, Babuscsák megérzett valamit, még 
este is kizavarta a foglyokat salakot hordani. Végül 
mégis csak elcsendesedett a láger. A betegszoba meg-
telt szomorú, de áhítatos magyarokkal. János pap 
egyetlen szál gyertya világánál mutatta be az éjféli 
misét. A mise végén felhangzott a foglyok éneke: „Bús 
magyarok imádkoznak égi Atyánk, hozzád…” Aztán 

Szerednyei János káplán atya vértanúsága
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a karácsonyi énekek. „Én úgy éreztem sokkal gaz-
dagabbak lettünk” – mondja emlékezéseiben Ilona. 
A misézést csak ritkán kockáztathatták meg. Be is 
csukták miatta Jánost. Végül csak a hálóban, fent 
a fekvőhelyén mutathatta be, néhány megbízható 
ember körében. Egyéként olyan fogoly bányász volt, 
mint a többi. Név nélkül, csak számmal ellátott: 
az 542-es számot viselő fogoly. A legjobb munkása 
lett a II. századnak, amelyben dolgozott. Épp azért 
mindig a legveszélyesebb munkahelyre osztották 
be. Sohase zúgolódott miatta. Mindig mosolygott 
és vigasztalt. Az Oltáriszentséget és a szent olajat 
mindig a nyakában hordta. Életét és szenvedéseit 
újra és újra felajánlotta Istennek váltságul, hívei 
szabadulásáért. Teltek, múltak a hetek, hónapok. 
Végre derengeni kezdett a foglyok felett az ég: a 
közeli szabadulás pirkadata. A fi atal pap fi zikuma 
azonban ekkorra már lassanként felőrlődött. Egyre 
gyakrabban merült ki: annyira, hogy amikor kellett 
jönnie a bányából nem bírta a gyaloglást a hosszú 
alagúton. Egy alkalommal annyira fáradt volt, hogy 
harmadmagával felült a merőleges aknába mozgó, 
oldal nélküli csillére, amivel a bányafát szállították 
le a mélybe. Már fent jártak a bánya szájánál, ami-
kor a csille felmondta a szolgálatot, lezuhant. János 
nekivágódott az akna falának, koponyaalapi törést 
szenvedett. A tábor vezetői – bár tudták, hogy pap 
– maguk is mélyen megrendültek halálán. Annyira 
tisztelték, hogy megengedték: koporsóban temessék 
el. „Arcán nem volt semmi változás. Hátul a haja 
erősen csapzott volt az alvadt vértől Felöltöztettük 
a tarcali férfi akkal. Azután megfésültem a 27 éves 
fi ú majdnem teljesen ősz, hullámos haját” – írja 
emlékeiben Örkényi Ilona. „Aztán négy tarcali férfi  
megfogta a hordágyat és megindult a gyászmenet a 
fogolytemető felé… Szomorú, megható menet volt. 
Az oroszok, akikkel útközben találkoztunk, tiszte-
lettel levették a sapkájukat, s nem egynek a szeme 
is könnyes lett… A temetőben négy férfi  átemelte 
János földi maradványait a koporsóba. Aztán kezébe 
helyeztük a breviáriumát és egy kis feszületet. Egy 

csokor szalmavirágot is helyeztek a hívei a kopor-
sóba. Aztán megkezdődött a szertartás. Alkonyodni 
kezdett. A pap kollégája sírva imádkozta felette a 
temetési imákat. Egyetlen szem nem maradt szá-
razon. De még egyetlen orosz szem se. Mert azok 
is sokan összegyűltek az eseményre. János megbé-
kélten pihent a koporsóban. Egyetlen gyertyánk volt 
csupán, de az a kis láng glóriás fénnyel vette körül 
kedves alakját. Az is lehet, hogy a fény belőle áradt, 
mert az egész arca világított, mosolygott, mint aki 
nagyon boldog. Mint aki valóban hazaérkezett. Az 
ő szavait idézve: „Ha földi honba nem is visz az út, 
Az örök hazába mindenki hazajut…” Szerednyei 
János fi atal magyar pap tehát, aki negyven éve, 
1948 júliusában halt hősi halált a szeretet frontján, 
a vorosilovkai új fogolytemető második sorában 
fekszik. Sírja jeltelen. Száma: 542 jelzi csupán, 
hogy magyar fogoly fekszik ott, „De mi, akik is-
mertük őt, szentül hisszük, hogy egy hős nyugszik 
ott, egy mártír, egy szent” – mondja Madai Lászlóné, 
Örkényi Ilona… „Én erősen meg vagyok győződve 
arról, hogy János mártírhalála kellett ahhoz, hogy 
mi, akik még életben maradtunk, hazajöhessünk. 
Hogy ő ott maradt? – ha nagyon gondolkodom 
– nem is lehetett másképpen. Hiszen azért jött ki 
önként, hogy hívei keresztjét átvegye. A nyáj soha, 
még a temetőben sem maradjon pásztor nélkül.” 
Szerednyei Jánosnak van egy távoli, névtelen sírja 
Vorosilovkában és egy jelképes sírja Szerencsen. 
Felirata: „Ott nyugszik a pásztor a nyája között.” 
Többet is megérdemelne. Mindenekelőtt azt, hogy 
az illetékes egyházi fórumok életáldozatának min-
den tanúját kihallgassák, vallomásaikat rögzítsék. 
Képét pedig függesszék ki minden intézményben, 
ahol magyar papokat nevelnek. És akár felváltja a 
vértanúknak járó hivatalos dicskoszorú annak az 
egy szál gyertyának a világosságát, amely a temeté-
sen világította meg arcát, akár nem váltja fel, emléke 
ott kell, hogy éljen minden magyar katolikus pap 
és hívő szívében. 

Az Egri Főegyházmegye honlapjáról

Jézus kérdése viszont ez volt Péterhez:
„SZERETSZ-E TE ENGEM?”

Imádkozzunk papjainkért és a pai hivatásokért!

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

 Bokros Levente atya Menyhárt János atya Szeleczki Imre atya Fekete Roland kispap
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Rendhagyó helyszínen, szokatlan szerepben köszönt-
hettük Cegléden a Váci Egyházmegye megyéspüspö-
két 2009. szeptember 16-án. A Városháza díszterme 
adott otthont a KÉSZ könyvbemutató rendezvényének, 
melynek témája Beer Miklós Mindenhol pap vagyok 
című kötete volt. A Szent István Társulat Pásztorok 
című sorozatának 9. darabjában Elmer Istvánnal, 
az Új Ember főmunkatársával 
beszélgetve tárja elénk püspö-
künk életének állomásait és 
gondolatait.

A színes anekdotákban fel-
idéződnek az életút megha-
tározó alakjai és helyszínei, 
de a hit kérdéseit boncolgató 
fi lozófi ai mélységű fejtegetések 
és a katolikus egyház aktuá-
lis problémáit megfogalmazó 
fejezetek is helyet kaptak a 
könyvben. E két utóbbira he-
lyeztem a hangsúlyt, amikor a 
ceglédi beszélgetés fő irányait 
terveztem, és természetesen a 
papi hivatás választásának motívumait is szerettem 
volna megismerni. 

Megtudtuk, hogy a rendületlen hitből fakadó, magá-
tól értetődő döntés volt ez, melyet a család és a lelki 
vezetők támogattak, a történelmi körülmények azon-
ban nehezíteni próbáltak. Ezért is csodálatra méltó az 
indulatmentesség, ahogyan püspök atya a pártállami 
diktatúra bizonyos jelenségeiről – papok szerzetesek 
bebörtönzéséről, az állambiztonsági szervek műkö-
déséről, párttitkárok ténykedéséről – szól. Őszintén, 
de tapintatosan beszél a békepapságról, árnyaltan 
ítéli meg egykori egyházi vezetők szerepét.

Beer Miklós fi lozófi ai érdeklődéséből adódóan 
– évtizedeken át tanított fi lozófi át az esztergomi sze-
mináriumban − a kötetben sorra felbukkannak „az 
igazán fontos kérdések”, ezeket beszélgetésünk is 
igyekezett érinteni. A „féltett szabadság rabsága” ki-
fejezéssel püspök úr a ma emberének életfelfogását 
jellemzi: „Féltik a maguk által elképzelt szabadságot, 
ahelyett, hogy odafi gyelnének Valakire, elfogadnák 
az Ő törvényét.” Magyarságáról és messzire nyúló 
családi gyökereiről szólva említi a „krisztusi szabad-
ság” fogalmát. 

Ez az a szellemi-erkölcsi magatartás, gondolko-
dásmód, „amely a másik személy valódi értékeinek 
fölismerését, megértését és elfogadását hirdeti. Amely 
képes az előítéletek fölé emelkedni.”

Az Úristen tervében benne foglaltatik a rossz is, de 
a fájdalmat önmagunk megerősítésére is használhat-
juk. Ennek adja szép példáját Beer Miklós életútja: 
nagyon korán, kétévesen veszíti el édesapját Buda-
pest ostromakor, a háború után édesanyjával együtt 

pedig kitelepítés és megélhetési gondok várnak rá. 
A rokonság, a plébánia és a falu közössége azonban 
kárpótolja a veszteségekért. Talán ezért is fűzi püs-
pök atyát mély ragaszkodás életének állomásaihoz. 
Nemcsak Zebegényt nevezi „az én falum”-nak, hanem 
Pilismarótot is, melyhez 21 év szolgálat köti. A „váro-
sért vagyok”, fogalmaz esztergomi plébánosságáról 

szólva, a középiskolai évek 
helyszínére visszatérve Vác 
is az otthona lett. Szeretettel 
beszél a Dunáról, a Börzsöny-
ről és a Pilisről, és persze az 
itt élő emberekről, akikkel 
együtt szánkózott, kirándult, 
kaszált. Keresztelte, eskette 
és eltemette őket, osztozott a 
gyászukban. 

Indulatmentességet említet-
tünk a múlt megítélésében, de 
aggódással vegyes indulatokat 
érezhet az olvasó a könyv 
lapjain, amikor a katolikus 
egyház rendszerváltás utáni, 

illetve jelenlegi helyzetéről írott fejezetekhez ér: „...ta-
tarozunk, tatarozunk, közben kiürülnek a templo-
mok… S nem marad energiánk arra, hogy élő kövekből 
építsünk templomot.” A ceglédi beszélgetés során is 
„felvillantak” ezek az indulatok. Megfogalmazódott 
a felelősségvállalás feladata – az anyagié is – mellyel 
minden hívőnek támogatnia kellene egyházát.

A kötet már címével jelzi, hogy nemcsak portrét 
kíván rajzolni, hanem a papi hivatás lényegéről is 
közlendője van. A pap Isten bizalmasa, Krisztus kép-
mása, az egyház reprezentánsa. 

A rendezvény szép számú közönsége tanúja lehe-
tett annak, hogy Beer Miklós – a szervező Bokros 
Levente atya által idézett szójátékkal – valóban „em-
beer”-ből van, s talán éppen ezért hiteles képviselője 
hivatásának.

Soósné Molnár Helga

CSATORNA U. 8. ✆ (06-30)9633-487, (53)313-565

HARANGSZÓ
A ceglédi római katolikus egyházközség 

hírlevele 
Megjelenik alkalmanként.

Kiadja a Cegléd Római Katolikus Plébánia 
Szerkeszti Bokros Levente plébános

Lektorálta: Soósné Molnár Helga
Cegléd, 2700 Kossuth tér 3.

Felelős kiadó: Bokros Levente plébános
Készült: az Apáti Nyomda üzemében

Beer Miklós váci megyéspüspök úr a KÉSZ vendége volt


