„Testvéreim, kezdjünk el ma jót cselekedni, mert semmit nem tettünk ez idáig!”*

A Hét Domb Egyesület időszakos kiadványa 13. szám 2019. december
A Mária-tiszteletet forrásozó 100 éves kegyhely felélesztéséért és megerősítéséért
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*A fejlécekben Szent Pio atya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden hónapjára

„Minden percről számot kell adnunk, a kegyelem minden művéről, minden szent ihletésről, minden alkalomról, amely jócselekedetre hív bennünket.”

Főhajtás két jó atya emléke előtt
Rácz Katalin
A Hét Domb Egyesület számára különösen
gyümölcsöző, áldásokkal teli év volt az Eucharisztikus világkongresszust megelőző
2019-es év. Júniusban sikerült megszervezni a „Ciszterci Kolostoriskolát Lányoknak”
a Veszprémvölgyi görög apácakolostor
területén. Júliusban tizedik alkalommal
rendeztük meg a Csatári Virrasztást a
Csatár-hegyi kápolnában három plébános
atya közreműködésével az eddigi legtöbb
virrasztó résztvevővel. Szeptemberben a
tizedik Kisasszony napi ünnepet katonás
pompával tartottuk meg a Rab Mária-forrásnál - ez utóbbit a mostoha időjárás ellenére. A Hősök Keresztútját már évente kétszer járjuk - a doni hősökre emlékezve és
a Rab Mária-forrás ünnepén, Kisasszony
napján - valamint elkezdtük megtenni az
apró lépéseket a stációk felállítására - ennek része volt a Szent Mihály székesegyház
altemplomában tavasztól őszig tartó kiállításunk a vélemények begyűjtésére.
Októberben megszerveztük a Kodálymódszert és a kodályi hagyományokat
ápoló és azt a társadalomba nevelő egykori veszprémi Ének-Zenei Általános iskola
emlékére az Énekzene Emléknapot a Petőfi
Színházban nagy sikerrel - körülbelül háromszáz résztvevővel.
Ám idén súlyos veszteségeink is voltak.
Ebben az évben a Szent Ferenc Papi Otthon két kedves lakója, két jóságos idős atya
hagyta el a földi világot és született újjá
az örökéletben. Mindketten a Rab Máriaforrás felkarolói voltak - más-más időszakban. Vasáros József atya márciusban 17-én
szenderült el, Ebele Ferenc atya alig két
hete, novemberben 16-án hagyta el a földi világot. Munkás Szent József védence,

Vasáros atya az Isten által kijelölt ünnepnapon, vasárnap, Assisi Szent Ferencről elnevezett Ebele atya pedig Szűzanya napján,
szombaton.
Utolsó éveikben mindketten a Szent
Ferenc Papi otthon lakói voltak, ahol volt
alkalmam többször meglátogatni őket.
Vasáros atya már évek óta küszködött egy
rejtélyes betegséggel, amely lassú fizikai
leépülést és szenvedést okozott. Időnként
kórházba került, de nem tudták kigyógyítani.
A Szent László plébániáról a papi otthonba költözött, ám Márkóra még ameddig
tudott kijárt misézni…Néha kiült a papi
otthon elé a padra levegőzni, egyedül vagy
Antal Ica, a hűséges segítője társaságában
és mosolyogva, jó hangulatban beszélgetett, érdeklődött az odasereglő ismerősökkel. Ebele atya - bár fizikailag gyengült - jó
egészségnek örvendett, lelkiismeretesen
végezte a rábízott és felvállalt feladatait.
Még októberben is naponta misézett, gyón-

Ebele Ferenc atya a dolgozószobájában, Magyarpolányban

Vasáros József atya a fogadószobájában a Szent
László plébánián

2

Vasáros atya és Ebele atya közösen miséznek a Rab
Mária-forrásnál 2013-ban

tatott a székesegyházban, misézett az Életöröm nyugdíjas otthonban. A hivatástudat,
a papi alázat példaképe volt ő, akit ha a
legváratlanabb pillanatban ért is paptársa
hívása rögtön indult a feladatot teljesíteni,
ezt magam többször tapasztaltam.
A halál az itt maradóknak fájdalom és
szomorúság. Mégis, ha ennek a két kis
öreg atyának az életművére nézek - tiszteletreméltó, teljes, befejezett életpéldákat
látok, amelyek gyümölcsöt teremnek a haláluk után is. Isten hűséges szolgái voltak
ők - megbonthatatlan kapcsolatban Vele - s
most már, levetve az élet terheit, ott vannak
Nála, az örök hazában.
Mi itt maradók, kevesebbek lettünk két
szeretetet sugárzó emberrel, akiknek a társasága felemelt, megtisztított, akik örömmel vették a látogatást - s akik mindketten
erőteljesen letették a voksot a Rab Mária
forrás ügye mellé.
Vasáros atya volt az első pap, aki szentmisét celebrált a Rab Mária-forrásnál
2009-ben és támogatta az újonnan felfedezett egykori kegyhelyen a tereprendező
munkálatok beindítását adományokkal,
hívek buzdításával. A Szent László plébánia hívei az ő kérésére tisztogatták, parkosították, egyengették a forrás környékét.
Az ő biztatására és személyes hatásának köszönhetően minden munkára volt
vállalkozó. Egykori külföldre költözött
dózsavárosi hívő finanszírozta a kereszt
felállítását 2009-ben, a közbenjárására készült el a szakadékká szélesedő patakmeder fölé a kis fahíd. 2013-ban az ő adománya volt a nyolcszögletű kőoltár, amelyet
főként a dózsavárosi hívek, meglett férfiak
tettrekész csapata állított a helyére - olyan
bámulatos összhangban, olyan testvéri
egyetértésben, amely a gyermekkorom
kalákázó Dózsavárosára emlékeztetett.
2009 és 2012 között minden Mária-ünnepi szentmisén részt vett, ő tartotta és ő
szervezte a szentmiséket, hívta paptársait
és hívta híveit a plébániáról, akik mindig
nagy számmal jöttek.
Mindig nyitva állt az ajtaja, engem is
sokszor fogadott a plébánián, amikor újabb
kérésekkel fordultam hozzá. Mindig derűvel, őszinte érdeklődéssel fogadott és - soha
nem utasított el, mindig kitalálta a módját,
hogy hogyan segítsen. Ma is rácsodálkozom azon a megelőlegezett bizalmon, amelyet a Rab Mária Híradó újság indításának

„Isten szent törvényének legkisebb megszegéséért is felelnünk kell majd.”

a felvetésére adott: anyagilag is támogatta
az első számokat – enélkül el sem indulhattunk volna. Minden tevékenységet, amit a
Rab Mária-forrásnál végeztünk - az ő papi
támogatása hitelesített. Ha ő nem áll az ügy
mellé – ma itt továbbra is egy elhagyatott
völgy maradt volna minden civil erőfeszítés ellenére.
Hálával emlékezünk Vasáros atyára,
drága emlékét szívünkben őrizzük.
Ebele atyát 2010, évi Kisasszony-napon ismertem meg a Rab Mária-forrásnál:
közös ismerősünk, Lechner Laci, a Rab
Mária-forrás ügyének első támogatója
mutatott be egymásnak. Vele volt az atya
állandó kísérője, Gazdag Béla, jó barátja,
aki autóján gyakran fuvarozta. Ebele atya
elmesélte, hogy gyermekkora óta kötődik
a Rab Mária-forráshoz. Veszprém iránti

szeretete nagy lánggal lobogott: édesapja
Veszprém köztiszteletben álló építőmestere volt, s gyermekkorát a Cserhát – mára
már sajnos lerombolt – családi házas részében töltötte. Nem sokkal megismerkedésünk után belépett a Hét Domb Egyesületbe: és elvállalta az egyesület tiszteletbeli
elnöke tisztséget.
Ez a tény óriási lelki töltést adott a működésünknek. 2012-től már havi rendszerességgel tartottuk a szentmiséket a forrásnál – ő amikor tehette, jött és celebrált
vagy concelebrált egészen 2018-ig. Volt
egy hosszú időszak – 2013 és 2014 között,
amikor főleg ő tartotta egyedül a havi miséket. De sokat tett a kegyhely hírének
elterjesztéséért: amerre járt mindenütt
mesélt róla, hívta az embereket. Emberi
ésszel nem lehet felmérni azt a misztikus

muníciót, amelyet az ügyhöz hozzáadott csak sejteni lehet. Örök hálával tartozunk
Neki – kedves emléke a szívünkben él.
Vasáros atya és Ebele atya most már
együtt fentről segítik a Rab Mária-forrás
ügyét. Gyűlik a szent támogató csapat az
Égben. A csapat: Kővári Teri néni, Tóth
Zsuzsanna Sára, Káplán Gyuri bácsi,
Lechner Laci, Vasáros atya, Ebele atya –
ők azok, akik életükben építették a Rab
Mária-forrást – s biztosak vagyunk abban, hogy égi életükben is segítik. Emlékezzünk rájuk, hívjuk emléküket közénk,
hogy megéljük: ami a földi világban a halállal megszakad, egy misztikus létezésben
tovább folytatódik, és a szeretetben, a jó
ügyekben, az erőfeszítésekben egységben
marad – az idővel belenő a misztikus időtlenségbe.

„Te pap vagy mindörökké…”
Imák Vasáros atya temetésére

Összeállította Antal Ilona
Örök Főpapunk, Jézus Krisztus! Azt
mondtad apostolaidnak: „Én választottalak
titeket…” Te választottad őket, valamint
munkájuk folytatóit, az Egyház püspökeit
és papjait, elhunyt paptestvérünket is a
legszentebb életföladatra. Ennek a felséges hivatásnak teljesítése következtében
mondhatják most hálásan azok, akiket
megkeresztelt: „Amikor a keresztségben
részesített, akkor tisztultam meg az eredeti
bűntől, és akkor töltötte be lelkemet először az Isten kegyelme”. Mások tisztelettel
említhetik: „A gyóntató atyám volt. Az Isten akkor fogadott vissza gyermekei sorába, amikor ő feloldozott engem”. Lehetnek
olyanok, akik azt idézik emlékezetükbe,
hogy ő nyújtotta nekik, mint első áldozóknak szent testedet, az örök élet zálogát. S
mondhatják ma is boldog házastársak egymásnak: „Ő adta ránk az áldást, amikor ott
álltunk az oltár előtt, és megkötöttük házasságunkat”. Bizonyára vannak olyanok,
akik arra emlékeznek vissza, amint ott
állt a szószéken, és Isten igéjének hirdetése nyomán világosság és meleg hatotta át
szívüket. Úgy érezték, hogy erejük van a
lelki felemelkedéshez. S milyen nagy lehet
azok száma, akik már nincsenek köztünk,
mert megelőzték őt az örök hazában. De ha

Vasáros József atya misézik a csatári búcsúban, felolvas Antal Ilona

szólhatnának, akkor így beszélnének róla:
„Az ő kezéből fogadtuk a szentségeket. Ő
készített elő az örök életre”.
Ő volt az, aki kikísérte az elhunytakat,
és könyörgött a temetésen lelkük
üdvösségéért. Ő volt az, aki odaállt az oltár
elé, s bemutatta a legszentebb áldozatot az
elhunyt testvérekért. Most ő is rászorul az
imádságunkra.
Elköltözött paptestvérünk pappá szentelésekor eltörölhetetlen jegyet kapott a
lelkében. Ez a természetfeletti jegy hasonlóvá tesz hozzád, Urunk, Jézus Krisztus. A
lélek viseli, és a földi életben láthatatlan.

De az örökkévalóságban tapasztalhatóvá
válik. Hirdeti azt, hogy kiválasztottad őt a
legszentebb hivatás betöltésére, s ő ennek a
szent életfeladatnak megfelelt. Adjad, kérünk, hogy minél előbb ragyogjon fel ez az
evilági életben titkon meghúzódó jegy az
égi dicsőség fényében.
Örök Főpapunk, Jézus Krisztus! Így
fordulunk hozzád könyörgő szavunkkal:
„Pap vagy te mindörökké, Melkizedek
rendje szerint”. Emlékezzél meg arról a
napról, amikor elhunyt oltártestvérünk
a papság eltörölhetetlen jegyét kapta az
egyházirend szentségében, és arról a má-
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„Sohasem fogok belefáradni az imába. Az imába Jézusomhoz. Az én imáim inkább a bűnhődésből fakadnak, mert számtalan bűnömmel
nagyon elkedvetlenítettem Jézust. De Ő végül megkegyelmez nekem.”

Vasáros József atya misézik a Rab Mária-forrásnál 2011-ben

sikról is, amikor először lépett szent oltárodhoz, hogy bemutassa első szentmiséjét.
Nem is a maga, hanem a te isteni személyed nevében mondta az átváltoztatás szavait: „Ez az én testem … Ez az én vérem
kelyhe…” S szent testednek és vérednek
áldozatával együtt járt a papi szív saját
személyes önfelajánlása is, amint áldozatul
önmagát helyezte oda Teremtője és boldogságának forrása elé. Tekints most vissza
életének arra a nagy ünnepére, valamint
elhunyt oltártestvérünk minden szentmiséjére, arra az áldozatra, amely a világ üdvösségét szolgálta. Váljék az lelkének örök
javára. Tekints vissza önfelajánlására is.
Boldogságának forrását látta benned. Most
eljött az idő, hogy valóra váltsd papi szívének legszentebb reményeit. Amen.
***
Urunk, Jézus Krisztus! Titokzatos testednek, Egyházadnak Feje! Kegyelmed
áramával élteted testednek tagjait. Elhunyt
testvérünket is elhalmoztad természetfeletti adományaiddal. De nem csupán azt adtad
meg neki, hogy bekapcsolódhatott testednek ebbe a csodálatosan lüktető életébe,
hanem azok közé emelted, akik kiváltságos
módon, nagy lelkesedéssel szolgálják Egyházadat.
A végső leszámoláskor pedig mindennél
többet ér az, ha az elköltözött lélek Egyházad élő tagjaként jelenik meg előtted, fénylik benne kegyelmed lángja, és tele kézzel
viszi eléd életének dús gyümölcseit. Ilyennek ismertük kedves halottunkat.
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Ezért elhunyt testvérünk szeretteinek
minden okuk megvan arra, hogy veszteségük ellenére is szent bizalom töltse el őket.
Hiszen most nem is annyira a testi halálra
kell gondolnunk, hanem az istenszerető lélek boldog költözésére. „Ha az élet jó volt,
akkor a halál olyan szép, mint az alkony,
telve az erdők s mezők illatával s a munkás
emberek fáradt, de bízó szemefényével”.
Úgy gondoljuk, hogy testvérünk halála
alkony volt. A földi élet napja búcsúzott,
hogy a legcsodálatosabb hajnalhasadás és
boldog ébredés következzék.
Most egy olyan áldott lélek távozott, aki
maradandó és vonzó emléket hagyott maga
után. Vallásos buzgóságának jó példája vezesse mindig övéit.
De halálával veszteség érte Egyházunkat is. Ezért kérő szóval fordulunk hozzád.
Adj a jövőben is ilyen hűséges híveket.
Drága halottunk áldásos tevékenysége találjon mindig hasonlóképpen nagylelkű
utódokra.
Urunk, Jézus Krisztus! Elhunyt testvérünk szavaival és tetteivel megvallott téged
az emberek előtt. Valld meg te is őt Atyád
előtt, s gazdagon jutalmazd meg mindazért
az áldozatért és fáradozásért, amivel a legszentebb ügyet szolgálta. Amen.
***
Urunk, Jézus Krisztus! Elhunyt oltártestvérünk már megpihent. Most
arra kérünk, hogy folytasd titokzatos
kegyelmeddel az ő munkáját. Őrizd azokat,
akiket megkeresztelt. Hűek legyenek

keresztségi fogadalmukhoz. Azok, akiket a
gyóntatószékben és a szószékről vezetett,
ne torpanjanak meg, hanem ízleljék meg
mindig jobban és jobban a te szeretetednek
örömét. Elhunyt testvérünk lelkipásztori
fáradozásának még holta után is gyarapodó
eredményei áldásként kísérjék őt az
örökkévalóságba.
Szőlődbe csodálatos munkára hívtad meg
apostolaidat, amikor az emberi lelkek tanítását és megszentelését tetted szent kötelességükké. Ez a magasztos feladat átszállt
az apostolokról a püspökökre és a papokra.
Egyházad építésén fáradoznak. De erre a
munkára mindig szükség lesz a világ végezetéig, azért mindaddig lesz katolikus pap
is. Csodálattal adózunk a szikla szilárdságával fennálló Egyházunknak. Nem zárta azt
magába a történelem ezer tátongó sírürege.
Évezredeken keresztül megőrizte törhetetlen
életerejét. De éppen olyan csodálattal kell
néznünk papjaidnak egymást váltó nemzedékeit, ezt az Egyház alapítása óta a világtörténelmen keresztülvonuló, páratlan testületet.
Igaz, hogy ennek tagjai is meghalnak, és
kihűlt testüket egyenként befogadja a sírverem, de az egész papságot soha nem temetik
el az évszázadok vagy az évezredek, hanem
tovább halad magasztos küldetésének útján. Elhunyt oltártestvérünk ebbe az emberi
gyarlóságokat is magánviselő, mégis kifogyhatatlan erőt sugárzó testületbe tartozott. S
ha fájlaljuk is távozását, hitünk nyugalmával
állunk ezen a helyen, mert biztosak vagyunk
abban, hogy mindig állítasz majd férfiakat az
apostoli munka folytatására. Ámen.

Dr. Márfi Gyula: Prédikáció Ebele Ferenc
érseki tanácsos, plébános temetési miséjén

Kedves Testvéreim, elsősorban
nem azért jöttünk össze Ebele
Ferenc atya temetésére, hogy
gyászoljunk, hanem inkább azért,
hogy hálát adjunk mindazokért
a kegyelmekért, amelyekben
paptestvérünk 90 éves koráig
részesült, és amelyekből mi is
részesültünk. A szentmise görög
neve eucharisztia, és ennek
értelmező fordítása: hálaáldozat.

Ferenc atya iskoláit szülővárosában, Veszprémben végezte egészen a veszprémi hittudományi főiskola és szeminárium feloszlatásáig, majd tanulmányait Esztergomban
fejezte be. Tehetséges és szorgalmas diák
volt, aki a teológia mellett különös jártasságra tett szert a történelemtudomány, az
irodalom, a zene és a képzőművészetek területén.
Átlagfeletti hivatástudatának köszönhetően választotta a papi szolgálatot, és abban ki is tartott veszprémi szentelése után
66 éven keresztül. Nem rendítette meg őt
az sem, amikor a sorozóbizottság elnöke
ezt mondta neki: „Most akar pap lenni,
amikor az Egyháznak lejár a szezonja…?”
Nem zavarta az sem, hogy az ateista
diktatúra képviselői az Egyházat úgy tekintették, mint egy „környezetbe nem illő
alakzatot”, mint egy kiszáradt fát a zöld
övezetben, vagy egy lepusztult épületet
egy előkelő negyedben.
Lelkében élt Izaiás próféta lelkesedése,
aki az Úr szavára: „Kit küldjek el, ki megy
el nekünk?” így válaszolt: „Itt vagyok,
Uram, engem küldj el!” (Vö. Iz 6,8) De
felidézhetjük Ezekiel prófétát is, aki épp
szántott, amikor Illés – köpenyét ráterítve
– meghívta őt a prófétai szolgálatra. Elizeus örömében feláldozott egy pár ökröt,
megvendégelte embereit és követte Illést
(vö. 1 Kis 19, 19-21). – Ugyanezt az örömöt
látjuk Péter és András, Jakab és János vagy
Máté meghívásakor.
Amikor Ferenc atya a papi hivatás útjára lépett, szó sem volt fizetésről, járulékokról, veszélyességi pótlékről, munkaruháról, de még szabadságról és szabadnapról

Ebele Ferenc atya misézik a Rab Mária-forrásnál 2012-ben

sem. Ahogy az apostoloknak nem voltak
ilyen kikötéseik, hogy: Galileában igen,
Szamariában és Júdeában nem; zsidóknak
igen, szamaritánusoknak és pogányoknak
nem…, így Ferenc testvérünk sem gondolt
arra, hogy: Veszprémben igen, Zalában és
Somogyban nem; káplánként maximum öt
évig, de tovább nem…
Végülis 11 évig volt káplán 6 plébánián (Felsőrajk, Enying, Vaszar, Bezeréd, a
nagykanizsai Sarlós Boldogasszony Plébánia, Somogyvár), majd 48 éven át plébános volt Magyarpolányban, közben 9 évig
ellátta a noszlopi plébániát is. 2013-tól
haláláig a veszprémi Székesegyházi Főplébánián nyugdíjasként kisegített olyan
alázattal és szolgálatkészséggel, mintha
csak Károly atya káplánja vagy Zsolt atya
káplántársa lett volna… – A tőle telhető módon támogatta a polányi passiót, a
polányi erdőben található egykori szent
források felfedezését, és gyakran misézett a veszprémi Rab Mária-forrásnál is.

(Magam is több ízben koncelebráltam vele
ennél a forrásnál.)
Megalapozott tudását és műveltségét kitűnően kamatoztatta a lelkipásztori munkában. Itt hadd említsem meg, mint személyes emléket, hogy egy ízben József Attila
istenélményéről beszélgettünk, és engem
nagyon meglepett, hogy nálamnál jobban
ismerte a költő istenes verseit. Emlékezetem szerint felidéztük a költő egyik, Isten
című versét.
„Mikor a villamos csilingel,
Vagy ha a kedves kenyeret szel
S elvál a kenyér a karajtól,
Az Isten megjelenik akkor.
… Most már tudom őt mindenképpen,
Minden dolgában tettenértem.
S tudom is, miért szeret engem,
Tettenértem az én szívemben.”
(Igen, József Attila jobb óráiban ilyen
sorokat is tudott írni…)
Ebele atya tudásánál és szorgalmánál talán csak alázata volt nagyobb. Ennek is kö-
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„Minden szereteted, minden kínod, teljes valód szenteld neki, és türelemmel várd a szép nap visszatértét, amikor a lelki szárazságban,
elhagyatottságban és sötétségben meglátogat majd a Vőlegény.”

Ebele Ferenc atya a szerető hívek gyűrűjében 2013. tavaszán mise után

szönhető ez a kijelentése, amelyet magam
hallottam: „Minden plébánosom jó ember
volt.” – A lelkipásztor munkában elsősorban nem azt a Mestert akarta követni, aki
kötélből ostort font és kiűzte a kereskedőket a templomból (vö. Jn 2,15), hanem azt,
akiről Izaiás próféta így jövendölt:
„Nem vitatkozik és nem kiabál,
szavát sem halljuk a tereken.
A megroppant nádat nem töri le,
a pislákoló mécsbelet nem oltja ki.

Hűségesen elviszi az igazságot,
nem lankad el, sem kedvét el nem veszti,
míg az igazságot meg nem szilárdítja
a földön.”
(Vö. Iz 42,2-4; Mt 12, 19-20.)
Az sem zavarta őt, hogy nem lehetett
városi plébános, és egy szerény „püspöki
tanácsosi” címnél több egyházi rangot nem
kapott.
Ennél sokkal több volt számára, hogy
sok-sok hívőről elmondhatta Szent Pál

Ebele Ferenc atya misézik a Rab Mária-forrásnál 2012. őszén

szavait: „Ti vagytok a mi ajánlólevelünk
a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy
Krisztus levele vagytok, melyet mi írtunk,
nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével,
nem is kőtáblára, hanem az élő szív élő tábláira” (2 Kor 3,2). – (Úgy gondolom, hogy
ezek a szavak az itt jelen lévő hívek többségére is vonatkoznak.)
Megemlítem még, hogy Ebele atya esetében a „magas kor karizmájáról” is beszélhetünk. Hiába mondja Adolf v. Harnack
német protestáns tudós, hogy „Es gibt kein
Charisma des Alters” (Az életkor nem kegyeleti adomány), mert az ugyan világos,
hogy a kor önmagában véve nem kegyelmi
ajándék, hanem természetes adottság, ám
az, hogy valaki 90 éves korában is megőrzi
hitét, alázatát és környezete számára megmarad pásztornak, tanítónak, mintegy világító toronynak és útjelzőnek: ez már nem
magától értetődő fejlemény, hanem sajátos
isteni ajándék, ha úgy tetszik: karizma. És
Ebele atya magas korban bekövetkezett haláláig megmaradt pásztornak, papnak és
tanítónak.
Kedves Ferenc Atya! 5 évvel ezelőtt,
gyémántmiséd alkalmával azt kértem tőled: maradj még köztünk egy ideig, mert
várnak még rád imák, melyeket el kell
mondanod és keresztek, amelyeket hordoznod kell; és vannak még emberek, kiket itt
a földön szeretned kell. Most – jó öt évvel
később – a liturgia szavait kölcsönözve
mondom el kérésemet:

Ebele Ferenc atya misézik a Rab Mária-forrásnál 2013. nyarán

„Adj, Uram, áldott nyugodalmat hívednek, engedd örök fényét látnia fönn a mennynek.
Hadd dicsőíthesse ott a Háromság egy Istent, köszönve oltalmat, létet, halált, mindent!”
Veszprém, székesegyház, 2019. november 22. +Gyula ny. érsek
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„Hagyj föl a hiábavaló aggodalmaskodásaiddal!”

Gazdag Béla: Isten gyermeke vagyok

„Krisztus értem is meghalt a kereszten. - a többi nem számít…”
Ebele Ferenc 1929-ben született
1,2 kg-mal, ami abban az időben
egyenlő volt a halálos ítélettel.
Az Úr azonban megóvta az ő
gyermekét, hogy pappá válhasson.
Így azután nem meglepő, hogy a
törékeny, beteges Ferenc a férfikor
hajnalán megkezdte szemináriumi
tanulmányait.
A fiatal kispap nagy örömmel szolgált
Badalik Bertalan püspök mellett a szentmiséken. Az egyik ilyen alkalommal
egyszerre ér a templom bejáratához az
egyházügyi hivatal emberével, aki neki
is szegezi a kérdést: Tisztelendő úr, most
megy el papnak a szezon végén? – Ezt a
történetet sokszor sok helyen hallottam,
és párszor meg is mosolyogtam, ahogy az
azt hallgatók többsége is tette. Tettem ezt
mindaddig. míg szöget nem ütött a fejemben a gondolat: hangozhatott volna ez a
mondat máshogy is: Édes fiam, nem vagy
te normális? Hát nem tudod, hogy amint
lehetőségünk lesz rá, eltaposunk titeket és
ha sokat ugráltok, a Gulágon találhatjátok
magatokat! – Ferenc atya nem volt ostoba,
mint ahogy a szemináriumi társai sem, a
már felszentelt papok, szerzetesek sem.
Pontosan tudta, hogy Damoklész kardjaként lebeg feje felett a „szezonvége” szó.
Ő azonban csak mosolygott magában, mint
mondta, hiszen „Előző nyáron olvastam a
fatimai jövendöléseket”... Ám ebben nincs
szó arról, mi lesz Ebele Ferenccel - teszem
hozzá. „Isten igéje győz” – erről igen, de
Róla semmi... Számára egy dolog volt fontos: „Isten gyermeke vagyok, Krisztus értem is meghalt a kereszten - a többi nem
számít.”
Azután teltek-múltak az évek, a rendszer
enyhült és a Mennyei Atya megtartotta őt.
Kápláni évei után Magyarpolány plébánosa
lett. Magyarpolányban szépen, csendben
teltek az évek, Ferenc atya sokszor mármár monasztikus szerzetesekre jellemző
módot töltötte napjait. Sokat imádkozott a
hívekért, az egyházért , a bűnösökért.
Ez persze nem jelentett teljes elzárkózást
a világtól. Óvatosan, lassan meritkezett
meg – többek között – a tudományos élet-

Ebele atya Gazdag Béla ministrálásával misézik a Rab Mária-forrásnál 2013-ban

ben. Kiemelkedő, aprólékos tanulmányt
készített József Attila istenes verseiről.
Képes volt megtalálni a Világ proletárjai
egyesüléséről álmodozó költőben az elveszett, Istent kereső embert, a szépet, a
jót - mondván: ő is Isten gyermeke, akiért
Krisztus meghalt a kereszten – a többi nem
számít.
Néprajzi kutatásai is egyre elismertebbé váltak, sorra keresték meg egyetemisták
diplomamunkájukhoz, akik a kutatásaikban megrekedtek és a folytatáshoz kértek
segítséget tőle – és ő mindenkinek segített
szívesen.
Majd elérkezett az elismerések kora,
ilyenkor mindig telefonált nekem, aki 2006
óta laikus testvérként szolgáltam mellette
és akit a barátjának nevezett :„Meghívtak
egy rendezvényre, ugye elvisz?” – kérdezte.
Persze ott rögtön kiderült, hogy ez nem egy
szimpla előadás volt, hanem egy ünneplés
volt, ahol az eddigi munkájáért elismerést,

kitüntetést kapott. Hazafelé úton mindig
a lelkemre kötötte: „Otthon ezt nem kell
tudni senkinek.” De ahogy lenni szokott,
előbb-utóbb híre ment. Többen jegyezték
meg ilyenkor: „Azt azért nekünk is tudnunk
kell, hogy ilyen tudós papunk van!” Ő csak
csendben mormogta magában: „ Nem ezt
kell tudni… hanem azt, hogy Isten gyermeke vagyok, akiért Krisztus meghalt a
kereszten – a többi nem számít.”
A mellette eltöltött hosszú évek alatt
egyre jobban zavart, hogy még mindig magáz. Többször fel is tettem a kérdést: ezt
miért teszi? A válasz mindig ugyanaz volt:
„A maga korában én már csak azokat tegezem, akiket valaha tanítottam.” Ezt soha
nem értettem, mert tanított ő engem és
mindenki mást is, mégha nem is konkrétan
tanórákon, hanem az életével…Aki figyelt
rá a legfontosabbat tanulhatta tőle: „Isten
gyermekei vagyunk, Krisztus meghalt értünk a kereszten – a többi nem számít. „
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„Vésd emlékezetedbe, hogy nem pusztán az érzésben áll a bűn, hanem abban, ha jól megvagyok ezekkel az érzésekkel.”

Beszámoló a 2019 évi Kisasszonynapi ünnepségről
Lázárné Lechner Ágnes

Eljött a szeptember, és ebben
az évben is készültünk, hogy
részt vegyünk Kisboldogasszony
ünnepén a Mária tiszteletére
bemutatott szentmisén, melyet
már évek óta a magyar katonákért
ajánlunk fel.
Akik az időjárási előrejelzések és a
szombat reggel még elég kitartónak tűnő
eső ellenére eljöttek a Megyei Levéltár,
az egykori Jutasi Altisztképző épületének
udvarába, hogy onnét indulva, a Hősök
keresztútját végig járva jussanak el a Rab
Mária forráshoz, és vegyenek részt a szentmisén, jutalmul felemelő lelki élményben
részesültek.
A Mária tisztelet és a katonai helytállás
tisztelete kezdettől fogva összekapcsolódott ezen az egykor virágzó kis kegyhelyen. A Jutasi Altisztképző elkötelezetten
vállalta és teljesítette a szabadtéri imahely
kialakítását és gondozását, kifejezve ezzel
a Szűzanya iránti tiszteletét. Kiemelkedő
szerepet vállalt ebben vitéz Markóczy János tábornok, aki különösen szívügyének
tekintette, hogy a forrásnál szentmisék bemutatására alkalmas kis szentélyt alakítsanak ki, a környezetét pedig ünnepi szentmisék alkalmával, elsősorban az altisztképző

Ugyanezzel a felirattal állt itt egy tábla a harmincas években
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Rainer Pál ünnepi megemlékezése a forrásnál. Az oltárnál Tornavölgyi Krisztián atya és Szántó Attila
diakónus

hallgatóit, de a veszprémi híveket is magába foglaló, nagyobb létszámú résztvevő
befogadására is alkalmas területté tegyék.
Az altisztképző hallgatói által elvégzett
nagyszabású építési, tereprendezési munkálatok eredményeképp a tervek valóra váltak, és a kegyhely felszentelése 1941-ben,
Kisboldogasszony napján szentmise keretében megtörtént. Az ünnepi eseményről a
Veszprémi Hírek is beszámolt. Markóczy
tábornok az ünnepi szertartáshoz egy ezüst
serleget adományozott a Rab Mária kegyhelynek, s ezt követően a háború végéig a
Kiasszony napi szentmisét minden évben
kiemelt ünnepélyességgel tartották meg.
Ezt a hagyományt követik most a forrásnál 2013 óta a nyolcszögletű, a nyolc
boldogságot jelképező oltárnál bemutatott
Kisasszonynapi szentmisék, s ha a körülmények szerényebbek is, mint az egykoriak
voltak, a szervezők, a közreműködők jóvoltából a szentmisék és a hozzájuk kapcsolódó előadások, szertartások kiemelkedő
lelki élményt nyújtanak.
2016 óta sokan az Altisztképző egykori
épületétől, a mai Megyei Levéltártól indulva, a Hősök keresztútját végig járva jutnak
el a szentmisére a Rab Mária forráshoz.
Így volt ez ebben az évben is, s hogy az út
jelentős részét még esőben kellett megtennünk, ez talán egy kicsit ráhangolt bennünket a keresztút lényegére, hogy az egyes
stációknál megállva a másokért áldozatot
vállalók szenvedését mélyen átérezzük.

A levéltár udvarán összegyűlt csoport
bizony még zuhogó esőben, viharos széllel küzdve fogadta Némedi Lajos alpolgármester üdvözlő szavait, majd mondta el
imáit a Hősök keresztútjának első stációjánál.
A Hősök keresztútját járva a hagyományos nagyböjti keresztút szövegei kiegészültek Mária keresztútjának gondolataival. Máriával jártuk végig mi is ezt
az utat, Máriával, aki végig kíséri Szent
Fiát egészen a Golgotáig, s bár vele együtt
szenved, de ahogy az angyali üdvözletkor
tette, most is elfogadja Isten akaratát, tudja, hogy „ennek így kell történnie”.
Mária keresztútjához kapcsolódva a
Doni keresztút a háború borzalmait átélt
katonák szenvedését idézte fel. Fontos,
hogy az ő szenvedésükről méltóképpen
megemlékezzünk, főleg azok után, hogy
oly sokáig erről még beszélni se lehetett,
még azt se érdemelhették meg, hogy nevüket tisztelettel megőrizzük. Megrázó volt
az egykori honvédek visszaemlékezéseit,
levél részleteit így együtt, csokorba szedve
hallani.
A keresztutat járók csoportját Szántó
Attila diakónus, önkéntes területvédelmi
főhadnagy vezette, Mária gondolatait a
csoport egy hölgy, a honvédek visszaemlékezéseit egy férfi tagja olvasta fel, amihez
szépen kapcsolódott minden stációnál a
régi katona könyörgés, a kürthang ima Tímár Veronika énekével. A 14 stáció helyén

„A szabad akarat egyformán képes jóra és rosszra is. Amikor azonban az akarat szenved és tiltakozik a kísértő próbában,
akkor az már nem bűn, hanem igazi erény is.”

az MH54. Veszprémi Radarezred katonái
álltak őrt.
A Rab Mária forrásnál a katonai megemlékezés a kürtszó jelére a már hagyományos Oltárterítő-egyesítő ceremóniával
kezdődött a szentendrei MH Altiszti Akadémia növendékeinek részvételével. Ekkorra már az eső is elállt.
A szentmisét megelőző ünnepi megemlékezés Rainer Pál történésznek a Jutasi
Altisztképző Máriás zászlójáról és a magyar katonai zászlókról tartott előadásával
folytatódott. A rendkívül érdekes előadás
az Altisztképző zászlója alapján a kezdetektől követte a Máriás zászlók történetét.
Szent István királyunk azzal, hogy az országot Mária, mint égi pártfogónk oltalmába ajánlotta, példát adott a későbbi uralkodók számára, hogy Hozzá forduljanak, az
Ő segítségét kérjék. Így jelenik meg Mária
ábrázolása először pénzen, majd a hadi
zászlókon is. Visszakanyarodva az Altisztképző zászlójához megtudhattuk, hogy

sajnos maga a zászló nem maradt fenn,
viszont egy véletlen folytán nemrég kiderült, hogy azt a Németbányán született, és
egy ideig Veszprémben élt Nagy Sándor, a
gödöllői művésztelep kiváló festőművésze
tervezte, akit veszprémi kötődése alapján
kértek fel 1926-ban a zászló megtervezésére.
A szentmisét Tornavölgyi Krisztián
atya, a Szent Margit templom plébánosa
celebrálta, aki örömét fejezte ki, hogy ezen
a szombaton az ünnep előnapján lehetősége nyílt Kisboldogasszony napi szentmisét mondani ezen a kedves helyen, mert
8-án a vasárnapi előírásokat kell követnie.
Szentbeszédében Mária megszületésének
jelentőségét méltatta. Ahogy a bevezetőben mondta, ezen a napon egy kislány
megszületését ünnepeljük, a szeplőtlenül
fogantatott Szűz Mária születését, akivel
Isten nem csak az idős szülőket, Joachimot és Annát ajándékozta meg, hanem az
egész emberiséget, hiszen így készítette

elő, hogy majd ez a fiatal lány küldetését
teljesítve a Megváltót világra hozza. Így
vált Mária – nagyon szép kifejezéssel – üdvösségünk hajnalává. A szentbeszéd vége
felé a nap is kisütött, mintha csak az égiek
mosolyogtak volna le ránk.
A zenei szolgálatot ezúttal a Spiritus
együttes látta el, de a szentmisét a katonai hagyományoknak megfelelően az Il
silenzio zárta le.
Az ünnepi együttlét a szeretetvendégséggel ért véget, ahol lehetőség nyílt még
egy kis ismerkedésre, beszélgetésre. A süteményekkel gazdagon megrakott asztalon
szemet gyönyörködtető látványt nyújtott
két tálca, sűrűn telerakva Mária monogramjával gyönyörűen díszített mézeskalács
szívekkel, melyeket egy kedves hölgy készített meglepetésként a közösség számára. Isten áldja meg az önzetlen adakozót
és mindazokat, akik, mint szervezők, közreműködők áldozatos munkájukkal ilyen
széppé tették ezt az ünnepet.

Köszöntő beszéd a Hősök Keresztútja résztvevőihez
Némedi Lajos
Tisztelt Emlékezők!
Szeptember 8-a, Kisboldogasszony
ünnepe, Szűz Mária születésének napja,
emellett pedig az altisztképző hivatalos
ünnepe is egyben.
Az önfeláldozó munkát és hivatást választó katonák tiszteletére vagyunk ma itt.

Ők azok az embertársaink, akik feláldozzák életüket a hazáért, polgártársaik nyugalmáért, akik éjjel nappal azért küzdenek
és képzik magukat, hogy országunk, otthonunk békés és biztonságos legyen.
A hősökre, a világháborúk harcos katonáira emlékezünk ma, értük imádkozunk a
stációk felé haladva. Mi, a polgárok adunk
most hálát. Mi, akik nyugodtan hajthatjuk

Felvonulnak a Veszprémi 54. Radarezred katonái a MNL Veszprém Megyei Levéltár udvarán

álomra fejünket esténként, mi, akiknek
nem kell attól félni, hogy elviszik a fiainkat
az idegen frontra, vagy kényszermunkára
ítélik asszonyainkat, lányainkat. Hálával
tartozunk, hogy feláldozták saját életüket,
családjukat, békéjüket azért, hogy sem mi,
sem pedig a következő generációk ne éljenek rettegésben és nélkülözésben.
A Jutas Altisztképző emlékére, a magyar hazát, a magyar békét és magát a magyarságot védelmező egykori és a ma is
szolgálatot vállaló katonáinkért mondunk
ma hálát és imát a Rab Mária forráshoz
zarándokolva. Közel 100 éve már, hogy a
legenda szerint egy jogtalanul elítélt hölgy
imádkozott itt Szűz Máriához, ártatlansága
elismeréséért.
Felmentése után háláját egy festmén�nyel fejezte ki, ezután pedig egyre többen
jártak ide hálát adni. Az emlékhely körüli
hagyományápolás 10 éve újraéledt. Köszönöm a Jutas Altisztképző katonáinak, hogy
nem engedik a feledés homályába veszni
a legendás imahelyet, és hogy évről évre
megszervezik a zarándoklatot a katonák
tiszteletére.
Isten óvja Önöket, a hagyományaikat és
munkájukat!

9

„Láttál már búzamezőt aratás előtt? Megfigyelheted, hogy néhány kalász büszkén, hivalkodóan emelkedik a magasba, mások meg a föld felé hajlanak?
Vedd a legmagasabbakat, leghivalkodóbbakat, és meg fogod látni, hogy üresek.”

„Doni Mária Keresztút” szövegkönyve

Richard G. Furey :Mária Keresztútja és a Doni Keresztút párbeszéde
A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadseregre emlékezünk. 1943. január 12-én
kezdődött meg a Don-kanyarban a szovjet áttörés. A Vörös Hadsereg offenzívája
a reggeli órákban indult meg, -40 fokos
hidegben. A magyar csapatok szívósan
ellenálltak, azonban az irgalmatlan orosz
túlerő térdre kényszeríttette katonáinkat.
A kilátástalan helyzet ellenére a magyar
honvédek az iszonyatos körülmények
között több napon át keményen védekeztek, ezzel emberfeletti hőstettet hajtottak
végre, de végül a kommunista hadigépezet maga alá gyűrte a Keleti Front védvonalát. Mély főhajtással emlékezzünk a
magyar Hősökre, akik bátorsággal, hősiességgel és helytállással teljesítették feladatukat.
U
1. STÁCIÓ – PILÁTUS ELÍTÉLI JÉZUST (A levéltár udvarán)
MÁRIA mondja: „Péntek kora reggel
láttam a fiamat. Most pillantottam meg
először, mióta elvitték. Kékre vert, vérző
testének láttán fájdalom hasított szívembe és könnyek szöktek szemembe.Aztán
Pilátus, ítélkező székében ülve megkérdezte a tömeget, miért akarják fiamat
kivégeztetni. Körülöttem mind azt ordította: „Feszítsd meg őt!” Könyörögni
akartam nekik, hogy hagyják abba, de
tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így
csak álltam ott, némán, sírva.”
KÁLLAY Miklós miniszterelnök beszéde a harctérre induló katonákhoz 1942
június 4-én: „Honvédek! Magyar katonák! A vezérkar főnöke állított elétek,
hogy egy nemzet nevében búcsúztassalak
benneteket, én pedig búcsúkézszorítással válok meg tőletek, akik kimentek a
harctérre, hogy harcoljatok nemzetünk
aprajáért, nagyjáért. Hiszem, hogy meg
fogjátok állni helyeteket és kérem a magyarok Istenét, hogy segítsen benneteket
vissza minél nagyobb számban, minél
több győzelemmel és minél több fegyverrel kezetekben. Most pedig kötelező ígéretet teszek előttetek, hogy itthon maradt
hozzátartozóitokról soha meg nem feledkezünk, róluk gondoskodunk, úgy, ahogy
ti odakünn harcoltok. Arra fogunk töre-
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kedni, hogy azok, akik itthon maradtak, a
tieitek, ne sajnáljanak benneteket, hanem
büszkék legyenek arra, hogy hozzátartozóik odakünn értük harcolnak.”
U
2. STÁCIÓ – JÉZUS VÁLLÁRA VESZI
A KERESZTET (emlékműnél)
Mária mondja: „Egy kicsit erőre kaptam, s a tömeggel odamentem a térre.
Kivágódott egy ajtó, s kibotladozott a
fiam, mögötte a röhögő őrök. Ketten
odacipeltek egy nehéz keresztet, és a
vállára dobták. Aztán elkezdték lökdösni, le az úton. Kibírhatatlan volt érte a
fájdalmam. El akartam venni tőle a keresztet, hogy magam vigyem.De tudtam,
hogy ennek így kell lennie, s így mentem, némán.”
BOLDIZSÁR Iván hadapródőrmester visszaemlékezése: „Az az indulás a
teherpályaudvaron! Filmen többször láttam a fordítottját, a hazatérést a frontról… De az indulást, az elbúcsúzást még
a Szállnak darvak-ban sem ábrázolták
kellő erővel. Mert ahhoz a kép halvány,
a szó is erőtlen, meg se próbáltam soha
leírni. Az a pillanat, amikor az ember fölszáll a vagonra, és ott áll lenn egy fiatal
asszony, karján egy csecsemővel, ott áll
az édesanyja, a húga, és ugyanez megsokszorozódva, százszor, ezerszer, ez…
iszonyú, és majdnem fölséges is.”
U
3. STÁCIÓ – JÉZUS ELŐSZÖR ESIK
EL A KERESZT SÚLYA ALATT (parkolónál)
MÁRIA mondja: „Közelről követtem
fiamat, amint a Kálvária felé botladozott. Soha semmi sem fájt annyira, mint
most őt ennyire kínlódva látni. Láttam,
a kereszt mint vág a válla húsába. Megállt a szívverésem, amikor elesni láttam,
arcra borulva a földön, s a súlyos kereszt
a hátára zuhant. Egy pillanatra azt hittem, imádott fiam meghalt. Egész testem
remegni kezdett. Az őrök elkezdték rugdosni. Lassan feltápászkodott és újra
elindult, de még mindig korbácsolták.
Saját testemmel akartam megvédeni, de

tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így
továbbmentem, némán, sírva.”
BOLDIZSÁR Iván hadapródőrmester
visszaemlékezése: „A tűzkeresztségen
még a tűzvonal előtt átestünk. Ez életemnek egyik fordulópontja. Borzasztóan
féltem. Úgy történt, hogy alacsony támadást kaptunk Kurszk körül, ahol már hadműveleti terület volt, és le kellett ugrálni
a vonatról. A mezőre mentünk, a szénakazal köré bújtunk, kúsztunk, másztunk…
földbe akart az ember bújni. A vonatot
géppuskázta az a két gép, vagy három,
azt hiszem csak kettő volt, és bennünket
nem. De az is igaz, hogy egy bizonyos
időn túl a lélek megkeményedik. Mert
nem lehet mindig félni, ahogy nem lehet
mindig szerelmesnek lenni, vagy nevetni,
vagy sírni. Az ember megkérgesedik, beletörődik, lesz, ami lesz. Kezdi számolni
az időt, hogy mennyi ideig tarthat még.”
U
4. STÁCIÓ – JÉZUS TALÁLKOZIK
ÉDESANYJÁVAL (Török Ignác u.)
MÁRIA mondja: „Sikerült áttörnöm
a tömegen, és fiam oldalán mentem. Az
ordítozáson keresztül megszólítottam.
Megállt. Szemünk találkozott, az enyém
a fájdalom könnyeiben úszva, az övé kínnal és döbbenettel telve. Tehetetlennek
éreztem magam; és akkor azt mondta
nekem a szeme: „Bátorság. Mindennek
van értelme.” Ahogy tovább botladozott,
tudtam, igaza van. S így utána mentem,
némán, imádkozva”
GELLÉRT Sándor tizedes visszaemlékezése: „A búcsúzásról csak annyit
akarok mondani, ott egy hangos szó nem
volt. Megöleltük a gyerekeket, mindenki
a sajátját, és mint a búzamező szélben,
úgy lehajoltak a szülők.”
U
5. STÁCIÓ – CIRENEI SIMON SEGÍT
A KERESZTET VINNI (Török Ignác u.)
MÁRIA mondja: „Fiam arcán majdnem teljes kimerültséget láttam, ahogy
nehéz terhét vinni próbálta. Úgy tűnt,
minden lépés az utolsó. Szívemben éreztem minden kínját, és úgy szerettem vol-

„A legalacsonyabbak, legalázatosabbak viszont tele vannak búzaszemekkel. Láthatod tehát, hogy milyen üres dolog a hivalkodás.”

na, ha már vége lenne. Aztán észrevettem, ahogy az őrök egy tiltakozó embert
a tömegből kiráncigálnak. Kényszerítették, fogja meg a kereszt végét, s könnyítse meg fiam terhét. Kérdezte az őröket,
miért van ez így. Én tudtam, s így némán
továbbmentem.”
BÁRTFAI SZABÓ László főhadnagy visszaemlékezése: „Az út menti első
háznál két olasz katona állt őrt… A két
olasz dideregve topogott a hóban, hátukra pokrócot terítettek, fejük, arcuk úgy
be volt bugyolálva, hogy a szemük is alig
látszott ki. Kíváncsian nézegettek felénk,
bár bizonyos voltam abban, fogalmuk
sincs arról, miféle szerzet vagyunk. De
mert békésen közeledtünk – gondolták –,
ezek csak barátok lehetnek. Megálltunk,
és én a két olasz katonához léptem: Buon
giorno, camerati! Noi siamo ungheresi.
Vorrei parlare al signor comandante! (Jó
napot, bajtársak! Magyarok vagyunk. A
parancsnok úrral szeretnék beszélni!) A
két katona szinte megdermedt a csodálkozástól. Pillanatokig egy szót sem tudtak kinyögni. Hogy ebben az irgalmatlan
orosz télben, háromezer kilométerre az ő
gyönyörű, napfényes hazájuktól, egy idegen katona az édes anyanyelvükön szól
hozzájuk, ez szinte megfoghatatlan volt a
számukra. Aztán felocsúdtak, egymásra
néztek, és egymás szavába vágva nagy
előzékenységgel tessékeltek az egyik közeli apró viskó felé: Per piacere, signore!
Ecco il signor colonnello! Prego, venite!
Eccovi signore! O, fa freddo, fa freddo! Il
signor colonnello si trova in questa casa!
O, Madonna mia, che freddo! Per piacere,
signore! (Tessék, uram! Itt van az ezredes
úr. Kérem, jöjjön! Tessék, uram! Ó, de hideg van, micsoda hideg van! Az ezredes
úr ebben a házban van! Ó, Szűzanyám, de
hideg van! Tessék, uram!) Olasz módra,
hadarva peregtek a szavak, szinte megható volt a két olasz katona igyekezete
és udvariassága. A kis házikóhoz érve az
alacsony termetű, barátságos katona már
nyitotta is a deszkából összeeszkábált ajtót, és szinte tuszkolt befelé, szüntelenül
beszélve, gyakran emlegetve a Madonnát
a nagy hideg miatt.”
U
6. STÁCIÓ – VERONIKA KENDŐT
NYÚJT JÉZUSNAK (Török Ignác u.)
MÁRIA mondja: „Ahogy továbbmentem, közel Jézushoz, egy asszony tola-

kodott át az őrök során, s elkezdte fiam
izzadt, véres arcát törölgetni. Az őrök
rögtön elráncigálták. Az arcáról lesírt
a kérdés: „Miért teszitek ezt vele?” Én
tudtam, és így továbbmentem némán,
hívőn.”
KOVÁCS LAJOS szakaszvezető vis�szaemlékezése:
„A feleségem is üzent. A „Fa leszek, ha
fának vagy virága” című dalt küldte. Ez
hozott egy kis vidámságot az életünkbe, s
persze a csomag, a hazai.”
U
7. STÁCIÓ – JÉZUS MÁSODSZOR
ESIK EL A KERESZTTEL (Török
Ignác u.)
MÁRIA mondja: „Megint. A fiam
megint elesett; a fájdalom megint elárasztott arra a gondolatra, hogy meghalhat. Feléje indultam, de a katonák
nem engedtek. Felemelkedett, és lassan
tovább bukdácsolt. Keserű kín töltött
el, amint néztem a fiamat elesni, újból
felkelni, és folytatni útját. De mivel tudtam, hogy ennek így kell lennie, némán
továbbmentem.”
FAZEKAS György munkaszolgálatos visszaemlékezése: „Aki az emberi és
testi meghurcoltatást, bántalmazást nem
bírta ki, soha többet nem lett belőle ember. Nem is tért vissza. Ezt harag nélkül
mondom, de el kell mondanom. Novemberre a századunknak több mint fele elpusztult.”
U
8. STÁCIÓ – JÉZUS VIGASZTALJA
AZ ASSZONYOKAT (Török Ignác u.)
MÁRIA mondja: „Pár lépéssel Jézus
mögött mentem, mikor megállt. Egy pár
asszony állt ott, sírva, sopánkodva fölötte. Azt mondta nekik, hogy ne sírjanak
érte. Alkalmuk volt, hogy elfogadják,
mint Messiásukat, ehelyett, mint olyan
sokan mások, elutasították. Azt mondta nekik, hogy magukért sírjanak, hogy
könnyeik megtérést hozzanak.
Nem értették, mi a kapcsolat a mondottak és a halálba vezető útja között.
Én értettem, és amint továbbment, én
némán követtem.”
BARTHA József tizedes visszaemlékezése: „Édes Istenem, de jó is annak aki
odahaza van. A tegnap este abbamaradt
borzalmas csata újult erővel folyik to-

vább. A németek borzalmas erejű támadása mind jobban és eredményesebben
bontakozik ki. Egész nap szünet nélkül
folyik a harc. Azt hiszem a németek hamarosan döntést fognak kicsikarni, és
akkor az orosz megint futni fog egy pár
kilométert. Éppen most kaptam kézhez
az én aranyos anyucikám levelét, és sajnos én is ott sírtam, ahol senki sem látott. Itt a fronton bontakozik ki az, hogy
ki hogy szereti családját. Fájt a szívem,
majd meg hasadt, és potyogtak a könnyeim, mikor olvastam a levelet. Szegénynek
nincs odahaza senkije, aki megvédené.
De nem baj, ha a jó Istenke hazasegít,
mindenkinek nagyon szépen meg fogok
köszönni mindent, támogatást és vigasztalást, amivel az én kicsi családomat részesítették.”
U
9. STÁCIÓ – JÉZUS HARMADSZOR
ESIK EL A KERESZTTEL (Török Ignác
u.)
Mária mondja: „Gyötrelem volt számomra Jézusnak ez az esése. Nemcsak,
hogy megint sziklás földre esett, de
most már majdnem a domb tetején volt,
a keresztrefeszítés dombján. A katonák
üvöltöttek vele, szidták, s jóformán felráncigálták az utolsó pár lépésnyin. Vert
a szívem, ahogy elképzeltem, mit fognak
vele ezután tenni. De tudtam, hogy ennek
így kell lennie, s így némán kapaszkodtam utána a dombra.”
DR. MAGASS Miklós visszaemlékezése:
„Mikor elment szabadságra a Rumy
ezredes úr, nézd – azt mondja –, fiam,
hazamegyek szabadságra, visszajövök és
lehet, hogy többet nem megyek már haza,
elbúcsúzom a családtól. Addig rád bízom
az ezredet, mert tudod, én látom, hogy
mi lesz itt. Nézd ezeket a lovacskákat,
nemsokára emberek fognak így heverni,
magyarok, magyarok. Ezt a háborút mi
elvesztettük, azt mondja, de nekem végig
kell csinálnom, mert erre esküdtem föl.”
U
10. STÁCIÓ – JÉZUST MEGFOSZTJÁK RUHÁITÓL (Török I. u. végénél)
MÁRIA mondja: „Mikor fiam végre
megszabadult a kereszt súlyától, azt reméltem, egy kicsit megpihenhet. De az
őrök rögtön elkezdték véráztatta bőréről
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Jézus mindig azt mondogatja nekem: „Ne félj, szenvedést hozok rád, de erőt is adok hozzá.”

letépni a ruháit. Kibírhatatlan volt látni
fiamat ekkora kínban. De mivel tudtam,
hogy ennek így kell lennie, csak álltam,
némán, sírva.”
STOMM Marcell altábornagy vis�szaemlékezése: „Február harmadikán
a reggeli szürkületkor igen fáradtan egy
kukoricagórés területre értünk, ahol lepihentünk. Csakhamar észrevettük, hogy
falu van közvetlen előttünk, és az úton
szánoszlop menetel. Oroszok voltak. Kétségtelenné vált, hogy ellenség közé kerültünk. Közvetlen közelünkben orosz lovasok tartottak felénk. Nem tehettem mást,
mint elő a pisztolyt, hogy elintézzem
magamat, ami ilyen sorsban az egyetlen
helyes teendő. Görgényi százados azonban megakadályozta öngyilkosságomat.
Kicsavarta a pisztolyt már fagyásnak
indult kezemből, emlékezetem szerint azt
mondta, hogy már csak reájuk való tekintettel se kövessem el, hátha segíthetek
a hadifoglyoknak. Egy orosz lovasjárőr
eközben körül is fogott bennünket. Állapotom igen rossz volt. Lábaim lefagyva,
járni alig tudtam. Kezeimen és orromon
is kezdődő fagyást éreztem. Agyam is nehezen működött.”

gyengék lemaradnak, járművek gázolnak
a gyalogosokba, minden rend felbomlik,
barátok, akik össze akartak tartani, egy
óvatlan pillanatban talán örökre elszakadnak egymástól. Éhezünk, semmi ennivalónk. Vánszorgunk faluról falura.
Éjjel-nappal, alvás nélkül. Ki tudja, hol
járunk? Az út lassan nyugati, majd déli
irányt vesz. Repülők jönnek megint, végigpuskázzák az utat. Szétfutunk a havas
mezőre, lapulunk a földön, a hideg hóban. … egyre több németet érünk utol. Itt
is, ott is pisztolyt fognak ránk. El akarják
venni a mieink szánkóját, lovait, s a legkisebb ellenkezésre lőnek. Bemegyünk
egy házba melegedni. – Marsch hinaus! –
ordítják bentről. Eleinte csodálkoztunk,
később megszoktuk. Egy faluban magyar
vezérkari tiszteket dobtak ki a padlásról.
Szabadban éjszakáztunk napokon át. Kis
tüzek mellett melengetjük didergő tagjainkat. Nappal nem mehetünk az úton,
leszorulunk a combig érő hómezőkre. –
Kutyák, dögöljetek meg! – mondják. Három ellenségünk van, a hideg, az éhség,
meg a németek.”

U

12. STÁCIÓ – JÉZUS MEGHAL A KERESZTEN (Penny parkoló DK sarka)
MÁRIA mondja: „Mi nagyobb fájdalom érhet egy anyát, mint fia halálát
látni! Én, aki ezt a Megváltót a világra
hoztam, láttam felnőni, tehetetlenül álltam keresztje alatt, amint lehajtotta fejét
és meghalt. Földi kínjainak vége volt, de
az enyémek megsokszorozódtak. De ennek így kellett lennie, és nekem el kellett
így fogadnom, így hát csak álltam, és
némán gyászoltam.”
KORODY Béla százados: „Mintha a
földből nőtt volna ki, olyan hirtelen bukkant fel előttünk az orosz gyalogság… Az
áttörés nem sokáig váratott magára. Páncélosaik úgy mozogtak a sűrű fehér ködben, mint az ősvilági szörnyek… A páncélosok véres utat törtek csatárláncunkon
keresztül.”

11. STÁCIÓ – JÉZUST KERESZTRE
SZEGEZIK (Penny mellett, NY-i oldalánál)
MÁRIA mondja: „Ahogy rálökték
Jézust a keresztre, készségesen engedte, hogy odaszögezzék. Szívemben éreztem a fájdalmat, ahogy kezét és lábát
átszúrták. Aztán felemelték a keresztet.
Ott volt, az én fiam, akit annyira szeretek, kigúnyolva, amint kínlódott, földi
életének utolsó pár pillanatáért küszködve. De én tudtam, hogy ennek így
kell lennie, csak álltam, némán, imádkozva.”
KÓNYA Lajos visszaemlékezése:
„Egy faluba reggel beérünk, fél óra múlva ott az orosz. A menekülés pánikszerű… Lihegő, fullasztó futás, néhányszor
végiggéppuskázzák az utat a repülők.
Alacsonyan szállnak, az ember belelapul
a földbe, tíz körömmel markolja a havat,
torkában dobog a szíve. A völgy fekvő
magyaroktól fekete. Hányan maradnak
fekve egy-egy ilyen légitámadás után! Az
oszlopok széthullanak. Egy versenyfutás,
könyörtelen tülekedés az országút, hullámzik, hömpölyög az áradat, a fáradtak,
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13. STÁCIÓ – JÉZUS TESTÉT LEVESZIK A KERESZTRŐL (RMF út bejáratánál)
MÁRIA mondja: „A tömeg hazament; nem volt többé zaj. Csendesen álltam Jézus egyik barátjával, és felnéztem

Megváltónk, a fiam holttestére. Később
két férfi leemelte a testet a keresztről, és
karjaimba tette. Mély gyász borított el.
De mély örömet is éreztem. Fiam élete
kegyetlen véget ért, de mindnyájunk részére életet is hozott. Tudtam, hogy így
kell lennie, és némán imádkoztam.”
STOMM Marcell altábornagy búcsúparancsa 1943 február 1-én: „Ezek után
kénytelen vagyok mindenkinek saját belátására bízni jövendőjét, mivel élelmet, lőszert és végrehajtható feladatot adni nem
tudok. A Magyar Haza mindenkor hálás
szeretettel fog visszaemlékezni a hős fiaira, akikhez hasonló sors csak keveseket
ért a magyar nemzetben. Isten Veletek,
Magyar Honvédek!”
U
14 .STÁCIÓ – JÉZUS HOLTTESTÉT
SÍRBA TESZIK (hídnál)
MÁRIA mondja: „Elvittük Jézus testét a sírhoz, magam igazítottam el, csendesen sírva, csendesen örvendezve. Még
egyszer visszanéztem szerető fiamra, aztán kimentem. Lezárták a sírt, és mielőtt
elmentem, arra gondoltam, hogy ennek
így kellett lennie… Így kellett lennie érted! Hittel fogok várni némán.”
KERESZTURY DEZSŐ: Sírvers
Hol nyugszunk, nem tudja
barát, feleség, gyerek.
Elszórt
Testünk nyomtalanul nyelte magába a
föld.
Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme.
Jóra parancs.
U
15. STÁCIÓ – JÉZUS FELTÁMAD
(a forrásnál, az innenső parton,
nem megyünk át a hídon)
MÁRIA mondja: „Csak hálás tudtam
lenni fiam értünk való áldozatáért. És
mégis, milyen üres volt az élet nélküle,
akit annyira szerettem! De mindössze
két nappal később minden elképzelést
felülmúlóan ez az űr csordulásig megtelt
örömmel: a fiam eltámadt! Megváltónk
megnyitotta a kaput egy új élet felé. Így
kellett lennie, érted való múlhatatlan
szeretete nem elégedett meg kevesebbel.
Mindörökre örülhetek, de sohasem némán.”

„Próbára teszem lelkedet; azt akarom, hogy megtisztuljon e mindennapos, rejtett vértanúság által.” (Jézus)

Szűz Máriás katonai zászlóinkról
Rainer Pál
„Sok szenvedés után
jobb jövőt remélve”
A Rab Mária-forráshoz közeli jutasi
katonai táborban, 1926. augusztus 8-án –
egy héttel Nagyboldogasszony és egy hónappal Kisasszony napja előtt – szentelték
fel Veszprém város és a m. kir Honvédség
büszkesége, az ekkor már csaknem két esztendeje működő a m. kir. Veszprém-Jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelő Intézet
Szűz Máriás zászlaját. A zászlószentelés
kapcsán emlékezünk meg a magyar (főleg
katonai) Szűz Máriás zászlókról.
A kegyes hagyomány szerint Szent István király, mivel bizonytalannak látta a
trónutódlás kérdését és nyomasztotta az
ország sorsa – halálát közeledni érezvén
– 1038. augusztus 15-én Magyarországot
Isten anyja, a Boldogságos Szent Szűz védelmébe ajánlotta. Azóta tiszteli a magyarság Szűz Máriát úgy is, mint Patrona Hungariae-t, azaz Magyarország védasszonyát,
röviden Pátrónáját.
A magyar pénzeken Mátyás király idejétől, 1468-tól (amikor a muzulmán törökök és a huszita csehek egyaránt fenyeget-

ték Magyarországot) a 19. század derekáig
folyamatosan (sőt elvétve még Ferenc József és Horthy Miklós korában is) valamennyi uralkodónk, ha nem is az összes,
de valamelyik pénzén szerepelt a Patrona
Hungariae ábrázolás. Sőt még az erdélyi
fejedelmek pénzein is, holott ők (a Báthoryak és II. Rákóczi Ferenc kivételével) protestánsok voltak.
A zászlók anyaga rendkívül sérülékeny.
Ezért a korai századokból nem, vagy csak
alig-alig maradtak meg eredeti zászlóink.
Viszont ismerünk róluk leírásokat és képes
ábrázolásokat (pl. a Képes Krónikából, 14.
század). A Szent István legendákból tudjuk, hogy István király Szt. Márton és Szt.
György zászlai alatt harcolt a pogány Koppány vezér ellen.
A stájerországi Mariazellben megmaradt egy 1512-es festmény, amely I. Lajos
király 1377-es törökök feletti győzelmét
ábrázolja. Ő volt az első magyar király, aki
valahol a mai Bulgária területén megütközött a törökkel. Az ott szerzett zsákmányt
– hálából, amiért a Szt. Szűz győzelemhez
segítette – a kegytemplom építésére fordította. A festményen fényözönben, égi jelenésként látjuk Szűz Máriát, mint a Napba

1. ábra: Lajos király csatája a törökkel, Mariazell, 1512. Feltehetően az egyik legkorábbi
Szűz Máriás magyar zászlóábrázolás. (Borošak-Marijanoviċ, Jelena: Zastave kroz stoljeċa.
Katalog Muzejskih Zbirki XXVII. Hrvatski Povijesni Muzej. Zagreb, 1996. 35.)

Öltözött Asszonyt. Ugyanilyen Mária kép
díszíti a magyar sereg fehér színű zászlaját
is. Bár sem Szt. István (997–1038), sem I.
Lajos (1342–1382) királyaink idejében még
nem voltak Szűz Máriás zászlóink – a kép
tanúsága szerint – 1500 tájától már számolhatunk ilyenekkel. Annál is inkább, mert
egyes adatok szerint már Mátyás király katonái Szűz Máriás zászlók alatt harcoltak a
huszitákkal. (1. ábra)
A 17. századtól már nagyobb számban
maradtak fenn zászlók. Ekkorra már általánossá vált egy olyan zászlótípus, amelynek
egyik oldalát (ország, megye vagy város)
címer, másik oldalát pedig Patrona Hungariae alakja díszítette. A harmincéves háborútól (1630-as évektől) a Habsburg birodalmi, cs. kir. zászlókon is megjelent Szűz
Mária, a zászló másik lapján itt a kétfejű
sasos birodalmi címer szerepelt. Az ekkor uralkodó II. Ferdinánd császár-király
(1619–1637) nagy tisztelője volt Máriának.
A zászlók színei még nem állandósultak,
változatosak voltak. Talán a vörös és zöld
szerepeltek leggyakrabban. (2. ábra)
A 18. század derekától 1918-ig a cs. (és)
kir. hadsereg ekkortól már fehér színű, főzászlóin, azaz ezredzászlóin (Leibfahne,

2. ábra: Császári gyalogsági zászló
Szűz Mária ábrázolása, 17. század
(BorošakMarijanoviċ, Jelena: Zastave kroz
stoljeċa. Katalog Muzejskih Zbirki XXVII.
Hrvatski Povijesni Muzej. Zagreb, 1996. 88.)
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„Semmi sem győzheti le azokat, akik a kereszt súlya alatt sóhajtoznak az én szeretetemért” (Jézus)
Hauptfahne) mindig ott szerepelt már a birodalmi címer és Szűz Mária. (3. ábra)
Szűz Mária alakja idővel nem csak a katonai, hanem számos más zászlóra is rákerült (nemesi felkelés, bandériumok, céhek,
ipartestületek, különféle egyesületek, társaságok. (4–5. ábra)
Persze más népeknél is előfordult az
erős Mária tisztelet, pl. bajorok (Patrona
Bavariae), lengyelek stb.
1790-ben meghalt II. József, a „kalapos
király”, aki nem koronáztatta meg magát,
hogy a koronázási eskü ne gátolja abszolutisztikus, a rendi alkotmány elleni reformtörekvései bevezetésekor. Az ország
nemessége megkönnyebbülve sóhajtott fel.
A császár által Bécsben őriztetett Szt. Koronát ünnepélyes, díszes bandériumokból
álló menetben hozták haza Magyarországra. Erre az alkalomra készült a Veszprém
városi nemesség egy olyan fecskefarkas
zászlaja, amelyiken Magyarország címeré-

3. ábra: A cs. (és) kir. hadsereg 1859 M
gyalogsági ezredzászlója. Lényegében 1918-ig
ezeket használták (Borošak-Marijanoviċ,
Jelena: Zastave kroz stoljeċa. Katalog
Muzejskih Zbirki XXVII. Hrvatski Povijesni
Muzej. Zagreb, 1996. 125.)
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ben, a hármas halom alatt, a heraldikailag
bal oldali halom csúcsán ott áll Szűz Mária alakja, feje felett félkörben „PATRONA
HUNGARIAE” felirattal. (Tudomásom
szerint ez az egyedüli olyan magyar címerábrázolás, ahol Mária alakja magában a címerben került ábrázolásra.) (6. ábra)
Az 1848/49-es szabadságharc hadizászlói a cs. kir. hadizászlók mintájára
készültek. A fehér alapszínű zászlók széleit itt persze nem fekete-sárga-vörös-fehér
pártázat, hanem vörös-zöld farkasfogak
szegélyezték. A sasos címer helyett pedig
Magyarország (kezdetben koronás, majd a
debreceni trónfosztás után jobbára korona
nélküli) kiscímere került rájuk, másik felükre pedig Magyarország Pátrónája.
A kiegyezés után felállított M. Kir. Honvédség zászlóin Magyarország angyalos,
koronás középcímere szerepelt. A másik
oldalon Szűz Mária helyett az uralkodó, I.
Ferenc József koronás névbetűi (1FJ) kaptak helyet. Állítólag a király így akarta kifejezni az ország nem katolikus lakossága
iránti toleranciáját.
Az 1919-es kommün alatt természetesen nem használták a nemzeti jelképeket.
A Nemzeti Hadsereg (1922-től ismét M.
Kir. Honvédség) – anyagi megfontolásból
– részint tovább használta az 1918 előtti
honvédség zászlóit, részben lehetővé tette,
hogy az alakulatokat befogadó települések
lakói adományozzanak zászlót a csapattes-

teknek (persze átvállalva a zászlókészítés
és zászlószentelési ünnepség valamennyi
költségét). Utóbbi zászlókra nézve 1919ben kiadtak egy szabályozást, amelyben
többé-kevésbé megszabták, hogy a zászlóknak nagyjából, hogyan kell kinézniük
(fehér alapszín, széleken vörös-zöld lángnyelvek, egyik lapon Patrona Hungariae,
a másik zászlólap az államforma eldőltéig
egyelőre szabadon hagyandó).
Az adományozott zászlók között egyaránt voltak kis és középcímeres darabok,
természetesen sem a címer, sem a Szűz
Mária ábrázolások nem voltak egységesek.
Előfordultak az adott tájegységre jellemző
díszítések is. A református többségű Debrecen a helyi hajdúezrednek adományozott
zászlón Patrona Hungariae helyett a város
címerét (zászlós Isten báránya) tüntette fel,
amely egyúttal a Magyar Református Egyház és a Tiszántúli Református Egyházkerület címere is.
A Horthy korszakban 1938 decemberében került sor rendszeresített csapatzászlók
bevezetésére. A vörös-zöld lángnyelvekkel
szegélyezett, fehér zászlók egyik oldalán
az angyalos, koronás középcímer, a másikon Patrona Hungariae kapott helyet. A
„Nagyasszony” ezúttal a teljesen reálisan
ábrázolt koronázási jelvényekkel (Szt. Korona, jogar, országalma) szerepelt. Utóbbit
a Szűz balján ülő kis Jézus tartotta a bal
kezében. Az 1938 M zászlók háromféle

4. ábra: A Veszprém vármegyei nemesi felkelés egyik lovassági századzászlója, 1809
(Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém – Iparművészei Gyűjtemény ltsz. 56.11.1)

„A kereszt alatt az ember megtanul szeretni; nem adom meg mindenkinek,
csak azoknak a lelkeknek, akik a legkedvesebbek nekem.” (Jézus)
méretben készültek: 1. gyalogság (120x140
cm), 2. huszárok, tábori tüzérség (80x80
cm), 3. kerékpárosok, gépkocsizó lövészek,
utóbb motorizált és légvédelmi tüzérek,
páncélosok, műszakiak részére is (40x40
cm). A legkisebb zászlót egy „G” alaphangú ezüst kürtre függesztve hordozták. (7.
ábra)
1945 után nyilvánvalóan már semmilyen vallásos, egyházi ábrázolás nem volt
„aktuális” arra, hogy a m. kir. Honvédségből előbb „demokratikus” Honvédséggé,
majd rövidesen Néphadsereggé váló, külsőségeiben, jelképeiben is „szovjetizált”
magyar haderő hivatalos zászlóján szerepeljen. Hogy Pátrónánk nélkül mire jutottunk, minden egészséges gondolkozású
ember megítélheti, aki ismeri, vagy pláne
maga is átélte, megtapasztalta a szocializmus évtizedeit.
Visszatérve a jutasi zászlóra, erről csak
nemrégiben, véletlenül derült ki, hogy a
Veszprém megyei születésű és Gödöllőre való költözése előtt, 1900–1907 között
Veszprémben (a cserháti Galamb utca
9-ben) élt Nagy Sándor (Németbánya, 1868.
május 18.– Gödöllő, 1950. március 14.) festő és iparművész, a gödöllői művésztelep
jelese tervezte. Ugyanis a Gödöllői Városi
Múzeum művészettörténésze, Őriné Nagy
Cecília átküldte a veszprémi Laczkó Múzeumnak egy olyan náluk őrzött Nagy Sándor-féle zászlóterv rajzának a képét, ame-

lyen a Patrona Hungariae ábrázolás mögött
a veszprémi vár látképe látszik, gondolván,
hogy mi pontosan tudjuk, milyen zászló
lehet ez. Kezdetben „nem kapcsoltam”, de
miután Gödöllőn előkerült a zászlót a város nevében adományozó Komjáthy László
veszprémi polgármester Nagy Sándorhoz
1926. február 28-án írt levele, amelyben az
„altiszti zászlót” említette, „leesett a tantusz”.
Sajnos a zászló már nincs meg. Talán
azon a máglyán hamvadt el, amelyet 1945.
április 23-án, Gutenecknél az amerikai katonák raktak az altisztképző intézet benzinnel lelocsolt felszereléseiből és készleteiből, amikor a háborús események folytán
a Német Birodalomba kitelepült jutasiak a
háború végén megadták magukat az USA
haderőnek. Ismerjük viszont a fényképét,
a zászlószentelés alkalmával készült, 63
felvételt tartalmazó albumból, amelynek
egyik példánya a Laczkó Dezső Múzeumban található.
A zászló feltételezhető mérete kb.
140x160 cm lehetett, mindkét oldala fehér
színű volt, szabad oldalait vörös és zöld farkasfogak szegélyezték. A két hosszoldalt
8–8, a szabad rövid oldalt 7 db. Bal oldalán
Magyarország Védasszonya állt a holdsarlón, glóriás fején a magyar Szent Koronával, jobbjában kettős keresztes ország
almával, baljában a kis Jézussal. Hosszú,
kibontott haja derékon alul leért, alakjából

5. ábra: A Herendi Levente Egyesület zászlaja, 1925 (Laczkó Dezső
Múzeum, Veszprém – Történeti Gyűjtemény ltsz. 85.148.1.)

fény sugárzott a lábai mögött hátul látszó
veszprémi Várra. Szűz Mária alakja alatt
volt olvasható a zászló jelmondata: „SOK
SZENVEDÉS UTÁN JOBB JÖVŐT REMÉLVE”. A zászló jobb oldalán egyenes
állású, csücsköstalpú pajzsban Magyarország Szent Koronás színes kiscímere volt
látható. Bár csak a Madonnás oldal tervrajzát ismerjük, de a Szent Koronából sugárzó
fénysugarak erősen emlékeztetnek a Szent
Szűzből áradó fénysugarakra, így feltételezhető, hogy a címeres oldalt is Nagy Sándor tervezhette. A Madonnás oldal tervrajza nem a teljes zászlólapot, hanem csak
Mária alakját tartalmazza, a zászló szélén
található farkasfogak nem kerültek ábrázolásra. Ezért állhatott elő az a sajátos és
némileg suta helyzet, hogy a szűz glóriája
felül vízszintesen lecsapott (nyilván itt már
a farkasfogakkal számolhatott a művész).
A zászlóhoz – fényképek tanúsága alapján
– legalább két zászlószalag tartozott. Egy
nemzeti színű, az egyik ág fehér sávjában
„Hazádnak rendületlenül…”, a másik ág fehér sávjában „Horthy Miklósné” felirattal
(a kormányzóné adománya) és egy fehér,
Veszprém város színes címerével (Komjáthy László polgármester adománya). (8–10.
ábra)
A zászlószentelésre Rott Nándor megyéspüspök által celebrált szentmise keretében került sor, Horthy Miklós kormányzó és kísérete jelenlétében. A zászlóanya

6. ábra: Patrona Hungariae alakja Magyarország
kiscímerében a Veszprém városi nemesség
zászlaján, 1790 (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
– Iparművészei Gyűjtemény ltsz. 56.1.1)
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„Ne csüggedj el, ha nem sikerül minden úgy, ahogy szeretnéd.”

7. ábra: A Magyar Királyi Honvédség 1938 M csapatzászlója (Závodi Szilvia szerk.: 100 év
100 műtárgy a XX. század hadtörténetéből. Jellemző műtárgyak a Hadtörténeti Múzeum
gyűjteményeiből. Budapest, 2012. 95.)

8. ábra: A m. kir. Veszprém-Jutasi Honvéd Altisztképző és Nevelő Intézet zászlajának Szűz Máriás
oldala, 1926 (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém –
Történeti Fényképgyűjtemény ltsz. 69.3636.)

a kormányzó felesége, Purgly Magdolna
volt. A szertartásnál közreműködött árvai
Nagy Bálint r. k. tábori esperes, a r. k. tábori püspökség képviseletében és bátorkeszi
Kiss Sándor ref. tábori lelkész, a protestáns tábori püspökség képviseletében.
Megjelent számos előkelőség pl. József kir.
herceg tábornagy, bulcsi Janky Kocsárd
lovassági tábornok, a m. kir. Honvédség
főparancsnoka, Görgey György testőr ezredes, a m. kir. Testőrség parancsnoka,
Óváry Ferenc országgyűlési képviselő,
Magyar Károly, Veszprém vármegye főispánja, Komjáthy László, Veszprém város polgármestere, Keczer Imre alispán

rancsnoka vette át és mutatta fel a csapatoknak. Az ünnepség keretében az intézet
4. évfolyamát végzett növendékek már az
új zászlóra tették le az esküt.
A zászló jelmondatát Rhé Gyula régész választotta, állítólag eredetileg
Kecskeméthy Mihály veszprémi nagyprépost szavai voltak, aki ezekkel a szavakkal
kért kegyelmet Veszprém városának a várost (Rákóczi hadainak korábbi megvendégelése miatt) elpusztítani készülő Siegbert
Heister császári tábornagytól a vezér péti
táborában, 1704 májusában.
Rainer Pál történész
Laczkó Dezső Múzeum

helyettes, Kránitz Kálmán nagyprépost,
felszentelt püspök, Szentes Anzelm zirci
ciszterci perjel, Strausz Antal veszprémi
kanonok plébános, Csajághy Károly kúriai
bíró, Horváth Károly miniszteri tanácsos,
Czövek Imre tanácsos, Hanitz Gáspár műszaki tanácsos, dr. Horváth Béla, Bokrossy
Jenő, Rosos Károly, Szigethy Ferenc városi
tanácsosok, dr. Totth Béla vármegyei tiszti
főügyész, Dr. Kiss Ernő kir. ügyész, Witz
Béla, a cserkész szövetség országos elnöke,
dr. Pusch Ödön veszprémi kegyesrendi (piarista) főgimnáziumi igazgató. A frissen
felszentelt zászlót vitéz Vajtafy (Vasek)
Ottó alezredes, az altisztképző intézet pa-

9. ábra: A m. kir. Veszprém-Jutasi Honvéd Altisztképző és
Nevelő Intézet zászlajának magyar címeres oldala, 1926
(Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém – Történeti Fényképgyűjtemény ltsz. 69.3635.)

16

10. ábra: Komjáthy László Veszprém város polgármestere zászlószeget ver be a jutasi altisztképző zászlajának rúdjába, 1926. augusztus 8. (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém – Történeti
Fénykép-gyűjtemény ltsz. 69.3678.)

„Gyakorold a jót, ne szegje kedvedet sem az unalom, sem a fáradtság. Célod legyen mindig előtted!”

A Keresztút-témaindító kiállítás margójára
Rácz Katalin
Argyelán Jánosné Szakály Margit az
egyesületünk szeretett és tisztelt amatőr
szobrászművésznője, aki nyugdíjba vonulása után tanult bele a szobrászkodásba s
azóta folyamatosan alkot, s keresi a lehetőségeket, hogy alkotásait – amelyekbe beleteszi szívét-lelkét –, jó helyekre ajándékozhassa. Margit – akit közelebbi barátai
Huginak szólítanak – még Tóth Zsuzsanna
Sára tanárnő révén került a Rab Mária-forrás holdudvarába, mindjárt az elején , amikor 2009 május elsején részt vett az első alkalommal szervezett tereprendező napon.
Gyermekeit, unokáit is hozta – sürgött-forgott, megtalálta a tennivalókat. Gyönyörű
virágkoszorút alkotott a 2008-ban állított
első kezdetleges fakeresztre. Keze munkája, művészi ízlése új értéket, új színt hozott
a forráshoz. A Nyolc Boldogság terítő ötletét rögtön felkarolta és ő volt az, aki kitalálta a technikát, kiszabta, megvarrta, saját
csipkével szegélyezte – s utána már csak
szét kellett osztani a hímző asszonyoknak.
A kiszáradt kút tátongó ürege az ő ötletének köszönhetően kapott díszes vasrácsostetőzetet, amelyre bronz domborművet
applikált Rab Máriáról a Tóth Zsuzsa néni
Mária-képe alapján. A kút fölé pedig megörökítette a Rab Mária-legendáját a Mária
segítségéért esedező fogollyal... Amikor
jön a forrás körüli rendezvényekre, a misékre Mária-ünnepen, Kisasszony-napon
– a hely virágdíszbe borul keze nyomán.
S mindezt háttérbe húzódva, olyan szerényen, mintha láthatatlan tündérkezek csinálták volna.
Margit remélem megbocsátja, hogy
kicsit reflektorfénybe állítom nagylelkű
munkásságát. A Hősök Keresztútja ötlete
őt is fellelkesítette és elkezdte megtervezni a stációk-domborműveit. Több hónapja
dolgozik rajta, véleményezteti, javítgatja,
csiszolgatja. Az biztos, hogy a szíve-lelke
benne van. Húsvét táján aztán adódott a
lehetőség, hogy a Szent Mihály székesegyház altemplomában kiállíthatta a munkáit,
többek között ezeket a vázlatokat. Ekkor
keresett meg Margit azzal az ötlettel, hogy
legyen ez a kiállítás a Hősök Keresztútja-megvalósítási projekt következő kis
lépése, amelyben népszerűsítjük a veszprémi keresztút gondolatát. Hiszen Veszprémben nincs keresztút. Kálvária-domb

A feldíszített Rab Mária-forrás a kovácsoltvas kútfedéllel és a domborművel

van – de ott nincs nyoma keresztútnak – a
Benedekhegyen van nyoma egy harmincas
években elkezdett első stációnak – de a keresztutat soha nem építették meg. Közösen
összeállítottuk a mellékelt „közös gondolkodásra hívó” kiállításplakátot...A kiállítás
tavasztól őszig látogatható volt csak szeptemberben kellett lebontani. Bízunk benne,
hogy kis lépésekkel sikerül a veszprémi
keresztút gondolatát a köztudatba ültetni.
A „véletlenek”. Mialatt ez a kiállítás
az altemplomban lassan szivárogtatta a
veszprémi keresztút gondolatot – én Miklós bátyám révén bekerültem utastársnak
egy összeszokott társaságba, akik már évtizedek óta rendszeresen járnak Rahóra,
Kárpátaljára kirándulni. Így ezév júliusban
egy fájdalmasan felejthetetlen útazásban

Vázrajz a keresztúthoz

volt részem – s ugyanakkor egy – számomra – sorsszerű találkozásban is! A kirándulás szervezője ugyanis a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának az elnöke,
Nick Ferenc nyugdíjas katona és felesége
Kati: ők voltak, akik a kirándulásokat vezették és akik a természeti és kulturális látványosságokban gazdag programot összeállították. Kicsit rálátva rácsodálkozhattam
az egyesület szerteágazó tevékenységének
gyümölcseire: a régi magyar területen felállított faragott emlékművekre, kopjafákra.
A sűrű program miatt alig volt idő beszélgetni így szinte csak az utolsó napokban
tudtam meg, hogy az ő alapítványuk szervezte meg nyugdíjas katonákból és külföldi
fafaragókból azt a csapatot, amelyik a vasvári szentkút pár éve átadott keresztútját
faragta. Azt olvastam róla, hogy „a Szentkúti ős-bükkös területén a világon egyedülálló, tizenöt stációból álló keresztutat
különböző nemzetek és vallások, különböző
művészi szint és stílus képviselői közösen,
határok nélküli összefogással alkották (5
ország 18 művésze), így joggal nevezhetjük
a szeretet keresztútjának”. Ugyancsak ők
faragták a szlovákiai Alsóbodokon felállított keresztutat Eszterházy János megtalált
hamvaira épülő emléktemplomhoz. A sorsszerűség gyanúját megerősíti, hogy tavaly
márciusban volt szerencsém ellátogatni
Alsóbodokra a nemzetek közötti megbé-
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„Emlékezz Jézusra, aki szelíd és alázatos szívű. Még sohasem bántam meg, hogy szelíd voltam, de lelkiismeretfurdalást éreztem, és
meg kellett gyónnom, ha egy kicsit kemény lettem.”

Bronz dombormű Rab Máriáról a kovácsoltvas
kútfedélen

kélést ápoló Charta XXI. egyesület szervezésében. Az Eszterházy János szenvedéstörténetét ábrázoló keresztút igen nagy
hatással volt rám. Ennyi egy irányba mutató véletlen együtt már nem lehet véletlen!!!
Megértettem, hogy a tervezett veszprémi
keresztutunk, a Hősök Keresztútja megvalósításában ajánlatot kell kérnem a Falvak
Kultúrájáért Alapítványától, hiszen ennél a
két keresztútnál jobb ajánlólevél nem lehet,
s ki más készíthetné el autentikusabban a
veszprémi Hősök Keresztútjának stációit
mint a nyugdíjas katonák!
Keresztút építése egy városbelterületén nem egyszerű: hiszen tervezési, engedélyeztetési procedúra és megvalósítási
szakaszai egymásra épülnek és bármikor
megakadhat az egész egy ki nem adott engedély vagy forráshiány miatt. Ezért csak
kis – sokszor csak tájékozódó – lépéseket
tehetünk. Amint hazaértem megkértem
az ajánlatot stáció-faragásra. A nagyvonalú ajánlat szinte csak az önköltséget tartalmazta – a fafaragók egyheti ellátását és
némi eszközhasználati díjat – igazán gáláns
ajánlat, élni kell vele! Persze az előfeltétele
is van: 1. elfogadott művészi terv, 2. engedély a keresztút felállítására és 3. faanyag.

Nos, hosszú folyamatnak nézünk elébe… de megpróbáljuk, kis lépésekkel.
Ehhez kérjük Rab Mária hathatós segítségét!

IMAHÁTTÉR
A KATONÁKÉRT
A Hét Domb Egyesület a Jutasi Altisztképző jogutódjának – a
MH Altisztképző Akadémiája – Szentendre - tábori lelkészség támogató imahátterének ajánlkozott , melyet elfogadtak. Imádkozunk a határvédelemben és a külföldön szolgálókért, családjaikért. A Rab Mária-forrásnál elhangzó minden
közös imát és a szentmisét a Jutasi Altisztképző emlékére
és a mindenkori hazát védő magyar katonákért ajánljuk fel.
Alkalmanként külön imakéréseiket is teljesítjük.
Kapcsolattartó: Kurekné Klári 06-88-443-640
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Amely segítség akár Önön keresztül is
érkezhet! Ezzel kapcsolatos javaslatot szívesen fogadunk a het.domb@gmail.com
címen!

ÁLLANDÓ
SZENTSÉGIMÁDÁS

a Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom –
Mindszenty Emléktemplom Örökimádó kápolnájában
(cím:Veszprém, Cholnoky Jenő u., a lépcsőn felmenve
a főbejárattól jobbra).
Nyitva reggel 6.00 órától este 23.00 óráig.
Információ a helyszínen, és a plébánia honlapján:
http://magyaroknagyasszonyaplebania hu/
bejelentkezes-szentsegimadasra/orokimadas-tajekoztato/
A Hét Domb Egyesület tagjai részére a szentségimádási
időpontokat koordinálja: Kurekné Klári 06-88-443-640

„De a szelídség nem jelenti azt, hogy mindent szó nélkül hagyunk. Azt nem! Szelídítsük a parancsot, de ne hagyjuk elhomályosítani.”

Kolostoriskola-ajánló

Rácz Katalin

2019 június 4-én egy 1-napos rendezvény
helyszíne volt a jezsuita templom és a görög apácakolostor-rom. A kolostoriskola
célja az volt, hogy a veszprémi és Veszprém környéki fiatal lányok megismerkedjenek a magas erkölcsi értékek mentén
gondolkodó és érző ciszterci szerzetesnők
személyével és erkölcsi világával, és a
tantárgyakon keresztül bepillantsanak az

anyagelvű világon túlmutató életszemléletükbe. A mai fogyasztói társadalomban
szocializálódott fiatal lányok szokatlan és
újszerű nézőponttal ismerkedhettek meg.
Kötetlen és nyílt beszélgetéseik során az
élet széles területére kiterjedően szembesültek a ciszterci nővérek sugárzóan okos,
bölcs, emelkedett, tisztánlátó gondolkodásával, világlátásával. Felemelő és megtisztító találkozások, élmények után a lányok
reményből és lelkierőből perspektívát és

muníciót kaptak életük későbbi nehézségeinek elviseléséhez.
A Ciszterci Kolostoriskolával hagyományt szeretnénk teremteni és megrendezni minden évben a fiatal lányok számára, hogy méltó módon elevenítsük fel
a Veszprémvölgyi görög apácakolostor
szellemi örökségét, amelyet Gutheil Jenő
Árpád-kori Veszprém című könyvében az
„első magyar nőnevelő intézetként” jellemzett.

Ciszterci Kolostoriskola
2019. június 4. Veszprémvölgy

Iskola nyáron?
Tanév vége felé járt az idő. Egy-két témazáró még hátravolt, de az iskolapadban
ülők már a nyári szünetre szövögették
jobbnál jobb terveiket. A harsogó napsütés jelezte, hogy nemsokára itt a vakáció.
Kinek jut eszébe ilyenkor a kötelező mellett még egy másik iskolába is beiratkozni?
Igaz, hogy csak egynapos, de mégis csak
tanulásról szól. Bármilyen meglepő, mégis
akadtak önként jelentkezők.
Miért itt?
Hát hol is volt ez az iskola? A hely magáért beszél: Veszprémvölgy, a görög, majd
később ciszterci monostor romjainál. Sajátos hagyományt őriznek itt a kövek. Szerzetesnővérek éltek itt, akiknek imája, dolgos
élete hosszú évszázadokig hirdette hűségesen az evangéliumot. 1543-ban azonban
elnémult a völgy, amikor a török hadsereg

A ciszterci nővérek berendezték a „tantermet”

közeledtével a nővéreknek menekülniük
kellett. A történelem emberpróbáló viharai
miatt soha nem tudtak visszatérni. Amit
azonban ránk hagytak, a krónika elbeszélései szerint, az élő hagyomány, követendő
példa nekünk, ma élő ciszterci nővéreknek.
Közösségünk számára több mint tíz éve zarándokhely a veszprémvölgyi monostor és
a jezsuita templom. Időről-időre eljövünk
ide imádkozni, hallgatni a csendet, könyörögni, hálát adni. Minden alkalommal
megérint bennünket, hogy bár láthatatlan
módon, de mégis mennyire valóságosan jelen vannak itt az előttünk járók.
Honnan jött az ötlet?
A gondosan feltárt romok, a szépen
felújított templom, a gyönyörű természeti
környezet önmagába is ide vonzza a látogatókat. Ám az itt élők számára mégis komolyabb üzenete van Veszprémvölgynek.

Külső sátor-tanterem a görög apácakolostor romjai
között

2015-ben, a szerzetesek évéhez kapcsolódva egy nagyszerű konferenciának lehettünk résztvevői ezen a szent helyen. A
szervezők (Hét Domb Egyesület) minden
szerzetesközösséget meghívtak, akik valaha ezen a területen tevékenykedtek, hogy
meséljenek az életükről, mutassák be, hogyan élnek ma, kikhez és milyen módon
szól a küldetésük. Nem titkolt vágyukat
fejezve ki ezzel, hogy ne csak kulturális
rendezvények, hanem vallásos programok
színhelye is legyen. A romoknál felállított
kereszt és a kis harangok, amiket ajándékba kaptunk, hívogató jel maradt mindnyájunk számára.
Jó néhány hónappal ezelőtt, mint régi
kedves ismerősünket kerestem telefonon
Rácz Katalint, a Hét Domb Egyesület elnökét egy cím miatt. Sok mindenről beszélgettük, és a szokásos módon előkerült
Veszprémvölgy. A kis harang hívogató

Záró ceremónia a jezsuita templomban
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„Az Úr sok kegyelemben részesít, hogy magához hívjon, és már azt hisszük, hogy ujjunkkal érintjük az eget.”

hangja azonnal megcsendült a szívünkben:
„Jó lenne megint összejönnünk itt, megtölteni élettel a romokat, és valahogyan átadni
a hely szellemét, a ciszterci élet gazdagságát a mai fiataloknak!” Elindultunk a közös
gondolkodás útján. Kati számára fontos

Nyitó ceremónia a görög apácakolostor-rom
Keresztjénél

üzenet volt, hogy ezt a monostort a magyar
nőnevelés bölcsőjeként emlegetik a történészek, és ma is milyen jó dolog hallgatni
a szerzeteseket, meríteni bölcsességükből.
Szóval, tanuljunk! Persze, ehhez megfelelő
keretek szükségesek, akkor lesz igazán hatékony. Hát, így jutottunk el a Kolostoriskola gondolatáig. Igaz, nem vagyunk taní-

tó rend, az iskola fogalma azonban nem áll
messze tőlünk, mert a ciszterciek a szeretet
iskolájaként emlegetik a monostort, ahol
valóban a legfontosabb „tantárgy” kerül
előtérbe.
Kiknek szól?
Maga a hely a nőneveléshez kapcsolódik, ezért úgy döntöttünk, hogy elsősorban
középiskolás lányoknak hirdetjük meg,
akik Veszprémben vagy a környékbeli iskolákban tanulnak. A szerzetesség, és
ezen belül a ciszterci életforma sok olyan
kincset rejt magában, ami nem csak a nővéreknek szól, hanem útmutató, életeligazító
lehet a világban élő keresztények számára
is. Azért gondoltunk gimnazista korosztályra, mert a felnőtté válás útján, az élet
nagy döntései előtt talán nem árt, ha megismernek egy olyan életszemléletet, amely az
imádságban gyökerezik, az Isten szeretetét
helyezi előtérbe és ebben a kapcsolatban elmélyülve fordul minden ember felé.
Hogyan telt a nap?
Mivel senkinek sem volt kötelező a részvétel, ezért nagy izgalommal vártuk, hogy
vajon mennyien jelentkeznek. Sokáig nagy
csend volt, aztán hirtelen ugrásszerűen
növekedni kezdett az érdeklődők száma.
Végül 67 név került fel a listára 7-től 12-ig
osztályosig. Nagyrészt a Padányi Gimnáziumból jöttek a lányok, de képviselte magát
a Lovassy Gimnázium és a Deák Ferenc
Általános iskola, valamint Nemesvámosról
is érkezett egy lelkes csapat. Korosztályok
szerint két csoportba osztottuk őket és kijelöltük a tantermek helyét. Az egyik a templom lett, a másikhoz pedig egy nagyméretű

Kismarosi Ciszterci nővérek a görög apácakolostor-romnál
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sátrat gondoltunk, amit romokon terveztünk felállítani.
Kialakult a Kolostoriskola órarendje, a
tantárgyak komoly megnevezése azonban
rövid tanórákat és ehhez kapcsolódó kön�nyű, játékos feladatokat takart. A történelem és földrajz órákon a diákok bepillantást nyerhettek a ciszterci rend kialakulásába, megismerhették azt a sokszínű világot,
ami ma a ciszterci családot jellemzi. A
kvízjáték és a vaktérképes feladat igencsak
felpezsdítette a csapatokat. Az irodalomóra
a ciszterci írók gazdag lelki világát tárta
elénk. Clairvaux-i Szent Bernát és Helftai
Szent Gertrúd egy-egy rövid írása képze-

Ebédszünet a romok között

letbeli utazásra hívott bennünket a középkor nagyjainak megismerésére. Egészen
úgy szóltak hozzánk, mintha ők is ott ülnének velünk a Séd partján, az aranyló napsütésben, a madarak hangját hallgatva, rácsodálkozva Isten szerető jelenlétére. Az önismeretóra sem volt hiábavaló. Szent Bernát
fontos üzenetével kezdődött: „Az első ajándék, amit Istentől kaptál, te magad vagy!”

Folyik a tanítás a sátor-tanteremben

„Nem tudjuk viszont, hogy a növekedéshez keserű kenyérre van szükségünk: keresztekre, megaláztatásokra, próbákra, ellenvetésekre.”

ebéd volt. Bőven volt lehetőség repetára,
éltünk is ezzel a lehetőséggel.

Búcsúzás előtti utolsó fénykép a nővérekkel

Jó volt hallani arról, hogy milyen sokfélék
vagyunk, és milyen segítséget kaphatunk
egymás és önmagunk megismeréséhez. Az
órarendben szerepelt az osztályfőnöki óra
is. Ez alkalommal fórum jellege volt, sok
jó kérdést fogalmaztak meg az érdeklődők,
nagyon kellett igyekeznünk, hogy mielőtt
kicsöngetnek mindenki választ kaphasson.

világíts!”, egészen látványosan mutatkozott meg a kipirult arcokon.
A tanítási nap végén szentmisét ünnepeltünk. A romok fölött felhangzó Isten
Igéje, a homília egyszerű szavai, részesedés az egy kenyérből örömmel járt át bennünket, és elmélyítette a nap minden ajándékát.

Nem is imádkoztunk?
Teltek-múltak az órák, a déli harangszó
a kereszt körül gyűjtött egybe minket. A
déli imaórán igazi szerzetesmódra, két kórusban énekeltük a zsoltárokat. Az imádság átívelt korokat és századokat, Isten
közelébe vitt minket és azokat, akiket a
szívünkben hordozunk. Ekkor már tűzött a
nap, és mosolyogva állapítottuk meg, hogy
a ciszterciek híres mottója, a „Lángolj és

Mi történt a szünetekben?
A tanórák egymást váltották, de azért
közben volt idő az energiatartalékok pótlására is. A szünetekben vajas-lekváros
kifli, meggylé, almalé várta a diákokat. A
kismarosi monostorban készült termékek
– tekintettel a nagy éhségre, szomjúságra
– osztatlan sikert arattak.
Ám a nagy meglepetés a veszprémi
szervezők, önkéntesek jóvoltából a meleg

Játékos tanítás a jezsuita-templomban

Miért valósulhatott meg a terv?
A Kolostoriskola gondolata csak lehetőség maradt volna, ha nincsenek nagylelkű
pártfogók, akik a háttérben önkéntes munkával, anyagi segítséggel és nem utolsó
sorban imával támogatták az ügyet. Külön
köszönetet szeretnénk mondani Rácz Katalinnak a Hét Domb Egyesület elnökének,
aki szívvel-lélekkel mindent megtett azért,
hogy – ha csak egy napra is – de életre
keljenek az ősi romok, megelevenedjen az
imádság helye, és szorgalmas diákokkal
teljenek meg a padok a szeretet iskolájában.
Hálásak vagyunk Héthelyi Rékának, a rendezvény fővédnökének, Némethné Károlyi
Jolánnak a program védnökének, Veszprém
MJV Önkormányzatának, Medveczky
Miklós atyának és a Szent László Plébánia
híveinek, Radnai Éva tanárnőnek, a meghívásra igent mondó iskoláknak, a Kolostorok és Kertek Kft.-nek, és mindazoknak,
akik lehetővé tették a szép napot.
Egy iskola azonban csak akkori igazi,
ha tanulók is vannak. Köszönjük a diákoknak, hogy eljöttek és velünk töltötték ezt
a napot. A bizonyítványosztáskor kiderült,
hogy senkinek sem kell osztályt ismételnie, sőt még pótvizsgáznia sem. Szent Pál
szavaival mindegyik tanuló kiváló eredménnyel tanúsította: „Ha szeretet nincs
bennem, semmi sem vagyok.” Így felsőbb
osztályba léphettek a diákok, és folytathatják tanulmányaikat, mert „a szeretet soha
meg nem szűnik!” Akinek van kedve, csatlakozzon hozzájuk jövőre is!
a ciszterci nővérek Kismarosról

Déli ájtatosság a görög apácakolostor-rom Keresztjénél
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„Ha Isten nem kényeztet, nem becézget, akkor is jónak kell maradnod. Türelemmel kell enned kenyeredet, ha száraz is, akkor is végezned kell
kötelességeidet, ha nem most kapsz jutalmat érte.”

A Csatári virrasztás élményei
2019. július 12-ről 13-ra virradó éjszakán

Kurekné Klári

Kézbe vettem a meghívót és a
programot – elgondolkodtam: –
Mi mindent kínál lehetőségként
spirituális létünkben való
előrehaladáshoz: vagy mit
mulasztunk, ha a hívást
elengedjük, vagy mentegetőzünk,
saját magunkkal elfogadtatva,
hogy miért is nem?
A Szent Vér rózsafüzér imádság a Csütörtöki Engesztelő imacsoport vezetésével
hangzott el, egy összeszokott, egymás jól
ismerő, „lelki rokonságban” lévő hölgyektől úgy, hogy átérezték az ima lényegét –
magukkal tudták ragadni a többieket.
Az esti – már szinte sötétben kezdődő
szentmise Miklós atyával sajátos elmélyedésre sarkallt. Olyasmi kezdődött el, amit
egy éve vártunk repesve. Egy megszentelt
éjszaka, áhítatos lelki találkozások, és találkozás magunkkal.
A felajánlás az abortusz magyarországi megszűnéséért a Betlehem Ima- és
Életvédő csoport vezetésével és előimádkozásával hitelesen fejezte ki a bánatot, a
fájdalmat, és könyörgést, esdeklést, hogy a
jövőben ne így legyen. Ha Veszprém minden lakója a Csatár hegy lábainál tolongott
volna, az sem lett volna sok a könyörgőkből.
A Mária-dalok Tímár Veronika előadásában a karzatról szóltak, a Szűzanya
„igen”-je utáni rendelt életének mozzanatairól, a Loretói litániában is elmondott
tulajdonságainak dicséretei bensőségesen
énekelve. Szívesen hallgattuk volna még,
vagy énekeltük volna vele együtt.
A Rózsafüzér után az éjféli Szentórát
Tóth András Sándor atya vezette már teljes
gyertyafényben.
Ő sem először járt már itt a kápolnához
vezető villanytalan, hepe-hupán. Mert ott
már út sincs. Jött, mert jönni akart. Oda.
És nagyon vártuk már a vele együttimádkozást. Mily hamar eltelt az óra!
A következő órában az ottmaradt virrasztók – most örvendetesen jóval többen,
mint előzőleg Szent Mihály arkangyalról
olvastak fel, hozzá fohászkodtak.
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Medveczky Miklós atya tartotta a misét este és
hajnalban is

Két órától Rózsafüzér következett
elgondolkodva,lelkesült imádság és énekek. Aki lekonyult, kávéval lendíthette át
magát az éberségi holtponton.
Három órától a Szentórát Halmágyi
Zoltán atya vezette. Ő is a kietlenség útját
járta be míg felért, de őt cseppet sem zavarta abban, hogy a Szűzanyánkhoz tiszteletteljes közvetlenséggel, alázatos fiúi szeretettel imádkozzék. Különleges kapcsolatban van a Boldogságos Szűzzel, mintha
akkor is Hozzá imádkoznék, amikor nem
imádkozik. Mindig Vele van.
Négy órára már csaknem ránk virradt az
új nap, amikor a szürkés, kis sovány „házigazda” – a Mókuska visszatért, áhítatunkat
a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletében nem zavarta meg.
A virrasztásban résztvevők számára
csodálatos, nem gyakran adódó lehetőség
a kevéssé korlátozott idejű lelki beszélgetésre, szentgyónásra biztosított alkalom.
Köszönet illeti a velünk virrasztó atyát,
aki erre a feladatra vállalkozott, és a Csomóoldó Szűzanyát – bár a Kármelhegyit
köszöntöttük – lelki bogjaink lazításáért.
Csak az érezhette a különbséget, aki volt
olyan virrasztásunkon, amikor magunk
voltuk, amikor szervezési gyarlóságaink
miatt is nem volt atyánk egy sem.

A gyónás a különböző változások ellenére, melyeken a szentség szertartása és
fegyelme a századok során átment, alapszerkezete változatlan maradt. Két lényeges eleme van: egyrészt a Szentlélek hatására megtérő ember cselekedete, a bánat,
a bűnvallás és az elégtétel; másrészt Isten
cselekedete az Egyház szolgálata által.
Az Egyház, mely a püspök és papjai által
Jézus Krisztus nevében a bűnbocsánatot
adja, és meghatározza az elégtétel módját,
imádkozik a bűnösért és vele együtt bűnbánatot tart. Így a bűnös meggyógyul, és
újra fölvétetik az egyházi közösségbe. A
szentgyónás elvégzésével engeszteljük Jézust bűneink, gyarlóságaink miatt. Az engesztelés gondolata a keresztény életnek
állandó programja
Mivel az Egyház a bűnt elítélő, de a
bűnösök megmentésére jött Krisztusnak
titokzatos Teste, azért küzd a bűn ellen, és
sokféle módon is lehetővé teszi tagjai számára a bűntől való szabadulást. Teszi ezt
azért, mert Krisztus megadta számára az
„oldás-kötés hatalmát” (Mt 18, 15–18; Jn
20, 21–23): A szentmisékben a szentáldozás ”elválaszt bennünket a bűntől” (KEK
= Katolikus Egyház Katekizmusa 1393),
,,eltörli az áldozó bocsánatos bűneit” (KEK
1394) és ,,megőriz a súlyos bűnöktől” (KEK
1395). Egyházunk új katekizmusa fontosnak tartja ebben az összefüggésben meg-

A képen Nagy András Zoltán - a Spiritus együttes
végezte hajnalig a zenei szolgálatot

„Ha így teszel, akkor Isten iránti szereteted érdek nélküli. Ez a legtökéletesebb lelkek sajátja.”

Szentségimádás – éjfélig tele volt a kis kápolna
virrasztókkal

jegyezni, hogy „az Eucharisztiának nem
föladata a halálos bűnök megbocsátása. Ez
utóbbi a bűnbocsánat szentségére tartozik.
Az Eucharisztiának az a sajátossága, hogy
azok szentsége, akik az egyházzal teljes
közösségében vannak” (KEK 1395).
A szentségimádási részekben kifejeződött a virrasztók alázatos imádata, hódolata a jelen lévő Isten előtt.
Reggel 6 óra – a záró szentmise: A
felemelt lelkek hálájával, a virrasztók közösségével ünnepelhettük az Eucharisztiát,
köszönthettük Istent, világosban is csodálhattuk teremtett világát.
A Spiritus zenei együttes teljes idejű
szolgálata maximálisan alkalmazkodott a
betartott programhoz – köszönetképpen
Isten áldását kérjük tehetségük sokrétű kamatoztatására.
A virrasztás szerzett élményei és hitbeli
tapasztalatai erőt, bőséges forrást jelentenek a továbbiakra.
Baráti csevegéssel, a rövid távú tervek
megbeszélésével telt el az agape mindig rövid ideje.
Megvalósított gyakorlat a spiritualitás
zavartalanságának biztosítására
Délután takarítás, szőnyegek. Rendezkedés: padok, székek+ülőpárnák, takarók,
Díszítés: virágok, gyertyatartó. Világosításra alkalmas mennyiségű gyertyák,
alátétek, alájuk nem gyúlékony fólia, gázgyújtó (nem gyufa!),- tűzoltóvíz, zseblámpák, mert nincs villany.
A vendégvárás: gondoskodás az emberekről: imakönyv, kotta, felolvasni valók,
kölcsön rózsafüzér

agapéhoz falatnyi harapnivalók, folyadékpótlásra alkalmas italok, virrasztáshoz
kávé.
Utána vissza kell állítani az eredeti állapotokat, hogy a következők (búcsúi szentmise szeptemberben, látogatás akármikor,
zarándokfogadás, stb.) helyszínéül méltón
szolgálhasson.
Megfontolásra érdemes: Az eddigiekből
következően a várható, évenként ismétlődő
virrasztás szervezésében rejlő lehetőség az
alkalom kibővítése zarándoklással – aki
teheti: autós és gyaloglós szekciók. Nem
városi séta divattanácsokkal és sütés-főzési
receptcserével!
Kettő indulási hely a fizikai képességek
figyelembe vételével: a Regina Munditól,
betérve a Szent László templomba az ott
csatlakozókért, és majd a Csatári helyi járatos buszmegállóban várakozókkal együtt
csendes, vagy hangos imádsággal, rózsafüzérrel, elmélkedéssel haladva győzzük le a
terepviszonyokat.
A zarándoklat segít bennünket abban,
hogy tudatosítsuk életünk zarándok jellegét,
a keresztény élet egyik ősi jelképe, amelynek
alapja a bibliai antropológia. A keresztény
ember, úton lévő ember (homo viator), aki
nem feledkezik meg arról, hogy az embernek miután kiűzetett a paradicsomból végig
kell mennie a bűn és szabadulás hosszú és
gyötrelmes útján, és csak élete végén juthat
el a mennyei Jeruzsálembe. A zarándoklat
tehát nem csupán egy ősrégi, szinte minden
vallásban meglévő szokás, hanem az emberi
élet tükre (speculum humanae vitae). Ábrahám és a vándorló választott nép példája, de
különösképpen Jézus Krisztus útjai megtanítanak bennünket arra, hogy mindnyájan a
hit zarándokútját járjuk. A zarándoklatok is
alkalmat adnak arra, hogy újra felfedezzük
és megértsük keresztény létünk azon törvényszerűségeit, amelyek életünk zarándokjellegéből következnek.
A keresztény életet nemcsak úgy foghatjuk fel mint Krisztus-követést, hanem
mint Krisztus útján való előrehaladást.
Manapság a megtérők szívesen elbeszélik,
hogy milyen úton jutottak el Krisztushoz.
Az Isten felé vezető útnak vannak általános törvényszerűségei, de minden embernek megvan a maga sajátos Istenhez vezető
útja. Mostanában arról is többet beszélünk,
hogy életutunkon hogyan tapasztaljuk meg
zarándoklétünk krisztusi vonatkozásait. Az
Újszövetségben abban a hitben élünk, hogy
az Isten nem hagyott magunkra, hanem
mindig itt van mellettünk. Mint egykor az

úttalan pusztán vezette a választott népet,
úgy vezeti most is az egyházat a Szentlélek
által. Keresztények vagyunk, mert hittel
valljuk, hogy Jézus Krisztus nyitotta meg
és mutatja számunkra az utat, amely elvezet a jelenből a boldog örök életre. Krisztus
útján járva a keresztet is vállaljuk, mert arra
gondolunk, hogy ha a mi utunk véget ér, eljutunk Isten országába
A zarándoklás erőt ad ahhoz, hogy a
mindennapok terhei, az emberi korlátok
és csalódások könnyebben elfogadhatóbbá
váljanak. A zarándoklás alatti imádság – a
relaxáció és a meditáció mellett – csökkenti
a stresszt és a szorongást, erősíti az élni akarást, a pozitív kilátásokat.
A testi-lelki gyógyuláshoz a transzcendencia valamilyen szintű megélése megkerülhetetlen!
Be kell látnunk, hogy legcsekélyebb
erőfeszítésünk is jó gyümölcsöt hoz, mert
(Róm 8,28) .

Napfelkelte „Fényemberrel”

A csatári Szent Kereszt kápolnában mindig van hely az erős elhatározásúak részére
minden virrasztáskor – lesz 2020-ban is.
(Mt 11,28) – Keressed ki, nézzed meg!
Felhasznált irodalom
Dolhai Lajos: A szentáldozás bűnbocsátó hatása
vigilia@katolikus.hu .
Magyar Katolikus Lexikon 1–17.köt / szerk. DIÓS
István ; VICZIÁN János. – Bp.: Szent István K.,
1993–2014.
A gyónás mai formájának kialakulása – pestiferences.
ferences.eu
Mi a zarándoklat? https://www.szentterez.ro ›
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„Lelkedet illetően légy nyugodt és bízd magad mindjobban Jézusra!”

Gondolatok a szentgyónásról,
a bűnbánat szentségéről
Lázárné Lechner Ágnes
Az Eucharisztikus Kongresszusra való
készület ideje, a jövő évi kongresszus jelmondata, „minden forrásom belőled fakad” kapcsán egyre többet foglalkoztat a
Krisztussal való találkozás, a „titkos kenyér”, az Oltáriszentség színében, ehhez
viszont szorosan kapcsolódik egy másik
szentség, a szentgyónás, vagyis a bűnbánat
szentsége.
Vajon fölmérjük-e, milyen lehetőséget
kaptunk a szentgyónással a lelki tisztulásra, vagy akár az újrakezdésre, átérezzük-e,
hogy rendszeres gyakorisággal járulhatunk ehhez a
szentséghez, ahol vétkeinkre feloldozást kapunk? Igaz,
sokszor nem könnyű erőt
venni magunkon, hogy a
gyóntató papnak megvalljuk
bűneinket. Nem tudom, nem
volt-e könnyebb ezt a gyóntatórács jótékony takarásában
megtenni, mint manapság
sok helyen szemtől szemben, bár a tanácsot, az útbaigazítást mindenképp a lelki
atyától kapjuk, a feloldozást
pedig, ha ő mondja is ki, magától Krisztustól. aki tőlünk
is azt kéri, „menj, és többé ne
vétkezzél”.
Amikor első szentgyónásunkra készültünk, egy kis
cédulára kellett felírni bűneinket, hogy ki ne felejtsük valamelyiket. Kíváncsi lennék,
vajon milyen „főben járó” bűnök lehettek azon a kis cédulán? Egy konkrét esetre emlékszem, úgy 9–10 éves koromból, amikor
töklámpás készítéséhez a szomszéd fiú egy
tököt „tulajdonított el” a szemközti bekerítetlen telekről, s bár az „ötletgazda” ő volt,
a lebonyolításban én is közreműködtem. A
gyónás diplomatikus szövege így hangzott:
„mást lopásban segítettem”. A penitenciára
már nem emlékszem.
Ha visszagondolok az elmúlt, immár 72
év gyónási alkalmaira, elmondhatom, hogy
alig volt olyan gyóntató, akitől komoly se-
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gítséget ne kaptam volna. Voltak olyan esetek, amikor nagyon nehezen nyögtem ki a
mondandómat, de végül megkönnyebbülve
jöttem ki a gyóntatószékből, nem egyszer
sírva az átélt katarzistól. Egy-egy nehezebb
időszakban, a gyónás hosszabb ideig tartó
kihagyása után különösen megnyugvást jelentett ez a lelki újjászületés.
Persze nem mindegy, hogy a valós vagy
képzeletbeli gyóntatórács két oldalán levő
személyek, a gyónó és a gyóntató hogyan
talál kapcsolatot egymással. Én, a gyónó,
érzek-e annyi bizalmat a rács túloldalán ülő
személlyel szemben, hogy olyan dolgokat

tárjak fel előtte, amelyeket szinte még magamnak se merek bevallani? Várhatom-e
tőle, hogy segíteni fog, és nem ítél el? Igen, a
bizalom alapfeltétele az őszinte gyónásnak.
Egy csíksomlyói zarándoklat alkalmával Gyimesfelsőlokon szálltunk meg. Házigazdánk elmondta, hogy ő csak évente
egyszer, a pünkösdi búcsú alkalmával, a
kegytemplom ferences papjainál gyónik,
mert csak velük szemben érez bizalmat.
Ebben persze annak is része lehetett, hogy

jobban meg mert nyílni az ismeretlen papok előtt, mint az egyébként kiváló, de túl
közeli ismerős plébánosuknak.
Megőriztem néhány emlékezetes penitenciát: „Imádkozzon azokért, akikért
senki nem imádkozik”, „tessék elmondani
5 miatyánkot úgy, hogy mindegyikhez fűz
egy köszönetet”, „egy héten keresztül napi
imájához tegye hozzá és gondolja át, „Jézus szeret engem””, vagy „tessék elolvasni
János első levelét”. Ezekre időnként azóta
is visszatérek.
Végül elmondok egy nemrég hallott
megrendítő, tanulságos történetet.
Egy ismerősöm az adventi rorátéra menet találkozott
egy régi iskolatársával, akit
elismerő szavakkal üdvözölt
a hajnali misén való részvételéért. „Nekem sok vezekelni valóm van” – mondta
a 80 éves férfi, – „ötven évig
nem jártam templomba”. Később megismertük a történet
hátterét. A férfi 1956-ban
ott volt a rádió ostrománál,
ahol valakik (máig nem tudni pontosan, kik) fegyvereket osztottak, ezekből ő is
kapott egyet. Amikor lőttek
rájuk, ők is visszalőttek, s ő
egyszer csak úgy látta, hogy
egy toroktűz már nem jelenik
meg többet, amiből csak arra
tudott gondolni, hogy ő lelőtt
egy embert. Ezzel a tudattal
élt 50 évig, s bár nem tudta,
hogy ott valóban meghalt-e
valaki, s ha igen, ő lőtte-e le,
bűnösnek érezte magát, és a
vélt súlyos bűnét nem merte
meggyónni, s ezért inkább templomba se
járt.
Szolgáljon számunkra tanulságul ez a
történet, ne hagyjuk, hogy vélt, vagy valós
bűneink elszakítsanak bennünket Krisztustól, minden élet forrásától. Bízzunk az
irgalmas Isten megbocsájtó szeretetében,
éljünk a bűnbánat szentségének lehetőségével, hogy a szentgyónásban megtisztulva
méltóvá váljunk az Oltáriszentségben jelen
levő Krisztussal való találkozásra.

„Szedd össze minden erődet, hogy mindig és mindenben Isten akaratához igazodhass, akár kellemes az, akár kellemetlen. Ne sürgesd a holnapot!”

A BETLEHEM imacsoport küldetése
Kovács Mihály

A veszprémi BETLEHEM
Ima- és Életvédő Csoport
megalapításának ötlete egy
budapesti rendezvényt követően
fogalmazódott meg az alapítókban.
2014 novemberében a Pálos Rend
budapesti háza egy előadást
szervezett a Sziklatemplomban.
Az előadó egy horvát származású szerzetes, Marko Glovovic atya volt és a magzatvédelem horvátországi helyzetéről szólt
az előadás. Marko atya elmondta, hogy
Horvátországban egy komoly, országos méretű imamozgalom folyik az Ő vezetésével
a magzati élet védelméért, amely mára egy
hatékony életvédő szervezetté nőtte ki magát. Ez a szervezet akkor már több mint 1000
magzat életét mentette meg az abortusztól.
Az előadás olyan lelkesítő és magával ragadó volt, hogy már az ezt követő agapé kötetlen beszélgetései során sok résztvevőben
megfogant a tenni akarás vágya. Ennek hatására az alapítók 16 fő induló létszámmal
2015 januárjában megalapították a Veszprémi Betlehem Ima- és Életvédő Csoportot.
Alapítás óta a csoport kitartóan imádkozik
küldetésünk megvalósulásáért. Létszáma
folyamatosan nő és mindenki számára nyitott, aki magáévá teszi a közösségünk célját
és küldetését.
Csoportunk Küldetése
A veszprémi BETLEHEM Ima- és Életvédő Csoport küldetése imádkozni és közbenjárni gyermekáldásért, és a magzati
életnek a fogantatás pillanatától történő védelméért.
Elsődleges imaszándékunk, hogy a megfogant magzatokat elfogadják a szülők, mint
Isten ajándékát, és igent mondjanak az életre.
Nem csak a megfogant magzatokért, hanem a szüleikért is imádkozunk, hogy legyen elég hitük és bátorságuk elfogadni a
megfogant életeket. Bízzanak Istenben, hogy
ahova gyermeket ad, oda megadja a szükséges erőt és anyagi javakat is, hogy felneveljék őket. Ehhez a szándékhoz csatlakozva
imádkozunk az orvosokért és ápolókért,
hogy azokban a kritikus pillanatokban az
élet oldalára álljanak, és ne rá-, hanem lebe-

széljék az édesanyákat az abortuszról. Sokszor a hezitáló, nehéz döntés előtt álló édesanyának elég egy-két bátorító szó, és már az
élet mellett dönt. Azért is imádkozunk, hogy
az egészségügyi dolgozók megadják ezeket a
bátorító szavakat.
Második imaszándékunk a meddő, terméketlennek hitt házaspárokért szól.
Mi hisszük, hogy a Jóisten, mint az élet
Ura minden nehéz helyzetben tud segíteni,
még akkor is, amikor az emberek számára
már minden reménytelennek tűnik. Imádkozunk, hogy az Isten gyermekkel ajándékozzon meg minden házaspárt, aki gyermekre
vágyik.
Az ima mellett ténylegesen, tevőlegesen
is segítünk a nehéz helyzetbe jutott kismamáknak. Minden tőlünk telhető segítséget
megadunk a krízishelyzetben lévő várandós nőknek, akik teljes diszkréciónk mellett
fordulhatnak hozzánk. Várjuk azon családtagok, barátok, ismerősök hívását is, akik
ilyen esetekről tudnak, annak érdekében,
hogy segíthessünk.
Havi rendezvényünk a Szentségimádás:
Minden hónap 28-án 1 órás közös Szentségimádást tartunk a veszélyben lévő magzatokért a Veszprém Megyei Csolnoky Fe-

renc Kórház kápolnájában. Cím: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Téli időszámítás alatt 18 órakor, nyári
időszámítás idején 19 órakor.
A Szentségimádás nem lakhelyhez, vagy
plébániához kötött és várunk minden plébániáról híveket, akik szívükön viselik a magzatvédelem, az emberi élet méltóságának
ügyét.
Örömmel várunk csatlakozókat
a BETLEHEM Ima- és Életvédő
Csoporthoz
Életkortól függetlenül nagy szeretettel
várunk mindenkit, aki fontosnak érzi Imacsoportunk küldetését.
Gyere és csatlakozz!
ha tudod vállalni hogy
• naponta elmondasz egy imát, kimondottan a felsorolt szándékokra
• az Ima nincs konkrét időponthoz és terjedelemhez kötve
• lehet kötött, vagy akár szabad ima is
• időpontja, ahogy a napi életritmusodba
beilleszthető.
Küldetésünk felekezettől független, jelenleg is van protestáns testvér tagunk.
A hangsúly a rendszerességen van!

Elérhetőségeink:
A BETLEHEM Ima- és Életvédő Csoport Veszprém az alábbi telefonszámon érhető el:
Imacsoport vezetője: Kovács Mihály
Vezetékes: +36 88 327 508,
mobil: +36 30 26 32 294,
E-mail: betlehemimacsoport@gmail.com
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„Vannak szavakkal kifejezhetetlen nagy örömök és mély fájdalmak. A lélek utolsó lehetősége a leírhatatlan boldogságban és
legnagyobb fájdalmak idején – a csend.”

A különleges kegyhely – Loreto

Távlati kép Loreto dombjáról

Czelecz Pál
Aki kegyhelyről beszél, annak emlékezete a Mária-tisztelet búcsújáró helyeit
idézi fel. Általában olyan megszentelt és
megimádkozott tárgyak vonzzák a zarándokokat, mint Mátraverebély vagy Csíksomlyó öltöztetős Madonna szobrai, de

A Szent Ház oltára
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ilyenek a kegyképek is, mint Bodajk koronás Madonnája vagy éppen Máriapócsé,
amelynek még a másolata is tudott kön�nyezni.
Károly atya a veszprémi főplébánia
népét ősszel egy más jellegű kegyhelyre
vezette. Nem is akármilyen kegyhelyre,
hanem Loreto-ba, az olaszok legfontosabb

zarándokhelyére. Loreto különlegessége,
hogy a tisztelet tárgya nem egy Mária-kép
vagy szobor, hanem egy ház, mégpedig
Mária názáreti háza, amelyet a muzulmánok támadásai elől 1291-ben angyalok
mentettek ki. Amint a legendát csaknem
két évszázaddal később kelt irat tanúsítja,
előbb – az akkoriban a Magyar Királysághoz tartozó – Dalmáciába vitték. Azonban
1294. december 10-én – a helybeli keresztények elbizakodottsága miatt – az angyalok újból fölemelték, és az Adria túlpartján
emelkedő dombtetőre helyezték át. Hogy
miféle kezek segítették e műveletekben az
angyalokat, arról nem maradt feljegyzés.
A legenda alapjainak hitelességét viszont
régészeti és ikonográfiai kutatások valószínűsítik, mert a kövek, az építésmód Názáret környékére vall, és idegen a Loreto
környékitől. Ugyanezt állapították meg
a kövekbe vésett feliratokról is. Tehát valóban különleges ez a kegyhely, hiszen itt
nem egy bármi módon megszentelődött
tárgy és a hozzá fűzött emlékezet a tisztelet tárgya, hanem magát a Szent Házat tisztelhetjük, amelynek kövei a Szent Család
életének a tanúi lehettek.
Nagy kérdés persze, miért éppen ezt a
dombot választották az angyalok, hiszen
hosszú a talján Adria-part és annak mentén
dombok is sorakoznak szép számmal. Lényeges lehet viszont, a Szent Házat fogadó

„Ne filozofálgassatok hibáitokról, ne keressetek mentséget! Éljetek őszintén! Nem, Isten sohasem hagy el benneteket, ha kitartatok mellette.”

nép felismerte az angyali adomány jelentőségét. Előbb csak kerítéssel vették körbe,
majd a szaporodó zarándokok fogadására oszlopcsarnokot építettek. A kegyhely
rangjának igazi felemelkedése a Szent
Ház mértéktartó kápolnává alakításának
köszönhető. Az eredeti, 4x9 méteres Szent
Ház ugyanis csak egy háromoldalú építmény, hiszen Jézus korában barlangok elé
építkeztek, negyedik oldalként a domboldal sziklája szolgált. Loreto-ban a helyiek
ennek a sziklafalnak a helyére építették
az oltárt, és hogy valódi lakójára is emlékeztethessen, egy fekete Madonna-szobrot
állítottak az oltár fölé. A XVI. század elején a Szent Házat – II. Gyula pápa adományaként – hatalmas márvány-burkolattal
borították, amelynek díszei az üdvtörténet
fontos eseményeit ábrázolják. És ebben a
korban épült a Szent Házat magába fogadó
és az egész tájat betöltő bazilika, szemben
vele a püspöki palota, és mára köré zsúfolódik a dombot ellepő város. A bazilikán
és a püspöki palotán 1586 óta – kiemelve
a kegyhely jelentőségét – a pápai zászló
leng, jelezve, hogy a kegyhely közvetlen
pápai fennhatóság alatt áll, ún. területi
prelatúra. Pápák sora járt e kegyhelyen, és
látogatásaik bizonyítékául egy-egy arany
rózsaszálat helyeztek a fogadalmi ajándékok közé.
A kegyhely lényege persze a Szent Ház.
Benne szűk a tér, a megfeketült, ódon kövek, a néhány szúvas gerenda, a sötét térben élesen megvilágított, fekete Madonna
– mind-mind sugározza a szakralitást. Az
oltáron a felirat, mint a názáreti bazilikában is: „HIC VERBUM CARO FACTUM
EST” (az Ige itt testesült meg). Egy busznyi csapat alig tud bele tömörülni, a fekete
kőfalak sok évszázad búcsújáróinak imáját
árasztják, a Máriára tekintő zarándok óhatatlanul a Ház hatása alá kerül. Érezhetően
szent helyen vagy, Szent Házban.
Gyerekkoromban fogalmam sem volt
Loreto létezéséről, de templomunkban a
májusi estéken elimádkoztuk a lorettói litániát (így magyarosan írva), amelynek lírai
magasságú könyörgéseit a kis ministráns
alig értette („Szűz virág szent anya”, „Ájtatosságnak jeles edénye”, „Titkos értelmű
rózsa”, „Frigynek szent szekrénye”, „Hajnali csillag”, stb.). A veretes szavak némelyike bizony ma is magyarázatot kíván.
Nem csoda az egyszeri református lelkész
kommentárja: „ti, katolikusok, nagyon
tudtok Máriának udvarolni”. Emelkedettségében ez hát Loreto egyik távolra ható

A Szent Ház kívülről a márványburkolattal

A Szent Ház fala belülről

öröksége, ami valóban innen terjedt szerte
a világba.
Jól választottak az angyalok! Loreto
méltó fogadója és őre a Szent Háznak, a
különleges kegyhelynek.
De miért is éppen a Rab Mária Híradóban olvasható Loreto híre? Tudhatjuk,
Veszprémben is van egy különleges hely,

egy forrás, ami ugyan napjainkban nem
buzog, hozzá tartozóan ismert Rab Mária
története, és fejlesztése iránt némi újabb
mozgolódás is érzékelhető. Szabad-e ábrándozni? 800 éve Loreto polgára gondolhatott-e arra, hogy a XXI. század elején
Veszprémben méltató írás jelenik meg az ő
különleges kegyhelyükről…?
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„A világ felfordult, minden sötétségben van, füstben, zűrzavarban, de Isten velünk van. Mitől félünk tehát?”

Ebele Ferenc atya áldoztatja a híveket a Rab Mária-forrásnál 2013.-ban

Rab Mária Híradó
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