
Az elmúlt idõszak legjelentõsebb eseménye egyházközségünk életében, hogy 1999.
március 19-én tulajdonunkba került a „Hully-Gully” mulató. A húsvéti körmenet jelké-
pesen körbeölelte a sokszor megálmodott s most már megépíthetõ új templomunkat.

Nem hiába mutatott tehát Apor Vilmos püspök szobra az épületre, jelezvén, hogy amit
Isten házának szántak, az is lesz. Találóan jegyezte meg a húsvétot ismét körünkben

ünneplõ angol atya, Msgr. Anthony Stark, hogy egyházközségünk Keresztelõ Szent János
mellett a vértanú püspök személyében újabb patrónussal gazdagodott.

A nagyböjt a bûnbá-
nat ideje. Plébániánk
kisebb-nagyobb kö-
zösségei lelki napok
tartásával készültek a
Húsvétra. A képvise-
lõtestület szokásos
évi lelkigyakorlatát
Pálmai Péter atya ve-
zetésével Tokodon
tartotta. A lelkigyakor-
lat vezérgondolata „a
két komponens, avagy

az emberi méltóságról.” A két komponens Isten és te-
remtménye, az ember. Az õskísértés kérdõjelezi meg e
két komponens harmóniáját, egyensúlyát, mondván,
nincs szüksége az embernek Istenre, elég õ magának,
olyan õ mint Isten. A teremtmény nem létezhet terem-
tõje nélkül, ugyanakkor azt is látni kell, hogy az Úr úgy
alkotta meg az embert, hogy saját sorsának, üdvösségé-
nek, a társadalma alakításának munkájában nem vonja
el az ember szabad és értelmes cselekvését, hanem rá-
bízza azt. (folytatás a 2. oldalon)

Az eddigi temp-
lomkert, és a frissen
vásárolt, volt Hully-
Gully (de jó ezt leír-
ni!) telke elõször
1921-ben szerepelt
egységes ingatlan-
ként, amikor is a ma-
gyar állam kisajátítá-
sok révén a teljes te-
rület tulajdonjogát
megszerezte, és
egyesítette az addigi
telkeket. Az „állami tulajdon” tulajdonképpen fõvárosi
tulajdont jelentett, a birtoklapokon a pontos megneve-
zés „Budapest Székesfõváros közönsége” volt. Ez a te-
lek valójában soha nem volt egyházi tulajdon, a fõ-
város, mint tulajdonos kegyúri jogon biztosította az
egyház számára a templomépítés lehetõségét. Ehhez
mai szóhasználatban a kezelõi jog áll legközelebb. Ez
gyakorlatilag az építési jogosultságot jelentette. Az in-
gatlan szerepelt az ún. kegyúri listán. Ez Budapesten
nem volt egyedülálló. (folytatás a 4. oldalon)

Szentmisék rendje:
Hétköznapokon reggel ½8 és este 6 órakor

Vasárnap reggel ½8, 9, ½11, 12, este 6 és 7 órakor

Hivatali órák:
Hétfõn, kedden, szerdán és pénteken
délelõtt 9-12, délután ½5-½6 óráig

Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089

1999. HÚSVÉT

Az újság ingyenes, elõállítási költsége példányonként 50Ft. Kérjük a kedves híveket, 
amennyiben tehetik, támogassák a lap további megjelenését. Köszönjük.

Krónika

BIRTOKON BELÜL

A nagyszombati körmenettel jelképesen is birtokba vettük

A tervek
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Ez az ember számára hallatlan lehe-
tõséget, egyben hallatlan felelõssé-
get is jelent. Az Úr megadja min-
denki számára a kegyelmet, de fel-
tételezi, hogy az ember ezzel a ke-
gyelemmel együttmûködik. „Aki
megalkotott téged közremûködésed
nélkül, aki meg is váltott téged köz-
remûködésed nélkül, az nem fog
üdvözíteni téged közremûködésed
nélkül” (Szent Ágoston). Péter atya
irányításával a lelkigyakorlat részt-
vevõi ezen gondolat jegyében be-
szélgettek a mindennapi életben
felmerülõ problémákról és azok fel-
oldásának lehetõségeirõl.

A pénteki keresztutakon az
idén többen vettek részt, mint az
elõzõ években. Különösen örven-
detes volt a ministránsok szorgalma.
Szolgálatukkal emelték a szertartá-
sok áhítatát. Az idén is szép volt hit-
tanosaink keresztútja. Köszönjük
nekik, felkészítõ tanáraiknak és Ker-
tész Annának, aki énekével tette
még szebbé a szertartást.

*
Március 21-én, vasárnap ismét

volt véradás a plébánián. A feleba-
ráti szeretet gyakorlásának e módja
immár félévente visszatérõ esemé-
nye közösségünknek. Most 60-an,
valamivel kevesebben adtak vért,
mint az elõzõ véradásokon, de eb-
ben közrejátszhatott az éppen le-
csengõben lévõ influenza is.

*
Véget ért a házaspárok hat hétig

tartó foglalkozássorozata. A kurzus
jelmondatának megfelelõen (Töré-
keny kincs - boldog házasság) a
résztvevõk a tartósan boldog házas-
ság megteremtésének és megõrzé-
sének titkait kutatták. A kurzus
alapgondolata: a boldogság nem
elõttünk jár, nem hajszolnunk kell,
hanem utánunk jön, ha jól tesszük
dolgainkat. Hogy miként tegyük jól?
Erre próbáltak a résztvevõ házasok
maguknak és egymásnak is ötletet,
módszert adni. A foglalkozásokat
vezetõ pszichológus, Somogyiné Pe-
tik Krisztina rövid bevezetõje után a
témakörnek megfelelõen különbö-
zõ csoportokban kérdésekre vála-
szoltak, feladatokat oldottak meg
feleségek és férjeik, majd közösen
beszélték meg azokat. A megkez-
dett témákat a párok otthoni be-
szélgetésben folytatták és a követ-
kezõ alkalommal beszámoltak an-
nak eredményérõl. Az egyes téma-
körök: Milyen örökséget hoztam én
s mit társam a családi házból? Az
örökségek ismeretében milyen elvá-
rásaink vannak, lehetnek egymással
szemben? Ezeket az elvárásokat ho-
gyan közlöm, hogyan fogadom tár-
samtól, vagyis milyen közöttünk a
kommunikáció? Miért kerülhetünk
konfliktushelyzetbe, miként reagá-
lunk ezekre a szituációkra és hogyan

lehet a házasságban a konfliktusokat
meg- ill. feloldani. Érzelmeinket kí-
vánságainkat hogyan hozzuk tár-
sunk tudomására, s hogyan fogadjuk
házastársunk hasonló megnyilvánu-
lásait? És végül milyen gondokat vet
fel a házastársak között a gyermek-
nevelés. Ezúton is köszönjük Petik
Krisztinán kívül Tóth Zoltánnak és
feleségének, Terikének a kurzus
megszervezését. Az együttlétek si-
kerén és jó hangulatán felbuzdulva
a résztvevõ házaspárok úgy döntöt-
tek, megalakítják a házasok körét a
plébánián. Az elsõ találkozó április
21-én este 8 órakor lesz. Minden
érdeklõdõt szeretettel várnak.

*
A virágvasárnapot megelõzõ

szombat visszatérõ eseménye a
templom és környékének takarítá-
sa, csinosítása. Bár a rendezendõ
terület megnõtt tavaly óta, emiatt
senki sem bánkódott... Márton atya
felhívására 14 cserkész és 17 gye-
rek, ill. felnõtt jött el. Még néhány
szorgos kéz nem ártott volna, de
délután négy órára így is minden ra-
gyogott. A cserkészek a kert rende-
zésében serénykedtek, a felnõttek
és a ministránsok pedig a templom
takarításában. A gyerekek szorgal-
mára jellemzõ, hogy János bácsinak
idõnként komoly feladatot jelentett
„munkaéhségük kielégítése”. Ami
pedig a biológiai éhségüket illeti,
azt finom zsíros kenyérrel, pogácsá-
val, süteménnyel csillapíthatták.

*
Virágvasárnap az esti szentmise

után gitárosaink nagyböjti áhítatot
tartottak. Fiataljaink, immár hagyo-
mányos adventi és nagyböjti énekes
elmélkedésein évrõl-évre többen
vesznek részt s nem csak fiatalok.
Az idén Somlói Zsófia és Imre Fe-
renc vezetésével összeszedett, szép
éneklésükkel és Tamás atya gondo-
lataival segítettek nekünk a nagy-
böjti elmélkedésben. Köszönjük.

*
A karácsonytól húsvétig tartó

ministránsverseny eredményét

Pálmai Péter atya és a házigazda tokodi plébános a
képviselõtestület lelkigyakorlatán
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nagyszombat délelõttjén hirdették
ki. A legszorgalmasabbak: a na-
gyoknál Ritvay Zoltán, Rajncsák Dá-
vid és Szerdahelyi Anna voltak, míg
a kicsiknél Csekõ Imre, Bakonyi Re-
gina és Bakonyi Birigitta. Gratulá-
lunk nekik. Példájuk serkentse a
többieket is az áldozatosabb szolgá-
latra.

*
A nagyheti szertartásokkal kap-

csolatban külön is meg kell említe-
nünk fiataljaink aktivitását, szor-
galmát, összeszedettségét, amellyel
legnagyobb ünnepünk méltó meg-
ülését szolgálták. Szkólásainkat,
cserkészeinket és ministránsainkat
nézve megtapasztaltuk az isteni ke-
gyelem mûködését. Köszönjük ál-
dozatos munkájukat.

*
Sajnos az örömök mellett kelle-

metlenség is érte plébániánkat.
Nagycsütörtök este betörtek, illetve
megpróbáltak betörni visszaszerzett
leendõ templomunkba. Ezúton is
kérünk mindenkit, hogy, ha csak te-
heti, figyelje az épület körüli moz-
gásokat és jelezze, ha gyanús jelet
tapasztal.

*
A képviselõtestület a ministrán-

sok és cserkészek bevonásával má-
jus 8-ra majálist szervez, melynek
színhelye a Hármashatár-hegyi re-
pülõtér lesz. A szervezõk kérik a
kedves híveket, hogy a család máju-
si programjának összeállításánál
igyekezzenek ezt a napot szabaddá
tenni, hogy semmi ne akadályozza
részvételüket. Az egész napos ki-
rándulás, ill. piknik (kb. 10-16 órá-
ig) újabb jó alkalom a plébániai kö-
zösség formálására, erõsítésére,
mely közösségre a következõ évek-
ben igen nagy feladatok várnak. A
program kialakításával kapcsolat-
ban minden ötletet örömmel vár-
nak a szervezõk, Pongrácz Judit,
Rajkai János, Ritvay Zoltán és Béres
György. A részletes programot a
hirdetõtáblán tesszük közzé.

Béres György
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Fundelius Vilmos, nyugalmazott
zuglói plébános március elején ün-
nepelte pappá szentelésének hatva-
nadik évfordulóját. A 84. életév-
ében járó lelkipásztor hosszú papi
életútja során 1948-50. között ná-
lunk is volt káplán. Az Új Ember
március 21-i száma terjedelmes
írásban foglalkozott személyével,
most csak a minket közelebbrõl
érintõ idõszakra szorítkozunk. 

A kommunista hatalomátvétel
keserves éveiben egyházközségünk
plébánosa Szelényi István volt,
Fundelius Vilmos volt a káplán és
Gergely József pedig kisegítõ lel-
készként vett részt a plébánia életé-
ben. Az akkor még fiatal káplánnak
igen nehéz, összetett munkát kellett
végeznie. A hitoktatás, a szívgárda,
a szívõrség szervezése mellett az
egyházközség anyagi ügyeinek el-
lenõrzése is feladatai közé tartozott.
Az egyházközségünk területén lakó
Dienes Valéria igen nagy segítségé-
re volt. Templomunkban lévõ Szent
Filoména kápolna és a Feszty Masa
festette oltárkép – amely jelenleg az
Esztergomi Keresztény Múzeum
idõszaki kiállításán látható – Dienes
Valéria és Fundelius Vilmos szándé-
ka és terve szerint született meg.

Ezekben az években vezették
be, hogy az iskolai hittanórákon va-
ló részvétel feltétele a szülõ szemé-
lyes jelenlétéhez kötött beiratkozás.
A célja ennek a családok megfélem-
lítése, a hittanosok számának le-

morzsolása volt. Fundelius káplán
megszervezte, hogy kis tájékoztató
cédulát dobjanak be minden lakás
ajtaján. Rajta: mikor és hol lesz a
beíratás, és hogy azon személyesen
meg kell jelenni, különben a gyer-
mekek elesnek a keresztény neve-
léstõl. Illegális szervezkedésért fel is
jelentették. Emlékezetes számára
egy szülõi értekezlet a Németvölgyi
úti iskolában. A káplánt ugyan nem
hívták meg, de elment. Az úttörõ
mozgalom melletti agitáció volt na-
pirend. Fundelius atya is szót kért.
Arról beszélt, hogy az ifjúságért az
egyház is megtesz mindent. Sorolta:
a plébánián lehet jelentkezni a szív-
gárdába, a szívõrségbe, és termé-
szetesen az iskolában lehet beirat-
kozni hittanra. Ezek igen kellemet-
len percek voltak az iskola igazgató-
jának és az úttörõcsapat parancs-
nokpajtásának. 

Így folytatta az „osztályharcot a
fekete reakció”, amíg lehetett. Nem
sokáig, mert Fundelius Vilmost ha-
marosan továbbhelyezték. Plébáni-
ánkon végzett munkájára azonban
ötven év távlatából és sokan emlé-
keznek. Egyikünk, aki személyesen
ismerte, így emlékezik az egykori
káplánra: „A legnehezebb idõkben
segítette gyermekeinket a hitokta-
tásban. Velünk, szülõkkel, házaspár-
okkal is tartott lelki beszélgetéseket.
Részt vett néhány családi ünnepen,
adventi gyertyagyújtáson.
Lelkivezetõm volt éveken át. Ma is
szoros kapcsolatban vagyunk. Hûsé-
ges barátsága és nyugodt bölcsessé-
ge nagy segítséget jelentett a nehéz
idõkben. A gyerekekkel, akik õt Vili
bácsinak szólították –, mindig meg-
találta a hangot”.

Vili bácsi – Fundelius Vilmos – a
közeljövõben templomunkban is
bemutatja gyémántmiséjét. Szere-
tettel várjuk, és jubileuma alkalmá-
ból Isten áldását kérjük életére.

Szerdahelyi Csongor

ARCKÉPCSARNOK
Fundelius Vilmos gyémántmisés
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Hasonló módón épült akkoriban
több más templom is.

Serédi Jusztinián hercegprímás
1939-ben a felsõ-krisztinavárosi
helyi lelkészséget 1940. január 1-i
hatállyal plébániai rangra emelte.
Még 1938-ban elkészültek az új
templom és a plébániaépület ter-
vei. Az 1934-ben épült jelenlegi
templomépület csak ideiglenesen
szolgált volna Isten házaként, az
új templom elkészülte után kul-
túrházként mûködött volna to-
vább.

A nagy templom terveit Irsy
László, a Közmunkatanács alelnöke
készítette. A nagyvonalú elképzelé-
sekhez a tervezõ - ellentétben a
korra jellemzõ, modern stílusban
épült templomokkal, melyeknek
igen értékes és szép példáit ismer-
hetjük (mint pl. a városmajori, a pa-
saréti, a remetekertvárosi templom,
vagy az 1938-ban elpusztult farkas-
réti temetõkápolna) - egy történeti
stílushoz, a gótikához nyúlt vissza.
Ha megnézzük a terveket, amelye-
ket a Fõvárosi Levéltárban õriznek,
láthatjuk, hogy a háromhajós, ke-
resztház nélküli, oldalkápolnás, íves
szentélyzáródású hajóból, magasan
az égbe törõ, a gótikára emlékezte-
tõ oszlopkötegek indulnak, ame-
lyek azonban a boltívek helyett sík
vasbeton födémben végzõdnek. A

szentély eltérõen a már az ókeresz-
tény kortól általánosan alkalmazott,
szinte kötelezõ érvényû gyakorlattól
nem keletelt. Kiemelt padlómagas-
ságával, és csökkentett belmagassá-
gával a szentély nyugati irányba, a
jelenlegi templomkert felé fordul. A
lejtõs telek adottságai és a „fordí-
tott” elrendezés miatt az elkészült
altemplom és kripta nem kerülhe-
tett a liturgikus szempontok szerinti
legmegfelelõbb helyre, a szentély
alá. A templom tömege és külsõ
formavilága erõsen a gótikára emlé-
keztet, de érezhetõ a kor monu-
mentális amerikai és orosz építésze-
tének hatása is. A vékony, párhuza-
mosan felfelé futó, homlokzati be-
tonsávok közötti üvegablakok elsõ
sorban a bejárati oldalon érdekes
fényjátékot tettek volna lehetõvé. 

Templom helyett mulató

Közadakozásból indultak meg
az építkezések. Elõször a plébá-
niaépület (1939.), majd az al-
templom (1940.) készült el. A
templomot 1941-ben kezdték ala-
pozni, de a világháború miatt fél-
beszakadt az építkezés. 1945.
után sajnos gondolni sem lehetett a
folytatásra, és 1948-ban hivatalosan
is törölték az ingatlanról a kegyúri
jogot. 1951-ben a többi egyházi in-
gatlanhoz hasonlóan államosították
a telken található összes épületet,
de a plébánia továbbra is használ-
hatta ezeket. Az államosítást ki-
mondó határozat azonban nem tett
említést az elkészült altemplomról

és az ott tárolt építõanya-gokról. 
1964-ben a Fõvárosi Tanács ki-

utalta az altemplomot a Gyors-
szolgálat Szövetkezetnek raktáro-
zás céljára. Két évvel késõbb, 1966-
ban került sor a gyakorlatilag a
mai viszonyoknak megfelelõ te-
lekmegosztásra. Még ebben az
évben a Gyorsszolgálat Szövetke-
zet megvásárolta az alsó telket a
fõvárostól és egy másik adás-vételi
szerzõdésben az altemplomot
részben a fõvárostól, részben az
egyházközségtõl. A szerzõdés sze-
rint a teljes vételárnak azonban
csak 40%-a illette meg a plébániát,
tekintettel arra, hogy az altemplom-
nak csak egy része épült annak ide-
jén közadakozásból. Az egyházme-
gyei hatóság nagyobb arányt köve-
telt, de az Állami Egyházügyi Hiva-
tal csak ezekkel a feltételekkel
hagyta jóvá a szerzõdést. A befolyt
összeget a plébánia a jelenlegi
templom átépítésére és felújítására
költötte. Az adás-vétel után nem
sokkal az alsó, immár leválasztott
telken megkezdõdött az építkezés,
és felépült a ma is látható épület.
Ekkor került sor az ún. túlépítésre,
ami azt jelenti, hogy a felsõ, a
templomhoz tartozó telekre ráépült
egy kb. 500 m2-es épületrész.
1975-ben a Gyorsszolgálat Szövet-
kezet eladta az alsó telket és annak
felépítményét a Divatfodrász Szö-
vetkezetnek. 1985-ben nyolc szö-
vetkezet egyenlõ arányban oszto-
zott a tulajdonon. Több lépcsõben
a tulajdonosok közötti arányok
megváltoztak, ezeket a tulajdoni
lap széljegyzetein pontosan követni
lehet.

Fontos dátum 1979. amikor is a
plébánia megkapta az akkori
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templomtelek fölötti kezelõi jo-
got. Végül 1994-ben az állami tu-
lajdonba vett egyházi ingatlanokról
szóló törvény alapján a telket tulaj-
donba kapta. Ezt az eljárást az alsó
telekrészre és az altemplomra azért
nem lehetett alkalmazni, mert a tör-
vény hatálya a kihirdetéskor szövet-
kezeti tulajdonban lévõ ingatlanok-
ra nem vonatkozott. 1995-ben a
Hully-Gully Kft 2002-ig szóló bérle-
ti szerzõdést kötött a tulajdonosok-
kal. 1996-ban a Hully-Gully Kft köl-
csönt vett fel a Postabank Rt-tõl. En-
nek vagyoni biztosítékaként az in-
gatlantulajdonosok az ingatlanra
jelzálogjogot jegyeztettek be a Pos-
tabank Rt részére. A Hully-Gully Kft
a pénzintézettõl felvett kölcsönt
nem fizette vissza, ezért az megin-
dította a végrehajtási eljárást. 1998.
második felében megkezdõdött a
Hully-Gully Kft elleni felszámolási
eljárás. Ez jelenleg is tart. 1999-
ben megváltozott a jelzálogjog jo-
gosult, a Postabank Rt a Hully-Gully
Kft-vel szembeni követelését eladta
a PB WORKOUT Kft-nek.

A visszavásárlás krónikája

A már korábban említett, 1966.
utáni építkezések következtében
kb. 500 m2-nyi területen az alsó in-
gatlan „átlóg” az eddigi templomte-
lekre. Elõször 1996-ban vetõdött fel
a plébánián, hogy e túlépítés miatt
kártérítési igényt lehetne benyújta-
ni. Jogaink megismerése érdekében
1997-ben megbízást adtunk dr. Né-
meth István ügyvéd úrnak a helyzet
tisztázására. 1998. elején a túlépí-

tésrõl folytatott tárgyalások során
merült fel elõször a (volt) tulajdo-
nosokban az, hogy eladják az in-
gatlant. Húsvétkor hirdette meg
Márton atya - a bizonytalan hely-
zetre és kimenetre való tekintettel
egyelõre csak szándéknyilatkozatok
formájában - a gyûjtést, melynek a
mindenki által ismert eredménye a
két hónap alatt megajánlott több,
mint 60 millió Ft.

1998. közepén az eladók 420
millió forint + ÁFA vételárat kértek
az ingatlanért (az ÁFA csak az épü-
letre vonatkozik, a vételár telekre
vonatkozó része ÁFA-mentes). A
plébánia ingatlanforgalmi szakértõt
kért fel az ingatlan forgalmi értéké-
nek megállapítására. Õ 1998. má-
jusában 370 millió forint + ÁFA ér-
téket jelölt meg. 1999. január 7-én
az eladók írásban 293 millió forint
+ ÁFA eladási árajánlatot tettek.
Mivel ebben az idõszakban a vétel-
ár fedezeteként a plébánia 100 mil-
lió forintnyi adományozási szán-
dékkal rendelkezett (60 millió Ft a
hívek és egy névtelen adakozó 40
millió Ft-os megajánlásából) az el-
adóktól haladékot kért a vételár
elõteremtésére. Ennek érdekében a
plébánia anyagi segítségért fordult
az Esztergom-Budapesti Fõegyház-
megyéhez. A fõegyházmegye pozi-
tív válaszának köszönhetõen 1999.
február. 9-én elõzetesen 220 mil-
lió + ÁFA (kb. 30 millió) vételár-
ban sikerült megállapodni. Ekkor
merült fel az, hogy célszerû lenne,
ha a plébánia megvásárolná a PB
WORKOUT Kft-tõl azt a Hully-Gully
Kft-vel szemben fennálló követe-
lést, amelyet az a Postabanktól vett
meg. Mindezt azzal a feltétellel,
hogy a követelés vételára csökken-
teni fogja a 220 millió forint + ÁFÁ-
t, és a differencia lesz a tulajdono-
soknak fizetendõ vételár. A PB
WORKOUT Kft-vel kötött megálla-
podás szerint a vételár 100 millió
forint, amelybõl 80 millió forint
1999. március 31-ig egy összegben
fizetendõ, a további 20 millió forin-

tot 1999. július 31-ig kell teljesíteni.
Így tehát az ingatlan vételára 120
millió forint + ÁFA, mert az eladók
a plébánia ingatlanára átnyúló túl-
építés miatti polgári jogi igényeket
(használati díj, és értékcsökkenés
kb. 70 millió forint) jelentõs vételár-
csökkentõ körülményként elfogad-
ták. Ezen belül a telek 3.135.960
Ft, az épület 116.864.040 Ft és en-
nek ÁFÁ-ja 29.216.010 Ft, mind-
összesen 149.216.010 Ft Ebbõl elsõ
részletként 69.216.010 Ft fizetendõ
(ami a teljes ÁFÁ-t is tartalmazza)
1999. március 31-ig, a fennmaradó
80.000.000 Ft kamatmentesen
2000. március 31-ig teljesítendõ. 

Az adás-vételi szerzõdés meg-
kötéséhez a plébánia több felté-
telt is szabott, köztük azt, hogy az
ingatlan, igény-, per-, és teher-
mentes legyen, valamint, hogy a
tulajdonosok közokiratban rögzít-
sék egymás között a valós tulajdon-
viszonyokat. Pontosan tudnunk kel-
lett, hogy kitõl vásárolunk. A fentiek
alapján az adás-vételi szerzõdés
megkötésekor az ingatlan rende-
zett, bejegyzett tulajdonosa a
Délbudai Fodrász Szövetkezet és
hét társa. Az ingatlan-nyilvántartás
szerint 1437 m2 a telek területe,
besorolása mûhely, de valójában a
földingatlanon kereskedelmi célú
felépítmény van.

A meglévõ berendezés és a fel-
szerelések is a plébánia tulajdonába
kerültek. (Ezek leltározása 1999.
március 18-án megtörtént.) A plé-
bánia az ingatlan tulajdonjogát
már az elsõ részlet megfizetése
után megszerezte, a birtokbaadás-
ra a szerzõdés aláírása napján került
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sor. A közmûveket rendeltetésszerû
és (a villany kivételével) üzemképes
állapotban adták át. Az PB WORK-
OUT Kft.-vel kötött ún. engedmé-
nyezési szerzõdéssel a plébánia lett
a Hully-Gully Kft. hitelezõje, a jelzá-
logjog jogosultja, és a végrehajtás
esetleges kezdeményezõje. Erre
azért volt szükség, mert csak így le-
hetett az ingatlan elárverezését
megakadályozni. Egy árverésen
megfelelõ anyagi háttér híján nem
lett volna esélyünk. Így az épületet
semmilyen követelés nem terheli.
Információnk szerint a Hully-Gully
Kft-nek nagyon kicsi a vagyona és
magas a tartozása, a megvásárolt
követelés gyakorlatilag behajthatat-
lan. 

1999. március 17-én a képvise-
lõtestület rendkívüli ülésén a tagok
tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül felhatalmazták Györgydeák
Márton plébános urat a szerzõdé-
sek megkötésére, ami március 19-
én, Szent József ünnepén meg is
történt

Az egyházmegyétõl kölcsönt
kaptunk az elsõ részletek kifizetésé-
re (80+69 millió forint). Külön
bankszámlát nyitottunk, elkészültek
már a csekkek is. A befizetések az
Egyházmegye építési alapítványán
keresztül történnek, így a befize-
tett összeg 30%-a az adóból le-
vonható.

Ezúton is megköszönjük a fõegy-
házmegye nagylelkûségét, hiszen a
részünkre folyósított kölcsön nélkül
tervünket soha nem tudtuk volna
megvalósítani.

A jövõ

Az egykor tervezett templomtér-
ben a kórussal együtt 482 ülõ- és
közel 1500 állóhely lett volna. Ezek
a hatalmas méretek és számok még
a távoli jövendõ optimista igényei-
hez mérten is túlzóak. Az egykori
templomtervek megvalósítására
gondolni sem lehet; az igények és

a körülmények is jelentõsen meg-
változtak az azóta eltelt idõben (pl.
Farkasréten, a közvetlen szomszé-
dunkban új templom épült), az ak-
kori építészeti koncepciót (beleért-
ve a tér rendezését is) meghaladta
az idõ. Tervezni és építeni - termé-
szetesen az elõzmények és a múlt
pontos ismeretével -, de csak elõre-
tekintve szabad, a majdani haszná-
lók igényeire és lehetõségeire mé-
retezve. A jövõnek kell építkezni.
Történelmi pillanatban, jelentõs
külsõ segítséggel, de birtokba tud-
tuk venni az épület-együttest. Hogy
mit tudunk majd kezdeni vele, mit
tudunk rá építeni, nem csak téglá-
ból, hanem lélekbõl, az a Szentlé-
lek segítsége mellett RAJTUNK
MÚLIK!

Köszönet Horváth Lászlónénak
és dr. Németh Istvánnak a cikk meg-
írásához nyújtott segítségért, vala-
mint Seidl Györgynek a rendelkezé-
sünkre bocsátott fotókért.

Müller Ferenc

„Mi pedig azt reméltük, hogy
meg fogja váltani Izraelt” (Lk 24,21)

Csak az isteni szeretet képes
ilyen alázatra. A feltámadás dicsõ-
sége nem a jeruzsálemi templom
lépcsõjén, nem a város feletti ég-
boltozaton, nem a forgalmas piac-
téren, nem a farizeusokat megszé-
gyenítõ szélviharban jelenik meg.
Jézus egészen egyszerûen odalép
az Emmausz felé szédülten, bénán
baktató tanítványokhoz. Õk félve
igyekeznek minél messzebbre csa-
lódásuk fájdalmas, kínkeserves szín-
helyérõl. Természetesen nem isme-
rik fel, hiszen a zsidók számára
döbbenetes abszurd, hogy a Meg-
váltó csak úgy, „négyszemközt”
visszatér a holtak birodalmából,
még egy rendes korona sincs rajta,
semmi ékszer, semmi villámló kard.
Ettõl ugyan nem fog megijedni a ró-

mai helyõrség legutolsó légionáriu-
sa sem! Még maguk a tanítványok is
hihették: jó, jó, elfogadjuk a szere-
tet új parancsait, megértettük a pél-
dabeszédeket, szelídebbek lettünk,
de azért ugye legalább egy picit,
mondjuk néhány kénköves villám-
mal, egy kevéske egyiptomi csapás-
sal, dögvésszel, kígyó-esõvel oda-
pörkölsz ellenségeinknek és meg-
szégyeníted õket elõttünk. Gyaní-
tom, az Emmausz felé igyekvõ pá-
ros nem Krisztus arcvonásait nem
ismerte fel, hiszen látták elégszer.
Egyszerûen fel sem merült bennük,
hogy Isten szentebb, bölcsebb, tö-
kéletesebb megváltást szánt az em-
beriségnek, mint amilyen dicsõsé-
gesre azt a zsidó halászok elképzel-
ték maguknak. „Az én gondolataim
nem a ti gondolataitok, az én útjaim
nem a ti útjaitok. Amennyivel maga-

sabb az ég a földnél, annyival maga-
sabbak az én gondolataim a ti gon-
dolataitoknál, s az én útjaim a ti út-
jaitoknál.” - olvashatjuk Izaiásnál.
Szent Pál pedig így ír: „Õ a zsidók-
nak ugyan botrány, a pogányoknak
meg balgaság, a meghívottaknak
azonban, akár zsidók, akár görögök:
Krisztus Isten ereje és Isten bölcses-
sége.” (1Kor 1,23-24) Az örök Isten
szeretete sokkal nagyobb a látvá-
nyosság olykor képmutató gesztusa-
inál. Jézus „csak” mellénk szegõdik,
magyarázza az írások beteljesedé-
sét és megajándékoz az Eukarisztiá-
val. Nem csak a tanítványok ismerik
fel ezentúl a kenyértörésben. Bárki
találkozhat vele, még akkor is, ha
leverten poroszkál Emmausz felé,
de közben azért a „történtekrõl ta-
nakodik”.

Bõhm Ágnes

Az emmauszi úton
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A lepel viszontagságos, több
esetben a végleges pusztulás veszé-
lyét is magában hordozó vándorlása
Jeruzsálemben kezdõdött, majd
Edesszán (525), Konstantinápolyon
(944), a franciaországi Lirey-n (ahol
1353-ban kiállítják), Chambéry-n
keresztül 1578-ban Torino-ban vég-
zõdött. Itt õrzik ma a Szent János
székesegyházban. A lepel vándorlá-
sának földrajzi útvonalát egy, a XX.
században, a kriminalisztikában
használatos virágpor-analízis is hite-
lesen rögzítette, amellyel az útvo-
nalon a lepel rostjai közzé tapadt
virágporszemcsék, növényi eredetû
szövettöredékek, gomba spórák
földrajzi elõfordulásai helyeit vizs-
gálták. A leplen fellelt fajták három-
negyed része Palesztinában tenyé-
szik, amelyek közül tizenhárom faj-
ta nagyon jellemzõ a Holt-tenger vi-
dékére vagy éppenséggel kizárólag
ezen a területen él, tehát a lepelnek
valóban alkalma volt érintkezni a
bibliai Palesztina virágpor-flórájával,
továbbá a lepel a mai Törökország-
ban is tartózkodott, mivel a fellelt
fajták közül húsz tenyészik Anatóli-
ában. 

A lepel hitelességét és az evan-
géliumokban leírt szenvedések nyo-
mainak meglétét történeti, mûvé-
szettörténeti vizsgálatok igazolják.
Ez utóbbit Secondo Pia ügyvéd, lel-
kes fotográfus által 1898-ban készí-
tett fényképfelvételek indították el.
Ekkor derült ki, hogy a leplen látha-
tó elmosódott foltok egy megdöb-
bentõen tökéletes kép negatívját al-
kotják és a lepelrõl készített fényké-
pek pozitív képet mutatnak. Ezek a
pozitív képek tették jól szemlélhe-
tõvé mindazt, ami a leplen látható.
A lepelbe takart férfit megkínozták,
ütlegelték, megkorbácsolták, fejére
töviskoronát nyomtak, és keresztre
feszítették. A férfi vállán sebként
nyomot hagyott a kereszt vízszintes
ágának a hordozása, arca véraláfu-
tásos az ütlegelések és esések kö-
vetkeztében, csuklóit és lábait szö-
gekkel átütötték, mellkasát lándzsa

járta át, végül testét, miután levet-
ték a keresztrõl, ruhátlanul, anélkül,
hogy lemosták volna, halotti lepel-
be helyezték, és sietve eltemették.

A lepelkutatásnak számunkra,
magyarok számára is igen fontos
tárgya és történeti igazolást nyújtó
dokumentuma az Országos Szé-
chenyi Könyvtárban õrzött, 1150 és
1195 közötti idõszakból származó
Pray-kódex, amelynek egyik minia-
tûrképén a Komnenosz Manuel bi-
zánci császárnál járt magyar követ-
ség egyik tagja pontossággal rögzí-
tette Krisztus halotti leplét a teme-
tés pillanatában, a másik képen a
kiterített leplet rajzolta le tartóhuza-
tával együtt. A képen a rajzoló áb-
rázolta a leplen ma is látható égési
nyomokat, amelyek nagy L alakot
képezve négyszer ismétlõdnek a
lenvásznon.

A tudományos vizsgálat azt is ki-
mutatta, hogy a lepel rostjai között
talált vérnyomok emberi vértõl
származnak, mégpedig olyan em-
berétõl, aki az AB vércsoportba tar-
tozott, ez pedig Palesztinában igen
gyakori. Amire a lepel kutatói nem
tudtak választ adni, noha számos
kísérlet erre irányult, az a kérdés,
hogyan keletkezett a leplen a bele-
helyezett emberi test és az általa el-
viselt mérhetetlen szenvedések ké-
pe. Valószínûsíthetõ, hogy ezt a
kérdést tudományosan megvála-
szolni talán sohasem lehet, mert —
és ezt még a tudósok jelentõs része
is hívõként vallja — a kép keletke-
zésének oka magában a feltáma-
dásban rejlik, ami pedig természet-
fölötti valóság.

A lepel azonban Krisztus feltá-
madásának is bizonyítéka, amint a
szemtanú Szent János apostolt is
meggyõzte az, amit az üres sírban
látott – „Látta és hitt!” (Jn 20,8) –
vagyis hogy Jézus külsõ segítség nél-
kül, a lepel és a kendõ helyzetén
mit sem változtatva úgy hagyta el
fekhelyét és a leplet, ahogy egyéb-

ként nem lehet elhagyni, csak feltá-
madni lehet belõle.

A fentiekben csupán néhány,
külön-külön is meggyõzõ részletét
kívántam idézni a rendkívül kiter-
jedt és alapos humán- és természet-
tudományos vizsgálatok eredmé-
nyeinek. A világ lepelkutatói 1998.
június 5—7. között Torinóban tar-
tották III. nemzetközi kongresszusu-
kat. A tudományos eredményekbõl
már eddig is összegezhetõ, hogy a
lepel ugyanazt közli, amit az evan-
géliumok. Közel kétezer éves léte
és „információtartalma” hiteles és
megdöbbentõ.

1998. április 18. és június 16.
között a leplet kiállították õrzési he-
lyén, a torinói Szent János székes-
egyházban, ahol a világ minden ré-
szébõl közel kétmillió ember tekin-
tette meg. 1998. május 5-én ma-
gam is részese voltam annak az
egyedülálló és megrázó élménynek,
amelynek során a leplet, amelyet
perceken keresztül szemlélhettem,
szembesülve a Megváltó szenvedé-
sét, halálát okozó sebekkel, a halál-
ban megnyugodott méltóságteljes
arcvonásokkal. Mindez összekap-
csolódott bennem az 1991. húsvét-
ján kapott élménnyel, amelyet a je-
ruzsálemi Szent Sír Bazilika Golgo-
ta-kápolnájában és a Szent Sír ká-
polnában, a szenvedés, a kereszt-
halál és a feltámadás földrajzilag és
történetileg megdönthetetlen bizo-
nyossággal azonosítható megszen-
telt helyein éltem át.

Mindazoknak pedig, akik a
Szent Lepelrõl, annak történelmé-
rõl, a vele foglalkozó tudományos
kutatások módszereirõl és eredmé-
nyeirõl bõvebbet szeretnének ol-
vasni, két friss közleményt ajánlok:
Víz László: A torinói lepel és korá-
nak meghatározása. XI. kiadás
1998. Ecclesia Kiadó; Vertse Márta:
A torinói halotti lepel. Távlatok
1998/4. sz. 647-653. o.

Karcsay Rezsõ

A torinói halotti lepelrõl
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Az Irsy László építészmérnök ál-
tal tervezett impozáns, nagy temp-
lom alapkövét Bornemissza Géza,
volt iparügyi miniszter és Wünscher
Frigyes, egyházközségi testületünk
akkori világi elnöke, valamint
Szelényi István plébános tették le
Serédi Jusztinián hercegprímás je-
lenlétében 1941. december 14-én.

Bornemissza Géza Munkácson
született 1895-ben. Középiskolai
tanulmányait a debreceni piarista
gimnáziumban végezte. Ezután a
Magyar Királyi József Nádor Mûsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Karára iratkozott
be, de tanulmányait az elsõ világhá-
ború miatt meg kellett szakítania. A
háború után fejezte be tanulmánya-
it. Okleveles gépészmérnökként az
egyetemen oktatott 1930-ig.

Ezt követõen a svájci Electro
Bank igazgatója volt, majd 39 éves
korában iparügyi miniszter lett.
Munkásságához fûzõdik az ipari
munkások nyolcórás munkaidejé-
nek törvénybe foglalása, azok köte-
lezõ fizetett szabadságának beveze-
tése és más szociális intézkedések.

Amikor az akkori politikával el-
lentétbe került, miniszteri posztjáról
lemondott. Létrehozta az Ipari
Munkaszervezõ Intézetet, aminek
elnöke volt 1943-ig. A Kállay-kor-
mányban felsõbb nyomásra újból
vállalta az iparügyi tárcát, azonban
1944. március 19-én újból lemon-
dott és többé politikai megbízást
nem vállalt.

Az 1944. évi budapesti ostromot
otthonában töltötte 1945. évi letar-
tóztatásáig. Kiszabadulása után má-
sodszor is letartóztatták. 1950-ben
a Szabadalmi Hivatal mérnökeként
dolgozott, 1953-ban kitelepítették.
A kitelepítés megszüntetése után
nem költözhetett vissza Budapest-
re, Budakeszin telepedett le. 1954-
tõl a Villamos Távvezeték Vállalat
mérnökeként dolgozott, 1957-ben
azonban koholt vádakkal újból le-

tartóztatták és két és fél évet a
márianosztrai börtönben töltött.
Rendkívüli szociális érzékét, a mun-
kásság megbecsülését, egyenes, be-
csületes magatartását és vallásossá-
gát haláláig megtartotta.

Wünscher Frigyes egyházközsé-
günk világi elnöke 1936-tól 1945-
ig, az Actio Catholica szociális szak-
osztályának elnöke volt, felsõházi
tag, és a „Hangya” termelõ és érté-
kesítõ szövetkezet vezérigazgatója
volt. A „Hangya” a szerzõdéses, ga-
rantált árutermelés és felvásárlás
megszervezésével, a mezõgazdasá-
gi háttéripar és feldolgozó kapaci-
tás, valamint országos hálózatú ér-
tékesítés kiépítésével foglalkozott. A
szövetkezet tagjai a „Hangya” ered-
ménye után visszatérítésben része-
sültek.

Szociális érzékenysége „forra-
dalmi” volt a maga korában. A
„Hangya” dolgozói részére egyház-
községünk területén számtalan la-
kást épített, idõs dolgozói részére
ugyanitt és Pilisvörösvárott öregott-
hont létesített, Martonvásár szom-
szédságában megépítette Tordast, a
szövetkezeti mintafalut.

Egyházközségünk életét szívén
viselte, tekintélyével, vagyonával tá-
mogatta és fejlesztette. Példás csa-
ládi életet élt. Felesége francia volt,

öt leánygyermeket neveltek fel.
1945-ben letartóztatták. Az

ÁVH fogságában ügyének népbíró-
sági eljárása alatt vesztette életét.
Holttestét a családnak kiadták,
Szelényi István plébános és

Mihalovics Zsigmond az Actio
Catholica országos igazgatója egy-
két családtag jelenlétében, gyakor-
latilag titokban temette el a Farkas-
réti temetõben.

Családja, miután egzisztenciáju-
kat elvesztették, nagy nehézségek
árán visszatért Franciaországba.
Egyik leánya apáca lett, egyik leá-
nya és felesége meghalt. 

Wünscher Frigyes markáns sze-
mélyisége volt a magyar gazdasági,
vallási és társadalmi életnek. A há-
borút követõen – még letartóztatá-
sa elõtt – azonnal munkához látott
és egy nagyobb tanulmányban ki-
dolgozta a „Hangya” szövetkezeti
mozgalom újjászervezésének lehe-
tõségeit.

Bornemissza Géza és Wünscher
Frigyes tudása, tisztessége, tapaszta-
lata és képessége – oly sok ezerhez
hasonlóan – nem kellett az új rend-
nek és elismerésüket még ma is hi-
ányolni vagyunk kénytelenek.
Templomunk visszakerülése alkal-
mával emlékezünk meg róluk.

Seidl Fidél

Emléktáblát érdemelnének

dr. Wünscher Frigyes az egyházközség világi, és Szelényi István egy-
házi elnök megnyitják a képviselõtestület ülését.

archív felvétel, a Nemzeti Újság 1938. dec. 4-i számából.
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Erkel Ferenc (1810-1893) - ma-
radandó nagy alkotásain túl - azért
tiszteletre méltó, mert õ komponál-
ta meg nemzeti imánkat, a Him-
nuszt. Zenéjével (Hunyadi, Bánk
bán) úgy erõsített, lázított, vigasz-
talt, hogy forradalomba ment vele
népünk és megrázta bilincseit el-
nyomatásában.

1844. február 29-én Bartay End-
re, a Nemzeti Színház igazgatója
pályázatot hirdetett a himnusz
megzenésítésére. 

20 arany pályadíjat tûzött ki a
legjobb népmelódiáért.

Erkel Ferenc csakhamar megírta
a himnusz zenéjét. Erkel „Itt az Írás,
forgassátok Érett ésszel, józanon.
Kölcsey” jeligével nyújtotta be pá-
lyamûvét. A beérkezett 13 pályamû
közül a bíráló bizottság egyhangú-
lag Erkelnek ítélte a 20 arany elsõ
díjat, mert - mind indokolták -
amellett, hogy magyar jellemû s a
költemény szellemét leginkább
megközelítõ, s két fõ kívánságot: a
dallamegyszerûséget és a himnuszi
emelkedettséget a legszerencséseb-
ben közelíti meg. 

A Himnusz bemutatója 1844.
július 2-án volt a Nemzeti Színház-
ban. A dallam és szöveg - azóta is
mindig - egyszerre áhítatra kelt
mindenkit. Az arcok megmered-
nek, a szemek megtelnek könnyel.
Ünnepelték Erkelt.

Ezt követõen diadalutat járt be a
nemes veretû szerzemény. 1844.
augusztus 10-én a Himnusz elõször
szólalt meg nyilvános népünnepsé-
gen: az óbudai hajógyárban, a
„Széchenyi” nevû gõzös vízrebo-
csátásakor. Öt nap múlva elõször
szólalt meg egyházi ünnepségen: a
pesti polgári õrhad zászló szentelé-
sén, a Rákos mezején. Augusztus
25-én pedig már a pesti vaknövelde
vizsgaünnepélyén is a Himnuszt
énekelték a tanítványok. A Him-

nusz eleinte fõleg a színházak, vidé-
ki színészek és az ifjúság terjesztet-
ték. 1845. május 16-án Kolozsvárra
érkezett Deák Ferenc és Vörösmar-
ty. Az ifjúság roppant tömege fák-
lyás zenével várta õket. Szállásuk
elõtt a tisztelgõ fiatalság a Himnuszt
és a Szózatot énekelte, a zenekar
pedig a Rákóczi-indulót játszotta.
Deák Ferenc beszéde alapgondo-
latként pedig az eldalolt himnusz
azon szavait választotta: „megbûn-
hõdte már e nép a múltat s jöven-
dõt!”

Igazi jelentõsége azonban a sza-
badságharc utáni elnyomatás idejé-
ben emelkedett ki. Erkel 1850.
március 26-án bátran elõadatta a
Nemzeti Színházban a teljes kórus-
sal és zenekarral a pesti gyermek-
kórház javára adott mûsor végén. Õ
maga is merészen segítette kibonta-
koztatni igazi jelentõségét az elnyo-
más késõbbi idõszakaiban is. 1856.
május 18-án Kölcsey Ferenc sírem-
lékének felavatásán Csekén a pata-
ki kántus a Himnuszt énekelte. 

Kölcsey Ferenc költõ, kiemelke-
dõ reformkori politikus, neves szó-
nok, a magyar kritika egyik elsõ je-
lentõs képviselõje: legnagyobb ver-
sei közé tartozik a Himnusz.

Erkel Ferenc a legnagyobb ma-
gyar zeneszerzõk egyike, a Nemze-
ti Színház, majd az Opera karna-
gya. Míg Liszt Ferenc élt, õk képvi-
selték a magyar zenét.

A hatalmas vers vált Erkel meg-
zenésítésében nemzeti himnu-
szunkká.

Isten áldd meg a magyart,
Jó kedvvel, bõséggel,
Nyújts feléje védõ kart, 
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendõt,
Megbûnhõdte már e nép
A múltat s jövendõt!

Karácsony és húsvét az alázat és
az egyszerûség ünnepe. A betlehe-
mi jászol mellett egyszerû pásztorok
borultak le és vitték hírül a világnak
a Megváltó születését. A húsvét éj-
szaka csöndjében feltámadt Krisztus
elõször a társadalom által lenézett
asszonyoknak jelenik meg dicsõség-
ben. Ez az egyszerûség diadala.
Ezért az alázatért és egyszerûségért
könyörög Francis Jammes versé-
ben.

Ima az egyszerûségért

A pille minden fuvalomnak enged
s úgy imbolyog, mint a virág s a gally,
mit körmenetkor gyermek keze len-
get.
Reggel van, ó Uram és az imák
hozzád suhannak, pille meg virág
repül feléd s a kõtörõk zaja.
A zöld platán is most van virulóban,
reped a föld e júliusi hóban,
és a tücsök elbújva hegedül,
hogy te vagy a jó és nagy egyedül.

A bús rigó, feketül a lomb,
egy dalba kezd és egyre csak busong.
Nem tudja mije fáj, és hirtelen
továbbnyilal, mert itt fütyülni nem
mer,
és arra száll, hol nem látja ember.

Uram, az élet édes telje zsendül,
a fény a bõség ma is édesen dül.
Mint a pillangó és a kõtörõ,
mint a tücsök a napba dõzsölõ,
mint a rigó a hûs fekete lombban,
hadd éljek, ó Uram, szelíd derûben,
alázatos-szegényen, egyszerûen.

(Kosztolányi Dezsõ fordítása)

Francis Jammes (1868-1938) fran-
cia költõ, aki egyszerû, közvetlen
hangú verseiben járta - kortársai
szerint - „a maga külön útját”, a
„szelíd katolicizmust”.

Vasdinnyey Miklós

IRODALOMHimnusz
A magyar nép zivataros századaiból 

dr. Domonkos János írásának folytatása
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A nagyszombat esti szertartáson
több más kisgyermekes családdal,
és mindazokkal, akik helyszûke mi-
att nem jutottak be a templomba a
bejárat elõtti kis téren állva próbál-
tam részt venni. Ezirányú kísérle-
tünk azonban kudarcba fulladt, mi-
vel sajnálatos módon az egyébként

szokásos külsõ hangosítás idén va-
lamilyen oknál fogva elmaradt. Ha
a kihangosítás mûködik, akkor is
erõs a kísértés, hogy a kintrekedtek
beszélgetni kezdjenek. Így azonban
képtelenség volt a szertartásba be-
kapcsolódni, hiszen alig lehetett
követni a benti eseményeket.

Sokunk számára a húsvét vigíliá-
jának szertartása imádságos áhítat
helyett bosszúsággá vált. Kár érte.

Babics Balázs

Az 1999. év elsõ negyedévében plébániánk 52 test-
vérünket temette el.

1. Kemény Zoltán (73)
2. Karsay Klára sz. Gecseg Klára (76)
3. Pisztrai Sándorné sz. Török Melinda (66)
4. Mészáros Istvánné sz. Imre Erzsébet (86)
5. dr. Gazsi Frigyes (81)
6. Halmai Jánosné sz. Apró Mária (62)
7. Kardos Konrd (85)
8. özv. Lacza Lászlóné sz. Gubicza Magdolna (7o)
9. özv. dr. Nagy Imréné sz. Abzinger Angyalka (96)
10. Tóth János (77)
11. Matina László (74)
12. Baka Miklós (78)
13. Szöllõsi István (79)
14. Arányi István (84)
15 özv. Simon Józsefné sz. Kránitz Magdolna (86)
16. Zsoldos László (76)
17. Fóris Ákosné sz. Rieger Ilma (86)
18. Czvetkovics Zoltán (69)
19. Góhér Józsefné sz. Krix Rozália (85)
20. Visy Károly (77)
21. Gyuris Aladár (74)
22. Krámer Miklósné sz. Paál Judit (65)
23. Gyarmati Gyuláné sz. Mosala Aranka (96)
24. Hohmann György (84)
25. Vida Jánosné sz. Birkus Mária (79)
26. Fekete József (49)
27. Dorogi József (73)
28. dr. Obál Lászlóné sz. László Sarolta (76)
29. dr. Zavaros Béláné sz. Karcsay Mária (77)
30. özv. Horváth Jánosné sz. Fülöp Irma (84)
31. Pakó Sándor (78)
32. Csetényi Györgyné sz. Mihalkovics Edit (76)
33. Vázsonyi Ilona (97)
34. özv. dr. Tanczik Lajos (88)
35. Mayer Ferencné sz. Petzel Karolin (89)

36. Szíjártó Józsefné sz. Szárazkúti Anna (88)
37. Kiss András Zoltánné sz. Honfy Ilona (93)
38. Timár Imréné sz. Straub Magdolna (69)
39. Muray Mihály (88)
40. özv. Lacsny Józsefné sz. Dóri Ilona (65)
41. Jalsovszky Jenõ (86)
42. Schwertasek Fedorné sz. Molnár Erzsébet (65)
43. Czabányik Júlia (85)
44. Bende Jánosné sz. Kiss Róza (84)
45. dr. Edeházi Mátyás Lajosné sz. Békési Franciska (97)
46. Farkas Istvánné sz. Tóth Irén (62)
47. Szabadkai József (67)
48. Bódi Béláné sz. Tóth Erzsébet (55)
49. Mudrony Endréné sz. Ötvös Vilma (79)
50. Kerek Imréné sz. Kovács Borbála Erzsébet (74)
51. Bajtai István (89)
52. dr. Melegh Antal (87)

Január, február és március hónapokban 10 gyermeket
kereszteltünk meg.

1. Kováts Gizella (1998.)
2. Illényi Soma András (1997.)
3. Bartha Zsolt (1998.)
4. Bognár Dóra (1998.)
5. Kun Benedek (1998.)
6. Kun Judit (1998.)
7. Kajtor Krisztián (1998.)
8. Szappanos Márton András (1998.)
9. Horváth Levente Gergely (1999.)
10 . Kiss Szemán Johanna Mária (1998.)

Az év elsõ három hónapjában templomunkban esküvõ
nem volt.

Anyakönyv

Zsörtölõdõ
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Néma tömeg a ravatal körül.
Nem rég nem látott távoli rokonok,
barátok, nem is szomszédok, isko-
latársak vagy felcseperedett unoka-
testvérék jöttek most össze, hanem
többnyire meglett férfiak, a szomo-
rú alkalomhoz illõen mind sötét öl-
tönyben. A kollégák az országos hí-
rû, jól menõ nagyvállalat közked-
velt vezetõjét búcsúztatták, aki va-
lóban „jó szakember, példás család-
apa és szeretõ férj volt”. A tömeg
némasága jóval több, mint meg-
döbbentõ, hiszen az elhunyt egy
közlekedési baleset ártatlan áldoza-
ta: a szakmai sikernek és a bizton-
ságot adó családi életnek egy pilla-
nat alatt lett vége az M7-en.

Az értetlenség és a tehetetlenség
fegyelmezett csendje üli meg a te-
ret. Ezt láthatóan nem tudja felolda-
ni sem az elhunyt vállalatvezetési
érdemeit méltató hivatalos búcsúz-
tató beszéd, sem az egyházi szertar-
tás. Pedig a pap - nyilván több évti-
zedes, keserû tapasztalata alapján -
tudja, hogy ebben a paradox hely-
zetben, mikor vélelmezhetõen a
vallásukat nem gyakorlók sokasága
elõtt kellene vigaszt nyújtani és hi-
tet ébreszteni, „csupán” Jézus Krisz-

tus kereszthalálát és feltámadását
felidézni nem elegendõ, így hát a
görög bölcsek, Ady és Szabó Lõrinc
gondolatait, meg saját lelkipásztori
élményeit is segítségül hívja. Mind-
hiába: mintha fizetett szerepjátszók
lennének csupán, kívül álló marad
a pap meg az öblös hangú kántor.
Még a Miatyánkot is csak õk ketten
mondják, s szinte zavaró lenne, ha
egy „különc” a néma tömegben
akár csak félhangon, vagy csak a
száját mozgatva hangtalanul velük
imádkozna. Mintha a megrendelt
egyházi szertartás szerepe csupán
az lenne, hogy valami definiálhatat-
lan hangulati hátteret szolgáltasson
kinek-kinek, hogy magában marad-
hasson gondolataival, reményeivel,
kétségeivel. Milyen jó, hogy leg-
alább õk ketten mondják a magu-
két, hiszen így legalább nem kapar-
ják el szegényt, mint a kutyát; mi-
lyen jó, hogy az Ave Maria ismert
dallama és a bibliai idézetek, diszk-
réten a háttérben maradva meg
sem próbálják megzavarni a zsib-
badt tompaságot, mikor oly jó meg-
fagyott lélekkel semmire sem gon-

dolni. A szavak értelmére így már
régóta senki sem figyel, s a kandelá-
ber ingó lángja által megmozgatott
levegõben egybeolvadva vibrál a
gyászruhák feketesége, a
virághalom és a gesztenyefa lombja.
És ekkor a szertartás közben fel-
hangzanak keresztvetés Az Atya, a
Fiú, a Szentlélek… szavai, mire né-
hány kéz - tudomást sem véve a ki-
alakult fura szereposztásról - ön-
kéntelenül meglendül a homlok, a
szív és a vállak felé. Jeléül annak,
hogy a mélyrétegek valamelyikében
sokakban tovább él az egykor meg-
tanult mozdulat. Hogy a keresztve-
tés nem nagyanyáink korából visz-
szamaradt értelmetlen reflex, ha-
nem az Egyedül való iránti bizodal-
munk s a Rá való hagyatkozásunk
kifejezõdése. Hogy a nagy írók (pél-
dául Camus) által mégoly érzéklete-
sen leírt közöny és reménytelenség
végsõ soron ellentétes az emberi
természettel, mert az Isten-kapcso-
lat a zsigereinkbe van plántálva.

Hiszen - akár tudunk róla, akár
nem - kötõdésünk a Mindenható-
hoz végleges.

-szá-

Zsigereinkbe plántálva…

Az ember nap- mint nap, a TV
mûsorok dömpingjével találkozik.
Lassan leszokik egy jó könyv, egy
szép kirándulás élményérõl és rabja
lesz egy elektronikus doboz nyúj-
totta - irányított- lelki rombolásnak.
Erõszak, terror, erkölcstelenség,
helytelen beszéd uralkodó eleme a
mûsoroknak. Ez ellen lehet és, véle-
ményem szerint, kell is védekez-
nünk, hiszen gyermekeink vannak
kitéve leginkább az erkölcs- és sze-
mélyiségrombolás modern eszkö-
zének. A mesék torz figurái, a min-
dent elborító erõszak és önzés ör-
dögi eszközeivel, a szavak és kifeje-
zések pongyolaságával igénytelen-
séghez szoktatják az ébredõ, fejlõ-
dõ ifjú lelkeket. Mit tegyünk? Csak
válogatott mûsorokat nézzünk! Mi-
lyen szempontok szerint válogas-

sunk?
Ha valakinek módjában áll vi-

deó-készüléket vásárolni, akkor
csak azokat a válogatott mûsorokat
tudja nézni, melyekbõl erkölcsi
vagy emberi tanulságokat tud hasz-
nosítani.

A Kárpátia-udvarban található, a
Katolikus Videó barátok Egyesülete
(VITEO). Itt válogatott és szép filme-
ket kölcsönözhetünk. A VITEO
Egyesület alapgondolata az, hogy
minden, az életben elõforduló ese-
ményt keresztény szemlélettel néz.
Ma már 390 féle nívós film kölcsö-
nözhetõ. A témák igen változatosak
pl. történelem, zarándokhelyek,
család, szerzetesi élet, karitatív te-
vékenység, példamutató áldozatos

emberi sorsok, mesefilmek és bibli-
ai, ó- és újszövetségi témájú filmek.

Az Egyesület véleménye, hogy
egy-egy dokumentumfilm még
nem, de több hasonló témájú film
megtekintése után egyre tisztábban
áll össze az Egyházunk igazi mivol-
tát bemutató kép, a minden embe-
ri gyarlóságon, töredezettségen át-
derengõ Istenarc.

Ezért ajánlom mindenkinek, aki
megcsömörlött az erõszak, a téboly
és az erkölcstelenség tobzódásától a
VITEO-t, a Katolikus Videóbarátok
Egyesületét. (Budapest, Kárpátia-
udvar: hétfõtõl -péntekig 10-tõl 16
óráig)

Thorday Lajos

VITEO
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Testvérlapunkban, a Táltos utcai
Szent Kereszt templom Életfa címû
tájékoztatójában olvastuk:

„Egy régi álom megvalósításához
megnyílt a lehetõség. Akik a kerü-
letben öregedtünk meg, még emlé-
kezünk arra, hogy a 30-as évek vé-
gén megdobogtatta szívünket a hír:
a budai hegyvidéken a Keresztelõ
Szent János egyházközség új plébá-
niatemplomot épít. Az építkezés el
is kezdõdött, de mint sok más szép
gondolatot, tervet ezt is megakasz-
totta a háború. Az altemplomra az
elmúlt rendszer a környék bosszan-
tására, a hívek elkeserítésére szóra-
kozóhelyet épített. Hosszú, fáradt-
ságos munkával sikerült az illetéke-
seket meggyõzni arról, hogy az ere-
deti cél megvalósítása valamennyi-
ünk örömét szolgálná. Szent József
napján ... az ingatlan az egyházköz-
ség rendelkezésébe került. Ahhoz,
hogy a templom felépülhessen,
még sok ember összefogására és
nagyon sok adományra volna szük-
ség. ...”

A Papp Géza templomgondnok
által írt sorok is jelzik, hogy az elõt-
tünk álló nagy feladat megvalósítá-
sában nem csak egyházközségünk
híveinek támogatására számítha-
tunk.

*
Márton atya nagyböjti lelkigya-

korlatunk megtartására Bábel Ba-
lázs atyát a váci szeminárium rekto-
rát kérte fel. Elõzõ számunk lapzár-
tája után értesültünk róla, hogy a
Szentatya Bábel Balázst kalocsai ko-
adjutor érsekké nevezte ki. Köszön-
jük, hogy szentelése elõtti elfoglalt-
ságai ellenére eljött közénk. Kérjük
Isten áldását fõpapi szolgálatához.

A Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia közösségének lapja
II. évfolyam, 4. szám 1999. húsvét

Szerkesztik: Babics Balázs, Béres György, Müller Ferenc, Schimmer József, Szerdahelyi Csongor, Vasdinnyey Miklós
Ötleteiket, észrevételeiket várjuk a sekrestyében e célra elhelyezett dobozba.
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