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Húsvét - média - Csíksomlyó
Nagyböjtben nagyon sokszor
magunk elé idézzük a szenvedő
Jézus alakját. Virágvasárnap halljuk Jézus szenvedéstörténetét, a
passiót. Tisztelettel és megdöbbenéssel gondolunk szenvedésére
és halálára, és felvillan előttünk:
embertelen halált csak az ember
tud okozni. Amikor ember ember
ellen fordul, amikor a szemekben
a gyűlölet, az elveszejtés tüze ég...
nem kellesz nekünk. Elcsendesedünk a szentsír előtt, némán
szemléljük a „megvetettet, utolsót
az emberek között, a fájdalmak
férfiát, aki tudta, mi a szenvedés;
olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. Bár
a mi betegségeinket viselte, és a
mi fájdalmaink nehezedtek rá,
mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az
Isten, és akit megalázott. Igen, a
mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi
békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk
gyógyulást” (Vö. Iz. 53,3-5). Csak
a megrendülés hangjai hitelesek.
Aki megérti ezt, az némán zokog.
Aki végig járta a szenvedés útját,
másként tekint az életre, mint aki
elrejtőzött előle. Aki nincs Jézus
mellett a szenvedésben, nem tud
vele lenni a feltámadásban sem.
A Via Dolorosa Jeruzsálemben
kellemes séta a turistáknak, de
nagy lelki zarándokút a hívőknek.
Aki ezt ott vagy máshol végigjárja, Jézussal és Jézuson keresztül
szemlélve saját szenvedését, feltámad és üdvözül. Húsvét hajnala
belehasít a sötét éjszakába: Feltámadtam és újból veled vagyok,
alleluja. Az öröm leírhatatlan. A
Feltámadott velünk szembejön,
találkozunk és felismerjük Őt. Az
örömhírt, hogy újra velünk van,
nem tudjuk magunkba fojtani. Elindulunk és hírül adjuk testvére-

inknek. Tesszük ezt személyesen,
levélben vagy éppen a média segítségével, amely fontos szerepet
tölt be az életünkben. Irányítja
tudatunkat, de a tudatalattinkat is.
Az egyik legbefolyásosabb, legmeghatározóbb szereplője mindennapjainknak. A média hatalmas erővel rendelkezik, és ennek
tudatában is van. A globális média mellett figyelnünk kell a helyi
sajtóórgánumokra is. Nekik az a
tényleges feladatuk, hogy tájékoztassanak bennünket minden minket érintő eseményről, hogy értesüljünk mindarról, ami közvetlen
közelünkben történik.
Jelen lapszámunkat a kommunikáció, média és a csíksomlyói
kegyhely kapcsolatának szenteljük.
„Korunk első Areopagusa
a tömegkommunikáció, amely
elősegíti az emberi nem egységesülését, és – ahogy mondani
szokás – »közös házba« terelését.
A tömegkommunikáció akkora
jelentőségre tett szert, hogy sokan a tájékozódás és képzés legfőbb eszközének tekintik, amely
normát és viselkedésmintát nyújt
az egyén, a család és a közösség
számára. Az új nemzedék már a
tömegkommunikáció behálózta
világban él. (…) Nem elegendő
tehát csupán a keresztény üzenet
és az Egyház tanításának terjesztésére felhasználni őket, hanem
magának ennek az üzenetnek kell
beépülnie a modern hírközlés által
az »új kultúrába«. Az »új kultúra«
bonyolultsága nem annyira a tényekből ered, hanem abból, hogy
az új nyelvezet, új technika, új
lélektani tényezők új közlési módon jelennek meg” – hangoztatta
II. János Pál pápa a zsinat bezárása és az Ad gentes kezdetű miszsziós határozat 25. évfordulóján,
1990-ben közzétett Redemptoris
missio kezdetű, az evangelizálással

foglalkozó körlevelében.
Mára már vitathatatlan a média
fontossága, és fölösleges is lenne közhelyeknek számító érveket
felsorakoztatni bizonyításként.
Mondhatni „tegnap” még nem
használtuk, „ma” belőle élünk. Ma
már feladatunk hitelesen hírt adni
a világnak egy hely belső életéről,
nehézségeiről a külvilág számára.
Akaratlanul is fel kell figyelnünk a
kor igényeire, kihívásaira, amelyeket a kor és a korszellem állít. Meg
kell tanulnunk, hogy miképpen
lehet szólni hitről, istenélményről, zarándoklatról, a zarándoklat közösségi élményéről, eseményekről hívőknek, keresőknek
és nem hívőknek, a csíksomlyói
kegyhely iránt érdeklődő egyre
nagyobb számú zarándoknak, a
turistáknak. Az emberek igénylik.
Kegyhelylapunk jövőjének is ez
az igazi biztosítéka.
fr. Urbán Erik OFM.
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„Feltámadtam, és újból veled vagyok…”
Nagyböjt I. vasárnapján a liturgia első mondatában, az Introitusban
programként elhangzott a 91. zsoltár
ígérete : „megmentem és megdicsőítem őt” (91,15). Isten megmentő,
megdicsőítő műve és az Úr visszavonhatatlan hűsége Jézus feltámasztásában vált nyilvánvalóvá.
Krisztus nagypénteki kiáltása –
„Istenem, Istenem, miért hagytál
el engem” – azok kiáltásához csatlakozik, akiknek ebben a kiáltásban
van menedékük, utolsó reményük a
szabadulásra. Jézus reménye az Atya
ígérete, és ebből fakadóan ajánlja lelkét az Ő kezébe. Az apostoloktól,
majd az Istentől való teljes elhagyatottságát az elveszettség legfájdalmasabb valósága követi, a halál és
a kárhozat megtapasztalása: „Szálla
alá poklokra…”
A húsvétvasárnapi szentmise liturgiájában először Jézus szólal meg.
Feltárván önmagát az Atyával való
találkozás első szavait hirdeti: „Feltámadtam, és újból veled vagyok,
alleluja!” (Zsolt 139, 18) A feltámadás számunkra egyelőre hozzáférhetetlen valóság; ez már túlmutat
az evilági tapasztalatokon. Először
hírt kapunk erről a történelmen túli
valóságról, és utána következnek a történeti
beszámolók az apostoloktól. Számukra azt a
nagy felismerést, hogy
Ő az Isten Fia, a húsvéti tapasztalatuk, az új
valóságként megjelenő
Jézussal való érintkezésük hozta meg. A Megfeszítettel való találkozás megadja a halálnak
ellentmondó remény
alapját.
Krisztus küldetése
nem abból áll, hogy a
világ megölje, hanem,
hogy általa mindenkinek örök élete legyen.
A világ kitaszította, keresztre feszítette, de az
Isten nem hagyta Őt
végső kudarcba fullad4|

ni, hanem föltámasztotta a halálból
(ApCsel 10,39–40). Most újra ott
van Nála, erről szól az Introitus. Már
nem az üres sírban kell keresni, vagy
a tó partján, esetleg Galilea terein.
Isten dicsőségében lehet őt meglátni
azoknak, akiknek megmutatja magát.
A tapasztalat, miszerint „a holtak
között van a fekhelyem” (Zsolt 88,6),
az élők köréből való kirekesztettség,
a legteljesebb kilátástalanság állapota. Itt már nem marad más lehetőség, mint kiáltani és minden látszat
ellenére reménykedni (Zsolt 139,8).
Az Isten hűségébe vetett bizalom
(Zsolt 73,23–24) megtart az ő életközösségében. A bizalom alapja az a
meggyőződés, hogy Ő ismer engem,
látja és kíséri minden utamat, miként
a választott népet a kietlen pusztában. Annyira ismer, hogy nevemen
szólít, és névtelenségemből kiemel.
„Reám tetted a kezedet…” Ez
a kifejezés többször előfordul a
Szentírásban: Jeremiás próféta halálra ítélésekor (Jer 11,21), amikor az
apostolokra a főtanács „kezet emel”
(ApCsel 4,3), Jakab kivégzésénél
és Péter letartóztatásakor (ApCsel
12,1). Az evangéliumban, amikor

Jézus a végidőkről beszél, akkor azt
mondja az apostoloknak, hogy „kezet emelnek rátok, és üldözni fognak titeket” (Lk 21,12). Többször
van szó arról, hogy szerették volna
elfogni Jézust, „de senki sem emelte
rá kezét, mert még nem jött el az ő
órája” (Jn 7,30; 7,44). S végül, amikor elfogták, „kezet emeltek rá, és
megragadták őt” (Mk 14,46).
Az igazat halálba taszító kezeknek
azonban nem sikerült győzedelmeskedniük, mert az igazak élete Isten
kezében van. Krisztus feltámadása a
mi feltámadásunk is: a halál hatalmából, az élettelen, önmagába zárkózó
mivoltunkból való megváltás ünnepe is. Egyedüli reményünk Isten teremtő és újjáteremtő szavában rejlik:
„Reám tetted a kezedet…”
Jelen életünk kihívásai nagyon
törékennyé és érzékennyé tesznek:
társadalmunk nagy része megélhetéssel küzd – úgy dolgozik, hogy
közben nem tud élni. Magányosan,
elszigetelten, önmagától is távol „egzisztál”.
Családi kötelékek, fenntartó és
erőt adó kapcsolatok lassan csak mutatóban vannak. Hűségben és elkötelezettségben élni embert próbáló.
Valami olyasmit veszítettünk el, ami hírt ad
és megtapasztaltatja az
isteni szeretetet, kinek
legsajátosabb üzenete:
„Veled vagyok.”
Amennyiben életünket újraértékeljük,
kapcsolatainkban újjászületünk, ma a feltámadt Jézussal és a
keresztség
vizében
újjászülető Egyházzal
mi is énekelhetünk az
Atyához: „Egyszülött
Fiad feltámadásával
megnyitottad az örökkévalóság
kapuját,
hogy újból veled lehessünk…”
fr. Gegő Juliánusz
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Húsvéti hagyományok, szokások
Húsvétról nem beszélhetünk
úgy, ahogyan pünkösdről vagy Úrnapjáról, mert ezek az ünnepek egy
eseményről vagy egy hitigazságról
szólnak. Talán nem is helyes húsvétról beszélnünk, sokkal inkább a
húsvéti ünnepkörről van szó, mert
ez az időszak sűrítetten tartalmazza
az egész egyházi évet. Ahhoz, hogy
még pontosabban megragadhassuk,
megérthessük ezt a kimeríthetetlenül gazdag ünnepet, még szűkítenünk kell a kört: így jutunk el a
Hebdomada Majorhoz vagy a nagyhéthez. Virágvasárnappal veszi kezdetét, és még a nagyszombati vigíliát
is magába foglalja.
Ehhez a gazdag ünnepkörünkhöz hagyományok, szokások tartoznak, amelyeket három részre oszthatunk: szorosan a liturgiához fűződő
hagyományok, a liturgiához fűződő
népi hagyományok és a népi szokások körére. Ezek közül villantunk fel
néhányat, egyet pedig részletesebben is szemügyre veszünk, hogy ne
merüljön teljesen feledésbe.
Virágvasárnap szent színjáték játszódik le előttünk, amelynek nemcsak nézői, hanem szereplői is vagyunk. Az első felvonás színhelye: az
Olajfák-hegye (ágak megszentelése),
a másodiké az Olajfák-hegyéről a Jeruzsálem kapujáig vezető út (körmenet), a harmadik pedig a szent város
(passió, szentmise). Ez az egyik legrégebbi liturgikus hagyományunk,

Triangulum égő gyertyákkal.
Feledésbe merülő szokás

amelyet keleten a kereszténység
felszabadulása után a IV. században már nagy fénnyel kezdtek ünnepelni. A VIII. század vége felé
terjed el nyugaton is.
A szent három napnak van egy
különlegesen szép hagyománya,
amely mára egy kissé elhanyagolódott: a „lamentáció”, vagyis a Jeremiás siralmai. Ez régen az úgynevezett „officium tenebrarum”
vagy sötét zsolozsma volt, amelyet főleg a székes káptalanok és
a szerzetesi közösségek végeztek
éjszaka. Később átmegy a népi
imádságok, hagyományok, szokások közé, és lényegesen le is rövidül. A zsolozsma olvasmányai között fő helyen ugyanis e napokon a
próféta gyászoló és panaszos szavai
álltak, amelyekkel egykor Jeruzsálem
pusztulását siratta, de amelyet mi
most a bűnbe esett emberiség siralmaként s a Krisztus halálát gyászoló Egyház szavaként imádkozunk,
hallgatunk. A lamentációk alatt régi
szokás szerint egy nagy háromszög
alakú gyertyatartón (triangulum) 15
gyertya ég. Minden zsoltár végén és
minden responzorium alatt jobbról-balról egy-egy gyertyát eloltanak
a ministránsok. Az 50. zsoltár alatt
eloltják a 13-14. gyertyát is, és csak
a páratlan marad a triangulum csúcsán: Krisztus, akit elhagytak tanítványai. Mára sajnos kevés helyen
végzik. Kár lenne, ha teljesen feledésbe merülne.
Nagycsütörtöki liturgiánk is
mérhetetlen gazdagságot foglal
magába: az olajszentelési misét
a püspöki székesegyházban a
főpásztor vezetésével és a jelenlévő papokkal; az esti szentmisét az egyes plébániai vagy
szerzetesi közösségekben, az
az Jézus „vágyva-vágyott vacsoráját”, amikor átadja búcsúajándékait: szeretetének jelét a
lábmosásban, testének és vérének szentségét, a papi átváltoztató hatalmat („ezt cselekedjétek…”), mintegy végrendeletül
elmondja búcsúbeszédét, és

Szentsírőrök Gyergyóalfaluban
(Fotó: Hunyadi János)

elmondja egyházáért főpapi imáját.
Nagypéntek Urunk halálának emléknapja. E napon nincsen szentmise, mert ezen a napon maga az Örök
Főpap mutatta be véres áldozatát a
kereszt oltárán. Keresztúti ájtatosságot tartunk, templomlátogatást
végzünk, és este kerül sor az ünnepi istentiszteletre, amelynek részei:
olvasmányok, passió és ünnepélyes
könyörgések; kereszthódolat; szentáldozás. Itt meg kell említenünk egy
szép népi szokást: a sírőrzést, amelyet még néhány helyen megtartottak, illetve felújítanak.
Nagyszombat éjszakájának szertartása az egyházi év középpontja,
„minden vigíliák anyja”. Drámai fejleményként éli át a liturgia Krisztus
feltámadását, a világosság győzelmét
a sötétség fölött, az egyiptomi rabságból és a sátán szolgaságából való
szabadulást, lelkünk föltámadását.
A szertartás ezen az estén a leggazdagabb, amelynek mozzanatai: a
húsvéti fény meggyújtása, a húsvéti
örömhirdetés (Exultet), az ószövetségi olvasmányok, a mise első része,
a keresztvízszentelés és a keresztségi
szertartás, a mise második része és
végül a körmenet, amelyben a feltámadás örömhírét visszük meg a világnak, s tanúságot, vallást teszünk a
feltámadásba vetett hitünkről.
fr. Kiss Kamill
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„A Rend a lelke mindennek”

A Duna televízió stábja a pünkösdi búcsún

Szakdolgozati kutatásom során
a csíksomlyói pünkösdi búcsú külső kommunikációját vizsgáltam. A
cikkben ízelítőt kívánok adni ennek
sokrétűségéről, személyes véleményemről.
A Duna Televízió már évek óta
élőben tudósít az eseményekről. A
televíziós társaság stúdióját a Somlyó-nyeregben állítja fel. Év közben
is jó szolgálatot tesznek, hiszen Élő
egyház című műsorukban helyet adnak a ferences anyagoknak is.
A kegyhely lelkiségi lapja, a Csíksomlyó Üzenete 2007 óta jelenik meg.
Időszakos kiadvány, évi négy alkalommal, 2000-2500 példányban
jelenik meg a fontosabb ünnepekkor: húsvétkor, pünkösdkor, Mária
nevekor és karácsonykor. Interjúk,
egyházi és világi személyek alkotásai egyaránt helyet kapnak benne. A
fejlesztéseknek köszönhetően már
a honlapon PDF formátumban is
elérhető, így biztosítva az olvasóközönségnek a minél szélesebb hozzáférést.
Másik meghatározó, kizárólag
pünkösdkor megjelenő kiadvány
a Csíksomlyó Magazin. Lévén, hogy
Gulyás László fotóriporter, médiaszakember egyszemélyes vállalkozása, így tulajdonosa és szerkesztője is.
Magyarországon az egyházi kiadóknál, plébániákon, Erdélyben a búcsú
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idején az árusoknál kapható. Magazin formájú, rövidebb szövegtörzsek
jellemzik, sok színes képpel tarkítva.
Az erdélyi médiakapcsolatok kiépítettsége megfelelőnek tekinthető,
hatékony információ-átadást tesznek lehetővé. A kegyhelyet érintő
történéseket napi, heti rendszerességgel közlik. Közszolgálati, helyi,
nyomtatott sajtó médiapartnernek
minősül a Csíki Hírlap és a Hargita
Népe, országos szintű közvetítőnek
pedig a Krónika és az Új Magyar Szó.
On-line platformok közül az erdely.
ma, a transidex.ro, a pluszportal.ro
és a szekelyhon.ro vesznek részt a
tájékoztatásban. Egyházi médiumok
közül a kommunikációt a Vasárnap,
a Keresztalja, a Keresztény Szó periodikák segítik. Az erdélyi Mária Rádió
is tevékenyen részt vállal az ismeretterjesztésben, illetve a gloria.tv
weboldal is, ahová zarándokok és ferencesek egyaránt feltölthetik videóikat, képeiket. A helyi vezetés az önkormányzat havi lapjában, a szereda.
Origóban tart fenn állandó rovatot,
amelyben aktuális eseményekről,
elmélkedésekről olvashatunk. A határon túli, magyarországi sajtókapcsolatok kiépítése még folyamatban
van. A legkooperatívabb anyaországi
katolikus hírportál a magyarkurir.hu:
bármely erdélyi, egyházi témában
íródott anyagot szívesen fogadnak
és publikálnak. A Magyar Katolikus
Rádió is egyike az együttműködő
partnereknek, illetve az Új Ember és
Keresztény Élet katolikus hetilapok is
biztosítanak felületet a hírközlésre,
ám kizárólag csak pünkösdkor.
Meglátásom szerint égető szükség mutatkozik a magyarországi
médiaközvetítők szélesebb körű
feltérképezésére és bevonására, hiszen probléma, hogy a csíksomlyói
búcsú híre hozzánk alig jut el, az is
kizárólag vallási csatornákon, így a
téma iránt érdeklődő, nem hívő réteget kizárják a tájékoztatásból. A
rend jövőbeli tervei között jegyzi a
Magyar Katolikus Püspöki Kar Tömegkommunikációs Bizottságával

való kapcsolatfelvételt és a hathatós
együttműködést.
2010 májusa óta létezik a sajtóreferensi pozíció, amelyet Borsodi
L. László önkéntes alapon, másodállásban tölt be, így alkotótere és
lehetőségei behatároltak. Annál is
inkább nagy felelősség nehezedik
rá, mivel egy személyben az egész
erdélyi ferences rend szóvivőjeként
funkcionál. Munkáját természetesen a ferences atyák és önkéntesek
segítik. Szintén együttműködésen
alapul a médiafigyelés gyakorlata is.
Minden a rendet érintő híranyagot
összegyűjtenek, digitalizálnak, és a
videokazettákkal, könyvekkel, hanganyagokkal együtt a csíksomlyói
archívumban őrzik. Az érdeklődők
kegyhellyel kapcsolatos információs
igényének kielégítéséről témagazdag
honlap gondoskodik.
Az egységes arculat kialakítása
még csak tervekben létezik. A búcsú
mottója, a hagyományokhoz híven,
évente változik, molinókon hirdetik. Kritériuma, hogy a Szűzanyával
kapcsolatos legyen, és igazodjék az
egyház által meghirdetett pasztorális
év témájához. Hivatalos logója sem
a rendnek, sem a pünkösdi búcsúnak
nincsen. A hangsúlyos kommunikáció elengedhetetlen eleme a vizuális
azonosítás, így ennek kialakítása hatványozottan szükséges. A rendben
lassú átalakulás zajlik mind a szerzetesi közösségben, mind a mentalitásban, nyitottabb, merészebb ötletekkel képviselteti magát az újabb
generáció.
Halász Gergely

A riporter pünkösdi búcsús zarándokot
kérdez
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Csíksomló Üzenete

A ferences sajtómisszió nyomában
Csíksomlyón című, az időközben elhunyt Asztalos
Ildikó által (a csíksomlyói
születésű Fodor Sándor
útbaigazításával) szerkesztett kötet készült el elsők
között 1992-ben.
A ferencesek első
perctől ott voltak a katolikus sajtó támogatói közt
és híradásaiban. Az első
évfolyam 6. lapszámában
Felvétel a ferencrendbe címen
hirdetésük jelent meg, a
8. számban Kovács Lajos
tollából Anaklét atya bekecse
címen hosszabb írás, a 11.
számban pedig Daczó Á.
Lukács kezdett sorozatot
Készülünk a csíksomlyói búcsúra címen, amely a lap további számaiban összesen
öt részben foglalta össze a
búcsú körüli legfontosabb
tudnivalókat. Ugyancsak
a 11. számban kezdődött
A Keresztény Szó egyik ferences száma
Fodor Sándor négyrészes
sorozata A csíksomlyói ferences könyvtár kincseiről, s
Csíksomlyó jelentősége időben bontakozott ki számomra, gyerekkoromban ugyancsak Fodor Sándor írt Csíksomlyó
tősgyökeres kolozsváriként rokonság ünnepe címen vezércikket a Keresztény
híján nemigen volt lehetőségem a kegy- Szó 12. számába. A 15. lapszámban
helyet látogatni. Ferences templom Ko- a főszerkesztő, Bajor Andor számolt
lozsváron is működött. Ez a hely eszmé- be Colassuono érsek a somlyói Mária előtt
lésem idején eléggé hangsúlyosan lelki címen a pápa követének csíksomlyói
központ volt, itt hallottam először rend- látogatásáról, amelynek kiemelt jelenszeres tematikus konferenciabeszédeket tősége volt, hogy az a levél, amelyet
a keddi szentmiséken, amelyeknek lelki Colassuono érsek Szent Péter sírjától
töltete és szellemi szintje lenyűgözött, Mária lábához elhozott és felolvasott,
a filológia felé tájékozódó középiskolás adta hírül az erdélyi katolikusoknak Bádiákként azzal a bizonyossággal töltött lint Lajos megyéspüspöki beiktatását, és
el, hogy egyházam a bölcsesség és evi- engedélyezte Jakubinyi György püspöklági tudás, szépség tárháza is, amelyhez ké szentelését. A 15. lapszámban Gábor
jó odatartozni. Ez egy vegyes felekezetű Csilla tollából magáról az eseményről
közegben sokkal nagyobb jelentőséggel is olvasunk Püspökszentelés Csíksomlyón
bír, mint azt tömbkatolikus vidékeken címen.
Kifejezetten ferences témáról írt
képzelnék.
Amikor a fordulat után, 1990-től a 21. lapszámban P. Keresztes Albin:
sorra indultak újra azok a kezdemé- Ferences sajtó Kolozsváron, a 25. számban
nyezések, amelyeknek a kommunista pedig P. Pap Leonárd: 350 éves az erdélyi
uralom idején szünetelniük kellett, a ka- ferences rendtartomány címen adott hírt a
tolikus lap- és könyvkiadás is újra felve- jubileumról.
A szemlézést hosszasan lehetne
hette a megszakadt fonalat. A Keresztény
Szó 1990. február 12-i újraindításával folytatni, de az írásokat olvasni jó és
kezdődött, ezt a Vasárnap megalapítá- érdekes, ilyen módon idézni talán unalsa követte (1991. október 6-án jelent massá is lesz az olvasó számára. A cél
meg első száma), a könyvek sorában amúgy is az volt ezzel a felsorolással,
nem véletlenül a Hazajöttünk... Pünkösd hogy felvillantsuk a ferences jelenlétet

az újraindult erdélyi katolikus sajtóban,
a változatosságot és gazdagságot, amely
aztán a Vasárnap elindulásával oda vezetett, hogy Szent Ferenc ösvényén címen
évekig saját rovata volt a rendnek. Az
idősebb generáció tagjai szívügyüknek
érezték, hogy rendszeresen írjanak: ők
még tanúi voltak annak a ferences virágkornak, amelyben a rendnek nyomdája,
kiadványai voltak, amelyben Erdély, a
kisebbségbe került erdélyi magyarság
lelki-szellemi életének igazgatását kiemelt feladatként kapták és végezték. A
sok kiváló ferences szerző közt meg kell
említenem P. Bonaventúrát, aki Kaplonyból küldte jó íráskészségre valló,
fordulatos, sokszor humoros, mindig
mély jegyzeteit – hirtelen halálával egy
rendszeres remek szerzőt veszített a lap.
Később és szinte véletlenül kezdtem
a két világháború közti erdélyi ferences
sajtóval foglalkozni. Az iskoladrámákra
irányuló kutatómunkámhoz a korabeli
sajtó híradásait próbáltam feltérképezni. Ekkor bukkantam rá a Szent Ferenc
Hírnöke, később Hírnök évfolyamaira,
és ahogy az egyes lapszámokat forgattam, egyre nőtt csodálatom: tudatos sajtómunkát fedeztem fel a sorok, cikkek
mögött, népnevelői szándékot, sok és
nagyon bölcs pedagógiát, ugyanakkor
magas szellemi szintet, alapos műveltséget, megfontolt szerkesztői döntéseket,
érdekes olvasnivalót, sokoldalú tájékoztatást – egyszóval csupa olyasmit, amit
szerkesztőként nemcsak megbecsülni,
de ellesni valónak tartok. Akkor éltem
meg a felfedezés örömének ilyen mértékét, amikor a vatikáni, a kommunikációval foglalkozó hivatalos dokumentumok
szövegében felfedeztem a szakmaiságot
és a lelkiséget egymás kiegészítőiként.
Elmesélni az élményt nemigen lehet, azt
tudom ajánlani annak, aki teheti, vegye
kézbe a harmincas évek ferences kiadványait, keresse meg a Vasárnap hasábjain az egykori ferences rovatot: élmény
ezeket olvasni. A mai ferenceseknek
pedig csak erőt és kitartást kívánhatok,
hogy a romokon épülve lassan azt a ferences sajtóbirodalmat is fel tudják újra
építeni, amelyet elődeik oly nagy szakértelemmel, sok és alapos munkával,
önműveléssel, türelemmel és kitartással
felépítettek.
Bodó Márta
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Erőt ad a somlyói zarándoklat
tékek közvetítését.
A csíksomlyói kolostorban végbemenő
változásokról,
a végre szabadon megtartott
ünnepekről
rendszeresen
tudósított a lap.
Ünnepi melléklet vagy több
oldalas
öszszeállítás jelent
meg éveken át a
legnagyobb keresztény ünnepekre, húsvétra
és karácsonyra, a pünkösdi
búcsú
pedig
kiemelt helyen
szerepelt minden évben a lap
témaválasztásában.
Nem célom
cikkről cikkre,
tudósításról
A Hargita Népe egyik pünkösdi számának címlapja
tudósításra felsorolni mindNehéz feladat számba venni, azokat az írásokat, amelyek valamimindazt, ami a csíksomlyói kegy- lyen formában kapcsolatban álltak
helyről, vele kapcsolatban megjelent a somlyói kegyhellyel. Ha az írások
az utóbbi huszonkét évben a helyi témáját vizsgáljuk, a kegyhelyről
sajtóban. A kegytemplom és a fe- vagy a vele kapcsolatos eseményekrences kolostor mindig rendkívüli ről szóló tudósítások jelentek meg
legnagyobb számban a lapban. A
helyet foglalt el a csíki emberek éle- ferences fogadalomtételek, a paptében. A második világháború után, szentelések, a Csíksomlyói Ifjúsági
a kommunista hatalom idején azon- Találkozó, a ferences világi rend renban a sajtóban nem lehetett egyházi dezvényei minden alkalommal heeseményekről olvasni, a keresztény lyet kaptak a Hargita Népében. Szinünnepeket igyekeztek idegen tarta- tén ez a lap tudósított rendszeresen
lommal megtölteni, így a somlyói a betegek világnapján tartott ünnepi
kegytemplom és a ferences kolostor szentmiséről, és hírt adott a minden
sem szerepelhetett sem az újságok hónap első szombatján rendezett
hasábjain, sem a tévéadásokban. körmenetről is.
A lap odafigyelt azokra az egyházi
Legfeljebb kulturális események,
koncertek színhelyeként csíksomlyói személyiségekre, akik az évek során
a rendházba látogattak: a ferences
barokk komplexum néven.
Az 1989 december végén meg- rend elöljáróinak és a világi papság
újult Hargita Népe napilap már első vezetőinek somlyói tartózkodása jó
számaiban felvállalta a keresztény ér- alkalmat kínált interjúk készítésére.
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Megszólalt a lapban többek között
John Vaugh és Hermann Schalücke
Minister Generalis, Harmath Károly
újvidéki ferences atya, Békés Gellért
bencés szerzetes, Medgyesi Schmikli
Norbert, a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, aki
egy csíksomlyói passiójátékot elevenített fel diákjaival. De nemcsak a
távolról érkezett vendégekre figyelt
a lap. Benedek Domokos atya, Márk
József atya és Bartók Albert atya
egész oldalas interjúkban beszéltek
életükről, hivatásukról.
A Hargita Népe minden esztendőben tág teret szentelt a csíksomlyói
pünkösdi búcsúnak. A búcsú hetén
tudósításokban számolt be az előkészületekről, hangot adva a szervező
ferences szerzetesek útmutatásainak,
kéréseinek, beszámolva az érkező zarándokokról. A búcsú napján megjelenő lapszám szinte teljes egészében
az ünnepre való ráhangolódást igyekezett segíteni. Jegyzetek, interjúk,
Mária-énekek, régi búcsúkra való
emlékezés, szépirodalom, a csángók
búcsújárásáról szóló írások, vallomások voltak olvashatók a pünkösdszombati számokban. Rendszeresen
megszólaltak az ünnepi szónokok,
köztük P. Szőke János, Spányi Antal
székesfehérvári püspök, Majnek Antal kárpátaljai püspök, Schönberger
Jenő szatmári püspök, Erdő Péter
bíboros.
A búcsút követően részletes beszámolót közölt a lap az eseményről,
idézve a szentbeszédből vagy közölve annak rövidített változatát.
Színes, változatos kép tárul elénk
a csíksomlyói kegyhely életéről, ha
átlapozzuk a Hargita Népe archívumát. Megjelennek benne az ünnepek
és a hétköznapok, a neves vendégek
és az egyszerű zarándokok százezrei. A visszatérő motívum pedig az
írásokban: mindenkinek erőt ad, töltekezést jelent Mária lábához zarándokolni.
Takács Éva
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A csíksomlyói kegyhely a világhálón

József atya honlapot nyitott a kegyhelynek

Közismert dolog, hogy 1996-ban
történeti leírásokat kezdtem közzétenni a kegyhelyről. Először egy gimnáziumi tanár, Erőss Attila segített leírni,
megformázni a publikálandó anyagokat, majd igényeltünk Csíkszereda város honlapjáról néhány oldal közléséhez szükséges felületet. Mikor már az
ismertető cikkek megszaporodtak, saját címet kértünk a bukaresti központtól http://www.ofm.ro karakterekkel.
Ettől fogva – hogy szabályos keretek
között működjünk – meghívtam Székely Dénes csíkszeredai informatikus
mérnök-tanárt, legyen segítségemre a
honlap szabályos szerkesztésében. Ő
szívesen vállalkozott erre, és egy szép,
színes, sokoldalú honlapot hozott létre. Ettől fogva írogattam az ismertető
és történeti tárgyú cikkeimet. Először
a kegytemplomról, a kegyszoborról,
majd a búcsújárás hagyományáról,
módjáról és különféle témákról a
kegyhellyel kapcsolatban.
Idővel megérett a helyzet arra is,
hogy egy jellegzetes, saját címe legyen
a csíksomlyói kegyhelynek. Ezért kértük az illetékes központtól, hogy adjon más címet nekünk, amelyet meg
is nyertünk a következő formában:
http://www.csiksomlyo.ro.
Ezt a honlapformát váltotta fel később a honlap mai arculata, de a címe

megmaradt. Kérésemre a szerkesztést
átvette fr. Péter Arthur csíksomlyói
házfőnök, én pedig véglegesen „nyugdíjba vonultam.” De mégsem! Mert
nyitottam egy blogot, amelyen megjelentettem Csíksomlyóról, a kegyhelyről, a kegytemplomról, a búcsújárásról szóló összes irományomat. Íme a
címe: http://somlyo.blogspot.com.
Ha csak felsorolom a blog címeit,
abból is kitűnik a blog változatos tartalma és érdekessége:
Kegyszobor és búcsújárás. A kegyszobor mivolta, a búcsújárás hagyománya, pszichológiája, különös szokások
Régi búcsúk emlékei. Személyes élmények a múltból
Pázmány Péter és Csíksomlyó. Vajon
törődött-e Pázmány Péter bíboros
Csíksomlyóval?
Elrejtett történelem. Annak leírása,
amit az általános látogató nem láthat
a kegytemplomban
Pünkösdi zarándoklat Csíksomlyóra. A
búcsújárás szabályai
Élménybeszámoló. Személyes élmények külföldi útjaimról
Ereklyék a kegytemplomban. Körülbelül 45 ókori szent vértanú ereklyéi

Pünkösdi napimádás a Kissomlyó-hegyen. Vajon pogány szokás, vagy már
át van keresztelve?
Keresztút a Kissomlyó oldalában. Minden stáció felirata és fohászai
A kolostor kincsei. Vannak-e értékes
kincsek a kolostor birtokában?
Feltehető a kérdés: mi indított arra,
hogy honlapot nyissak a kegyhelynek?
A technikai fejlődés. Mert az emberek
jó részének figyelme az eddigi nyomdászati alkotásokról az informatikai
látnivalók felé fordult. Az egyház pedig belátja, hogy az internet, a média
a hithirdetés egyik fontos eszköze és
módja lesz az elkövetkező időkben.
Hasonlóképpen fontos volt, hogy a
kegyhely kegyelmi kincseit, a Máriatiszteletet, a búcsújárást ezen az úton
is népszerűsítsük. Miért ne? Minden
kornak megvannak az eszközei a hit
terjesztésére.
Egyik olvasó bejegyzésében így
biztatott: „Írjon bármit, csak Csíksomlyóról szóljon. Szívesen olvasgatjuk.”
P. Márk József

A csíksomlyói kegyhely honlapja
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Az erdélyi ferencesek a médiában
A világegyháznak a médián keresztül történő evangelizációs törekvésével összhangban a Szent István
királyról nevezett Erdélyi Ferences
Rendtartomány elöljárósága is döntött: 2010 májusában sajtóreferenst
bízott meg azzal, hogy az evangéliumi örömhír, Szent Ferenc erdélyi
üzenete rendszeresebben és markánsabban legyen jelen mind a világi, mind az egyházi elektronikus és
írott sajtóban bel- és külföldön egyaránt. A ferences testvérek abból a
felismerésből indultak ki, hogy nem
helyes és nem elég szidni a médiát
annak káros hatásai miatt, sokkal
inkább alternatívát kell látni benne:
arra való lehetőséget, hogy a szószékről elhangzó prédikációkon és a
különböző lelki programokon kívül
a sajtó különböző fórumain keresztül is megszólíthatják az istenkereső,
a gazdasági mellett erkölcsi és lelki
válságba került embert. Rendszeresen hírt adhatnak, beszámolhatnak a
rendtartomány különböző kolostoraiban és templomaiban sorra kerülő
vagy már megtörtént eseményekről,
lelkigyakorlatokról, ifjúsági programokról, vallási-kulturális rendezvényekről. Honlapjaikon, blogjaikon
és különböző hírportálokon, a rádió
hullámhosszán, valamint az újságok
hasábjain való rendszeres jelenlétükkel el tudják juttatni a Szent Ferenc-i
szellemiséget és életszemléletet oda,
ahol nincs ferences jelenlét, vagy
többen megszólíthatók azok közül,
akik kevésbé intenzíven vesznek
részt az egyház életében. A sajtóreferens munkáját az is időszerűvé
tette, hogy évről évre egyre nagyobb
érdeklődés irányul a rendtartomány
„szíve”, Csíksomlyó felé, emiatt sok
hír és információ érkezik, amit jelenlegi szolgálatuk mellett a csíksomlyói testvéreknek nem lenne idejük
rendszerezni és feldolgozni. A hírek
ugyanakkor nemcsak befelé érkeznek: a kegyhely történéseiről állandóan küldeni kell az aktuális információkat az országba, a nagyvilágba,
kielégítve egyben azoknak az igényét
is, akik nemcsak a fizikai valóságában
10 |

álló templomot keresik fel, hanem a
kegyhely virtuális megközelítését is
fontosnak tartják. Mindez – együttműködve a szerzetesekkel – a ferences sajtószolgálat feladata.
Annak, hogy ezek a feladatok, célkitűzések megvalósíthatók legyenek,
több feltétele is van. A legfontosabb
a sajtófigyelés és a média különböző
fórumaival való rendszeres kapcsolattartás: összehangolva a rendtartomány és a sajtóorgánumok igényeit,
mindig naprakész információkkal
látni el a magyarországi egyházi,
valamint az erdélyi egyházi és világi médiát. Ez akkor lehetséges, ha
a rendtartomány különböző kolostoraiban élő szerzetesektől sikerül
mindig aktuális információkat szerezni a ferences templomok liturgikus programjáról, a kolostorokban
vagy a hozzájuk tartozó intézményekben sorra kerülő rendezvényekről. A sajtófigyeléssel szorosan
összefüggő tevékenység egy minél
átfogóbb, provinciai szintű ferences sajtóarchívum létrehozása. Az
anyaggyűjtés kiterjed minden erdélyi
ferences témájú írott sajtótermékre,
videó- és hanganyagra, könyvre.
A felvázolt háttértevékenységek

mellett a ferences sajtószolgálat közvetlenebbül is megnyilvánul: a ferences eseményekről szóló saját tudósítások publikálásán kívül rendeztünk
már könyvbemutatót, készült recenzió erdélyi ferencesekről szóló
új könyvről, és Ferences Óra címmel
2011 márciusában a csíksomlyói
kegytemplomban útjára indítottunk
egy tudománynépszerűsítő, népnevelő előadássorozatot, amelynek célja reagálni és megoldásokat keresni
a korunkat foglalkoztató legégetőbb
lelki, társadalmi, gazdasági, tudományos problémákra.
Amint a fentiekből kiderül: a sajtószolgálat sokrétű, szerteágazó tevékenység, tehát nem egyszemélyes
vállalkozás. Akkor töltheti be funkcióját, ha sikerül állandó kommunikációt fenntartani mind befelé, a ferences rend, mind kifelé, a különböző
szerkesztőségek, stúdiók tagjaival. A
ferences szó csak az összehangolt,
igényes munka eredményeként válhat meghatározó, felismerhető szólammá a (romániai) magyar katolikus és a világi sajtóban.
Borsodi L. László
ferences sajtóreferens

Csíksomlyó hírét vittük a nagyvilágba.
A 2010-ben Gibraltárban tartott Európai Máriás Háló résztvevői
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Olvassa naponta
A vallás és egy világi hírportál

A www.nagykaroly.ro honlap

Kérem alássan, olyannyira bennfentes vagyok immár a média, ezen belül
az internetes újságírás világában, hogy
csak, na! Utólag ezzel tudom csak magyarázni magamnak azt az igen elítélendő magatartást, hogy késlekedtem ezen
cikk megírásával. Erik testvér ugyanis
arra kért – nagy-nagy megdöbbenésemre –, hogy arról írjak, miért jelennek meg vallással kapcsolatos cikkek
(olykor szakmai tekintetben is már-már
igényesen) az egyik igen szép internetes
hírportálon. Nahát, erre olyan kézenfekvő a válasz, hogy azóta sem tudom
megfogalmazni. Azaz a kedves Olvasót
arra buzdítom, ha a válaszra kíváncsi,
hát ne olvassa tovább ezt az írást, mert
azt nem leli meg. Javallom viszont azoknak a cikkem elolvasását, akik kíváncsiak némi bennfentességre egy hírportál
életéből.
Kezdjük mindjárt axiómákkal. A
vallás, az evangélium hirdetése úgynevezett közszolgálati feladata bármely
újságnak, így az internetesnek is. Főleg az a nagykárolyi és a környékbeli
olvasókhoz szólóknak, hiszen errefele
még nem sikk nem élni a hitet. Amúgy
utóbbi orgánumnak is fenntartói felé
irányuló törekvése olvasót vonzani. Ennek megfelelően nem lehet reklámokkal
teleaggatni az adott oldalt. Kellenek hát
a hírek. A legolcsóbbak a hírügynökségi anyagok (olykor ingyenesek), hiszen
ezek tálalását elég egy alkalmazottra bízni, akinek legfeljebb az olvasóközönség-

hez kell az
adott írásokat igazítania
(a hazai kifejezést magyarországira
átírni). Pénzés leginkább
időigényesek
az
úgynevezett helyi
anyagok.
Sajnos nem
feltétlenül
ezek a legolvasottabbak.
Ugyanakkor
ezek eredményezik
a reklámot,
azaz a fenntartó örömérzetét. Merthogy
minden ilyen írás eljut egy kisebb-nagyobb olvasóközönséghez, végső soron
pedig a politikumhoz, amely (tetszik,
vagy nem tetszik) a legfőbb reklámozó.
(Önként vállalt cenzúra végett a főnökhöz is eljutottak e sorok. „Hogy a politikum lenne a legfőbb szponzor, ránk
ez, sajnos vagy sem, nem érvényes” –
tudatta.)
A képlet tehát egyszerű: olyan anyagoknak kell lennie egy adott olvasóközönséget megcélzó portálon,
amelyeknek egyrészt hírértékük van,
olvasmányosak, másrészt sajátságosak.
Nagyjából ezen koncepció mentén
vállaltam munkát mint szerkesztő az
újonnan induló nagykaroly.ro nevű, a
http://nagykaroly.szatmar.ro/index.php

hivatkozáson elérhető kisrégiós hírportálnál. Elindult az újság (eleinte persze
vártam, hogy majd reggel olvassam is a
kinyomtatottat). Majd jöttek az olvasói
visszajelzések: ezt az írást többen olvasták, mint amazt. És lássuk a csodát!
A legolvasottabb írás címe igen nagy
fölénnyel (itt ugyan nem „nyújtok át”
konkrét adatokat, de az arra kíváncsiak
a különféle internetes oldal olvasottságát nyilvántartó internetes portálokon,
például a trafic.ro-n megtalálják) ez:
Macskaszépségverseny: elindult a szavazás.
Messze, több mint kétszer annyian olvasták, mint az azt követő, de nem önreklám jellegű Szombat éji láz a Joy Beach
Clubban címűt. A következő, a toplistán az előkelő 5. helyezést elérő a VV

naivából plasztikcica című, a blikk.hu-ról
kölcsönzött anyag. A sorban a következő, jellegében más anyag a Kínai ételkülönlegességek Nagykároly szívében című.
Ez nem titkoltan, azaz X-szel jelzetten
reklámanyag. A soron következő nem
reklámanyag, a címe: Egy károlyi srác az
X-Faktor kapujában. A zene a mindene.
Sajnos Eduárdnak végül nem sikerült
bekerülnie a döntőbe… De folytassuk:
A szeretetről szól Barsi Balázs ferences testvér. Nos, ez amolyan egyszerű tudósítás
egy eseményről, Barsi Balázs atya egyik
Kaplonyban tartott lelkigyakorlati áhítatáról. Az íráshoz több fénykép és egy
rövid mozgóképes felvétel is társul. Az
írás még aznap este felkerült a világhálóra, s vélhetően a Google-n a ferences
testvérre, illetve a szeretet kifejezésre
rákeresők figyelmét megragadta. Hogy
pontosan hányan olvasták az anyagot,
nem tudom, a szerkesztői felület mindössze arról árulkodik, hányszor nyitották azt meg (csak nem állom meg:
sok-sok ezer alkalommal…). Ballagtak
az elméletisek a következő tudósítás kevéssé blikkfangos címe. Nyilvánvalóan
egy-egy hírportált elsősorban fiatalok
keresnek fel, s ilyen tekintetben a Nagykárolyi Elméleti Gimnázium (egykori) diákjai igencsak élenjárók: amelyik
címben szerepel az elméleti kifejezés,
több ezer kattintásra számíthat. Így a
következő anyag címe: Európai szintű
lett az elméleti gimnázium. Régi fegyvereket
találtak – a társportáltól, a szatmar.ro-tól
kölcsönzött anyag arról ad hírt (persze
minden egyéb sajtóorgánumot időben
messze megelőzve például a különböző
közösségi portálok, így a Facebook segítségével), hogy 11 fegyverre bukkantak a Károlyi-kastélyban. A lokálpatriotizmussal magyarázható a következő
anyag: Nagykárolyiak a Nagy vagy!-on.
Ismét a keresztényi értékrend következik: Nézzük a GPS-t, és az árokba hajtunk
címmel jelent meg egy interjú Barsi Balázs atyával, amely amúgy rögvest a fentebbi tudósítás után készült, igaz, pár
nappal később publikálták. Egy sajnálatos hír a soron következő: Megállt a szíve
a diáklánynak.
A fentieket értelmezni nem tisztem.

Megyeri Tamás Róbert
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Ferences Óra

Rubens: Szent Ferenc a kereszt előtt

A Ferences Óra előadássorozat a
Szent István királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány elöljárója, fr. dr. Orbán Szabolcs OFM jóváhagyásával 2011 márciusában indult
a csíksomlyói kegytemplomban. A
rendezvényt fr. Péter Arthur OFM
és Borsodi L. László a szegedi Ferences Evangéliumi Esték mintájára
képzelték el. „Úgy gondoljuk – állt
a Ferences Órát beharangozó sajtóközleményben –, hogy a 21. század
kezdetén nem elég csupán prédikáció keretében választ keresnünk és
adnunk a modern kor elvárásaira
és kihívásaira, hanem meg kell találnunk azt a közeget és alkalmat,
amelyen keresztül még több embert
megszólíthatunk, eljuttathatjuk hozzájuk az evangélium Szent Ferenc-i
derűjét és természetszeretetét, reagálva és megoldásokat keresve a
korunkat foglalkoztató legégetőbb
lelki, társadalmi, gazdasági, tudományos problémákra, együtt gondolkodva azon, mi húzódhat meg egy12 |

egy kulturális képződmény, jelenség
mögött.”
Az előadássorozat éves tematikával, évente öt-hét alkalommal, alkalmanként egy egyórás előadással
jelentkezik a csíksomlyói kegytemplomban a vasárnap délelőtti nagymise után. Meghívottai olyan neves
tudósok, tanárok, papok vagy művészek, akiknek véleménye elgondolkodtató, irányadó lehet a választott
tematikán belül, és megközelítésük,
értékrendjük összeegyeztethető a
csíksomlyói kegytemplom légkörével, Csíksomlyó értékközvetítő, értékképző szerepével.
A 2011-es év ember–környezet–társadalom témájáról öt előadó
beszélt. Dr. Hetesi Zsolt budapesti
asztrofizikus, egyetemi tanár Jelentés
a Föld állapotáról, fr. dr. Barsi Balázs
sümegi ferences, lelkigyakorlat-vezető Szent Ferenc természetszeretete ma,
fr. Zatykó László szegedi ferences
szerzetes, tanár Az ember és környezete,
ember és természet a költészetben, prof.
dr. Kellermayer Miklós pécsi orvos,
sejtkutató A kezdet és a vég misztériuma
között bajba jutott ember, fr. dr. Orbán
Szabolcs teológiai tanár, ferences
tartományfőnök (Kolozsvár) Környezet és erkölcs címmel tartott előadást.
2012-ben a Ferences Óra témája:
család és társadalom. Január 22-én
dr. Gloviczki Eszter budapesti orvos Szerelem, hűség, válás a hormonok
világában címmel tartott előadást. Arról beszélt, hogy mit jelent a hatodik parancsolat a biokémia nyelvén.
Mint fogalmazott: intenzív kutatások eredményeképpen feltérképeződni látszik, hogy milyen konkrét
biokémiai, hormonális, molekuláris
változások eredménye a szerelem, a
„beleszeretés-kiszeretés”, a házasság
izzása vagy kihűlése, és az, hogy honnan ered a vágy, amely hűtlenséghez
vagy esetleg a rossz választáshoz vezet. Mondandójában rámutatott arra
is, hogy mit tehetünk tudatosan élni
akaró emberként azért, hogy ilyen
molekulárisan irányított belső háborúban mégis egyre mélyülő, szép
és igaz házasságban élhessük le az
életünket. Melyik molekulasereget

hogyan lehet és kell – kiégés, válás,
hűtlenség és fájdalom helyett – a
kapcsolat izzásának, virágzásának
szolgálatába állítani, hogy teljesülhessen: „mert erősebb a szerelem,
mint a halál, lángjai a tűznek lángjai,
az Úrnak lángjai”.
Február 19-én ft. Szénégető István marosvásárhelyi plébános, a
Gyulafehérvári
Főegyházmegye
Pasztorális Bizottsága családmunkacsoportjának papi referense volt a
Ferences Óra vendége, aki A szülők
feladata az egyház tanításában címmel
a csíksomlyói kegytemplomban tartott előadásában a családon belüli
nevelés kérdésével foglalkozott. Az
egyház erre vonatkozó tanítása néhány részletének bemutatása mellett
az előadó főként a családpasztoráció
során szerzett tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. Az előadás
többek között vázolta a nevelés hármas tagolását is: Ölelj át! Tegyél le!
Eressz el!
Március 18-án Komáromi Mária
budapesti hittanár Anyaság és istenhit
című előadásában Boldog II. János
Pál pápa gondolata fényében a „női
géniusz”-ról beszélt, arról, hogy
minden nő, akiben a „női géniusz”
jelen van, művész: „az emberi kapcsolatok, a szépség, az »Isten-kapcsolat« művésze, sajátossága a lényeglátás, az élet, a jövő szolgálata.”
A Ferences Óra 2012 áprilisában
folytatódik.
B. L. L.

A Ferences Óra emblémája
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Európai Máriás Háló
„Hogy Európa végre mindkét tüdejével lélegezzen”
gyarország), Mariazell (Ausztria),
Vilnius (Litvánia), Walsingham
(Nagy-Britannia), Zaragoza (Spanyolország) és Zarvanyica (Ukrajna)
váltak a Máriás Háló tagjává. 2005ben Máriapócson újabb négy tag
felvételéről döntöttek: Gibraltár, a
szlovákiai Lőcse és a horvátországi
Máriabánya (Marija Bistrica) mellett
Csíksomlyó is tagja lett a nemzetközi hálónak. Időközben még Mellieha
(Málta) is csatlakozott a szervezethez, amelyhez minden országból
egyetlen kegyhely tartozhat azzal a
feltétellel, hogy ősi, nemzeti jelentőségű búcsújáróhely legyen. Csíksomlyó tagsága abban a tekintetben
egyedi, hogy kisebbségi magyar
kegyhelyként képviselheti Romániát.
Jacques Perrier francia püspök, a
konferencia állandó elnöke irányításával a tagországok valamelyikében
évente megrendezett találkozón
Európa legnagyobb Mária-szentélyeinek vezetői megosztják egymással tapasztalataikat, megbeszélik a
hívek szolgálatával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. Egyes kegyhelyeken a zarándokok évről évre
növekvő száma, a változó igények
vagy a távol maradóknak a kegyhelyhez való (vissza)csalogatása és annak
módszerei
teszik szükségessé,
hogy Európa máriás
szentélyeinek vezetői
tanulmányozzák és
megismerjék egymás
mu n k á j á t ,
kör ülményeit, hogy
majd saját
kegyhelyükön az ott
ér vényben
levő
zaAz Európai Máriás Háló tagországai. Színes paletta
rándoklási

„Minden országban gondviselésszerű szerepe, missziója, evangelizációs küldetése van a kegyhelyeknek.
Szinte mindenütt ugyanaz a kérdés
és ugyanaz a küldetés jelenik meg.
Ezért nagyon fontos, hogy a kegyhelyek közösen keressenek választ a
kihívásokra, és egymással kapcsolatban maradva végezzék feladatukat.
Ez a Máriás Háló szeretne szerény
válasz lenni II. János Pál pápának
arra a kívánságára is, hogy Európa
végre mindkét tüdejével lélegezzen”
– nyilatkozta Jacques Perrier, Tarbes
és Lourdes püspöke, az Európai Máriás Háló egyik megálmodója 2005ben Máriapócson, ahol Csíksomlyót
is felvették a kontinens legjelentősebb Mária-kegyhelyeit tömörítő
egyházi szervezetbe.
1996-ban Máriapócson találkozott Európa minden kegyhelyének vezetője és püspöke, majd
2002-ben Altötting (Németország),
Czestochowa (Lengyelország), Fatima (Portugália), Loreto (Olaszország) és Lourdes (Franciaország)
megalapította az Európai Máriás
Hálót, amely 2003-ban tíz új taggal
bővült: Banneux (Belgium), Brezje
(Szlovénia), Einsiedeln (Svájc),
Knock (Írország), Máriapócs (Ma-

szokásoknak megfelelően alkalmazzák azokat a stratégiákat, amelyek a
legjobban segítik a híveket vallásos
céljaik elérésében. A tapasztalatcsere mindig egy előzetesen megadott
téma szerint zajlik, ebbe épül be a
kegyhelyek éves tevékenységéről
szóló beszámoló.
Természetesen minden évben a
rendező ország történelme és kultúrája, népének világszemlélete is
a konferencia figyelmének középpontjába kerül, amelynek ismeretében jobban megérthető a kegyhely
történelme, az ott érvényesülő zarándoklási szokások.
Csíksomlyót 2005–2010 között
fr. Tímár Asztrik OFM, a kegyhely
akkori templomigazgatója, jelenleg
kaplonyi plébános-házfőnök képviselte. 2011-ben fr. Urbán Erik
OFM jelenlegi csíksomlyói templomigazgató vett részt az észak-angliai Walsinghamben megrendezett
konferencián, amely a máriapócsi,
a knocki, a vilniusi, a zaragozai, a
czestochowai és a gibraltári után a
hetedik volt, amelyen kegyhelyünk
hivatalosan képviseltette magát.
Az Európai Máriás Háló küldöttségei 2012-ben kivételesen nem valamelyik európai Mária-szentélynél,
hanem a konferencia 10 éves évfordulója alkalmából Rómában gyűlnek
össze, ahol világtalálkozóra kerül
sor, nem csak európai meghívottakkal. Csíksomlyó előreláthatóan
2013-ban szervezheti meg a rangos
európai rendezvényt. Erre készülve
a Csíksomlyó Üzenete induló rovatában arra vállalkozunk, hogy bemutatjuk az Európai Máriás Háló
egy-egy tagországának kegyhelyét.
Bízunk abban, hogy más nemzeti
kegyhelyek és más népek vallási, zarándoklási kultúrájának megismerése az elfogadáson túl hozzájárul ahhoz, hogy a sajátunkhoz is értékének
megfelelően viszonyuljunk.
B. L. L.
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Nagytudású, jóságos
ferences atya volt

P. Écsy János, a mindenkin segíteni akaró,
jóságos atya

A csíksomlyói kegytemplom
alatti kriptába 15+3 lépcső vezet.
Ezeken lépkedem lefelé, lelkemben
mélységes hálával és a közelmúlt
boldogító emlékeivel. Egy sírkamra felé törekszem, amelyre könynyen rátalálok, elsősorban nem is a
szeretet jeleként elhelyezett virágok
miatt, hanem mert jól ismerem a
helyet. Előttem egy feketemárványból készült tábla ezzel a felirattal:
„P. ÉCSY JÁNOS / FERENCES
RENDTARTOMÁNYFŐNÖK /
bölcs ferences atya / 1919–1982”.
Az évszámok közül a második okán
vagyok itt: 30 esztendeje ugyanis,
hogy tudomásul kellett vennünk váratlan távozását. Itt nyugszik tehát
az a ferences atya, aki nagynevű elődeinek méltó utódaként, igazi barnacsuhás barátként volt közülünk való:
élt, imádkozott, dolgozott közöttünk
az erdélyi magyarságért, a székelyekért, sokat és kegyetlenül üldözött
rendtársaiért és rendjének megmaradásáért. P. Écsy János, vagy ahogyan
szólítottuk, János atya életpályája
minden időben és kortól függetlenül tanulságos, és szent büszkeséggel tölt el olyan értelemben is, hogy
az erdélyi magyarság törzséből ilyen
hajtások sarjadtak, sarjadhatnak.
János atya egy Vajdahunyad mel14 |

letti településen, Rákosdon született
1919. június 9-én. Középiskolásként Székelyudvarhelyre (Collegium
Seraphicum), illetve Csíksomlyóra
került. Ezekben a ferences kolostorokban érlelődött benne a ferences
lelkiség, ezekből a rendházakból
látogatta az általános műveltséget
nyújtó római katolikus középiskolákat. Csíkszeredában érettségizett
1938-ban. 1942-ben ünnepélyes fogadalommal kötelezte el magát Assisi Szent Ferenc rendje mellett. A
vajdahunyadi ferences teológia elvégzése után 1943-ban pappá szentelték, de továbbra is különös gondja
volt az egyházi és világi tudományos
önképzésre. Kolozsvárt román-francia szakos diplomát szerzett (1947),
beszélt németül, olaszul és latinul
is. Fontosnak tartom itt szóba hozni egy öt esztendővel előbbi írásom
néhány mondatát: „Amúgy magas
műveltségét még külföldi utazásokkal is bővítette. Ezeken az utazásain
természetesen a lelki töltekezésen
volt a hangsúly, főként a Szűzanya
és a szentek tiszteletének adózva.
Végiglátogatták (P. Márk József
atyával) az európai híres kegyhelyeket: Mariazellt, Lourdes-ot, Fatimát, Lisieux-t, La Salette-ot, Rómát,
Lorettót stb.”
Szerzetesi életének különös próbatételét jelentették azok az esztendők, amelyeket a kommunista
rémuralom zúdított a papok, a szerzetesek és az istenhívő világi emberek nyakába. Ezekben az időkben
házfőnökhelyettes volt Máriaradnán
a lágerkolostorban (1951–52), házfőnök Désen (1952–61), majd koholt vádak alapján – a szocialista
rendszer elleni uszítás vádjával – bebörtönözték (1961–64). A börtönből való szabadulásától Csíksomlyóra való kerüléséig a szentágotai
plébánián végzett rendkívül áldásos
pasztorációs tevékenységet.
1970-ben érkezett a csíksomlyói
Szűzanya lábaihoz, ahol templomigazgatói és házfőnöki megbízatásokat látott el. 1979-től 1982. április
19-én bekövetkezett haláláig a Szent

István királyról nevezett Erdélyi
Ferences Rendtartomány elöljárójaként vezette a provincia számban
alaposan megfogyatkozott és megkínzott közösségét.
János atya halála után is hűséges
maradt a kegytemplomhoz, mert annak kriptájában nyugszik, és várja a
feltámadást. Rendi testvérei elismeréssel szólnak rendtársi és elöljárói
kvalitásairól. József atyát idézem:
„Mint házfőnök nagy gondoskodással törődött alattvalóival. Törekedett arra, hogy hiányt ne szenvedjen
senki semmiben. Ha valakinél hibát
vagy hiányosságot tapasztalt, nagy
türelemmel elnézte, és szelíd szavakkal intette a jóra. Természetesen
magatartásával kiérdemelte a rendtagok tiszteletét, nagyrabecsülését és
háláját.”
Mi, kolostoron kívüliek miért és
mire emlékezünk közülünk való távozásának 30 éve után? Elsősorban
egy karizmatikus, jóságos, az élettel
küzdő, az életben elesettek fölé hajló, mindenkin segíteni akaró és segítő jóságos atyára. Emlékezünk nagy
buzgóságára, szavainak gazdag tartalmára, arra, hogy mindenkihez volt
léleksimogató jó szava. Az emberek
lelki problémáit mély átéléssel kezelte. Tudott biztatni, közvetlenségével
az élet és a problémák ismeretét tükröző tanácsokat adni. A személyes
találkozások és beszélgetések során
reményt keltett az emberben olyankor is, amikor a kegyetlen elnyomás
miatt a csüggedés környékezett.
Hazahozatalának harangzúgását
lelkemben még most is hallom. Hálát adok a jó Istennek és a somlyói
Szűzanyának, hogy ismerhettem őt,
és utólag is köszönöm, hogy gondjaimban mellettem állt, bajaimban,
melyeket az akkori kor vezetői okoztak nekem, osztozott. Csíksomlyói
örök lakása előtt valahányszor alkalmam van tisztelegni, a hála, a tisztelet és imádság virágait helyezem el.
id. Borsodi László
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A láthatatlan oszlop
- Húsz éve hunyt el P. Pöhacker Balázs OFM tartományfőnök Ottlik Géza írja A regényről című
esszéjében, hogy hétköznapi valóságképünk tökéletlen – a nyelvre
van utalva, amely már maga is absztrakció, nem képe, hanem értelmezése a valóságnak. Napok, hetek óta
készülök: írnom kellene a húsz éve
elhunyt P. Pöhacker Balázs ferences
szerzetesről. Ez így rideg, hivatalos,
a név képtelen a megnevezésre. Ha
azt írom, Balázs atya, bár felidéződik bennem tekintélyes alakja, nyugodt arca, jóságos tekintete, egész
valója úgy, ahogy kisgyerekként,
ministránsaként láthattam, érzem: a
jelzők elhasználtak, én meg tovább
toporgok a szavak körül, mert nem
találtam még rá a hozzá méltó nyelvre, amellyel róla szólhassak. Nyelvre
utaltságom tudatában marad minden töredék – arról a papról, emberről, aki pontosan tudta a határt
az elégséges beszéd és a szükséges
hallgatás között, aki úgy tanította
meg az oltárnál való méltóságteljes
mozgást, a kimért, hangsúlyos olvasást, hogy soha nem mondta el, hogyan tegyem. Élte. És úgy élt, hogy
minden, ami a gyermekkorban tőle
belém ivódott, nem tudta volna később megadni semmiféle racionális
megközelítés, iskola vagy ideológia.
Ez az örökség velem maradt az évek
folyamán, velem tart ma is. Ezért
tökéletlen a nyelv, mert a létezés
alapformáiról kellene szólnia. Arról
a Balázs atyáról, aki hallgatásával, a
lelkeket emelő szentbeszédével, az
átéléssel végzett átváltoztatással és
finom mozdulataival vált közvetlenül gyermeki, később felnőtt énem
részévé. S ha a nyelv nem tudja túllépni a maga határait, metaforát keres…
Bár a csíksomlyói kegytemplom
építészeti szempontból egyhajós, a
kisbazilika mennyezetét láthatatlan
oszlopok tagolják: olyan ferences
egyéniségek, akiknek elkötelezettsége minden időben erőt, hitet adott,
értékrend-alakítóvá vált. Ilyen oszlop számomra Balázs atya. Az osz-

lopkőbe vésett betűket már
felnőtt fejjel igyekszem öszszeolvasni.
1917. november 28-án
született
Vajdahunyadon.
1935-ben lépett be a rendbe.
A noviciátust Medgyesen
végezte, 1936-ben egyszerű
fogadalmat tett, és 1937-ben
szülővárosában elkezdte teológiai tanulmányait. Ünnepélyes örökfogadalmára 1940ben került sor. 1941. június
29-én szentelték pappá. Papi
működésének állomáshelyei:
Vajdahunyad (1941), Déva
(1942; 1948-tól házfőnök),
Máriaradna (1951, házfőnök), Körösbánya (1952,
házfőnök). 1962-ben a komP. Pöhacker Balázs, akinek válságos
munista hatalom több társáidőszakban
kellett vezetnie a rendtartományt
val együtt három év vizsgálati fogságra ítélte. 1964-ben
szabadult. További állomásan nem adhatott ki körlevelet, ezért
helyei: Körösbánya, Déva (1964), a zárdákat állandóan személyesen
Csíksomlyó (1982, házfőnök, tar- látogatta, hogy vigasztalja, gondját
tományfőnök), Brassó (1991–1992, viselje öregedő rendtársainak.
elhunyt 1992. május 5.).
Neki, aki kedvelte a magányt, a
Balázs atyát kétszer tüntette gyötrő börtönéveknél is megterheki bizalmával és látta meg benne lőbb volt, hogy válságos időszakban
a bölcs vezetőt a Szent István ki- kellett vezetnie a rendtartományt.
rályról nevezett Erdélyi Ferences P. Papp Leonárd OFM írja a Balázs
Rendtartomány. Először 1951-ben, atyáról szóló kiadatlan életrajzban:
amikor az Erdély összes kolostorá- „A beszédben szűkszavú és megfonból Máriaradnára deportált szerzete- tolt volt. De ha kellett, akkor meg
sek házfőnökévé tették. Másodszor nem hátrált senki előtt. A hivatalos
1982-ben, amikor a rendtartományt emberekkel szemben félelem nélkül
kormányzó P. Écsy János autóbal- mert kiállni, hogy a rend érdekeit
esetben hirtelen elhunyt, és Balázs képviselje, s a rendtársait megvédje.”
atyát megválasztották az erdélyi
…Oszlopa egyre patinásabban
tartomány elöljárójává. Az 1980-as ragyog bennem az évek távlatából,
években a kommunista diktatúra ál- és úgy érzem, nem félek, nem féltal kihalásra ítélt ferences provincia hetek a világban. Megvéd engem a
tartományfőnökeként két nehéz fel- szűkszavúsága, önbizalmat ad szelíd
adattal kellett megküzdenie: egyrészt dicsérete, kitartásra és hűségre buza közel 70 tagot számláló szerze- dít 57 év szerzetesi élete, és tudom,
tesrend rohamos kiöregedése és az néha azt mondja: „Jól van, kicsi baelhalálozások magas száma miatt a rátom!”
megüresedő helyek, kolostorok betöltésével, másrészt az utánpótlás
megszervezésével. A Securitate álBorsodi L. László
landóan figyelte, elődjéhez hasonló| 15
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