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Az egyház újjáépítése 

 Mottó: „Építeni az Egyházat Krisztus Menyasszonyát, arra a 
szegletkőre, aki maga az Úr. Igyekezhetünk előre az úton, sok mindent 
építhetünk, de ha nem valljuk Jézus Krisztust, nem jutunk semmire. 
Lehet belőlünk segélyszervezet (ONG=Nem Kormányzati Szerv), nem 
lehet belőlünk Egyház, Krisztus Menyasszonya.” Andrea Tornielli: 
Ferenc Pápa élete, eszméi, szavai-ból. Ference pápa. Szent István 
Társulat 2013. 142.o. 

Köszönöm mindannyitoknak a testvéri együttlét nehézségeitől sem 
mentes ünnepét Szombathelyen 2013. július 18-20. Választó 
Káptalant. Köszönöm az erőt adó szereteteket, ami az elém tornyosuló 
tevékenységekhez nagyban megsegít. Köszönöm, hogy személyes 
beszélgetéseinkben is érezhettem az eddigi öt ciklust átölelő 
szolgálatom – minden gyarlósága ellenére – „eredményeiből” is 
valamennyit. Biztosak lehettek abban, hogy az FVR-ben a konkrét 
szolgálati hely „kötöttségeitől” mentesülve – hála a megértő közösség 
szeretetből fakadó irgalmának és elsősorban a Szentlélek irányításának 
– továbbra is teszem az Istentől kapott feladatomat az FVR 
megsegítéséért. 

Minthogy káptalanunk az újjászületés jegyében zajlott 
megkerülhetetlen tudatosítanunk, hogy…„föltétlenül szükséges, hogy 
a keresztény szenvedélyesen belevesse magát minden erejével a világ 
emberibbé tevésébe és, hogy minden embertelenségtől mélységesen 
szenvedjen.” Marion von Galli: A megélt jövő Szent Ferenc. Ecclesia 
Könyvkiadó. 1982. 102o. 

Itt érdemes emlékezetünkbe idézni a Regula 15. pontját. Miközben 
szorongatóan szembesülünk azzal, hogy „A hit igazság nélkül nem 
üdvözít, hanem szép mese marad, boldogság utáni vágyakozásunk 
kivetítése”-ére (Ferenc pápa: I. enciklikája: Lumen fidei) be kell 
látunk, hogy olyan világban élünk amelyik a relatívizmus 
diktatúrájában nem, akar hallani sem az Igazságról. Sőt intoleránsnak 
minősíti azokat, akik az Igazságról próbálnak beszélni. Ezért 
szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ugyan…”a szentség mindig 
szigorúan személyes jellegű. Azonban a személyes vonások közé 
tartozik a többiekkel való kapcsolat is, hiszen csak társas 
kapcsolatokban lehetséges az egyed számára a tökéletesség.”  
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Tehát remélem kézenfekvő, hogy az FVR 
mint közösség komoly lehetőségeket biztosít a 
szigorúan személyes jellegű szentségre is. 
Természetesen nem az igazságot nélkülöző hit 
képzelgéseinek beváltásával. 

Kérjük a Szentlélek megvilágosító és 
bátorságot kölcsönző jelenlétét életünkre, hogy 
az újjáépítés munkásai lehessünk. – mondjuk 
Szt. Ferenccel. 

„Testvérek, kezdjünk már szolgálni a mi 
Urunknak és Istenünknek, mert eddig 
édeskevés, jóformán semmi haladást nem 
tettünk.” 

 
Most, hogy a hetvenkedők közé kerültem 

kezdem sejteni: milyen fontos felismerni 
mindazt az ajándékot ami körülvett és életemet 
olyanná érlelte, hogy most is az egyre teljesebb 
békességet élvezhetem. Köszönetet mondok érte 
Neked is. 

Szeretettel: 
 János testvéretek 
Budapest, 2013. 08. 04. 

 
 
 

Evangelizáció és misszió 

Most is szeretnék megosztani a testvérekkel egy olyan gondolatot, ami a jövőben is segíthet 
mindannyiunkat az evangelizáció illetve misszió területén.  

Minthogy egészen konkrét tapasztalat van a hátterében, talán érdemes néhány gondolatot 
szentelnünk az ilyen irányú ferences tevékenységnek.  

Az sem kétséges talán, hogy minden valóban kulturális cselekmény, vagy a kultúrához 
kapcsolódó tevékenység is legtöbbször spirituális gyökerekből táplálkozik. Ezért lehet 
létjogosultsága, hogy a kultúra nélkül élni nem tudó ember közelében legyen a ferencesség és a 
ferences gondolat.  

Többször megtapasztalt élmény, hogy igenis erre igény van.  
A közelmúltban (2007. november 22-én) bekövetkezett tapasztalatok egyikét szeretném a 

testvérekkel ismertetni.  
Egy budai kis mozi – a Tabán – vezetője kapcsolatai révén kért fel a tervezett filmsorozat egy-

egy darabjának beszélgetős részében való részvételre. Mikor Máriával egyértelművé tettük, hogy 
nem vagyunk ennek szakavatott tudorai, de szeretjük a jó filmeket és véleményünk is kialakul 
egy-egy film kapcsán, akkor nyomatékosan megerősítette részvételünket a tervezett programban. 
Elvállaltuk, és azóta is jó szívvel gondolunk rá. Nekünk is sokat jelentett.  

Az első alkalom előzetes gondolatait most a testvérekkel is megosztom. Talán nem érdektelen.  

János testvéretek 
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A HETEDIK PECSÉT c. film bevezetéseként 

Engedjék – engedjétek meg, hogy személyes észrevételekkel kezdjem a mai estét. Mint ahogy 
a műsorfüzetből is kiderül, nem kifejezetten filmesztétikai szakemberekként lettünk meghívott 
vendégei a mostani filmvetítésnek. A többrétegű minőségünkből most kiemelve a FVR 
örökfogadalmas tagjaként idézem magát Szent Ferencet, aki azt mondta: „Mi Isten komédiásai 
vagyunk, és azért küld bennünket a világba, hogy az embereket megtanítsuk az igazi örömre.” Ez 
a mondása így a 800 éves évforduló végén is helytálló. S azért idéztem ezt a gondolatot, mert azt 
remélem, hogy a filmben szereplő komédiáshoz hasonlóan olyan látomásokat és összefüggéseket 
is érinthetünk a film kapcsán, ami közelebb visz az igazi örömhöz. Egyben azt is remélem, hogy 
alkalmunk nyílik megközelíteni Dosztojevszkij megállapítását: „A szépség menti meg a világot”. 
Igen, mert Bergmann filmjében a Hetedik pecsét-ben örömteli tapasztalattá válhat ez. Ekkor 
tudatosulhat egyben Szolzsenyicin a Nobel díjának átvétele kapcsán világgá hangosított 
elbűvölően pontos diagnózisa és egyben terápikus iránymutatása: „A relativizmussal áthatott 
jelenkor bizalmatlan az objektív igazsággal és az erős eszmékkel szemben, így egyedül a szépség 
mutatja az utat az igaz és jó újrafelfedezése felé.”  

Kedves vendégeink! Hála a Tabán mozi vezetésének és külön köszönet Banai Katalinnak, 
hogy a mai estén vetítésre kerülő film kapcsán jó irányba indulhatunk, hiszen kiemelten is szép 
és tartalmas mű igazgat bennünket. Néhány szempontot még a film előtt felvetek, hogy a 
gondolatcseréhez kapaszkodókat adjak ezzel.  

A XVI. sz-tól egyre erősödő formában, majd a XIX. sz. második fele és a XX. sz. első fele a 
tudományos gondolkodás térhódításával megbillentette azt az egyensúlyt, ami az emberi élet 
harmonikus kivitelezéséhez mindig is szükséges volt, sőt az is maradt. A metafizikai ill. a 
spirituális – ha tetszik, vallási – nézőpontja a valóságnak háttérbe szorult s így az önbizalmába 
belerészegedett ember a valóság önkényes kijelölésével és jelentős részének tagadásával olyan 
útvesztőkbe kergette önmagát, ahol szabadságától megfosztva, csak boldogtalan és sekélyes 
életre nyújtott lehetőséget. Nem gondolhatjuk véletlennek vagy előzmények nélkülinek, hogy 
ennek következményeként az önmanipuláció közösségi szintre emelkedve különböző formájú 
diktatúrákat hozott létre. Szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, hogy ez nem tőlünk független 
végzet.  
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Komáromi János: Úton 

Voltak és ma is vannak emberek, akik vállalták, hogy beszéljenek a valóságnak arról a 
részéről is, ami az ember önmagára találásának és boldog életének elengedhetetlen része. Igaz, 
hogy a tudományos gondolkozás kizárólagosságát forszírozó létrontás egyre drasztikusabban 
szakadt el – egyáltalán nem tudományos megfontolásból – a hit által belátható és a valóság 
torzítatlan megismeréséhez elengedhetetlenül szükséges tartalmaktól. Nem csodálkozhatunk, 
hogy ennek következményeként a XX. sz. már két világháborút kellett átéljen és különböző 
haláltáborokat hívott létre. Ugyanis a valóság torzított képe erre tesz képessé mindannyiunkat. 
Ezért szokták mondani, hogy Isten nélkül az ember elembertelenedik.  

Talán ezért olyan jelentős pl. egy, S. Kierkegard az egzisztencializmus egyik atyjának 
érzékletes története. Elbeszélésében tapintatos egyértelműséggel 
bontja ki a reánk leselkedő veszélyt a valóság egysíkú 
bemutatásából eredő elvakulásaink következtében. A történetben 
a kisváros vagy falu (település) határában megjelenő 
vándorcirkusz egyik bohóca kijön a porondra és közli a teltházas 
cirkusz közönségével, hogy a szomszédos településen tűz ütött 
ki, ezért jöjjenek, segítsenek eloltani. Megtapsolják. Erre a 
bohócunk egyre nagyobb igyekezettel és hangosabban, valamint 
meggyőzési szándékkal bizonygatja, hogy tűz van. A közönség 
egyre vidámabban és egyre nagyobb tapssal reagál. A bohóc 
próbálja továbbra is elérni, hogy vegyék komolyan, hiszen 
pontosan tudja, hogy valós veszély van. De egyre nagyobb a 
derültség és a szomszéd település lángjai átterjednek a cirkuszra 
is és mindkét városka leég.  

Nem kívánom részletezni tovább, de nyugodtan merem 
állítani, hogy Bergman a XX. sz-nak az egyik bohóca – ha jobban 
szeretnék így hallani: művésze -, aki figyelmeztetni próbál, hogy 
emberek, baj van, mert nagyon egysíkúan-szegényesen látjuk a 
világot és benne az embert a magunkra kényszerített tudományos 
ketrecben és nem vesszük észre, hogy a tényleges életünk az 

ostobaságig menően bekerített tudományos elméleteinek ideológiává torzult lángjaiban 
megsemmisül. Ma már a tudomány emberei között is van nem kevés, aki vállalja a bohóc 
szerepét és egyre kétségbeesettebb formában próbál figyelmeztetni pl. az ökológiai katasztrófa 
bekövetkezhető lehetőségére.  

Engedjék – engedjétek meg, hogy én is a bohócok egyikeként figyelmeztessem Önöket – 
titeket, hogy a most vetítésre kerülő film olyan dolgokat tár elénk, ami egy teljesebb élet 
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Természetesen nem recepteket jelöl meg 
számunkra, hanem az elinduláshoz szükséges energiákat mozgósítja. Ezért a film végén – 
igényekhez igazodva – még megpróbálunk erről is beszélni. Még két rövid gondolatot kívánok 
megosztani:  

1. „A világnak, melyben élünk, szüksége van szépségre, hogy kétségbeesésbe ne sodródjék. A 
szépség, éppúgy, mint az igazság, örömet olt az emberek szívébe, és drága gyümölcs, amely 
ellenáll a mulandóságnak, nemzedékeket köt össze és kapcsolatot teremt a csodálatban.” (II. 
János Pál levele a művészekhez – 1999). 

2. „… az igazság, mely a szeretethez hasonlóan szintén ajándék, nagyobb nálunk. Az 
önmagunkról szóló igazság ugyancsak mindenekelőtt ajándék a számunkra. A megismerés 
folyamatában az igazságot soha nem mi magunk teremtjük, hanem mindig rátalálunk, 
helyesebben kapjuk. Az igazság, akárcsak a szeretet, nem a gondolkodásból fakad, nem is az 
akaratból, hanem valamiképpen ő veszi hatalmába az ember lényét. (XVI. Benedek Caritas in 
veritate 34. 44-45. old.)  
Köszönöm a megtisztelő figyelmet, 
             Komáromi János 
Budapest, 2009. november 22. Krisztus király ünnepén 
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Jézusért érdemes kockáztatni mindent 

 

FERI 
Néhány héttel ezelőtt Dr. Csókay András idegsebész műsorunkat telefonon felhívta, s egy 

sokakat érdeklő párbeszéd kezdődött közöttünk. Szavait így kezdte: 
„Ha megpróbáljuk egy kicsit Isten szemével nézni országunkat, toronymagasan a legnagyobb 

probléma a napi százötvenhárom – ismétlem: százötvenhárom – abortusz. Toronymagasan 
felülmúl minden gazdasági és politikai gongot.” 

Szeretettel köszöntjük tiszteletreméltó vendégünket a Mária Rádió hallgatói nevében is. 
Köszönjük, hogy meghívásunkat elfogadta, és most folytathatjuk az elkezdett beszélgetést.  

 
 

DR. CSÓKAY ANDRÁS 
A kérdés régóta foglalkoztat, mert életemben is van 

keserű és nem keserű megtapasztalás, majd erről érdemes 
később szót ejteni. Egy biológiát tanult, érettségizett 
emberként vizsgálva a kérdést – mindenféle hit-aktus 
nélkül, csak pusztán a tudomány módszerével – 
egyértelműen be lehet bizonyítani, és be van bizonyítva, 
hogy az emberi személy élete nem a születéssel kezdődik, 
hanem a fogantatással. Az egy más kérdés, hogy ezt 
mennyire tanítják meg az általános iskolában, a 
középiskolában, az egyetemen, a családban.  
Azért tartottam akkor fontosnak azt a telefont, mert volt 
egy közvetlen élményem.  

Én is a hagyományos, abortuszellenes módszerrel 
dolgoztam. Ennek a vége mindig az, hogy elmondjuk, évi 
42 millió abortusz van a világon. Ma Magyarországon 
napi 153, ez hivatalos állami egészségügyi 
intézményekben zajlik, ráadásul állami támogatás is van 
rajta. Minden ilyen abortusz elleni megmozdulásnak a 
vége az, hogy gyilkost kiabálunk az anyára, a 
nőgyógyászra, az apára – tehát ítélünk. Ami lehet, hogy 
szűken vett értelemben igaz, de mégis, nem biztos, hogy 
célra vezet.  

Erre akkor döbbentem rá a legmélységesebben, amikor 
egy kedves fiatal várandós édesanya eljött 30 évesen, és 
mondta, hogy 8 évvel ezelőtt volt neki egy agyműtétje, egy agydaganat eltávolítás, és adjak egy 
papírt, hogy meglehessen az abortusza.  

 
Mondtam, hogy nézze, ettől valóban meglehetne, de én nem adok erről papírt, mert ellenkezik 

az elvemmel. Megkérdeztem, miért van ilyen helyzetben. Elmondta, hogy azért, mert már van 
egy 3 éves gyereke, a férje alkoholista, és veri – szokásos helyzet. És különben is az még nem 
ember. 

Komáromi János: Szent Család 
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És akkor leültem, beszélgettünk, és adtam 10 perc alatt egy korszerűnek mondható 
tudományos felvilágosítást. Miért ugyanolyan emberi személy? Azért, mert a génállománya már 
a fogantatás pillanatában összeállt. Semmi nem történik, mennyiségi változások történnek 
valóban a magzati idő alatt, s aztán az életünkben is. Amikor a kisbaba megszületik, az egész 
más, mint egy 10 éves gyerek vagy egy érettségiző, mégsem jut senkinek eszébe – ha gondjai 
vannak – a 10 éves gyereket kidobni az ablakon, vagy a beteg nagymamát sem szokták megölni 
azért, mert agyvérzést kapott.  

 Nyíltak a szemei, s azt láttam, hogy ennek a rövid beszélgetésnek a végére megértette. Akkor 
döbbentem én rá arra, hogy itt óriási felelősségünk van nekünk, oktatóknak, tanároknak, 
orvosoknak, családtagoknak. Valahogy elfogadjuk azt a tézist, hogy a 3-4 hetes magzat csak egy 
ebihal, és még mindig elhangzik a biológia órákon a középiskolában, hogy az egyedfejlődés 
megismétli a törzsfejlődést. Így különösen, ha gondok vannak egy ilyen kis várandós 
kismamának a környezetében, nem akarta azt a gyereket, vagy egyebek – nagyon könnyen 
megvan hozzá az észérv, hogy az bizony még nem egy független emberi személy. És itt történik 
a tragédia, a rossz döntés.  

Másik nagyon fontos momentum volt ezzel kapcsolatban Bernard Nathanson. Ő az, aki a 
Néma sikoly c. filmet készítette még a 70-es években. Az abortusz liberalizálásának nagy 
harcosa volt. Amerikában 75 ezer abortusz szervezése, magánklinikai lebonyolítása szárad a 
lelkén. Ő úgy változtatta meg a véleményét, hogy elment egy abortusz elleni tüntetés előtt. Nem 
azt hallotta, hogy gyilkos az anya, gyilkos az apa, gyilkos a nőgyógyász, meg mindenki. Hanem 
azt hallotta, hogy imádkozzunk a magzatokért, imádkozzunk az édesanyákért, imádkozzunk az 
orvosokért. Megdöbbentette ez a hozzáállás, és utána ment be a klinikájára és megkérte 
következő nap a helyettesét, hogy az ultrahanggal pontosan vegyen fel egy abortuszt. Leült 
megnézni ez az orvosprofesszor ezt a filmet, és 
rádöbbent arra, hogy mi történik az abortusz 
során. Ő nem hívő, nem vallásos, ő a tudomány 
embere, és azt mondja: ez képtelenség! Pusztán 
a tudomány, az ész érveivel, az ultrahang által 
rádöbben erre, és felhagy az abortusszal. Utána 
teljes válságba kerül az élete, nem tudja 
megemészteni a 75 ezer abortuszt, 
öngyilkosságot akar elkövetni. Csak amikor 
odatérdel az Úr Jézus Krisztus elé, és megtér, 
akkor szabadul fel, és onnantól kezdve válik a 
nemzetközi abortuszellenes mozgalomnak egyik 
élharcosává. Új tartalmat kap az élete. Az 
Istenhez és a hithez vezető út Berard 
Nathanson számára különösen nehéz volt. 
Először az emberi élet szentségét fedezte fel a 
megtermékenyülés pillanatától a természetes 
halálig, és csak később jutott az istenhitre. 1994-
ben nyilvánosan megvallotta, hogy katolikus 
hitre tért. 2011. február 21-én, 84 éves korában 
halt meg. Ez egy ilyen különleges nagy 
megtérés – a tudomány oldaláról.  

Azért telefonáltam be, mert ilyesmit akartam elmondani, hogy vigyázzunk azzal, kit ítélünk, 
és mennyire vagyunk mi felelősek, orvosok, oktatók, a Tudományos Akadémiától az egyetemig 
azokért az abortuszokért. 
 
Kovács Ferenc diakónus és Kovácsné Treer Mária: Ne félj, nem ítéllek el! – kiút az abortusz 
okozta fájdalomból. Pax Kiadó, Esztergom, 2012. 

 
Komáromi János: Házaspár az úton 
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Az orvosi etika bibliai modellje 

A keresztények hiszik, hogy a Biblia Istentől ihletett, csorbíthatatlan legfelsőbb tekintély, 
mivel Isten szava. Ez a kiindulópontja a keresztény orvosi, fogorvosi etikának. Elismerve a 
Szentírás tekintélyét, az Úr Jézus példáját és parancsát követjük, akinek adatott minden hatalom 
mennyben és földön.  

Hisszük, hogy Isten az Ő Igéjében megadott nekünk minden szükséges szabályt ahhoz, hogy 
nehéz erkölcsi kérdésekben döntést tudjunk hozni. Olyan erkölcsi fogalmak, amelyek nincsenek 
benne a Szentírásban egyértelműen, kikövetkeztethetők azokból, amelyek benne vannak.  

Emellett erkölcsi szemléletünk irányítója a Szentlélek, melyet kiegészít a keresztény 
hagyomány tanítása, erkölcsi, ésszerű mérlegelés és a klinikai tapasztalat. Minden egyes eset 
körülményeit alaposan meg kell vizsgálni, hogy milyen erkölcsi dilemmákat vet fel, de 
elhatároljuk magunkat olyan filozófiáktól, mint az erkölcsi relativizmus, szituációs etika vagy 
haszonelvűség.  

Nem vagyunk esztelen törvényeskedők sem. A mi Urunk kijelentette, hogy a törvény igazán 
fontos részei az igazság, az irgalom és az Istenbe vetett hit.  
A bibliai etika foglalkozik a motivációval éppúgy, mint a cselekedettel; magával a folyamattal 
ugyanúgy, mint a folyamat kimenetelével. Az erkölcsi döntések a bibliai szabályok körültekintő 
alkalmazásán alapulnak. Elismerjük azonban, hogy őszinte, igaz keresztények ezeket a 
szabályokat különösképpen értelmezhetik és alkalmazhatják.  

A betegek vagy azok pártfogói, 
családjai és a kezelőorvosok erkölcsileg 
felelősek saját tetteikért. Mi, mint 
orvosok és fogorvosok, elsősorban 
Istennek tartozunk felelősséggel azért, 
ahogyan gondozzuk embertársaink 
egészségét! (A KOMT vezetőségének 
megjegyzése: Ez a felelősség pedig 
nincs ellentétben az emberek iránti 
felelősséggel).  

 
A nyilatkozatot a CMDS  
(Christian Medical and Dental Society = 
Keresztény Orvosok és Fogorvosok 
Társasága) Képviselőtestülete 63 
szavazattal elfogadta, 3 ellenezte, 1 
tartózkodott.  
1991. május 3. Chicago, Illinois 

 
Bioetikai állásfoglalások 

A „Standards for Life” magyar fordítása 
KOMT 2002 (Keresztény Orvosok 
Magyarországi Társasága) 
Budapest 

 
Amikor pedig tevékenyen bekapcsolódunk az 

Egyház nyilvános imádságába, akkor Krisztus 
nemcsak bennünk, hanem általunk is imádkozik. Ez a 
végső értelme a liturgikus közösségnek.  

 
Komáromi János: a kitárt karú Krisztus 
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Komáromi János:  

Assisi Ferenc Imádkozik a San 
Damianói Kereszt előtt 

Mécs László: Vád- és védőbeszéd  

 
Én, Mécs, Isten szavának trombitája  
s mint költő, élő lelkiismeret:  
szétkürtölöm most minden égi tájra,  
hogy vannak züllött ifjú emberek,  
kikből nem lesz se szent, se honfi hős!  
S e fiúkért valaki felelős! 

A kis királyfit rajongástul égve  
nagy mesterek védték a bűn elől,  
grófok, bárók s a pápa őszentsége  
is érdeklődött hogyléte felől  
– s ezekre nem vigyázott lelki csősz!  
E fiúkért valaki felelős! 

E fiúknak nem volt gyerekszobájuk,  
hol mese-forrást rejtnek a zsaluk,  
lakásuk volt egy rossz szagú muszáj-lyuk,  
hol több család csókolt, pörölt, aludt!  
Vagy ólban nőttek s rájuk tőrt az ősz.  
E fiúkért valaki felelős! 

Vagy műhelyekben, forgáccsal, csirizzel  
kavart habarcs volt álom-malterük.  
Az ételükben ember-jóság-ízzel  
nem találkoztak, bár az ég derűt  
szült, mert Istennel viselős!  
E fiúkért valaki felelős!  

Pofozta őket mester, gazda, béres  
s rugdalta a kikent, kifent segéd:  
sokszor volt lelkük s hátuk alja véres,  
bőrük tetveknek vacsora s ebéd.  
A csontjuk vitriolos s nem velős. 
E fiúkért valaki felelős! 

 

 Csak ezt hallották mindég: „te gazember”,  
s ha többen voltak, akkor: „csőcselék”,  
irigy ebek a dús koncokkal szemben  
s a háborúban ágyútöltelék!  
Üvöltni kell, bár közhely, ismerős:  
e fiúkért valaki felelős! 

Nem tudnak semmit ők a Bibliáról  
s hogy van Madách, Faust, lélek-asztagok!  
S csak annyit tudnak az Isten fiáról,  
hogy elítélt minden gaz gazdagot!  
Kinél szurony s arany van: az erős!  
E fiúkért valaki felelős! 

Rothasztó testi-lelki rossz koszokból  
nem hámozta ki senki kincsüket  
s zenghet a jóság száz angyal-torokból,  
fülük az ég szavára már süket.  
Szívük gennyes, szemük nézése bősz.  
E fiúkért valaki felelős! 

Ezeknek az lesz majd a messiásuk,  
ki forradalmat, pénzt és nőt ígér,  
a Múlt hulláján tánc lesz, kurjongatásuk  
világ-lángok között a Holdig ér.  
Jön a Halál, a mindent elnyelős:  
ítélet lesz s valaki felelős! 

Forrás: Legyen világosság, 1933. 
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Celanói Tamás:  
Assisi Szent Ferencről – Sancititatis nova signa 

Életszentség új virága 
Kél az ámuló világra, 
Vajmi méltó, vajmi drága, 
Mely Ferencre bízatott. 
Zsenge nyáj ez, új szövetség, 
Hogy az új törvényt kövessék, 
A királynak régi rendjét, 
Mit nekünk Ferenc adott. 
 
Új törvénynek új csodája, 
sose hallott regulája; 
A világ újulni látja 
Itt az evangéliumot. 
Újra él a régi norma, 
Krisztus adta életforma, 
Mint a szentség régi orma: 
Mint a szent apostolok. 
 
Szőrkötéllel jár övezten, 
Durva köntös lóg a testen, 
Kenyeret majd ád az Isten! 
A sarut is elveti, 
Szegénység a boldogsága, 
Földiekre semmi vágya, 
Lábbal tipor a világra, 
Még lakása sincs neki. 
 
Boldog, hogyha sírni lelhet 
Keseredett szíve helyett, 
Zokogván világban tellett 
Elvesztett szép idején, 
Hegyek barlangjait bújja, 
Imádkozik leborulva, 
Mígnem lelke megcsitul a 
Barlangbörtön rejtekén. 
 
Ott időz a sziklarésben, 
Mennyei elmélkedésben, 
Szíve-lelke már egészen 
Rajtavész az egeken, 
Vet a testre szoros féket, 
Már embernek sem néznétek, 
Csak az Írás neki étek, 
E világnak idegen. 
S ím a mennyből férfi jő le; 

Főpap néz s király belőle 
Fél a pátriárka tőle 
Megretten a vízión, 
Krisztus jelét hozza néki, 
Sebeit testébe vési, 
Míg Ferenc könnyesre nézi 
Szemeit a Passión. 
 
Hord jelet már boldog teste: 
Jobboldala átszegezve, 
Tűzzel és vérrel sebezte 
A szeretet és a Vágy, 
Szók és titkok összefolynak, 
Lát mélyébe messze kornak, 
S ihletén a sugalomnak 
Éli, amit írva lát. 
Négy rozsdás szög áll beléje, 
Látszik fejük feketéje, 
Rőt hegyek a húsba mélyre 
Égő kínnal beleás. 
Elválnak a gyenge részek, 
Húsán, csontján szörnyű rések, 
Nem nyitotta ezt természet, 
Sem a kínzó kalapács. 
 
Jeleivel a keresztnek, 
Miket hordott drága tested, 
Miknek árán megszerezted 
Diadalmad ünnepét, 
Oltalmazz, ó Ferenc minket, 
Gyámolítsd szükségeinket, 
Hogy kinyíljon lelkeinknek 
Majd a fényességes ég. 
 
Állj mellettünk, szentek Atyja, 
Hogy a jámborok csapatja 
Testvérként együtt haladva, 
Boldog útját lelje meg. 
Vígy az égiek körébe, 
Kiknek te vagy mintaképe, 
Hogy a Kis Testvérek népe 
Érjen örök örömet. 
 
Sík Sándor fordítása 

 
Komáromi János: 

Szent Ferenc prédikál a 
madaraknak 
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Hitünk legfőbb igazságainak festője  

 Dr. Kákonyi Asztrik ferences áldozópap 1990. mindenszentek ünnepén fejezte be e világi 
küldetését. A szerető mennyei Atya kiemelte a küzdő egyház tagjainak sorából Szent Ferenc e 
hűséges, angyali lelkű magyar fiát, hogy ezentúl színről színre látva, folytassa Isten dicsőítését a 
Nyolc Boldogság végtelen örömében.  

Asztrik atya 1923-ban az Imre nevet kapta a keresztségben. A kalocsai szülők Szent Imre 
példáját állították hatodik gyermekük elé. Tudatosan követte is Szent Imre imádságos lelkületét, 
következetes tisztaságát és engedelmességét. Emellé választotta Szent Ferenc evangéliumi 
szegénységét és hithirdetői buzgóságát.  

A fiatal szőlővessző fejlődését Isten kegyelme a mélyen hívő 
családban és a kalocsai jezsuiták gimnáziumában biztosította. A 
fiatalember érettségi után építészmérnöknek készül a budapesti 
egyetemen. 1945-ben hallja meg a hívást, hogy Szent Ferenc 
rendjében osztatlanul Istennek szentelje életét. Még teológus 
hallgató, amikor 1950-ben a kommunista diktatúra bezárja a rend 
kapuit. Nagy próbatételek következnek, melyeket betegség 
súlyosbít. 1951 pappá szentelésének éve. Imre – Asztrik mélyen 
átéli Isten szeretetének nagyságát, aki őt az Eukarisztia szent 
titkának részesévé, munkatársává tette: Krisztus áldozatát 
mutathatja be az Atyának a Szentlélek közreműködésével. Ez az 
átélés naponta fokozódott, egészen a haláláig. Az Eukarisztia 
boldogsága tette angyali lelkületűvé, sugárzóvá és élő áldozattá. 
Istentől kapott tehetségét teljesen Isten dicsőítésének és az 
igehirdetésnek a szolgálatába állította. Nem végzett 
képzőművészeti akadémiát, mint nővére Konstantina kalocsai 
iskolanővér, aki már a 30-as évek végétől országosan ismert 
egyházi képzőművész és bátyja, István, a neves szobrász, akikre 
mindig nagy tisztelettel nézett föl. Ő pap volt, és semmi más.  

A II. Vatikáni Zsinat tanításainak lelkes hirdetője életével, 
szavával és művészetével. A magyarországi templomok új 

liturgikus tereinek úttörő tervezője. S e megújított templomok falára a hitünk legfőbb 
igazságainak meggyőző vízióit festette.  

Festményei földi életünk egyetlen feladatában kívánnak segíteni, hogy rátaláljunk Istenre. A 
képek alsó részén gyakran látunk sötét, tüskés bozótot, amely földi életünket jelzi, ahová felülről 
beárad Isten kegyelmének fénye. Ekkor imádkozni kezdünk, bűnbánatot tartunk, és ezáltal 
megnyílik szemünk a nagy Titokra, Istenre, és szívünk lángra lobban a Teremtő és Üdvözítő 
Isten, az igazi Szeretet iránt. A fénylő sárgák, fehérek és pirosak káprázatos sugárzása a Kereszt 
vagy a megdicsőült Megváltó körül sejtetni engedi Isten országának boldogságát, amely Igazság, 
Béke és Öröm a Szentlélekben, vagyis a Szeretetben.  

Első falképén, 1962-ben, Pilisszentléleken tárult fel először a Szentlélek mindent magával 
ragadó, mindent betöltő, meleg szeretetének sokszínű, tüzes áramlása, körkörös sodrása. A pilisi 
hegyi falu kis templomát, amelyet Asztrik atya üvegablakai és faliképei teljesen megújítottak, a 
II. Vatikáni Zsinat megnyitásának órájában szentelték fel újra. Az itt elinduló művészi 
munkásságának fontos célkitűzése volt a zsinati tanítások hirdetése, képi megfogalmazásban. 
Megközelítőleg ötven templomot újított meg, közülük csak néhányat sorolunk fel. Mindenekelőtt 
az esztergomi érseki palotában a prímás magánkápolnájának csodálatos vízióit kell 
megemlítenünk, az esztergomi szemináriumi templom Nyolc boldogság című képsorát, Dorog, 
Sárisáp, Nagysáp, Nyírderzs, Egerszólát, Dusnok, Hodász, Nagybajcs képeit és üvegablakait, a 
szentendrei ferences gimnázium kápolnájának szentélyfalát a Szent Ferenc stigmatizációjával, az 
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ebédlő, a könyvtár és az épület több, mély látomást megörökítő képét. Budapesten a Bécsi út 
175. sz. alatti Szalézi kápolnában a Tábor-hegyi színeváltozást, Jézus isteni dicsőségét villantja 
fel, a tabernákulumot mint Isten szeretetének lángoló tűzhelyét mutatja be, majd az idevezető 
keresztutat jeleníti meg. A pasaréti ferences templom keresztútja éppen úgy, mint a többi 
megrendítő keresztút-képsor, a feltámadás dicsőségével végződik.  

1971-72-ben Amerikába hívják egykori esztergomi rendtársai, hogy a New Brunswick-i 
magyarok Szent László-templomát varázsolja újjá. A század elejei neogótikus, nagyméretű 
templom főhelyén a Megváltásunk Titkát, a fénylő kereszt jelképiségét sejteti meg, míg az 
üvegablakok és a további falikép a magyar szenteket mutatják be mint példaképeket az Istenhez 
vezető nehéz úton.  

Hazafelé jövet hosszabb időt töltött Bernben a magyar plébánián, egykori rendtársánál, amíg 
betegségéből fel nem épült. Az itt készült táblakép is, mint minden szentbeszéde, gyóntatása, 
Asztrik atyának a Szentháromság szeretetében élő, imádságos lelkületébe engednek bepillantást. 
„A csendben és imában nyeri vissza az élet a maga igazi értékét” – olvassuk a Csend – Magány 
– Imádság című végrendeletében, a Marana Tha 1990. 3. számában.  

 

 
 
Élete utolsó nagy művei az 1985-88-ban épült győri Szentlélek-templom üvegablakai és 

falképei. A kétszintes templom a Szentlélekben újjászülető kereszténységünk ékesszóló 
bizonysága. Ezt elsősorban Asztrik atya mély, meleg, tüzes színekkel világító ablakképei 
sugározzák. Az altemplom főhelyén a dicsőségesen feltámadott Krisztust láttató alkotását Szent 
Mihály és Ráfael arkangyal és a Nyolc boldogság Mennyországát idéző táblaképek veszik körül.  

1990-ben a bécsi ferencesek adták ki a Rózsafüzér titkaihoz készített képeit színes füzetben. 
Reméljük, 1991-ben nálunk is megjelenik Asztrik atya képmeditációi, amelyek a magyar 
teológiai és misztikus irodalom egyik legnagyobb kincsét alkotják. 
Dr. Prokopp Mária 

 

 
 

 
Dr. Kákonyi Asztrik falképe a Győri Szentlélek templomban 
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Antióchiai Szent Ignác 

Antiochiai Szent Ignác (Ignatios) levele a rómaiakhoz 

Soha senkit tévútra nem vittetek, másoknak tanítói voltatok. Én is meg akarom erősíteni azt, 
amit ti tanítotok és hirdettek. Csak kérjetek számomra lelki-testi erőt, hogy ne csak beszéljek, de 
úgy is tegyek; hogy ne csak kereszténynek hívjanak, de azzá is váljak. Mert ha azzá lettem, akkor 
lesz igazán krisztusi a nevem; akkor leszek igazán hívő, ha már nem állok a világ szolgálatában. 
Semmi sem jó, ami csak látszat. Maga a mi Istenünk, Jézus Krisztus ugyanis megint az Atyánál 
van, s azóta sokkal inkább kinyilvánítja magát. Mert kereszténynek lenni a világban, amely 
gyűlöl minket, nem meggyőzés dolga, hanem 
lelki nagyságé.  

Minden egyháznak írok, és 
mindnyájatoknak meghagyom, hogy szívesen 
meghalok Istenért, ha ti meg nem 
akadályozzátok. Kérlek benneteket, hogy ne 
akarjatok nekem alkalmatlan jótéteménnyel 
segíteni. Engedjetek, hadd legyek vadállatok 
eledele, mert ezáltal juthatok Istenhez. Isten 
búzája vagyok én, és meg kell hogy őröljenek 
a vadállatok fogai, hogy Krisztus tiszta 
kenyerének bizonyuljak.  

Csalogassátok inkább a bestiákat, hogy 
sírommá váljanak, és testemből semmit ne 
hagyjanak meg, mert így legalább elhunytom 
után senkinek sem leszek terhére. Akkor 
leszek Krisztus igazi tanítványa, ha már 
testemet sem látja a világ. Esedezzetek 
Krisztushoz értem, hogy e vadállatok által 
Isten számára áldozattá legyek. Nem úgy 
parancsolom ezt nektek, mint Péter és Pál. Ők 
apostolok voltak, én elítélt; ők szabadok 
voltak, én mindmáig rab vagyok. De ha 
elszenvedtem a halált, Jézus Krisztus 
szabadosa leszek, és benne szabad emberként 
fogok feltámadni. Most vasra verve 
megtanulom, hogy semmi földi dolgot se kívánjak.  

Szíriától egészen Rómáig vadakkal van küzdelmem, szárazon és vízen. Éjjel-nappal tíz 
leopárd rabságában vagyok; ezek az engem őrző szakasz katonái. Ha jót teszek velük, annál 
gonoszabbak. De az ő gonoszságuk javamra szolgál; bár ez még nem jelent megigazulást (1 Kor 
4, 4). Csak jussak a vadállatok elé, amelyek számomra már készenlétben vannak. Az a vágyam, 
hogy gyorsan rontsanak rám. Ingerelni is fogom őket, hogy hamar felfaljanak, nehogy 
megrettenve érintetlenül hagyjanak, mint néhány esetben megtették. Ha pedig visszakoznának, 
kényszerítem majd őket. Bocsássatok meg nekem, de én tudom, mi válik javamra. Most kezdek 
csak tanítvány lenni. Semmi látható vagy láthatatlan dolog el ne ragadja a lelkemet, hogy így 
csak Jézus Krisztust bírhassam. Jöjjön rám bármi: tűz, kereszt, bestiák hada, szétdarabolás, 
szétmarcangolás, csontjaim megtörése, tagjaim levágása, az egész test összezúzása, az ördög 
minden vad kínzása:  

csak eljussak Jézus Krisztushoz!       
(Apostoli atyák 180-181. old. ) 
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A POKOLJÁRÓ LEGÉNY 

Egy legény fát vágott és szakadt ingujjával törölgette izzadó homlokát. Dolgozom rogyástól 
szakadásig, látástól vakulásig és mégis szegény ördög maradok halálomig – mondta.  

− Hát persze, hogy az maradsz, ha nem lesz eszed − szólalt meg mellette valaki.  
− Ugyan, mit érnék a nagy eszemmel?  
− Hát gyere el velem a kocsmába – itt van egy forint, állj be a kártyázók közé.  
− De hiszen nem tudok kártyázni.  
− Ne törődj semmivel, csak állj be a játékba. Én mögötted fogok állni és majd figyeld meg, 

hogy mennyi pénzt fogsz nyerni.  
A legény hitte is, meg nem is, de jó ürügy volt a munka abbahagyására. El is értek hamarosan 

a kocsmába. Az idegen ígéretéhez híven ott állt a háta mögött. Elkezdődött a játék és mire 
befejezték, a legény mindenkinek a pénzét elnyerte. Nem értette az egészet, miután kártyázni 
nem tudott.  

Végül is megkérdezte az idegent: − hát tulajdonképpen ki vagy te?  
− Én olyan valaki vagyok, aki sok embernek sikert biztosítottam.  
− De hát ki vagy te? – álmélkodott a legény.  
− Én vagyok a Sátán.  
Látván a legény összeborzadását, így kezdte bíztatni:  
− Látod, rajtad is hogy segítettem. Ha szerződésre lépsz velem, az egész további életed 

könnyű és boldog lesz.  
− És mit kérsz ezért? – kérdezte a legény.  
− Ó, csekélység, könnyedén ideadhatod. Éppen olyan daliás legény maradsz, mint voltál. Csak 

azt a csekélységet, amit úgysem lát senki, azt kell ideadnod: a szívedet.  
Kissé megrettent a legény.  
De az unszoló hang tovább szólt: gondold meg, minden kívánságodat teljesítem.  
A legény tétovázott, de aztán gondolván, hogy milyen könnyű lesz az élete, átadta a szívét a 

Sátánnak. Az nagyon kedvesen megköszönte, és így szólt:  
− Most már bármi kívánságod lesz, csak szólj nekem, én azonnal megjelenek.  
Ekkor a legény rövid gondolkodás után takaros kis házat, benne lovakat, teheneket, magának 

pedig tisztességes ruhát kívánt. A megjelenő Sátán ezt perceken belül teljesítette.  
A faluban először nagyon csodálkoztak, de aztán a legény azt híresztelte, hogy ő egy nagyon 

gazdag ember egyetlen örököse. Ebben aztán megnyugodtak.  
A legény nagyon boldog volt egy darabig. De aztán az jutott eszébe, hogy sokkal többet is 

kérhetett volna. Miért legyen én – mondta magában – egy eldugott kis faluban ismeretlenül, míg 
lehetnék egy egész világon ismert, csodált és irigyelt híres nagy úr. Azonnal hívta is a Sátánt, 
előadván neki ilyen irányú vágyakozását.  

− Ó, semmiség − mosolygott a Sátán − biztosítlak, hogy holnapra már az egész világ a te 
nevedet fogja visszhangozni. Te leszel a híres Romlásházy herceg. Rettegett és csodált nagy úr, 
akinek mindenki a közelébe akar férkőzni.  

Alighogy eltűnt a Sátán, a legény ott találta magát egy olyan pompázatos palotában, amelyet 
nemcsak hogy nem látott soha, se amelyet elképzelni sem tudott. A tárgyak csupa aranyból, 
ezüstből és kristályból voltak. Állandóan rengeteg szolga leste parancsait.  
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Aztán hamarosan megérkeztek a vendégek. Mindenki, aki egyáltalán embernek akart 
számítani, legfontosabb dolgának tartotta, hogy a híres Romlásházy hercegnél tiszteletét tehesse. 
A legelőkelőbb családok reménykedve hozták oda lányaikat, hogy Romlásházy hercegnék 
lehessenek. A lányok különböző módon igyekeztek magukra vonni a herceg figyelmét. Volt, aki 
csengő hangon énekelt, más verset írt a herceg tiszteletére, és olyan is akadt, aki bájos lenge 
tánccal akarta megnyerni a híres herceget.  

A herceg végignézte őket, de aztán egy unott kézlegyintéssel elbocsátotta valamennyit.  
Egy napon azonban egy olyan lányt hoztak a szülei, akin semmi ékszer nem volt. A ruhája 

hófehér, a haja hollófekete. Ahogy belépett, nagyon határozottan odalépett a herceg elé és így 
szólt: 

− Felséges herceg, én semmiféle produkcióval nem kívánok fellépni. Azért hát nem akarván 
fenséged drága idejét igénybe venni, legjobb lesz, ha én mindjárt el is megyek.  

− Itt én szabom meg, hogy ki mikor mehet – mondta kicsit sértődötten a herceg.  
Erre a lány kissé kénytelenül leült. A herceg pedig egyre inkább figyelvén rá, így szólt: 
− Ugye tetszik neked ez a palota? 
− Ó, fölség, azt sajnálom, hogy csak két szemem van, mert ennyi gyönyörűség csodálatára ez 

nem is elég.  
A herceg erre kis reménykedéssel azt kérdezte: 
− Ugye boldogság lehet itt élni? 
A lány erre kissé elkomolyodva így felelt: 
− Felség, a boldogság belül van.  
Erre a herceg odament hozzá és átölelte. A következő percben megdöbbenve vette észre, hogy 

egy gyönyörű hófehér márványszobrot tart a karjai között. Megdöbbent zavarral kirohant a 
kertjébe. Közben rájött arra, hogy az ő ölelésében minden hideg hófehér szoborrá válik. A kertje 
virágainak a szépsége értelmetlen fűvé lett. Kétségbe esve futkosott le-föl a kertben. Rózsái 
tövisei már nemcsak a ruháit szaggatták, hanem bőrébe is behatoltak. És már kétségbeesve látta, 
hogy benne él a hiábavalóságok tengerében. Már a hajnali hűvös szellő törölgette homlokáról a 
kétségbeesés izzadtságcseppjeit, mikor lehorgasztott fejjel, tántorgó lábakkal visszaigyekezett a 
palotába.  

Mikor benyitott a terembe, döbbenten látta, hogy a leány még mindig ott van.  
− Hát te itt vagy?  
− Én itt – felelte a lány, de ha még egyszer – emelte fel hangját nagyon határozottan…  
A herceg közbevágott: 
− Attól ne tarts, számomra ez a lehetőség nincs. Nekem minden halott. Nincs szépség, se 

jóság, se boldogság.  
A lány arcának szigorúsága kissé megenyhült. A herceg pedig – szinte akaratlanul – elmondta 

a Sátánnal való szerződés szomorú történetét. A lány egyre nagyobb érdeklődéssel és egyre 
szomorúbban hallgatta. Végül is gyönyörű arcán nagy könnyek peregtek.  

− Ennél szomorúbb történetet sohasem hallottam.  
− Szomorú! – kiáltott fel a legény, de vissza kell szereznem!  
− És ha nagyon sokat kellene szenvedni ezért? – kérdezte a lány – akár a pokol minden kínját? 

És ha meg is kellene halni?  
− Akár ezerszer – felelte a legény.  
− Akkor tedd azt, hogy … − és lágy hangon beszélt hosszan a legényhez. A legény arca egyre 

határozottabb lett, és végül így kiáltott: 
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− Azt fogom tenni! 
− Tedd, és én veled leszek – és határozott léptekkel kifelé indult a palotából.  
A legény pedig hívta a Sátánt, aki azonnal szolgálatkész mosolyával meg is jelent. 
− Mit parancsolsz? – kérdezte.  
− Csak azt szeretném megkérdezni, hogy hol van az én szívem?  
− Hát természetesen az én birodalmamban, hiszen nekem adtad – felelte elkedvetlenedett 

hangon a Sátán.  
− Hát akkor vezess oda, mert látni akarom.  
− Ó – mondta a Sátán – ti ott nem érzitek jól magatokat.  
− Ne törődj vele, látni akarom, vezess oda!  
A Sátán kissé kelletlenül, de végül is odavezette. Ahogy belépett, kissé félelemmel vegyes 

undor fogta el. De ezt legyőzte és belépvén, körülnézett. Ott látott sok szívet egymásra dobálva, 
még dobogtak is, vagyis inkább vonaglottak. Csak abban az egyben voltak hasonlók, hogy 
valamennyi vérzett. A legény, amint megtalálta a saját szívét, villámgyorsan érte nyúlt és keblébe 
helyezte. A Sátán ezt látván rövidesen felszólította: 

− Hát láthattad, most gyorsan add vissza.  
− Soha – felelte a legény határozott zengéssel a hangjában.  
− Meg akarod szegni a szerződést?! 
− Semmi megszegésről nincs szó, csak egyszerűen 

fölbontom. A szívet visszavettem és nem tartok igényt a 
további segítségedre.  

− Emberféreg, szembe mersz velem szállni?!  
− Merek, mert nincs hatalmad felettem! 
− Nincs? – ordított a Sátán és keze intésével odarendelte a 

pokol összes szörnyeit.  
− Ha nem adod azonnal a szívet, darabokra tépetlek ezekkel.  
− Azt lehet – felelte a legény, − de a szívet akkor sem adom 

vissza.  
Ebben a percben megtört a Sátán hatalma. Vicsorgó 

fogakkal és dühtől szikrázó szemekkel kellett néznie, hogy a legény nyugodtan kisétál a 
birodalmából. A legény pedig ment kissé szédülő fejjel és remegő lábakkal. Odakint meglepve 
vette észre, hogy milyen édes a levegő. Még a legkisebb fák zöldségében is valami 
kimondhatatlan gyönyörűséget látott. Nem tudta megmagyarázni magának, hogy miért olyan 
csodaszép minden, mitől olyan boldog. De amikor szívére tette a kezét érezte, hogy minden 
dobbanása egy zsoltár. S ekkor nagy meglepetésére azt vette észre, hogy ugyanott van, ahol 
megkötötte a végzetes szerződést a Sátánnal. Még ott találta a fába vágott fejszéjét is. Csak azon 
csodálkozott, hogy ezt a rozsdásodni készülő fejszét szebbnek látta, mint hajdani palotájának 
minden pompáját egybevetve.  

És ahogy nézegetett, meglepve vette észre, hogy ott egy nagy gödör van, amelyből valami füst 
száll fel. Amint ezen tűnődött, látja ám, hogy egy ősz öreg vándor közeledik felé. Tisztelettel 
köszöntötte, aztán megkérdezte tőle, hogy mi az a nagy füstölgő gödör ott. Az öreg ránézett és 
így felelt: 

− Nagyon messziről jöhetsz fiam, ha nem hallottad, hogy itt állt a Romlásházy herceg híres 
szép palotája. Egy éjszaka szörnyű földrengés közepette a föld alá süllyedt.  

 

 
Komáromi János: Utat keresve 
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Megdöbbenve csak ennyit mondott rá a legény: 
− Igazad van atyám, nagyon-nagyon messziről jöttem.  
− Nem az a fontos, édes fiam, hogy milyen messziről jöttél, hanem az, hogy hová mész.  
Ezzel áldólag a legény fejére tette a kezét és továbbment.  
A legény pedig ott állt és tovább nézegetett. S akkor látta ám, hogy szalad feléje a lány. Ahogy 

odaért, szótlanul átölelte a legényt. Egyikük sem szólt egy szót sem. Ott álltak soká olyan 
szorosan összeölelkezve, hogy a kettőjük könnye egybefolyt. Akkor ezt mondta a leány: 

− A romlásháza örökre a pokolra süllyedt, de most fölépítjük a boldogság palotáját.  
 

Budapest, 2013. május 
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11 gyermekes 45 unokás 29 dédunokás asszony, a  94. évében  
lejegyezte: Komáromi János 

Kifejezéseink értelméről 

 
A Krisztust követő ember – mint maga Szent Ferenc is – 

ritkán beszél általánosságban a kereszténységről. De nem 
azért, mert nem tud róla. Sőt! A magát kereszténynek 
nevező embereknél is sokkal többet foglalkozik vele. Mégis 
a személyes meghívottság számára sokkal meghatározóbb. 
Ez nem emeli ki vagy különíti el a keresztényektől, hiszen 
az Egyház tagjaként része annak a misztikus testnek, aki a 
köztünk és bennünk élő Krisztus.  

 
A remény nem a körülményeinket optimista 

szemszögből néző ember mérlegelése. Ó nem! A remény a 
körülmények és a mindannyiunkat körülvevő tények 
lehetőségeit nem tagadva egészen más forrásból 
táplálkozik. De míg a környező adottságok nem képesek 
garantálni mindig az életet, addig a remény adottságokat is 
megváltoztatni képes életet teremt! 

 

Komáromi János 
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