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Pilinszky János: Introitusz
Ki nyitja meg a betett könyvet? 
Ki szegi meg a töretlen időt? 
Lapozza fel hajnaltól-hajnalig 
emelve és ledöntve lapjait? 
 
Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni 
ki merészel közülünk? S ki merészel 
a csukott könyv leveles sürüjében, 
ki mer kutatni? S hogy mer puszta kézzel? 
 
És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, 
midőn szemét az Isten is lehúnyja, 
és elborúlnak minden angyalok, 
és elsötétűl minden kreatúra? 
 
A bárány az, ki nem fél közülünk,  
egyedül ő, a bárány, kit megöltek. 
Végigkocog az üvegtengeren 
és trónra száll. És megnyitja a könyvet.
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A NEK-ből táplálkozunk

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Budapest, 2021. szeptember 5-12. 

„Lábam előtt mécses a te igéd...” (Zsolt 119,105)

Igazi ökumenikus cserkésztestvériséget 
tapasztaltunk

sokan a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus összefüggésében, 
ami talán inspiráció lehetne a tudatosabb ökumenének a magyar 
cserkészeten belül, amire nem kis szükségünk van.

Nem felejthető, hogy Magyarországon a Magyar Cserkészszövet-
ség volt az első tudatosan ökumenikus szervezet, amelyben a krisztu-
si hit úgy tudott kardinális lenni, hogy annak részleteivel, felekezeti 
sajátságaival nem terhelték a közösséget. Talán tudat alatt ez a tény is 
ott volt abban a toborzásban, amely a NEK-re gyűjtött cserkészsegítő-
ket, felekezeti hovatartozás nélkül. Ez így helyes, de így lehet sok-sok 
későbbi kellemetlenségnek forrása, gondoltam én is az ICHTHÜSZ 
felelős vezetőivel együtt.

Ennek az örömteljes aggodalomnak és aggodalmas örömnek a je-
gyében kereste meg az ICHTHÜSZ a NEK szervezőjét és a Táborke-
reszt vezetőjét és javasolt egy nyilatkozatot, amely egyrészt elismeri, 
hogy jó ügyet szolgálnak a protestáns cserkészek is ebben a program-
ban, ugyanakkor nem titkolják, hogy az eucharisztia, miközben so-
kakat összeköt, másokat elhatárol, tehát figyelni kell, hogy vannak 
egészen kritikus szolgálati területek is, ahol nagyon megfontoltan kell 
a felekezeti kérdést kezelni.

Tekintettel az esemény grandiózus voltára csak remélni tudom, 
hogy ez mindenhol így is történt. Viszont volt egy nagyon szép esténk, 
amikor is az összes cserkészt összegyűjtöttük a Magyar Szentek Temp-
lomába, ahol a következő történt: A NEK felelős cserkészszervezője szu-
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perlatívuszokban 
köszönte meg 
az ICHTHÜSZ 
készségét, támo-
gatását és böl- 
csességét az em-
lített nyilatkozat 
okán, amelyet 
persze a Tá-
borkereszt, az 
ICHTHÜSZ és 
a NEK felelősei 
egyaránt aláír-

tak. Ezt követően két protestáns lelkész köszönthette a jelenlévőket és 
oszthatott meg néhány gondolatot arról a közös oltárról, amely egye-
lőre még csak a vágyak között szerepel. De a közös Krisztusról is, 
amely mindannyiunk szívében valóság. Énekeltünk is, imádkoztunk 
is együtt. Ezután a huszonegynéhány jelenlévő protestáns cserkész 
átment a szomszédos MEÖT székházba, ahol az úrvacsora megün-
neplésében élhették át az eucharisztia titkát és csodáját. Ezalatt több 
száz katolikus cserkész vett részt a szentáldozásban. A protestánsok 
visszatértek, többen nem titkolták, hogy milyen öröm volt számukra 
egy kicsit a saját kegyességi miliőjükben lenniük és így csatlakoztunk 
a záróéneklésekhez, imádságokhoz, áldásokhoz, amelyek sorában 
természetesen megint elhangzott egy metodista és egy református 
lelkész áldásmondása.

Az azt követő szimboli-
kus tábortűz és a cserkészies 
vacsora körül már újra nem 
volt szó felekezeti hovatarto-
zásról, csak Krisztushoz és 
egymáshoz való tartozásról. 
Az egész hét, beleértve hogy 
esténként bekapcsolódtunk 
a beszélgetésekbe és bib-
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liaórával is szolgáltunk, nagyon szépen 
mutatta, hogy kis odafigyeléssel, kis nyi-
tottsággal és kis empátiával kritikus spi-
rituális helyzetekben is meg tudjuk élni 
a cserkészhez méltó krisztusi egységet. 
Bárcsak követnék ezt a szép példát a csa-
patmunkában, táborokban, a regionális 
és országos programjainkban!

dr. Bóna Zoltán cst., cspk.

Az ICHTHÜSZ XXVII. évfolyam 3. 
(Reformáció) számából a szerző engedélyével 

átvett írás

A fényképeket Bodnár Patrícia 
készítette. Köszönjük.
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...kirándulásnak indult, szolgálat lett belőle

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról 
először mintegy két, két és fél éve hallottam 
először a pozsonyi papi szemináriumban, ahol 
tanulmányaimat folytattam. Ekkor még úgy 
nem foglalkoztatott, csak később, mikor már 
cserkész körökből is jöttek információk. Az 
első gondolatom az volt, hogy a nyári szünidő 
utolsó hetében Budapesten nyaralok, miköz-
ben lelkiekben is feltöltődöm.

Pár héttel később jött egy kérdőív, melyben 
érdeklődtek, milyen területen tudnék segíteni a 
NEK cserkész kontingensében. Ekkor kezdtem 

el átértékelni az elképzelésemet. Több csoportba is jelentkeztem, vé-
gül a program munkacsoportba kaptam meghívást. A mi feladatunk 
a cserkészek szolgálaton kívüli programjainak biztosítása volt. Ez ma-
gába foglalt egy csomó dolgot, ugyanis nemcsak szórakoztató progra-
mokkal (társas játékok, filmvetítés. vár-túra) álltunk elő, de biztosítot-
tunk lelki programokat (lelki beszélgetés, gyónás, cserkész-szentmi-
se) is. Ez utóbbinál főleg a tervezési folyamatban vettem részt, az ak-
tív lebonyolításban már nem annyira, ugyanis a szerteágazó teendők 
miatt máshol igyekeztem hasznossá tenni magam. A tervezett lelki 
programok nagyobb 
részét a mindig jelen 
lévő cserkész- és a 
naponta belátogató 
papok, valamint az 
állandó diakónus 
vezették.

A NEK szá-
momra nemcsak 
kihívás volt (mint-
egy 600 cserkész 
kapcsolódott be a 
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Kárpát-medencéből és Ameriká-
ból), de egyrészt önismereti feladat 
(problémamegoldás, csoportot ve-
zetni és csoportban vezetve lenni), 
másrészt tanulási feladat (több te-
rületen szereztem újabb tapaszta-
latokat) is. De a legfontosabb, hogy 
újra találkoztam régi ismerősökkel 
és nagyon sok új barátot szereztem.

A NEK után ugyan fáradtnak 
éreztem magam, hiszen egy teljes 
héten át a teljesítőképességük maximumán teljesített minden önkén-
tes, de ugyanakkor feltöltődtem lelkiekben is. Amíg a NEK résztvevői 
az előadásokon töltekeztek, én az emberektől kapott visszajelzésekből 
(mosolyok, pár mondatos beszélgetések, integetések).

Számomra a NEK ugyan kirán-
dulásnak indult, de cseppet sem 
bánom, hogy szolgálat lett belőle. 
Úgy érzem, nagyon sokat kaptam. 
Az embereken keresztül Jézust 
szolgáltam, és szeminaristaként is 
erre vállalkoztam – ahogy a cser-
készek NEK kontingensének min-
den tagja.
Ollé Tamás

A fényképeket Bodnár Patrícia és Heiszg Benedek 
készítette. Köszönjük.
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A NEK-ről - cserkészként
Megjelent a REMÉNY c felvidéki katolikus hetilap

2021. november 14-i számában

Köszönet és hála a szervezőknek, hogy 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus megvalósulhatott! Hatszázan vettünk 
részt rajta cserkész önkéntesként. Előtte volt 
Nagykovácsiban egy felkészítő táborunk. 
Nagy hasznát vettük az eseménysorozat 
alatt annak, amit ott megtanultunk, gyako-
roltunk.

Körülbelül kétszáz cserkésznek a mű-
szaki egyetem kollégiuma volt a szállása. 
Ott egy nagyon szép kápolnát alakítottak 
ki, ahová bármikor bemehettünk. Szentség- 

imádásra is volt lehetőség. Ki voltak helyezve feladatok, amelyeknek 
véghezvitelével mélyülhetett a hitünk és az önismeretünk egyaránt.

A Táborkereszt néhány cserkész papja adott lehetőséget a gyónás-
ra, lelki beszélgetésre.

A Táborkereszt a Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkésze-
inek lelkiségi mozgalma. Vezető tagjai közül is többen részt vettek 
a programjainkon, sőt csatlakoztak a kinti szolgálatainkhoz is, amit 
külön köszönünk!

Más szabadidős programok is 
voltak (társasjátékozás, énektanu-
lás, Budavár történelméről szóló 
„túrázás” is). Köszönet a program-
felelősöknek, Wintsche-Mikesch 
Viktornak és csapatának.

Hálás vagyok a kollégiumban 
bevezetett zsolozsmázásért is. Azó-

ta otthon is végzem. Ajánlom, próbálja ki, aki még nem tette.
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A NEK első hivatalos 
eseménye a Hősök terén 
megtartott szentmise volt. 
Erre is több órán át készül-
tünk. Hozzájárulhattunk, 
hogy minden szépen, a ter-
vek szerint folyjon le.

A lelki programok kö-
zül számomra nagy aján-
dék volt többek között a 
Taizé és Damian Stayne gyógyító szolgálata. Négy 
napon át voltak különböző előadások, illetve fakul-
tációk. Mint zarándok, mindenképp részt szeret-
tem volna venni az előadásokon. Önkéntesként ott 
a fordítógépeket osztottuk és mi is használhattuk azokat. Kérhettünk 
kisrádiót is, aminek segítségével hallgathattuk az előadást, ha másho-
vá voltunk beosztva. A világ különböző részeiből érkezett atyákkal 
és hívekkel találkozhattunk. A NEK teljes ideje alatt voltak spontán 
találkozások is, nagy örömünkre. A sok kedves, jóakaró, mosolygós 
keresztény - örömöt sugárzott!

Szombaton késő dél-
után a program a fáklyás 
körmenet volt, ami szá-
momra a legmélyreha-
tóbb volt. Pedig aznap 
volt a leghúzósabb nap 
nekünk, cserkészeknek. 
Hajnalban kezdtük és éj-
fél után értünk vissza a 
szálláshelyre úgy, hogy 
az önkénteseknek szánt 
két nagy csomagot is cipeltük több kilométeren át.

Nagy ajándék volt számomra az, hogy kb. 15 méterről láthattam, 
integethettem a Szentatyának!
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A nagy eseményekre 
való felkészülés, a várako-
zás, a sok feladat elvégzése 
néha a késő estébe nyúlt. 
Amikor már városi portyá-
nak tekintettem az egészre, 
könnyebben ment. Elő kel-
lett venni a humort, hogy 
lazábban kezeljük a nem kis 
kihívást. Törekedtem pozi-

tívan hozzáállni a dolgokhoz. Tökéletes alkalom volt a rugalmasság 
gyakorlására ez a nyolc nap.

Felemelő érzést nyújtott számomra annak a tudata, hogy több ma-
gyar cserkészszövetség képviseltette magát, a Kárpát-medence min-
den részéről és a nyugati szórványból, még a tengerentúlról is volt 
magyar cserkész önkéntes a NEK-en! Felvidékről összesen 15-en vet-
tünk részt.

Hálás vagyok azért is, mert a 
RICINUS őrsbe (azaz kiscsoport-
ba) kerültem. Itt felnőttek, több-
ségében 30+ korosztály, segéd-
tiszt, cserkésztiszt, volt/jelenlegi 
csapatparancsnokok stb. voltak a 
tagok. Sok csodálatos embert is-
merhettem meg, lettek új barátok.

Az önkéntes munka nincs 
megfizetve, hisz benne van magában a szóban, hogy önkéntes. DE! 
Életre szóló élményt kaptunk mindnyájan, ami megfizethetetlen! Lel-
kileg feltöltődtem, hitben megpezsdítve, megerősödve, gazdagabban 
tértem haza. Istennek legyen hála!

Csémi Ildikó - Vadmacs, cserkésztiszt,  
a nagymegyeri 23. Sz. Arany János Cserkészcsapat NEK-önkéntese

A fényképeket Bodnár Patrícia, Heiszig Benedek, Horváth András, és 
Horváth Péter készítette. Köszönjük.
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Istent keresve a NEK-en
Hála Istennek és a feleségemnek, hogy részt vehettem ezen a csodá-
latos eseményem, bár nem jól kezdődött a számomra, mivel az éle-
tünkben egy szomorú változás állt be. Jobban éreztem volna magam, 
ha ott lett volna ő is, ha mindent együtt éltünk volna meg. De hiszem, 
hogy ez ideiglenes, és Isten mindent helyreállít.

Mi az, amit a NEK-en megéltem?

A feleségem biztatott, 
hogy menjek. Beköltöz-
tem egy hétre a Vásárhelyi 
Pál Kollégiumba a többi 
cserkésszel együtt. Mia-
latt bent laktam, rájöttem, 
hogy Isten akarta ezt így, 
hogy építsen engem. Sokat 
voltam Istennel, beszélget-
tem és imádkoztam. Kicsit 
még jobban beleláttam a 

cserkészet világába is, és több értékes embert is megismerhettem.
Jó volt a szervezettség, a reggeli és esti közös imádkozások, zso-

lozsmák. Itt találkoztam a zsolozsmával először, ami azóta is része 
a mindennapi életemnek. Úgy érzem egyre inkább közel kerültem, 
kerülhettem a gyökereimhez.

Tetszett a cserkészek egysége, egymás segítése mindenben, kinek 
mire volt szüksége. Nagy tiszteletem és köszönet a munkájukért a pa-
rancsnokoknak, akik nagyon jól irányították ezt a nagy létszámú cser-
készcsapatot. Minden erejükkel azon voltak, hogy minden jól menjen, 
és megfogott az az Istenközelség, amely a példájukkal is megerősített 
ezen a héten: a türelmük, ahogy fantasztikusan alkalmazkodtak a vá-
ratlan helyzetekhez is. Csodálatosak voltak a szentmisék, jó volt ott 
lenni. Az első közös szentmisénk annyira megrendített, hogy köny-
nyeim is eleredtek. Istennek szolgálni valóban a legjobb dolog a vilá-
gon. Sokféleképpen tehetjük.
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Isten sok mindenre föl-
hívta a figyelmemet: mit 
kellene, hogy javítsak, és 
Ő vár engem tágra nyitott 
karokkal, hogy menjek fe-
léje bátran és szeressem 
Őt. Mennyivel másabb az 
életünk, hogy ha Ő van a 
középpontban, és úgy tu-
dod elrontani, ha nem Ő 
van. Többek között arra is 
a rámutatott, hol kellene 
másképp, máshogy csele-
kednem, ahhoz, hogy Neki 
tetszőbb életet éljünk, él-
jek. Milyen lépéseket szük-
séges tenni irányába, hogy 
az Ő szeretetét tudjuk adni 
egymásnak, egymás szá-
mára. Ezek ne csak szavak 
legyenek, hanem tettek is. 
Jók voltak a lelki gyakor-
latok, beszélgetések, sokat 
épültem.

Hálás vagyok Istennek 
és a feleségemnek, hogy ott 
lehettem ezen a csodálatos 
eseményen, ami hatalmas 
változást hozott az életem-
be.
Plop Szilveszter 813. sz. Pro-

hászka Ottokár cscs

A fényképeket Bodnár Patrícia, Heiszig Benedek, Horváth András, és 
Veréb Dániel készítette. Köszönjük.
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Ollé Tamás 
Elmélkedés

„Uram! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. De csak egy szóval 
mondd, és meggyógyul az én lelkem.”

„Uram! Nem vagyok 
méltó, hogy hajlékomba 
jöjj” (Mt 8,8), de Te még-
is eljössz hozzám. Isteni 
fölségedet egy apró, hó-
fehér ostyában adod át, 
amely pár másodpercig 
megpihen tenyeremen, s 
én gyarló, bűnös halan-
dó fel sem tudom fogni, 
mekkora erő, hatalom, 

dicsőség lakozik a törékeny, de annál csodálatosabb, titokzatosabb 
Oltáriszentségben.

Te, aki által lett min-
den a világon, s maga 
a világ is, ily sebezhető 
formában vagy a ke-
zemben. Így megalázod 
magad. Bűnös ember 
kezébe adod magad, 
hogy a gyarló is elérjen 
Téged, s Te is elérd a bű-
nöst, a szenvedőt, a sze-

gényt, és mindenkit – Mindnyájunkat. Mert az orvos a betegekhez 
jön el, és a gyógyulás Benned van. Mert ahogy a Teremtéskor szóltál: 
„Legyen…!” (Ter 1,3), és lett, úgy most is csak egy szavadba kerül, és 
meggyógyulok.

De Te, Isten Egyszülötteként az Oltáriszentség titkában elrejtez-
vén a gyógyítást belülről végzed. Nem szóval, de a bűnös vágyával. 
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Arra, hogy hozzá is el-
jöjj, s reménykedik, mint 
a vérfolyásos asszony: 
„Ha csak a ruháját érin-
tem is…” (Mk 5,28).

És Te megadod, hogy 
most, az oltár előtt itt 
tartsalak a tenyeremben 
minden hatalmaddal, 
erőddel, és engeded, 
hogy magamévá tegye-

lek, de ez által én változom és Te teszel magadévá engem. S már nem 
én élek, de Te élsz bennem, Krisztusom (Gal 2,20).

Így éltetsz, gyógyí-
tasz napról napra égből 
alászállt kenyérként, ele-
delként az éhezőknek, a 
tudás igéjeként a szom-
jazóknak, és Megváltó-
ként minden bűnösnek, 
köztük nekem is.

S mielőtt magamhoz 
vehetnélek, úgy érzem 

magam, mint a jerikói Bartimeus, miután megkérdezted tőle: „Mit 
tegyek veled?” (Lk 18,41). Csak egy kívánságom lehet: „Hogy Veled 
lehessek örökké.” Mert ha Veled vagyok, utat mutatsz, védelmezel, ta-
nítasz. Mert nélküled elveszett vagyok. Majd annyit mondasz: „Effa-
ta!” – „Nyílj meg!” (Mk 7,34) – és szívem, lelkem feltárul előtted, s én 
boldogan adom át magam a Te szolgálatodra, adom és bízom életemet 
a Te kezedbe.

Érzem testemben, lelkemben a szétáradó melegséget, Védelmező 
Ölelésed, s tudom, hiszem, már Benned, Veled vagyok. Ámen.

A fényképeket Bodnár Patrícia, Heiszig Benedek, és Horváth András 
készítette. Köszönjük.
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Katolikus megközelítéssel az LMBTQ és gen-
der ideológiáról

2021.09.01.

1. „Kísértet járja be Európát, a kommunizmus kísértete” - így kezdő-
dik a Karl Marx által 1848-ban megfogalmazott Kommunista kiáltvány. 
A kommunizmus kísérlete ugyan elbukott, de bizonyos mutációk 
folytán ma is jelen van. Ma a nyugati világot egy másik őrült kísértet 
járja be: az LMBTQ és gender ideológia. Bármennyire is furcsa, de azt 
kell mondani, hogy ennek a téves ideológiának is lehet pozitív hatása 
a kereszténység életében.

A katolikus egyházban kezdettől fogva voltak veszélyes eretnek 
tévtanítások. Az eretnekségek mégis pozitív hatással voltak, mert 
kiváltották az igaz tanítás megfogalmazását. Csak egy példát emlí-
tek: az arianista eretnekséget.

Arius, alexandriai pap 315-ben azt tanította, hogy a Fiú, Jézus nem 
egylényegű (homoousziosz) az Atyával, hanem csak hasonló lé-
nyegű (homoiousziosz), vagyis az Atyánál alacsonyabb létfokozatú 
teremtmény. Nagy Konstantin császár 325-ben zsinatot hívott össze 
Niceában, mely elvetette Arius tanítását. Csupán egy „i” betű a kü-
lönbség, de valójában a hit lényeges tételének értelmezése forgott 
kockán. A harc azonban ezzel nem fejeződött be, mert a következő 
császár támogatásával egyes csoportok el akarták érni a niceai dön-
tés érvénytelenítését. Az igaz hit védelmezői közül Szent Atanáz 
püspököt és Liberius pápát is száműzetésbe kényszerítették. Az 
eretnekséget támogató Constantinus császár halálával az arianizmus 
fokozatosan gyengült, és a 381-ben megtartott konstantinápolyi zsinat 
megerősítette a niceai zsinat határozatát. Azóta nevezzük a szentmi-
sében imádkozott Hiszekegyet nicea-konstantinápolyi hitvallásnak, 
és így mondjuk: Jézus „az Atyával egylényegű és minden általa lett.”

Az Egyház történelmében előforduló tévtanítások – mint pl. az 
arianiuzmus – olyan helyzetet teremtettek, amikor meg kellett fogal-
mazni az igaz hit tanítását; így tehát a tévtanításoknak pozitív hatá-
sa is volt közvetett módon.
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Napjaink nyilvánvaló tévedése az, amit az LMBTQ és a gender 
ideológia propagál. Ez olyan helyzetet teremt, amikor a keresztények 
tisztánlátása érdekében a tévedéssel szembe kell állítani a keresz-
tény tanítást.

2. Mi az Egyház tanítása az ide vonatkozó kérdésekben? Vegyük sorba.
a. A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű határozata így tanít 

a családról: „A család a társadalom alapja… A közhatalom tartsa 
szent kötelességének, hogy elismeri, óvja és erősíti a házasság és 
a család igazi természetét, védi a közerkölcsöket és segíti a csalá-
dok boldogulását.”

b. Szent II. János Pál pápa Familiaris consortio kezdetű apostoli buzdítá-
sa szerint a szülők feladata a gyermek nemi nevelése. „Egy olyan 
kultúrával szemben, amely legnagyobbrészt vulgarizálja (leegy-
szerűsíti) az emberi nemiséget – mert elszegényítve csak a testhez 
köti és nem lát benne mást, mint az önző gyönyörvágy kielégü-
lését –, a szülők nevelői szolgálatának egészen és igazán a sze-
mélyes nemi kultúrára kell támaszkodnia. A nemiség ugyanis az 
egész személy kincse – a személyé, aki érzékelő test és lélek – és 
úgy mutatja meg a maga benső tartalmát, hogy előreviszi az embert 
a szeretetben való önátadás felé.

A nemi nevelést, amely a szülők elsődleges joga és kötelessége, 
mind otthon, mind az általuk kiválasztott és ellenőrzött iskolában 
az ő gondos, irányításuk alatt kell végezni. Erre vonatkozóan az 
Egyház ismételten hangsúlyozza a kölcsönös felelősség törvé-
nyét, melyet az iskolának - valahányszor segítséget nyújt a nemi 
nevelésben – tiszteletben kell tartania azáltal, hogy ugyanolyan 
szellemben nevel, mint a szülő.

E kérdésben nem szabad mellőzni a tisztaságra mint erényre való 
nevelést, amely előmozdítja a személy hiteles érettségét és méltóvá 
teszi arra, hogy tisztelje és támogassa a test jegyesi tartalmát. Sőt a 
keresztény szülők, akik felismerik Isten hívásának jeleit, különle-
ges figyelmet és gondot szenteljenek a szüzességre való nevelés-
nek, amely az önátadás legfelsőbb foka; azé az önátadásé, amely 
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az ember nemiségének is értelme. Az Egyház állandóan szembefor-
dul a nemi nevelésnek azzal a széles körben elterjedt formájával, 
amely elszakadt az erkölcsi parancsoktól. Az ilyen nemi nevelés 
nem egyéb, mint a gyönyör megtapasztalására való előkészítés és 
olyan ösztökélés, amely már az ártatlanság éveiben elpusztítja az 
élet derűjét és utat nyit a bűnös szokások számára.” 

c. Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma szerint „a szülők köte-
lesek ellenőrizni azokat a módokat, ahogyan a tanintézmények a 
szexuális nevelést végzik; ennek célja biztosítani, hogy e rendkí-
vül fontos és kényes téma kezelése súlyának megfelelő legyen.”

Elengedhetetlen a nemzeti és nemzetközi szintű küzdelem a 
gyermekek jogainak megsértése és a gyermekek szexuális kizsák-
mányolása ellen, amelyeket pedofil egyének részéről szenvednek 
el ezek a védtelen emberi személyek, illetve amelyeknek ki vannak 
szolgáltatva, legyen az bármilyen jellegű erőszak. Ezeket a bűnös 
cselekedeteket a legkülönfélébb hatalmi eszközök határozott be-
vetésével, megfelelő megelőző és büntetőeljárásokkal hatékonyan fel 
kell számolni.”

3. Feladatok a gyermekek nemi nevelésében.
Az egyházi tanítóhivatal idézett szövegei kitérnek a közhatalom, a 
szülők és a tanintézetek feladataira. A közhatalom a választópolgá-
rok felhatalmazása alapján köteles védeni a közerkölcsöket. A helyzet 
azonban az, hogy a nem kormányzati szervezetek (NGO-k), melyek 
nem a választók akaratából, hanem nagyhatalmú pénzügyi potentá-
tok támogatásából működnek, nemi felvilágosítás címén valójában a 
gyermekek gondolkodásának megrontását, ideológiai gyarmatosítást 
(Ferenc pápa megfogalmazása), szexuális kizsákmányolást folytat-
nak. Velük szemben a közhatalomnak – a három hatalmi ágazatnak: 
a törvényhozói és a végrehajtó hatalomnak, valamint a bíróságnak – 
a feladata közerkölcsök védelme. Megemlítendő, hogy az NGO-knak 
van egy nagyhatalmú segédcsapata: a ma már negyedik hatalmi ága-
zatként emlegetett média. Bizonyos média demoralizáló hatása ko-
moly feladatot ró nem csak a közhatalomra, de a szülőkre is.
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Miként az egyházi tanítóhivatal fentebb idézett szövegeiben olvassuk: 
a gyermekek nemi nevelése, felvilágosítása a szülők elsődleges fela-
data és kötelessége; ugyanakkor kötelesek azt is ellenőrizni, hogy a 
tanintézetek hogyan végzik a nemi nevelést.

A szülőknek nem szabad mellőzni „a tisztaságra, mint erényre tör-
ténő nevelést”. A plébániai családos táborban tett egynapos látogatá-
som során hallottam, három leánygyermeket nevelő anyuka szájá-
ból, hogy beszélni kell a gyermekek nemi tisztaságra való nevelésé-
ről. Tökéletesen igaza van, de meg kell mondani, nehéz fába vágja a 
fejszéjét, aki ezt megkísérli. Miért? Ady Endrével szólva azért, mert 
a tisztaság lekacagott szó, pedig a szüzességre nagy szükség van (vö. 
Hiszek hitetlenül Istenben). Ady Endre – akit meghurcolt az érzéki-
ség – így ír a szüzesség fontosságáról A Patyolat üzenete c. versében:

Meghurcolt a Vér, ez a Pokolba
Bomolva, romolva
Vágtató, tüzes fogat
S most lenget utánam jelt
A Patyolat.
Most, most szeretnék lenni bátran
Élet-tagadó, szűz, makulátlan,
Vágytalan és tiszta.

Miért fontos a szüzességre, a nemi tisztaságra való nevelés? Rövi-
den szólva azért, mert a házasságra való nevelés a nemi tisztaságra 
való neveléssel kezdődik.

Bővebben kifejtve:
a. A házasélet nem kísérlet, hanem két személy – férfi és nő – köl-

csönös önátadása egymásnak. Teljes önátadásról van szó, és nem 
részlegesről, amikor valamit átadok, valamit megtartok magamnak. 
Az utóbbi évtizedekben elterjedt az élettársi viszony, amit „próbahá-
zasságnak” tartanak.
Alapos tévedés, mert az élettársi viszonyból éppen az hiányzik, ami a 
házasságnak a lényege: a teljes önátadás a másiknak, ill. a családnak. 
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Az élettársi viszonyban nincs meg ez az elköteleződés, ami abban 
is megnyilvánul, hogy ilyenkor védekeznek a gyermekáldás ellen. 
Hogy lehet teljes önátadásról beszélni ott, ahol kizárják kölcsönös 
szeretetük gyümölcsét, a gyermekáldást? A házasélet ezzel szem-
ben radikális önátadást, radikális elköteleződést jelent. A házasság 
tehát nem kísérlet. A nemi tisztaság a legjobb út ahhoz, hogy be- 
gyakorolja a radikális elköteleződést.

b. A házasság nem bérleti szerződés, melyet bármelyik fél felbont-
hat, ha kedve úgy kívánja. A házasság egy egész élethosszig 
tartó szerződés, „az Én átadása a Te-nek. Az ember átadása az 
embernek csakis a szeretet formájában történhet, amely teljes és az 
ember lényegének megfelelően nem tart vissza magának semmit” 
(Joseph Ratzinger: Isten és a világ). A katolikus házasság végér-
vényes, felbonthatatlan szerződés, ezért nem fogadjuk el a válást. 
(Amikor az egyházi bíróság kimondja egy házasság érvényte-
lenségét, akkor az nem a válás „szentesítése”, mert ilyen nincs. 
Érvénytelenítés van, de válás nincs. Hasonló ez ahhoz, mint ami-
kor valakinek a szerződését érvénytelenítik pl. olyan címen, hogy a 
szerződő fél nem volt beszámítható elmeállapotban.)
A szüzesség ránevel a felelősségre, ami a házasságban nélkülöz-
hetetlen. Még egy egyszerű adásvételi szerződésben is rögzítik, 
hogy felelősségének tudatában kötik meg a szerződést. A szüzes-
ség megélésében benne van a felelősségvállalás. A gyakori partner-
cseréből eleve hiányzik ez a fajta radikális felelősségvállalás, ami 
abból is kitűnik, hogy ha mégis magzatuk fogan, azt sok esetben 
abortálják, mert nem „tervezett” gyermekről van szó.

c. Az óvszer-propaganda katolikus szempontból nem fogadható el 
nemi nevelésnek és felvilágosításnak. Az óvszer-propaganda való-
jában demoralizálás. A demoralizálásnak pedig egoista társadalom 
a következménye. Ilyenben élünk. A demoralizált társadalom leg-
újabb terméke az LMBTQ és gender ideológia.
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4. Mi a céljuk az LMBTQ és gender ideológia terjesztőinek?
Ezt a kérdést tette fel két kiskorú gyermeket nevelő szülőpár.
Több célja is lehet. Lehet pl. szavazatszerző célja; ilyen megfontolásból 
áll ki egy párt az említett ideológiák mellett. Célja lehet a házasság 
és család intézményének szétverése azzal, hogy a család fogalmába 
beleveszik az azonos nemű párok életvitelszerű együttélését. Végső 
soron ez a társadalom atomizálásához vezet, ami egy diktatúrához 
vezető út lehet. Látnunk kell, hogy az erkölcsi relativizmus diktatú-
rája – melyről XVI. Benedek pápa pápasága kezdetétől fogva beszélt 
– nem rémálom, hanem szomorú valóság. 2005-ben, Szent II. János 
Pál pápa temetése után, a pápaválasztó konklávé előtt ezt mondta 
az akkor még bíboros Joseph Ratzinger: „A relativizmus diktatúrája 
van kialakulóban, amely semmit sem ismer el, ami végleges, és 
egyedül saját akaratát és vágyát teszi meg mértéknek.”
A diktatúrák sajátja, hogy minden vele ellentétes tanítást üldöz. A 
mai relativizmus diktatúrája toleranciát hirdet szavakban, de a vele 
ellentétes véleményt „gyűlöletbeszédnek” minősíti. Így válik a kato-
likus házasságról, a férfi és nő életreszóló kapcsolatáról szóló tanítás 
„homofób gyűlöletbeszéddé”.
Mit szóljunk ehhez? Elég azt tudnunk, hogy mi, akik az isteni kinyi-
latkoztatás igazságait hirdetjük, nem vagyunk homofóbok és gyűlö-
letkeltők. Mi keresztények vagyunk, s ez identitásunk alapja. Örök 
és megváltoztathatatlan identitás, és nem kaméleonszerű magatartás. 
A keresztény nem szélkakas módjára forog az éppen uralkodó szél- 
irányba. De mivel a média fújja a passzátszelet, ezért bátorságra 
van szükség az isteni igazságok melletti kitartásban.
A szülők feladata legyen az is, hogy imádkoznak 10 és 30 év közötti 
gyermekeikért, fiataljaikért, mert ebben az életkorban a legerősebb 
az igazodási kényszer. Márpedig nem mindegy, hogy kihez és mihez 
igazodnak!

Verőcei Gábor
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Búcsú Dr. Szentváry-Lukács Jánostól

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, 
hogy az Eucharisztikus Konferencia zá-
rónapján, 2021. szeptember 12-én váratla-
nul elhunyt cserkésztestvérünk, Dr. vitéz 
Szentváry-Lukács János, gépészmérnök, 
mérnöktanár, a Magyar Cserkészszövet-
ség volt ügyvezető elnöke és országos 
főtitkára, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem nyugalmazott 
egyetemi adjunktusa, hadtörténész és 
kutató. Először el sem hittük, tévedésnek 
gondoltuk, de aztán jött a gyászjelentés, 

már nem volt a reménykedésre ok.
Személyében rendkívüli embert veszítettünk el: tevékeny cser-

késztisztet, szerteágazó érdeklődésű tudóst, szerető férjet, apát és 
nagyapát, plébániáját fáradhatatlanul segítő hívőt, sokunk kedves ba-
rátját. 78. életévében tért haza Teremtőjéhez. Egy rendkívüli Ember, 
kiváló pedagógus, lelkes kutató, és igazi Cserkész volt János bá. Tar-
talmas élete volt, sokunknak segített. Mink, a megemlékező szerzőpá-
ros is Istennek adhatunk hálát, hogy ismertük Őt, sőt barátainknak 
tudhattuk, hogy együtt munkálkodhattunk a magyar cserkészetért 
(is), hogy számos személyes élményünk van vele kapcsolatban!

A Magyar Cserkészszövetség újraalakulása után életét kitöltötte a 
cserkészet. Cserkésztiszt lett, hogy aktualizálja és kibővítse cserkész-
tudását. Megválasztását követően ügyvezető elnökként minden idejét 
ennek az ügynek szentelte. Mindenhol segített, ahol számítottak mun-
kájára, legyen az csapatszervezések, előadások, népszerűsítő progra-
mok, kapcsolatépítés, csapatlátogatások. Részt vett a vezetőképzésben 
is. Cserkészjelöltjei, de tanítványai is tőle nemcsak tudást, hanem út-
mutatást, példát is kaptak, emberséget tanultak, ami sokunknak máig 
ad erőt, motivál minket, kijelöli az irányt.
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Segítette a Julianna majori Sztrilich Pál Cserkészpark újjáépítését 
kapcsolataival, adományszerzéssel, de ha kellett, ő is megfogta a fi-
zikai munka végét. Időnként mindezt betegen tette, volt hogy 39°C 
lázzal, de amíg bírta, soha nem mondta le a munkáját.

Rengeteget utazott, hogy szemé-
lyes megerősítést adjon a régiók és 
helyi magyar cserkészközösségeknek 
nemcsak Magyarországon belül, ha-
nem annak jelenlegi határain kívül is. 
Ilyenkor sokszor cserkészirodalmat, 
felszerelést is el tudott juttatni nekik.

Amikor csak ideje engedte, akkor 
a Magyar Öregcserkész Találkozókon 
is részt vett résztvevőként is, de sok-
szor előadóként is. Legutóbb három 
éve, még a COVID-19 koronavírus 
járvány előtt. Az előadásait követően 
mindig türelmesen válaszolt a sok-sok 
felmerülő kérdésre. Mindig kedvesen, 
mosolygósan beszélgetett, csaknem 
mindenkit személyesen ismert, nevén 
szólított.

Az összmagyar cserkészet elkötelezett támogatójaként számos 
alkalommal segítette az anyaország határain kívül eső magyar cser-
késztestvéreit. E téren egészen haláláig aktív volt. Legszorosabb kap-
csolata talán a kárpátaljai magyar cserkésztestvérekkel volt, de bár-
merre is indult el, minden égtájon cserkészbarátai várták! A mellékelt 
képen is Felvidéken, Dunaszerdahelyen látjuk, amikor 1990. március 
4-én a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) hivatalos új-
jáalakulását megelőző előkészítő ülésen vett részt Bodnár Gáborral 
együtt.

Néhány aktív cserkészév után az egyetemi adjunktusi munkája 
miatt már kevesebb cserkészmunkát vállalhatott, de kérésre mindig 
talált időt, hogy tanácsot adjon, információkat, forrásanyagokat sze-

Cilu néni és János bá' már a 
Mennyei Öregcserkész csapatban 

vannak
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rezzen be. 2019 májusában így ír magáról: 
„Elmaradoztam a cserkészélet fősodrából, 
de azért a szemem rajta van. (Igaz az egyik 
szemem néha sír, de szerencsére a másik 
gyakran nevet.)”

Abban az időszakban, amikor a mun-
kahelyeken átálltak a számítógépek hasz-
nálatára, mindig volt tanítványa, aki tőle 
tanulta meg az alapokat (szerk. megjegy-
zés Mannától: Nekem is!). Ekkor már se-
gített a Honvédelmi Minisztérium Had-
történeti Intézet és Múzeumának is. Az I. 
világháborúban eltűnt, ill. elesett, de isme-
retlen katonáinak adatait kutatta. Renge-
teget megtalált, közzétett, ezzel kapcsolat-
ban kiadványai is jelentek meg. Ő szerkesztette azt a Katonahősöket 
bemutató lapot, ami alapján a Kossuth rádióban naponta elhangzott 
egy-egy történet „Száz éve a Nagy háborúban így harcolt a magyar 
katona” címmel. Haláláig szerkesztette és (sok időt igénylő levéltári 
kutatással) tartalommal töltötte fel a http://www.hungarianarmedfor-
ces.com/ honlapot is.

Összeállította az Aranysarkantyús vitézek avatásának száz éves 
évfordulójára a vitézek tablóját. (szerk. megjegyzés: a terepen törté-

nő kutatómunkájában 
az egykori vitézek 
adatainak felkutatá-
sánál mások mellett 
nemegyszer a mi se-
gítségünket is kérte, 
amit mi mindig igye-
keztünk is teljesíteni 
neki.) Komoly had-
történeti kutatásokat 
folytatott az érdem-
rendekről is.János bá' hadtörténeti könyvet dedikál
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Több állami és cser-
kész kitüntetés birtoko-
sa volt, többek között a 
Magyar Érdemrend Lo-
vagkereszt polgári tago-
zat kitüntetésének bir-
tokosa is. Szerénységét 
mutatja, hogy ezekről 
soha nem beszélt, mi is 
csak hivatalból értesül-
tünk róluk. Elkötelezett 

hívő volt, egyházközösségét és plébániáját az utolsó pillanatig segí-
tette. 2020 februári egyik levelében írt megjegyezése egyfajta hitval-
lásként is értelmezhető: „A magunkfajta, (sajnos kevesen vagyunk) 
rogyásig vállalja a közösségért való munkát, amíg bírjuk, csinálni 
kell, hátha kinevelődik a kezed alatt, példádat látva majd a megfe-
lelő folytató.” Ekkor még azt tervezi, hogy eljön velünk Sepsiszent-
györgyre, az erdélyi magyar cserkészmozgalom egyik legnagyobb 
személyiségének, Gaál Sándor tanárnak és cserkészvezetőnek az em-
lék kopjafa avatására, akivel szintén jó barátság kötötte össze. Sajnos 
ez a találkozónk már nem valósulhatott meg!

Hazatérése Teremtőjéhez nagy és fájó veszteség családjának, min-
den közösségének, barátainak, egyúttal nagy segítsége lett Odafenn 
a Mindenhatónak. Hisszük, hogy az összmagyar cserkészmozgalom 
mindig megőrzi „János bá” emlékét is más nagyjainkhoz hasonlóan.

Nyugodj békében, János bá! Jó munkát, Isten veled!
Ferencz Mária – Manna és Csémi Szilárd - Kismedve

A MÖT-ön készült fényképeket Dr. Zelliger Erzsébet készítette. Köszönjük.


