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Diák mise előtt vagyunk. Árpi bácsi kiáll a hívek elé, 

köszönti őket, különösképpen a gyerekeket majd megkéri a 

vetítőt, segítsen megmutatni egy éneket, amit ma fogunk éne-

kelni. Nem nagyon ismerjük, talán egy évben egyszer vesz-

szük. Gyakoroljuk szépen, először a gyerekekkel, majd az 

idősebbek is csatlakoznak. Természetesen amikor már egész 

jól megy, jön az elmaradhatatlan dicséret, kedves mosoly, kö-

szönés és a futás fel a kórusra, hiszen hamarosan becsenget-

nek a misére. 

Kicsi voltam még, szüleimmel felmentünk a karzatra és 

néztük Árpi bácsit, milyen szépen és ügyesen orgonál. Jé, még 

a lábával is kalimpál, ó, hogy azzal is lehet orgonálni! Ott a 

kezével meg húzogatja azokat a vackokat, akkor meg más-

képp szól a hangszer: hol hangosan meg erősen, hol pedig lá-

gyan, szelíden. Gyönyörűen énekli az dallamot, mindig az 

szöveg tartalmához illően kíséri az éneket. Minden szavát ér-

teni, vezeti a népet. Az orgona meg kíséri, szolgálja az emberi 

hangot. Hiszen tudja mi a legfontosabb: aki énekel, az kétsze-

resen imádkozik. 

Igaz tanító, igazi művész. Mindannyiunk mestere. 

Nem csak szakmai tudásában, de egész emberségében párat-

lan személyiség. Amikor valahol ott volt, már pusztán jelenlé-

tével tudott teremteni egy jellegzetes légkört. Lelkéből fakadó 
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fiatalos humora páratlan és utánozhatatlan. Kézmozdulataiban visszaköszönnek a nagy mesterei, 

Kodály és Bárdos hagyatéka. Nem hiába végzett Zeneakadémiát, nevelt ki egész generációkat a 

zene szeretetében. Hűséges és alázatos szolgája a Szent zenének. 

Nehéz szavakba önteni, milyen is volt Ő. Számomra igazi példakép. Talán nem vagyok 

egyedül. Pozitív hozzáállása az élethez, fáradhatatlan ereje, lendülete példamutató. Én csak idős 

korában ismertem meg Árpi bácsit, nem ismerem egész életét. Amit viszont igen, az egy egész 

életre való iránymutatást adott. Árpi bácsi nevelt engem bele fokozatosan az egyházzenei szolgá-

latba. Nagyon sokat köszönhetek neki szakmai téren, és még többet tanultam páratlan embersé-

géből. 

Hálás vagyok az Istennek, hogy ismerhetem Őt! Ritka nagy Kincs, akit most haza hívott a 

Teremtő. Nekünk nagyon hiányzik, többet már nem vezényelhet minket itt a földön. (Tudom, az 

angyalok kórusának is kell egy jó karnagy, aki vezetheti őket fent a Mennyben.) Imádkozzunk 

lelkének üdvösségéért, csalástagjainak békességéért. Nagyon hálás vagyok Őérte és nagyon fog 

hiányozni! 

 

Interjú a 2014-es Házasság hete arcaival: Keresztes Ilonával és Mohay Tamással 

Sudár lány egy nagybőgővel, akár címlapsztori is lehet majdan belőle – biztatták Keresztes 

Ilonát a konziban, amikor a telt házas cselló szak helyett a nagybőgőre iratkozott be. Aztán évek 

múlva, négy fiú édesanyjaként hirtelen a rádió mikrofonja mögött találta magát, illetve talált iga-

zán önmagára. Ma már a nevét a Vendég a háznál, a Szombat délelőtt és a nemrég megszűnt, 

nagy sikerű Smink nélkül című műsorhoz kötik elsősorban. Szakmája és hivatása lett a beszélge-

tés – ám most kivételesen mi faggattuk őt házasságról, családról, munkáról, boldogságról. 

Férjeddel, Mohay Tamással ti lesztek a 2014-es házasság hete arcai. Miért vállaltátok el 

ezt a felkérést? 

Megtisztelő, hogy a szervezők ránk gondoltak, de nem volt könnyű igent mondanunk a 

megkeresésre. Nem nagyon szerettünk volna ugyanis példaképek lenni, hiszen sok mindent mi is 

elhibázunk, és gyakran vagyunk tanácstalanok. Azért vállaltuk el mégis, mert harminc éve sze-

retjük egymást, és huszonhét éve tudjuk, hogy házasságban élni jó. De azt is látjuk, hogy sok fia-

tal hiába keresi a házastársát, mégsem találja, rengetegen élnek együtt életközösségben, miköz-

ben nem tudnak véglegesen dönteni. Ez a szeretetben való bizonytalanság pedig nagyon szomo-
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rú. Szeretnénk megerősíteni, bátorítani a fiatalokat abban, hogy a „boldogan élnek, amíg meg 

nem halnak” nemcsak a mesében létezhet. 

Mit gondolsz, van-e létjogosultsága az ilyen rendezvényeknek? Miért fontos kedvet 

csinálni a házassághoz, megosztani a jó példákat másokkal? 

Nagyon jó, hogy van az évnek egy olyan hete, amikor a házasságot ünnepeljük. A házas-

ság nemcsak az esküvő napján ünnep, amikor sokan körülállják az új párt, hanem minden héten 

lehet az. Hiszen eleve ünnep az, ha két egymást szerető ember újra és újra találkozik, egymás ke-

zét fogják, egy asztalhoz ülnek, egymás vállán sírnak, vagy a hasukat fogva nevetnek. 

Sokáig úgy gondoltuk, hogy ha a boldog házasságról beszélünk, megbántjuk azokat, akik-

nek ez nem jött össze. Ma már inkább úgy látjuk, hogy igenis meg kell mutatni a jó példákat. 

Mit jelent számotokra a házasság, az egymás iránti elköteleződés?  

Nem jó az embernek egyedül. Ez milliószor bebizonyosodott, mióta ember él a földön. A 

házasság számunkra az az életállapot, amelyben mindketten hazataláltunk. Tudhatjuk azt, hogy 

sem betegségben, sem egészségben, sem boldog, sem boldogtalan állapotunkban nem maradunk 

egyedül. Van valaki, akinek a legfontosabbak vagyunk, akivel minden örömünket, gondolatun-

kat, kétségünket, kudarcunkat meg lehet osztani, aki megért és nem ítél el, és nem hagy el soha. 

Négygyermekes édesanyaként, boldog házasságban élve kuriózumnak számítasz a mé-

dia világában. 

Sokan csodabogárnak tartanak, pedig nagyon sok hasonló család van az országban, csak 

ők nem szerepelnek olyan sűrűn a médiában, mert nem tűnnek annyira izgalmasnak. Még kezdő 

koromban szerettem volna riportot készíteni egy népes családról a nagyszülők negyvenedik há-

zassági évfordulója kapcsán. Ezt a szerkesztő azzal vétózta meg, hogy nincs bennük semmi érde-

kes. Ha kiderülne, hogy a nagypapa pedofil, vagy sérültek a gyerekek, azonnal címlapra kerül-

hetnének! Számomra az, hogy leéltek egy életet együtt, gyönyörű családot alkotnak, fölér egy 

olimpiai teljesítménnyel, mert tudom, hogy mekkora munka, mennyi bölcsesség, mennyi önfe-

gyelem, mennyi szeretet és mennyi anyagi befektetés van mögötte. És ha ez egy szerkesztőnek 

nem érdekes, akkor torz képet mutat a világról. El kéne jutni addig, hogy a boldogságnak és a jó-

ságnak is legyen hírértéke – ha sajnálatos módon egyre ritkább, akkor annál inkább. 

A ti gyermekeitek milyen útravalót kapnak tőletek? Hogyan készítitek föl őket például 

a felelős párválasztásra? 

Nálunk a fiúk benne élnek egy barátságos nagycsaládos légkörben, és látják, hogy attól 

függetlenül, hogy eltelt huszonhét év, nem szűnt meg a szerelem, tiszteljük, szeretjük egymást. 
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Tapasztalják, hogy az én női méltóságomnak is jót tesz, hogy a férjem naponta megdicséri a kül-

sőmet, a főztömet, elvisz moziba, kapok virágot… Nem szorulok rá arra, hogy más férfiak bókol-

janak. Nem kell prédikálni nekik, mert ez beléjük szivárog, mint a pára az őserdőben a növé-

nyekbe. 

De egyszer ők is kikerülnek ebből a már-már idillikusnak tűnő burokból. Nem lesznek 

védtelenek? 

Bizony a fiúkat is félteni kell, mert a lányok is tudnak gátlástalanok lenni. És tapasztalom 

azt is, hogy magas az árfolyamuk azoknak a fiúknak, akik okosak, sikeresek, és közben tisztelik – 

nem falják – a lányokat. Ez is bizonyíték arra, hogy a boldog szeretetkapcsolat, az emberi méltó-

ság megőrzése iránti igény mindenkiben benne rejlik. Ők a saját útjukat járják, mi szurkolunk ne-

kik, feltétel nélkül szeretjük és mindenben segítjük őket. 

Én például nagyon sokat beszélgetek a fiaimmal. Nem faggatom őket, de ha mondani 

akarnak valamit, akkor meghallgatom. És jogot formálok arra, hogy én is elmondhassam a véle-

ményemet, amelyet nem kötelező elfogadni, de kötelező meghallgatni és tolerálni. Kamaszko-

rukban hatalmas vitáink is voltak. Nem fogadták el azonnal a válaszainkat – hiszen azért kama-

szok –, de valószínűleg megfontolták, mert működnek bennük. Ha mindig érzik a feltétel nélküli 

szeretetünket, akkor az üzeneteink átmennek. 

Aztán érdemes tudatosítani azt is, hogy ha valaki összeköti az életét egy emberrel, nem 

igaz, hogy soha többé nem fog beleszeretni másba: apuka az óvó nénibe, anyuka a fociedzőbe, 

bárki a titkárnőjébe vagy a főnökébe… Ilyen van, csak nem kell tőle megijedni. Azt kell tudni el-

dönteni, hogy mindez ér-e annyit, hogy egy pillanatnyi jópofa helyzetért, cseppnyi boldogságnak 

látszó pillanatért – amely időnként valóságos szerelemnek is tűnhet – felrúgjunk mindent. Persze 

ilyenkor a friss, ropogós érzelmek mellett a házastárs, aki évek óta helytáll a hétköznapokban, 

olyannak látszik, mint amikor valakit hirtelen kiszednek az infralámpa alól: már nem olyan forró, 

kicsit zöld is, kihűlt, nem érdekes. Nem szabad ebbe beleszédülni, mert a stabil család, a valódi 

szeretetkapcsolat akkora érték, hogy ezt semmiért sem érdemes föláldozni. A legjobb, ha az em-

ber az efféle kísértésekből egy mozdulattal kilép, ahogy a hirtelen eleredő eső ellen is kinyitja az 

ernyőjét. 

Feltéve ha felkészült az esőre, és hord magánál ernyőt.  

Feltéve… Persze nagyon nagy szükség van az emberi kapcsolatok tudatos kezelésére. Az 

iskolásoknak ezt meg kell tanítani. Nem úgy születtünk, hogy tudjuk, és kevesek kapnak erre 

otthon jó mintát. Ha érzed, hogy egy kapcsolat kezd többé válni, mint mondjuk egy jó kollegiális 

viszony, abban a pillanatban néven kell nevezni, majd nemet kell rá mondani, akármilyen nehéz 

is. A másik pedig, hogy az ember beszélget ezekről a kérdésekről a házastársával is. Ha egy tár-
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saságban észreveszem, hogy valaki nagyon rám van kattanva, kikerülöm, vagy szólok a társam-

nak, hogy lépjen oda mellénk. Ennyi az egész. 

Az én férjem például szelíd, jóságos, okos egyetemi oktató, amolyan „tisztes őszes halán-

ték”, aki az egyetemista lányok szemében megindító jelenség lehet. Így aztán sokszor fordulnak 

hozzá különféle személyes problémáikkal, és mi ezekről is beszélünk otthon. Sőt van közöttünk 

egy cinkos megállapodás: ha egy diáklány szakmai kérdéseken kívül egyéb, lelki természetű 

gondokkal keresi meg, akkor megadhatja neki a telefonszámomat, és én készségesen segítek. 

„Megszólalt a mázlista” – mondhatnám én is, ahogyan a Smink nélkül című műsorban 

Varga Júlia jegyezte meg mindig egy-egy kijelentésed után. 

Tényleg mázlistának érzem magam néha. Elég jó mintával indultunk. Nincs jogom senkit 

elítélni vagy megítélni, de azt tudom, hogy beszélni kell arról, hogy mindez hogyan sikerülhet, 

hogy nem a mázlisták kiváltsága, hanem szabad döntéssel megteremthető élet, és hogy érdemes 

érte tudatosan dolgozni. A sokat kárhoztatott „mai világ” nem feltétlenül mossa el a jó mintát. 

Akinek otthonról ez nem jött, az is ellesheti máshol. Az, hogy én tényleg boldog vagyok, és be-

szélni is tudok róla, küldetés is lehet, amelyet föl kell vállalnom – akkor is, ha kellemetlen, ha fá-

rasztó, ha hülyének néznek érte, ha azt hiszik, hogy a szürke unalmat állítom be boldogságnak. 

Mert tudom, hogy az én életem is csak addig ennyire boldog, amíg őrzöm a közöttünk lévő egy-

séget, szeretetet és hűséget. 

Írta: Sz. Kiss Mária 
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 15-én szombaton az Olajfa közösség új csoportjának lesz találkozója délután 4 órakor a 

hittanteremben. Szeretettel várják az érdeklődőket. 

 Szombaton az esti szentmise után felnőtt katekézis lesz a hittanteremben. 

 Szent Erzsébet Általános Iskola és Óvoda  nyílt napokat tart: 2014. február 25. és 26. 

7.55-12.00 óra között, a foglalkozások időpontjai: 2014. február 8., 22., március 1., 8., 22., 

és 29. szombatonként 9-10 óra között; A BEIRATKOZÁS: 2014. március 29. az iskolában! 

 

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 
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8.2 A tisztaság helyes fogalma. Szükségünk van jó képzésre, ha jól akarjuk megélni ezt az 

erényt. Különböző területek, melyekben a tisztaság gyarapodik. 
 

Az kell hogy legyen a rendíthetetlen meggyőződésünk, hogy bármilyen élethelyzetben is élhe-

tünk a szent tisztaságban, az ellenérdekelt szemléletek ellenére is, feltéve, hogy küzdelmünkben 

felhasználjuk az Isten adta eszközöket és elkerüljük a bűnre vezető alkalmakat.  

Hogy ezt az erényt jól megéljük, feltétlen szükségünk van jó kiképzésre. A lelki vezetésben kell, 

hogy beszéljünk ezekről a témákról tapintattal és körültekintéssel, és természetfeletti érzékeny-

séggel, de világosan és félreérthetőség nélkül. Így az esetleges rossz elképzelést megtanuljuk tisz-

tázni és kijavítani. Néha olyan problémák is létezhetnek, melyeket helytelen aggályok eredmé-

nyeznek, mert nem beszéltünk róluk részletesen. Ezek mindig megoldódnak, mikor a gyónásban 

és a lelki vezetésben a tárgyilagos tényeket ismertetjük. 

Az a keresztény, aki Krisztust tényleg gyakorolni szeretné ezt az erényt, kell hogy egyesítse a lé-

lek és a test tisztaságát: vonzódásait úgy kell rendeznie, hogy Isten mindig a lelke középpontját 

foglalja el. Hogy ezt az erényt jól éljük és belenőjünk, a küzdelmünket ki kell terjeszteni a vágya-

kozás területére, a szív tisztaságának megőrzésére, és mindazokra dolgokra, melyek ha közvetve 

is, megkönnyítik vagy megnehezítik dolgunkat. Például, a tekintet és a képzelet megfegyelmezé-

se, vagy a testi kényelem túlzott keresése, vagy a tudatos visszaemlékezés a régi élményekre, 

hogy azokat újra átéljük. 

Hogy hathatósan harcolni tudjunk ennek az erénynek az elsajátításában és tökéletesítésében min-

denekelőtt az kell, hogy mély meggyőződésünk legyen a szükségességéről és számtalan gyümöl-

csét ismerjük is, melyet a belső életünk küzdelme és apostoli munkánk eredményez. „Kérni kell Is-

tent ezért a kegyelemért, mert nem mindenki tudja megszerezni ezt”.9  

Egy másik alapvető feltétele a sikeres küzdelemnek az alázat, mely ismeri és elfogadja az idevo-

natkozó igazságokat. Mindazok, akiknek tudomásuk van a saját gyengeségeikről, határozottan el 

kell kerülniük a bűnre vezető alkalmat. Őszintén és bűnbánatban el kell ismernie azt, hogyha 

meggondolatlanul és vakmerően átlépte ezt a határt. Szükség esetén kérjen segítő támogatást, 

ugyanakkor a testének és lelkének az igazi elért eredményeit hálásan elismerje el és köszönje is 

meg. 

Az életszakaszától vagy a körülményeitől függően lehet, hogy időnként határozottabban kell 

küzdenie az adott kereszténynek egyes területen, de lehet olyan eset is, hogy elegendő egy általá-

nos önfegyelem is. Az érzékenység az ilyen élmények iránt, fokozódhat akkor is, ha elmulasztjuk, a 
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távolabbi lehetőségek előli kitérést. Például ilyenek lehetnek az olvasmányok, vagy filmek, melyek 

nem kimondottan tisztátalanok, mégis érzéki légkört hagyhatnak hátra a lelkünkben; vagy a fe-

gyelmezetlenség a tekintetünkben, mely alapja lehet a fantáziánkban később felmerülő képeknek. 

Más területek is vannak, melyek kapcsolatban vannak a tisztaság erényével, melyekkel elővigyá-

zatosak kell hogy legyünk: a képzelet és emlékezet belső érzékei, melyek talán nem kimondottan a 

kilencedik parancsolat ellen lázadoznak, mégis gyakran kísértésre adnak alkalmat. Nagyon cse-

kély nagylelkűséget mutatunk Isten iránt, ha ezeket nem igyekszünk elkerülni.  

A szívet is őrizni kell, mert az a szeretetre van teremtve. Hivatása szerint tiszta szeretet megőrzé-

sére van megalkotva, és benne az Istent mindig az első hely illeti meg. Nem járhatunk úgy körbe 

a szívünkkel a „kezünkben”, mintha az eladó lenne.10 A hiúság kapcsolatban van szívünk tiszta-

ságának megőrzésével. A hiúság azon a hajlamon nyugszik, mely a figyelmet magunk felé tereli, 

hogy mindennek a központjában legyünk. Vannak bizonyos kívánságok és vágyakozások, me-

lyeket jó volna rendbe szedni. 


