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Pehm Gilbert Antal TORG,

„Sanctus Stephanus noster”

Szeretettel köszöntök mindenkit, egyházközségünk tagjait és külön szeretet-
tel minden kedves vendégünket, itt a Miskolc-Vasgyári Szent István-temp-
lomban.

Jelekkel terhes világban élünk. A jelek életünk leglényegesebb területeire utalnak. Ami számunkra a
legfontosabb, arra jelek utalnak, az jelekkel fejezhető ki. Egymás iránti szeretetünk, a személyes egy-
máshoz tartozás jelekre szorul. Nem fejezhető ki végérvényesen, egyszer s mindenkorra, újra és újra
kapnunk és adnunk kell annak jeleit, hogy hinni tudjunk benne.

Közösségünk temploma is jel. Szent hely, szakrális tér, de nem lehatároló értelemben szakrá-
lis. Nem azért szakrális tér a templom, mert Istennek, a Jelenvalónak szüksége lenne bármiféle elha-
tároltságra. Erre nekünk van szükségünk. Mégpedig azért, hogy a Jelenvalónak jelenlétében a jelenbe
megérkezzünk a magunk szétszórtságából, múltba szakadottságából, jövőbe szaladottságából. Szük-
ségünk van arra az elhatárolt térre, amelyben minden azt szolgálja, hogy a Jelenlét megtisztítson, fel-
üdítsen, igazi önmagunkhoz visszataláljunk. A mai együttléttől is ezt reméljük. Amint nem Istennek
van szüksége a szakrális térre, de nekünk igenis, úgy azokra a templomokra is nekünk van szüksé-
günk – a biblikus gondolkodás szerint –, amelyek emberekként templommá lettek, személyükben,
mint Isten képére és hasonlatosságára teremtett, és Krisztusban újjászületett, átlényegült emberek a
Jelenvaló jeleivé lettek. Nemcsak a szakrális térre van szükségünk, hanem megszentelődött emberek-
re, akiknek emberi egzisztenciája olyan mértékben hasonult Krisztushoz, hogy jellé lettek. Krisztust
hordozzák és jelzik, mint Szent István; Szent István ennek az egyházközségnek is jelül adatott. Szám-
talan értelmezése van István király jelszerűségének. Ahogy a konferencia címe is jelzi, számunkra
„Stephanus noster”, sőt, „Sanctus Stephanus noster”, azaz, a mi Szent István királyunk. Egyházköz-
ségünk, egész nemzetünk, és az egyetemes Egyház szentje.

Arról szeretnék tanúságot tenni, amit közösen ünnepelve,  az elmúlt  években, évtizedekben
Szent Istvántól tanultunk augusztus 20-ra készülve évről évre – hisszük, hogy a Szentlélek vezetésé-
vel – egy esztendőre kapunk útmutatást, programot. Ez nem más, mint az idők jeleinek értelmezése a
nagyvilágban, nemzetünkben, valamint személyes és közösségi életünkben zajló történések tükrében
megsejtett, részünkről adandó válasz.
Mit tanultunk tőle?

– Először is:  rendet. Azt a rendet, amelynek Mindenek Teremtője a forrása, amelynek megis-
merése, elfogadása, érvényesítése – elsősorban önmagunkban – tekintélyt ad ahhoz is, hogy a
közösség rendjét tekintéllyel képviseljük, őrizzük, megerősítsük.

– Másodszor:  irgalmat. Szent István Isten irgalmában az Ő atyai, feltétel nélküli szeretetét is-
merte meg. Ez az alapja és hordozója annak az atyai szeretetnek, amely nagyon is feltételes,
és mégsem kérdőjelezi meg az irgalmat. Azzá kell lennünk, akik még nem vagyunk, fejlődni,
növekedni, másokért élő emberekké kell válnunk. Az Atyai szeretet nem azért szab feltétele-
ket, mert önző, öncélú, követelő, hanem éppen a szeretet adásának, felelősség viselésének ké-
pessége, annak kialakulása, megtanulása érdekében ad feladatot és kereteket. Aki helyesen
szeret, ha kell, helyesen büntet.

– Harmadszor: átlényegülést.
Ennek kezdete az a hit, hogy Isten nem semmisít meg semmit, amikor újat hoz létre. A régiben már
ott van az új. Nem lehet és nem szabad a múltat végképp eltörölni. Azt mondta valaki: a butaság a
XIX. században elkezdett gondolkodni.  Egy új világrenden kezdett gondolkodni, belső rend nélkül.
Ennek a butaságnak gondolatai vulgárisak, kritikátlanok, unalmasak. Átszerkesztett Bábelt hoz létre.
A múltat semmibe véve akart valami egészen újat alkotni. Szent Istvánban Isten nagy műve, a belső
rend, átrendeződés. A pogány világ rendje is egyfajta rendet képviselt. De az, amire Krisztusban ráta-
lált, összehasonlíthatatlanul nagyobb távlatokat nyitott személye és népe számára egyaránt. Krisztus
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rendje, ami benne, belőle és körülötte kialakult, magába foglalta felemelve, megtisztítva, átlényegítve
őseinek minden harciasságát, küzdeni tudását, hősiességét. Látszólag a múlttal szemben, valójában
azonban a múltra építve és azt meghaladva alakult ki a nemzet új távlatokat nyitó rendje.

Azt kívánom valamennyiünk számára, hogy ma este megújult pillantást vethessünk mindarra,
amiért Szent István élt és dolgozott, és most már teljességében szemlél. A Jelenvalóra, arra a harmo-
nikus valóságra, amely rendre, irgalomra, fegyelemre, átlényegülésre vezet, összhangjával és szépsé-
gével nyugtat és dinamizál egyszerre.

Sanctus Stephanus noster, ora pro nobis!

*
Szeretettel köszöntöm a konferencia minden résztvevőjét, előadóját, a konferencia második napján! 

Mindenek előtt szeretném megköszönni a meghívást és a megtisztelő felkérést a konferencia társvéd-
nöki tisztére dr. Várhelyi Krisztina részéről, tekintettel arra, hogy a Miskolc-Vasgyári Római Katoli-
kus Egyházközségnek vagyok a plébánosa.

Szent István kultusza életünkhöz tartozik. Flach Antal, aki rendszeresen szervez koncerteket
templomunkban, mint például tegnap is, ötletgazdaként és kivitelezőként tegnap ismét nagyot alko-
tott, neki is köszönöm ezt a kezdeményezést, felkérést.

Egy ilyen konferencia számomra, aki gyakorlatilag a Kádár-rendszert átaludta, azért fontos,
mert amikor felébredtem (megtértem) 1983-ban a Néphadsereg keretei között sorkatonai szolgálatot
teljesítve, megvilágosodtam. Megértettem, mi bajom volt ifjúságom éveiben, mi volt életérzésemmé
vált fásultságom, nyugtalanságom oka. Világossá vált, hogy az a fajta metafizikai érdeklődés – utólag
fogalmazom így –, ami mindig is ott volt bennem és valószínűleg nagyon sokakban, ami a végső ala-
pokra kérdez rá, soha nem került szóba. Minden, amit tanultunk, lógott a levegőben, ahogy valaki
nem csak kelet, de nyugat számára is érvényesen megfogalmazta: a modern ember elképesztően nagy
mennyiségű információt halmozott fel, és döbbenetesen csekély bölcsességre tett szert. Mert a végső,
legalapvetőbb kérdéseket nem akarta, nem merte feltenni. Egy ilyen történelmi jellegű konferencia az
én értelmezésemben arról az emlékezésről,  újraértelmezésről szól, amivel a nagy háttér,  horizont,
amelybe minden egyes információnkat beillesztjük, mint értelemadó háttér kibontakozik és teljesebb
rálátást ad a Végső Értelemadó Alap szempontjából. Ami a nyugati gondolkodásnak első igazi nagy
kérdése volt, a görögök megfogalmazásában: az ҆αρχή παντών, mindennek végső alapja. Ezért, ami-
kor a részleteket, részinformációkat emlékezve összerakjuk, és mélyebben megérteni próbáljuk – je-
len esetben Szent István királyt és Szent Királyainkat –, akkor szilárd alapokra van szükségünk, ame-
lyekre építve emlékezünk, részleteiben és egészében jobban megismerve múltunkat. E nélkül halálos
feledésnek állapotában lennénk, önmagunkat sem értve többé.

Szent Ágoston, aki elsőként körvonalazta a lineáris történelemszemléletet, mélyen érintett en-
gem is. Rávilágított számomra az idő sajátos misztériumára. Úgy tűnik, mintha a jelenben élnénk, a
múlt már nem lenne, a jövő még nincs itt. De kiderül, hogy a jelen az, amit a legnehezebben tudunk
elcsípni. A jelen az, amely, mihelyt rágondolunk, már múlttá vált. Ezért pontosít: az embernek van
jelene a múltról, jelene a jelenről és jelene a jövőről. Itt van a múlt, és sajátosan a jövő is. Ezért az
ember a történelem megismerésének alanya is, meg tárgya is. 

Ami történeti, ami valaha megtörtént, egyszeri, megismételhetetlen, elmúlt. De a történelmi
hatása itt van bennünk, öntudatlanul, a múlt hatásaként. Ezért a régieket még csak kritizálni sem tud-
nánk nélkülük. Amit tőlük kaptunk, beépült. Megismernünk, tudatosítanunk kell mindazt, ami történt,
ami hatásként bennünk él, hogy elfogadhassuk, hálásak lehessünk minden jóért, kiengesztelődhes-
sünk azzal, ami rossz. Áldás és átok, erények és bűnök eredményeképpen létrejött jelenünkkel kien-
gesztelődhessünk, hogy aztán tovább léphessünk.

Azt mondta valaki, amikor a Végső Alapra, metafizikai valóságra rátekintünk, az Egészre sej-
tésszerűen rálátunk, egyszerre nyugtat és dinamizál minket. Mert jobban megértjük magunkat, sze-
mélyesen és közösségileg -így nyugtat –, ugyanakkor dinamizál, mert cselekvésre sarkall.

Azt kívánom a konferencia második napján is valamennyiünk számára, hogy mindaz, ami el-
hangzik részinformációként, az mélyebben igaz egésszé válva, egyszerre adjon békét és cselekvő di-
namizmust!


