
 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
 

 

XXXIII. évfolyam                                                           EMLÉKSZÁM                                                             2017. április 

 

A jó pásztor elment 
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A TÖBBI  

KEGYELEM 
 

A félelem s az álom 
volt apám és anyám. 
A folyosó meg a 
kitáruló vidék. 
 
Így éltem. Hogy halok meg? 
Milyen lesz pusztulásom? 
 
A föld elárúl. Magához ölel. 
A többi kegyelem. 
 

                         (Pilinszky János) 
 
 

,,Szeretet az Isten,  
aki szeretetben él, Istenben él, és Isten őbenne.” 

(1Jn 4,16) 
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+ Kalász Istvánra emlékezve 
 

Urunk, Istenünk! Sokszor észre sem vesszük, mek-

kora értékek vesznek körül minket. Természetesnek 

tartjuk, hogy nyitva a templom, égnek a gyertyák, ta-

nítják a gyermekeinket, van hová mennünk, ha vi-

gaszra vágyunk. Most látjuk, mindez mégsem magá-

tól értetődő. Az elárvult visegrádiak tudják, kit veszí-

tettek el. 

Köszönjük Kalász atyát, aki tetőtől talpig lelkipász-
tor volt. Valami hasonló, amilyen Vianney Szent Já-

nos lehetett. Nem volt könnyű dolga: elődje, Gianits 
József teológiai tanár volt, a plébánia kilincsét egy-

másnak adták a püspökök, egyházjogászok, kirán-

duló, nyaraló neves emberek. Aztán elment, és Kalász 
atya egyedül maradt. Az ajtó kilincsét azonban nem 

nőtte be a pókháló, mások jöttek hozzá: focisták, gye-

rekek, rászorulók, mindenki, a közösség, akik szí-

vükbe zárták, akik igényelték a szolgálatát. Peregtek 

az évek, jöttek egymás után a teendők, s ő győzte, vál-

lalta, szabadság és zokszó nélkül hordozta a papi élet 

keresztjét, osztogatta örömét. Sokszorosan átélte és 

tapasztalta azt, amit papként számtalanszor felolva-

sott az evangéliumból: Atyám, a kicsinyeknek tártad 

fel elrejtett országod titkait; a te igád édes, és terhed 

könnyű… (vö. Mt 11,25.30). 

„Nekrológodat már többször is elmondták az arany-
miséden” – vicceltek vele idősebb paptestvérei. Nem 

lehet azonban elégszer hangoztatnunk a kitartó hűsé-
gét, papi életének öt kemény évtizedét Visegrádon, 

amelyben volt hitoktatás, templom- és plébániafel-

újítás, a kezdeti években a kályhák fűtése, kormolása, 

favágással, kézi harangozás, a templom toronyórájá-

nak heti többszöri felhúzása, fűnyírás és ki tudja 

mennyi fizikai munka… Aztán egyre igényesebb papi 

munka következett. A plébánia és Kisoroszi ellátása 

mellett esperesi teendők, az esztergomi kispapok 

gyóntatása, majd a bűnbocsánat szentsége gyakorlati 

tantárgyának vezetése a szemináriumban. Mindezt 

egyre gyöngülő erővel a megszaporodott szolgálatok 

sokfélesége ellenére lelkiismeretesen végzése. Min-

den feladatára körültekintően elkészült. Prédikációit 

fél íves álló papírokra a lap egyik szélétől a másikig 

írógéppel írta. Ahogy sokan megállapították: „lelki 

pap volt”, aki soha el nem hagyta volna a breviáriu-

mot, a rózsafűzést, az elmélkedést. Nem hiányzott a 

papi összejövetelekről, ott volt minden rekollekción 

és papi továbbképzésen. Teljesen igaz volt rá Szent 
János apostol első levelének részlete, amelyet arany-

misés szentképére íratott: „Szeretet az Isten, aki sze-
retetben él, Istenben él, és Isten őbenne” (1Jn 4,16). 

Ez a mélyen jézusi, keresztény ideál vezette papi élete 

minden napján. Felettesei elismerése sem maradt el, 

előbb préposti, majd protonotárius kanonoki kineve-

zést kapott, akárcsak elődje, mestere, Gianits József 

atya. Nem tetszelgett azonban ruhákban, kitüntetése-

iben, egyszerű, „mezei pap” maradt akkor is, ha a szé-

kesegyházban kellett vonulnia ünnepélyes menetek-

ben. – Mindenki tudta, hobbija volt a foci: nem a győ-

zelemért játszott, hanem a mozgásért, a sportért. Igaz-

ságos volt a pályán, lelkes a csapatban, lelkesítő játé-

kostársai között, legyenek azok fiatal hittanosok, 

vagy a papi válogatott tagjai… Lábfájása és előrébb 

haladott kora miatt szívfájdalommal kellett megálla-

pítania, már csak a pálya széléről követheti a meccse-

ket. De ezeket a veszteségeket is nagy lélekkel, mo-

sollyal tette magáévá. Senkit semmiért nem hibázta-

tott, minden történést a maga természetességével fo-

gadott. 

Kalász atya immár nem nyitja ki többé a templom-

ajtót, nem ölti fel a miseruhát, nem intonálja hétköz-

napokon saját maga a miseénekeket… Nem, ezeket 

már nem kell tennie. A nagyböjtöt még övéivel 

kezdte, de a húsvétra már előttünk érkezett meg 

odaát. A szenvedés keresztjét hirtelen elgyöngülő tes-

tében hordozta; nem véletlenül választotta aranymi-

sés szentképéül a plébániatemplom főoltárképét, a 

Golgota-jelenetet. Nem nagyon törődött a lábán elha-

talmasodó orbánc-betegségével, se pedig szívének ro-

hamos elgyengülésével, amik halálának okai lettek. 

Hajtotta magát, mintha csak érezte volna, kevés ideje 

van már a földön. – Arra is emlékezünk, közeledő 75. 

születésnapja körül, ha rákérdeztek, mit fog csinálni 

ezután, határozottan felelte: „amíg bírom, nem aka-
rok nyugdíjba menni…” Nem is ment, amíg bírta, ki-

tartóan megtett mindent, temetett, misézett, embere-

ket fogadott. El sem lehetett volna őt képzelni tétlen 

nyugdíjasként. Úgy ment el közülünk, ahogy fél év-

századon keresztül itt volt, csendesen, tevékenyen. 

Visegrádon gátat építenek az olykor parttalanul ki-

áradó és mindent elsodró Duna szabályozására. Fél 

évszázada Kalász plébános úr élő gátja volt a rombo-

lásnak, a pusztításnak, az élet- és emberellenes erők-

nek, amelyek manapság sok oldalról kezdik ki emberi 

méltóságunkat, lelkivilágunkat. 
 

Urunk, Istenünk! Ha volna Kalász atyának valami 

üzenete onnan túlról, amit szívünkre kötne, az le-

hetne: „becsüljük csetlő-botló, öregedő lelkipászto-
raink szavait, kezeiken át az Úr jelenléte, kegyelme 
árad, ami megerősíti és összetartja az Anyaszentegy-
házat! Szeressétek majd azt a pásztort, aki engem kö-
vet, akiben atyára, barátra lelhettek, s higgyetek ab-
ban erősen, hogy Jézus, a jó Pásztor összetéveszthe-
tetlen szavaival, atyai-testvéri gyengédségével, isteni 
szolgáló szeretetével mindig köztetek marad!” 

                                          Pákozdi István 

egyetemi lelkész, teológiai tanár 
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In memoriam Kalász István 
 

„A papok valamennyien úgy becsüljék a szeminá-
riumot, mint az egyházmegye szívét, és készségesen 
legyenek segítségére” – a II. Vatikáni Zsinat pap-

képzéssel foglalkozó, Optatam totius kezdetű dek-

rétumában olvassuk az idézett mondatot (nr. 5). Az 

idei tanévben alapítása 450. évfordulóját ünneplő 

Esztergomi Ősrégi Papnevelő Intézet a lelkipászto-

rok – s a szolgálat során rájuk bízott hívek – szá-

mára valóban „szív”: emberileg felmérhetetlen, 

mennyi áldás, kegyelem, hit, elkötelezettség és hű-

ség fakadt innen. Éppen ezért azok a paptestvérek, 

akik a szemináriumban megannyi eltérő módon 

szolgálatot látnak el, sokszor egészen „láthatatla-

nul” is, felbecsülhetetlen értékű áldozatot hoznak. 

Azt is mondhatnánk, valamiképpen az egyházme-

gye „kardiológusai”, olyan emberek, akiknek az a 

feladata, hogy a szív jó ritmusban, erősen, szépen 

verjen, és biztosítsa az egész test életét. 

A megannyi papneveldei szolgálat közül kiemel-

kedik a gyóntatóé. Nem elöljáró ő – hiszen ő ismeri 

a lélek legnagyobb mélységeit is, azokat a régiókat, 

melyeket a gyónási titok véd, s így nem vehet részt 

a fegyelmi, intézményes döntéshozatalban. Nem is 

feltétlenül a súlyos teológiai traktátusok oktatója – 

neki az élő hitet kell elhoznia, képviselnie és átad-

nia. Ő a szív legbelső pitvarában él, s bizonyos ér-

telemben remeteként: egyházmegyei, plébániai hi-

vatalának területein senkivel nem beszél mindar-

ról, amit itt átél, egyedül Isten előtt hordozza azo-

kat, akik az ő hűséges jelenléte és szentségkiszol-

gáltatása révén lépnek évről évre egyre közelebb a 

papsághoz. Emellett van még egy fontos hivatása: 

gyóntatva gyóntatni tanít. Ahogyan ő fogadja a 

bűnbánat szentségéhez érkező fiatal növendékeket, 

ahogy rájuk tekint, párbeszédet folytat velük, elég-

tételt szab ki, egész emberi mivoltával, magatartá-

sával, külön szavak nélkül azt mondja el, hogy a 

majdani papnak magának miként kell majd helyt-

állnia lelki szolgálata terén. Ha a fiatal papok „jól” 

tudnak gyóntatni, az nem utolsó sorban annak kö-

szönhető, hogy a szemináriumban jó, nagyon jó 

gyóntatójuk volt, aki tényleg formálta őket. 

Kalász István atya, az esztergomi főszékesegyház 

főkáptalan mesterkanonokja, apostoli protonotá-

rius, visegrádi plébános egész leendő papi nemze-

dékek gyóntatója volt az esztergomi szeminárium-

ban, s emellett – a főiskolai oktatás keretében – ta-

nította is számukra a kazuisztikát, a gyóntatási ese-

tek feldolgozásával foglalkozó tantárgyat, mely-

nek segítségével a diakónusok, az utolsó évfolya-

mos növendékek elmélyedhettek a lelkek gondozá-

sának-segítésének a legsajátosabb kérdéseiben. 

Hogy a prímási bazilikában tartott temetésen oly 

sok, részben igen fiatal atya részt vett, mutatja: Ist-

ván atya szeretett gyóntató, tiszteletben álló tanár 

volt. 

Mi lehetett ennek az oka? Sok részletet, elemet 

felsorolhatnánk, aki azonban személyesen ismerte 

őt, valószínűleg tudja, hogy rossz a kérdés: nem 

mi, hanem ki. Ő maga, embersége, szeretetteljes 

közvetlensége, szelídsége, alázata – az a mód, aho-

gyan papként, gyóntatóként, tanárként létezett. Va-

lódi példaadás, sőt – joggal mondhatjuk – a Jó 

Pásztor melletti hiteles tanúságtétel volt az ő csön-

des jelenléte, nem fáradó, mindig hűségesen szol-

gáló lelkülete. Aki nála gyónt, nem csak a bűneitől 

szabadult meg, de leckét kapott a jóságból is: ab-

ból, hogy amit ő felszabadulásként, megkönnyeb-

bülésként, Istennel és emberrel való megbékélés-

ként átélt a szentség vétele közben, azt hogyan kell 

egykor majd neki is tovább ajándékozni a többi 

embernek.  

Búcsúzni kell – köszönetet mondani és hálát adni. 

Ám vannak élethelyzetek, amikor mindehhez ke-

vés a kimondott, kigondolt, leírt szó. A jóságot jó-

sággal, a szeretetet szeretettel lehet csak igazán vi-

szonozni. Jézus, halálára készülve, s összegezve 

egész addigi földi pályáját, így szól a tanítványai-

hoz: „Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy sze-
ressétek egymást”. Ez az új parancs, aminél na-

gyobb nincsen. Ha a jó Isten megajándékozott min-

ket Kalász István atyával, az ő értünk hordozott 

papi szolgálatának kegyelmével, emberségének ál-

dásával, akkor erre csak úgy válaszolhatunk: 

igyekszünk magunkévá tenni, tényleg elsajátítani a 

szeretet leckéjét. Azt, hogy Jézus hogyan szeretett 

minket és ő hogyan szeretett minket. Mert jel volt, 

csöndes, halk, alázatos próféta, aki nem kiáltott, de 

mégis szüntelenül üzent, valami szebbre, jobbra, 

értékesebbre, az „egyedül lényegesre” tanított min-

ket. Ami itt a földön hitben és reményben megélt 

szeretet, az számára most már közvetlen valóság, 

találkozás magával a Szeretettel. Ezért gyászunk-

ban is reményteli, békés szívvel veszünk tőle bú-

csút, az Ősrégi Szeminárium régi latin mottójával, 

amely ott szerepel a feszületen, melyet a végzett 

növendékek kapnak emlékül s intésül: Oremus pro 
invicem, imádkozzunk egymásért!  

                                                         Török Csaba 
teológiai tanár 
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Kalász István esperes, kanonok emlékére 
 

„Ama nemes harcot megküzdöttem, futásomnak vé-
gére érkeztem, a hit-hűséget megőriztem. A jövendőre 
eltétetett nekem az igazságosság koronája, amelyet 
megad nekem az Úr, az igazságos Bíró azon a napon, 
de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva 
várják az ő megjelenését” (2Tim 4,7–8). 

A Visegrádi Református Leányegyházközség gyüle-

kezete nevében ezzel az igével kívánom Isten vigasz-

talását Kalász István esperes, kanonok elhunyta alkal-

mával a római katolikus testvéreknek.  

A Szentháromság-szobor avatásán 
 

Ezekben a gondolatokban Pál apostol testamentuma 

található meg, amint visszatekint életére és előre te-

kint halálára. A hívő ember élete az utolsó lélegzetvé-
teléig nemes harcot jelent. Nem tudjuk, hogy meddig 

van kiszabva életünk határa, ezért nem lehetünk elbi-

zakodottak, sem idősek, sem fiatalok. Sokszor tapasz-

taljuk, hogy hamar megromlik az egészség, elfogy az 

erő, és váratlanul vége az ember életének. Keskeny a 

határ élet és halál között. Ezékiás, Júda királya meg-

betegedett és így kiáltott fel: ,,Az Úr reggeltől estig 
végez velem!” (Ézs 38,12). Dávid király pedig így 

szólt: „Egy lépés van köztem és a halál között” (1Sám 

20,3). István atya néhány nap alatt vett végbúcsút az 

élettől. Krisztus kegyelme választotta ki, és hívta el a 

papi szolgálatra. Örömüzenetének hírnökévé tette Vi-

segrádon. Megedzette, kipróbálta, és hű vitézévé 

avatta. 

 A hit nemes küzdelmének első lépése önmagunk le-

győzése, halálba adása. Krisztus vitéze felvállalja a 

hitetlenség erői ellen a küzdelmet, elfogadja Isten ke-

zéből a kereszteket, és azokat nem akarja másra hárí-

tani. Azért nemes ez a harc, mert soha nem mások el-
len, hanem mindig másokért folytatott pásztori szol-
gálat. A Jó Pásztor lelkületével végzett küzdelem a 

nyáj lelki –testi épségéért, hitéért, üdvösségéért ál-

landó éberséget kíván. Azért, hogy a ragadozó farka-

sok ne jussanak zsákmányhoz, és senki el ne vesszen. 

Azért, hogy Krisztus népe élhessen az Atya Isten di-

csőségére és egymás javára, boldogulására. István 

atya ebben fáradozott haláláig hűséggel.  

A Krisztusban való élet célirányos futás is. A gyalo-

gos harcos a csatában futva harcol. Tudja a harc csak 

akkor ér véget, ha végighalad az ellenség táborán. Ha 

elveszti az irányt, a harc hevében saját bajtársait is 

megsebesítheti, vagy megölheti. Vissza is lehet for-

dulni, meg is lehet futamodni, sőt árulóvá is válhat 

valaki, de akkor a csata végén nem lehet ott állni a 

győztes harcosok között, akik megkapják jutalmukat 

a királytól.  

A látható egyház küzdő egyház. Tagjai nem tartoz-

nak a meghátrálás emberei közé. Vigyázni kell egy-

másra, néha rendezni kell a sorokat, mert az ellenség 

erős, a kísértés és testi kívánságok pedig hathatós 

fegyvereik. De a cél bizonyossága erőt ad, és ha el is 

fáradunk, nem fáradunk bele a futásba. 

A győzelem reményében meg kell tartani a hitet, és 
hűségesnek kell maradnunk hitünk fővezéréhez, 
Krisztushoz. Megtartó Urunk azért jött el a földre, 

hogy ami jót megkezdett életünkben, azt be is fejezze. 

A hit Isten kegyelmi ajándéka. Semmit sem hoztunk 

e világba, ki sem vihetünk belőle semmit, de a meg-

váltó Krisztusba vetett hittel távozhatunk. „Aki mind-
végig kitart, az üdvözül” – tanította Jézus (Mt 24,13). 

Pál apostol életére visszatekintve azt erősítette meg, 

hogy a Krisztus hitét megőrizte, megtartotta. Ezzel 

nem azt mondta, hogy nem voltak mulasztásai, hanem 

azt vallotta meg, hogy ezekre elég az Úr kegyelme. 

Áldott legyen az Úr, mert bizonyságot tehetünk ar-

ról, hogy István atya nemesen harcolt, célzottan fu-

tott, a Krisztus-hitet mindvégig megőrizte, megtar-

totta, és most elköltözött mennyei Atyjának számára 

is elkészített hajlékába, Krisztus örök örömébe. 

Várja őt – nevéhez illően – a győzteseknek járó ko-
szorú-korona. Az elismerés és felhatalmazás jele az 

uralkodásra Krisztussal és a szentekkel együtt az Isten 

országában. Élete és szolgálata legyen számunkra is 

követendő és üdvösséges példa a boldog feltámadás 

és találkozás reménységében. 

Az Úr akaratát elfogadva búcsúzik a lelkipásztor, 

szolgatárs, aki úgy gondolta, hogy még három évig 

együtt munkálkodhatnak Krisztus visegrádi szántó-

földjén. 

 Megköszöni Jézus Krisztusnak, hogy elhívásuk ide-

jétől kezdve, teológus koruk óta ismerhették egymást. 

Azután huszonhárom esztendőn át szolgálhatták 

együtt Visegrád hívő népét tisztességben, békesség-

ben és szeretetben, a Szentlélek áldását is megtapasz-

talva. Ámen. 

                                                       Vörös Ákos 

református lelkipásztor 
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Egy életút állomásai 
 

Kalász István érseki tanácsos, protonotárius, kanonok, 

címzetes prépost, érdemes esperes, plébános, Visegrád lel-

kipásztora 1943. január 17-én született Balassagyarmaton. 

A teológiai főiskola elvégzése után 1966. június 19-én 

szentelték pappá Esztergomban. Első munkahelyeként 

1967-ben került Visegrádra, s egy rövid tardosbányai meg-

szakítástól eltekintve, majdnem ötven évig városunkban 

végezte papi hivatását. 1987-től 2011-ig Kisoroszi lelki-

pásztori teendőit is ellátta. 1992-től helyettes esperesként, 

majd 1994-től 2015-ig mint az Esztergomi Espereskerület 

elöljárója szolgált.  

Munkásságának elismeréseként 1989-ben érseki taná-

csos, 2001-ben címzetes préposti címet kapott. 2002-től az 

Esztergomi Hittudományi Főiskola megbízott tanáraként is 

dolgozott, majd 2005-ben az Esztergomi Főszékesegyházi 

Káptalan tagja lett.  

Kalász atya a lelkiismeretesen elvégzett napi lelkipásztori 

teendőkön kívül a város és az egyházközség kiemelkedő 

eseményeinek, ünnepeinek is szereplője, résztvevője volt. 

Néhányat szeretnénk ezek közül kiragadni. A 2000-es mil-

lenniumi évben Visegrád visszakapta városi rangját. Az 

ünnepség során szeptember 9-én István atya áldotta meg 

Áder Jánostól, a Magyar Országgyűlés elnökétől átvett 

millenniumi zászlót. 2009-ben emlékeztünk meg Vise-

grádnak a történelemben történt első említésének ezredik 

évfordulójáról. A város nagyszabású millenniumi rendez-

vénysorozatának legkiemelkedőbb eseménye 2009. au-

gusztus 29-én Vigh Tamás „Életfa”-szobrának ünnepélyes 

felavatása. Az ezt megelőző bíborosi misén Kalász István 

segédkezett Erdő Péter esztergomi érseknek. Ugyanezen 

év szeptember 25-én Vörös Ákos, református tiszteletessel 

együtt szentelte fel a Szentháromság-szobrot. Mind a vá-

ros, mind az egyházközség életében nagy esemény volt a 

Keresztelő Szent János-plébániatemplom felújítása. 2011. 

december 18-án Visegrád plébánosa ismét Erdő Péter bí-

boros úrral közösen celebrálhatta a régi-új templomot meg-

áldó misét. A plébániatemplom nem csak a hívek előtt volt 

nyitva, de a művészetek otthonává is vált. Ünnepi irodalmi 

előadások mellett a legnagyobb vonzerőt a Zenés Nyári Es-

ték rendezvénysorozat koncertjei jelentették. Jól emlékez-

hetünk arra, amikor egy-egy nagysikerű koncertet követő 

taps után István atya szerényen a mikrofonhoz lépett, 

mindannyiunk nevében megköszönte a produkciót, és Isten 

áldását kérte a művészekre. Nemcsak a hívek, hanem a vá-

ros minden polgárának tiszteletét jelentette, amikor Vise-

grád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004-

ben Visegrád Város Díszpolgára címet adományozott neki. 

Kalász István számára az ökumené nem elméleti foga-

lom, hanem a keresztény közösségek testvéri együttműkö-

désének megvalósítása érdekében megélt lelkipásztori cse-

lekedet. Erre legjobb példa a jelen lapszámban többek által 

is felemlített mélyen keresztényi és emberi kapcsolattar-

tása és együttműködése a visegrádi református egyházköz-

séggel.  

Visegrád tiszteletreméltó plébánosa, Viktorin József az 

1870-es években a templom oltára előtt a padlózatban egy 

vörös márvány feliratos táblát helyeztetett el, amelyen fel-

tüntette a hívei körében elhunyt plébánosok nevét, utoljára 

az ő neve is felkerült a táblára. 

Kalász István életének 75., áldozópapságának 51. évében, 

2017. március 8-án hívei köréből költözött az örökkévaló-

ságba. Nevét az egyházközség tagjai, tisztelői nem már-

ványtáblára, hanem szívükbe vésve őrzik meg.  

Gróf Péter 

 

István atya búcsúztatója 
 

 „Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint ha valaki 

életét adja barátaiért.” (Jn 15,13) 
 

Mindannyian tudtuk, hogy itt, ezen a földön nem tart 

örökké semmi. 

Mindannyian tudtuk, hogy nem él örökké senki. 

Mindannyian tudtuk, hogy porból lettünk és porrá le-

szünk. 

Mindannyian tudtuk, hogy egyszer Tőled is búcsúznunk 

kell. 

Mégis: most, hogy ez valósággá vált, csak nézünk egy-

másra, és nem hisszük el, hogy valóban megtörtént. 

Tragikus esemény? – nem, nem az, Tőled nem ezt tanul-

tuk. Hiszen csak közülünk távoztál; hiszen ami nekünk ma 

fájdalom és veszteség és gyász, az Neked égi születésna-

pod. 

Váratlan volt? – igen, az volt. Szerdán s vasárnap még 

elmondtad mindannyiunknak: porból lettél, porrá leszel... 

Akkor még nem sejtettük, hogy ez a mondat minket ezen 

túl Rád is emlékeztetni fog. 

Hiányozni fogsz; és most még nem is tudjuk, mennyire; 

hiszen úgy hozzátartoztál életünk mindennapjaihoz, mint a 

só, a levegő, vagy a Duna... S nem csupán hitüket a Kato-

likus Egyház mindennapi gyakorlatában megélők, de min-

den visegrádi és nem visegrádi, környékben élő ember szá-

mára. 

Nekünk eddig nem kellett szembesülnünk a paphiány ne-

héz kérdésével; nekünk természetes volt, hogy van papunk, 

s hogy ez Te vagy. Személyed úgy hozzáfonódott Vise-

grádhoz – nem csak általában a Városhoz, hanem mind-

annyiunkhoz személy szerint, egyenként is –, mint talán 

senki másé; hiszen mindannyiunkat keresztelted, tanítot-

tad, meghallgattad; mindannyiunkkal fociztál és kirándul-

tál, mindannyiunkat áldoztattad; mindannyiunkat esketted 

és temetted; és szerettél minket. 

Visegrádnak díszpolgára vagy, bár a kifejezés esetedben 

nem is fejezi ki pontosan mit is jelentett jelenléted: Te nem 

tündöklő éke, annál sokkal több voltál – hiszen a hordónak 

dísze-e csupán az abroncs, ami összefogja?! 

Most búcsúzom tőled.  

Búcsúzom, és mégsem; hiszen még szükség van jelenlé-

tedre; hiszen a fájdalom órái, napjai, a gyász ideje után Vi-

segrád közössége nehéz próba előtt áll. Nem csupán az 

egyházi közösség, de egész Visegrád nélküled való életét 

kell újragondolnunk. 

Nehéz lesz.  

Köszönjük, hogy értünk, visegrádiakért áldoztad életed; 

hálát adunk a Teremtőnek, hogy olyan papot adott közös-

ségünknek – felfoghatatlan hosszú időn át – akinek hite tö-

retlen volt, szerénysége, emberséges jelenléte állandó; s 

mostantól már: örök. 

Félegyházi András 
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Drága Főtisztelendő István Atya! 
 

Júniusban lesz csak egy éve, hogy aranymiséjét ünnepel-

hettük, és most azért gyűltünk össze szeretett templomá-

ban, hogy az Érte mondott engesztelő szentmisén vehes-

sünk részt.  

Soha nem fáradt bele annak magyarázatába, hogy halot-

tainkért nem gyászmisét, hanem engesztelő misét mondas-

sunk! 

Ez a legtöbb, amit szeretteinkért tehetünk.  

Ezzel a lélekkel vegyünk részt a szentmise áldozaton. 

A március 17-i engesztelő szentmise 
 

Nagyböjt van, a lelki felkészülés ideje – hogy minél tisz-

tább lélekkel ünnepelhessük a húsvéti szent napokat – Jé-

zus Krisztus feltámadását. 

Hamvazószerda a nagyböjt különleges liturgikus napja-

ként, a belső megtérésre indít, aminek jele a hamvazás 

szertartása, ma is megrendítő szimbólum. 

Különös egybeesésnek érzem ezt az utolsóként szá-

munkra kiszolgáltatott liturgikus eseményt. 

A homlokunkra rajzolt kereszt a legfontosabb jel, amely 

összeköt a Teremtővel. 

Figyelmeztet földi életünk végességére és arra is, hogy 

mindannyiunknak hordoznunk kell a nekünk szánt keresz-

tet – de eközben áldásban is részesültünk. 

Ezzel a jellel – ezzel a néma üzenettel bocsájtott utunkra, 

köszönt el tőlünk –, mely nagy felelősséget ró ránk, amit 

most még csak sejtünk. 

Szerdánként – ha nem volt szent ünnepe vagy emlék-

napja, a szentmise végén közösen kértük Szent Józseftől a 

jó halál kegyelmét – mindig megjegyezte, hogy ez meny-

nyire fontos. 

A kórházba kerülésekor pár óra elteltével, egész életéhez 

méltó módon, szelíden, senkit nem zavarva, szentségekkel 

útra engedve – elszólította az Úr. 

Tisztelendő Atyánk az égiektől kiérdemelte a jó halál ke-

gyelmét. 

Ez a búcsú és legfőképpen a hála, a köszönet órája. 

Ötven évig végezte papi szolgálatát Visegrádon. Nehéz-

ségeinkben lelki támaszunk, vigaszunk volt. 

Most, vigasztaló nélkül maradtunk. 

Váratlan halála nagy fájdalmat, gyászt hozott szívünkbe 

– egyházközségünk csonka lett. 

Ferenc pápa papi lelkigyakorlaton mondott homíliájában 

így szólt: „Az Isten szíve szerint való pásztor nem védi a 
saját kényelmét, nem aggódik a jó híréért, hiszen az Urat 
is megrágalmazták, sőt a kritikáktól nem tartva kész arra, 
hogy kockáztasson, csak hogy kövesse az Urat.” 

A mi kedves lelkipásztorunknak szabad volt a szíve, hogy 

elengedje a dolgait. Nem tartotta számon a javait és a szol-

gálati idejét – csalódások és fáradozások nem tartóztatták 

föl. Ő jó és igaz ember volt. 

Senkit nem zárt ki a szívéből, a mosolyából. 

A közösség szolgája volt – a legnemesebb értelemben –, 

aki nem várta a köszöntéseket és mások jókívánságait, ha-

nem elsőként nyújtott kezet. Elutasította a pletykálkodást, 

az ítélkezést. 

Türelmesen meghallgatta problémáinkat és kísérte az em-

berek lépteit – nagylelkű részvéttel közvetítette a megbo-

csájtást. 

A Szerető Isten viszonozza számára azt az odaadó hűsé-

get, ahogy a betegeit és az időseket látogatta az otthonaik-

ban és a kórházakban. 

A papi élet emberfeletti – ehhez a munkához emberfeletti 

erőre van szükség –, ami most szeretett Atyánknál hirtelen 

elfogyott. 

Nélküle nagy szükségünk van égi támogatásra, hogy Ist-

ván Atyánk áldozatos munkája, megtisztult embersége, hű-

sége Teremtőjéhez, egyházközösségéhez ne vesszen 

kárba! 

A ránk hagyott értékes örökséget becsüljük, ápoljuk, ad-

juk tovább gyermekeinknek!!! 

Fáradozzunk példamutatóan plébániánk egybemaradá-

sán, hitünk bátor megvallásán, mert erre most különösen 

nagy szükség van – Ő is ezt várja el tőlünk. 

Mostantól közösségünknek, ehhez a nehéz feladathoz 

hathatósan kell kérni Tisztelendő Atyánk közbenjárását, 

égi pártfogását. 

Teremtőnk, Urunk Jézus Krisztus, segítsd meglátnunk – 

hogyan tovább a hit útján! 

Szlovák Erzsébet 
 

EmberEmberEmberEmber    
 

(részlet) 
–  

Embernek lenni!  

Csak-embernek, semmi egyébnek,  

De annak egésznek, épnek,  

Föld-szülte földnek  

És Isten-lehelte szépnek!  
 

Lerázom magamról a port, 

Amit a századok ajka rámlehelt,  

Ledobom a palástot,  

Amit a Hivatal rámtekert,  

És az apostol köntösét is szétnyitom,  

Amit szent ujjak fűztek össze vállamon:  

Nézzétek, itt vagyok. … 

                                           (Sík Sándor) 
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Halotti tort jöttünk ülniHalotti tort jöttünk ülniHalotti tort jöttünk ülniHalotti tort jöttünk ülni    
 

A halotti tor az ember életében ősi intézmény. Miután 

szeretett hozzátartozónkat eltemettük, majd részt vettünk a 

rekviemén, tort ülünk. Fehér asztalnál, finom étkekkel és 

italokkal csillapítjuk éhségünket, szomjúságunkat, elbe-

szélgetünk az elhunytról. Ez az ő napja. 

Idővel feloldódik a társaság. Itt-ott megjegyzések is hang-

zanak el: Ha a megboldogult most közöttünk lenne, talán 

még a kedves nótáját is elénekelné. Ha viszont nincs itt, 

attól mi még elénekelhetjük neki! 

Úgy érzem, hogy egy temetés hangulati forgatókönyve 

hibátlan. Hiszen maga a temetés és a rekviem a legmélyebb 

gyászba borít bennünket. Nyúzott arccal, kisírt szemekkel 

ülnek az emberek a toros asztalhoz. Eddig az első szakasz. 

A gyász, a búcsúzás, a földiektől történő eltávolodás sza-

kasza. De utána jön a megbékélés, sőt a vidámság is. A má-

sodik szakasz. Elhunyt Szerettünknek csak a földi létének 

van vége! Most következik mindaz a jó, amit Krisztus ígért 

a kiválasztottaknak. Az elhunyt halála napja egyben égi 

születésnapja is. Most teljesedik be az egész földi élete ér-

telme. Ennek örülni kell! 

Mégis most mindannyiunknak nehéz minden… 

Többen tudtuk, hogy István atyánál valami nincs rendben. 

A lába, a mozgása katasztrofális volt. Az oltár tabernáku-

lumához már nem tudott fellépni. Ezért került Krisztus 

teste egy furnérozott faforgács-lap dobozba. Nagyon bán-

totta őt mindez. Ezt ismerte fel polgármesterünk, és ezért 

lépett az ügyben. Megszerezte az Atya hozzájárulását, és 

szervezett egy kis csapatot, melynek ő lett a vezetője. Ta-

vas Péter, Meszárek György, Szabó József, Félegyházi Ká-

roly, valamint a Bánó házaspár lettek a tagok. Feladat: Egy 

szép tabernákulum létesítése. Úgy gondoltuk, hogy nagy-

péntekre minden kész lesz. 

Egy alkalommal nálunk volt este, és felvetődött ez a kér-

déskör. Ő hozta fel. Bennem pillanatok alatt összeállt a fa-

nyar humorral átszőtt mondandó: – Nézd Pistám – kezdtem 

–, erre a mozgó tabernákulumra nagypénteken-nagyszom-
baton – mindenképpen szükség van. Az igaz, hogy egyéb-
ként a szentélyben csak akkor kell, ha sánta papunk van. 
Mondtam teljes ál-komolysággal. 

Vártam az ilyenkor nála jelentkező jóízű nevetését. De 

nem nevetett. A csendtől teljesen megdöbbentem. Arcán 

finom mosoly suhant át. Szemei szomorúan a semmibe 

néztek. Jó messzire… 

Úristen! Valamit nem tudok? A járás is gond, de nem ez 

az igazi? 

Két-három hét múlva tudtam meg, hogy valamit tényleg 

nem tudtam. Nem a járás volt az igazi gond. 

Megemlékezés a városházán 
 

Az ő torát üljük. Őérte imádkoztunk a temetésen, a rekvi-

emen, miközben nem merjük kimondani, hogy őérte bi-

zony illő imádkozni, de az ő szénája rendben van. Egy 

egész életet munkálkodott azért, hogy ez így legyen. 

Ugyanakkor neki hihetetlen lehetőségei vannak, hogy ér-

tünk imádkozzon. 

– Imádkozzon azért, hogy Egyházközössége, melynek 

majdnem ötven évig volt lelkipásztora, nagyobb sérülések 

nélkül átvészelje ezt a szomorú helyzetet. 

– Imádkozzon azért, hogy mielőbb kapjunk lelkipásztort. 

– Imádkozzon millió bajunk jobbra fordulásáért. 

Kedves Jelenlevők! 

Fogjuk meg poharunkat, emeljük meg, illő módon néz-

zünk a köszöntöttre – nézzünk tehát az ég felé –, és együtt 

mondjuk: 

István Atya! Isten éltessen Téged az Örökkévalóságban! 

Bánó László 

  
  

Szentmise Paskai László bíborossal 

a Mária-kápolna előtt, 2005-ben 
Ünnepi mise Erdő Péter bíborossal 

a Szent János-plébániatemplomban, 2009-ben 
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Kalász István atya, a „hitoktató”, a gyermeki lélek gondozója 
 

Ha a halál elragad valakit közülünk, az élők akaratlanul 

is átgondolják, hogy mit veszítettek az eltávozásával, mér-

legre teszik, hogy milyen láthatatlan szál, kapocs kötötte 

őket az elhunythoz, és mekkora űrt hagyott maga után? 

Kalász Istvánt – élethivatásához híven – megszámlálha-

tatlan szál kötötte össze mindazokkal, akikkel életútja so-

rán hivatalos, vagy családi, baráti körben; csak egy alka-

lommal vagy rendszeresen találkozott velük; perceket, éve-

ket vagy akár egy egész életet töltött el velük.  

Ebben a lélekápoló kapcsolathálóban kitüntető helyet 

foglalt el a gyermeki lélek gazdagítása, a hit megalapozá-

sához a tudás átadása. Visegrádra kerülésének első percétől 

haláláig ezt a feladatot napról napra – sok évig egyedül –, 

a gyermek iránti legőszintébb szeretettel és tisztelettel látta 

el. Nem trükközött pedagógiai fogásokkal, technikai cso-

dákkal, de ismerte jól a hittanra járó gyermekek körülmé-

nyeit, megosztotta tapasztalatát a pedagógusokkal, ha a 

csoport, vagy egy-egy kritikus helyzetbe került gyermek 

felépüléséhez összefogásra volt szükség.  

Mivel a hittanórák többsége az iskolai órarendbe épülve 

(már a rendszerváltás előtti években is) az iskolában zajlot-

tak, így közelről ismerte az iskola életét, kollégaként szá-

míthattunk egymásra a hétköznapok nehézségei, örömei al-

kalmával. Szívesen vett részt az iskolai és iskolán kívüli 

programjainkon a nevelési értekezletektől kezdve a gyer-

mekek kulturális, sport- vagy ünnepi rendezvényein, ha 

erre meghívást kapott.  

Különleges és felemelő előkészítést nyújtott a „hálaadó 

mise” gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt az 

iskolai ballagás ellőtt, még azoknak is, akik a nyolc év so-

rán nem a katolikus vallás szerint nevelődtek. Mikor papi 

teendői megsokasodtak és a törvény is megengedte, segítő 

hitoktatót a tantestületből választott Borsos Sándorné Ro-

zika tanító néni személyében. Egyenességének és talán tü-

relmes, békés természetének, fegyelmezettségének kö-

szönhető, hogy a hitoktatás nehezebb éveiben sem adódtak 

megoldhatatlan konfliktusok a világi és az egyházi admi-

nisztráció, gyakorlat között.  

Kalász István atya személyes példát mutatott felnőttnek, 

fiatalnak azzal is, hogy a település közösségi eseményein – 

állami, helyi ünnepek, közmeghallgatások, fórumok, árvízi 

védekezés, kulturális, művészeti, nemzetiségi programo-

kon – megjelent. 

A hivatalos összekötő szál mellé több személyes emléket 

is őrzök, ezek közül egy mélyen a szívembe vésődött. 

Édesanyám halálos ágyához kértem az utolsó kenet szent-

ségének feladását. Mikor látta félelmemet, szorongásomat, 

hogy vajon hogy fogadja anyám a számára ismeretlen sze-

mélyt, megnyugtatott, hogy emiatt nem lesz semmi gond. 

Amikor édesanyámnak bemutatkozott, mondván, hogy 

ilyenkor, ünnep előtt (karácsony) meglátogatja a fekvő be-

tegeket, így szólt: „…Tetszik tudni Bözsi néni, Pannikával 
mi kollégák vagyunk …” … az esemény alapvetően is szo-

morú aktualitása mellett ez a megnevezés „KOLLÉGÁK” 

mélyen szíven ütött. Megtisztelt, hogy KOLLÉGÁNAK 

tekintett. Megerősített, hogy talán az én fáradozásom is ál-

dást érdemel.  

Köszönöm, Kalász István atya, akivel szinte egyidős va-

gyok, akivel majdnem azonos évben kezdtük a visegrádi 

Általános Iskolában tanuló gyermekeket a jóra, szépre, 

igazra nevelni, tanítani, köszönöm, hogy nekem is segített 

szelíd megértésével a botladozásaimban.  

A búcsúzó gondolatokhoz ismét megtalált engem egy ide 

illő szép gondolatsor Böjte Csabától:  

„Én hiszek ebben a csodálatos világban! … 
És folytathatnám e szemünk előtt egymásból születő cso-

dák végtelen láncolatának dicséretét, de inkább alázattal 
leborulok Jézus Krisztus előtt, aki kétezer éve nyugtatva, 
bátorítva így szólt hozzánk: ’Atyám mindmáig munkálko-
dik, és én is munkálkodom!’ (Jn 5,17). Igen, én hiszek a jó-
sággal, szeretettel munkálkodó Istenben, hiszem, hogy e 
föld nevű projektjét nem azért indította el, hogy majd egy-
szer fáradt kezéből kicsúszva visszahulljon a semmibe. Ő 
erős kézzel vezet ma is bennünket, világunk megannyi szép 
vonásán ott ragyog gondoskodó szeretetének kéznyoma. 
Ma is hív, bátorít, hogy társai legyünk, vele együtt teremt-
sük tovább szép világunkat, keressünk irányt a semmiből 
induló, hosszú utat megtett emberiségnek a következő lépé-
seihez. Ő azt akarja, hogy találjunk válaszokat, mert min-
dig van tovább, van olyan megoldás, mely mindnyájunknak 
jó, járható út!” 

                                              Mezei Anna 

nyugalmazott iskolaigazgató

                           Egy régi keresztelő                                                                  (Thaler Tamás fotója) 
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Búcsúzunk 
 

Mi, visegrádi reformátusok is mélységes fájdalommal 

gyászoljuk Isten igaz és hű szolgáját, Kalász István kano-

nok urat. Meggyőződésünk, hogy március 7-én elhangzott 

az égi szózat: ,,Jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál 
hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe!” 

(Mt 25,21).  

Isten példamutató szolgája volt. Az evangéliumot nem 

csak hirdette, hanem élte. Nyáját pásztorolta, féltette, gon-

dozta, az elesetteket fölemelte, a betegeket vigasztalta és 

bátorította. Hívei jobban tudják, hogy közérthető, mindig 

tanító prédikációi generációkat tereltek a helyes útra. A ke-

reszténység egységét mélységes meggyőződéssel hirdette. 

Nem feledjük a közös istentiszteleteket, az ökumené gya-

korlatban való megvalósítását, melyet neki köszönhetünk. 

Egyháza törvényeire szigorúan és következetesen őrkö-

dött. Őt valóban a szeretet mellett mélységesen tisztelni 

kellett.  

Kedves emlékek sora jut eszünkbe. Én pedagógus társam-

ként is tisztelhettem: egy alkalommal szünetben beszélget-

tünk az udvaron, a gyerekek futballoztak. István atya hóna 

alatt az elmaradhatatlan aktatáska. – Tessék csak megfogni! 
– nyomta kezembe a táskát, és a következő percben már 

rúgta a labdát a fiúkkal.  

Mikor férjem meghalt, átmentem a parókiára, elrendezni 

a sírhely dolgát. – Laci bácsi meghalt? – nézett rám döb-

benten. – Megyek, és meghúzom a harangot. És ment. Fér-

jem református temetésén szeretetteljes, kedves beszédet 

mondott. Pedig én nem is mertem volna ezt kérni. Ő tette, 

kérés nélkül is. Olasz–magyar párt adott össze a templom-

ban. Lányom volt a tolmács. A szertartás után derűsen 

mondta lányomnak: – No, mi alaposan összeadtuk ezt a 
párt. A katolikus pap és a református tolmács. 

A veszteséget felmérni sem tudjuk. István atya, őrködj fe-

lettünk odafentről. Segíts, hogy megtarthassuk mindazt, 

amit te több évtizedes munkáddal fölépítettél. Te tanítottál 

bennünket arra, hogy bár a liturgia lehet római vagy genfi, 

de a Megváltó szeretetében egységben vagyunk. 

Amíg élünk, példaképnek tekintjük személyedet és mun-

kádat.                            Cseke Lászlóné 

nyugdíjas tanárnő, a református gyülekezet tagja 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A derűs mosolyú  

István atya 
                     

 

 

Sík Sándor:  
 

 

Az iskolaház folyosója sarkán  

Zsibongva, fürgén, tavaszias tarkán  

Mennek előttem a fiatalok,  

A lépcsőfokot hármával ugorván. 
 

Köszönnek, annak rendje-módjaképpen:  

Tudják, ki vagyok, hisz ott lóg a képem  

Valahol egy falon a folyosón  

Régvolt tanárok képei körében. 
 

Amint egyik-másikkal összenézek,  

Elnehezülnek vállamon az évek,  

Olyan avultnak érezem magam,  

Mint egy elszürkült történelmi képet. 
 

De én kilépek rozsdás keretemből 
 
 

             ÖRÖKÖSÖK 
 

S szürkült kezemmel, nem-szürkült  

   szívemből  

Áldást intek a sietők után,  

Atyai áldást, – a történelemből. 
 

Meghalljátok-e a múltbeli áldást,  

Kik a holnaptól várjátok a váltást?  

Mindegy, megfogan, hallatlan is, érzem,  

A nagyapai Istenhez-kiáltás. 
 

Dús örökséget nem adhat apátok: 

Csak ami voltam, azt hagyom reátok,  

De hogyha (Isten adja!) megfogan,  

Boldog lesz tőle késő unokátok. 

Csak ami vagyok: azt, hogy szépen  

   éltem, 

Igaztól, jótól, széptől sose féltem, 

De ami nem szép, ami nem igaz, 

Ami nem is jó, azt is, most is, értem. 
 

Megértem azt is, aki nem ért engem, 

Tudok ölelni múltat a jelenben. 

És akarom ölelni a jövőt, 

S szolgálatára magamat jelentem. 
 

Szolgálatára embernek, világnak, 

Nagy Istenemnek, kicsike hazámnak, 

Vén magam helyett, örökösökül, 

Fiúk, fiaim, titeket ajánllak. 
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„Tiszi” és a hittantábor 
 

Kalász atya életének ez a fejezete 1988-ban egy karácsonyi 

pásztorjátékkal kezdődött. Abban az évben remek kis nyolca-

dik osztályos társaság verődött össze 18-19 éves fiatalok (köz-

tük jómagam) vezetésével, hogy a Jézuska-várás alkalmával 

egy kis színdarabbal lepje meg a gyerekeket. A kis csapatot 

összerázták a próbák, és karácsony után is szerettek volna 

együtt maradni, majd az általános iskola után együtt hitta-

nozni. Kistiszi, ahogy akkoriban hívtuk, azonnal a kezdemé-

nyezés mellé állt. Helyet adott a plébánián az irodájában, ahol 

hetente-kéthetente összegyűltünk. Mi, nagyobbak, kaptunk 

tőle egy könyvet az „élet nagy kérdéseivel” kamaszok szá-

mára megfogalmazva, és hagyta, hogy mi készüljünk fel és 

irányítsuk az egyes beszélgetéseket. Ő ült csendben valahol a 

háttérben, és csak akkor szólalt meg, ha arra szükség volt. 

Ügyesen irányította csetléseinket, botlásainkat, hisz akkoriban 

hitoktatói képzésről még csak nem is álmodhattunk. Ha ko-

moly hitkérdések kerültek szóba, szívesen magyarázott és na-

gyon ügyesen közvetített kis csoportunk és a plébániát irá-

nyító, számunkra kissé konzervatív gondolkodású Gianits 

atya között.  

Csapatunk Kistiszi szárnyai alatt egyre jobban összeková-

csolódott, a fiatalok szívesen vettek részt a következő években 

is a karácsonyi pásztorjátékokban és 1989-ben ezzel a kis 

maggal elindulhatott a 12 évig tartó ős-hittantáboros korszak. 

Az első évben még egyikünknek sem volt jogosítványa. Tiszi 

és Édesanyám hozták naponta a friss élelmet és az egyéb szük-

séges dolgokat, hazafelé pedig vitték a híreket, leveleket. 

Tisztelendő Úr a táborokban gyóntatott, lelki napot tartott, mi-

sézett, ha úgy hozta az élet, az erdei kápolnában esketett tá-

borvezetőket vagy elsőáldoztatott megtérő nagyobb fiatalo-

kat. Az első pár évben még a bőrt is együtt rúgta a táborlakók-

kal. Türelmes volt, hagyta, hogy a táborok kiforrják magukat. 

Egyetértett azzal az elképzelésünkkel, hogy a hitről elsősor-

ban a tetteink beszéljenek, hogy a gyerekek ne csak az imában, 

hanem a közös és közösségi cselekvésben tanulják meg az 

egymásra való odafigyelést és a szeretetet, hogy élménysze-

rűvé váljanak az esti közös imák és a tábori misék. Látta, hogy 

a történelmi játszóházas kerettörténet, ami köré a hittantábo-

rokat egy-egy évben felfűzzük, nem akadályozza, hanem 

segíti a gyerekeket és a fiatalokat, hogy Istenhez közelebb 
kerülhessenek. Akkor is kitartóan támogatott bennünket, ami-

kor kinőttük a környékbeli táborhelyeket és kicsit messzebbre 

költöztünk. Továbbra is több alkalommal meglátogatott min-

ket, misézett, gyóntatott és lehetett kérni tőle „szabad” beszél-

getéseket. Voltak olyan évek, amikor egy-egy szeminarista 

kispap is részt vett a hittantáborban. Tisztelendő Úr nyitottan, 

kedvesen fogadta őket, hagyta, hogy a gyerekekkel többféle, 

akkor még alternatívnak számító hitoktatási módszert is kipró-

báljanak, bölcsen, türelemmel igazgatta „munkájukat”.  

A hittantáboros ministráns gyerekek és az ifjúsági hittanosok 

számára év közben is szerveztünk programokat, gitáros misé-

ket. Kistiszi mindenütt ott volt, szívesen vett részt a játékos 

vetélkedőkön és szeretett kirándulni. Egy börzsönyi túra al-

kalmával számháborúztunk. Ő felmászott egy fára, és óriási 

kárt okozott az ellenséges vonalakban. Rendkívül élvezte a já-

tékot, akár csak a gyerekek. Hosszú éveken át segített kapcso-

latot tartani a Beer Miklós vezette pilismaróti cserkészekkel, 

hogy a két plébánia fiataljai együtt is csinálhassanak progra-

mokat. 

A hittantáboros és ifjúsági hittanos csapatból szinte minden-

kit ő keresztelt, a legtöbben nála voltunk elsőáldozók, sokun-

kat esketett, ő keresztelte gyermekeinket és sajnos néhányun-

kat el is temetett. Eközben Kistisziből több ranggal rendelkező 

egyházi méltóság lett, azonban ugyanolyan szerény és közvet-

len maradt. Amikor összefutottunk az utcán, mindig volt hoz-

zánk néhány kedves szava, bánat és gyász idején pedig tudta, 

hogyan vigasztaljon és adjon további lendületet. Lelki atyánk 

volt, része az életünknek, szerénysége, alázata, példamutatása, 

az Isten és a közösségünk szolgálatban eltöltött hosszú évei 

számunkra is kijelölték az utat. Tudjuk, hogy ő már jó helyen 

van, mégis nagyon hiányzik. Emlékét megőrizzük a szívünk-

ben és megpróbálunk aszerint is élni, amit tőle, általa a Jóis-

tenről tanultunk, tapasztaltunk.  

Adj Uram örök nyugodalmat Néki, és az örök világosság fé-

nyeskedjék Néki! 

Vaik Dóra 

 

Búszúzás Kalász Atyától 
 

Kalász István tisztelendő úr már a kezdetektől fogva támo-

gatta és patronálta a cserkészcsapatot Visegrádon. Jól ismerte, 

hogy milyen értékeket képvisel ez a mozgalom, tisztában volt 

munkásságunkkal.  

Amikor pár éve a csapat újjá szerveződött és ismét jelentős 

létszámmal kezdtünk el működni, az elsők között volt, aki ér-

deklődni, kérdezősködni kezdett irántunk. Sőt, ösztönzött is 

minket, éreztetve velünk, hogy helyes, amit csinálunk, és fon-

tos, hogy van egy ilyen mozgalom Visegrádon is. Ha többen, 

akár az egész csapattal megjelentünk a szentmisén, külön kö-

szöntött minket, megkért, mondjunk pár szót a csapatról a hí-

veknek. Figyelt ránk, tudott rólunk, és tőle telhetően támoga-

tott minket.  

Köszönjük Neki a biztatást, a soha nem múló lelkesedést, 

amellyel felénk és a gyerekek felé fordult!  

Végezetül Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of 

Gilwell (Bi-Pi, a cserkészet megalapítója) utolsó levele rész-

letével búcsúzunk Kalász atyától, hisz a levél mondanivalója, 

üzenete tökéletesen igaz Őrá is.  

,,Kedves Cserkészek! Ha valaha láttátok már a Peter Pan 
című filmet, emlékeztek, hogyan mondta el a főkalóz búcsúbe-
szédét minden alkalommal, attól tartva, hogy amikor eljön a 

halál órája, nem lesz már ideje a búcsúra. Így áll a helyzet 
velem is, és – bár nem haldoklom – most én is búcsúüzenete-
met akarom elküldeni nektek. 

Emlékezzetek arra, hogy ez az utolsó üzenet, amelyet tőlem 
valaha kaptok, véssétek hát jól emlékezetetekbe. Nagyon bol-
dog életem volt, és azt akarom, hogy a tiétek is az legyen. 

Hiszem, hogy Isten azért teremtett bennünket ebbe a szép vi-
lágba, hogy boldogok legyünk, és élvezzük az életet. Csakhogy 
a boldogság nem a gazdagságból ered, nem a sikeres karrier-
ből és nem saját vágyaink kielégítéséből. 

Legyetek elégedettek azzal, amit kaptatok, és használjátok 
föl a lehető legjobban. Nézzétek a dolgok derűs oldalát, ne a 
borúsat. 

Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott boldog-
ság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb 
állapotban magatok mögött hagyni, mint ahogy találtátok: 
úgy, amikor eljön halálotok órája, boldogan halhattok meg 
abban a tudatban, hogy nem vesztegettétek el az időtöket, 
megtettétek, amit tőletek telt. 

Legyetek készen a boldog életre és a boldog halálra. Ragasz-
kodjatok mindig a fogadalmatokhoz – akkor is, ha már nem 
vagytok gyerekek. Isten segítsen ebben benneteket. 

Barátotok: Robert Baden-Powell” 

823. Mátyás király cserkészcsapat 
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,,Hullatja levelét az idő vén fája.’’ 
(Arany János: Buda halála) 

 

Nem tudom elhinni, hogy elment közülünk. Én még arra 

emlékszem – amikor vagy negyven-ötven éve –, már itt 

működött mint ifjú káplán az akkori plébános, Gianits atya 

mellett. Fiatal volt és rugalmas, együtt focizott a hittanos 

gyerekekkel és példájával oktatta szépre-jóra az ifjúságot. 

Akkor még nem volt 11-es út, az autóbusz a Mátyás-szo-

bornál a falu Fő utcájába kanyarodott (még a házunk előtt 

is volt megállója). A platánsor egyenesen a kápolnához ve-

zetett, a kápolna hátsó faláról a kereszten függő Krisztus 

várta a híveket. 

Egyszer a Duna-parton sétálva, a templom tetején, a ket-

tős kereszt tövében egy embert láttam tevékenykedni. Ő 

volt az. A falu papja! Egy éjszakai vihar kitekerte a tor-

nyocskán a keresztet, azt igazította meg. Nemrég megkér-

deztem tőle, emlékszik-e még erre. ,,Ó, Istenem! – mondta 

szelíd mosolyával –, de rég volt!” Bizony, sok év telt el 

azóta! Visegrádon is többször fenyegették az árvizek. 2002 

nyarán is nagy árhullám közeledett. A falu lakossága éjjel-

nappal töltötte-hordta a homokzsákokat, a kisgyerekek él-

vezték a nagy homokdombokat, és kis lapátkájukkal ők is 

töltögették a zsákokat. Az asszonyok friss vízzel, pogácsá-

val erősítették a férfiakat. Aztán elmúlt a vész, a Duna 

megszelídült, de a rendcsináláshoz már elfogyott az ener-

gia. És mit látok egy délutánon? Az atya a kápolnánál üríti 

a zsákokat, egyedül, segítség nélkül és közben mondja a 

napi imádságait. Az évek múltak. A férjem halálos ágyánál 

együtt volt a család. Ő feladta a szent kenetet, kezében a 

szent ostyával, mindannyiunkat megáldoztatott. A kavaro-

dásban valahogy besurrant a két kutyánk is, és megálltak 

az ágy mellett. Egyikünk ki akarta vinni, de  az  atya  szelí- 
 

  
Elsőáldozók ajándéka Kalász atyának (batik) 

 

den ránézett, és azt mondta: ,,Hagyják őket, ők is Isten te-
remtményei. Én erdészházban nőttem fel, nem zavar a je-
lenlétük.” 

Még sok ilyenhez hasonló történetet lehetne fölsorolni, 

ezeket nem lehet elfelejteni, amint István atya emléke is 

sokáig megmarad szívünkben.                                   GNN 

 

Emlékmorzsák 
 

Néhai Pándi János ref. lelkipásztor 2003. január 17-én 
így köszöntötte Kalász atyát: ,,A római levélben Pál apostol 

arra biztat, hogy ’örüljetek az örülőkkel…’, de a most idézett 

levélben is felszólít az örvendezésre: ’Örüljetek az Úrban 

mindenkor…’ A jelen alkalomkor pedig különösen van 

okunk örvendezésre, mivel Apát Úr Isten nagy jóvoltából be-

töltötte 60. születése napját. … Az elmúlt megpróbáltatás sú-

lyos évtizedei alatt megtanultuk egymást becsülni és szeretni, 

hiszen mindannyian Krisztushoz tartozunk, s az egyetlen élő 

szent egyháznak tagjai vagyunk. 

Visegrádra kiköltözve kezdettől megtapasztaltam az Atya 

őszinte szeretetét. Talán első református lelkész vagyok, aki 

ebben a templomban igét hirdethetett. Köszönöm minden itt 

élő református és evangélikus iránti jóindulatát, szeretetét. 

Különösen köszönöm Istennek azt, hogy ennek a gyülekezet-

nek felelős őrállója és hűséges pásztora, s bizonyos vagyok 

abban, mindvégig az is marad. Isten ajándékozhat Atyának 

is még éveket a gyülekezetében való szolgálatra: a minden-

napi munkához adjon testi, lelki erőt, s a végzett munkában 

sok örömet. Életében soha ne legyen aggodalmaskodás, sok-

kal inkább legyen ott a mindenekért való hálaadás, Tapasz-

talja meg minden időben, hogy vele van a békesség Istene. 

Legyen áldott közöttünk végzett szolgálata. Tartsa Isten meg 

közöttünk hosszú ideig!” 
 

Ez az alkalom adott lehetőséget arra, hogy közelebb ke-

rüljünk hozzá: több lett, mint utcabéli ismerős. Azóta eltelt 

tizennégy esztendő, s minden évre jutott egy-két emléke-

zetes esemény, melyre az idő távolában ma is jó szívvel 

emlékszem vissza: kedves jelenség volt, amikor a misék 

végén hívta a kicsiket az áldásra: ujjával homlokukra ke-

resztet rajzolt. Említhetném még a nyári koncerteket, ami-

kor is köszönetet mondott, kifejezve a hálát azért az ado-

mányért, amit a Teremtő adott a fellépő művészeknek. 

Jelentős esemény volt 2009-ben a református templom 

felszentelése: meleg hangon köszöntötte gyülekezetünket, 

örülve Isten háza felépülésének. Nem is gondoltuk, hogy 
néhány év után a katolikus templom renoválása idején fél 

éven át mi láthatjuk ,,vendégül” a szentmisék megtartására 

a katolikus testvéreket. Az ünnepélyes hálaadás mindenki 

számára emlékezetes esemény maradt.  

Különös alkalmak voltak az ökumenikus imahetek, ahol 

katolikus, evangélikus és református gyűlt egybe, éne-

kelve, imádkozva; oldódva a szeretetvendégség adta köz-

vetlen légkörben. Emlékezetes volt a tavalyi találkozás, 

amikor a kerékagy és a küllők példázatával szemléltette Is-

ten–ember, illetve ember–ember kapcsolatát. 

Gyakorta találkozott, beszélgetett családom más tagjaival 

is, őszinte érdeklődés sugárzott kérdéseiből. Tiszteltük és 

szerettük. 

Az idei imahét betegsége miatt elmaradt, de a kórházból 

kijövet örömmel közölte, hogy túl van a vizsgálatokon. Ám 

a március 8-i reggeli csendítés rosszat sejtetett, s hamaro-

san híre ment, hogy Kalász atyát az Úr magához szólította. 

Eltávozása nagy veszteségünk, hiszen szimpatikus alakja 

hozzánőtt városunkhoz és szívünkhöz. Legyen hála életé-

ért, szolgálatáért! Embersége, toleranciája, gondoskodó 

szeretete valamennyiünknek hiányozni fog! 

                                                                   Borsody István 

utcabeli tisztelője 
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A búcsúzás órái az esztergomi bazilikában 

Sok visegrádi köszönt el Kalász atyától 
 
 

Graduale és RequiemGraduale és RequiemGraduale és RequiemGraduale és Requiem    
 

(részlet) 
 

,,Requiem aeternam domina eis Domine.” 
 

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, 

nekünk… nekem… 

Szemlélő szép esteket, 

emlékező őszi napokat, 

pihenőpadokat a parkban. 

Elfáradtunk… Elfáradtam. 

Vágyunk se más, 

megcsitulni benned. 

Békéd legyen a békénk, 

VILÁGOK FELETTI BÉKE! 

Tisztességünk a tisztességben. 
 

Adj, Uram, örök nyugodalmat, 

ki minden teremtményt meghallgatsz, 

hallgass meg minket. 

Amen. 
 

                                         (Magyar László)  
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