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A bohóc, a tanár, az építész-
mérnök, és a pap

Akár egy vicc is kezdődhetne a címbéli szavakkal. Pedig nem vicc, hanem egy gyer-
mek álmainak állomásairól van szó. A „mi leszel, ha nagy leszel?”-kérdésre válas-

zolt így interjúalanyom, élete különböző szakaszaiban. „A bohóckodás a legcsodálatosabb 
hivatás. Az volt az első szándékom, hogy az embereket megnevettessem, vagy máskép-
pen szólva, boldoggá tegyem. Azért is merem ezt is ilyen bátran felvállalni, mert ez volt 
a Jóisten első impulzusa felém, hogy: tégy másokat boldoggá. És én először úgy gondol-
tam, hogy úgy kell boldoggá tenni, hogy bohóckodom”–meséli Tamási József plébános. 
Májusi vendégünk nemcsak azért kötődik Soroksárhoz, mert többek között itt is ká-
plánkodott, hanem olyan értelemben is köze van templomunkhoz, hogy a gondjaira bízo-
tt martfűi templomot ugyanúgy az általunk is nagyra becsült Marosi Gábor építész tervez-
te, mint a miénket. Beszélgetésünk hangvétele néha tényleg közel járt a bohóckodáshoz, 
főleg amikor József atya az életéről beszélt; a templomépítéssel kapcsolatban megszólalt 
az építészmérnök; a fatimai üzenetet világos tanításként tolmácsolta. Mégsem tudtam egy 
percre sem elfeledkezni arról, hogy akivel beszélgetek, egy pap. Méghozzá boldog pap.

-Vallásos családban nőttem 
föl, tehát láttam, hogy nem 
fölösleges ember a pap, mert 
természetes volt, hogy szüleim-
nek, testvéreimnek, nagyszüle-
imnek rendszeres vallásos 
életük során szükségük van pap-
ra. Viszont soha nem volt pap a 
családban, én magam se hittem 
el sokáig, hogy ez tényleg igaz, 
hogy engem hív a Jóisten. Más 
dolgokon törtem a fejemet, de 
úgy ötödikes koromban írtam 
egy versikét, ami fennmaradt a 
családi archívumban, és abból 
derül ki, hogy papnak készülök. 
Leérettségiztem, és a matema-
tika-fizika iránti érdeklődésem, 
és az e tárgyakban való rá-
termettségem miatt biztosra 

vettem, hogy felvesznek a 
Műszaki Egyetemre, és nagyon 
meglepődtem, amikor kiderült, 
hogy nem sikerült a felvételi. 
Akkor hirtelenjében behív-
tak katonának, erre se voltam 
felkészülve, és szakszolgálat-
ra találtak alkalmasnak. Utána 
megtanultam egy szakmát, mert 
ugyan már nagyon spekuláltam a 
papságon, de belevágtam mégis 
az épületgépészet egyik nagyon 
komoly szakába, és kitanultam 
a felvonószerelés mesterségét. 
És ezután jelentkeztem Vácon 
a püspökségen,  elvégeztem a 
teológiát. Bercel, Tiszakécske 
után a harmadik állomáshelyem 
volt Soroksár, ahol egy rövid, 
de sűrű évet töltöttem, az ottani 

fiatalok, családok ma is élénken 
élnek az emlékezetemben, és 
néhányukkal még ma is kapc-
solatban állok. A rákosszent-
mihályi káplánkodásom után 
kerültem papnak Tiszaföldvárra, 
filiaként hozzátartozott Martfű, 
ahol a Marosi Gábor tervezte 
különleges templom felépült.
-Milyen volt Marosi Gáborral 
együtt dolgozni? 
-Jó volt. Ilyen óriási mun-
ka súrlódások nélkül talán 
nem is lenne normális dolog. 
Voltak vitáink, de mindketten 
nagyon akartuk, hogy ez egy 
gyönyörű templom legyen. 
Egy-két résznél beleszólhat-
tam a  dolgokba, mert nem kész 
tényekkel jött Gábor, hanem 
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leülhettük beszélgetni, tovább-
gondolni a dolgot. A katolikus 
vallás formavilága csodálatos, 
de nemcsak formavilága van, 
hanem misztériuma is. Ennek a 
misztériumnak kell hogy eleget 
tegyen a forma. És ehhez már 
kell egy olyan karizmatikus és 
hívő katolikus lélek, mint ami-
lyen Gábor volt. Ebben áll az 
ő Istentől kapott zsenialitása. 
-Tudom, hogy nagyon büszke 
volt erre a munkájára, bár a tem-
plom választott védőszentje nem 
könnyítette meg a tervezést. 
-Martfű volt az egyetlen városi 
rangú település az országban, 
ahol soha semmilyen templom 
nem volt. Amikor a rendszervál-
tozáskor jött a nagy lehetőség, 
megkértem Gábort, hogy épít-
sünk templomot. Szent Tamás 
templomot építettünk, mond-
ván, hogy még ilyen tamáskodó 
hely nincs az országban. Szent 
Tamás tiszteletére szentelt tem-
plom az országban sehol nem 
volt, mert hát furcsa is lenne, 
ha valakitől megkérdeznék: 
„-Na, és ki a védőszented? -Hát 
Hitetlen Tamás. –Na, azzal sokra 
mész!” Mitől lesz egy templom 
Tamás-templom – ez volt a 
kérdés. És jött az ötlet, hogy ak-
kor Tamás apostol életének két 
legfontosabb helyszínét kom-
ponáljuk bele a templomba: 
Jeruzsálemet, ahol találkozik a 
föltámadás után Jézussal, és In-
diát, ahol tizenhat évi működés 
után vértanúhalált halt. 
-Mindezeknek fényében milyen 
fontos üzenete van a mi, Fati-
mai Szűzanyának szentelt tem-
plomunknak?
-Azért is megyek szivesen, 
mert a szívem csücske a Mária-
tiszteleten belül is a Fatimai 
Szűzanya tisztelete. Négyszer 

jártam Fatimában, legutóbb tav-
aly szeptemberben. Két dolog 
miatt tetszik, először is odav-
agyok ezekért a gyerekekért: 
Ferencért, Jácintáért és Lúciáért. 
Jácinta a kedvencem, fogpisz-
káló lábaival, Ferenc az elma-
radhatatlan bojtos sapkájával, és 
ahogy ezek a gyerekek beépítik 
a szívükbe, az életükbe azokat 
a történéseket, ez döbbenetes. 
Másrészt Fatima politikai 
üzenete is egy nagyon komoly 
téma. Még talán az egyházunk 
sem vette elég komolyan ezt az 
üzenetet. Van már Fatimában a 
Berlini Falnak egy körülbelül 
két köbméteres darabja, nekem 
meg az járt az eszemben amikor 
megláttam, hogy ha komolyan 
vettük volna a fatimai üzenetet, 
akkor meg sem épült volna talán 
ez a fal. Még II. János Pál is csak 
azután vette komolyan Fatimát, 
hogy az ellene irányuló meré-
nylet május 13-án történt meg. 
Úgy gondolom, hogy ha komo-
lyan vettük volna a Medjugor-
je-i üzenetet, akkor meg nem lett 
volna délszláv háború. A Béke 
Királynője kérte ott is, hogy im-
ádkozzunk, éljünk normálisan, 
becsületesen, böjtöljünk, és ak-
kor elkerüljük a háborút. És erre 
mit teszünk még ma is? Kimeg-
yünk Medjugorjéba, ott néhány 
napig böjtölünk, imádkozunk, 
hegyet mászunk, majd haza-
jövünk és ugyanott folytatjuk 
az életünket, ahol abbahagytuk. 
Fatimával kapcsolatban ugyan-
ezt érzem. Újságcikk született 
arról, hogy akkor ott egy csoda 
történt. Tagadhatatlan volt a 
dolog, mégsem vették komoly-
an a Szűzanyának azt a kérését, 
hogy imádkozzunk, hogy a 
Szovjetunióból ne terjedjen 
tovább az ateista szemlélet. 

Nem vették komolyan, és a je-
lenések végeztével szinte egy 
időben kitört a nagy októberi 
szocialista forradalom…
-Ebből a magyarázatból úgy 
tűnik, mintha Mária mindig 
megpróbálna megmenteni ben-
nünket magunktól, a bűntől, 
rossz döntésektől. 
-Igen, de minden Mária-jelenés-
nek mégis az az elsődleges mon-
danivalója, hogy van honnan 
jönnie közénk Máriának, vagyis 
van feltámadás. És a föltá-
madás fényében élhetek, annak 
köszönhetően, hogy megjelent 
Mária, aki már kétezer évvel 
ezelőtt is élt, és még most is 
meg tud mutatkozni. Vagyis val-
ahol most is él. Minden Mária-
jelenés legfontosabb mondani-
valója ez: van Mennyország, van 
örökélet. Nem kell extra dolgo-
kkal kezdeni a megtérést, vagy 
a komoly vallásos életet, hanem 
az alapoknál kell kezdeni. Nem 
biztos, hogy abban kell, hogy 
álljon a vallásosságunk, hogy 
többféle imakötelezettségünk 
miatt nem tudunk nyugodtan 
lefeküdni aludni addig, amíg 
azoknak meg nem feleltünk. 
Elsősorban azt az üzenetet lenne 
jó beépíteni az életünkbe: hogy 
örökélet-tudatban éljünk. A ke-
serveinket, a szomorúságain-
kat is ennek fényében kellene 
kezelnünk. Érdekel bennünket, 
hogy mi lesz este a tévében, 
érdekel mi lesz holnap, de a 
legfontosabb – hogy mi lesz a 
halálunk után – az nem érdekel 
bennünket?  Pedig ez lenne a 
legfontosabb információ, ami-
hez hozzá kellene jutnunk. 
És ebben segít a jelenéseken 
keresztül nekünk Mária.

Sz. Horváth Edina
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Urnafülkék
válthatók
Fatimai

Szûzanya

Templom

altemplomában

Ügyintézés a templom nyitvatartása idején. 

Telefon: 06-30-266-3587, 06-1 630-2100              

Újtelepi Zarándok
Megjelenik félévente  a 

Fatima Csillaga Alapítvány 
gondozásában.

Szerkeszti és terjeszti a
 Szent István Plébánia

 1237 Budapest,Szent László 
u.149. 

Tel.:06-30-266-3587,
06-1-630-2100

A plébánia és zarándokház 
építésének adományait a 

17000019-11730196
számú bankszámlán gyüjtjük.

E-mail: szentistvanplebania
@gmail.com

Újra építkezünk!
2011 novemberében, még a hideg 
idő beállta előtt kezdődött a nagy 
munka újra. A KIM pályázatán 
nyert pénzből és adományokból 
elkezdődött a plébánia és zarán-
dokház építés kivitelezésének 
második üteme. A rendelkezésre 
állt pénzből sikerült a középső 
épületrész földszinti főfalait fel-
húzni és a hozzá tartozó födémet 
elkészíteni. Karácsony előtt 
néhány nappal került vissza az 
ideiglenes bádogtető, hogy a telet 
beázás nélkül vészeljük át. Nagy 
eredmény ez sok év várakozás 
után. Csak a remény és hit adta az 
erőt ahhoz, hogy ismét belevág-
tunk a nagy munkába. Tudjuk, 
hogy még sok évig fog tartani 
a felfordulás a házunk táján, de 
nagy a bizodalmunk abban, hogy a 
sok ima és támogatás segítségével 
egyszer a végére jutunk. Idén sz-
eretnénk a végleges tetővel be-
fedni az épületet,  utána a belső 
munkák következhetnek. Köszön-
jük a sok imát és adományt!

Tamási Ferenc

Kedves Zarándokok!
A Fatima Csillaga Alapítvány fő célja a fatimai eszme terjesztése, a fatimai zarándokhelyek támogatása, ka-
tolikus zarándoklatok támogatása, zarándokutak szervezése. Ezzel kapcsolatban egyházi  sajtókiadványok 
megjelentetésének támogatása, szervezése, a plébániák tevékenységének a szélesebb nyilvánossággal való 
megismertetése, közreműködés és segítségnyújtás minden egyházi média terjesztésében és létrehozásában.

Kérjük támogassa a Fatima Csillaga Alapítványt és rendelkezzen úgy, 
hogy adója egy százalékát alapítványunk kaphassa meg!                                                                          

A kedvezményezett adószáma:18258789-1-43
A kedvezményezett neve:Fatima Csillaga Alapítvány
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Idén is szeretettel várunk minden zarándokot 
templomunk májusi búcsújára!

Számunkra mindig nagy öröm az, hogy tavasszal megtelik templomunk az 
ország különböző településeiről érkező zarándokokkal. Ha sok Máriatisztelő 
ember összegyűlik, akkor átéljük az imádság erejét, Máriával imádkozunk ab-
ban a reményben, hogy imánk meghallgatásra talál. Nagyszerű élmény olvas-
gatni Zarándok könyvünket, melyben sokan beszámolnak imameghallgatá-

sokról, és tanúságot tesznek reményükről az imával kapcsolatban. 

Vendégünk

Tamási József
a martfűi Szent Tamás templom 

plébánosa

IDEI BÚCSÚNK PROGRAMJA:

     Május 13 vasárnap:    9 óra zarándokok fogadása
               11 óra Ünnepélyes rózsafüzér
               12 óra Ünnepi Szentmise, vendég Tamási József plébános
    Körmenet a Szűzanya feldíszített szobrával.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

(Bp. 1237 Szent László út 149 tel.: 06-30-266-3587; Megközelítés: A határ úti metró ál-
lomástól a 123- as busszal, autóval az M0-ás autóút felöl az M5-ös bevezető szakaszán 

érdemes jönni.)

Készült a Nemzeti Együttműködési Alap 
támogatásával!


