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Dr. Székely János megyéspüspök gondolatai a Boldog Batthyány László  

Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szentmiséjén 

Kedves Gyerekek!  

Mostantól lesz egy titokzatos, új tanítótok, maga Jézus. Ezt hallottuk itt a Bibliából, az 

evangéliumból, azt mondta: „Tanuljatok tőlem”, így folytatta „mert szelíd vagyok és 

alázatos szívű”. Jézus tanít a szelídségben. Mit jelent, ha valaki szelíd? Azt jelenti, 

hogy nem erőszakos. Nem gondolja azt, hogy annak van igaza, aki jobban kiabál, vagy 

esetleg verekszik. Volt egyszer egy nagyon erős szamuráj, talán halottatok szamurá-

jokról, akik karddal küzdenek, ez is egy ilyen erős, japán szamuráj volt. Suhogtatta 

állandóan a kardját mindenki rettegett tőle. Találkozott egy öreg szerzetessel, aki so-

vány volt és nem volt túlságosan erős. A szamuráj bátran ment felé, megkérdezte 

tőle: „Nem félsz tőlem? Én vagyok itt a környéken a legerősebb ember.” A szerzetes 

semmi félelmet nem mutatott. Azt mondta, ha olyan erős vagy, itt van egy hatalmas 

faág, - olyan vastag volt, mint egy embernek a lába-, mondta: „Egyetlen suhintással 

vágd le!” A szamuráj nekigyürkőzött, suhintott egy nagyot, levágta. Mire szerzetes azt 

mondta, mivel nagyon erős vagy akkor most illeszd vissza! Úgy, hogy újra növekedje-

nek rajta az ágak, hajtson újra hajtásokat, legyenek levelei, gyümölcsei. Mire a sza-

muráj azt mondta, arra képtelen vagyok, az lehetetlen.  

Kedves Gyerekek!  

A nagy erő nem az erőszak, nem ahhoz kell nagy erő, hogy valaki kiabáljon, veszeked-

jen. Sokkal nagyobb erő kell ahhoz, hogy békességet teremtsetek, a bölcsességhez. 

Egy családban is veszekedni, kiabálni könnyű, de például férjnek, feleségnek egymást 

szeretni egy életen át, egymást boldogítani az nem mindig annyira könnyű. Az igazi 

nagy erő, ehhez kell. Jézus tanít titeket a szelídségre, a szelídség erejére.  

Az iskolának a nevét Boldog Batthyány László adja, aki itt Körmenden élt egy nagyon 

szép családi életet. Boldog családapa volt és boldog férj. Azért, mert a feleségét na-

gyon-nagyon szerette és a felesége is őt. A sok-sok gyermeküket is nagy szeretettel, 

vidámsággal és hittel nevelték. A legidősebb fia, Ödön egyszer leírta, hogy milyenek 

látja ő az apukáját. Olvasnék ebből egy néhány gondolatot. Azt mondja, „Az én édes-

apám szent, de életre való. Komoly és rendkívül vidám. Nem találok szavakat. Ha va-

lakinek valami nehézsége van, egy szó és ő megért. Milyen szépek a pillanatok, ami-

kor egészen kitárom a lelkem és szívem mélyét annak, akiről tudom, hogy minden 
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ügyemet úgy tekinti, mintha csak a sajátja lenne”. Aztán folytatja, hogy „Milyen az én 

édesanyám? Amint én őt ismerem, jobban örül, hogy férjének némely tulajdonságát 

törekedtem leírni, mintha saját magáról lapokat írtam volna. Hű és szerető társa min-

denben apánknak. Száz meg száz oldalra osztogatja intelmeit, dicséretét, buzdítását. 

Anyám az egész ház lelke. Boldogabb családot azt hiszem, egy könnyen nem lehet 

találni széles e világon.” 

Kedves Gyerekek!  

Aki megtanulja a szelídséget, a szeretetet, az boldog ember lesz, annak boldog csa-

ládja lesz. A katolikus iskola ilyesmikre szeretne tanítani, élni akar tanítani. Aztán Jé-

zus azt mondta, hogy „tanuljatok tőlem, mert alázatos vagyok”. Mit jelent az, hogy 

alázatos? Volt egyszer egy nagypapa, aki a kis unokáját vitte a szántóföldek mellett 

és az unoka elcsodálkozott, hogy vannak búzaszálak, amik peckesen, nyílegyenesen 

állnak, de vannak, amik nagyon meghajlottak. Csodálkozott a kis unoka, kérdezte, 

hogy miért van ez így? Mire a nagypapa mosolygott és azt mondta, nézd meg jobban! 

Ha odafigyelsz, lehajolsz, látod, hogy amelyik kalász peckesen áll, annak a kalásza 

mind üres, nincsenek benne szemek. Amelyik mélyen meghajol, annak a kalásza tele 

van. Aztán a nagypapa még hozzá tette, így van ez az emberekkel is. Ha valakinek a 

feje meg a szíve üres, akkor igen gyakran az orrát fenn hordja. Nagyképű, gúnyolódik 

esetleg, másokat talán lenéz. Ha valakinek a szíve meg a feje tele van bölcsességgel, 

jósággal az az ember alázatos.  

Kedves Diákok!  

Jézus szeretne benneteket tanítani alázatra, szelídségre, de még egy nagyon fontos 

dologra talán a legfontosabbra, arra, hogy van egy Mennyei Atyátok. Aki végtelenül 

szeret minden embert. Ő alkotta a világmindenséget, tenyerén tartja a világot. Job-

ban ismer minket, mint mi saját magunkat. Aki soha nem hagy el. Akihez mindig for-

dulhatunk. Neked is van egy szerető Mennyei Atyád, aki ismer téged, alkotott téged.  

Volt egyszer egy kisfiú, aki iskolába mindig nagyon piszkos körmökkel ment, gyászke-

retes körmökkel. A ruhája mindig gyűrött volt, kócos volt, görnyedten állt, nagyon 

csúnyán beszélt és soha nem tudott semmit, nem tanult, lusta volt. Ez a kisfiú egyik 

délután elkezdett kutatni otthon a fiókokban és talált egy hatalmas, nagyon régi 

arany pecsétgyűrűt egy nagyon nagy gyűrűt. Nagyon-nagyon elcsodálkozott, este 

édesanyját megkérdezte, hogy mi ez a gyűrű, honnan van? Mire az édesanyja kicsit 
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megijedt, de aztán azt mondta, nem akartuk eddig neked mondani, de ha már meg-

találtad elmondom, ez a családunk régi, ősi pecsétgyűrűje. Ha a régi világ lenne, akkor 

te grófnak születtél volna. A te nagyapád, dédapád gróf volt. Mesélt az édesanyja a 

családnak a hőstetteiről. A várakról, ahol laktak, a nagy csatákról, ahol győztek. Kisfiú 

ámulattal hallgatta. Másnap reggel, ahogyan fölkelt arra gondolt, hogy egy gróf nem 

járhat ilyen gyászkeretes körmökkel, gyorsan megmosta a kezét, levágta a körmeit. 

Aztán gondolta, szépen kell egy grófnak felöltözni, szépen felöltözött, kihúzta magát, 

megfésülködött. Beért az iskolába, azt gondolta, egy gróf mégsem beszélhet csúnyán, 

azonnal abbahagyta, soha többet nem jött ki a száján csúnya szó. Aztán arra is gon-

dolt, a gróf nem lehet a legbutább az egész osztályban. Elkezdett nagyon tanulni. Két- 

három hét alatt ez a kisfiú teljesen megváltozott.  

Kedves Gyerekek!  

A ti ujjatokon is van egy titokzatos pecsétgyűrű. Mindannyian a Mennyei Atya gyer-

mekei vagytok, ami sokkal nagyobb méltóság, mint grófnak lenni. Nagyobb dolog, 

mint bármilyen földi csillogás. Ha valaki ezt kezdi megsejteni, a szíve megtelik öröm-

mel, az élete átalakul. Ennek az iskolának a legnagyobb kincse ez, van Mennyei 

Atyánk. Nem a semmiből a semmibe tart az életünk. Ő az, aki alkotott, ő az, aki a halál 

kapujában kitárt karokkal vár minden embert. Az életünknek van oka, és van célja, 

van beteljesedése. Hálát adunk ezért a tanévnyitóért. 

Kedves Tanárok!  

Azt kívánom mindannyiuknak, hogy nagyon nagy lelkesedéssel, tűzzel műveljék a tu-

dományaikat, a pedagógiának a módszertanát, művészetét úgy, mint eddig. Tegye-

nek meg mindent azért, hogy a saját tudományuknak a mesterei legyenek! Szépen, 

érthetően, vonzóan tudják újra és újra átadni a fiataloknak. Ehhez próbáljanak valami 

kicsit hozzátenni abból a fényből, abból a távlatból, amit Isten ad, amit ez a fajta vi-

lágszemlélet ad, amit Jézus hozott. Próbálják bevinni a mozdulatokba. az órák hangu-

latába, a gyerekekkel való bánásmódba. Tegyük hozzá ezt a pluszt, amitől az iskola 

szellemisége még gazdagabb lesz. 

Kedves Szülők!  

Gyermekeik nevelésének a legfőbb felelősei eddig is önök voltak és ezután is önök 

lesznek. Szeretném hálásan megköszöni a szülőknek az eddigi aktív közreműködést 
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az iskolánk átalakulásának szervezésében . Továbbra is nagyon számítunk a kedves 

szülők tanácsaira és segítségére.  

Kedves Gyerekek!  

Figyeljetek mostantól erre az új tanítómesterre, Jézusra is. Nyissátok ki előtte a szíve-

teket. Engedjétek, hogy tanítson benneteket. Engedjétek, hogy elvezessen titeket a 

Mennyei Atyához, hogy találkozhassatok vele, tanítson benneteket az alázatra, sze-

lídségre és a szeretet tudományára. 

 

Körmend, 2021. augusztus 31. 

 Dr. Székely János 

 megyéspüspök 


