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Pete Polgár Máté: Mennyei születésnapos  

Zsámár Péter születésnapjára 

Szeptember 20. Zsámár Peti kispap barátunk születés-

napja. Immár tizenhetedik éve nem ünnepli velünk 

itt a múlandóság világában. Így az első őszi hónap 

idejére meggyengül a nap ereje, az első falevelek 

már hullnak a fákról, eszünkbe juttatja, az idő múlik 

és az ifjúi tündöklés is halványul. Az élet rövid és 

múlandó, de vannak maradandó kincsek, amelye-

ket érdemes a földi küzdelmekben elraktározni. Ez 

adja a valódi gazdagságot, melyet jellemgazdag-

ságnak nevezünk, állandósult jó tulajdonságok ösz-

szességének. 

Hiába a több mint másfél évtizedes hiány, nem felejtjük Peti emlékét, arcának ragyogását, 

mélyen szántó gondolatait, szelíd természetét. Hirtelen elmenetele miatt ma is vi-

gasz a Szentírás szava: 

„Az igaznak azonban, ha időnap előtt hal is meg, nyugalomban lesz része. Mert a 

tisztes aggkort nem a hosszú élet adja, nem függ az évek számától. Sokkal többet ér 

az embernek a megfontoltság, mint az ősz haj és a bűntelen élet, mint a magas kor”. 

(Bölcsesség 4,7-9) 

Ma is beszélünk Péterről, a közös emlékekről, beszélgetésekről és még mindig látjuk az arcát, 

amelyen a hit ereje sugárzott át. Minden hiteles keresztény életpéldája világítóto-

ronyként áll előttünk és mutatja az irányt. Tombol a pop kultúra a kilencvenes éveket 

írjuk: pattog a kosárlabda a lakótelepeken, a gengszter rap korán tanít káromkodás, 

léhaságra, restségre. A lányok egyre többet mutatnak magukból, elfelejtik az öltöz-

ködés és a kereskedelem közös törvényét: aki sokat tesz a kirakatba, annak kevés 

marad raktáron. A fiúk úgy gondolják vagányok, hogy kisfiúként nagyfiúsat játszanak: 

beszólások, italozások, hangoskodás még nem tesz nagykorúvá. Hirtelen jött a nagy 

szabadság, így nem lesz boldog jövő Magyarország, mert a holnap nem a felelőtle-

neké. 
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Ebben az időben a Szent Erzsébet plébánián lelkes ministráns közösség, ifjúsági csoport mű-

ködik. Zsámár Peti arca előttünk ragyog még az évtizedek homályán át is. A hit annyit 

jelent, komolyan vesszük azt, amit Isten nekünk mond, amit nekünk hinni tanít hite-

les tanúi, egyháza által. Az első zsoltár így szól: „Boldog ember, aki nem indul a go-

noszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők 

közé”. Egy komoly fiatal, aki nem megy birkamód a felelőtlen szabadosság sztrádáján 

tévelygő tömeggel, nem gúnyolódik a hit igazságain, mintha attól bármi is hitelét ve-

szítené, hanem kellő komolysággal készül az életre. Az életre, amelynek alkotója Te-

remtőnk, mennyei Atyánk kijelölt hivatást, küldetést mindenki számára. Arany Já-

nos: Családi kör versének egy ismert sora áll előttünk: „E fiúból pap lesz, akárki meg-

lássa!” Ezt látták benne sokan és imádkoztak is érte, tették ezt akkoriban, amikor 

kezdett rohanóvá válni a világ. Jól tudták a hívő lelkek, égető szükség lesz értékőr-

zőkre, érték és igazságközvetítőkre. Érettségi után egy év munka, majd a Győri sze-

mináriumban kezdte meg tanulmányait. Kitartó szorgalom a tanulmányokban, szelíd 

szeretet a társak iránt, sok idő a Mesterrel a kápolnában. Egy kitérő a pálos rendnél, 

mely mutatja, hogy milyen buzgón kereste az Isten akaratát. Negyedéves kispap, 

amikor 2005. május 23-án a győri Apor ünnep után érte a baleset, amely elhívta őt a 

földi hazából. A közösségünkön túl városunk és egyházunk is megrendülten fogadta 

a hírt. Pénteken a gyászmise lett Peti újmiséje, csak így emlegettük akkoriban. Bren-

ner József helynök úr szentbeszédében hangsúlyozta: 

„Pétert háromszor hívta az Isten. Először a keresztségben hívta meg őt a keresztény 

életre, majd meghívta őt papjának és végül a harmadik hívás is elérkezett meghívta 

őt örök országába”. 

Akkoriban már mi alkottuk az ifjúsági csoportot, akik talán először szembesültünk a múlan-

dóság megrázó érzésével. Készültünk az Egyházmegyei métabajnokságra. A teme-

tést követő napon, a Határőr pályán tartottunk edzést a közeledő tornára. Napsüté-

ses szombat a gyep smaragdzöld, mikor Laposa Pisti lépett középre és ennyit mon-

dott: „A mai játékunkat és a tornát ajánljuk fel a Zsámár Petiért!” Fiúk, lányok egy 

szívvel így tettünk. A szombathelyi Szalézi Plébánia udvarán rendezett tornát meg-

nyertük. Amikor az első helyezetteknek járó díjat átvehettük a záráson, egy nagyobb 

jutalmat is kaptunk. A mögöttünk maradt csapatok több tagja odakiáltott: a fair play 

vagyis tiszta játék díj is őket illeti. Nemcsak győzni akartunk, de becsülettel is játszot-

tunk. Úgy érzem ennyi év távlatából, akiért játszottunk velünk volt és segített ebben. 
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Azóta gyorsabb lett a világ és benne sokan felnőttünk, de még mindig emlékszünk Zsámár 

Petire, aki azt juttatja eszünkbe, hogy vegyük komolyan Isten hívását. Mindenkinek 

szól ez az üzenet: papoknak, kispapoknak, családosoknak és minden hívőnek. Előt-

tünk áll példaként, hogy ne feledjük az elköteleződés, a hűség szentségét. 

Szeptember 20. Zsámár Peti kispap barátunk születésnapja, amit 17-ik éve már nem velünk 

ünnepel. Jézus Krisztus mondja: „Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, 

az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust”. (János 17,3) Peti ismerte őt 

földi életében és ezért is szerette nagyon az Istent, arcán ez az Istenszeretet ragyo-

gott át és ezért tudott velünk is szelíd, megértő és kedves lenni. Hiszem, hogy ő már 

színről színre látja, amit mi véges érzékeinkkel csak tapogatunk, de hívő bizonyosság-

gal megvallunk. 

Zsámár Peti mennyei születésnapos, imádkozz érettünk, hogy ne csak túl legyünk ezen az 

életen, hanem a végén azt mondják, hogy szépen éltük le: jár a fair play díj a tiszta 

játék elismerés, a mennyei jutalom. Addig is készülünk Istenünk elé, tesszük ezt az 

élet minden területén bármely hivatásba, életállapotba hívott is meg minket a Te-

remtő. Ennek a múlandó életnek legnagyobb és legigazabb meglepetése, amikor az 

igazak és a hűségesek újra találkozni fognak.  

 


