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Nem szalmaláng
Interjú SAVELIN ZOLTÁN atya martonosi plébánossal, akit október 26-án
a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntettek ki
Ha Magyarkanizsáról Szabadkára utazunk, az autóbusz letér a főútról, bekanyarodik Martonosra, hogy
aztán egy csavar után visszatérjen az eredeti irányba.
Itt-ott még napsugaras oromzatú, düledező öreg házat is
látni, de Martonos központjában kimagaslik az impozáns
katolikus templom.
- Vajon hányan járnak el oda, magával sodorta-e a
mai korszellem a falusi lakosságot is, élnek-e még ott a
megtartó regulák, erkölcsi normák? - kérdezem a templom plébánosát.
Sajnos nincs különbség már a városi és a falusi ember mentalitása között. Ez a video- és számítógépes játékok világa. Mennek, utaznak a diákok, felszippantják a
máshol tapasztalt viselkedési normákat.
- A család visszatartó, nevelő ereje nem érezhető?
A szülők rengeteget dolgoznak, az elsődleges cél,
hogy megteremtsék az anyagi javakat. Másra nem futja.
Azt mondják: nincs időnk templomba járni! Tapasztalom,
hogy a gyermekeiket sem igen tudják nevelni, kordában
tartani, csak megveszik nekik a divatos holmikat, hogy
le ne maradjanak. A diplomának sincs értéke. A nincstelenség kirobbantotta az irigységet, ami ránk, magyarokra
amúgy is jellemző. Pedig ha a családban nem erős a
talaj, a facsemete csenevész lesz. Másrészt lelki megnyugvást a szegény család is nyújthat, mert ez nem az
anyagi jólét kérdése. Egyébként Martonos is már az öregek faluja. Sokan elmentek, nem is igen születnek gyerekek.
- A falu lelkésze mit tud tenni?
Sajnos nem sokat. A hittanórákon kívül, az itteni pedagógusok segítségével, be tudom őket vonni a Fatimai
Szűzanya tiszteletére megrendezett felvonulásra, ünnepségre, amely 1987 óta itt helyben összmagyar találkozóvá nőtte ki magát. Hiszen a Szűzanya Szt. István
óta minden magyar oltalmazója. Ez talán megérinti őket.
- Savelin Zoltán atya legszívesebben a gyerekkoráról mesél, mert mint mondja, onnan merítkezik, a szegényekkel való törődést anyai nagyapja példája mutatta
meg.
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Édesanyám péterrévei
volt, a Hajdú család gyermeke. Nagyapám jómódú, nagy tiszteletnek
örvendő gazdálkodó, aki
a falu orvosával járt egy
társaságba. Emlékszem,
vitték az ebédet a szegényeknek... Aztán jött az új
világ és a birtokát elvették.
Ft. Savelin Zoltán
Az apám újvidéki volt, a
családi élet nem valami jól
alakult. Két testvérem korán meghalt, a szüleim elváltak.
- Az Ön sorsa hogyan alakult?
Mint egyetlen gyermek, a papi hivatást választottam, 1975ben Szabadkán felszenteltek, Bajmokon másfél évet szolgáltam, Topolyán három évet töltöttem, míg végül 1979-ben ide
kerültem, Martonosra. Nem könnyű a falusi plébános sorsa,
csak a hívők adományaira számíthatunk. De hivatásomat úgy
próbálom kiteljesíteni, hogy tartom a kapcsolatot lelkész társaimmal, és az összmagyarság érdekében akarok cselekedni,
határon innen és túl. Talán ennek köszönhető, hogy felfigyeltek a munkásságomra 2000-ben, lovaggá ütöttek.
- Magyarkanizsa központjában, a városháza mellett
már évek óta folyik a leendő szeretetotthon építése, kisebb-nagyobb lendülettel. Impozáns épületnek tűnik, de
elkészül-e valaha is?
Ez hosszú történet. Már 86-ban kértem engedélyt
az építésre, de csak 2006-ban kezdődtek meg a munkálatok. Sok vesződséggel jár, pályázok is mindenfelé,
aztán vagy bejönnek a pénzek, vagy nem. Most éppen
annak örülök, hogy Franciaországból végre megérkezett
a lift, amit be kell szerelni. A padlófűtés megvan, de sok
minden másra várni kell. Isten segítségével, ha miden jól
megy, talán jövőre már beköltözhetnek az első lakók. Ez
nem szalmaláng, régi eltökéltségem, hogy idős, magukra maradt embereknek tisztességes életkörülményeket
nyújtsunk. Szűz Mária az összmagyarság védőszentje,
az ő oltalmazásában bízom. Talán a társadalmi elismerések, kitüntetések folyományaként a beígért köztársa-
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sági, tartományi, magyarországi és más pénzforrások is
beindulnak, s végre valóban tető kerül a Batthyáneum
Szeretetotthonra, amire egész Észak-Bácskában igen
sokan reménykedve várnak, hogy talán csak megérik a
befejezést, és beköltözhetnek oda.

- Savelin atya karácsonyi üzenete hogyan hangzik?
A legszebb üzenet, amit mi is úgy kaptunk: A békesség útján jön el a szeretet! Isten barátságot köt velünk,
elküldi hozzánk gyermekét. Fogadjuk szeretettel és reményteljes szívvel.

Az épülő Batthyáneum Szeretetotthon Magyarkanizsán
(Puskás Károly fotója)
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