
 

Megváltó Krisztusunk!  

Te, aki e szent áldozattal isteni 

életed részesévé tettél minket, add, 

hogy az általad megismert igazságot 

méltó élettel meg is valósítsuk. 

Amen 

Nálad  
  költöm el 
      tanítványaimmal 
 a húsvéti  
         vacsorát. 

[Mt 26,18] 
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Vörösmarty Mihály: Zsenge munkádnak …
 
Zsenge munkádnak kibocsáttatása 
Ellened rontó zivatart hozott fel, 
Melly ímént himzett tavaszod virányit 

Téllel ijeszti. 
 

Erre, úgy vélem, lelapult cudarként 
Meg nem indúlsz, s nem fog enyészni elméd; 
Sem valóságát egyebekhez önként 

Szabva, bomolni. 
 

A nemes szívű, valamint az ormos 
Szírt, az ostromló habokat merészen 
Nézi, s nem mindig hat el a szeleknek 

Mérge fejébe. 
 
 

 
 
 
 
 

Tyndár – homéroszi hős, Heraklészhez hasonló 
 nagy erejéről híres 
Zóilus – görög sophista, Kr. e. IV. sz. 

Így jutott minden Remek e világból 
A dicsőségnek magasabb fokára, 
Így jutottak volt az Egekbe Tyndár 

Ikrei hajdan. 
 

A jeles pályán haladásra gerjedt 
Szorgalom kedves műve nyerje bérét 
És dicső repkény koszorúzza minden 

Hű fiak éltét.  
 

Hála leng Músád ajakán, igéző 
Kellemek tűnnek fel egyűtt szavaddal, 
Teljesen jegyzéd becses érzetidnek  

Lángjait azzal. 
 

Hát tovább mit kér, mit ohajt dühöngve 
Zóilus buzgó örömek között is? 
Hagyd el: – ám vigyázz, s figyelemmel ébredj 

Ünnepi fényre.  
 

Pest, 1819

 

Február 1. Évközi 4. vasárnap 
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 
8. Évközi 5. vasárnap 

15. Évközi 6. vasárnap 
22. Évközi 7. vasárnap 
25. Hamvazószerda 

Március 1. Nagyböjt 1. vasárnapja 
8. Nagyböjt 2. vasárnapja 

15. Nagyböjt 3. vasárnapja, nemzeti ünnep 
22. Nagyböjt 4. vasárnapja 
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 
29. Nagyböjt 5. vasárnapja 

Április 5. Virágvasárnap 
9. Nagycsütörtök 

10. Nagypéntek 
11. Nagyszombat 
12. Húsvétvasárnap 
13. Húsvéthétfő 
19. Isteni Irgalmasság vasárnapja 
26. Húsvét 3. vasárnapja 

Május 1. Szent József, a munkás 
3. Húsvét 4. vasárnapja 

10. Húsvét 5. vasárnapja 
17. Húsvét 6. vasárnapja 
24. Urunk Mennybemenetelének ünnepe 
31. Pünkösdvasárnap 

Szent Rita – A reménytelen ügyek szentje. Éle-
tében Jézus szenvedéseivel egyesülve nagyon sok 
áldozatot vállalt magára. Élete folyamán, kis-
lányként, fiatal leányként, feleségként, édesanya-
ként, özvegyként, szerzetesnőként, megtapasztalt 
minden olyan helyzetet és nehézséget, amellyel 
egy nő találkozhat, s példásan viselte s oldotta 
meg ezeket.  
Kérjük őt, hogy segítsen bennünket: tudjuk Istent 
úgy szeretni, ahogyan ő szerette, úgy élni át a 
hitet és úgy szeretni az embereket, ahogyan ő 
tette.  
Casciai Szent Rita könyörögj érettünk! 
 

Czifra Lászlóné 
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  SSzzeenntteekk  kkrróónniikkáájjaa    
SSZZEENNTT  MMÁÁTTYYÁÁSS  AAPPOOSSTTOOLL  

 
 

Ünnepe: a magyar naptárban február 24. 
 
Mátyás (Mathias) héber szó, jelentése: az Úr ajándéka (görög 
Teodor, magyar Tivadar), illetve alázatos, kicsiny.  

Amikor Szent Mátyás apostolról megemlékezünk, meg kell 
említenünk az áruló Júdást, akinek a helyébe lépett, a tizenkét 
apostol közé. A jeruzsálemi kicsiny közösség, Jézus feltámadása 
után, még pünkösd előtt, Iskarioti Júdás helyett egy másik apos-
tolt akart választani egyfajta istenítélettel. Lukács evangelista 
ránk hagyományozta Péter beszédét, melyben így érvelt: „Kell 
tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi 
Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztségétől 
egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék 
feltámadásáról”. Két jelöltet állítottak, akik megfeleltek ennek a 
feltételnek: Barszabbászt és Mátyást. A sors a betlehemi születé-
sű Mátyásra esett, ő állt szolgálatba, az apostolok közé.  

Apokrif iratok szerint a missziós területek elosztása alkalmá-
val ,,az emberevők országa” jutott neki. A Mátyás és András 
apostolok az emberevők országában című apokrif irat szórakozta-
tó, hátborzongató kalandregény jámbor tartalommal. Szövege la-
tin és görög nyelven ismeretes. Mátyás életrajzát az Érdy- és 
Debreczeni-kódex is megörökíti.  

 

Mátyás Jeruzsálemből András apostollal ment a 
szíriai Antiochiába, majd Kappadókiába. Szinopében 
elfogták, azonban András apostol segítségével csodás 
módon megszabadult. Elkísérte András apostolt har-
madik útjára Edesszába és Szebasztiába. Prédikált a 
Pontuszi Etiopiában (a mai Nyugat Grúziában), Make-
dóniában, és sokszor került halálos veszedelembe. 
Majd Mátyás apostol visszatért Júdeába és tovább hir-
dette Krisztus igazságát. Ananiás, a zsidó főpap, aki 
gyűlölte Krisztust és akinek parancsára ledobták a 
templom tetejéről Jakab apostolt, megparancsolta, 
hogy vezessék Mátyást a Szinedrion elé. A Szinedrion 
előtt Ananiás Krisztust gyalázó beszédet tartott. Vála-
szában Mátyás apostol rámutatott az Ószövetség azon 
részeire, amelyek Krisztus eljöveteléről szóltak. 

A vértanúhalált lefejezés útján szenvedte el 63-
ban. Ezért ábrázolják bárddal vagy szekercével, s vá-
lasztották az ácsok és mészárosok védőszentjüknek. 

Ereklyéit Ilona császárné a IV. században Trierbe 
vitette, és tiszteletben részesítik ott a Szent Mátyás 
apátság bazilikájában.  

A tizenkettedik apostol, Mátyás sírja őrzésének di-
csőségét azonban magának igényli a római S. Maria 
Maggiore-bazilika és a padovai S. Giustina is. Rómá-
ban a XI. századtól február 24-én ünnepelték Mátyást, 
mert a Jeromos-féle martirológium ezen a napon emlé-
kezik meg róla. Mivel ez a böjti időbe esik, a világ-
egyházban, 1969-ben áttették ünnepét május 14-re. 

                                             (Koczka Tamásné) 

Ezekben a napokban a testvérek körében – mintegy száz-
húszan lehettek együtt – Péter szólásra emelkedett: „Test-
vérek, férfiak! Be kellett teljesednie az Írásnak, amelyet a 
Szentlélek Dávid szájával Júdásról, azok vezetőjéről jö-
vendölt, akik elfogták Jézust. Közénk számított, a mi szol-
gálatunk jutott neki is részül. Gonoszsága bérén telket 
szerzett magának, amikor pedig lezuhant, kettérepedt és ki-
fordultak a belei. Erről Jeruzsálem minden lakója tudomást 
szerzett, úgyhogy azt a telket az ő nevükön Hakeldamának, 
azaz vérmezőnek nevezték el. Benne van ugyanis a zsoltá-
rok könyvében: Lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja sen-
ki sátrukat. És: Tisztségét kapja meg más. Kell tehát, hogy 
azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi 
Urunk, Jézus közöttünk járt-kelt, kezdve János keresztsé-
gétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt 
tanúskodjék feltámadásáról.” Kijelöltek hát kettőt, Józse-
fet, akit Barszabbásznak vagy más néven Jusztusznak is 
hívtak, és Mátyást. Majd imádkoztak: „Uram, ki belelátsz 
mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire 
esik választásod, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt 
a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt meg-
illető helyre jusson.” Ezután sorsot vetettek. A sors Má-
tyásra esett, így a tizenegy apostolhoz sorolták. (Apostolok 
Cselekedetei 1,15-26, Mátyás megválasztása) 

Szent Mátyás apostol lendületes barokk szobra a 
trier-i bazilika főbejárata felett, kezében a könyv 
felirata: (Ha megteszitek, amit parancsolok nek-
tek), a barátaim vagytok. (János 15,14) 
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Berci atya homiliája az ökumenikus imahét záró összejövetelén 
 

Az ökumenikus hét minden napján egy meghatározott té-
máról hallhattunk igehirdetést. És ha megfigyeltük, hat na-
pon keresztül arról volt szó, hogy milyen nehézségekkel, és 
kihívásokkal kell szembe néznie a Krisztus-követő ember-
nek. 
Vasárnap: szemtől szemben a régi és az új megosztottsá-
gokkal, hétfőn: a háborúval és az erőszakkal, kedden: a 
gazdasági igazságtalansággal és a szegénységgel, szerdán: 
a környezeti válságokkal, csütörtökön: a hátrányos megkü-
lönböztetéssel és a társadalmi előítéletekkel, pénteken: a 
betegséggel és a szenvedéssel, szombaton: a vallási sokszí-
nűséggel.  
Vajon mi az, ami egy ilyen sebzett, megosztott világban 
marad nekünk? Mi az, ami mindezek elviseléséhez, és hor-
dozásához erőt ad? Mi az, ami minden gondon, bajon, 
nyomorúságon átlendít? Ez nem más, mint a remény.  
A mai és egyben a záró nap témája: a keresztény remény 
hirdetése egy megosztott világban.  
Mi a remény? Tesszük fel a kérdést a mai estén. Mit jelent 
számunkra ez a remény? És mi következik abból, ha vala-
kiben ott van ez a remény? A reménynek három sajátos 
változata van. Ezeket pedig egy-egy irodalmi mű segít 
most bemutatni. 
Az elsőt Csokonai Vitéz Mihály „A reményhez” című ver-
sében találjuk, ami így kezdődik: „Földiekkel játszó égi tü-
nemény, istenségnek látszó csalfa, vak remény, kit teremt 
magának a boldogtalan…”  
Ez a reménység csalfa. Nem lehet benne bízni. Becsapja az 
embert. Vak, vagyis nem lát. Ez kétségbeejtő, hogyan lehet 

reménységnek nevezni valamit, amelyik nem látja a jövőt! 
Amelyik nem tudja, mi következik.  
Amelyiknek nincs perspektívája. És ez tényleg csalfa, vak 
remény, azért, mert a boldogtalan ember teremti magának. 
Nincs alapja. Valamit szeretne elérni, s abban az illúzióban 
ringatja magát, hogy esetleg az bekövetkezik. Egy álomvi-
lágban él, amelynek nincs valós alapja.  
Viszonylag sokan vannak, akik ilyen álomvilágban élnek 
és illúziókban ringatják magukat, és általában az örökös 
csalódás keserűsége jellemző rájuk, mert nem valósultak 
meg a reményeik, álmaik. 
Egy másik formája a reménynek az, hogy valami jót vár az 
ember, ami a jövőben bekövetkezhet. Nem tudom, érezzük-
e, hogy ez is milyen bizonytalan.  
Valami jót várni, ami bekövetkezhet... Majd látni fogjuk, 
hogy a harmadik fajta remény egészen más. Ott nem "va-
lami jót" várunk, ami bekövetkezhet. Ott tudjuk, hogy mit 
várunk, ami bekövetkezik.  
Ez az ember azonban még csak ott tart, hogy optimista. 
Őket nevezzük optimistáknak. Mindig valami jót vár, ami 
esetleg bekövetkezhet. Ez emberektől függő remény, tulaj-
donképpen emberekben bízik, tőlük várja a reményeinek a 
beteljesülését, vagyis a körülmények kedvező összjátéká-
tól, vagy éppen a szerencsétől.  
Az irodalmi mű, ami zseniálisan megfogalmazza ezt, nem 
más, mint Samuel Beckettnek a Godot-ra várva című drá-
mája. Tulajdonképpen semmi nem történik ebben a drámá-
ban, csak a végén, az utolsó jelenetben van egy kis cselek-
mény.  
Két ember beszélget egymással, akik várják Godot-t. Mi-
kor jön el? Talán ma. Vagy holnap. Vagy holnapután. Mi-
lyen nap van ma? Péntek. De lehet, hogy szombat, vagy 
esetleg hétfő. Melyik napra ígérte, hogy eljön? Hol van 
Godot? Nem tudjuk. Ki az a Godot? Nem tudjuk. Biztos, 
hogy eljön? Lehet. Ez a szellemisége a drámának. Azzal te-
lik el az életük, hogy várják Godot-t, de ebben a teljes bi-
zonytalanságban. Jellemző a drámára és a mondanivalójára 
az utolsó néhány mondat, amelyben ez a két ember beszél-
get egymással. Azt kérdezi az egyik: Menjünk? Menjünk. S 
ott van zárójelben a rendezői utasítás: nem mozdulnak.  
Kedves testvérek, ide juthat az, akinek ennyire bizonytalan 
jövőlátása van, és aki azt gondolja, hogy ez a reménység. 
Várni, hogy a jövőben valami jó esetleg bekövetkezhet. 
A harmadik mű a Biblia. A Biblia szerint a reménység azt 
jelenti, hogy az Istent ismerő és benne hívő ember várja Is-
ten ígéreteinek a beteljesedését. Tudjuk, hogy Istennek 
egészen konkrét és pontos ígéretei vannak, amelyek itt 
vannak leírva a Bibliában.  
Pál apostol az egyik levelében ilyen különös jelzőt tesz Is-
ten neve elé: „az igazmondó Isten.” Isten nem hazudik. 
Nem hiteget, nem áltatja az embert. Éppen ezért minden 
ígérete pontosan teljesült vagy teljesülni fog.  
A mi reménységünk pedig ezekre az isteni ígéretekre épül. 
És azt is hozzá kell tennünk, hogy általában annak az em-
bernek a szívében támad reménység ezeket az ígéreteket 
olvasva, aki ismeri is azt, aki ígéretet tett. Aki ismeri ezt a 
köztünk élő, Igazmondó Istent. 
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Éppen ezért ahhoz, hogy sok nyomorúságunk között is 
egyre mélyebb és elevenebb reménységünk legyen, fontos 
az, hogy egyre jobban megismerjük Őt. Többek között 
ezért is olvassa a hívő ember a Bibliát. Szeretnénk megis-
merni egyre jobban az Istent, hiszen egyikünk sem mond-
hatja el magáról, hogy alaposan ismeri Őt. 
Ilyen hatalmas Ő? Ennyire megbízható? Ilyen gyöngéden 
szereti a bűnöst is? Akkor bizony nyugodtan hagyatkozha-
tunk az Ő ígéreteire.  
Eszembe jutott Ábrahámnak a példája, ahogyan Pál apostol 
a Római levélben írja: hogy miért tudott Ábrahám remény-
kedni egy egészen reménytelen helyzetben is?  
„Ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép 
atyja lesz…, nem kételkedett hitetlenül Isten ígéretében, 
hanem erőt merített hitéből, és magasztalta az Istent, meg 
volt győződve, hogy elég hatalmas ígéreteinek teljesítésére. 
Ez szolgált megigazulására.” (Róm 4,18-22) 
Ebből a hitből támad olyan reménység, ami a reménytelen-
ség ellenére is megmarad az ember szívében. De ehhez kel-
lett az isteni kijelentés, és kellett az a bizonyosság, hogy 
valóban Isten ígérte neki azt.  
Sok mindent nem tudunk, de azt tudjuk, hogy mit ígért Is-
ten. És azt tudjuk, hogy amit Ő ígért, azt valóra fogja vál-
tani. A részleteket meg Őrá bízzuk. És amikor jön a kétel-
kedés és támad jobbról és balról, akkor újra és újra beleka-
paszkodunk az isteni ígéretbe, hogy az bizonyosan valóra 
fog válni. 
A Biblia egyébként tele van erre vonatkozó kijelentésekkel. 
A 118. zsoltár azt mondja: "Jobb az Úrban bízni, mint em-
berekben reménykedni.", mert az csalfa, vak reménnyé vál-
hat, de aki az Úrban reménykedik, az biztos, hogy nem csa-
lódik. 
A 119. zsoltárban nyolcszor ismétlődik az, hogy „a te igéd-
ben van az én reménységem.” 
Tehát ennek a reménységnek van alapja. Annak nincs alap-
ja, hogy "valami jót" várok, ami a jövőben bekövetkezhet.  
Az Isten ígéretei tehát masszív fundamentumot biztosíta-
nak nekünk, és ha ehhez ragaszkodunk, akkor nem fogunk 
csalódni. 
Ehhez azonban csakugyan az a hit kell, amit a Zsidókhoz 
írt levél ír, hogy „a hit a remélt dolgok valósága.” Tehát 
még nem teljesedett be, de már valóságként kezelem.  
Megvan. El van készítve, csak még nem jött el az ideje, 
hogy Isten azt nekem megadja, megcselekedje velem. Én 
már valóságnak tekintem, és ezért van békességem. 
Ennek a reménységnek tehát alapja van, és az alapja az Is-
ten szava, Isten ígéretei. Mi ebben nyugodtan bizakodha-
tunk akkor is, ha némelyik ígéretnek a teljesedése késik.  
És mi következik abból, hogy ha valakiben ott van ez a re-
ménység? Ez nem más, mint feladat: vagyis „hirdessétek 
annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos 
világosságára hívott meg titeket.” 
Reménység nélkül tehát nehéz élni, vagy olykor lehetetlen 
is. Éppen ezért Isten minket élő reménységgel akar meg-
ajándékozni. Ehhez viszont meg kell ismernünk Őt és az Ő 
ígéreteit, mert az élő reménység az Isten ígéreteinek a telje-
sedését várja, ezért nem szégyenül meg.  

Tőlünk nem teljesítményeket vár Isten, hanem azt, hogy 
merjünk reménnyel élni, és hagyjuk magunkat formálni.  
A reményt általában mindig a hittel és a szeretettel együtt 
szoktuk emlegetni, mint isten-kapcsolatunk legfontosabb 
erényeit. És ha belegondolunk, tényleg nem választhatók el 
egymástól, hiszen ezek kölcsönösen átjárják egymást.  
Egyik sincs a másik nélkül, mindegyik feltételezi a mási-
kat: aki hisz, az szeretetben éli meg a reménységet. Aki 
remél, az hisz a szeretet győzelmében. És aki igazán szeret, 
az tud erős hittel reménykedni. 
A hit, a remény, és a szeretet hármassága hasonlítható egy 
3-lábú székhez, ami tudjuk, hogy a legstabilabb ülőalkal-
matosság. Életem a szék, a 3 láb pedig a hit, a remény, és a 
szeretet. Ha megvan bennem mindhárom, akkor stabil az 
életem. 
Ha viszont hiányzik egy láb ebből a székből, akkor már bo-
rul az egész. Életünk is ilyen, ha a hit-remény-szeretet hár-
massága közül valamelyik hiányzik az életemből, akkor az 
borul. Nem stabil. De ne feledjük, hogy mindig van rá le-
hetőségünk, hogy megerősítsük ezeket a lábakat. 
Mi is ez a remény, amivel mi Krisztus-követők élünk? Ér-
zelem? Érzés? Különféle vágyak, amelyek beteljesítését Is-
tentől várjuk? 
Nagyon fontos látnunk, hogy a remény elsősorban nem ér-
zés, persze van egy ilyen összetevője is, hiszen emberek 
vagyunk, de nem lehet csupán érzelem, érzés.  
Mert tudjuk saját magunkról, hogy mennyire hullámzóak 
az érzelmeink. Egyik pillanatban vidámak vagyunk, a má-
sikban már magunkba zuhanunk, és elcsüggedünk. 
Ezért nem lehet pl. egy jó érzés a remény, mert így egyik 
pillanatban reménykednénk, a másikban már nem.  
A Krisztus-i ember reménye egy szilárd elhatározás, egy 
radikális állásfoglalás, egy tudatos magatartás. Remélek, 
mert reménykedni akarok.  A remény egyfajta tett, cseleke-
det. Szeretetteljes tevékeny várakozás. 
Ebből a reményből élünk! Őrizzük ezt a reményt! Hiszen 
számunkra Krisztus a remény! Ezért téves, és helytelen az 
a szólás, hogy a remény hal meg utoljára. Mert a remény 
soha nem hal meg. A remény Krisztussal feltámadt a sír-
ból, és örökké él! 
És minden reményünk erre irányul, hogy Jézus Krisztus 
meghalt értünk, megváltott minket, és így Őbenne remény-
kedve lehetőségünk nyílik az üdvösségre.  
Szép ez a magyar kifejezés, hogy reményteljes. Igen, ne-
künk olyan embereknek kell lennünk, akikben megvan ez a 
remény, mégpedig teljesen. Telis-teli reménnyel, amiből 
bőven jut a világnak is.  
A remény hirdetése egy megosztott világban. Talán soha 
nem volt ennyire szükséges, és sürgős, hogy az életünkkel, 
viselkedésünkkel adjuk át ezt az örömhírt, ezt a reményt az 
embereknek. 
Átadni, továbbadni. Ez a feladat. Nem tarthatjuk meg ma-
gunknak, nem dédelgethetjük, hanem kötelességünk azt 
megosztani mindenkivel. Bizonyára ismerős a történet, ami 
a remény éltető szerepéről szól: 
Volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körü-
löttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszél-
gettek. 
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DÉL-DUNAMENTI RÉGIÓS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 
 

„Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal,  
áldjátok átkozóitokat és imádkozzatok rágalmazóitokért!” /Lk 6,27-28/ 

 
Ezzel a mottóval került megrendezésre a Dél-Dunamenti Régiós Ifjúsági Találkozó 2009. január 31-én Taksony-

ban. A program kilenc órakor kezdődött a Szent Anna templomban, regisztrációval. A hideg idő ellenére tíz telepü-
lésről közel 120 fiatal gyűlt össze, kiket a lelki atyák is elkísértek. András atya rövid köszöntője után, Berci atya ve-
zetésével, reggeli zsolozsmával indítottuk a napot. Két fiatal a taizei találkozókról tartott rövid ismertetőt. 

A napunk témájáról:  Megbocsátás – A harag a szeretet másik oldala? Stark Bernadett tartott húsz perces elő-
adást, melyben Grimm Petrával rövid jelenetet adtak elő, hogyan lehet a szeretetet a lelkünkbe „telepíteni”. 

Ezt követően átsétáltunk az iskolába, ahol az osztálytermekben csoportokra osztva (10-12 fő) „vezető” segítsé-
gével közel másfél órában megbeszéltük a nap témáját. 

Egy órakor szerény ebéddel vendégeltük meg a résztvevőket, mely vajas-párizsis és, zsíros kenyérből, teából 
állt. Meglepetésként a – kedves taksonyi hívek jóvoltából – süteménnyel tudtunk kedveskedni. 

Az ebéd levezetéseként játékkal kapcsolódtak ki a jelenlévők. A háromnegyed 4-kor kezdődő Szentségimádást a 
gyáli és monori testvérek tartották, mialatt gyónásra is lehetőség volt. Napunkat 5 órakor gitáros szentmisével zár-
tuk. Öröm volt nézni, hogy a jelen lévő fiatalok lelkük gondozásával is foglalkoznak. 

Hálásan köszönjük András atya és Berci atya segítségét, Török István igazgató úrnak, hogy az iskolát rendelke-
zésünkre bocsátotta és mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta ennek a találkozónak a létrejöttét. 

 

A szervezők 
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(Folytatás az 5. oldalról) 
Azt mondta az első :  
– ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek 
életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni.  – Néhány pil-
lanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlé-
keztetett a lángra. 
A második azt mondta:  
– ÉN VAGYOK A HIT! – Sajnos az emberek fölösleges-
nek tartanak. Nincs értelme tovább égnem.  – A következő 
pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.  
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya: 
– ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs már erőm tovább 
égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, 
hogy milyen nagy szükségük van rám. – Ezzel ki is aludt.  
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három ki-
aludt gyertyát, felkiáltott:  
– De hát mi történt itt? Hiszen nektek égnetek kellene 
mindörökké! – Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. 
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya: 
– Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyúj-
tani a többi gyertyát.  
ÉN VAGYOK  A REMÉNY! 
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő 
gyertyát, és lángjával új életre keltette a többit. 
A remény táplál. Nem csak engem, hanem másokat is. Re-
ményünk lényegileg mindig másokra irányuló remény is. 
Soha nem szabad csak azt kérdeznünk, hogy vajon hogyan 
üdvözülhetek, hanem hogy mit tehetek azért, hogy mások is 
üdvözüljenek? És valójában ekkor tettem a legtöbbet a saját 
üdvösségemért is. 
Az emberben vannak ún. rövid távú, ill. hosszú távú remé-
nyek. (Én például most reménykedem abban, hogy el tud-
jam mondani ezt a beszédet, és hogy az a testvérek lelki 
épülésre is szolgáljon).  
Szükségünk van a kisebb-nagyobb reményekre, amelyek 
napról-napra megtartanak az úton. De ezek mégsem ele-
gendőek. Ha ugyanis ezek a remények beteljesednek, akkor 
megmutatkozik, hogy ez nem minden.  
Szükség van egy mindezek fölötti reményre. Ez pedig csak 
Isten lehet, az az Isten, akinek emberi arca van, és aki any-
nyira szeret bennünket, hogy meghalt értünk. 
„Ave crux, spes unica!”– mondja a latin. „Üdvözölve légy 
kereszt, egyetlen reményünk!” Talán a világ szemében 
morbid, de nekünk a kereszt, egy kivégzőeszköz hozta el a 
reményt az üdvösségre. 
Mégpedig az a kereszt, amelyen maga Jézus adott példát 
nekünk az Istenbe vetett reményre, gyermeki bizalomra. 
Amikor hangosan felkiált: „Éloi, Éloi! Lámmáh 
szabaktaní!” – „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” 
De ha megnézünk egy pontosabb fordítást, akkor fogjuk 
megérteni a lényeget: a „miért hagytál el engem helyett” 
azt mondja: „miért hagytál magamra engem?” 
És ez egy csodálatos héber szójáték, aminek a pontos jelen-
tését egy hasonlattal lehet a legjobban érzékeltetni és visz-
szaadni.  

„Lámmáh szabaktaní” – „valakit magára hagyni”. Ez a faj-
ta magára hagyás, magára maradás olyan, mint amikor a 
gyermek játszik a szobában, és az édesapja egy darabig ott 
van vele a szobában. Aztán kimegy valamiért, de rövidesen 
visszajön.  
Azon rövid idő alatt, amíg az apa kint van, a gyermek nyu-
godtan játszik tovább, mert tudja, érzi, hogy az apja itt van 
a közelben, és mindjárt visszajön. 
Jézus ezt a csodálatos reményteli gyermeki bizalmat mutat-
ja meg nekünk a legnagyobb szenvedések közepette a ke-
reszten.  
Példát ad, hogy amikor számtalan szenvedés, gond, csüg-
gedés, probléma, baj szakad ránk, akkor is bízzunk, és fel-
tétlenül reméljünk az Istenben, mert valójában akkor van a 
legközelebb hozzánk.  
Három nem elhanyagolandó, és nagyon fontos kérdést kell 
feltennünk magunknak a mai este folyamán.  

- Van-e, él-e bennem remény? 
- Miben, vagy kiben remélek? 
- Látják-e rajtam, hogy reményben élek? 

Nagyon tetszik nekem a magyar nyelvben az a kifejezés, 
hogy „valakibe vetni a reményemet, belévetem a bizalma-
mat.” Mi Krisztusba vetjük a reményünket. Valamit elvet-
ni, és várni, hogy az növekedjék. Az elvetett mag, a re-
mény egy idő után kikel. 
És mivel a legjobb helyre került, ezért termést is hoz. 
Harmincszorosat, hatvan szorosat, százszorosat. Kinek-
kinek hite, bizalma és reménye szerint.  
A Krisztus-i remény nem más, mint élet Isten tenyerén. Is-
ten kezébe helyezni az életünket. Mindannyiunkét. És ek-
kor kérhetjük Tőle azt, ami az imahetünk mottója volt: „le-
gyenek eggyé kezedben”. Csak azok tudnak eggyé válni, 
akik ott vannak az Ő tenyerén. 
Az ökumenizmus, az egységre való törekvés valójában 
olyan, mint egy bicikli-kerék. A kerékben minden küllő 
középre mutat, és ott fut össze. Érintkezik a kerékaggyal. 
Minél közelebb vannak egymáshoz a küllők, annál köze-
lebb vannak a kerék középpontjához is.  
És ez fordítva is igaz: minél közelebb vannak a kerékagy-
hoz, annál közelebb vannak egymáshoz is. De minél job-
ban távolodnak egymástól, annál jobban távolodni fognak a 
középponttól is.  
Nem nehéz kitalálnunk, hogy ebben a kerékben Krisztus a 
kerékagy, a központi rész. Mi pedig a küllők vagyunk, a 
különféle felekezetek. Minél jobban közeledünk egymás-
hoz, annál közelebb leszünk Krisztushoz is. És minél job-
ban közeledünk Krisztushoz, annál közelebb vagyunk egy-
máshoz is.  
És csak így tudunk a reménynek hiteles hirdetői és tanúi 
lenni ebben a világban. Csak így, együtt tudunk szembe 
nézni, és megoldást találni a héten elhangzott nehézségek-
re, és kihívásokra. 

A nyolc boldogság önmagában teljes, mégis az ökumeni-
kus hét jegyében bátorkodtam kiegészíteni eggyel: 
„Boldogok a reformátusok, az evangélikusok, a baptisták 
és a katolikusok, ha egységre törekszenek Krisztusban, 
mert ez által Isten akaratát teljesítik!” 
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AA  LLÉÉLLEEKK  BBÖÖJJTTJJEE  
Szentgyörgyi Georgina 

 
böjt a test és a lélek megtisztításának 
időszaka; megtartásának szokása, az 
ételtől, testi élvezetektől való tartózko-
dás ősi időkben gyökerezik. Természetes 

gyógymód és vallásos gyakorlat is egyben: áldozati 
felajánlás, bűnbánat, vezeklés. 

A böjt próba is, hogy az akarat győzhet az ösz-
tönök felett, hiszen a mértékletesség fegyelemre 
tanít, önmagunk leküzdésére. 

A vallásos gyakorlatban a böjti napokra nem-
csak a táplálkozás és önmegtartóztatás mértékletes-
sége vonatkozott, hanem az alamizsnaosztás, a jó-
cselekedetek, a bensőséges ima és bűnbánat gya-
korlása. 

Mára a böjt átlényegült. A test tisztító gyógy-
módjaként alkalmazzuk, és elfelejtjük, hogy ennek 
együtt kell járnia a lélek gyógyításával. A tudomá-
nyos kutatások és megfigyelések eredményei köny-
nyen hozzáférhetőek, és bár minden új információ 
is csak megerősíti az ősi tudást, a böjt több össze-
tevője közül csak a táplálkozási tilalom maradt ál-
talánosan ismert gyakorlat. 

Rosszul értelmezett, hibás fél-ismeretekre ala-
pozva csak a testi valósággal foglalkozunk. Idegen 
eszmék és félreértett elvek elfedik az évszázados 
tudást, elfelejtetik velünk a keresztény gyökereket, 
el az ősi hagyományokat, amelyek segítettek 
egyensúlyban tartani a test és lélek egészségét. 

Érezd jól magad a bőrödben, kényeztesd magad, – hirdetik úton-útfélen –, a test örömei a fontosak! A böjt divatos, 
hiszen a ma embere többet eszik, mint amennyire szüksége van, a testet túltápláljuk, miközben a lélek fogy. Reform-
táplálkozásnak, diétának vagy kúrának nevezzük, hódít a léböjt-kúra, a vércsoport-diéta. Kérkedő büszkeséggel hirdeti 
egyik vagy másik hatásosságát az, akinek sikerült végigküzdenie magát valamelyiken. Erőfeszítésnek érzik, hiszen a 
testtől megvont élvezetek kellemetlenséget okoznak, a böjtnek nevezett koplalás csak látványos eredmény után hoz 
elégtételt, és mindössze csak azt, amelyet a megkönnyebbült szervezet komfortérzése szerez. Ám megfeledkezünk a 
test és a lélek egységéről, és a testi böjthöz nem társul a lélek megtisztítása is. 

Ahogy a test szenved a felgyülemlett káros anyagoktól, úgy sorvad a lelkünk is a felgyülemlett haragtól, irigy-
ségtől, sötét gondolatoktól, ártó szándéktól. A testnek nevezett porhüvely és a benne lakozó lélek olyannyira egysé-
get alkot, hogy a lélek betegségeinek testi tünetei vannak, a test kórságai a lelket torzítják. 

Méreg a gonoszkodás, a tettbe nem forduló ártó szándék is, ha a gondolat csírája már megfogant. Méreg, ha a 
fájdalomról szóló panaszt zárt szívvel hallgatom; méreg a viszonzást váró, a hátsó szándékkal való segítség. Méreg 
az ítélkezés, akkor is, ha elhallgatom; méreg a nem szívből vállalt áldozat. 

Ha a test méregtelenítése böjt, a lélek böjtje is az kell, hogy legyen. Megtisztulok általa, közelebb kerülök Isten-
hez, közelebb másokhoz. Nyitottá tesz, befogadóvá, másokra is figyelővé. A befele fordulás fegyelme, lelkünk tisztí-
tása segít másokra is figyelni, az egészséges lélek ettől sugárzik. Ez a legőszintébb öröm mások boldogságának for-
rása is – hogy lehetnék én magam boldog, ha csak morcos arcokat látok, összevont szemöldököt? Lehetek egészsé-
ges, ha tele vagyok haraggal, nehezteléssel, sötét gondolatokkal? 

Tisztít, ha nem ítélkezem, tisztít, ha nyílt szívvel hallgatom a panaszt. Tisztít, ha az áldozatban kedvemet lelem; 
tisztít, ha önzetlenül segédkezem. Tisztít az őszinte gondolat, tisztít, ha átélem mások fájdalmát. 

A lelket megbetegítő salakanyagtól való megszabadulás fordítottja a test böjtjének: a lélek nem fogy, hanem 
gyarapszik általa. Ima és gyónás, nagylelkűség és együttérzés gyakorlása egészítse ki, a türelmes várakozás, és nem 
a sietség; az elfogadás és nem az eltaszítás, az adakozás, és nem a kapni akarás. 

A lélek böjtjének szeretetből kell fakadnia.  

AA  "Miért böjtölünk, ha nem látod meg, és miért sanyargatjuk ma-
gunkat, ha nem veszed észre?" De lám, még a böjtöléstek napján 
is csak a hasznot keresitek, és sanyargatjátok munkásaitokat: Ve-
szekedés és perlekedés közt böjtöltök, és ököllel ütitek le a sze-
gényt. Bizony, mostani böjtöléstek soha nem szerez nektek meg-
hallgatást a magasságban. Talán az ilyen böjt tetszik nekem, és 
ilyen az a nap, amelyen az ember megsanyargatja magát? Lehajt-
játok fejeteket, mint a káka, és zsákot meg hamut teríttek magatok 
alá: ezt nevezitek ti böjtnek, olyan napnak, amely tetszik az Úr-
nak? Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja 
Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga 
köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden 
igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt 
fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj 
el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a 
hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd 
igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, 
az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha 
eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz be-
szédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az el-
nyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homá-
lyod déli verőfényre változik. Maga az Úr vezérel szüntelen, s még 
a kietlen helyeken is felüdít. Erővel tölti el tagjaidat, olyan leszel, 
mint az öntözött kert, és mint a vízforrás, amelynek vize nem apad 
el soha. (Iz 58, 3-11)  
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Gömöriné Fajta Anna: 
 

NNAAGGYYBBÖÖJJTTII  ÉÉSS  HHÚÚSSVVÉÉTTII  EELLMMÉÉLLKKEEDDÉÉSS  
 
Krisztusban Testvérem, aki még távol vagy az Úrtól, még nem hallottad meg hívó szavát, ülj le, és csendben elmél-
kedjél. A kis Jézus már szent Karácsony éjjelén, születésekor is várt, de te nem kerested fel házában. Ma a kereszt-
úton járó Krisztus, majd a feltámadt Krisztus vár, aki a te üdvösségedért is feláldozta életét. A mai nehéz, súlyos, 
gondokkal tetézett földi életünkben Ő az egyedüli biztos pont. Vele könnyebb elviselni a fájdalmat, s örömöd Vele 
kétszeres öröm.  
 
 
Kedves Testvérem! Verseimmel a te utadat szeretném egyengetni az Úr Jézus felé.  
 
Ha Isten szólít 
 
Zajban nem hallod meg, csak a csendben, Isten szavát, 
Figyelned kell, hogy észrevedd, mikor szól hozzád. 
Nem füleddel hallod, a szív hangján szólít, 
Nem erőszakosan hív, szelíden kérlel, bátorít.  
 
Kegyelmét árasztja rád, s te nem figyelsz oda, 
Füledet elkápráztatja a nagyvilág zaja.  
A szelíd, halk szót gonosz erők túlharsogják, 
S az Úr türelmesen vár, hogy meghalld hívó szavát.  
 
Ha Isten szólít, ember, ne várakoztasd soká! 
Ne élj vissza türelmével, hisz te nem érsz fel Hozzá. 
Ő mégis nyújtja feléd mindig segítő kezét, 
Ember, fogd meg, ne ereszd el, s eljutsz színe elé.  
 
 
 
 
Testvérem! Az összekötő kapocs közted, Jézus és a Szűzanya között a Szeretet. Végezetül tiszta szívvel ajánlom A 
szeretetről című versemet. Olvasd el, és gondolkozz rajta. Földi világunkban is csak a belső, a tiszta szív és a lélek a 
fontos. Mindent elveszíthetsz, mindent elvehetnek tőled, de Istenbe vetett hitedet, amit a Lélek táplál, sosem.  
 
 
A szeretetről 
 
Szép a tavasz, a nyár, csodás az ősz s a tél, 
De legszebb, ha szívedből a szeretet virága kél.  
Szeretet nélkül az élet tartalmatlan, mit sem ér, 
Ha szeretet van benned, hidd el, sosem leszel szegény. 
 
A szeretet ereje minden embert megszépít, 
Még, ha nem is a legszebb külsővel rendelkezik.  
A szép külsőt a szeretetlenség csúffá teszi, 
S a kevésbé szépet a belső tűz megszépíti.  
 
Szeress mindenkit, embert, állatot, fát, virágot, fényt, 
S szívedben sohasem verhet tanyát a sötétség. 
A sátán fondorlatai nem érhetnek el lelkedig,  
Csak legyen benned szeretet, s eljutsz Isten színéig. 
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Testvérem! Az Úrnál legfőbb közbenjárónk a Szent Szűz, aki végigkísérte szent Fiát a Golgotán. Az Ő kezét fogva 
biztosan eléred célod.  
 
Fájdalmas Anya 
 

Fájdalmas Szűzanya, aki minden bűn fölött állasz, 
Földi életedben átélted a legnagyobb fájdalmat. 
Szívedbe tőrt döftek, a Golgota lépcsőjén meghasadt, 
Amikor holtan kellett látnod megkínzott Fiadat.  
 
Ő maga volt a Jóság, az Irgalom, a Szeretet, 
Soha senkinek nem ártott, mindenkivel jót tett. 
Ennek tudatában bántott az igazságtalanság, 
Ezt feldolgozni csak te voltál képes, drága Szűzanyám.  
 
Kevesen álltak akkor melletted, ó Fájdalmas Anya, 
De veled volt a hű tanítvány és Mária Magdolna. 
Szeretett Fiad a legkedvesebbet, Jánost bízta Rád,  
Ő lett fiad s te anyja, itt a földön, Fájdalmas Anyánk.  
 
Húsvét hajnalán fájdalmad nagy örömre váltott, 
Amikor kinyílt a sír kapuja, s Fiad feltámadott.  
Feltámadása után még negyven napig a földön járt, 
Aztán égbe emelkedett, ahol ül az Atya jobbján.  
 
A mennyei dicsőségbe készített számodra helyet, 
S testestül-lelkestül vett fel maga mellé Téged. 
Ott elnyerted az égi királynőnek járó koronát,  
S lettél Szűzanyánk, a mi szószólónk, Patrónánk.  
 
Ennek reményében, sőt biztos tudatában kívánok testvéri szeretettel minden kedves testvéremnek áldott, kegyelem-
mel teljes, örömteli húsvéti ünnepet. 

Illusztrációk: Giotto Lábmosás, Velazques Emmaus és Dolci Fájdalmas anya című képei 
 

 

* * * * * 
Assisi Szent Ferenc „kicsiny palántáját”, a Poverello szelíd és bátor bajtársát, a 
klarisszák rendjének alapítóját alig ismerjük, ám minden dokumentumnál élénkebb az 
a kép, amely szerény és mégis máig ható írói hagyatékából kirajzolódik. 
Fennmaradt írásai közül négy levél szól Ágneshez, a prágai hercegnőhöz, akit magá-
hoz oly közelinek érezve így szólít: „lelkem fele”. A levelekből úgy tűnik, Szent Klá-
ra alakja egy olyan fény, amelynek sugara átsüt a mindenkori klastrom falain, az év-
századok során, és szavaival is máig hat.  
A majdani Prágai Szent Ágnes (1205-1280) III. Béla királyunk unokája, I. Ottokár 
cseh király lánya. Az apa politikai ambíciói megvalósításának eszközét látta a lány-

ban; háromszor is eljegyezte politikai érdekei szerint. Az apa váratlan halálával Ágnes véghez vihette vágyott tervét: IX. 
Gergely pápa közbenjárásával felbontotta eljegyzését II. Frigyes császárral, előbb minorita, majd klarissza kolostort alapí-
tott, és maga is belépett a rendbe. Életét a betegek és árvák gondozásának szentelte – az általa létrehozott intézményekből 
valóságos komplexum alakult ki, kórházak, menhelyek és árvaházak sora. II. János Pál pápa avatta szentté 1989-ben. 
Assisi Szent Klára levélben kereste meg a prágai hercegnőt az 1230-as években, az általa alapított klarissza kolostorhoz öt 
nővért is küldött közvetlen közeléből. Kapcsolatuk Szent Klára haláláig tartott, a levelek közül négy maradt fenn másolat-
ban. 
Szent Klára leveleit olvasva megrázó annak a nyitottságnak és szeretetnek a felismerése, amely ellentmond az elszigetelt 
aszkéta sztereotípiájának. A szerzetesrend szigorú, a földi lét zajától, a történelem sodrásától látszólag elzárt világában 
született évszázados sorok nyíltságról, áradó szeretetről tanúskodnak. Olyan ember sorai ezek, aki látja a földi világot saját 
romlott valóságában, és egy felsőbbrendű világban talál menedéket ellene anélkül, hogy elzárkózna előle. A külvilág csa-
lárd benyomásait, az emberi természet esendő hibáit ismeri, és mégsem retten el tőlük, szerető nyitottsággal szemléli azo-
kat, és hétköznapi bölcsességgel ad tanácsot leküzdésükre, és a rend reguláinak betartására. 
A Szent Klára által megtapasztalt hit állandó forrás, amelyből juttatni kíván ifjabb rendtársának, a jézusi szeretet forró 
örömét osztva meg vele. Szent Klára e kiolthatatlan érzelem fényében maga ragyog, árad az elevenség írásaiból, a betűi 
élnek, és a mai olvasó számára is gyönyörűségesen szívet feszítő érzés olvasni a szeretet élményét is árasztó sorokat. 

(Assisi Szent Klára levelét ajánlja Szentgyörgyi Georgina) 
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Assisi Szent Klára 3. levele Prágai Ágneshez (1238) 
 
Krisztusban fölötte igen tisztelt úrnőmnek és az összes ha-
landók közt legkedvesebb nővéremnek, Ágnesnek, a fölsé-
ges cseh király édestestvérének, de immár az ég magasság-
beli Királya nővérének és jegyesének, Klára, Krisztus alá-
zatos és méltatlan szolgálója, a Szegény Úrnők cselédje az 
üdvösségszerzőjében az üdvösség örömét és minden jót, 
amit csak kívánni lehet.  
Örömmel hallok jólétedről, kielégítő helyzetedről és azok-
ról a biztató sikerekről, melyeket a mennyei jutalom elnye-
résére kezdett úton elértél; örömöm annál nagyobb, és lel-
kemet az Úrban annál nagyobb vigasság tölti el, minél in-
kább tudom és hiszem, hogy azokat a mulasztásokat, me-
lyeket én és a többi nővérek a szegény és alázatos Krisztus 
nyomdokainak követésében elkövetünk, te csodálatos mó-
don pótolod. 
Valóban minden okom megvan az örömre, és ezen nagy 
örömömet senki sem veheti el tőlem, mivel már birtokában 
vagyok annak, amire az ég alatt vágyakoztam. Látom 
ugyanis, hogy te a ravasz ellenség cselszövéseit, az emberi 
természet vészt hozó gőgjét és az emberi szíveket megron-
tó hiúságot az Isten szájából kijövő bölcsesség csodálatos 
kiváltságának segítségével váratlanul és félelmetes módon 
összetörted; látom, hogy te a világ és az emberszívek tala-
jában elrejtett mérhetetlen értékű kincset, mellyel meglehet 
vásárolni azt, ami által minden a semmiből lett, alázatos-
sággal, a hit erejével és a szegénység karjával már magad-
hoz ölelve tartod. Én hát, hogy az Apostol szavával éljek, 
egyenesen a jó Isten munkatársának és kimondhatatlan tes-
te esendő tagjai támaszának tartalak téged.  
Ki tudna tehát visszatartani attól, hogy ne örüljek ily nagy 
és csodálatraméltó örömnek? Ezért te is, kedvesem, örülj 
szüntelenül az Úrban, és ne engedd, legkedvesebb úrnőm 
Krisztusban, az angyalok öröme és a nővérek fejének ko-
ronája, hogy a keserűség és a kedvetlenség – akárcsak egy 
pillanatra is – elhomályosítsa lelkedet.  
Fordulj gondolataiddal az örökkévalóság tükre felé, öltöz-
tesd lelkedet a dicsőség sugárözönébe, állítsd szívedet az 
isteni mibenlét képe elé, és elmélkedéssel hasonulj át az is-
tenség tökéletes hasonmásává, hogy te is megízlelhesd azt 
az elrejtett édességet, melyet maga az Isten a világ kezdeté-
től tartogat az őt szeretők számára, s melynek ízét barátai 
már itt ízlelik. Emellett hagyj figyelmen kívül mindent, de 
mindent, amivel a csalóka és örökké nyugtalanító világ vak 
követőit be szokta hálózni. Csak azt szeresd fenntartás nél-
kül, aki szereteted fejében tökéletesen neked adja magát, 
akinek szépségét a nap és a hold csodálja, s akinek vissza-
fizetése értékben és nagyságban végtelen. Őreá, a Magas-
ságbeli Fiára gondolok itt, akit szűz szült, és akinek anyja a 
szülés után is szűz maradt. Az ő édességes anyjához ra-
gaszkodjál, mert lám, olyan fiat szült, akit az egek sem tud-
tak befogadni, és ő mégis szentséges méhének kicsiny rej-
tekébe fogadta, és szűzi ölében hordozta.  
Ki ne rettegne az emberi nem ellenségének cselvetéseitől, 
aki a mulandó dolgok fényének csillogtatásával és a dicső-
ség csalóka ígérgetésével tönkre igyekszik tenni mindazt, 

ami nagyobb az égnél? Most már világos számodra – az Is-
ten kegyelméből –, hogy a teremtmények közül a legérté-
kesebb a hívő ember lelke, mely nagyobb, mint az ég, mi-
vel az ég az összes teremtményekkel egyetemben sem ké-
pes befogadni a Teremtőt; egyes-egyedül a hívő ember lel-
ke méltó hajlék és szállás számára, mégpedig a szeretet cí-
mén, melyet az istentelenek nélkülöznek. Az Igazság 
mondja: „Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, 
szeretni fogom őt én is, hozzá megyünk és benne fogunk 
lakni.”  
Amint tehát a szüzek dicsőséges Szüze testében hordozta 
őt, azonképpen nem kétséges, hogy lelkileg te is állandóan 
tiszta és szűzies testedben hordhatod őt, ha alázatosságának 
és még inkább szegénységének nyomdokait követed. Hi-
szen benne Azt öleled, aki téged és az egész mindenséget 
magához ölelve tartja; Azt birtokolod, akihez a világ min-
den más, mulandó javánál erősebben kell ragaszkodnod. 
Ezekben sok földi király és királyné csalódik, kiknek gőgje 
bár az égig érjen, és fejük a felhőket súrolja, végül szemét 
módjára enyésznek el.  
Ami pedig azokat a dolgokat illeti, melyekre nézve egyszer 
már választ kértél tőlem, kötelességemnek érzem felvilágo-
sítással szolgálni. Azt kérdezed ugyanis, melyek azok az 
ünnepek – gondolom, ezek előtted is különösen kedvesek –
melyeket dicsőséges Szent Ferenc atyánk az ételek változa-
tosságával is meg akart velünk tartatni. Most már tudja 
meg okosságod, hogy a gyöngélkedők és a betegek kivéte-
lével, akikkel szemben étkezés dolgában a lehető legna-
gyobb kíméletet ajánlotta és írta elő, nekünk, amíg egész-
ségesek és jó erőben vagyunk, hétköznapokon és ünnep-
napokon egyaránt böjti ételeken kell élnünk. Más szóval: 
mindennap böjtölnünk kell. Kivételek e tekintetben a va-
sárnapok és az Úr születésének ünnepe; ezeken napjában 
kétszer szabad ennünk. Közönséges csütörtöki napokon ki-
nek-kinek tetszésére van bízva a böjt megtartása; ha tehát 
valaki nem akar böjtölni, nem kötelezhető rá. Mi egészsé-
gesek azonban vasárnap és Karácsony kivételével minden-
nap böjtölünk. Húsvét egész idejében, továbbá a boldogsá-
gos Szűz és a szent Apostolok ünnepein ellenben boldog-
ságos Ferenc atyánk írása szerint csak abban az esetben 
vagyunk kötelesek böjtölni, ha ezek az ünnepek péntekre 
esnek. Egyébként, mint már mondottam, míg egészségesek 
és jó erőben vagyunk, kivétel nélkül böjti eledeleken élünk.  
Mivel azonban testünk nincsen bronzból, és ellenálló erőnk 
nem vetekedhet a kő ellenálló erejével, hanem ellenkező-
leg, nagyon is törékenyek és mindenféle testi gyöngeségre 
hajlók vagyunk, szeretettel kérlek, kedvesem, hogy bölcsen 
és tapintatosan tartózkodjál a túlzott és lehetetlenül szigorú 
önmegtagadástól, melyet hallomásom szerint kezdtél. Az 
Úr nevében kérlek, életeddel dicsérjed az Urat, ésszerű hó-
dolatot mutass be neki, és áldozatodat mindig hintsd meg a 
bölcsesség sójával.  
Maradj mindig egészséges az Úrban, mint azt magam is kí-
vánom, s magamat és nővéreimet szent imádságaidba aján-
lom.  

 

Latinból fordította: Balanyi György 
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PILINSZKY JÁNOS jegyzetei 
 

Az önzetlenség csatája 
 

Pár hete olvastam lelki olvasmányban egy mondatot. Hirtelenében nem fi-
gyeltem fel rá, ahogy egy pohár víz, egy szelet kenyér se esemény. S ma: 
csodálatosnak tartom a beleplántált tanítást. 

A mondat valahogy így szól: Minden, ami szép, jó és nemes lakik 
felebarátainkban, mind Istentől való. Kései reflexszel először a mondat pe-
dagógiája ragadott meg. Hogy a bölcs szerző e nemes keresztény gondolat 
fölismerését először másokon kezdi el. Ismeri az embert, tudja, hogy milyen 
szívós önzésbe zárva élünk, – de ha másokon kezdjük el az önzetlenség gya-
korlását, a fölismerést, hogy minden bennünk élő szép és jó Istentől van, ak-
kor talán előbb nyílik ki a szemünk erre az igazságra, s már e tudás birtoká-
ban könnyebben szerelhetjük le tulajdon önzésünket, mely mindent elsősor-
ban önmagának kívánna tulajdonítani. 

Örömmel töltött el az idézett mondat, mert kitűnő és rendkívül egyszerű 
stratégiát nyújthat talán legravaszabb bűnünk elleni hadviselésben. S 
fontosnak is éreztem tanácsát, mert az önzetlenség nemcsak a leg-
szebb erény, de a legaktuálisabb erény is. 

Igaz, sokan szeretnék az önzést ösztönző természeti erőként fel-
tüntetni, de ez nem igaz. Látszateredményekről lehet itt csak szó, lát-
szatelőnyről, de csakis mások kárára, s tulajdon vesztünkre. Hogy 
mennyire így van ez, azt mindenki sejti, ki megpróbál küzdeni szíve 
önzése ellen, de homályosan érzem, hogy a szentek valami egészen 
elemi erővel, tapasztalatból tudják, hogy milyen üreskezű az önzés! 
Hogy az önző ember, ha meg is szerez valamit – légyen az bármi fon-
tos dolog –, örülni igazán nem tud neki, ha más miatt nem, hát azért, 
„mert rosszkor jött”, vagy „elkésve” az, amiért verekedett. 

E kérdésben egyedül az önzetlen szív tisztán látó. Az önző kéz 
szorítása merevgörcsétől nem is érzékelheti azt, amit megragadott. A 
dolgok, a teremtett világ minden dolga egyedül a nyitott kézben szelí-
dül meg, egyedül a nyitott tenyérnek adja oda magát. 

Mikor tehát mindent Istennek tulajdonítunk, lényegében a birtok-
lás művészetét gyakoroljuk. A keresztény lélek számára Isten keresése 
és Isten szemlélése: az önzetlenség legfőbb iskolája. Isten keresése az 
egyetlen út számunkra, melyen nem önmagunkat keressük. Az önzet-
lenség többi útja lehet mind csalóka, az igaz és szenvedélyes Isten-
keresésé soha. Talán azért is merészelünk olyan nehezen elindulni raj-
ta. 

Aktuális útnak is mondottam az önzetlenséget. S valóban, anyagi-
akban egyre gazdagodó korunkban ez az erény fogja megadni legin-
kább birtoklásunk szépségét és tisztaságát. Az önzetlenség az öröm, a 
béke és a valóban gyümölcsöző tevékenység kezdete. Az érte való ne-
héz harcban ezért örvendeztetett meg a régi szerző „taktikai tanácsa”. 

Talán új színt és új reményt jelenthet az oly nehéz, de oly fontos 
csatában. 

 (Új Ember, 1963. május 12.) 
 

Jákob álma 
 

Az Ószövetség következő, jelentésben megragadóan gazdag helye: 
Jákob álma. Jákob Bersébából úton van Hárán felé, s „hogy a nap le-
szállott, meg akart nyugodni, vőn egy ott heverő követ s feje alá tevé s 
azon a helyen aluvék. Álmában aztán azt látá, hogy egy létra áll a föl-
dön, teteje az eget éri s az Isten angyalai fel és alá járnak rajta s az Úr 
a létrára támaszkodik…” 

E látomás legegyetemesebb érvényű, misztikus kifejtését találjuk 
Keresztes Szent Jánosnak A lélek éjszakája című könyvében. Jákob 

PILINSZKY JÁNOS (Bp., 1921. november 
27. – Bp., 1981. május 27.) Költő, író. Értel-
miségi családban született. A budapesti piaris-
ta gimnáziumban érettségizett; jogot, majd 
magyar és olasz irodalmat, valamint művészet-
történetet hallgatott (egyetemi tanulmányait 
nem fejezte be). Első verseit 1938 végén, 1939 
elején a Napkelet, az Élet és a Vigilia közölte. 
1941-44-ben az Élet segédszerkesztője volt. 
1944 őszén katonának hívták be, így került el a 
németországi Harbachba, ahol egész életre 
szóló, megrendítő élménye lett a találkozás a 
koncentrációs táborok borzalmaival. Első kö-
tetével (Trapéz és korlát, 1946) 1947-ben el-
nyerte a Baumgarten-díjat. 1947-48-ban ösz-
töndíjasként több hónapot Rómában töltött. A 
diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső 
korrektoraként dolgozott, 1951-től 1956 júliu-
sáig nem publikálhatott, az irodalmi élet peri-
fériájára szorult. 1956-ban rövid ideig a Mag-
vető Kiadó felelős szerkesztője, 1957-től az Új 
Ember belső munkatársa; nagyrészt itt jelentek 
meg tárcái, vallásos és bölcseleti elmélkedései, 
művészeti kritikái. A II. világháború utáni ma-
gyar líra egyik legnagyobb teljesítménye a 
Harmadnapon (1959) című kötete. Az 1960-as 
évek elejétől számos alkalommal utazott Nyu-
gat-Európába; Párizsban hosszabb időt is töl-
tött, 1975-ben Amerikába is eljutott. Nemzet-
közi elismerését kiváló versfordításaikkal 
olyan költőtársak segítették, mint az angol Ted 
Hughes és a francia Pierre Emmanuel. 1976-
tól nem írt több verset, egyre inkább a szép-
próza foglalkoztatta. Míg az ötvenes években 
viszonylag szűk körben ismerték, a hetvenes 
években már általános elismerés övezte. 1970-
ben jelent meg gyűjteményes kötete, a Nagy-
városi ikonok s ettől kezdve – ha lassan és 
megkésve is – a hazai irodalmi élet egyik leg-
jelentősebb képviselőjeként kezdték számon 
tartani. 1971-ben tüntették ki munkásságáért a 
József Attila-díj első fokozatával. 1974-ben 
megválasztották a Bajor Szépművészeti Aka-
démia levelező tagjának. 1980-ban Kossuth-
díjat kapott.  
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létrájának fokai a lelki tökéletesedés fokozatai, „mivel – írja Keresztes Szent János – ama létrafokok, mik a fölszál-
lásra szolgálnak, ugyanazok a fokok alkalmasak az alászállásra is: ugyanazok a fölismerések, mik lehetővé teszik a 
lélek Isten felé való fölemelkedését, alkalmasak arra is, hogy a lélek alázatossá váljék. Mivel a valóban Istentől 
származó sugalmazások sajátja, hogy egyszerre teszik alázatossá s emelik fel a lelket. Ezen az úton: alászállni annyi, 
mint fölemelkedni, és fölemelkedni annyi, mint alászállni: mert »aki megalázza magát, fölmagasztaltatik és aki föl-
magasztalja magát, megaláztatik”. 

Aki ezt az utat választja, sok öröm mellett számos súlyos nehézségnek néz elébe, miként a nagy ünnepeket meg-
előzi a böjti időszak. Alászállás és felemelkedés kettős mozgása lényegében: Isten és önmagunk kölcsönös és foko-
zatos megismerését jelenti. Isten megismerése: fölemel. Önmagunknak megismerése: alázatra, s egyre mélyebb alá-
zatra int. S e feszültség tart mindaddig, míg a lélek tökéletesen s véglegesen nem egyesül Istennel, ki „a lajtorja vé-
gére támaszkodik”. 

E lajtorja – folytatja fejtegetéseit Keresztes Szent János – az isteni szeretet iskolája, minek tíz fokát, fokozatát 
különböztetjük meg. Az első fokon: elsápad a lélek, étvágyát veszti, s az istenszeretet nyugtalansága szállja meg. A 
második fokon: mindig, mindenütt és mindenben Istent kutatja. A lélek itt nyeri lendületét; ahogy Mária Magdolna 
se torpant meg a sírnál az Urat keresve, még az angyalok láttán se. A harmadik fokon: az Isten utáni vágyakozás a 
fehér izzásig hevül. Ha ez a vágy, mi lesz maga az isteni szeretet? – kiált fel a szent. Ezen a fokon: minden eddigi 
erőfeszítésünk törpévé zsugorodik szemünkben, és mi is azt érezzük, amit Jákob érzett: „miután hét esztendőt szol-
gált, semminek vélte azt, szerelmének nagy volta miatt”. A negyedik fokon: a lélek nem keresi többé semmiféle vi-
gasztalódását vagy kedvtelését, sőt magától Istentől se kér több segítséget, mivel világosan látja, hogy máris meg-
számlálhatatlan kegyelemben részesült. Miért is az Úr kivételes és gyakori boldogságban részesíti az ilyen lelket, 
gyakran látogatva meg őt a szív rejtekében. 

A tökéletesedés ötödik fokán: a megérkezés szent türelmetlensége várja és űzi tovább az éhes lelket, míg a hato-
dik fok: könnyűvé teszi röptét, amilyen a zsoltárbeli szarvasok futása a források vizéhez. A hetedik fokon: Isten aka-
dályokat nem ismerő bátorsággal tölti el az ideérkezőt. De a bátor szívet és szabadságot – mely Isten felé való röpté-
ben nem ismer többé akadályt – Isten csak megfelelő alázatért adja cserébe, nehogy a lélek minden eddigi erőfeszíté-
se kárba vesszen, visszájára forduljon. 

Következik a nyolcadik és kilencedik fokozat, Jákob létrájának a csúcsa. 
A nyolcadik fokon: a lélek eléri isteni Jegyesét. Átöleli, de még nem örökre. Sokan e fokon megállnak, mivel 

mint Dániel, a „vágy emberei” – s maga a vágy úgy érzi, nincs tovább. A kilencedik fokon: a lélek Isten „édes tüzé-
be” ér. „E fok már a tökéleteseké, kik szelíden lobognak Istenben” – írja szó szerint Szent János. 

A tizedik fok: túl van a világon s a test körén. A lélek színről színre látja Istent, hasonul hozzá és részesül benne. 
 

* 
Röviden így tolmácsolhatnánk Keresztes Szent János fejtegetéseit. A gyönyörű bibliai kép a lajtorján föl-alá 

szálló angyalokkal eszerint a két rokon erény, Isten megismerésének és önmagunk megismerésének szimbolikus ki-
fejezője. Ezt üdvtörténetileg csak még inkább kiszélesíti az álom végén elhangzó ígéret, mit Isten tesz Jákobnak: „És 
annyi lesz az ivadékod, mint a földnek porszeme: kiterjedsz nyugatra s keletre, északra meg délre, és benned s iva-
dékodban nyer áldást a föld minden nemzetsége”. 

 (Új Ember, 1966. december 11.) 
 

Múltunk reménye 
 

Vajon csakugyan lezárult, ami egyszer elmúlt, megtörtént? A múlt megváltozhatatlan birodalmába csakugyan nincs 
semmiféle bejáratunk? Semmiféle cselekvő, kreatív lehetőségünk azzal szemben, ami lezárult? 

A múlt tényein valóban nem tudunk változtatni, egyedül emlékezetünk bolyonghatja be újra és újra idő és tér e 
végképp megmerevedett kontinensének zugait-tájait. 

Ha azonban nem magukat a tényeket kívánjuk átrendezni, hanem azok minőségét? Igen, akkor kitűnik, hogy a 
múlt a „minőségi cselekvés” tulajdonképpeni hazája. Anélkül, hogy a tényeken bármit változtatna, javarészt itt, a 
múlt küzdőterén zajlik le minden ember drámája azzal a rosszal szemben, amit – a puszta tények szintjén – vissza-
vonhatatlanul elkövetett. A szeretet, az ima, a bűnbánat és a vezeklés számára azonban nem léteznek időbeli határok. 
Érintésükre a legszörnyűbb tett is „színarannyá” válhat. 

Sokan a reményt azonosítják a jövőbe vetett reménységgel. De mint minden valódi értéknek és cselekedetnek, a 
reménynek sincsenek időbeli és térbeli határai. És épp ezért, talán nincs nemesebb remény, mint a múlt véglegesnek 
hitt kontinensén partra szálló reménység! Igaz, a tények, a látszatok végképp megkövültek: a múlt tényein többé egy 
jottányit sem módosíthatunk. És mégis ezt a kontinenset ostromolja, keresi fel a költők ihlete, a vezeklők és a szen-
tek imája. Mivel ott, ahol a tények és látszatok végképp lezárultak, veheti igazában kezdetét az a dráma, ami sorsun-
kat valóságosan eldönti: a minőség, a valóság, a kegyelem és a szeretet drámája. 

Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy múltunk a mi legfőbb reményünk. Mivel paradox módon igazában csak 
az megváltható, ami megváltozhatatlan. 

(Új Ember, 1975. január 5.) 
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SSZZEENNTT  PPÁÁLL  AAPPOOSSTTOOLL    
KKOORRIINNTTUUSSIIAAKKHHOOZZ  ÍÍRRTT  MMÁÁSSOODDIIKK  LLEEVVEELLEE    
 

Testvérek! Aki olvassa Szent Pál apostol életét, hogy milyen hallatlan nagy 
utakat tett meg az evangélium terjesztéséért, azt lehet mondani, hogy Európa neki 
köszönheti kereszténységét. Megcsodáljuk, milyen szívós kitartással, fáradhatatla-
nul járta a vidékeket, városokat és mindenütt siker koronázta fáradozását. Azonban, 
ha elolvassuk a második korintusi levelet, mindjárt megváltozik a véleményünk. 
Talán még erősítést is kapunk küzdelmes, nehéz életünkhöz.  

Azért választottam most Húsvét ünnepe előtt az apostolnak ezt az írását, mert 
tiszteletreméltó, hogy annyi csalódás, hiábavaló küzdelem közepette is megőrizte 
keresztény derűjét, a jövőbe vetett reményét, Krisztus Jézusban bízva. 

 

A levél megírásának körülményei: 
Az apostol második missziós útján látogatja meg Korintus városát. Bár a zsi-

dók között nem ér el eredményt, a pogányok befogadják Krisztust, és nagyon lelkes 
egyházközség jön létre az alatt a másfél év alatt, amíg Pál ott tartózkodik. Amikor 
azonban eltávozik onnan, aggasztó híreket kap Timóteus tanítványa által, akivel 
már egy levelet küld nekik. Ezért rövid látogatást tesz Korintusban. Nem sikerül 
azonban helyreállítani az egyház belső rendjét, nyugalmát. Többen szembeszállnak 
vele, kétségbevonják apostoli megbízatását, Erkölcsi hibákkal vádolják: csalárdnak, 
nagyravágyónak, állhatatlannak, gyávának nevezik. 

Ekkor írja meg, valószínűleg Filippiben, Macedónia egyik városában ezt a le-
velet. De ekkor már bizonyos jó híreket is hall Korintusból, amelyet Titusz hozott. 
(Csak érdekességnek írom, hogy valószínű Szent Pál négy levelet is írt a 
korintusiaknak, de csak kettő került be a Szentírásba.) 

Mi volt az apostol célja a levél megírásával?  Hogy előkészítse újabb korintusi látogatását. A hívek jó része 
megbánta a történteket, és várta az apostol jövetelét. Ellenfelei azonban nem nyugodtak, ezért használ Pál olyan ke-
mény hangot velük szemben.  

A második korintusi levél ezért tartalmaz ilyen ellentétes érzelmeket: harag és szeretet, aggodalom és remény-
kedés, öröm és szomorúság váltakozik benne. 

Kiknek írta Szent Pál ezt a levelét? Nem csak a korintusiaknak, hanem az egész tartománynak, bár jó része a 
korintusiakról szól.  

Milyen részekből áll a levél? 
Az első részben védekezik az igaztalan gyanúsítások ellen, és megmagyarázza apostoli küldetésének mivoltát s 

feladatait (1-7. fejezet) 
A második részben erélyesen megcáfolja az ellene felhozott vádakat és leszámol ellenfeleivel (10-13. fejezet) 
Közben a 8. és 9. fejezetben buzdítja a korintusiakat, hogy a jeruzsálemi egyház javára régebben elkezdett gyűj-

tést eredményesen fejezzék be. (A gyűjtés elrendelését az első korintusi levél végén olvashatjuk, 1Kor 16,1-4.) 
A levél számomra legfontosabb szakaszai: (Előre bocsátom, hogy mindent amit szeretnék idézni nem írhatom 

le, mert az hosszúra nyúlna.) 
A levél bevezető része már tele van reménységgel: „Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irga-

lom Atyja, és minden vigasztalás Istene. Ő vigasztal meg minket, minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasz-
talhassunk másokat szomorúságukban… Amilyen bőven részesedünk Krisztus szenvedéseiben, olyan bőven árad 
ránk Krisztus által a vigasztalás is.” (1,3-5) 

Az apostol tervezi, hogy meglátogatja a korintusi egyházat, de nem sikerül a terve. Ekkor ezeket írja: „Csak 
irántatok való kíméletből nem mentem el eddig hozzátok, hiszen nem hiteteken akarok uralkodni, hanem örömötök-
nek vagyunk munkatársai. Sűrű könnyhullatás közt, szívem nagy szorongásával és aggodalmával írtam nektek, nem 
azért, hogy megszomorítsalak, hanem, hogy lássátok, mennyire szeretlek, különösen titeket.” (1,23-2,4) 

Az apostol alázata tűnik ki a következő sorokból: „Bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. Nem mintha saját 
erőnkből képesek volnánk valamit is kigondolni, hiszen képességünk Istentől származik. Ő tett minket alkalmassá ar-
ra, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a léleké. Hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet.” (3,4-6). 

Azután így folytatja a 4. fejezetben: „Mi nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, magunkat 
pedig, mint Jézus kedvéért szolgákat. Isten ugyanis azt mondja: A sötétségből támadjon fény. Világosságot támasz-
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tott a mi szívünkben is, hogy fölragyogjon nekünk Isten dicsőségének isme-
rete Jézus Krisztus arcán. Ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az 
erőt Istennek tulajdonítsuk.” (4,5-7). 

Ismert Pál apostol vágya a Krisztussal való találkozásra: „Nem veszítjük 
el bátorságunkat, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a bel-
ső napról napra megújul. Pillanatnyi könnyű szenvedésünk ugyanis a meny-
nyei dicsőség túláradó, örök mértékét szerzi meg számunkra. Csak ne a lát-
hatókra, hanem a láthatatlanra szegezzük tekintetünket. A látható ugyanis 
ideigvaló, a láthatatlan viszont örök.” … „Ezért tölt el bizalom, hiszen tud-
juk, hogy míg vándorként élünk e testben, távol járunk az Úrtól. A hitben 
élünk ugyanis, nem a szemlélésben. Ám bizalom tölt el, s jobban szeretnénk 
megválni a tettől és hazajutni az Úrhoz. (4,16-5,9) 

Érzi a késztetést, hogy fáradozzék Krisztus ügyéért: „Krisztus szeretete 
sürget minket…Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak élje-
nek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” „Isten ugyanis Krisz-
tusban kiengesztelődött a világgal, s nem számítja be bűneinket, sőt ránk 
bízta a kiengesztelődés szolgálatát. Tehát Krisztus követségében járunk, Is-
ten maga buzdít általunk.” (5,14-21).  

A nagyböjt mottója is itt olvasható: Nézzétek, itt az alkalmas idő, Itt az 
üdvösség napja.(6,2) 

A jeruzsálemi hívek megsegítésével kapcsolatban többek között ezt írja: 
„Arra kértük Tituszt, hogy amint elkezdte, fejezze is be nálatok a jótékony-
ság művét. Amint mindenben kitűntök: hitben, szóban, tudásban, minden 
buzgóságban, az irántunk érzett szeretetben, tűnjetek ki a jótékonyságban 
is.” …„De ne úgy, hogy mások megszabaduljanak nyomorúságuktól, ti meg 
bajba jussatok, hanem egyenlő mérték szerint.”– bölcs figyelmeztetés az 
apostol részéről. (8,13-14) 

Az ellenfeleivel való leszámolásról szól a 10-13. fejezetben. Ebben is 
sok fontos üzenet van. Pl. híres mondása: „Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. Mert nem az a megbízható, aki ma-
gát ajánlja, hanem, akit Isten ajánl.” (10,17.18) 

Híres a 11.és 12. fejezet, amelyben felsorolja egyrészt, amiket tett és a Krisztusért, az Egyházért elviselt szenve-
déseket, másrészt felsorolja azokat a rendkívüli látomásokat, amelyekben Isten részesítette őt. Ezt a „dicsekvést” 
nem tartja helyesnek, mégis kénytelen megtenni, hogy a hit tanítását megvédje. 

„Zsidók ők?, én is az vagyok, … Ábrahám fiai? Én is…. Krisztus szolgái?, én még inkább. Többet fáradtam, bör-
tönbe többször vetettek. Módfelett sok verést kaptam, sokszor forogtam halálveszélyben. Ötször kaptam egy híján 
negyvenet    (botütést)….Háromszor szenvedtem hajótörést…. Ki gyönge, hogy én gyönge ne lennék.… Isten, Urunk 
Jézus Krisztus Atyja, aki mindenkor áldott, tudja, hogy nem hazudom. (11,21-33) 

Költőien írja: „Tudok egy Krisztusban élő emberről, aki tizennégy évvel ezelőtt, testben-e, nem tudom, testen kí-
vül-e, nem tudom, Isten a tudója, elragadtatott a harmadik égig, elragadtatott a paradicsomba és kimondhatatlan 
szavakat hallott, amelyeket ember el nem mondhat….”Az Istennel való személyes találkozását próbálja emberi sza-
vakba önteni, ami lehetetlen. (12,1-6) 

Jellemző az apostol szerénységére, hogy mindjárt hozzáteszi: „De hogy a kinyilatkoztatások nagyszerűsége ön-
hitté ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy szüntelen zaklasson s el ne bízzam magamat. Három-
szor kértem ezért az Urat, hogy szűnjék meg, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő gyengeséged-
ben lesz teljessé. Örömest dicsekszem tehát gyöngeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék bennem…, mert amikor 
gyönge vagyok, akkor vagyok erős.” (12,7-10) 

Végül derűs szavakkal búcsúzik el a korintusiaktól: „Testvéreim, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egy-
mást, legyetek egyetértők, éljetek békében. Akkor veletek lesz a béke Istene. Köszöntsétek egymást, az összes szentek 
köszöntenek titeket (vagyis a hívek, a többi egyházközségekből). Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a 
Szentlék közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen” 

Kedves Testvérek! Mire buzdít bennünket Szent Pál a korintusi második levelével? Hogy minden viszontagság-
ban – ahogyan Gyökössy Bandi bácsi szokta írni – bízzunk a Gazdánkban, a jó Istenben, az Úr Jézus Krisztusban. 
De ehhez nagyon kell szeretnünk az Istent és a keresztény hivatásunkat. Mert anélkül nem megy.  

Szent Pál vigasztalásnak szánta ezt a levelet, mi is vigasztalódjunk meg ennek olvasásában.   
 

Szeretet tel:  András atya 
Illusztráció: El Greco: Szent Pál  

 

SZENTMISÉINK RENDJE 
 

 

Taksony 
 

Szt. Anna templom  
vasárnap ½ 9 óra,  

hétköznap hétfőn és pénteken, 
valamint szombaton este 7 óra, 

kedd reggel 8 óra 
 

Dunaharaszti  
 

Szt. István Plébániatemplom 
vasárnap reggel 7 óra és 
de ½ 11 óra, hétköznap  

hétfőtől csütörtökig  
reggel 7 óra,  

elsőpénteken este ½ 6 óra, 
 

Ligeti Szt. Imre templom 
vasárnap de ½ 10 óra, 
pénteken reggel 7 óra, 

szombaton este ½ 6 óra 
 

*** 
Fogadóóra:  

a Dunaharaszti Nagyplébánián 
szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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AAZZ  AAZZ  ÚÚTT  
 

aul, a farizeus, Jeruzsálem lakója, egy forró nyári napon, gyűlölettel kebelében indult el a Damaszkusz felé 
vezető poros és hosszú úton, hogy vérét vegye a szemében botránykőként létező fiatal keresztény közösség 
tagjainak, akik merték az ősi törvényt semmibe venni, merészelték Jézus Krisztust az egyetlen üdvözítőként, 
örök élet forrásaként imádni. Kegyetlen tettvágya tele volt gonosz indulattal. Saul, műveltsége és neveltetése 

révén, kiválóan ismerte a törvényt, melynek minden betűjét maradéktalanul betartani és betartatni akarta. Maga kért 
megbízólevelet az üldözéshez, s elvakult hévvel, semmit sem kímélő, minden mást eltaposni vágyó dühvel eredt a 
szelídek nyomába.  

– Fogadd el az én alázatom mélységeit, és vedd le szemedről a gőg hályogát. – szólt Jézus Saulhoz a damaszku-
szi úton. És Pál ezekkel a szavakkal válaszolt: – Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? (a Legenda Aurea leírása).  

Íme a kegyelem pillanata. Pál a fénytől a földre zuhan, látását veszti, s vakon botorkál be Damaszkuszba, ahol 
szállást kap egy keresztény házában, hosszan böjtöl, majd ugyanitt megkereszteli őt a közösség papja.  

Saul megtérése csoda volt, mert fordulása Krisztusban történt. A vad engedelmessé, a gőgös alázatossá, a halált 
lihegő üldöző halálig hűséges szolgává vált a kegyelem által. Krisztus mélységes alázatával változtatta a farkast bá-
ránnyá, a bosszút lihegő embert engedelmes követőjévé.  

Pál Pétertől kapott jóváhagyást apostoli munkájához. Gyalogosan tett meg abban az időben több mint 15000 ki-
lométert, Kis-Ázsia, Görögország, Macedónia területén. Fáradhatatlanul, soha ki nem hunyó lelkesedéssel, lángoló 
szavakkal, ékesszólóan, biztos tudással hirdette az evangéliumot az akkor ismert világ határáig, hiszen eljutott His-
pániáig is. Méltán nevezi őt a népek apostolának az utókor. A Krisztus születése utáni 67. évben szenvedett vértanú-
halált Néró Rómájában.  

Szent Pál tizennégy apostoli levelet 
hagyott ránk. Nyelvezete lenyűgöző, szel-
lemisége ma is lángol, teológiai érvelése 
kristálytiszta, kérdésfeltevése radikális, 
ugyanakkor tud nagyon kedves lenni, tud 
kérni és megbocsátani. Himnikus nyelven 
magasztalja Isten nagy tetteit. Csodálatos 
szépségű levelei izzanak a Mestere iránt 
érzett szeretettől, hitelesen tanítja, hogy 
Jézus az Isten Fia, Isten cselekvései Jé-
zusban nyilvánulnak meg. Szent Pál így 
int minket efezusiakhoz írt levelében: „A 
Krisztus Jézusban való hit által van remé-
nyünk és biztonságos utunk Istenhez.”  

Hőn imádkozunk hát a hasonló fordu-
lásért, mert Krisztusban minden lehetsé-
ges. Hiszen utunkat állják saulok. Szenve-
dünk Krisztus követéséért. Arcul vernek 
szelídségünkért. Ám szeretjük, akik gyű-
lölnek minket. Imádkozunk, hogy a gőg 
hulljon porba, a vakult szem nyíljon meg, 
a tiltott gyümölcsben való tobzódás hozzon önmegtagadást. Halljanak a süket fülek, lássanak a világtalan szemek, 
nyíljanak meg az üres szívek Krisztus üdvözítő tanítására. 

Napi imám állandó mondata a könyörgés Krisztus édesanyjához, vezessen minket Szent Fiához, mutasson be, 
ajánljon minket. Szűz Mária, Magyarország Patrónája óvjon minket minden gonosztól, segítsen bennünket! Könnyes 
és hő vágyam Európa közepén az erős, egészséges szív – a felgyógyult, megtisztult, keresztény magyar állam. 

Úgy érzem, a Krisztus-követésben való szilárd hűség állhatatos kérése mindent magába foglal, és minden áhított 
dolog megvalósulását hordozza: az isteni szeretetről való tanúságtételt, az ebből fakadó élő reményt, és az emberi 
boldogsághoz elengedhetetlen tisztességet, igazmondást, együttérzést, törődést társaink iránt. Erről tanúskodik Szent 
Pál apostol élete és szellemi hagyatéka.  

Így az apostolkodásban nem szabad megfáradnunk, és minden nap kell kérjük a kegyelmet a tanúságtételhez. A 
népek apostolának lelkesedése tápláljon minket szüntelen, Krisztust hirdetni. Szent Pál apostol példája erősítsen 
minket: a hitben gyökerező élet reménységgel van eltelve, és értelmet lel a küzdelemben, a szeretet cselekedeteiben.  

– Nagy Angela – 

SS  

Valentin de Boulogne: Pál levelet ír
Blaffer Foundation Collection, Houston,USA
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MMii  aa  KKaattoolliikkuuss  EEggyyhháázz  ttáárrssaaddaallmmii  ttaannííttáássaa??  ((22..))  
  

„Ahogyan engem küldtél a világba, úgy küldtem őket én is a világba.” (Jn 17, 18) 
 

Hihetetlen pusztítást tud a szélvihar okozni. Általában a 
beteg, korhadt fákat dönti le a vihar, meg azokat, ame-
lyek nem eresztettek mély gyökeret, nem kulcsolódtak 
bele a kemény, sziklás anyaföldbe. De a legnagyobb 
pusztítást ott végzi, ahol a fák nem zártak össze ősi 
rendben. Ott, ahol a fák saját testükkel nem védik egy-
mást, hanem az idegen kéz által megbolygatott rendjük-
ben a vihar hézagot talál, ott betör, és a kidőlő fák a mö-
göttük lévőkre zuhanva hatalmas erdőket tarolnak le.  

Viharok mindig is voltak, és mindig is lesznek, álta-
luk újul, frissül a világ, újul meg az élet. A megújuló vi-
lág is él, mozog és reng. Már évtizedek óta mondják, 
hogy nem fenntartható ez a fogyasztásra épülő, habzsoló 
rohanás. Anyagi civilizációnk nem rossz, de csak egyik 
lába az örök élet útján járó embernek. A másik lábunk a 
vándorlásban az élő hit, a bennünket soha cserben nem 
hagyó remény, és az emberiséget nagy családdá, testvér-
ré tevő keresztény szeretet és jóság. Mindezek iránytűje 
a Tízparancsolat és Mesterünk mindenben utat mutató 
főparancsolata, a Szeretet parancsolata. 

Képesek vagyunk megújulni? Csodálatos anyagi 
kultúránk mellé fejleszteni egy érett, felnőtt lelki kultú-
rát is? Hogy a ránk zúduló csapások ne csavarják ki éle-
tünket, és mi se másokét? Hogy ne sántikáljunk, döcög-
jünk életünk útjain, hanem szapora léptekkel haladjunk a 
végtelen szeretet, Istenünk országa felé? Hogy össze-
fogva, mindenki oda adva saját tehetségét, képességét, 
lehetőségét, ne csak kreatív, de innovatív egyházközös-
ség, sőt nemzet is legyünk? Ezáltal a közösség tagjai 
egymást lélekben segítik, elindítják az önzetlenség irá-
nyába mutató fejlődés útján. Azok a közösségek, nemze-
tek sikeresek, amelyekben még él az összetartozás-tudat, 
amely a közösségért altruizmusra is képes. Engedjék 
meg nekem, hogy egy nagy, katolikus államférfi, az 
amerikai elnök, John F. Kennedy szavait idézzem: „Ne 
azt nézd, hogy a haza mit tesz érted, hanem, hogy Te mit 
tudsz tenni a hazádért!”  

Ehhez a saját, személyes döntésem szükséges, hogy 
ne méricskélve, a másik teljesítményét kritizálva, hanem 
szabadon a véleményektől (a sajátomtól is akár), tudjam 
kimondani az igent Isten kezdeményezésére, hiszen Ő itt 
munkálkodik velünk együtt! 

Nem a porból született emberke bölcsességében, 
szerencséjében bízom, hanem a bennünket teremtő Is-
tenben, aki megtestesült, és a Szentírás lapjairól így szól 
hozzánk: „Atyánk mindmáig munkálkodik, és én is mun-
kálkodom.” 

 
Isten a létezők eredete, Aki mértéke mindannak, 

aminek kell lennie. Isten szuverén ÚR. 
Isten válasza az istenkereső embernek az a történet, 

amelyet az Isten lépésről-lépésre közöl önmagáról a vá-
lasztott néppel, Izraellel. Ez pedig a kinyilatkoztatás. 
Válasz ez az ember istenkeresésére: váratlan, meglepő 

válasz, s egyúttal kifejező és mély értelmű Isten törté-
nelmi tetteinek köszönhetően, amely tettekben Isten em-
berszeretete mutatkozik meg. Isten ingyenes közelségére 
– amire maga a Mózesnek kinyilatkoztatott Név: „Én 
vagyok, aki [veletek] vagyok.”(Kiv 3,14), és Isten szaba-
dítására is utal. 

 
A történelmileg hatékony isteni cselekvés ingyenes-

ségéhez az Isten által kezdeményezett, Izrael által pedig 
elfogadott szövetség állandó kötelezettsége járul. Sínai 
hegyén Isten kezdeményezése a népével kötött szövet-
ségben konkretizálódik, és a nép ajándékba kapja az Úr 
kinyilatkoztatott rendelkezéseinek Tízparancsolatát. A 
Tízparancsolat pedig azt mutatja meg, hogy mivel jár az 
Istenhez való szövetségszerű tartozás.  

Az erkölcsi lét az Úr szerető kezdeményezésére 
adott válasz, egyúttal hála, istentisztelet és a kegyelem 
művének ápolása is Isten népének. Az erkölcsi lét 
együttműködést jelent azzal a tervvel, amelyet Isten a 
történelem folyamán megvalósít. A Tízparancsolat az 
egyetemes erkölcs leírása. Emberségre tanítja az embert. 
A Szentírás írói a szövetségkötés korának elbeszélésekor 
mindenkor hangsúlyozzák az igazságosság Istentől kiin-
duló, a szövetségben megerősített jellegét. 

A sokféle törvény, rendelkezés között, amelyeknek 
az a célja, hogy konkretizálják az ingyenesség és az Is-
ten által sugallt igazságban való osztozás módját, ki-
emelkedik a hétévente megünnepelt szombatév és a 
minden ötvenedik esztendőben megtartandó jubileumi 
év törvénye. Ez a törvény előírja az adósságok elengedé-
sét, valamint a személyek és jószágok általános felsza-
badítását: mindenki visszatérhet eredeti családjába, és 
újból atyai örökségének birtokába juthat. Szándéka sze-
rint a törvény megerősíti, hogy a kivonulás üdvhozó 
eseménye és a szövetségi hűség nem csupán megalapo-
zója Izrael társadalmi, politikai és gazdasági életének, 
hanem szabályozó elve is a gazdasági értelemben vett 
szegénységet és a szociális igazságtalanságot érintő kér-
désekben. Ugyanakkor rámutat arra, hogy Isten a szaba-
dító. 

A próféták azt hirdetik, hogy Isten Lelke kiárad az 
ember szívébe, az igazságnak és könyörületnek ugyan-
azokat az érzéseit gyökereztetve meg abban, amelyek az 
Úr szívében lakoznak. (Jer 31,33; Ez 36, 26-27) Isten 
ugyanis szabadon ad létet és életet mindennek, ami csak 
létezik.  

A prófétai szó legfőbb üzenete Isten eljövendő or-
szágának hirdetése volt, ezért az mindig apokaliptikus 
jelleggel is bírt. Isten eljön, hogy ítéletet tartson, és hogy 
megvalósítsa a béke országát, amely Jeruzsálemből ki-
indulva minden népet, az egész emberiséget magában 
foglalja. Isten eljövendő országának fényében minden 
emberi cselekvés egyetlen alapvető döntésben összpon-
tosul. Az ember erkölcsisége attól függ, hogy tetteivel 
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hogyan készíti elő Isten országának az eljövetelét. A 
próféták az eljövendő messiási országot, mint a béke or-
szágát mutatták be. A békét azonban nem egy külső po-
litikai hatalom fogja biztosítani, hanem a társadalomban 
megvalósuló igazságosság. Vagyis egy olyan társada-
lom, ahol nincs elnyomó és elnyomott, ahol az emberi-
ség családját a testvéri szeretet kapcsolja egybe, ahol 
mindenkinek elismerik az emberi méltóságát és értékeit. 
A próféták erkölcsi tanítása azt bizonyítja, hogy Izrael 
hitének szerves része volt a szociális gondoskodás.  

 
Az Isten emberrel elkezdett történetének döntő 

eseménye Jézus Krisztusban teljesedett be. Az a jó-
akarat és irgalom, amely Isten cselekvését ösztönzi, s 
egyben értelmező kulcsa annak, olyan közel kerül az 
emberhez, hogy az ember Jézus, a testté lett Ige arcvo-
násait ölti magára.  

Lukács elbeszélésében Jézus a maga messiási szol-
gálatát Izajásnak azokkal a szavaival írja le, amelyek a 
jubileumév prófétai jelentését idézik fel: „Az Úrnak Lel-
ke van rajtam, mert felkent engem, elküldött, hogy 
örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyok-
nak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy felszaba-
díthassam az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az 
Úr esztendeje.”(Lk 4,18-19) Jézus a beteljesedés erővo-
nalában helyezi el önmagát, nemcsak azért, mert Izrael 
korábbi ígéreteit és várakozásait teljesíti be, hanem mé-
lyebb értelemben is, mert őbenne megy végbe Isten em-
berrel elkezdett történetének döntő eseménye. Ezt hirdeti 
ugyanis: „Aki engem látott, az Atyát is látta.”(Jn 14,9) 
Más szóval: Jézus kézzel foghatóan és végső érvénnyel 
nyilvánítja ki, hogy kicsoda Isten, és hogyan bánik az 
emberrel. Ez az Isten szereti az embert. 

Jézus örömhírének lényege: Isten országa eljövetel-
ének meghirdetésében áll. „Beteljesedett az idő, és már 
közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és 
higgyetek az evangéliumban.”(Mk 1,15) Jézus jelezte, 
hogy az „idő betelt”, eljött az Isten országa. Isten orszá-
gának az eljövetele megtérést kíván az embertől. A meg-
térésnek, a gondolkodásmód megváltozásának az ember 
szívében, belső világában kell lejátszódnia. A szív meg-
térésének azonban külső cselekedetekben kell megnyil-
vánulnia. Ha az ember nem tér meg, abból gonosz indu-
latok származhatnak. (Mt 15,19)  

Jézusnak a szegények iránt megmutatkozó kitünte-
tett figyelme azt is mutatja, hogy Ő a legfontosabb fel-
adatának mások szolgálatát tekintette: „A királyok ural-
kodnak a népeken, s akiknek  hatalom van a kezükben, 
jótevő úrnak hívatják magukat. Közöttetek ne így legyen. 
A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az 
elöljáró pedig mintha a szolga volna.”(Lk 22,25) 

 
Az Egyház társadalmi tanításának alappillérei és az 

egyéni keresztény felelősség iránymutatóan és igen je-
lentős mértékben képes befolyásolni az emberek életét, 
immár kétezer éve. A keresztény életforma volt az, ami 
az emberek csodálatát kivívta. Ennek az életformának az 
egyik jellemzője az volt, hogy mindenki Jézus testvér-
ének vallotta magát, tehát megszűnt közöttük a társa-

dalmi megkülönböztetés. (Ef 5,30; Kol 3,15) Mivel pe-
dig Jézus testvérei, így az Atya gyermekei is lettünk 
(Gal 4,6). Ez az istengyermekségből fakadó egyenlőség 
a keresztény örömhír szociális robbanóerejének lényege. 

Az Egyház társadalmi tanításának a legfontosabb 
forrása a kinyilatkoztatás, ezért a valóságot (társadalmi 
tapasztalatot), a Szentírás és a keresztény hagyomány 
szempontjából értékeli.  

A történelmi előzmények a már említett Rerum 
novarumra (1891), XIII. Leó pápa körlevelére vezethe-
tők vissza. Ez az első hivatalosnak mondható megnyi-
latkozás lett a fundamentuma a későbbi pápai és egyházi 
tanításnak. A több mint száz év leforgása alatt majdnem 
minden pápa visszatekintett a kiindulópontra, s a kora-
beli kérdésekre e korábbi iratnak a fényénél válaszolt, 
vagy inkább ennek az ösztönzéséből vett bátorságot, az 
újabb megszólalásra.  

Így került sor XI. Piusz esetében a Quadragesimo 
anno (1931), és a Divini Redemptoris (1937), XXIII. 
Jánosnál a Mater et magistra (1961) és a Pacem in 
terris (1963), majd VI. Pálnál a Populorum progressio 
(1967) és az Octogesima adveniens (1971) megnyilat-
kozásokra. Ehhez nagyon fontos még hozzátenni a II. 
Vatikáni Zsinat Gaudium et spes kezdetű pasztorális 
konstitúcióját (1965), mely újszerű módon és először 
tette zsinati megfontolás tárgyává az ember életét érintő 
társadalmi kérdéseket.  

 
Később II. János Pál pápának különösen is gondja 

volt az Egyház társadalmi tanításának bemutatására és 
aktualizálására, mint például a Laborem exercens 
(1981), Sollicitudo rei socialis (1987), a Centessimus 
annus (1991), a Katolikus Egyház Katekizmusa (1992), 
a Dies Domini (1998) és az Ecclesia in Europa (2003) 
megnyilatkozásaiban. 

 
Nem véletlen, hanem nagyon is hangsúlyos az, hogy 

XVI. Benedek pápa első enciklikája a Deus caritas est 
(2005) címet viseli. „Az Egyház ugyanis, Isten családja 
a világban. Ebben a családban nem lehet szükséget 
szenvedő. Ezért azt kívánom, hogy a plébániai és egy-
házmegyei közösségek egyre jobban tudatosítsák, ők Is-
ten családja; bátorítsa őket, hogy megtapasztalhatóvá te-
gyék a városokban, falvakban Urunk szeretetét. A szere-
tet megélésének tanúsága minden keresztény közösség 
életének része. Az Egyház a kezdetektől konkrét tettek-
ben élte meg az evangélium alapigazságait, ahogyan az 
Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk. Az „irgalmas 
szamaritánus” példáját követve le kell hajolnunk az em-
berekhez, és konkrét segítségnyújtással kell támogat-
nunk őket, mert ez azt érezteti velük, hogy Jézus tágabb 
családja veszi körül őket. Jézus együttérzése többek kö-
zött a síró naimi özvegyasszonnyal (Lk 7,12-17) és 
Jairus könyörgő kérésével (Lk 8,41-56) példát mutat, 
hogyan tanuljuk meg megosztani mások szenvedését. 
Mindez érdek nélküli, nagylelkű szeretetet feltételez, 
amely Isten irgalmas szeretetének jele és visszatükröző-
dése, Aki soha nem hagyja magára gyermekeit a próba-
tétel idején.” 



2009. Húsvét   Krisztus fénye 
 

 19

Az Egyház mindig készségesen ajánlja fel szívből 
jövő együttműködését azzal a szándékkal, hogy az 
emberi civilizáció a „szeretet civilizációjává” alakul-
jon (Salvifici doloris). Azt tanítja, hogy Isten reális 
lehetőséget kínál az embernek a rossz leküzdésére és 
a jó elérésére. Az Úr megváltotta az embert, „nagy 
árat” fizetett érte. (1Kor 6,20).   

A keresztények világban való elkötelezettségének 
célja és alapja ebből a bizonyosságból adódik, ez ébreszt 
reményt, hogy bár az emberiség történetét a bűn mély-
ségesen megjelöli, az isteni ígéret biztosítja, hogy a vi-

lág nem marad magába zárva, hanem nyitott Isten orszá-
ga irányába. 

Az Egyház ismeri a „a törvénytiprás titokzatos ere-
jét”(2Tessz 2,7) és annak hatását, de tudja azt is, hogy 
az „emberi személyben elegendő érték és energia van, és 
az ember maga alapvetően jó (Ter 1,31), mert Isten 
képmása, mert Krisztus megváltó működésének hatása 
alatt áll,„aki minden emberrel eggyé lett, és mert a 
Szentlélek hatékony működése betölti a földet”.(Bölcs 
1,7) 

 Tóth Marianna 
 

Felhasznált irodalom: 
Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma 2007 
Beran Ferenc-Leinhardt Vilmos: Az Egyház társadalmi tanítása 2005 
Böjte Csaba ferences 2009-es nagyböjti levele 
XVI. Benedek pápa Deus caritas est – Az isteni szeretet kezdetű enciklikája 2005 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gárdonyi Géza: MIKOR A CSEND BESZÉL 

 

...Már csak ketten voltunk testvérek: Árpád és én. A többi öt meghalt. 
Árpád is színész volt, kezdő színész. Egy kis vidéki társulatnál kezdte, hogy megismerje az életet. 
Egy nyári estén telegramot kaptam Módosról, hogy fürdés közben a vízbe veszett. 
Az anyám kétségbeesése leírhatatlan volt. Vigasztalni meg se kíséreltem. Beszélni se lehetett vele. Ájuldozott, jajga-
tott olyan sírással, amilyet életemben nem hallottam. 
És nekem abban a szörnyű órában utaznom kellett. Budapestről Torontálba. Az idegen budapesti házban még csak 
ismerősünk se volt, akire anyámat rábízhattam volna. Kis ötéves fiammal maradt. 
Negyednapra kerültem haza. Már akkor nem sírt. Sápadt volt, mint a kórházi beteg. 
Nem kérdezett semmit. 
Nem mondtam neki semmit. 
A kis lakásban csöndesség volt. Anyám szótlanul járt-kelt, mint valami kísértet. Végezte a dolgát. Szegények vol-
tunk. Cselédünk csupán egy volt. 
Tehát nyomasztó csöndesség volt a házban. Még a kisfiam is hallgatott. Különben is hallgatag volt, mint a társtalan 
gyermekek szoktak lenni. 
És ebben a szótlanságban éltünk napokig. Én eljártam a dolgomra. Elmentem hazulról reggel. Egy órát időztem ott-
hon délben, aztán ismét csak este kerültem haza. Nem beszéltünk, nem beszéltünk. 
Szobánknak ez a némasága nehéz volt. Nem is értettem. A nők nem szokták némán viselni fájdalmukat. 
Egy este a fiam lefeküdt. Ágya szélén ültem. Megimádkoztattam: 
– Mondd el, fiam, a Miatyánkot! 
A gyermek imádkozza. Unatkozva, ásítozva. Aztán eldől az ágyban, s egy perc múltán, félálomban rebegi: 
– Miért haltál meg, kedves jó fiam, mikor annyira szerettelek!... 
 

 



Krisztus fénye  2009. Húsvét 
 

 20 

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
HISZEK ISTENBEN, AZ ATYÁBAN (2.) 

 
Hitvallásunk Istennel kezdődik, mert Isten „az első és az utolsó” [Iz 44,6], mindennek a kezdete és vége. A 
hiszekegy az Istennel, az Atyával kezdődik, mert az Atya a Szentháromság első isteni személye. A hitvallás a menny 
és föld teremtésével kezdődik, mert a teremtés Isten művének kezdete és alapja.  
 
2. Az Atya 
I. „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” 
A keresztényeket „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” keresztelik meg [Mt 28,19]. Előtte azonban a hármas 
kérdésre, amely az Atyába, a Fiúba és a Szentlélekbe vetett hitük megvallását kéri, így felelnek: „Hiszek”. „Minden 
keresztény hitének alapja a Szentháromság.” (Arles-i Szent Cesarius Symb.) 
A keresztényeket az Atya és a fiú és a Szentlélek „nevére” keresztelik meg, és nem az Ő „neveikre2 (Vigilius pápa 
hitvallása), mert hogy csak egy Isten van: A mindenható Atya, és az Ő egyetlen Fia és a Szentlélek – a 
Szentháromság.  
„Az egész üdvtörténet nem más, mint annak az útnak és azon eszközöknek a történelme, melyeken keresztül az egy 
és igaz Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek magát kinyilatkoztatja, kibékül és egyesül azokkal az emberekkel, akik 
bűneiktől megválnak.” (DCG 47). 
A Szentháromság a szó szoros értelmében a hit misztériuma. Egy „azon misztériumok közül, amelyek az Istenben 
vannak elrejtve, amelyeket másképpen nem ismerhetünk meg, csak ha maga az Isten ki nem nyilatkoztatja.” (SPF 
16). Isten a maga szentháromságos létének nyomait ott hagyta a teremtés művében, és az ószövetségi 
kinyilatkoztatás folyamatában. De létének bensőségessége: a Szentháromság elérhetetlen titok maradt mind az 
értelem számára, mind Izrael hite számára az Isten Fiának megtestesülése és a Szentlélek küldése előtt.  
 

II. Istennek, mint Szentháromságnak a kinyilatkoztatása  
A fiú nyilatkoztatta ki az Atyát 
Sok vallásban közös, hogy Istent „Atyának” szólítják. Az istenségre nem egyszer úgy tekintettek, mint „az istenek és 
emberek atyjára”. Izraelben is atyának mondották az Istent, de abban az értelemben, hogy Ő a világ Teremtője.” 
[MTörv 32,6; Mal 2,10] Még inkább Atya az Isten szövetségére való tekintettel, és Izraelnek „az elsőszülött fiúnak” 
[Kiv 4,22] adott Törvényre való tekintettel. Izrael királya atyjának nevezik. [2Sám 7,14] Ő Különösképpen „atyja a 
szegényeknek”, az árváknak és az özvegyeknek, akik az Ő szerető oltalma alatt állnak. [Zsolt 68,8] 
Az a tény, hogy a hit kifejezésvilágában Istent „Atyának” nevezik, két lényeges szempontra hívja fel a figyelmet: 
hogy Isten mindennek az elsődleges forrása és természetfölötti tekintélye; – és hogy Ő ugyanakkor jóságos, és 
minden gyermeke iránt szeretettel teljes. Istennek ez az atyai gyengédsége még jobban rámutat jelenlétére a 
világban, az Isten és teremtményei közötti bensőséges kapcsolatra. A hit kifejezésvilága a szülőkhöz kötődő emberi 
tapasztalatra épít, akik – bizonyos értelemben – az ember számára az Isten megjelenítői. Az emberi tapasztalat azt is 
mutatja, hogy a szülők a hibáktól nem mentesek, eltorzíthatják az atyaságról és anyaságról alkotott képet. Szükséges 
a figyelmet felhívni arra is, hogy az Isten az emberi nemek közötti különböztetés felett áll. Ő ugyanis nem férfi vagy 
nő. Ő az Isten: felette áll az emberi atyaságnak és anyaságnak is [Zsolt 27,10], bár ezeknek Ő az eredete és mértéke 
[Ef 3,14; Iz 49,15]. Senki sem úgy Atya, mint az Isten.  
Jézus kinyilatkoztatta, hogy az Isten „Atya”, eddig még nem ismert értelemben: „Senki sem ismeri a Fiút, csak az 
Atya, ahogy senki sem ismeri az Atyát, csak a fiú, és az, akinek a Fiú Őt ki akarja nyilatkoztatni.” [Mt 11,27] 
Az apostolok éppen ezért Jézusról úgy tettek hitvallást, hogy Ő „az Ige, aki kezdetben Istennél volt, és aki Isten” [Jn 
1,1], mint „a láthatatlan Atya képmása.” [Kol 1,15], mint „dicsőséges sugárzása és lényegének képe.” [Zsid 1,3] 
Az ő nyomukban, követve az apostoli hagyományt, az Egyház 325-ben, a Niceai I. Egyetemes Zsinaton hitvallást 
tett arról, hogy a Fiú „egy-lényegű az Atyával”, ami annyit jelent, hogy Vele együtt egyetlen Isten. A II. Egyetemes 
Zsinat, mely Konstantinápolyban jött össze 381-ben, megőrizte a niceai hitvallásnak ezt a kifejezését a maga 
megfogalmazásában, és hitvallást tett arról, hogy az „Isten egyetlen Fia az Atyától született az idők kezdete előtt, 
világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával 
egylényegű.” (DS 150) 
 
 

A Szentlélek kinyilatkoztatta az Atyát és a Fiút 
Húsvétja előtt Jézus kijelentette, hogy egy védelmezőt, a Szentlelket fogja elküldeni. Aki már ott működött a 
teremtésben [Ter 1,2], és aki már „szólott a próféták szavával (Nicea-konstantinápolyi hitvallás), az most a 
tanítványok közé jön és bennük lesz [Jn 14,17], hogy tanítsa őket [Jn 14,26] és elvezesse a teljes igazságra. A 
Szentlélekről ilyenképpen azt a kinyilatkoztatást nyertük, hogy Ő egy másik Isteni Személy, Jézushoz és az Atyához 
viszonyítva.  
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A Szentlélek örök származása időbeli küldetésével tárulkozik fel. A Szentlélek az apostolokhoz és az Egyházhoz 
küldetett. A Szentlélek örök eredete mégsem állítható a Fiúval fennálló kapcsolata nélkül: „A Szentlélek, aki a 
Szentháromság harmadik személye, aki Isten, egy és egyenlő az Atyával és a Fiúval, „akit az Atyával és a Fiúval 
együtt imádunk és dicsőítünk.” (DS 150) 
 
III. A Szentháromság a hitről szóló tanításban 
A Szentháromság dogmájának megfogalmazása 
A Szentháromságról szóló kinyilatkoztatott igazságot kezdettől fogva megtaláljuk az Egyház élő hitének 
gyökerében, mindenek felett a keresztség kiszolgáltatásában. Kifejezést nyer a keresztségi hit szabályai között, 
megfogalmazzák az igehirdetésben, a hitoktatásban és az Egyház imádságaiban. Ilyen jellegű szövegeket már az 
apostoli iratokban is találunk, mint például az alábbi köszöntésben, amit az eucharisztikus liturgiában ma ismétlünk: 
„A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.” 
[2Kor 13,13] 
Az első évszázadok alatt az Egyház törekedett arra, hogy kifejezőbb megfogalmazásokban is leszögezze a 
Szentháromságba vetett hitét. Egyrészt, hogy hitének mélyebb megértésére jusson, másrészt, hogy a tévedésektől 
megvédje, melyek hitét eltorzíthatták volna. Ez az ősi zsinatok tevékenységéhez kötődik, melyeket az egyházatyák 
teológiai munkássága segített, és a keresztény nép hitérzéke támogatott.  

Dán Károlyné 
 
 
 

* * * * * 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A BÉRMÁLÁSRÓL 
 
A püspök atya tavaly tájékoztatta a kedves híveket is a bérmálkozás új rendjéről. 
Ezek szerint csak az engedhető a bérmálás szentségének felvételéhez,  

- aki legalább 16 éves,  
- hosszabb (nálunk két éves) felkészítésen részt vett, 
- és egyéni érettsége alapján képes a keresztény élet vállalására (így fordítottam le a 

megtérés megfelelő fázisát). 
 
Taksonyban 2008 őszén indult el egy csoport felkészítése, amelynek tagjai 2010 tavaszán 
részesülnek a bérmálás szentségében. 
Dunaharasztiban utoljára 2006-ban volt bérmálkozás. Itt megfelelő számú jelentkező esetén 2009 
őszén indul el egy csoport felkészítése, akik a két éves felkészítés után 2011 tavaszán lesznek 
bérmálkozók. 
 
Tehát várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik: 

- szeretnék a Szentlélek segítségét kérni ahhoz, hogy hitbeli önazonosságukban és a keresztény 
élethez szükséges döntéseikben megerősödjenek, 

- már voltak elsőáldozók, 
- már betöltötték, illetve idén betöltik a 14. életévüket (1995-ben és előbb születettek) 
- vállalják a két éves felkészülést, amely a csoportfoglalkozásokon túl természetesen jelenti a 

szentmiséken és a plébánia életében való részvételt. 
 
Szeretettel kérjük, hogy júniusig András atyánál a plébánián, a misék után a sekrestyében 
jelentkezzenek személyesen azok a fiatalok, akik kérik a bérmálás szentségének kiszolgáltatását. 
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LELKI NAP 
A DUNAHARASZTI FŐPLÉBÁNIÁN 

2009.  március 21.   
 

Nagyböjt lévén, az elcsendesedés, és az Istenre figyelés jegyében lelki-napot tartottunk a Dunaharaszti Főplébánián, 
melynek témája a közösség volt. A mottó megválasztásához Szent Pál apostolt hívtuk segítségül: „A test ugyan egy, 
de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a 
testben, tetszése szerint. Ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az 
egyik tagnak, mindegyik örül vele. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.” [1 Kor 12,13.18. 26-27] 
Egész napos program várta az érdeklődő testvéreket, amely nem csak konkrét közösségek számára jelentett lelki fel-
üdülést, hanem bárkinek, aki fontosnak tartotta az egyházhoz, mint Krisztus közösségéhez való tartozását. A lelki-
nap során kb. ötven felnőtt jelent meg, különféle közösségeket, és korosztályokat képviselve. A napot az egyház kö-
zösség-építő imádságával, a zsolozsmával kezdtük, így kérve Isten áldását összejövetelünkre. Ez után a közösség 
néhány nagyon fontos tulajdonságáról következett egy előadás, amelyből néhányat most kiemelnék. 

- Az ember alapvető igénye, hogy tartozni akar valahová. Az Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett 
az embert, ezért az társakra, közösségre vágyik. Mert az Isten Szentháromság, egy tökéletes szeretet-
közösség. Az ember minden közösségi kezdeményezésében Őt próbálja meg utánozni. 

- Minden közösség egyénekből, személyekből áll, ezért már a közösség alapja is önmagunk helyes elfogadá-
sában rejlik. Nekünk nem kisebb feladat jutott, mint hogy eben a korban kell közösségben élnünk, méghozzá 
olyan közösségben, amelynek tagjai nem saját önző érdekeiket tartják szem előtt, hanem alapvetően a má-
sikra irányulnak. Szeretetben! Ahogyan a Szentháromságban az isteni személyek. 

- Istennel való életünk - ha úgy tetszik, közösségünk - hatással van az emberi kapcsolatainkra, közösségeink-
re. Éppen ezért érdemes megvizsgálnunk, hogy milyen közösségben vagyunk mi az Istennel? Mert az Isten 
velünk, köztünk akar élni. Minden nap. Mindennel együtt, ami az életünk része. Krisztus meg akar testesülni 
a közösségeinkben! 

- A közösség nem hobby, nem önképzőkör, hanem Jézus világos akarata: Legyenek mindnyájan egy! Megva-
lósítandó feladat, tevékenység. A közösség alkotó erő, mindannyiunk munkája, erőfeszítése.  

- A közösség Krisztus családja, amelyben otthon vagyunk. Az együttlét helye, amely formál és alakít. Legfon-
tosabb tulajdonságai: a szeretet, az egység, és az áldozat. Egység nem jöhet létre szeretet és áldozat nélkül! 

- Mai világunkban csak az összetartó közösségnek van esélye a túlélésre. Amelyben a tagok egymás javára 
vannak, odafigyelnek egymásra, és felelősséget vállalnak a másikért. Felelősek vagyunk egymás növekedé-
séért, fejlődéséért. Az életszentséget csak közösségben, tevékeny szeretetben tudjuk megvalósítani.  

- Minden kapcsolat és közösség lényege, hogy közben egy kicsit én is változzak. Csiszolatlan gyémántok va-
gyunk. Szükséges, hogy formálódjunk, alakuljunk, hogy olykor egymást is csiszoljuk. Csak egymás által 
válhatunk igazán önmagunkká, és olyanná, amilyenné az Isten megálmodott minket. 

- A jelenben, itt és most kell az Isten Országnak épülnie köztünk! Az utunk a mellettünk lévő emberrel együtt 
vezet. Az Isten nem vér tőlünk lehetetlent, hanem mindig csak annyit, amennyire képesek vagyunk. De azt 
elvárja! 

- Tudjuk azt is, hogy minden emberi közösségben előfordulnak nézeteltérések, elkerülhetetlen, hogy különbö-
ző vélemények ütközzenek. Azonban legalább nagyböjt időszakában el kell gondolkodnunk azon, hogy ez-
zel kapcsolatban hogyan is szoktunk viselkedni. Mert olykor felelőtlen szavainkkal, véleményünkkel nagyon 
komoly sebeket tudunk okozni. A következő történet tanulságos lehet számunkra. 

 
A KERÍTÉS 

 

Volt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Az apja adott neki egy zsák szöget, és azt mondta neki, ver-
jen be egyet a kert kerítésébe minden alkalommal, mikor elveszti a türelmét, és összeveszik valakivel, vagy valami 
rosszat mond valakiről. Az első nap 37 szöget vert be a kerítésbe. A következő hetekben megtanult uralkodni az indu-
latain, és a bevert szögek száma napról napra csökkent. Rájött arra, hogy sokkal egyszerűbb volt uralkodni az indu-
latain, mint beverni a szögeket a kerítésbe. Végre elérkezett az a nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett bever-
nie a kerítésbe. Ekkor odament az apjához, és elújságolta neki, hogy aznap egy árva szöget sem vert be a kerítésbe. 
Az apja azt mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap, mikor nem vesztette el a türelmét, és nem veszeke-
dett senkivel sem, vagy meg tudta állni, hogy rosszat mondjon valakiről. Teltek a napok, s a fiú végre azt mondhatta 
az apjának, hogy kihúzta az összes szöget a kerítésből. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és ezt mondta neki: 
"Fiam, szépen viselkedtél, büszke vagyok rád, hogy így megváltoztál. Állj meg egy pillanatra, nézd csak, mennyi lyuk 
van a kerítésben. Ez a kerítés soha többé nem lesz már olyan, mint régen volt. Ha veszekszel valakivel, vagy rosszat 
mondasz valakiről, megsebzed őt. Egy ugyanolyan sebet hagysz az ő lelkében, mint ezek a lyukak itt. Akárhány alka-
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lommal is kérsz bocsánatot, a seb talán örökre ott marad. A szóbeli, sértés ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a 
testi. Nagyon nehéz meg nem történtté tenni meggondolatlanságból elkövetett dolgainkat. Ami segíthet a lyukak el-
tüntetésében, az a kiengesztelődés, és a megbocsátás. 
 
Az előadás után lehetőség nyílt az elcsendesedésre, rövid elmélkedésre az elhangzottak fölött. Ez alatt a templomban 
kitettük az Oltáriszentséget, így Jézus Krisztus szentségi jelenlétében is elidőzhettünk, és egy kicsit elvonulhattunk a 
világ zajától. 
A résztvevők ez után tíz-tizenkét fős kis csoportokban beszélhették meg részletesebben a témát, és a felmerülő kér-
déseket, helyet engedve az eszmecserének és a személyes találkozásoknak is. 
Az ebédet nagyon bensőséges, családias hangulatban fogyasztottuk el, hiszen mindenki beadta a közösbe az otthon-
ról hozott kis élelmét, amely annyiféle volt, ahányan érkeztünk. Az étkezés után következett a második előadás, 
amely szintén a közösségről szólt, de már konkrétan a mottóhoz kapcsolódóan és többek között Krisztus Titokzatos 
Testéhez, az Egyházhoz való tartozásról, és az abban végzendő feladatokról. Néhány gondolat a második előadásból. 

- Egy olyan szellemi valóság az Egyház, ami szorosan hozzátartozik Krisztushoz: Általa és Érte van! Nem 
lehet Jézushoz tartozni úgy, hogy közben megtagadom az Ő Egyházát (testét). Ezért helytelen az a magatartás és ki-
jelentés, hogy Krisztus igen, egyház nem.  

- Az Egyház minden „sejtje” (minden megkeresztelt ember) állandóan életet ad a többieknek, és életet kap 
tőlük, Krisztusnak, a Főnek a vezetésével. Pál apostol az emberi testhez hasonlítja az Egyházat. Ahogy az emberi 
test kicsiny sejtekből épül fel, ugyanígy van az Egyházzal is. A test akkor egészséges, ha minden egyes sejt a maga 
helyén elvégzi a saját feladatát. Mindannyian ugyanahhoz a testhez tartozunk, és mint tag mindenki részt vesz az 
egész test munkájában, azon a helyen, amelyet Isten kijelölt számára. 

- A közösség tagjai különféle felada-
tokat látnak el. Van, aki a beszéd adományával 
rendelkezik, és olyan lelki mélységeket tud át-
adni neked, amelyek megérintik lelkedet. Van, 
aki úgy tud élni a segítés, a szolgálat, a mások-
ról való gondoskodás adományával, hogy el-
ámulsz látva, milyen eredményeket ért el a 
szükséget szenvedők megsegítésében. Van, 
aki olyan bölcsen tanít, hogy új erővel árasztja 
el meglévő hitedet. Van, aki a szervezés mű-
vészetét kapta, van, aki az irányításét. Van, aki 
meg tudja érteni azt, akivel kapcsolatba kerül, 
és vigaszt tud nyújtani azoknak, akik erre 
szomjaznak.  

Igen, mindezt megtapasztalhatod. De 
ami egy ilyen élő közösségben leginkább meg-
érint, az a közös lelkület, amely mindenkit át-
jár. 

- A közösség nem egy tehetetlen masszához hasonlít, hanem egy élő szervezethez, amelynek különböző 
tagjai vannak. A keresztény számára szakadást előidézni éppen az ellenkezője annak, mint amit tennie kell. 

- Én azért szeretem az Egyházat, mert egy abszolút biztos értékrendet adott nekem. Joggal kérdezhetné egy 
mai fiatal: „Ki mondja meg nekem, mi a jó, és hogy mit kell tennem?” Mi, keresztények, egyértelműen felelhetjük: 
Jézus Egyháza, amely értékrendjében ugyanazt hirdeti ma is, mint az Úr kétezer évvel ezelőtt. Szeresd Istent egész 
szívedből, felebarátodat, mint önmagadat, ezért ne hazudj neki, ne lopj tőle semmit, ne élj vissza bizalmával, tiszteld 
testét és lelkét, ne mondj róla rosszat! Ezt az értékrendet azonban csak tudatos önmegtagadással leszel képes megva-
lósítani, és csak ez által tudsz példát adni. Ha mások elé éled a kereszténységet. 

- Csak úgy tudjuk az emberek javát szolgálni, ha együttműködünk Krisztussal és egymással is. Jézussal csak 
úgy lehetünk egyek, ha elfogadjuk  és szeretjük minden testvérünket, úgy ahogy van. Meg kell tanulnunk végre elfo-
gadni egymást és egymás közösségeit. Tanulni azonban csak Jézustól lehet De jó lenne megélnünk közösségileg azt 
amit az ApCsel. 2,42-47 versekben olvashatunk: „Állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségé-
ben, a kenyértörésben és az imádságban… A hívek mind összetartottak… Egy szívvel lélekkel megjelentek a temp-
lomban…. Magasztalták az Istent, az Úr pedig napról-napra  növelte a hívek számát.”  
Az előadás után ismét az elmélyülés ideje következett, majd újra kis csoportokban beszélhettük meg az elhangzotta-
kat, és az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket. A lelki-napot egy közös szentmisével zártuk, amelyben megkö-
szöntük Istennek azokat a kegyelmeket, amelyekkel megajándékozott minket. „Az ember azért lép be egy közös-
ségbe, hogy boldog legyen. És azért marad ott, hogy másokat tegyen boldoggá!” 
 

Berci atya 

Szathmáry László: Álmodom egy közösségről 
 

Álmodom Uram egy közösségről, Szent Fiad testéről,  
melyben a tagok mi vagyunk: együtt, egymással, egymásért, 

a kezed, a lábad, a véred, a véreid vagyunk… 
most beléd semmisülünk a csendben, 

most senki sem rohan, 
most ereinkben szétáramlik a szeretet-folyam. 

…Álmodom egy közösségről, hol nem rabszolga senki. 
Hol nem a divat diktálja a tempót, 

hol senki sem a környezet, a nevelés, társadalmi elvárás, 
az illúziók rabszolgája, 

hanem tudatosan fogja be magát Szenttested fogójába. 
Minél szorosabb a fogó, annál nagyobb a szabadsága, 

tudom, ez nem élvezet, de állandó meghívás az előrehaladásra. 
Álmodom egy közösségről: 

hol a Lélek, a Szabadság, s a Sejtek, 
a Szenttestben együtt élnek… 
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(Lelki nap, Dunaharaszti, 2009. március 21.) 
 
 I. csoport: 

„Karoljátok fel egymást!” 
 
„Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel 
vagytok egymás iránt.” 
 
„Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg.” 

 
„De ti szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel, imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten 
szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára.” 
 

„Legyenek mindnyájan egyek.” 
 

 „Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” 
 
„Abból tudjuk meg, hogy benne élünk, Ő meg bennünk, hogy a Lelkéből adott nekünk.” 

 
„Ő saját elhatározásából választotta ki őket.” 
 
„Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” Ez a Főparancs. 
 
„Arra törekedjünk, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál.” 
 
 
 
II. csoport: 
A közösség élő dolog, ami nélkül létezni sem tudna az ember. Mindenkinek meg kell keresnie a kis és nagy 
közösséget, ahova tartozik. 

 
A közösség erősít: hitben, szeretetben, reményben. 
A hitben, hogy a hitét gyakorló, megélő ember szereti Istent és embertársát. A reményben, azért, 
hogy olyan közösséghez tartozhatok, ahol megbízható, erkölcsös emberek vannak, akiket a 
Szentlélek ereje, lángja fogja össze. 

 
„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai!” 
 
„De ha világosságban járunk, ahogy Ő is világosságban van, akkor közösségben vagyunk egymással…” 
 
Örömmel tölt el, hogy van fiatal házas közösség itt helyben. Unokámnak fogom ajánlani. 
 
„Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretet tökéletes lesz bennünk.” 
 
A közösség segít az életben erőt adni, a nehézségeken, gondokon tovább lépni és a megoldásokhoz ötletekkel. 
 
Valamennyien egyéniségek, Isten gyémántjai vagyunk. A közösségben egymást csiszoljuk. 
 
 
III. csoport:  
A közösség ereje: összetartozás, összefogás, zarándokút, visszhang, megnyugvás a mai világban. 
 

„Amilyen közösségben vagyunk Istennel, olyan közösségben leszünk az emberekkel.” 
 
Az Egyház, Jézus Krisztus a biztos pont életünkben 2000 év óta. 

 
A közösségre szükségünk van, mert ha az ember egyedül van, elvész, és nem találja meg a belső békességét. 
Krisztus misztikus Testében vagyunk, egymást erősítjük, és imádkozunk; ugyanakkor van egy bizonyos testvériség 
is, amely a szeretetet erősíti meg bennünk, és ez a szeretet kiáramlik a másik embertársaink felé is. 
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Problémák, nehézségek leküzdése az egység, imádság és a másik ember elfogadása által. 
 
„A keresztény közösség Krisztus családja.” 
 

IV. csoport:  
„Az ember azért lép be egy közösségbe, hogy boldog legyen.” 
 

Még jobban megértettem, a közösség ereje meghatározó a lelki értelemben és a 
mindennapjaimban is. 

 
„Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel.” 

 
Azért lépünk közösségbe, hogy boldogok legyünk és másokat boldoggá tegyünk. 

 
„Hiszed, hogy nemcsak része vagy a világnak, hanem partnere a mindenséget szeretetből szakadatlanul 
továbbteremtő ISTENNEK.”  (Csaba testvér) 
 
Minden ember egy gyémánt. Isten gyémántokat adott nekünk, hogy csiszoljanak bennünket. 
Luxus megsértődni manapság, luxus, hogy így veszítsük el egymást. 
 
„Nézzétek, hogy szeretik egymást!” – mondták róluk. Szerintem ez a jó közösség kulcsa. 
 
A közösség összetartó ereje, szeretete csodákra képes. 
 
Közösség és közönség összehasonlítása fontos! 
 

 

SZÓBELI VISSZAJELZÉSEK: 
 
Jó volt találkozni azokkal, akiket a templomból már 
ismertem, de még csak köszönni se szoktunk 
egymásnak. A beszélgetés során döbbentem rá arra, 
hogy: „Milyen jó fejek!” 
 
A kiscsoportos beszélgetésben volt, amikor idegen volt 
számomra a másik ember stílusa, de rá kellett rájönnöm, 
hogy sokat tanulhatok tőle az imádság és a Szentírás 
olvasása területén! 
 
Nem érzem azt, hogy amikor a szentmisén részt 
veszünk, akkor valóban közösséget formálnánk. Ez a nap 
viszont abban erősített meg, hogy MÉGIS közösség 
vagyunk! 
 

                                  Gintner Orsolya összeállítása 
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AAhhooll   oo tt tt   vvaann  aa   LLéélleekk,,   bboollddoogg  vvaaggyyookk  éénn  ii ss ..   

WWAAGGNNEERR  AATTTTIILLAA  
Az interjút készítette Koczka Tamásné 

 
Wagner Attila, fényké-
pész mester, a számára 
legfontosabbal kezdi be-
szélgetésünket.  
– Tősgyökeres taksonyi 
vagyok, és nagyon szere-

tem a szülőfalumat. Ragaszkodó természet vagyok – 
mondja – fontos számomra a haza, a szülőföld, a család, 
a hagyományok. A gyermekkori élmények meghatáro-
zók számomra. A mai napig tartom a kapcsolatot ifjúkori 
barátaimmal, akikkel az akkori Taksony kis- és nagyfü-
vén rúgtuk a labdát önfeledten. A nagyfüvön voltak fák 
is, ligetes elszórt csoportokban, ott lehetett bújócskázni 
is. A kis és nagyfű a Bem József utca végén voltak, ma 
itt már családi házak épültek. Gyermekkoromban a focin 
kívül a gimnáziumban kézilabdáztam, és az általános is-
kola 7-8. osztályában kajakoztam, kenuztam a Pestvidéki 
Gépgyár klubjában. A taksonyi Kisduna-parton volt a 
csónakház, oda jártunk le sportolni.  
– Taksonyban végeztem a német nemzetiségi iskolát, 
majd Harasztiban érettségiztem az ottani gimnáziumban. 
Szeretnék megemlékezni Kreisz Kati néniről, aki a né-
met nyelvet próbálta fejünkbe verni az általános iskolá-
ban, és Dietz Andrásné tanárnőről, aki a gimnáziumban 
volt osztályfőnököm, matematikatanár. Mindkettejükhöz 
sok szép emlékem fűződik, bár a matematikával nem 
voltam nagy barátságban. A magyar nyelv és irodalom 
volt a kedvenc tantárgyam, akkor is, most is szívesen ol-
vasok.  
– Hogyan választottad a fényképész szakmát? 
– Édesapám foglalkozott fényképészettel, hobbi szinten, 
volt is otthon házi laboratóriuma. Ő szerettette meg ve-
lem a fényképezést, így választottam ezt mesterségemül. 
A szakiskolába azonban nem vettek fel rögtön, a gimná-
zium után. Képesítés nélküli napközis nevelőként he-
lyezkedtem el a majosházi általános iskolában, ahol má-
sodikos és negyedikes gyermekekkel foglalkoztam. Na-
gyon szép időszak volt ez az életemben. Közben készül-
tem a felvételire, szakmai könyvekből. A Práter utcai 
fényképésziskolában végeztem, majd behívtak katoná-
nak, ahol sofőrként teljesítettem szolgálatot. Aztán meg-
nősültem, építkeztünk, két gyermekem született.  
– Leszerelés után elhelyezkedtem az MTI fekete-fehér 
majd színes laboratóriumánál, ott tizennégy évig dolgoz-
tam. Most kilenc éve egy művészfotós társaságnál dol-
gozom, az ország egyik legkorszerűbb digitális, 
lézerfelszereltségű laboratóriumában kiállítási, színházi 
fényképanyagokat készítünk. Nagyon érdekes munka, 
kiváló technika van a kezem alatt. Sokszor kapunk meg-
hívót a különböző kiállításokra, színházakba, ahol köz-
reműködünk munkánkkal, de ezek az események este 
kezdődnek, én pedig Taksonyban lakom. És szívesebben 
jövök haza a családomhoz.  
– Van-e valami hobbid? 

– Diákkoromban nagyon szerettem rajzolni, festeni. Ki-
jártunk barátaimmal a Duna-partra alkotni. Ez is kötődik 
a képhez, ami aztán megszerettetett velem egy másik 
technikát, a fényképészetet. A szakmám annyira szere-
tem, hogy ezzel foglalkozom a legszívesebben. Egyéb 
kedvtelésem a természetjárás, itt a környéken szoktunk 
kirándulni, szeretek kerékpározni, nagyon szeretem a vi-
zet. A délegyházi tavakon szoktunk evezni, bár minket is 
utolér az időhiány, és egyre kevesebb idő jut ilyesmire.  
– Egyházközségeinkben ellátod a fényképészi szolgála-
tot. Ott vagy minden eseményen, mindig számíthatunk 
rád, hogy jó képeket készítesz Krisztus fénye számára is. 
Szeretném ez alkalommal ezt is megköszönni neked, hi-
szen szakmai tudásod nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 
lapunk küllemében színvonalas legyen.  
– A lelkiség számomra nagyon fontos. A régi taksonyi 
családokban így nevelték a gyermekeket, vallásosan. 
Kötődtünk az egyházközséghez. Nagyszüleim, szüleim 
is mindig úgy nyilatkoztak meg, hogy hisznek Istenben. 
Én is gondoskodtam a gyermekeim vallásos neveléséről. 
Itt keresztelt meg Tóth atya, és esketett Jancsó atya, 
fényképészi szolgálatom Láng András atya mellett vált 
állandóvá.  
– Mit szeretsz Taksonyban?  
– Szeretem fényképezni a régi utcákat, hagyományos 
homlokzatú házakat. Nagyon kedvelem a Duna-partot, a 
vizet, az embereket. Bárhol tudok Taksonyról képet ké-
szíteni, minden pontját szeretem. Nagy szerencsének ér-
zem, hogy az egyházközségekben mindig valami olyat 
kell fényképeznem, ahol emberek vannak, és valami lel-
ki esemény történik. Amiben benne van a hit. És örülnek 
az emberek, ahol dolgozom, és ez engem is boldoggá 
tesz. Ahol ott van a Lélek, boldog vagyok én is.  
– A taksonyi fotókörben együtt dolgoztok Arnóti Péter-
rel és Korisánszki Attilával, a taks és taksony.hu honlap, 
a Taksonyi Hírharang színvonalas oldalai dicsérik mun-
kátokat. Több fényképsort készítettél szülőhelyedről.  
– Igen, megragadnak a különböző évszakok, az ünnepek, 
amikor egyszer csak elindulok, és fényképezem a közsé-
get és lakóit. Kedves emlékem pár éve január 1. Hó borí-
tott mindent, pihent a falu ünnep után. A kék égbolt, a 
hideg, a csend, a beköszöntő új esztendő ünnepi hangu-
latában örökítettem meg Taksonyt.   
– Hány fényképezőgéped van?  
– Tíz körül, amit használok. Van történelmi darabom is: 
egy boxgép a 30-as évekből. A feleségem nagymamája 
adta nekem ajándékba. De azzal is lehet még fényképet 
készíteni, nincs benne olyan alkatrész, amely elkopott 
volna. A digitális technika gyorsabb, ám jobban szere-
tem a filmes fényképezést, szebb képeket lehet így készí-
teni. Diafilmre fotózni a mai napig versenyképes.  
– Mi a jó fénykép készítésének titka? 
– A fotó a pillanat műve, nem lehet tervezni. A titka, 
hogy ott kell lenni, és jókor kell megnyomni a gombot.  
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WWaassss  AAllbbeerrtt::  AA  ffuunnttiinneellii  bboosszzoorrkkáánnyy  ––  rreeggéénnyyttrriillóóggiiaa    

  
  
  
  
  
  

(Mentor kiadó, Marosvásárhely) 
  
Wass Albert A 
funtineli boszor-
kány című re-
génytrilógiája az 

erdélyi havasokban játszó-
dik, az Isten háta mögött, 
vadregényes, ember által 
alig járt tájakon. A harmin-
cas évek Erdélye még bő-
velkedett halban-vadban, 
rengeteg erdőkben, meg-
számlálhatatlan forrás, cser-
mely, patak, zúgó, folyócs-
ka táplálta vizével a termé-
szetet, itatta a vadakat, s a 
juhnyájakat, amelyeket e 
meseszép tájon tereltek a 
regény főhősei, egyszerű 
román juhászok.  

A regény főhőse a könnyet fakasztó sorsra kárhozta-
tott szegény leány, Nuca (talán Anna beceneve). Nuca 
árva, egy mogorva vénember neveli, akiről később kide-
rül, nem apja, hanem nagyapja. A regényt olvasva a he-
gyi emberek kiegyensúlyozott, szigorú természeti és ősi 
emberi törvények által szabályozott életébe kapcsolód-
hatunk be. Megismerjük az egyszerű étkeket, állattartás 
eszközeit és mikéntjét, az égbenyúló hegyek közötti éle-
tet, az állatok viselkedését, a vad- és halfogás fortélyait, 
a természet csodáit, az évszakok váltakozásával együtt 
létező embert, állatot, növényt, szép és erős harmóniát, 
amely az élő élet alapja.  

A törvények áthághatatlanok, mindennek rendje van, 
helye is ideje. Az egyszerű ember romlatlan ősi viszonya 
a teremtett világhoz éltető közösséget teremt, nem rom-
bol. A baj akkor kezdődik, amikor a kapzsiság, a ha-
szonlesés, a féktelen bírvágy és a technikai fölény bekú-
szik ebbe az érintetlen környezetbe, megrontja azt, gyil-
kolja, felborítja, kiszorítja, elpusztítja az ősi, tisztes 
életmódot.  

Nuca nagyon érzékeny, nyitott elméjű, gyors felfo-
gású, szorgalmas, ügyes, jóra hajló teremtés. Szép, még-
hozzá nagyon. Aranyszőke hosszú haja ritka a fekete 
románok között, széptestű, igen vonzó. Érzékenysége 
hamar megmutatkozik, könnyen belelát az emberi lélek-
be, s ösztönös intelligenciájával meg is érti a sorsot, be-
lelát a gondolatok közé, sokszor előre is jelez dolgokat. 
Tragédiája akkor kezdődik, amikor egy falusi vásárban 
egy cigányasszony a tenyerébe néz, és szörnyű jóslatot 

mond a neki. Az érzékeny és fogékony lélekre hat a sűrű 
fekete mágia, s bár ösztönösen jóra hajlik, és erkölcsi ér-
zéke is biztos, a jóslat beteljesül: aki jó szívvel nézne 
reá, meghal. Egész életét megrontja a gonosz babona, 
elzárja a boldogságtól és boldogulástól. Szépsége kinyí-
lik, de férfiember nem kerülhet a közelébe. S mikor 
megtalálja az Egyetlent, magyar úrfiba lesz szerelmes, 
akitől társadalmi helyzete miatt is el van zárva. És a fia-
tal gróf is meghal. S a regény végén, tőle kapott egyszü-
löttje is.  

Nuca élete folytonos törődés, állandó gyötrelem, ül-
döztetés, a halál jár párban vele. Az átható, tömör, sú-
lyos erdei magány leírása különösen megviselt olvasás-
kor. Mai életünkben elképzelhetetlen ennyi egyedüllét. 
Nuca, s a hegyi emberek évek hosszú során alig talál-
koznak, nincs társ, csak az életért való küzdelem a ter-
mészettel és a vadállatokkal, állandóan, mindig egyedül, 
kiszolgáltatottan. Az életmód hozta tragédiákkal is 
szembesülhetünk, kegyetlen sorsok, szörnyű történések, 
amik az idilli tájon, a szépséges természet ölén megtör-
ténnek. Nuca sorsa állandó üldöztetés, folytonos mene-
külés, önmaga sorsa és olykor az emberek elől. Megrázó 
a hegyi társadalom ősi „szemet szemért, fogat fogért” 
működése, amely alól nem lehet, nem tudnak kibújni. S 
ugyanakkor, úgy érzem, e vadság, olykor kegyetlenség 
az, amely mindeme szenvedés forrása. Az ősi adok-
kapok erkölcsiségét régóta felváltotta a földön az új szö-
vetség, a keresztény, krisztusi tanítás, mely tiltja a gyil-
kot és a gyűlöletet, eltanácsol a babonától. E földi po-
kolba-paradicsomba zárt magányos emberek azonban 
nem tudnak erről, s nincs pap, aki ezen az úton vezesse 
őket. A leány végzete a babona és a gyűlölet.  

A regénybeli karácsonyi jelenet kulcsa a történetnek. 
Nuca mit sem tudhat a karácsonyról, de eljönnek hozzá 
napi járásról, derékig érő hóban betlehemezni. Itt hall 
először arról, hogy megszületett a Megváltó, s – ahogy 
ősöreg társa, segítsége mondja – ez éjszakától egy jóaka-
rattal mindig rövidül a sötétség. Nuca ösztönösen érzi, 
hogy ez a jóakarat, ami hiányzik a világból, ez adja a 
megoldást. Hagyja is lelkébe költözni, valóságos go-
noszság nincs benne, de körülményei folytán a tudás, a 
tanítás kincsei nem elérhetők számára.  

Nuca, mint minden ember, jó sorsra érdemes. Nuca 
élete tragikus, magányos, elveszett, társ nélküli, boldog-
talan. Buta, sötét, gonosz átokban vergődik. Ősi élettere 
pusztul, sorsa menekülés, megoldást nem lelhet. Fiatal 
élete fogy, merre is lel szomorú és méltatlan véget, Wass 
Albert elgondolásunkra bízza.  

Nagy Angela 
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„„……  ddiiccsséérriikk  aazz  UUrraatt,,  aakkiikk  őő tt   kkeerreessiikk..””  [[ZZssoolltt  2222,,2277]]  
 

sten olyannak teremtette az embert, hogy ke-
ressék Őt. Szól hozzánk az evangéliumban, 
emberek és események által. Jézus szemé-
lyében közénk jött; Ő megtanította nekünk, 
hogyan léphetünk kapcsolatba az Atyával. 

Az apostolok látták Jézust imádkozni, és látták rajta, mi-
lyen csodálatos élmény számára az Atyával való beszél-
getés. Ezért kérték: „Uram, taníts meg minket imádkoz-
ni!” Ekkor Jézus elmondja a Miatyánk imádságot, me-
lyet az Úr imájának nevezünk. 
 De Isten nemcsak szól hozzánk, hanem várja a vála-
szunkat is. Várja, hogy bizalommal forduljunk Hozzá, 
mint gyermek az édesapjához. Hisz Ő szeret és meghall-
gat. Bármikor „bejelentés nélkül” bekopogtathatunk 
Hozzá, és bármilyen örömünket, fájdalmunkat megoszt-
hatjuk Vele.  
 Ezért alakultak ki a keresztények életében a kérő, a 
hálaadó, a felajánló, az engesztelő imák. „Kérjetek és 
adnak nektek…, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek…” 
– bíztat Jézus az imádságra, de ne felejtsük el odatenni a 
Jézusi szavakat: „Atyám, de ne úgy legyen, ahogy én 
akarom, hanem, ahogy Te.”  
 A dicsőítő imákban pedig Istent legfőbb Urunknak 
valljuk, elismerjük mindenhatóságát. Dicsérjük Őt te-
remtményein keresztül.  
 Hálaadó imát mondunk a kapott jókért, de még in-
kább törekednünk kell a nehézségeket is megköszönni, 
hiszen Ő tudja, mi válik a javunkra. 
Az imánk értéke nem attól függ, milyen hosszan imád-
kozunk, hanem a szavakra és azok jelentésére összpon-
tosított figyelmünktől. Ekkor szívünk megtelik tisztelet-
tel és szeretettel Isten iránt. Az imádság a lélekre és a 
testre egyformán hatással van. Ez a hatás pedig az imád-
ság minőségétől, erősségétől és gyakoriságától függ. 
Imádkozunk egyénileg és közösen.  
 Milyen legyen az egyéni ima? Kötött, kötetlen szö-
vegű? Magányosan végzett imáinkban nyugodtan mer-
jünk „beszélgetni” az Úrral. Módját kell ejtenünk, hogy 
szent szíve előtt életünkről hosszabban elbeszélgessünk 
Vele. Őszintén! S ha a dolgok mélyéig hatoltunk, ezek-
ből az imákból árad felénk a felhívás, az ösztönzés, hogy 
életünket embertársaink, testvéreink szolgálatára szentel-
jük, mert ez az Atya akarata. Mi pedig az Ő ránk vonat-
kozó akaratát szeretnénk megismerni! Ezért engedjük Őt 
is szólni – így az imában hallgatnunk is kell. Ő a csend-
ben szól hozzánk.  
 Végezhetünk elmélkedést: egy-egy alapimádságunk 
(Miatyánk, Hiszekegy, stb.) szavain, vagy egy szentírási 
szakaszon hosszabban: így is üzen az Úr nekünk.  
Még magasabb foka ennek az imaformának a szemlélő-
dés, amikor érzékszerveink segítségével részletesen 
megismerkedünk Jézus életének egy-egy mozzanatával, 
egy-egy titokkal.  
 Nagy lehetőségük még, hogy a nap bármelyik részé-
ben egyesülhetünk Jézus áldozatával, bekapcsolódhatunk 
az Ő felajánlásába, hálaadásába. Így életmisénktől is 
nagy lelki hasznot meríthetünk. 

 Közös imádságunk elsősorban a szentmise – itt való-
sul meg legtökéletesebben Isten és ember találkozása. 
Mikor jelen vagyunk a szentmisén, a legnagyobb hódo-
lattal fordulunk az Úr Jézushoz, és ezt testtartásunkkal is 
kifejezzük. A szentmisén együtt imádkozunk, énekelünk, 
s egyben, kifejezzük, hogy Vele és egymással közösség-
ben vagyunk. Az ének felemeli a lelket. A keresztények 
kezdettől fogva zsoltárokat énekeltek. Úgy énekeljünk az 
Úrnak, mintha saját szavaink volnának a megénekelt 
szavak.  
 Jézus mondja: „…ahol ketten, hárman összegyűlnek 
az én nevemben, ott vagyok közöttük…” A közösségi 
ima azt jelenti, hogy megosztunk valamit saját imánkból, 
valamint azt is, hogy kölcsönösen részesedünk mások 
imájában. Imádkozunk egy közös szándékra, elmélked-
hetünk együtt a Szentírásból. Szentségimádást végzünk, 
amikor az oltárra kihelyezett Oltáriszentségben jelenlevő 
Üdvözítőnek hódolunk; kérjük a kegyelmet magunk és a 
testvéreink számára. Közös imánk lehet a keresztút, a li-
tánia stb. imádkozása is, és a Zsolozsma, melyet mind a 
papság (kötelezően), mind az Egyház többi tagja is nagy 
számban végez a nap folyamán. Így teljesítik az Egyház 
Krisztus Urunknak a szüntelen imádkozásáról szóló pa-
rancsát. A család is akkor tudja igazán betölteni keresz-
tény küldetését, ha tagjai együtt imádkoznak. Ilyenkor 
tanulják meg a gyermekek a legalapvetőbb imáinkat és 
hamarabb megértik, miért imádkozunk. 
 Ám felmerülhetnek nehézségek is az imádkozással 
kapcsolatban. A mai ember körül hiányzik a csend, hogy 
meghallja Isten szavát. Aki megáll, hogy imádkozzék, 
ellepik a napi gondok. Állandó időhiányban szenvedünk. 
Pedig arra van időnk, amit fontosnak tartunk. A 
jóbarátok igénye, hogy megálljanak beszélgetni. 
Arra mindig van lehetőség, amit az Úr kér. Meg kell 
hoznunk az áldozatot és időnkből felajánlani a Jézussal 
való beszélgetéshez. „Használjátok az időt, mert rossz 
napok járnak. Ne legyetek oktalanok, hanem értsétek 
meg, mi az Úr akarata.” – írja Szent Pál apostol az 
efezusiakhoz írt levelében, 5,15-17. 
 Az embernek szüksége van arra, hogy imádkozzon, 
hiszen Isten alkotta, és Istenért van. Az az ember, aki 
nem imádkozik, pótlékot keres: kitalál magán 
„túlvalókat”, ezeket teszi isten-pótlékokká. Ha nem 
imádkozunk, önmagunkat pusztítjuk el. 
 De ne csüggedjünk, mert Jézus velünk van. Ajánljuk 
fel lelki életünket és kérjünk segítségét az imádság, az 
összeszedettség és az Istennel egyesülés Lelkének. 
 Végül Teréz anya szavai álljanak előttünk: 
„Az imádság öröm: nagylelkűségünk, önzetlenségünk, 
Istennel való szoros és folytonos közösségünk jele. Az 
imádságból öröm és erő fakad. Nem lehet megmagya-
rázni, az imádságot meg kell tapasztalni. Hidd el, nem 
lehetetlen!” 
 Imaéletünk alakításában a szentek is segítenek ben-
nünket, hisz őket is az ima formálta. Kérjük közbenjárá-
sukat! 

Czifra Lászlóné 

II  
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„„MMaarraaddjjaattookk  mmeegg  aazz  éénn  sszzeerreetteetteemmbbeenn……””  
//JJnn  1155::99//  

 
 
„A  kommunió, a benső közösség, a közös szeretet-
élményen alapul: annak elismerése, hogy egy test va-
gyunk, egy nép, melyet Isten arra hívott meg, hogy sze-
retet és béke forrása legyen. Inkább csendben valósul 
meg, mint szavakban, inkább az ünneplésben, mint a 
munkában. Nyitottság és bizalom élménye, mely az em-
ber lényének mélyéből tör elő. A Szentlélek adománya.” 
/J. Vanier/ 

Beszéljünk még az ünnepekről, az alapítás éveinek 
tapasztalatai alapján… Az évek során, a Nagyböjt- és a 
Nagyhét ideje alatt vésődött belénk leginkább ez a sze-
retet-összetartozás, a kommunió, a benső közösség Is-
tennel és egymással. 

A Nagycsütörtök délutánra mindig nagyon vártunk! 
Minden másképp volt, mint a hétköznapokban! Ünnepi 
várakozás töltötte be a házat. Csendben mindenki elmé-
lyedt, igyekezett rendezni a másikkal való kapcsolatát és 
készülődött. Körbeültünk a nappaliban, középre kerül-
tek a vízzel telt kancsók, kendő és 
edény. A csendben egyikünk olvasni 
kezdte János evangéliumából a lábmo-
sás történetét. /Jn 13:1-17/ „Példát ad-
tam nektek…” „ Boldogok lesztek, ha 
így cselekedtek.” 

A csendben felhangzott a folyama-
tos ének s közben az első ember dereká-
ra kötötte a kendőt, letérdelt a jobbján 
ülő elé, lassan, ráfigyelve, tisztelettel 
megmosta és megtörölte mindkét lábát. 
Félretette a kellékeket, a társa elé térdelt 
s engedte, hogy köszönetként a másik a 
fejére tegye a kezét… az imádság pilla-
nata volt ez. Ezután ő lépett a jobbján 
lévőhöz… és ez így folytatódott tovább. 
A végén a közös ének elhalkult, néhány 
percnyi csend után újra elhangzottak Jé-
zus szavai: „boldogok lesztek, ha így 
cselekedtek” /Jn 13:14-17/. Miért? Mert 
Krisztus jelenlétét, irántunk való szere-
tetét adta nekünk, a Vele való egységet, 
a társainkkal való összetartozást élhettük 
meg ez által. Ez sokszor a kibékülés, a 
megbocsátás, az újrakezdés ideje volt. 
Boldogok voltunk, mert egy körben ül-
tünk sérült barátainkkal, egymás elé tér-
delhettünk, és akár sérült, akár segítő, 
mindnyájan ugyanúgy részesülhettünk 
Isten kegyelmében.  

Ez a napunk az utolsó vacsorára való emlékezéssel 
folytatódott. A Bárkában mindig nagyon fontos, hogy az 
ünnep kézzelfogható legyen. Mindent úgy készítsünk, 
hogy sérült barátaink is minél inkább átélhessék az ün-
nep lényegét. Ez a vacsora más volt, mint a többi! 

A nappaliban a földön terítettünk meg. A terítő köré 
párnákra ültünk. Középen egyszerű ételek, amelyek a 
zsidó nép Egyiptomból való kivonulására emlékeztettek. 
Pászka, zöldség, gyümölcs, sült. Felolvastuk az ide illő 
történeteket a Bibliából. Közben átgondoltuk: miért ün-
nepelt Jézus a tanítványokkal? /Mt 26:17-20/ Emlékez-
tünk az egyiptomi kivonulásra /Kiv.12/, beszélgettünk 
az Eucharisztia-Úrvacsora szereztetéséről /Mt 26:26-
29/, s szívünkbe véstük Jézus szavait: „Maradjatok meg 
az én szeretetemben!” /Jn 15:7-17/ 

A közös vacsora után a nap befejezéseként együtt 
imádkoztunk és elolvastuk Jézus főpapi imáját. /Jn 17/ 
Jézus minden szava az egységre, a Vele való közösségre 
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hív. Ezen az estén különösen is, a közösségünk egysé-
géért, a keresztények kézfogásáért könyörögtünk – Jé-
zussal együtt. Hiszen mint felekezetközi, ökumenikus 
közösség, ezt hivatásunknak éreztük. Mennyire másként 
léptünk így együtt Nagypénteken át, a Húsvéti feltáma-
dásba! 

/A nagycsütörtöki ünnepünket ma a családunkban, 
négy gyermekünkkel is így ünnepeljük, ami igazi áldás 
és egységteremtő lehet egy családi közösségben is./ 

„Ha a felekezetközi közösségek nem táplálkozhat-
nak az Eucharisztiával, kell adódnia más alkalmaknak, 
amikor Jézus jelenléte megnyilvánul, és segít belépnünk 
a kommunióba, a belső közösségbe. A közösség első-
sorban a kommunió helye, s csak aztán az együttműkö-
désé. Ezt a kommuniót táplálni kell. A felekezetközi kö-
zösségek arra hivatottak, hogy elmélyítsék közös ima-
életüket. Hivatottak arra, hogy ünnepeljék mindazt, ami 
egyesíti a különböző hagyományokkal rendelkező ke-
resztényeket: a keresztséget, Isten igéjét, Jézus kereszt-
jét, a Szentlélekben való életet, az imádságot és Jézus 
jelenlétét. Közösen hivatottak a szentségre és a szeretet-
re. Ha nem ünnepelhetik együtt az Eucharisztiát, ünne-
pelhetik – szentségét megélve – a lábmosást. 

A Bárkában, ha nem ehetünk is ugyanannál az eu-
charisztikus asztalnál, együtt ehetünk a szegények aszta-
lánál. „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz – mondja Jé-
zus – ne hívd meg barátaidat, sem testvéreidet, sem ro-
konaidat, sem jómódú szomszédaidat”. /Lk 14:12/  Ha 
nem ihatunk is együtt ugyanabból az eucharisztikus ke-
helyből, mindnyájan ihatunk a szenvedés kelyhéből /Mt 
20/, annak a szenvedésnek a kelyhéből, amelyet a ke-
resztények közötti megoszlás, s a szegény és a gyenge 
elvetése okoz. Ezek a Bárka sajátos adományai… Felfe-
dezhetjük, hogy a szegények: út az egység felé.” /J. 
Vanier/  

Magyarországon a keresztény egyházak kapcsolata 
évtizedekre visszavetett volt. Nem volt párbeszéd, min-
denki a saját körein belül tevékenykedett, s a kommu-
nista időkben azt is sokszor csak titokban. Az egyházak 
belső közösségi élete, a fiatalok tanítása, közösséggé 
formálása titokban zajlott. Az egyházak szabadabbá vá-
lása Magyarországon egyidőben kezdődött a Bárka itt-
honi születésével.  

Korábban a protestáns és katolikus egyházak között 
kevés volt a párbeszéd, nem látogatták egymás közössé-
geit, nem ismerték a másik kincseit, nem volt elképzel-
hető a közös szolgálat. 

A magyar Bárka alapításának külön ajándéka és le-
hetősége volt a különbözőségünk. Az alapító reformá-
tus, az induló segítői csapatban, a Bárka Tanácsban, va-
lamint a sérültek között is katolikusok és reformátusok 
együtt készültünk a közösségünk indulására. Úgy gon-
doltuk, hogy a sérült barátainkkal való hétköznapi, egy-
szerű, közös életünk, munkánk hitvallás lesz! Lehet egy 
asztalhoz ülni, egy úton járni kéz a kézben. Az otthon 
életében és a műhelyben nem a teologizálás volt a cél, 
hanem a hétköznapi élet, a közös munka, a testvéri ösz-

szetartozás és egymás szolgálata. Úgy reméltük és arra 
törekedtünk, hogy a hiteles élet, a közös Krisztushoz 
tartozásunk jellé válik. Közösségünk a különböző ke-
resztény felekezetű emberek találkozási helyévé vált. 
Az otthonunkban szervezett rendszeres miséket, Isten-
tiszteleteket a két egyházból lassan baráttá váló lelké-
szek és papok tartották és eljöttek városunk egyházköz-
ségeinek tagjai is. 

Az ökumenikus imahét gyakori résztvevői lettünk. 
Igazi öröm volt számunkra, hogy hosszú évek után elő-
ször, a mi közreműködésünkkel kezdődött a párbeszéd a 
helyi katolikus és református egyházközség papja és lel-
késze között. Bátorítani kezdték híveiket is, hogy az 
imahéten meglátogassák egymás közösségét. Ma ez már 
milyen természetes! 

 Arra törekedtünk, hogy a közösségünk sérült 
tagjai és segítői saját helyi egyházközségükben találhas-
sanak otthonra. Ez által is növekedhetett a Bárka körüli 
háló. 

Fontos volt, hogy a közösségünk jelen lehessen, fő-
leg a két említett egyház életében, országos szinten is. 
Rendszeres kapcsolat alakult ki a püspökökkel, akik 
meglátogattak bennünket nagy ünnepeinken, mint a kö-
zösségünk – később pedig a műhelyünk megnyitóján. 
Hálásak voltunk Istennek, hogy hozzájárulhattunk a pár-
beszédhez, egymás mélyebb megismeréséhez! Rendsze-
res meghívottai és előadói lehettünk a Katolikus Egyház 
lelkiségi mozgalmainak megbeszélésein, a Református 
Egyház által szervezett ökumenikus konferenciákon, a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán rendezett rend-
szeres Országos Hittani Konferenciákon. Ilyenkor min-
dig együtt mentünk a lakóotthonban élő és a műhe-
lyünkbe bejáró sérült barátainkkal. Meggyőződésem, 
hogy hivatásuk, mondanivalójuk van mindnyájunk szá-
mára! 

„Hová tartozik egy ökumenikus közösség? Talán 
mindegyik érintett egyházhoz, de csak olyan mértékben, 
amennyiben úgy szomjaznak az egységre, mint ahogy 
Krisztus szomjazik rá. Az egység megélése céljából 
mindenki arra hivatott, hogy megélje és elmélyítse azt, 
ami Jézusba vetett hite szempontjából lényeges: 
kommunióban lenni az Atyával, és növekedni a testvéri 
szeretetben. De meg kell élnie, és el kell mélyítenie azt 
is, ami a saját egyházáé. Az ökumenizmus nem abból 
áll, hogy eltöröljük a különbségeket, hanem éppen ab-
ból, hogy megtanuljuk tisztelni és szeretni azt, ami kü-
lönböző. A közösség tagjainak tehát szeretniük és is-
merniük kell saját hagyományaikat. Ez azt is jelenti, 
hogy valóban megérzik Jézus hívását: enniük kell a 
szenvedés kenyerét az egység fejlődése érdekében. Az 
ilyen közösségekben minden tagnak valóban lelki táplá-
lékkal kell élnie, hogy növekedjék a belső egységben és 
a szentségben.” /J. Vanier/ 

A sérült ember Isten-kapcsolatát meghatározza az, 
hogy emberi kapcsolataiban mennyire tapasztalja meg a 
bizalmas szeretetet. Szüksége van a védettségre, biza-
lomra, hogy megtapasztalja a szeretet adását és elfoga-
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dását. Ez által Isten szeretetét is be tudja fogadni. Kez-
dettől fogva támogatni próbáltuk sérült barátaink lelki 
és hitbeli növekedését. Már beszéltem a naponkénti kö-
zös imádság fontosságáról, ami életszükségletté vált 
számukra. A hetenkénti bibliaóránkon egy-egy evangé-
liumi történetet igyekeztünk közel hozni a mindennapja-
inkhoz. 

Az otthon segítőire várt az a feladat, hogy kísérjék 
őket Istenhez fűződő kapcsolatukban, illetve megfelelő 
lelki vezetőt találjanak számukra. A kísérés személyre 
szabott kellett, hogy legyen. Fontos volt ismernünk sé-
rült barátunk személyes múltját, családi, intézeti hátte-
rét, személyes tapasztalatait, s ezekből kellett kiindulni. 
Volt, akiről tudtuk felekezeti hovatartozását, hol keresz-
telték, itt ez volt a meghatározó. Volt, aki egyházi inté-
zetből érkezett és évek óta ott kapott hitbeli támogatást, 
ő annak az egyháznak a liturgiájába nőtt bele. Őt ebbe a 
helyi egyházközségbe kísértük. Aki sehova se tartozott 
korábban, annak sok időt és szabadságot hagytunk, 
hogy egyszer – ha úgy alakul –, megérlelődjön benne a 
vonzódás és a döntés. A helyi egyházközségbe való be-
épülésüknél a segítőknek fontos közvetítő szerepük volt. 
A segítők érzékenyek voltak azokra a jelzésekre, meg-
fogalmazott kívánságokra, amelyek sérült barátainktól 
érkeztek, s igyekeztek támogatni őket /pl. szeretne el-
menni egy ünnepre, ifjúsági órára, szeretne pappal, lel-
késszel beszélni, szeretne az egyház teljes jogú tagjává 
válni/.  

1993 Húsvétján kettős ünnep volt! Niki 
elsőáldozása és Vilmos konfirmációja. Emlékszem, na-
gyon bensőséges ünnep volt! Féléves előkészület után 
beteljesedett a Vilmosban megszülető vágyakozás: meg-
keresztelkedett, s az egyházközség többi fiataljával 
együtt konfirmálhatott, s amire már nagyon vágyott: 
úrvacsorázhatott. Azóta is a legszebb emléke ez a nap! 

Ugyanabban az időben Nikolett is szorgalmasan ké-
szült, egy helybeli barátunk segítségével, az első-
áldozására. Mindnyájunk számára fontos volt látni, ho-
gyan születik meg a szomjúság – Isten kicsinyeiben is – 
a Vele való teljes közösségre!  

A közösség Isten ajándéka. Az öröm, de a fájdalom 
helye is néha. Életünkben felfedezzük a hullámokat, az 
öröm hullámhegyeit, ami aztán átmegy a fájdalom hul-
lámvölgyébe. A magaslatok, ahol az egység, az össze-
tartozás teljesnek látszik, s ha valami történik, megindu-
lunk lefelé a feszültségek fájdalmába. A közösségben 
örömteli és fájdalmas időszakokat élünk. Ez a realitá-
sunk, s ez is ajándék. 

Befejezésül néhány gondolatot szeretnék megoszta-
ni a közösségről, az összetartásról, az önzetlenségről.  

Szerettük a vadludak példáját! Tavasszal, amikor V-
alakban észak felé húzó, visszatérő ludakat látsz, talán 
elgondolkodsz rajta, hogy a tudósok mit fedeztek fel: 
miért V-alakban szállnak a ludak. Kimutatták, hogy 
minden madár szárnycsapása emelő erőt fejt ki a köz-
vetlenül mögötte repülő madár számára. Azáltal, hogy 
V-alakzatban repül, a csapat legalább 71 százalékkal 
nagyobb utat tud megtenni. Ha több ember egy irányba 
halad, és kommunikálnak egymással, hamarabb elérik 
céljukat, mert egymás iránti bizalmukon utaznak. Ez az 
első fő gondolat. Ha együtt vagyunk és a bizalom szár-
nyain szállunk, energiáink megsokszorozódnak. 

A következő gondolat, ha egy lúd kiesik az alakzat-
ból, hirtelen megérzi a légellenállást és azt, hogy milyen 
nehéz egyedül haladni. Gyorsan visszaigazodik hát az 
alakzatba, hogy kihasználja a közvetlenül előtte haladó-
tól származó emelő erőt. Ha annyi erőnk van, mint egy 
lúdnak, megmaradunk egy alakzatban azokkal, akik 
ugyanarra tartanak, mint mi. 

Ha a vezér elfárad, leghátulra marad, és más veszi át 
helyét a csúcson. Nyilvánvaló, hogy a legelsőt nem se-
gíti semmi csak a többit. Tehát amikor az kimerül, hátra 
marad. A harmadik gondolat: a nehéz feladatokat érde-
mes megosztani, legyen szó emberekről vagy észak felé 
húzó ludakról. A hátul repülők időnként gágogva biztat-
ják az első ludakat, hogy ne lankadjanak. A negyedik 
gondolat: vigyáznunk kell, mit mondunk, amikor hátul-
ról beszélünk. Figyeljétek csak a kanadai vadludakat! 

A következő gondolat nagyon fontos. Ha a ludak 
egyike megbetegszik, megsebesíti egy lövedék, vagy ki-
esik az alakzatból, kettő kiválik a többi közül és követi 
lefelé, hogy segítse és megvédje. Ott maradnak vele ad-
dig, amíg ismét képes nem lesz repülni, vagy amíg el 
nem pusztul. Ezután pedig útnak indulnak egymaguk, 
amíg társaikat utol nem érik. Az ötödik gondolat: ha 
annyi eszünk van, mint egy vadlúdnak, odaállunk egy-
más mellé…. 

Mindez igaz a Bárka-közösségre és mindnyájunkra. 
Álljunk oda egymás mellé! Jézus a főpapi imában szen-
vedései előtt értünk könyörög az Atyánál, hogy az övéi 
„tökéletesen eggyé legyenek”. Jézus szeretné, ha az éle-
tünk jellé válna, hiszen a mi egységünk, benső szerete-
tünk által ismerheti fel Őt a világ! Milyen nagy szükség 
van erre ma! 

„Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik 
adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 
én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé le-
gyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el en-
gem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.” 
/Jn 17:22-23/ 

 
Áldott Húsvétot Mindnyájunknak! 

 
Draskóczy Ildikó 

a Bárka közösség alapítója 
                                                                                             /folyt. köv./ 
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Akik gyermekeinket nevelik… 
 

Interjúsorozatot szeretnénk indítani dunaharaszti és taksonyi keresztény pedagógusainkkal. Szülőként 
sokszor nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gyerek megfelelő képzést kapjon: különböző tagozatokra 
íratjuk őket, versenyeztetjük az óvodákat és iskolákat aszerint, hogy melyik milyen plusz-szolgáltatást tud 
nyújtani… Talán jól van ez így. Többgyermekes édesanyaként azonban az a tapasztalatom, hogy minden 
óvodai-iskolai oktatási program és „szolgáltatás” felett (sőt, sokszor ellenére!) a legfontosabb a pedagógus 
személye. Ki neveli a gyermekemet? Ki az, akivel a fél napját eltölti, amikor kicsi? Ki az, aki előtte áll, 
amikor később mintákat keres?  Egy-egy emberséges, jó óvónőnkre, tanárunkra egész életünkben 
emlékszünk (amikor a tananyagot már rég elfelejtettük), mert valami többet, fontosabbat kaptunk. Hitet, 
bizalmat, valamilyen leckét az életre, emberséget, példát… A hívő pedagógus nem vész el az értékek 
relativizmusában, tudja, hogy van jó és rossz; gyermekünket nagyobb összefüggésben: Isten gyermekének 
látja – esetleg még imádkozik is érte. 
Mi itt, Dunaharasztin és Taksonyban szerencsések vagyunk: sok keresztény pedagógusunk van. Ismerjük 
meg és becsüljük meg őket! 

Pozsgai Nóra 
 

 
1. rész 

 
TÓTH ILONA. Családos, két fiúgyermek édesanyja. Közgaz-
dasági érettségi után gyermekkori álmát megvalósítva tanítónői 
diplomát szerzett. 1985 óta tanít a dunaharaszti Hunyadi János 
általános iskolában. 
 
 Közgazdasági tanulmányok után mi indított arra, hogy 
pedagógus légy?  
 Gyermekkori példaképem a tanítónőm, Papp Lászlóné 
volt, az ő példája indított erre a pályára. Szülői tanácsra a 
Közgazdasági Szakközépiskolát végeztem el, utána dolgoztam is 
egy évet a szakmában, de rájöttem, hogy az nem az én világom. 
Mindig tanítónő akartam lenni. 1988-ban született nagyobbik 
fiam, ’91-ben a kisebbik, 1993 óta tanítok folyamatosan. A 
mostani negyedikeseim az ötödik osztályom, ez kb. 150 gyerek. 
Még ugyanennyi lesz. 
 
 Mi a legnagyobb kihívás ma a tanítónő számára? 
 Az állandóan változó kormányok mindig kitalálnak valami újat – ami igazából nem új. Kiadnak egy 
új jelszót: „motiváció”, „NAT”, „minőségbiztosítás”… most legutóbb azt, hogy „kompetencia”. Ha 
mélyen belegondolunk, ezek a kulcsszavak olyan oktatási alapelveket takarnak, amelyek eddig is jelen 
voltak és működtek. Ez az újrafogalmazás azonban lehetővé teszi, hogy reform és jobbítás címén állandóan 
változtassanak, és állandóan számon kérjenek minket. E mögött persze a pénz van – és a politika. Alig 
merem kimondani, de olyan, mintha a végső cél a nép lebutítása lenne. Jövőre be kell indítanunk a 
kompetencia alapú oktatást. Nem volt választási lehetőség, hogy akarom-e, vállalom-e, csupán az, hogy 
melyik tantárgyból teszem. A Tanító c. újságban megjelent egy cikk a Romankovics házaspár tollából (az 
ő tankönyveikből tanítok), amelyben elmondják, hogy ők már 1990 óta kompetencia alapú könyveket 
írnak. Tehát semmi új nincs, csak új jelszó van… 
 
 És mi a legnagyobb kihívás a mai 7-10 éves korosztály számára? 
 Amióta visszajöttem a gyesről, a gyerekeknek egyre kevesebbet kell tanulniuk. Csökken az 
óraszám. (20 év alatt a magyarórák száma heti 9-ről 7-re, a matematika óráké heti 5-ről 4-re csökkent. Ha 
kiszámítjuk, ez négy évre vetítve azt jelenti, hogy pl. matematikából egy teljes évi tananyag kimarad!) Le 
kell adnunk a tananyagot, ezért kevés idő marad begyakorlásra. Ezek után persze könnyen mondják, hogy 
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a magyar gyerekek nem tudják készség szinten alkalmazni az ismereteket. A mai gyerekek különben 
okosak, és nagyon tájékozottak. Használják az internetet a házi feladatok megoldásához. Ez már nem az a 
generáció, amelyik még a könyvtárban böngészett. 
 
 Nem csak a tanulmányi, hanem a társadalmi kihívásokra is gondoltam. Hallunk például a 
gyermekek körében is növekvő agresszióról – bár e riasztó hírek inkább az ország más tájairól jönnek. Te 
érzel-e valamit ebből az osztályaidban? 
 Mindig nagyon jó osztályaim voltak. Az én osztályom elég nyugodt, fegyelmezett, a durvaság még 
a játék határain belül marad, nincs verekedés. Ennek ellenére érezni egyfajta feszültséget a gyerekekben. 
Szerintem ez az otthoni bizonytalanságból jön. Nem minden gyermeket vesz körül szeretetteljes, elfogadó 
légkör. Úgy érzem, mintha a mostani gyerekeknek már egészen korán, már otthon meg kellene küzdeniük 
a figyelemért, a szeretetért – a létért! Ez persze lecsapódik az egymás közötti kapcsolataikon. A 
feszültséget még növeli, hogy nagyon nagy különbségek vannak a családok anyagi körülményeiben is. Az 
első osztály a legfontosabb a nevelés szempontjából. Megpróbálom őket közösséggé formálni, hogy ne 
klikkesedjenek. Meg kell érteniük, hogy egy csapat vagyunk. 
 
 Hogyan éled meg a kereszténységet a hivatásodban? 
 Ennek két oldala van. Az egyik, hogy kifelé hogyan mutatom meg a hitem. Az iskola nagyon 
nyitott, tudják, hogy én rendszeresen járok templomba, ezért számítanak rám bármilyen vallással 
kapcsolatos dologban. A gyerekek miatt azonban óvatosan kell kezelni azt, hogy mit adok át. Adventben 
gyújtottunk gyertyát, beszéltünk róla, hogy mit is ünnepelünk, vagy meséltem nekik a zarándok utamról. 
Ám volt már, hogy kifejezetten megkért szülő, az ő gyereke ebből maradjon ki, pl. ne vigyem át a 
templomba. Ezt tiszteletben kell tartani. 
 
 És a dolog másik oldala? Hogyan segít a hited a hivatásodban? 
 Elsősorban a megbocsátás segít. Nagyon fontos az életemben az ima. Minden nap imádkozom a 
gyerekekért, reggel munka előtt vagy délután, amikor hazamegyek. Nagyon szeretem a rózsafüzért, tagja 
vagyok a rózsafüzér társulatnak. Imádkozom egy-egy régi tanítványomért is; most éppen egy olyan 
kamaszlányért, aki tehetséges tanítványom volt, de kallódik és fáj a szívem érte. Hiszek az ima erejében. 
 
 Van-e „kedvenc” szented? 
 Igen, Lisieux-i Szent Teréz. A „kis út” miatt. Ő a zarándokok védőszentje, és én éppen a lourdes-i 
zarándoklatomon, véletlenül kerültem vele kapcsolatba – bár nincsenek véletlenek! Minden más szent előtt 
azonban Szűz Mária az, aki nagyon közel áll hozzám. Ővele közvetlenül meg tudom beszélni a 
gondjaimat. Mindig úgy érzem, mintha Mária vezetne az úton. 
 

WEÖRES SÁNDOR: 
Üdvösség 

Csak azért  
az egyetlen napért  
érdemes volt megszületnem,  
amikor szeretni tudtam,  
és szeretnek-e, nem kérdeztem.  
Csak ennyi történt teljes életemben,  
egyébkor szakadékba buktam.  
Csak azért  
az egyetlen napért  
érdemes volt megszületnem.  
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Orgona story 
 
Ritka szerencse, hogy Joseph Gabler 

(1700-1771) orgonája Weingartenben el-
kerülte az átépítést, így a hangszer a 
délnémet barokk orgonaépítészet egyik leg-
jelentősebb képviselője maradt. A kor szá-
mos orgonaépítője szerette volna a megbí-
zatást elnyerni az apátság orgonájának fel-
építéséhez, többek között a híres Andreas 
Silbermann Strassburgból. Gabler pályázata 
nyert, aki 1737-ben kezdett neki az óriási 
munkának, de csak 1750-ben sikerült átad-
nia hangszerét. A weingarteni szerzetesek 
nem haragudtak sem a nagyon elhúzódó 
építési időért, sem pedig az erősen 
megnövekedett költségekért – az eredetileg 
tervezett 6000 gulden helyett az orgona 
32000-be került! –, mert mestermű született. 
Egész Európából utaztak oda szakemberek 
és orgonisták, hogy megnézzék és meghall-
gassák az orgonát. A francia bencés szerzetes, Dom Bédos de Celles, híres orgonaépítészeti könyvében a mellé-
kelt képen mutatja be a hangszert.  

A hangszer világhírnevét kétségtelenül monumentális homlokzatának köszönheti, amelyet egyszerinek és zseniá-
lisnak tarthatunk. Gabler ugyanis a templom nyugati homlokzatának hat ablakát nemcsak egyszerűen szabadon 
hagyta, hogy a fény akadálytalanul ragyogjon a templomhajóba, hanem virtuózan és merészen belekomponálta a 
sípok tornyai közé. Egy ilyen homlokzat megalkotása, az egyes műveknek ilyen szétosztása nemcsak fantázia kér-
dése, hanem igen sok megoldandó technikai problémát vet föl. A játékasztaltól és egymástól távol eső műveket sűrí-
tett levegővel kell ellátni, és egy nagyon komplikált, többelágazású traktúrát kell megalkotni. Ehhez még egy szaba-
don álló játékasztal is szükséges. A korabeli orgonisták csodálatát nemcsak a szövevényes traktúra vívta ki, hanem az 
a tény is, hogy a bonyolult konstrukció ellenére a billentés könnyű maradt, és érzékeny játékot tett lehetővé. 

Az orgona 66 regiszterével Dél-Németország és Ausztria legnagyobb hangszerének számított. Diszpozíciója a 
hangzás gerincét alkotó principálkar és mixtúrák mellett számos lírai „színező regisztert” tartalmaz: sokoldalú ár-
nyalásra alkalmas fuvolákat (Flaut travers, Flaut douce, Querflaut, Rohrflaut, Hohlflaut), bársonyosan éneklő vonó-
sokat (Viola, Violoncell, Violenbass, Solicinale, Piffaro), amelyek már a jövő, azaz a romantika felé mutatnak. Nem hi-
ányoznak azok a különleges hanghatásokat produkáló regiszterek sem, amelyek a korszak játékaihoz tartoznak: a 
csengettyű (Cymbala), az üstdob (Tympan) és a madárhangok (Rossignol, Cuculus). 

A híres orgonát számos legenda lengte körül. Az egyik szerint Gabler mester, aki hosszú esztendőket töltött 
sikertelenül a Vox humana regiszter megalkotásával, paktumot kötött az ördöggel, hogy az ő segítségével az emberi 
hangot tökéletesen visszaadó sípsort készíthessen. A lelke árán sikerült is ez neki, az új regiszter hangja azonban 
annyira megzavarta a szerzeteseket, hogy közülük sokan elhagyták a kolostort. Gabler mester ezek után – fölfedve 
titkát a főapátnak – tűzhalálra ítéltetett. Előtte azonban egy új Vox humanát készített, amelynek hangja az elsőnél 
sokkal szebben és igazabbul szólt, és hangja úgy megfogta a szerzeteseket, hogy a mester kegyelmet kapott. 

Egy másik, földhöz közelibb történet arról szól, hogy Joseph Gabler egy titkos szelepet épített be az orgo-
na fúvóművébe. A hangszer már régen elkészült, de a mester még nem kapta meg a teljes járandóságát. Amikor a 
sokadik követelésére pénz helyett még mindig csak újabb, távoli határidőt kapott a főapáttól, Gabler az orgonába 
ment, és állított valamit a szelepen. Másnap az orgonista szerzetes hiába próbálta megszólaltatni az orgonát, a 
hangszer csak nyögdécselt és sóhajtozott. A megijedt szerzetesek azonnal a mesterért szalajtottak, aki megígérte segít-
ségét, amennyiben azonnal megkapja a neki járó összeget. Így is történt. Gabler az orgonában egyetlen mozdulattal 
helyreállította a szélnyomást és – a szerzetesek legnagyobb örömére – a hangszer gyönyörű hangjával ismét betöltötte 
a templomot. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az egyik 20. századi javítási munkálat során egy nehezen hozzáférhe-
tő helyen meg is találták ezt a szelepet. 
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Kántorböjt 
 
Minthogy a böjt mindenkire érvényes, így a kántorok is szoktak böjtölni, de vajon hogyan teszik ezt? Nos, talán a leg-
hallhatóbb formája, hogy nagyböjt idején nincs a mise végén orgonajáték. Talán Gábler mester állított volna valamit a 
szelepen? Aligha nem! Rendelet írja elő az orgonajáték tiltására vonatkozó szabályokat: népének kísérése alatt szólhat 
csak az orgona. Nemcsak az orgonajátékot szabályozzák, hanem az énekeket is előírják, mi énekelhető és mi nem a 
nagyböjti időszak alatt. Az első lényeges dolog, hogy nincs „Dicsőség”, a másik, hogy az allelúja eltűnik, helyette a 
traktust énekeljük.  
A húsvét igazi változást hoz a liturgiában! A Dicsőség ismét része lesz a szentmisének, majd az allelúja ismét énekel-
hető lesz a szentmisében, húsvéti nyolcada alatt minden nap kötelező. Régen az allelúja után szekvenciát énekeltek. 
Szekvencia: A X. századtól komponálták. Több ezer darabot írtak, de a tridenti zsinat csak ötöt tartott meg. (Victime 
paschali laudes, azaz Húsvét tiszta áldozatját; Veni sancte Spiritus! Jöjj, Szentlélek!; Stabat Mater, Áll a gyötrött; Dies 
irae, Itéletnek végső napja; Lauda Sion, Dicsérd Sion Üdvözítőd)  Viszont a szekvencia mára az allelúja elé került. 
A különbség tehát füllel hallható, a böjt a bűnbánat és a lelki elmélyülés időszaka, de nem csak lelkiekben, hanem ze-
nében is.  

Tamás  
 
 
 

IME AZ EMBER – EGY PÁPA ARCAI 
 
címmel nyílt kiállítás II. János Pál pápa emlékére, halálának 4. 

évfordulója alkalmából, a VAM kiállításközpontban, Budapest Király 

u. 26 szám alatt. A kiállítás április 2-tól június 2-ig várja a látogatókat. 

Szervezője a Misson Is Possible, MIP evangelizációs katolikus 

közösség.  

A kiállítás alapjául II. János Pál személyi fényképészének, Arturo Ma-

rinak közel 200 fotója szolgál, melyek az egykori egyházfő személyes 

pillanatait, mindenapjait mutatják be, ám a fotókon túl az egyházfő 

személyes tárgyai, mint például a síléce, ruházata is segíti a Szentatya 

megismerését. A kiállítási anyag nyolc tematikus egységre bontva ka-

lauzolja az érdeklődőket. A tárlat II. János Pál örökségének szellemé-

ben berendezett teremmel, s a kiállítás kísérőeseményeihez kapcsoló-

dóan mozi- és előadóteremmel, valamint egy elmélkedő, úgynevezett 

csendszobával várja a látogatókat. 

A kiállítás minden érzékre kiterjedő, interaktív hang-, látvány- és illat-

tárlat is, melynek célja, hogy a látogatók minél közelebb kerüljenek a 

legemberibb pápához, minél jobban megismerjék személyiségét és 

személyes üzenetét: hallhatjuk beszédeit, magunkba szívhatjuk a töm-

jén illatát. A kiállítást számos ismeretterjesztő panel, kísérőszöveg és 

információ is gazdagabbá teszi.  
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                          HHIIRRDDEETTÉÉSSEEIINNKK  
 

Nagyszombaton a vigília szertartás  
* a Dunaharaszti nagytemplomban délután 16 óra 30 perckor kezdődik, a feltámadási  

körmenet pedig kb. 18 órakor 
* a ligeti kistemplomban este 20 órakor, a feltámadás pedig kb. 22 órakor. 
* a Taksonyi templomban este 20 órakor, a feltámadás pedig kb. 21 óra 30 perckor 
 

Húsvét vasárnap és Húsvét hétfőn ünnepi (vasárnapi) miserendet tartunk 
 

Húsvéti ételszentelés Húsvétvasárnap minden szentmisében 
 

Húsvéti koccintás mindhárom templom közösségének a nagymise után. Mindenki, aki elfogadja 
meghívásunkat szeretettel várjuk. 
 

Egyházközségi bál április 25-én, szombaton este ½ 6 órakor a Dunaharaszti Művelődési Házban 
Mesejáték, tánctanulás, közös étkezés táncbemutató, tombola, bál, hajnalig. Támogatói jegy 2500 Ft, illetve 
1000 Ft, ami magába foglalja az étkezést is (akinek ez megterhelő, kevesebbet is elfogadunk, csak jöjjenek a 
rendezvényünkre.) 
 

Nepomuki Szent János ünnepe gyertyaúsztatással és vendéglátással – május 16-án, szombaton este 18 órakor 
a Dunaharaszti nagytemplomban 
 

Elsőáldozások rendje: 
* Dunaharaszti nagytemplom május 17-én, vasárnap ½ 11 órakor 
* Rákócziligeten június 14-én, vasárnap ½ 10 órakor 
* Taksonyban május 24-én, vasárnap ½ 9 órakor 

 

Láng András plébános atya 40. éves papi jubileuma 
Taksonyban június 22-én, hétfőn este 7 órakor hálaadó szentmise keretében 
 

5. Váci Egyházmegyei Találkozó Ludányhalásziban június 26-27-én, péntek-szombaton. Mindenkit várnak, 
(program majd későbben). 
 

A taksonyi Szent Anna búcsú július 25-26-27-én lesz, szombat-vasárnap-hétfőn. Ekkor lesz a templom előtti 
Fő tér avatása is. Ennek munkálatai közben bizonyos kényelmetlenségeket kell elviselnünk a templom körül, de 
mindig biztosítjuk a templom működését, zavartalan istentiszteleti rendjét. 
 

A dunaharaszti Szent István búcsú idén szerdai napra esik, ünnepi szentmise lesz a nagytemplomban ½ 11 
órakor. 
 

Munkálatok Dunaharasztin az ősz és a tél folyamán: 
Örömmel értesítjük a kedves haraszti Híveket, hogy rendbe hozattuk a templom bejáratoknál a lépcsőket, 
valamint elkészült a mozgáskorlátozottak és a kisgyermekes, babakocsis szülők feljárója, a jobboldali ajtónál a 
rámpa. Bent a templomban megerősítettük a kóruson a mellvértet, amely nem volt biztonságos. Újrafestettük a 
torony hatalmas vas ablakait. Ehhez kaptunk 500 000 Ft támogatást az Önkormányzattól. Kijavítottuk a fal 
hibáit és a klinkertéglákat. 
 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ról 
* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,  
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13, 
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13, 
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a 18702563-1-13 adószám  
   feltüntetésével lehet rendelkezni.  
 

Adományokat: 
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 65000025-11002020, 
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 65000018-11003674, 
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a 11600006-00000000-09873755 
   bankszámlaszámokra lehet befizetni.  
 
 

Egyházadót a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon, a „Rákócziligeti 
római katolikus egyházközösség” 11742180-20065661 és a „Taksony római katolikus plébánia”  
11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni, ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.  
Minden adományt, felajánlást köszönünk.  
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A FŐ ÚT FELÚJÍTÁSA ÉS A TEMPLOMKERT 
 
Kedves Dunaharaszti Hívek! 
 
2009-2010-ben megújul Dunaharaszti város főutcája, 
legalább is a közepe. Ebbe a felújításba beletartozik a 
templom előtti, útmenti parkoló kialakítása és a temp-
lom előtti járda térkővel való újraburkolása is. 
A felújítás tehát, „kerítéstől-kerítésig” lesz. Ebbe tar-
tozik bele a templom melletti Kerkai park és a Dunára 
levezető út is. 
A mi feladatunk a kerítés rendbe tétele a Fő út felől és 
kerítés építése a park oldaláról. Hozzátéve, hogy 
2006-ban elkészíttettük a templom kert parkosítási 
tervét, amelyhez természetesen automata öntözőbe-
rendezés is szükséges, a nélkül képtelenség a kert nö-
vényzetét megőrizni, megtartani. 
Szándékunk volt, hogy mindezt megvalósítsuk, de 
ezek sok millió forintba kerülnének, amelyre, sajnos, 
szűk anyagi kereteink miatt nem futja. Ezekre kértünk 
árajánlatot, ezért tudjuk ilyen biztosan. 
Régi vágyunk, hogy a dunaharasztiaknak és az ide lá-
togató vendégeknek vagy átutazóknak lehetőséget biz-
tosítsunk a templomi szertartásokon kívüli időben is a 
templom meglátogatására, megtekintésére. Ezért csi-
náltattunk kovácsoltvas rácsot a belső ajtó elé, hogy 
erre a templomlátogatásra lehetőséget adjunk úgy, 
hogy a templombelső védelme a riasztóberendezéssel 
biztosítva legyen.  
Többször beszélgettünk már arról, hogy nyissunk az 
emberek felé, adjunk lehetőséget, hogy közelebb ke-
rülhessenek Istenhez. Adjunk lehetőséget az elcsönde-
sedésre, egy-egy templomlátogatás kapcsán.  
Helyezzünk el egy-egy padot a templomkertben, hogy leülhessenek, egymáshoz is közelebb kerülhessenek híveink, 
hisz annyira nem ismerjük sokan egymást. 
Ezért találtuk kedvezőnek és rokonszenvesnek a városvezetés részéről azt az elgondolást, hogy bontsuk le a Fő utcai 
kerítést és, helyette évelő bokrokkal körülültetve a templomkertet, valósítsuk meg a kert parkosítási tervét. Termé-
szetesen megőrizve minden fát a kertben (a tervek is így készültek). Adjunk lehetőséget az embereknek közelebb ke-
rülni a templomhoz, és egy kis nyugalmat találni Isten közelében.  
Ajánlatot kaptunk arra, hogy az Önkormányzat megépítené a parkot öntözőberendezéssel együtt és vállalná a park 
karbantartását is, valamint kandeláberekkel világítaná meg teljesen körül a templomot, és biztosítaná a templomkert 
őrzését is, figyelő kamerák elhelyezésével. 
Természetesen figyelembe kell vennünk ennek a merész tervnek a veszélyeit is. A templom-, illetve a kertrongálás 
kockázata nagyobb, ha nincs kerítés (bár így is veszélyeztetve van, eddig is tapasztaltuk).  
Attól, hogy a város tartja karban, nem lesz a kert az ő tulajdona, mint egyesek gondolnák.  
Fölvetődött az a megoldás is, hogy építsünk egy alacsonyabb kovácsoltvas kerítést, mint például az önkormányzat 
előtt látható. Ez is jó ötlet, de ez is horribilis összegbe kerülne, és ezt ki építené meg? 
Kedves Olvasók! Kedves Dunaharaszti Hívek! Gondolkozzunk együtt, keressük meg a legjobb megoldást. 
Szívesen várjuk a hozzászólásokat, a jó ötleteket, felajánlásokat. Még csak beszélgetés szintjén áll az ügy, 
semmi sincs eldöntve.  
Én, mint plébános, megtapasztalhatták, hogy eddig, a 15 év alatt, csak értékes, maradandó munkát végeztem a 
Dunaharaszti egyházban, akár a plébánián, akár a templomban. Most is ez a célom. 
Az egyházközség képviselőtestületének egyöntetűen tetszett a közpark gondolata, nekem is, és többeknek a hívek 
közül.  

 
Nagy tisztelettel: Láng András atya 
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Móra Ferenc: MINDENNAPI KENYERÜNK 
(A Dióbél királyfi című gyüjteményből) 

 
Szegény ember dolgát boldog Isten bírja. Voltunk 
olyan módban is, hogy a koldus is mákos rétest 
evett nálunk, de járt ránk olyan világ is, hogy még a 
koldus is nagy úr volt hozzánk képest. Mert annak 
minden rendes háznál terítettek, de mink bizony 
csak az éhkoppot nyeltük. Hosszú volt az asztal, rö-
vid a vacsora. De még ha azt kérdeztem is, hogy hát 
ebédre mit eszünk, az volt rá a felelet: 
– Háromfélét: kenyeret, haját, bélét. 
Én bizony jobban szerettem volna, ha csak kétfélét 
ettünk volna. Inkább ettem volna a kenyérrel sza-
lonnácskát, mint haját meg a bélét. 
– Jaj, cselédem – simogatta ki édesanyám a sze-
memből a kócos hajamat –, nagy úr ám a szalonna, 
csak ünnepnap jár az ilyen szegény helyre, örüljünk 
neki, hogy a mindennapi kenyerünket megadja a Jó-
isten. 
Együgyű eszemmel föl nem tudtam érni, mi azon az 
örülnivaló. Annál jobban örültem annak, mikor a 
Jóisten először felejtette el megadni a mindennapi 
kenyeret. 
– Kertészpecsenye lesz a vacsoránk – újságolta 
édesanyám. 
Azám, csakhogy ahhoz a pecsenyéhez nem kellett 
bicska. Kertészpecsenyének a sült tököt csúfolja a 
szegény ember. Jó étel az annak, aki szereti, de én 
hamarosan felmondtam neki a barátságot. Visszakí-
vántam a mindennapi kenyeret. 
– Jaj, lelkecském – sóhajtott édesanyám –, most már 
a kenyér is nagy úr lett, elszokott a házunktól. 
Rossz esztendő járt, mostohán hozta a föld a ter-
mést. Amit meghagyott a fagy, elverte a jégeső, le-
égette a forróság. 
– Az idén aszalt almát termettek az almafák – hají-
totta a sarokba esténként édesapám a csíkos tarisz-
nyát. 
Az is jó volt nekünk már akkor, a fonnyadt alma. 
Olyan szűkös volt nálunk a kenyér, hogy egyszer 
három napig színét se láttuk. 
Éhesen ődöngtem az utcánk gyepes árokpartján, 
mikor a gazdag Hamar Heverné rám kiáltott a mus-
kátlis ablakukból: 
– Te, fiúcska, szaggass a malackámnak egy kis pap-
sajtfüvet ott az árokparton. 
Szép, kövér levelű papsajtok bodorodtak ott, a leve-
lüket megszedtem a malackának, én magam meg te-
leraktam a zsebemet szép kerek papsajtocskával, 
abból lesz énnekem jó vacsorácskám. 
Gazdag Hamar Heverné nagyon meg volt elégedve 
a munkámmal. Nagy karaj fehér kenyeret adott nap-
számba. 

– Szeretnél-e mézet a lágy kenyérhez, Dióbél? – 
kérdezte tőlem. 
De én már nem vártam a mézet. Szaladtam kifelé a 
kenyérrel, s már a kisajtóban beleharaptam. De ab-
ban a percben eszembe jutott édesanyám, s a falat 
nem ment le a számon. 
„Lesz öröm, ha hazaviszem neki” – gondoltam ma-
gamban, s belemarkoltam a papsajtba. Most már 
sokkal ízesebb volt, mint azelőtt. 
Édesanyám azonban nem örült meg a kenyérnek. 
Inkább sírva fakadt, s visszakínálta az ajándékot. 
– Én már megettem a másik karajt – mondtam fülig 
elvörösödve. 
Anyám meg azon erősködött, hogy ő is vacsorázott 
már. Mégpedig bundás gombócot. Az pedig a hajá-
ban főtt krumplinak az ünneplős neve; nem rossz 
étel az, ha jól megsózza az ember. 
– Hanem tudod mit? – törülgette meg a szemét 
édesanyám. – Eltesszük a kenyeret édesapádnak. 
Jólesik neki, ha hazajön a szőlőből. 
Hanem azt már én nem értem ébren. Hamar elnyo-
mott az álom a dús vacsora után. Csak hajnalban éb-
redtem föl arra, hogy édesapám ellenkezett édes-
anyámmal. 
– Nem viszem ki a kenyeret, fiam. Egyétek meg 
magatok. Engem ellát odakint ebéddel az öreg eper-
fa. 
– Minket se kell félteni, apja! – erősködött édes-
anyám, s beletette a kenyeret a tarisznyába. – Jó az 
Isten, ma is ad az annyit, mint tegnap. 
Hát éppen annyit adott. Papsajtocskát, sárgarépács-
kát, krumplicskát, de még egy darab sajtocskát is ta-
láltunk a láda fenekén. Olyan száraz volt már az, 
hogy a kés nem fogta, örült is annak édesanyám na-
gyon, mert így nekem adhatta. 
– Nekem nem mén bele ez az öreg fogam, fiacskám. 
Még akkor is a sajtot majszoltam, mikor az édes-
apám hazaért a szőlőből. Vígan csóválta meg a ta-
risznyáját: 
– Találd ki, cselédem, mit hoztam neked! 
– Mit ugyan? Tán fürjecskét? – ugrottam elé lelken-
dezve. 
– Többet ér ez annál, nagyobb ritkaság is – ragyo-
gott a szeme édesapámnak, s kiszedte a tarisznya 
csücskéből a nagy kincset. – Nézd e, madárlátta ke-
nyér! 
Tulajdon az a karaj kenyér volt, amit én adtam az 
édesanyámnak, az édesanyám meg neki. Hármunk-
nak mindennapi kenyere. 
Akkor tanultam meg igazán, mi az a mindennapi 
kenyér, amiért az Úristenhez imádkozunk. 
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R E J T V É N Y – Kinek a hava? 
 

1.                      
2.                      
3.                      
4.                      
5.                      
6.                      
7.                      
8.                      
9.                      

10.                      
11.                      
12.                      

 
 

Ma már alig él egy-két helyen él ez a húsvétvasárnapi szokás. Ezen a napon hajnalban énekelve 
és imádkozva kerülték meg a települést, járták sorra a keresztjeit, így idézve fel a Jézus sírját va-
lamikor felkereső asszonyok útját. A körmenet útvonalát gyakran gyertyákkal és virágokkal díszí-
tették, útjuk során érintették a templomot és a temetőt is. 
 
A keresztrejtvény fősorában e szokás neve rejtőzik, a rejtvény meghatározásaihoz pedig az év hó-
napjainak régi magyar elnevezése szükséges.  

 
 

1. Március onnan kapta e régi nevét, hogy ez a második nagyböjti 
hónap. 

2. Nevezték őszutónak vagy Szent András havának is, ezt a nevet 
az elmúlás gondolata ihlette. 

3. A hónapot arról a szentről nevezték el, akinek az ünnepe az év 
legrövidebb éjszakája.  

4. Kisasszony hava az utolsó nyári hónap, innen ered ez az elneve-
zés. 

5. A Szentlélek eljövetelének ünnepéről elnevezett hónap. 
6. Július 25. Szent János evangélista bátyjának, az első vértanú 

apostolnak az ünnepe, így a hónapot is a szentről nevezték el. 
7. A nagyböjtöt megelőző időszak ma a farsangi mulatozások hó-

napja. 
8. Ez a hónap a legelterjedtebb keresztény ünnepről kapta a nevét. 
9.  A sárkányt legyőző szentről elnevezett tavaszi hónap, a szent je-

les napjától számították a mezőgazdasági év kezdetét. 
10. Szűz Mária egyik elnevezéséről kapta a nevét ez a hónap. 
11. Szent Mihály havának, de őszelőnek is nevezték. 
12. A hónapot a naptárból kimaradt szentek időszakaként tartották 

számon. 
 
 

A megfejtést kérjük beküldeni Krisztus fénye levélcímére: 2335 Taksony Szent Anna u. 1.  

Határidő: 2009. május 30. Minden helyes megfejtést beküldő olvasónk ajándékot kap. 
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Szent Erzsébet a csíksomlyói 
szárnyoltár külső oldalán 

A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász-csoport 2008-as beszámolója 
 

Pénzügyek 
2008-as bevétel  
2007-es maradvány        66.806,-Ft 
Adományok         82.300,- 
Önkormányzati pályázat      200.000,- 
A Fő úti templom Szt.Antal-perselye      112.400,- 
Szent Erzsébet-napi gyűjtés  
(Fő úti+Ligeti templom) 

       58.000,- 

Rendezvények        23.120,- 
Összesen:      542.626,-Ft 

 
2008-as kiadás  
Segély         40.000,-Ft 
Élelem – gyerektábor fenntartása is       203.165,- 
Tüzelő-segítség         43.000,- 
Csomagosztás       180.065,- 
Egyéb: ( továbbképzés-lelkigyakorlat)         23.750,- 
Összesen:      489.980,-Ft 

 
2008-as pénzmaradvány:        52.646,-Ft 

 
Természetbeni (becsült) segítség-
nyújtás Magyarországon 

 
Ruha     100.000,-Ft 
Bútor       10.000,- 

 
Természetbeni (becsült) segítség-
nyújtás külföldön 

 
Ruha Erdélybe      50.000,-Ft 
Egyéb: koncert a Gyergyószárhegyi 
Gyermekotthonért 

   178.000,- 

Kiadások mindösszesen:     827.980,-Ft 
 
 

2008-ban folytattuk a már megkezdett szolgálatokat: a csütörtöki szentségimádást, az idős-látogatást, a lelkisegély-
szolgálatot, a csomagosztást, a nyári karitász-tábort, az Idősek Napjának megünneplését a két egyházközség össze-
fogásával, az ingyenes ruhaosztást negyedévente. Anyagilag is hasznot hozó volt a Gyergyószárhegyi Gyermekott-
honért szervezett ökumenikus jótékonysági koncert; de túl azon, hogy nehéz sorsú gyermekekért zenéltek csodaszé-
pen a különböző felekezetű kórusok, zenészek, énekesek, még példát is adtak keresztény összefogásról, szeretetről. 

Mindenkinek szeretnénk megköszönni a figyelmét, segítségét, támogatását, adományát, rész-
vételét, hogy 2008-ban együtt tehettünk jót Katolikus Egyházunk nevében Isten dicsőségére!  
Többen (névtelenül) adományoztak kisebb-nagy összeget a karácsonyi jótékonysági vásáron, ami igen biztató és 
megható volt számunkra. Köszönjük! De azt is szeretnénk megköszönni, hogy a foltvarázslók, Bagó Lilla, Mészáros 
Marietta, Zsuzsi és Veronika különlegesen szép tárgyakat készítettek erre a rendezvényre.  

Köszönetet mondunk Gintner Domonkosnak, aki többször is a segítségünkre sietett: a Váci Egyházmegyei Karitász-
nak elvitte az összegyűjtött 1-2 forintosokat, és onnan pedig csomagot hozott nekünk, tehát, sok fuvarköltséget meg-
takarított számunkra.  
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Remek összefogás született a nyári ingyenes karitász-táboron: szülők, ismerősök - ismeretlenek hoztak élelmet, 
gyümölcsöt, zöldséget, játékot; adták önmagukat, ötleteiket, hogy a 91 gyermek jól érezze magát. Láthatjuk, hogy 
milyen szép számmal jöttek össze a gyerekek, ezért igen nagy szükség is volt a támogatásra. Az ingyenesség az ön-
kormányzati pályázati támogatásnak köszönhető. 

Lángné Jakab Margit tanárnő és gimnáziumi osztálya szervezett lélekemelő műsort a szépkorúaknak, Hoffer Kriszti-
na szavalatával közösen; öröm volt az ifjabbakkal találkozni az ünnepelteknek.  

Köszönet az ügyeskezű, lelkes háziasszonyoknak, akik a jótékonysági koncertre és az Idősek Napjára, valamint más 
alkalmakra is sütöttek finomságokat a résztvevőknek.  

Elnézést kérünk azoktól, akiknek a nevét véletlenül kihagytunk! Idén ugyanígy számítunk kedves testvéreink segít-
ségére. Összefogásban van az erő, ahogyan ezt már sokszor megtapasztaltuk!  

 
Terveink 2009-re 
 

Kézműves – reményeink szerint ingyenes – karitász-táborunk július 6-10-ig lesz 5-12 éveseknek. Jelentkezési lapot 
találnak majd a templomban és a hitoktatóknál. Jelentkezést csak június 30-ig fogadunk el, aki később jelentkezik, 
az, technikai okokból – a legnagyobb sajnálatunkra – már nem táborozhat velünk ebben a szezonban a Főplébánián. 

A párizsi zarándoklat Láng András plébánosunk vezetésével augusztus 10-15-ig lesz a már megszeretett Kolombusz 
Tours szervezésében. A boldogságos Szűz legelső jelenése – Párizsban –, Labouré Szent Katalinnak szólt. Őt kérte 
meg Szűz Mária, hogy készítesse el a Csodásérmet, a bűnösök menedékét. A szent helyek meglátogatása után lesz 
lehetőség – többek között – az Eiffel-torony, a Diadalív, a Louvre, a Versailles-i palota közös megtekintésére is. Lel-
kes idegenvezetésre, gyönyörű élményekre, korrekt elhelyezésre (nem szállunk meg un. Forma 1-es szálláson) szá-
mítsunk. Erre garancia a többi, együtt töltött zarándoklat ezzel a kedves társasággal. A költség 84.000,-
Ft/fő+költőpénz. Szórólapot találnak a templomokban. Jelentkezési határidő: húsvét után, előleget kérünk.  Kőszegi 
Ferencnénál vagy Tóth Mariannánál szíveskedjenek jelentkezni. 

Lelkisegély-szolgálatunk új számon hívható: 30-450-2149. Ezentúl  0-24-óráig tartó állandó elérhetőséggel állunk a 
reményt vesztettek rendelkezésére. Telefonon névtelenül beszélhet problémáiról, senki sem tudja meg ki a hívó, és 
miről beszél. Ha megosztja gondjait, sokkal könnyebbé válik terhe. Amennyiben igényli, imádkozunk is kérésekért, 
gyógyulásokért. „Az Istenbe kapaszkodó ember tudja, hogy nem reménytelen tragikus hős, hanem a keskeny, mere-
dek útnak vándora, mely a Személyes Végtelen karjaiba visz.” (Böjte Csaba) 

E-mailen is megírhatja – név nélkül – gondját, fájdalmát, mi szeretettel válaszolunk. karitasz.dh@freemail.hu 

Fontos teendőnk a ruhaosztás, mert a gazdasági nehézségek miatt mind többen keresik fel ezt az ingyenes szolgálta-
tásunkat a Ligeti Plébánián. Az adományozókat tisztelettel kérjük, hogy a felajánlott ruhaneműt csak azokban az idő-
pontokban hozzák el, amikor a – városi újságban – meghirdetett ruhaosztás van, ugyanis máskor nem tartózkodunk a 
plébánián. Csak akkor tudjunk átvenni Önöktől a felajánlott ruhát. Kérjük, hogy zsákot ne dobjanak be a kerítésen, 
amikor az osztóhely zárva tart! Ha pedig az utcán hagyják, akkor nem kerül be a karitászba, mert mások elviszik. 

Azt is szeretnénk elmondani minden kedves érdeklődőnek és az érintetteknek is, hogy segélyt, pénzt, élelem-tüzelő-
gyógyszer vásárlást, csomagosztást a karitász-tagok közös döntése alapján végzünk. Alapos mérlegeléssel egyezte-
tünk, nem egyszer megkérdezve mások véleményét is, ahogyan a „hivatalosak”, úgy mi is esettanulmányt végzünk, 
ugyanakkor számba vesszük a lehetőségeinket, adottságainkat is, illetve a rászorultak helyzetének nehézségi sor-
rendjét, rászorultságát is. Személyesen mi döntünk, de lehetőleg objektíven differenciálva. Nem könnyű, hiszen se-
gítségnyújtásunknak az anyagiak szabnak határt. Elnézést kérünk, ha valakit kihagyunk! Ugyanakkor kérjük mások 
véleményét, segítségét is! Beer Miklós püspökünk ezt a körültekintő figyelmet a maga egyszerűségében „szem-
programnak” nevezte, azaz tartsuk nyitva mindannyian a szemünket és ébren az együttérzésünket. Imádkozunk 
minden adományozónkért, segítőnkért, a szép tervek megvalósulásáért. Kérjük, hogy Önök is imádkozzanak értünk! 

Nagy öröm számunkra, hogy három új taggal bővült kis karitász-csapatunk! Várjuk továbbra is szeretettel az érdek-
lődőket karitász-tagnak! Többen többre jutunk! Minden hónapban utolsó pénteken 16-18 óráig tartjuk összejövete-
lünket a Főplébánián. 

Fogadják szeretettel húsvéti jókívánságképpen Boldog Kalkuttai Teréztől a következő imát: 

Jézus karjai kitárva, hogy átöleljen engem, feje lehajtva, hogy megcsókoljon, lábai szorosan szögezve, hogy szabad-
dá tegyen engem. Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa, szíve szélesen kitárva, hogy befogadjon engem. Akkor tudom, 
hogyan szeretett Jézus engem. 
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Tanulságok egy régi könyvből   –   Gáll Sándor írása 
 

Bangha Béla S. J. – Magyarország ujjáépítése és a kereszténység 
 
  „Az ország elveszett s az ország újra – élni 
akar.” Ezzel a mondattal kezdődik Bangha Béla könyve, 
amelyet a Szent István társulat adott ki 1920-ban. Talán 
Hérakleitosz tanította, hogy az ember kétszer ugyanabba 
a folyóba nem léphet. S mégis, sokszor azt vesszük ész-
re, hogy ismétli magát a történelem, és mi az ókori böl-
cselők megállapítása ellenére újra és újra ugyanabban a 
folyóban találjuk magunkat. Ez az érzés kerített hatal-
mába, amikor a nagyműveltségű szerzetes atya sorait ol-
vastam.  
 1920-ban egy elvesztett háború, és egy szinte elvi-
selhetetlen országvesztés mardosó fájdalma mellett fo-
gott a szerző annak elemzésébe, hogy mi vezethetett ah-
hoz, aminek végül Trianon lett a következménye. A fel-
ismerések – összehasonlítva Magyarország mai helyze-
tével – megdöbbentőek! Megállt az idő? Nem lehet, hi-
szen egy vesztett háború, egy gyalázatos béke nem azo-
nos a mai gazdasági, pénzügyi és politikai válsággal. 
Vagy mégis? Bangha Béla – akinek fogalma sem lehe-
tett a mai állapotokról – megadja a választ: az erkölcsi 
hanyatlás, a nemzeti érzést felváltó kozmopolita gondol-
kodás, és a valódi értékek felett uralkodó pénz minden-
hatósága az, amiben a bajok gyökereznek.  
 „Cinikus összeesküvők kedvükre áshatták alá az 
ezeréves falakat; a nemzet egy része gondtalanul élvezte 
a napsütés kellemességét, a másik rész vigadt és pénzt 
gyűjtött, a harmadiknak pártversengés kötötte le erejét 
és figyelmét, a negyedik rész - vérzett és tűrt s nem tekin-
tett messzebb a holnapnál.”  
 Ugye milyen ismerős kórkép? Mintha az elmúlt év-
tizedek honi életét mesélné el: a rendszerváltás győztes 
meggazdagodottjairól, a politikai hatalom célként való 
megszerzéséért folyó harcról, a leszakadó rétegek – sör-
sátori vigasságok közepette a holnapra nem gondoló – 
napról-napra, tengődéséről szól. 
 Mi okozta ezt? A könyv írója elsősorban a liberális 
eszmék kritikátlan befogadását, az azokat hirdető, erköl-
csi gátat nem ismerő média – akkoriban ez az írott sajtót 
jelentette – munkálkodását, és a mindezek mögött álló, 
egyre nagyobb hatalommal bíró bankvilág mohóságát, a 

politikai vezetők 
üres csatározását, a 
pártszempontokat a 
nemzet érdekei fölé 
emelését tartja első-
sorban felelősnek:  
 „Beteg volt az 
ország… közélete… 
nem tartotta tiszte-
letben nemzeti al-
kotmányunk fejlő-
désének folytonos-
ságát… sietett nem-
zeti intézményeinket 
külföldi mintáknak 
és a pillanat divatos 
előítéleteinek áldo-
zatul hozni…” 
Nem tartották be az 
ősi – Szent Istvánig visszanyúló – törvényeket, azokat 
mellőzve működött a politikai elit, belső árulóként ját-
szotta át az ország érdekeit a plutokrácia (hatalmat gya-
korló gazdagok) kezébe a divatos liberális jelszavak 
alapján működő céltudatos, félrevezető sajtó segítségé-
vel. 
 „Hasonlókép beteg volt az ország gazdasági, társa-
dalmi, erkölcsi és szellemi élete is. Gazdasági életünkön 
a kufárszellemű plutokrácia lett úrrá; idegeneké lett ke-
reskedelmünk, nagyiparunk, pénzügyünk, jórészt földünk 
is; a tisztességtelen elemek vitték itt a nagy szót s a ma-
gyarság értékes elemei, főleg a középosztálybeliek, el-
szegényedtek. … Hasonlókép beteg volt a kultúránk is, 
melyet a nyugati országok ideáltalan külső kultúrájának 
szolgai másolása jellemzett … Ami tehetség az ország-
ban mutatkozott, azt a liberális hatalmi szféra, az üzéri 
szellemtől irányított könyvpiac, színház és sajtó tudato-
san és öntudatlanul mindig balfelé terelte, s csak ha 
balfelé tért, nyújtott neki ösztönzést, biztatást, dicséretet, 
érvényesülést s anyagi sikereket. Nagyjaink pedig nem 
látták a veszélyt, mely kulturális és társadalmi életünk e 

rendszeres megrontásából a 
nemzetre hárult; nem látták s 
nem tettek ellene jóformán sem-
mit.” 
Az új eszmék hirdetői pedig „ott 
voltak mindenütt; beleszóltak 
mindenbe, irányítottak mindent, 
paralizáltak minden komoly, 
nemzetvédő törekvést; a gúny és 
gyűlöletszítás fegyvereivel tették 
előre lehetetlenné azokat, akik-
ben tehetséget s akaratot láttak a 
nemzet felrázására, észretéríté-
sére.” 
  

Bangha Béla (Nyitra, 1880. november 16. - Budapest, 1940. április 30.) jezsuita szerze-
tes, hithirdető, teológus, szerkesztő, író, Magyarország „sajtóapostola”. 
A katolikus sajtó megszervezése és terjesztése, Magyarország és főként Budapest 
rekatolizációja, a Mária-kongregációk nemzetközi irányítása fűződik többek között a 
nevéhez. Mint szónok, író, szerkesztő és sajtóaktivista egyaránt nagy nevet szerzett 
magának, mind itthon, mind külföldön. Hithirdetőként bejárta Olaszországot, Németor-
szágot és a Balkánt, de számos előadást tartott Hollandiában, Észak- és Dél-
Amerikában is. Ő alapította meg a Központi Sajtóvállalatot, a Magyar Kultúra folyóira-
tot, szerkesztette a Mária-kongregációk hazai illetve nemzetközi lapját, a Katolikus Le-
xikon főszerkesztője, az Actio Catholica alelnöke, a budapesti Eucharisztikus Világ-
kongresszus főszervezője, de számos más nemzetközi kongresszus szervezője és irányí-
tója, és több mint 80 könyv szerzője vagy társszerzője. A Magyarországon rendkívül 
népszerű „pátert” a háborút követően – az erősen antibolsevista véleménynyilvánításai 
miatt – a kommunista rendszer alatt agyonhallgatták, sőt különféle hamis vádakkal fe-
ketítették be. 
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Az író a liberális gondolatot, mint eszmét azzal utasítja el, hogy az abban 
hirdetett vezérelvek – az egyén mindenekelőtti szabadsága a közösségi 
érdekek felett – nem teszik lehetővé a nemzet felemelkedését; könyörte-
len önzést eredményeznek, a gazdasági szabadrablást teszik lehetővé, a 
termelés és a valódi nemzetgazdálkodás fölé a szabadversenyt és a tőke 
korlátlan uralmát helyezik. 
 „A liberalizmusnak köszönhetjük végül a tőke túltengő uralmát … 
hogy a pénz mindig több pénzt hódít meg s a pénztelen szegénység mindig 
nagyobb nyomorba süllyed, s amelynél fogva a tőke urai szinte abban az 
arányban válnak a közélet, a kulturális élet s a világfejlődés korlátlan 
uraivá, amily arányban nélkülözik a szociális szolidaritásérzetet s a libe-
ralizmus által megvetett s maradinak gúnyolt keresztény erkölcsiséget. A 
tőke úr ma a sajtón, az irodalmon, a közgazdaságtanon, a parlamenteken 
és kormányokon; az vámolja meg az elsőrendű életszükségleti cikkeket 
éppúgy, mint a gondolatokat; mindenütt az történik, amit ő akar; akkor 
indít háborút, amikor akar s addig nyújtja el, ameddig neki tetszik és ak-
kor buktat el egy-egy kisebb vagy nagyobb nemzetet, amikor az nemzetkö-
zi vállalkozásai szempontjából neki legelőnyösebb.” 
 Bangha Béla kilencven évvel ezelőtt már a mai globális világgazda-
ságot jövendöli meg, amikor a szabadrablás, a pénz és a tőke korlátlan 
hatalmának veszélyeiről ír: 
 „A nemzetgazdaság középponti részévé válik a termelés a termelés 

kedvéért; az erők és hitelek kizárólag a legnagyobb haszon irányelvei szerint dolgoznak…a mezőgazdaság elnyomo-
rodik, míg a legfölöslegesebb ágak túltengenek s túltápláltatnak. Az arc verejtékével s becsületes munkával szerzett 
jövedelem mellett mind nagyobb jelentőségre tesz szert az a jövedelem, amely tisztességtelen forrásokból, uzsoraka-
matból, ámító spekulációból, a puszta pénz gyümölcsöztetéséből ered, … válik a gazdasági élet voltaképpeni gerin-
cévé. A pénz, amelynek eredeti rendeltetése az, hogy a nemzetgazdaságnak egyik segédeszköze legyen, hovahamar 
annak célpontjává s középpontjává lesz, amelynek fő rendeltetése az, hogy minél több pénzt, azaz minél több kamatot 
szüljön. A kamatkilátásoknak alárendelik az egész termelést, míg végül minden munkának s fáradságnak már csak ez 
az egy célja: minél nagyobb kamatadók előteremtése. A haszon kedvéért emberen és természeten rablógazdaságot 
űznek, a haza fogalmát megvetik, a kultúra értékeit sárba tapossák. A bankok és börzék, a nagyiparosok és nagyke-
reskedők körzetében óriási mammutvagyonok halmozódnak fel, míg a vidék néptömegei nyomorult bérért törik-
nyúzzák magukat s az észnélküli iparfejlesztés által hirtelen nagyranőtt városok proletárseregei világosság, levegő, 
napfény után lihegve, bérkaszárnyák, padlásszobák és pinceoduk nyomorúságában, a napi kenyérért folytatott sor-
vasztó küzdelemben vesztik el a magasabb emberi élet értékeit. … (Eberle Z. 62, sk.)” 
 A nemzet erkölcsi lezülléséért az emberi alapértékeket megtagadó, a pénzvilágot kiszolgáló sajtót is nagyban fe-
lelőssé teszi: 
 „A liberalizmus … roppant ügyesen forgatta azt a fegyvert, amelyet a sajtó terén való győzelmes elhelyezkedése 
nyújtott neki: mindig meg tudta találni sebezhető pontjainkat, mindig ki tudta használni a pillanatnyi helyzetet s a 
saját meglevő gyengeségeinkbe kapaszkodva tudott bennünket egyre inkább gyengíteni, egyre mélyebbre süllyeszte-
ni. … esztelen költekezésre, szertelen fényűzésre, takarón túl nyújtózkodó élvezetvágyra szoktatta a szegény közép-
osztályt; belekapaszkodott érzékisé-
günkbe s közönségünket, népünket, sőt 
ifjúságunkat a fékevesztett szexua-
lizmusnak ideálokat elhomályosító, 
tetterőt bénító, erkölcsiséget és egész-
séget sorvasztó ingoványaiba vitte; 
belekapaszkodott tudásvágyunkba és 
kíváncsiságunkba s megtanított min-
dennel felületesen, semmivel sem ala-
posan foglalkozni. Ha ma erkölcsileg, 
vallásilag, művelődésileg és gazda-
ságilag roncsok és romok vagyunk, 
ennek  hihetetlen  mértékben az a tit-
kosan és lassan ölő méreg az oka, me-
lyet a modern liberális … sajtó évtize-
deken át naponta, sőt naponta kétsze-
ri, háromszori  adagolással millió és 
millió keresztény embernek vérébe 
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csepegtetett; s e téren nemcsak a kimondottan destruktív 
sajtó, talán nem is elsősorban az, okozott mérhetetlen 
károkat.” 
 Bangha Béla a liberalizmus mellett a szocialista 
eszmét elemzi. Úgy véli, hogy a szocialista gondolat 
válaszként született a liberálisra: „természetes reakciója 
a védekező Munkának az őt letiporni kész Tőke ellen s 
egyben logikus alkalmazása a szabadverseny liberális 
elvének a versenyt felvevő s szervezkedésének erejében 
bízó proletárság részén. Ha a tőkének «szabad» minden, 
akkor «szabad» a munkának is; hadd lássuk, melyik az 
erősebb. Ha a tőke az erősebb jogára, a 
munkásosztályok gazdasági kizsákmányolására építi 
erejét, a munkásságnak is van rá módja, hogy 
védekezzék s a tőke ellen felvegye a harcot. Ez a 
szocializmus eredeti gondolata, ez óriási elterjedésének 
titka.” 
 A szocialista mozgalmak eredetileg deffenzívek 
voltak, a munkások szervezettségét, önvédelmét szol-
gálták az őket teljes mértékben kihasználó tőke, és az 
azokat szolgáló liberális hatalommal szemben. Ez a 
szervezkedés azonban elfajult, offenzívába ment át, 
amely már nem csak előbbiek ellen, hanem a társadalom 
minden – nem munkás – osztálya ellen. Az eredetileg 
gazdasági védelem eszközéből politikai harci eszközt 
lett, amely az osztályérdekek és az osztályharc alapján 
állt, szükségszerűen vezetve a proletárdiktatúráig: „A 
proletárdiktatúra nem bolseviki, nem speciális lenini 
találmány – Lenin csak elérkezettnek látta az időt s az 
alkalmat, hogy a marxizmus expropriációs (kisajátított) 
elméletét megvalósítsa –; a kommunizmus nem egyéb, 
mint a szocialista elméletek és taktikák végső 
konklúziója, mely mint végcél ott szerepel Marx óta a 
szocialista írók kátéiban, s ha vannak is ú.n. mérsékelt 
szocialisták, akik pl. a magyarországi kommunizmust 
elsietettnek s hibásnak tartották, ezek sem a tényt s az 
elvet, hanem csak az időpontot és taktikát hibáztatták; 
ezek is a proletárdiktatúra elhozatalán dolgoznak s mint 
a magyar szocialisták még néhány héttel március 21-ike 
előtt hivatalosan is hangoztatták, ők a Kun Béla-féle 
törekvésektől jóformán csak a tempó kérdésében külön-
böznek.” 
 A szerző kritikával illette az államot és a keresztény 
társadalmat is, amiért a liberális tőke által végletekig 
kizsákmányolt ipari proletáriátust magára hagyta. Ez az 
egyik oka a munkásmozgalom elfajulásának, és a 
társadalom későbbi gondjainak, traumáinak. A szo-
cializmus gondolata átlépett a spekuláció kategóriájába, a 
politika eszközévé vált. Az osztályellentéteket osztály-
gyűlöletté  érlelték egy – szalonképesen nevezve – háttér-
hatalom érdekében, mely már akkor a mai globális világ 
megalkotását körvonalazta: „Innen, csakis e nézőpontból 
érthető az a nagy lendület ... (Marxtól, Lassalle-tól 
kezdve Bernsteinig, Adlerig, Bauerig, Kunfiig és Kun 
Béláig), innen az a rendkívüli szenvedélyesség, az a 
tervszerű izgatás, a hazugságnak és gyűlöletszításnak az 
a minden szégyenérzet nélküli alkalmazása a szocialista 
agitációban és irodalomban, amelyet másképp, mint 
innen –  a politikai hatalomratörekvés szemszögéből – 

meg sem lehetne érteni azok részén, akik soha testi 
munkával nem foglalkoztak, soha proletárkenyeret nem 
ettek, soha gazdasági elnyomást nem éreztek és akiknél a 
keresztény munkásnép bajainak őszinte átérzése, a 
keresztény néppel való benső szolidaritás csakugyan a 
legmeglepőbb s eddig más téren nem igen tapasztalt, új 
faji tulajdonság volna. 
 Ezt tette a szolgálatukba állt sajtó is: „A szocialista 
napisajtó és füzetpropaganda ugyanezeken a nyomokon 
jár: a tömegnek mindegy, mit adunk be neki, csak fusson 
utánunk; mi azután, vezérek, majd úgy próbáljuk 
megalakítani a jövő szocialista társadalmat, ahogy jónak 
s lehetségesnek tartjuk. Nem fog úgy sikerülni, ahogy 
ígérjük, de majd lesz valahogyan. Fő, hogy a tömegek 
szaladjanak utánunk.” 
 Milyen ismerős kép, ugye, kedves Olvasó? Pedig 
higgye el, a hasonlóság ezúttal nem a véletlen műve. A 
szerzetes író elemzi magának a marxizmusnak a belső 
ellentmondásait is, majd bemutatja a szocializmus valódi 
törekvését és kettős arcát, a munkásvezetők érde-
keltségét és részesedését a biztosító- és segély-
egyletekben, a nemzetközi összekacsintást a környező 
cseh, szerb, osztrák elvtársakkal akár a magyar haza 
ellenére is. Mindezekhez érdekes módon a „liberális 
ellenség” által uralt tőke ad titkos támogatást:  
 Bangha Béla kiemeli a szociáldemokrácia azon 
erkölcs- és kultúraellenességét, amely folyamatosan 
támadja a keresztény erkölcsi rendet, a tradíciókon 
nyugvó kulturális alappilléreket. Folyamatos lejárató és 
hazug kampányt folytat a nemzeti és a keresztény 
értékekkel szemben, a kampányokban és ígérgető 
programjában a hazugság főszerepet játszik. Vajon lesz-
e okulás? Az államnak a liberalizmus pusztítása ellen a 
mezőgazdasági és ipari munkásokat, a dolgozó 
középosztályt kell segíteni. A munkásmozgalom 
megújulásának lehetőségét a szerző a valódi érdek-
védelmet, a pártoktól függetlenül működő szakszer-
vezetekben látja. 
 Az individualizmust hangoztató liberalizmussal és a 
kollektivizmusra épülő szocializmussal szemben 
megoldásként a keresztény nemzeti gondolatot ajánlja. 
Az ókori világ romjain új kultúrát teremtő kereszténység 
a középkorban tapasztalható visszásságai ellenére is 
működő társadalmakat teremtett. „A vallás, a haza, a 
kereszténység és a nemzeti fejlődés összetartozó 
fogalmak. … nemzet nem állhat fenn, nem virágozhatik, 
nem fejlődhetik az általános jólét és kultúra útjain a 
jogrend biztossága, a tekintélytisztelet, az erkölcsiség és 
a szeretet elveinek szilárdsága nélkül. Ez az a négy 
alaposzlop, amelyen minden egészséges társadalmi és 
államéletnek nyugodnia kell. A jogrend biztossága 
minden államéletnek egyik leglényegesebb hivatása. 
Tekintélytisztelet nélkül rend, fegyelem és egység nincs. 
Erkölcsiség nélkül az állam fenevadak társaságává 
süllyed alá. Szeretet nélkül, az összetartozás és 
testvériség érzelmeinek ápolása nélkül a nemzet 
egymástól idegen elemek összeverődött társasága. 
Azonban sem igazi jogrend, sem tekintélytisztelet, sem 
erkölcs, sem szeretet nem képzelhető a vallás támogató 
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 ereje nélkül, s nincs a világon elv, amely ennek e négyes alaposzlopnak 
körülbástyázásában oly megbecsülhetetlen szolgálatokat tenne a hazának és 
nemzetnek, mint a kereszténység.” 
 Az író, a maga korában, szinte szerencsének véli, hogy a rövid életű 
bolsevizmus felfedte magát az emberek előtt, s láthatóvá vált, hogy mit kell 
elkerülni. Ehhez hirdeti meg a keresztény magyarok programját: „A 
keresztény magyaroknak ez a serege soká hallgatott és tűrt, most beszélni és 
mindenekelőtt cselekedni óhajt. Nem bosszúállás a célja, de tisztogatás és 
őrtállás. És ezen túl és mindenekelőtt építés. Ennek a seregnek programja 
van: messzetekintő, múltakon okuló, jelenben élő, mindent felölelő. Ez a 
program három gondolat körül forog: kultúra, erkölcs és szociális egyensúly. 
…  
 Kultúrát akarunk. Nem nyugatról lopott perverzitásokat és nem az «én 
magyar nemes vagyok» pipázó tudatlanságát. Akarjuk, hogy ez a mi 
nagyszerű népünk komoly versenyre kelhessen bármely nyugati ország 
népével az elméleti és gyakorlati tudás bármely terén. … biztos védvárban 
fejlődjék a magyar nemzeti géniusz, alkosson és hasson, mint ahogy a nagy 
nyugati nemzetek minden igazán remek alkotása a keresztény kultúrának 
talaján épült. 
 Másodszor erkölcsöt akarunk. A társadalmak élete nem a fegyverek 
kérdésén, nem is csak kizárólag a gyomor kérdésén fordul meg. … Bankok is 
kellenek, ipar is kell, kereskedelem is kell, vasút is kell, gyár is kell, kórház is 
kell, de iskola is kell, és templom is kell; ez nem egyházi érdek, de nemzeti, 
kulturális érdek. Erkölcsi érdek, tehát közérdek. 
 És harmadszor szociális egyensúlyt akarunk. A magyar közélet 
legnagyobb mulasztása, a magyar politika legnagyobb szégyenfoltja az volt, 
hogy örökké pártok, egyének és jelszavak forogtak az előtérben, nem pedig 
azok a nagy szociális szempontok, amelyek minden egészséges államéletnek 
gerincét kell, hogy tegyék. … Itt most csak olyanok vállalkozzanak 
vezérszerepre, akikben van szociális tudás és koncepció s elfogulatlan együtt-
érzés a szenvedőkkel, nélkülözőkkel, a munkás-zubbonyos és hivatalnok-
kabátos megnyomorítottakkal. Ma … szociális törekvésű hazafiságra van 
szükség.” 
 Végezetül a demokrácia, mint vezető társadalmi elv kívánalmai kerülnek 
összevetésre a keresztény elvekkel: 
„Demokrácia abban az értelemben, hogy ne egyesek hatalmi érdeke, hanem a 
nép java legyen a közéleten uralkodó tényező – nagyon helyes. Demokrácia 
abban az értelemben is, hogy a nép minél szélesebb tömegei érezzék magukat 
egynek az államhatalommal s vegyenek részt valamely formában a közügyek 
intézésében s ellenőrzésében – szintén nagyon helyes. Azért: éljen a 
demokrácia, de ne korlátok és ne biztosítékok nélkül. Az igazi demokráciától 
legkevésbé a keresztény nemzeti iránynak kell félnie; hiszen az ország 
túlnyomó többsége, ha csakugyan szíve szerint szavaz s nem vezeti félre 
cselvetés, izgatás, erőszak és sajtó-jelszavak, okvetlenül a keresztény nemzeti 
irányt ülteti kormányra.” 

 Összevetve napjaink közéletével az 1920-as év állapotát, sajnos sok hasonlóságot fedezhetünk fel. Fájó 
felismerés, hogy az intelmek nem voltak alaptalanok, ezt bizonyítja a negyven év szovjet típusú kommunizmusa. A 
rendszerváltás óta eltelt közel húsz év minden történése azt tanúsítja, hogy sok – nemzetünk elleni – folyamat régi 
korokból ered, s ma erősebben él, mint valaha. Ez a mai olvasata Bangha Béla kitűnő művének, melyben megjelöli 
az utat a mi korosztályunknak is.  
 Bangha Béla S.J. Magyarország ujjáépítése és a kereszténység című műve átfogó tanulmány korunk 
társadalmáról, gondolatainak mélysége csak azt teszi lehetővé, hogy a teljesség igénye nélkül szemezgessünk sorai 
között, megpróbálva követni tematikáját. Az a kedves Olvasó, aki a nagyszerű könyv részleteire is kíváncsi, az 
hozzáférhet a Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu/05300/05387/ - 17k)  webcímen.  
 A hívő emberben a remény, a jóra, szeretetre törekvés soha nem veszhet el, mindig van miből építkezni erőt 
meríteni, és végezni a feladatunkat, amelyet kijelöl a könyv befejező mondata: 
 
„A magyar nemzet újjáépítését a kereszténység belső megerősítésével, újjáélesztésével kell kezdenünk.” 

Mets György: 
FORR A DALOM 

 
Falakba döngölt emberek 
süketek vakok 
a másként nem lehet 
ármány szózatától 
mit ér, ha én 
egérként cincogok 
szájuk nyalják a macskák 
és mindég talpra esnek. 
Falakba döngölt emberek 
hamisság várhoz sarat 
vályognak  
taposnak taposnak  
pelyva helyett 
ember a tartás 
ember ezerszám 
nemzetünk egészen. 
Sima a csend.  
Forr a dalom 
másként legyen 
falakba döngölt emberek. 
 
 

A TE IGÉD… 
 

lélekből fakadó forrás 
ne hadd apadni, Uram 
térdelek le Hozzád 
csak úgy csendesd  
csordogál vetésünk 
el ne mossa 
nőjön virág,  
búza kenyérnek 
a mindennapit 
add meg nekünk ma is 
hogy mit hoz a holnap 
azt Te mondod, adod meg 
Lélekből fakadó forrás 
áldjál meg engem  
Te, ki vagy örök 
a Te Igéd szem 
lélekkenyérnek 
tört szavam Hozzád  
száll hő imául 
 

Dunaharaszti, 2009. január 
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A Kereszténység Szakrális Építészete
2. fejezet

A középkor szakrális építészete
Romanika (1)

A Római Birodalom által sokáig üldözött kereszténység a késő ókor végén, középkor elején kivívta szabad vallásgya-
korlását, hogy a XII. századig megalapozza Európa kulturális arcát. Az egyház jelenléte állandóvá vált, és korának 
legreprezentatívabb szellemi lenyomatai a templomok és kolostorok bizonyítják, hogy kulturális szempontból a leg-
meghatározóbb erőt képviselték. Azt gondolom, nem túlzás kijelenteni, hogy a mai értelemben vett európaiság alapjait 
ebben a korban kell keresni, és az egyházi tevékenységek körében lelhetők fel.

A történelem – természetesen ez alól nem kivétel az építészettörténet sem – az idő előre haladtával egyre csök-
kenő időbeli periodizációt mutat, a művészettörténészek, régészek, történelemtudósok által elnevezett korszakok 
(romanika, gótika, reneszánsz, stb.) egyre rövidebb időt szelnek ki a történelem „időtortájából”. Hatalmas tudományos 
anyagról van tehát szó, amelyet számtalan tudós és kiváló építészettörténész fogalmazott már meg rövidebb-hosszabb 
könyveiben. Ez a tanulmány a teljesség igénye nélkül áttekintést és 
összefoglalást próbál adni, és a hangsúlyt többnyire objektív, néha 
szubjektív módon helyezi bizonyos épületekre.

A középkor első nagy korszakát a művészettörténetben 
romanikának hívják. Az elnevezést Charles de Gerville, francia ré-
gész adta. Az elnevezés az általános felfogás szerint a római művé-
szettel való kontinuitásra, egyes esetekben formai hasonlatosságra 
kívánt utalni (bazilikális terek, boltozatok, korintizáló oszlopfők, 
antikos díszítőelemek, stb.). Másik lehetőség azonban, hogy az 
elnevezés elterjedéséhez az újlatin (román /római/) nyelvek fejlő-
désével vont párhuzam is hozzájárult. A középkor kezdetének és 
végének meghatározása sem egyértelmű, a történészek különböző 
álláspontokon vannak, amiket ezen esszé nem kíván megkérdője-
lezni, mert a lényeg ábrázolásában jelentéktelen adatok. Elsősor-
ban a kialakult és továbbfejlődött építészeti és díszítőművészeti 
elemekből következtetünk és vonunk le tanulságokat. Azonban a 
romanika periódusa nem határozható meg egyértelműen, részben 
időbeli, részben térbeli sajátosságokból adódó differenciák miatt.

A középkor elejét meghatározó történelmi szituációk befolyá-
solták a művészetek alakulását is. Kr. u. 476-ban felbomlik a Ró-
mai Birodalom és a kettészakadt keleti és nyugati birodalom az új, 
születendő Európa előfutárai voltak. A Nyugat-Római Birodalom 
provinciáit a népvándorlás (IV-X. sz.) keletről nyugat felé áramló 
népei vették birtokba. Kialakultak az állami- és egyházszervezetek, 
a feudális rend ismert világi és egyházi hierarchiája, és mellettük 
a keresztény ideológia terjesztésére létrejöttek a szerzetesrendek 
(elsősorban a bencések, majd a ciszterciek). Nagy Károly halála 
után majd egy évszázadon keresztül folyt a hatalmi harc a császá-
rok és a pápaság között. Az invesztitúra harc végül IV. Henrik Ca-
nossa-járásával, a pápa győzelmével ért véget. A világi és egyházi 
uralkodóosztály közötti ellentétek azonban sokkal kisebb jelentő-
ségűek, mint érdekszövetségük, amely biztosította a hatalom fenn-
maradását számukra. Ez jelentkezik az építészet számára megfo-
galmazott igényekben és az építészet számára előírt, az anyagi és 
szellemi funkció kielégítését szolgáló programokban is.

Építészeti szempontból a korszak gyökereit valahol a 
konstantinuszi bazilikánál kereshetjük. Azonban előzményként 
említeném a középkori Ravennát, amely földrajzilag, történetileg 
egyaránt speciális helyzetben van: hidat jelent a késő-római (óke-
resztény) építészet, a keleti provinciák és Bizánc, valamint a nép-
vándorlás korabeli népek kultúrája, építészete között. 

Galla Placidia mauzóleum

S. Appolinare Nouvo homlokzat

S. Appolinare Nuovo belső tér
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Ravenna első periódusa a felbomló nyugatrómai csá-
szárság építészete (395-476), amelyre, elsősorban még az 
ókeresztény hatás a jellemző, de a tengerparti kapcsolat 
révén szír hatás is kimutatható. A korszak társművészete 
a kékalapos mozaikábrázolás. A Galla Placidia mauzóle-
um kis mérete ellenére magában foglalja az előbb említett 
jellemzőket.

A második periódus, Ravenna felvirágzása, Nagy 
Theodorich gót vezérnek köszönhető (493-526). 
Theodorich Bizáncban nevelkedett, így érthető, hogy a 
bizánci hatások erősödtek a ravennai, még mindig főként 
ókeresztény hagyományokban. Azonban előtérbe került a 
gótok saját formakincseinek, hagyományainak alkalma-
zása is. Nagy Theodorich palota- és templomegyüttese a 
S. Appolinare Nuovo (519), mely részben római ókeresz-
tény, részben szír hatásokat mutat. Theodorich síremléke 
(520) kétszintes, centrális, a pogány fejedelmi sírépíté-
szetre emlékeztető mauzóleum, az európai preromanika 
egyik első ismert alkotása. 

A harmadik, egyben utolsó periódusa e gazdag szel-
lemi és építészeti központnak a bizánci exarchátus építé-
szete (526-751). I. Jusztinianosz császár a Bizánci Biroda-
lom részévé (exarchátus) tette az egykori gót királyságot, 
Ravennát. A bizantikus elemeket előtérbe helyező császár 
törekvései ellenére megmaradt a szír, gót hatás, sőt a helyi 
exarcha főtemplomává előlépett S. Vitale templom építte-
tője egy Julianus Argentarius nevű szír kereskedő volt. A 
centrális terű oktogonális templom előképei a konstanti-
nápolyi Szergiosz és Bakkhosz templom, valamint a szíri-
ai Eszra Szent György emléktemplom voltak. A Ravenna 
kikötőjében épült bazilika a S. Appolinare in Classe (535-
549) apszis megoldásában szír hagyományokat folytat, li-
turgikus tere azonban a bizánci szertartásrendet szolgálja. 

A korszak társművészetére az aranyalapos mozaik a 
jellemző (bizánci hatás, a földöntúliság, az öröklét 
kifejezője), ikonográfiai kötöttségekkel.

Ravenna rövid virágzása, és kapcsolata a nyu-
gatra vándorló népekkel erősen megalapozza a 
preromán kultúrát, azonban igazi szellemi tovább-
élése és újraéledése a reneszánszban következik be. 
Ravenna az egyik első hely, ahol a még rendkívül 
erős ókeresztény hagyományok mellett megjele-
nik egy keleti birodalom, Bizánc művészeti hatása, 
ugyanakkor szír hatások mellett, sajátos gót képet 
is mutatnak alkotásaik. A földrajzi adottságaiból 
adódó erős sajátosságok a romanika építészetére 
lesznek később jellemzőek.

A romanika kialakulásának közvetlen előzmé-
nye a népvándorláskor, a preromanika. A rómaiak 
által elhagyott területekre kelet felől benyomuló 
népek birtokba vették az elődök műszaki és kul-
turális hagyatékát, mely álló vagy romos épületek 
formájában megmaradt. Egyes római városok pe-
dig tovább éltek (történeti kontinuitás). Az egykori 
római épületek használatát a romanizált őslakosság 
még ismerte, idővel eredeti funkciójuk feledésbe 
merült. A romokat vagy kőbányának használták, 
vagy az épületmaradványokat új funkcióra építet-
ték át (építészeti kontinuitás). Az egységes római 

S. Vitale homlokzat

S. Vitale alaprajz

S. Appolinare in Classe
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kultúra hagyatékán a különböző nép-
csoportok hagyományaitól, fejlettségi 
fokától függően eltérő „nemzeti” kul-
túrák alakultak ki. E sokszínűségből 
fejlődött ki az első egyetemes európai 
építészet, a romanika.

A másik, elsősorban szellemi 
előzmény a térítő, bencés szerzetesek 
működése volt. A bencés regulában 
megfogalmazott életmód építészeti 
kerete lényegében a térítések során 
formálódott. A korábbi, egyedi szabá-
lyok szerint működő szerzetesi közös-
ségek életformáját fölváltotta az „ora 

et labora” szellemében élő bencések monostori rendje. A bencés térítés első központjai (pl.: Frankföld: Luxeuil, 600) 
a Karoling korban tovább működtek és fejlődtek. Az épületeknek egyszerre több funkciót is el kellett látniuk, egyrészt 
a szerzetesek mindennapi életének kiszolgálását, másrészt védelmi szerepet is. A Karoling-kori szerzetesi építészet 
(bencés építészet) alapelemeiben a római ókeresztény hagyományokat őrzi. A szerzetesi funkciónak megfelelően az 
apszis előtti nagy keresztház biztosította a szerzetesi kórus elhelyezését. A nyugati oldalon a szerzetes templomok jel-

legzetes térformája a Westwerk (nyugati mű; 
toronyszerűen kiemelt, többszintes centrális 
tér). Alsó részén (crypta) halotti szertartást és 
világiak temetését végezték, míg az emeleten 
a húsvéti szertartásnál használt szentségőr-
ző hely, a kápolna volt. A Centula S. Riquier 
apátság (790-799) csak feltárásból és egyko-
ri ábrázolásokból ismert. A Westwerk eme-
leti kápolnájának külön nyugati karzata volt. 
A Corvey apátság templomának (822-848) 
Westwerkje (855-885) ma is áll. Fulda kolos-
tortemploma (744., Ratgar bazilika 790-819., 
átrium 937-948.) Sz. Bonifác (Winfrid) misz-
sziós vértanú sírhelyeként (754) búcsúhellyé 
vált. Hagyományos keresztházas térformá-
ja mellett a Westwerk kialakítása figyelemre
méltó: a szakrális funkció kidomborításaként 
apszidiálisan záródik.

A keleti, elsősorban bizánci templomok-
hoz képest a nyugati templomok, ha alaprajzi 
rendszereikben nem is szembetűnő, térszem-
léletükben és a benne megfogalmazódó irá-
nyultságokban lényegi változásokon mentek 
keresztül. Az egyenletes ritmusú oszlopsoro-
kat falpillérek szakítják meg. Ezek a pillérek 
nem szerkezeti szükségszerűségből épültek, 
hanem a szellemi útkeresés jelei. A korábbi ho-
rizontális tengelyre fűzött egyenletes ritmusú 
haladást a falpillérek sora megszakítja, ezáltal 
a templomot különböző térrészekre bontja. Ez 

összefügghet az igeliturgiát szolgáló megkülönböztetett térrész megjelenésével, amelyet a templomhajóból különítet-
tek el. Itt helyezkedtek el a felolvasó állványok, és itt kapott helyet a liturgikus énekkar a schola is, erre a térhasználatra 
utal a katedrálisok lettnere, de ez a térosztás felfedezhető az ortodox liturgiák tereiben is. Ez az új gondolat vezetett az 
új téri rendhez, ahol a pillérek ritmusát, hajó és az oldalhajók szélességét a szerkezeti metrika határozta meg, és bon-
totta a teret önálló térrészek sorozatává. A román kor alapvető újdonsága volt, hogy az építészet nem felületi, hanem 
szerkezeti eszközökkel fejezte ki magát. A hangsúly áthelyeződött a felületi „bőrről” a komplexebb tartalmat sugárzó 
„csontvázra”. A támaszok és felfekvések fokozatos egyesítése, a templom egységességét megbontó diadalív elhagyá-
sa, az átrium eltűnése, a belső tér felosztását követő homlokzatképzés szerepének növekedése, mind az új szemlélet 

S. Riquier apátság
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megnyilvánulásai voltak. Az ókeresztény templomban való haladás egyenletes ütemétől a Santa Maria in Cosmedin 
érzelmi típusú megszakításai vezettek el a régi, tiszta egyszólamúságnál összetettebb téri érzékeléshez.

A romanika korszaka bővelkedik a műemlékekben, jelen tanulmány csak a legjelentősebb gyöngyszemeket ismer-
teti az egyetemes építészettörténetből. A magyar szakrális építészet egy különálló egységben, részletesebben foglal-
kozik majd a témával, a következő sorozatban. Ennek okai, hogy részben megkésve alakul ki nálunk a kereszténység, 
a Nyugat-Európai államokhoz képest, ami folytonos megkésett ideológiai és formai állapotot eredményez. Részben 
pedig egy a nyugati államokéhoz képest szerencsétlenebb történelmi állapot kialakulása, de ezekről majd később A 
magyar szakrális építészet sorozatban.

Mint már említettem a romanika építészeti kifejezésmódjában megjelennek a nemzeti differenciák. Az egyetemes 
építészettörténetben bevett szokás a különböző területeket, országokat, birodalmakat külön megvizsgálni és következ-
tetni egyikből a másikba. 

A romanika korának meghatározó politikai és gazdasági tényezője a Német-római császárság volt. Ennek megfe-
lelően az itt kialakult építészetet tekintjük a fejlődés gerincének, majd erre a fejlődési vonalra fűzzük fel a különböző 
interregionális áramlatokat. A tárgyalás az időrendi, az uralkodó dinasztiák sora szerinti folyamatot követi. A politikai 
és uralmi helyzet, valamint az építészeti kölcsönhatások alapján a német és az észak-itáliai terület (Lombardia) együt-
tes tárgyalása indokolt. A német romanika viszonylag egységes fejlődése a 
X. századtól kísérhető nyomon. Ez a fejlődési folyamat három szakaszra 
bontható.

1. A Szász-dinasztia kora (Ottó-kor, 919-1024). A német hercegségek 
egyesítése és sikeres területszerző háborúk után I. Ottó császárrá koronáz-
tatta magát. A császári központ pedig Hildesheim lett, a kulturális központ 
a Sankt Michael templom (1010-1033) környezetében alakult ki. Bernward 
püspök építtette kölni bencésekkel, környezetében jelentős képzőművésze-
ti központ jött létre. Típusalkotó előképe a tervrajzról ismert, IX. századi 
Sankt Gallen-i kolostor, ill. Szent Bonifác kegyhelye Fulda. Háromhajós, 
kétszentélyes két-keresztházas, négytornyos elrendezése mintaképül szol-
gált a későbbi német császári dómépítészetben. A nyugati (emelt) szentély 
alatt körüljárós altemplom van, jelezve azt, hogy a Karoling-kori Westwerk 
a német gyakorlatban önálló szentéllyé fejlődött. A templom tömeg-kap-
csolata esetleges, additív (lépcsőtornyok), szerkezetalakítása ókeresztény 
hagyományokra támaszkodik (famennyezet). A plasztikus díszítés vissza-
fogott: antikizáló elemek mellett többnyire geometrikus jellegű.

2. A Száli-frank dinasztia kora (1024-1117). A Német-római császárság 
fénykora, az ún. invesztitúra-harc, időszaka. A Rajna-menti császári köz-
pontokban önálló építőműhely működött, a korszak legjelentősebb épüle-
tei, melyek óriási hatással voltak a romanikára, mint irányzatra, az ún. csá-
szárdómok: Speyer, Mainz, Worms. Térszervezésben követik a Karoling és 
a szász hagyományokat (kétszentélyes négytornyos templomtípus), a hom-
lokzatképzésben és részlet-alakításban továbbra is szigorú geometrizmus 
a jellemző, de lombardiai homlokzati elemeket is alkalmaznak (vakárkád, 
törpegaléria). Fontos szerkezeti fejlődés az emelt-ívű keresztboltozat és a 
kötött rendszerű boltozási mód alkalmazása.

 

Speyer, dóm alaprajz és homlokzat

Hildesheim, Sankt Michael templom



2009. Húsvét                                                                                                                                                      Krisztus fénye 

51

Speyer, dóm (1025-
1106, 1159): mai formá-
jában eltér a kétszenté-
lyes típustól, mivel a nyu-
gati oldala teljesen újkori 
helyreállítás eredménye. 
Nem kizárt, hogy erede-
tileg kétszentélyes volt. 
További részletei lom-
bard hatást mutatnak, az 
altemplom a keleti szen-
tély alatt van.

Mainz, dóm (978-
1085., 1239.): háromha-
jós, kétszentélyes, négy-
tornyos, két keresztházas 
bazilika. Csak a keleti 
oldala őrzi a középkori formát, a templom többi részét átépítették.

Worms, dóm (XI. sz. eleje-1234): időben a legkésőbbi, szerkezetében a 
legtisztább, szintetizáló császárdóm. Keleti apszismegoldásának leegysze-
rűsödése jelzi, hogy az alaprajz csak, mint hagyomány élt tovább, a koráb-

ban ilyen teret igénylő liturgiát a XIII. században már nem végezték. A nyugati Szent András kórus 1234-ben épült.
3. A Hohenstauf-dinasztia kora (1117-1254). A XIII. századra a császárság fo-

kozatosan elveszítette jelentőségét, politikailag és gazdaságilag a vezető szerepet 
a francia királyság vette át. Az építészetben is a francia gótika és a ciszterci építé-
szet hatása erősödött. Kései dómok: Bamberg, Naumberg, Magdeburg, térformája 
a korábbi hagyományokat megőrizte, a társművészetben nyújtott a korszak jelentős 
fejlődést. Az épületplasztika gazdagodott (kapuk), a kerek-szobrászat első, jelentős 
alkotásai megszülettek.

Bamberg, dóm (XI. sz., 1185-1237): a császárdómok térszerveződését követő 
alaprajzi megoldást mutat. Erősen geometrikus díszítésében nagy hangsúly jut a ka-
puknak. Önálló plasztikai alkotása a „bambergi lovas” (a hagyomány szerint Szent 
István király lovas-szobra).

Magdeburg, dóm (1209-1363): 
térszervezetében már átveszi a 
francia gótika megoldását (hangsú-
lyos nyugati toronypár, körüljárós, 
kápolnakoszorús szentély). Építé-
sében ciszterci műhelye működött 
közre.

Összeállította: Érces Gergő

Felhasznált irodalom:
dr. Guzsik Tamás: A középkori építé-
szet története
Cságoly Ferenc DLA: Középületek
Zádor Mihály: Az építészet története 
Középkor

Mainz, dóm

Worms, dóm

Bamberg, dóm

A „bambergi lovas”
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AAZZ  ÉÉLLŐŐ  KKEENNYYÉÉRR    
 
„Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le: ha valaki 

eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet 

én adok oda a világ életéért, az az én testem." [Jn 6,51] 

  
A János evangélium írja le a jelenetet, amikor Jézus, Kafarnaum-
ban, a kenyérszaporítás csodája után teszi a misztikus kijelentést: Ő 
a mennyből alászállott, élő kenyér, amely táplál bennünket.  
Abban az időben, a nyilvános tereken dialogizáló módon beszélt az 

előadó a hallgatósággal. Kritikai megjegyzéssel felkeltette az emberek érdeklődését, majd ezt követte a tanítás kifej-
tése, állandó közbeszólások kíséretével.  Jézus is így taníthatott. Személyes élményem volt egy hasonlóan felépített 
prédikáció Rákosfalván. A káplán atya az oltár elé kiállva, párbeszédesen, a híveket kérdésekkel belevonva, interak-
tív módon mondta el hatásos homiliáját.  

Jézus az „én vagyok az élő kenyér” kijelentéssel indítja el a vitát közte és a zsidók közt. A hallgatóság földi apá-
ról beszél, Jézus a mennyei Atyáról. Az emberek testüket tápláló, kézzel megfogható kenyérről gondolkodnak, Jézus 
átlényegült tenmagát kínálja eledelül, örök életet adó, üdvözítő táplálékul a befogadásra kész szívű embernek.  

Jézus természetének kettős – emberi és isteni volta – magyarázza a kenyér szó számunkra is kettős jelentését. A 
kenyér az ember alapvető tápláléka, s jelentése anyanyelvünkben is hordoz szimbolikus értelmet. A kenyér általában 
jelent eledelt, de valakinek a megélhetésért végzett munkáját is; jelenti a vendégszeretetet és a gondviselést. Jelent 
szellemi és testi táplálékot, melyért imádkozunk az Úr imádságában, ahogy Jézus tanította: „Mindennapi kenyerün-
ket add meg nekünk ma…” [Mt 6,11]. Mi sem beszédesebb, mint hogy anyanyelvünk a búzát életnek nevezi, s az 
aratást is szent dolognak tekintették eleink: a hajnali órákban „Jézus segíts!” fohásszal láttak neki a munkának.  

A kafarnaumi jelenet készíti elő Nagycsütörtök szent eseményét, az Eucharisztia megalapítását, melynek teljes 
tartalmát csak Húsvét után érthette meg a keresztény közösség. Jézus van jelen az Eucharisztiában, szent Testével és 
Vérével valóságosan táplál bennünket, akik szentáldozáskor magunkhoz vesszük Őt.  

A szentáldozás kötelék, mely Jézushoz tartozásunkat hirdeti. A szentáldozásban mindannyiszor megvalósul ta-
lálkozásunk Krisztussal, az Isten Fiával. A szentáldozásban hív meg bennünket Krisztus, hogy egyedül a hit világos-
ságában éljünk, és magunk is világítsunk, hiszen az Isten teremtő szava ott él minden ember szívében. A szentáldo-
zásban Krisztus fénye ragyog fel előttünk, és átformál bennünket lényének képmására, ébredjünk annak igazi, misz-
tikus értelmére, mit jelentenek valójában a szavak, mikor a szentmisében a pap így szól: Íme, hitünk szent titka!  

Az üzenet az öröm hangján szól, és Isten irgalmas szeretetének jele, hiszen Krisztus van folyamatosan jelen köz-
tünk az Oltáriszentségben. 

Megváltó Krisztusunk, add, hogy méltók lehessünk ígéreteidre. Húsvét fénye ragyogja be életünket! 
 (Koczka Tamásné) 

 

 

 


