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A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

Örvendj, magyar hon, jó anya,
fiad dicséretét dalold,
zengjen dicséneked szava
ahhoz, ki mindig pártfogolt.
Ő néked igaz fényt hozott,
hit fényét adta át neked,
hozzá törvényt is alkotott,
üdvösség útján vezetett.
Imádás legyen, tisztelet
néked Hármas-Egy Istenünk,
segíts elérnünk mennyeket,
mit szent királyunk kér nekünk.
Amen.

(Gaude, mater Hungaria)

Krisztus fénye
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Vianney Szent János (1786-1859)
– arsi plébános, akit halálának 150. évfordulója
alkalmából XVI. Benedek pápa a papok védőszentjévé nyilvánított, megnyitva ezzel a papok évét.
Kérjük közbenjárását lelkipásztorainkért!
Vianney Szent János önmegtagadó és áldozatos életével megváltoztatta a falu életét. Sajátos karizmája a
gyóntatás volt; hajnaltól napestig fogadta a gyónókat.
Türelmes munkával, imával és szenvedéseivel „érlelte a gyümölcsöt”.
Gondolatai ma is nagyon megszívlelendők:
„Látjátok tehát, hogy a szentség lényegét nem a nagy
tettek alkotják, hanem Isten parancsainak hűséges teljesítése, valamint az állapotbeli kötelességek teljesítése
ott, ahová a jó Isten helyezett benneteket.”

Czifra Lászlóné

Július 2.
5.
11.
12.
15.
16.
19.
22.
26.
Augusztus 2.
4.
5.
6.
9.
11.
15.
16.
20.
23.
30.
Szeptember 6.
8.
12.
13.
14.
15.
20.
24.
27.
29.

Sarlós Boldogasszony
Évközi 14. vasárnap
Szent Benedek, Európa védőszentje
Évközi 15. vasárnap
Szent Bonaventura püspök
Kármel hegyi Boldogasszony
Évközi 16. vasárnap
Szent Mária Magdolna
Szent Joakim, Szent Anna
Évközi 18. vasárnap
Vianney Szent János
Havas Boldogasszony
Urunk Színelváltozása
Évközi 19. vasárnap
Assisi Szent Klára
Nagyboldogasszony ünnepe
Évközi 20. vasárnap
Szent István király ünnepe
Évközi 21. vasárnap
Évközi 22. vasárnap
Évközi 23. vasárnap
Kisboldogasszony
Mária szent neve
Évközi 24. vasárnap
Szent Kereszt felmagasztalása
Fájdalmas Szűzanya
Évközi 25. vasárnap
Szent Gellért püspök
Évközi 26. vasárnap
Mihály, Gábor, Rafael főangyalok

Giovanni Pascoli: Templomban

Giovanni Pascoli (1855-1912)

Méhzsongással rajzik a nép
a kis templomból, az erdős dombon,
asszonyok járnak, lassúdon, lassúdon
ezen a fényes májusi estén;
Lépegetnek az éles fűben,
virág nyílik a léptük nyomán;
a hallgatag völgyben csepp falu vár,
álmos kunyhók, lehúnyt szemekkel.
Fenn a kis templom, piros tetejét még
látni a karcsú nyírfák között,
honol mély hegyi csend,
zsong még a légben jámbor dicséret,
illata a finom tömjénnek
lengi be a lelket és a rekettyét.
Ford. Nagy Angela
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Szentek krónikája

SZENT BONAVENTURA
(1217 – 1274)

Szülővárosa, Civita, amelyet a középkorban Bagnoreának neveztek. A
város akkoriban püspöki székhely volt, ma Bagnoregio egyik kerülete.
Atyja, Giovanni di Fidanza híres orvos, édesanyját Maria di Ritellónak
hívták. Születésének évét a források pontosan nem nevezik meg, de a
saját visszaemlékezései alapján megtudunk olyan adatokat, melyekből
kiszámítható születésének éve. A keresztségben a fiú atyjáról a
Giovanni nevet kapta.
Kisgyermek korában súlyos betegségbe esett. Édesanyja akkor fogadalmat tett: ha meggyógyul, a ferencesek kolostorába adja nevelésre.
A hagyomány szerint, amikor Assisi Szent Ferenc a városban járt, ölébe
vette a gyermeket, a kis Giovanni meggyógyult, és a fogadalom értelmében valóban a ferencesek kolostorába került. 1236-ban a párizsi
egyetemre ment, ahol filozófiai tanulmányait 1242-ben fejezte be.
Giovanni di Fidanza huszonöt évesen, érett megfontolással lépett a ferences rendbe, ahol a Bonaventura nevet
kapta. 1243-48 között végezte a teológiát a rend híres párizsi főiskoláján Halesi Alexander irányítása mellett, akit tanárának és atyjának nevezett. Tanára úgy nyilatkozott róla, hogy olyan, mintha benne Ádám nem vétkezett volna.
1248-tól, az akkori tanulmányi rendnek megfelelően, tanítani kezdett, és 1253-ban nyerte el a doktori fokozatot,
mely után négy évig a rendi főiskola tanára volt. 1258. február 2-án, Rómában a rendi káptalan megválasztotta a ferences rend általános főnökének, generális miniszternek.
Tizenhat éven át viselte ezt a tisztséget. Bonaventurának bölcsességével, szelídségével és életszentségével sikerült egységben tartani az akkoriban mintegy harmincezer főt számláló hatalmas, túl hirtelen felduzzadt szerzetet. A
legtöbbet nem szavával, hanem példájával érte el: szegénységben és tudásban, józanságban és tökéletes engedelmességben élte szerzetesi életét.
Rendfőnöki székhelye Párizsban volt, de szükség szerint sokat utazott. 1258-ban bejárta Itáliát és Galliát, 1265ben Britanniában járt, 1259-ben Flandriát, 1264-ben a német birodalmat és Hispániát kereste föl. Ahol megfordult,
mindenütt prédikált a népnek, de beszélt királyok és pápák előtt is. Ugyanakkor figyelemmel kísérte a párizsi egyetem életét, ahol 1267 és 1268 nagyböjtjén maga is tanított. 1273 húsvétja után tartotta híres előadásait a teremtéstörténetről (Hexaëmeron).
Tudás és hit Bonaventuránál nem zárja ki, ellenkezőleg: kölcsönösen föltételezi egymást. Meggyőződése szerint
a hit adja értelmünknek azt a tisztaságot és azt az irányt, amely képessé tesz minket arra, hogy Istenről és az emberekről helyesen gondolkodjunk; veszélyes dolog a filozófiai gondolkodást a hitigazságoktól és a teológiától elszakítani, mert nem az értelmünk, hanem a hitünk ad választ lelkünk legmélyebb kérdéseire, a létünket, utunkat és célunkat illető kérdésekre. A hitből erőt merítve és a hit világosságánál meglátjuk Istent a bennünket körülvevő világban,
a saját lelkünkben, és mindenben, ami fölöttünk van.
Bonaventurára egyaránt jellemző a valóságérzék és a lélek mélyére látás, a teljesítőképesség és a szolgálatkészség, a szervezni tudás és a melegszívűség. Nem volt olyan gondolata, amelyet át ne járt volna a szív melege; értelmi
munkája az imádságban gyökerezett. Utak Istenhez (Itinerarium) című munkája élén a következőket olvashatjuk:
„Azzal kezdem, hogy segítségül hívom az örök Atyát, az Őskezdetet, akitől a megvilágosítások alászállnak, a Világosság Atyját, akitől minden jó adomány és minden ajándék származik (Jak 1,17); a Fia, Urunk, Jézus Krisztus által
hívom segítségül, hogy nyissa meg a szememet, és lábunkat igazítsa a béke útjára.”
Aki azonban Krisztust meg akarja ismerni, annak ahhoz a forráshoz kell nyúlnia, amelyet az Egyház évszázadokon át hűségesen megőrzött, a Szentíráshoz. A Biblia Bonaventura számára Isten megismerésének kimeríthetetlen
forrása. A tiszta víz folyamának nevezi, amely átszeli a történelmet; máskor kertnek mondja, ahol életet tápláló eledel terem; vagy Isten szívének, szájának, nyelvének, palavesszőjének. Bonaventura a Szentírásban fölleli azt, amit a
filozófiában nem talál: a tudást, amely nemcsak az értelmet gazdagítja, hanem egész létünket újjáalakítja és megeleveníti. Ezért Bonaventura nemcsak a filozófiai műveket nézi bizalmatlanul, hanem a teológiaiakat is: soha nem tartalmazzák a teljes és tiszta igazságot. Nem szánt sok időt teológiai gondolatainak rendszerezésére és írásba foglalására. Ereje zömét lekötötték az egyházi teendők és a rend nagy felelősséggel járó vezetése. Ennek ellenére a modern
latin kiadásban kilenc nagy kötetet tesznek ki művei. Bonaventura az írásaiban használt képekkel, stílusával nem
mindennapos költőiségről tett tanúságot. A hagyomány szerint Itinerariuma Dantét is megihlette.
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A rendi történészek a rend második alapítójának is nevezik: üdvös intézkedéseivel biztosította további fejlődését.
A rendi káptalan megbízásából megírta Szent Ferenc életét, ez volt egy ideig a hivatalos életrajz.
Más rendek főnökeivel együtt dolgozott a II. lyoni zsinat előkészítésén, miközben 1273. május 28-án X. Gergely
pápa kinevezte bíborossá és a Róma közelében lévő Albano püspökévé. A kinevezés hallatára Bonaventura a pápához indult, akivel Firenze közelében találkozott, majd vele együtt Lyonba ment. A zsinatot előkészítő bizottság elnöke volt.
Bonaventura alázatos testvér maradt akkor is, amikor tekintélye elérte tetőfokát. Egy visszaemlékezés szerint bíborossá történt kinevezésekor, útban Róma felé, Bosco a Fratiban pihenőt tartott, s szokása szerint segített mosogatni. Épp ekkor érkeztek meg a pápai követek, akik a bíborosi kalapot hozták. Bonaventura egy fára akasztotta a kalapot és befejezte a mosogatást. Azután fogta a kalapot, s elinduláskor így szólt: „Az egy testvérnek volt a munkája,
most a kardinálisé következik. Az üdvös volt, és örömet szerzett, ez a mostani terhes és veszélyes.”
A II. Lyoni Zsinat üléseit 1274. május 7-től július 17-ig tartották. Közben a pünkösd vigíliáján megtartott rendi
káptalan fölmentette a rendfőnökség alól. A zsinaton két híres beszédet mondott, és sok fáradozása gyümölcseként
július 6-án, igaz rövid időre, a görögkeleti egyház egyesült a nyugati egyházzal.
Bonaventura a megegyezés másnapján megbetegedett, és egy héttel később, 1274. július 15-én, vasárnap hajnalban meghalt. Temetésén a pápa az egész zsinattal együtt jelen volt. Sírja a lyoni Szent Ferenc-templomban van.
1482-ben avatta őt szentté a ferences IV. Sixtus, 1533-tól tiszteljük mint egyháztanítót (V. Sixtus) – a Doctor
Seraphicus, 'Szeráfi doktor' cím birtokosaként. Ünnepe a szentté avatáskor bekerült a római naptárba, július második
vasárnapjára. 1568-ban áthelyezték július 14-re, 1969-ben pedig a halála napjára, július 15-re.
Képzőművészeti alkotásokon bíborosi kalappal, a minoriták rendi viseletében, illetve könyvvel vagy feszülettel a
kezében ábrázolják.
***
A MAI CIVITA (A VÁROS), BAGNOREGIO LEGRÉGIBB RÉSZE, a településtől teljesen elszigetelt helyen fekszik, egy magányos hegytetőn.
A misztikus látványt nyújtó Civitát
sokat mondóan halott vagy haldokló városnak nevezik, hiszen középkori kőházait néhány éve már csak
tizenöten lakják.
A Latium területén, Viterbo provinciában fekvő települést eredetileg az etruszkok alapították mintegy 2500 évvel ezelőtt. Akkoriban
a város még korántsem volt olyan
elszigetelt hely, mint napjainkban,
hiszen a forgalmas kereskedelmi
utak sűrű hálózatához tartozó útvonal mentén feküdt.
Civita jelenlegi elmagányosodása
valójában az erózió műve, ugyanis
az agyag és instabil homok hordozta mésztufa réteg folyamatosan elvékonyodott, s a fennsík elszakadt
Bagnoregio többi részétől. A folyamat azután 1695-ben torkollott
tragédiába, amikor egy erőteljes földrengés a házak nagy részét romba döntötte, az utak használhatatlanná váltak, és
ennek következtében a lakosok legnagyobb része végleg elhagyta a várost. Onnantól fogva a földmozgások gyakorta
okoztak földcsuszamlásokat, s a fennsík lassacskán szinte teljesen lakatlanná vált.
Napjainkban Civita di Bagnoregio olyan misztikus hely, ahol megállt az idő. Autóval megközelíthetetlen, a látogató
egy modern gyaloghídon sétálhat át a csodálatos völgy fölött, majd az egyetlen megmaradt kapun, a magányos bástya által védett Porta di S. Marián át léphet a városba. Végigsétálva a városka néhány utcáján egészen elvarázsolt
hangulatba kerülünk, majd elérjük Civita végét, az ősi falakból kinyúló kicsi teraszt. Körbepillantva, egymásba fonódó völgyek tárulkoznak elénk, múlt és jelen, érintetlen természet, csend és szent időtlenség.
Koczka Tamásné
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800 éve hagyta jóvá Szent Ferenc reguláját III. Ince pápa

FERENCESEK

Magyarországon

Az Itálián kívüli országokba, köztük Magyarországra, az
1217-es nagykáptalan küldött testvéreket. A szerzetesek
Anconából indultak, és egy magyar püspök segítségével
horvát területig jutottak, az ottani pásztorok azonban megakadályozták a továbbhaladást. Volt olyan testvér, aki 15ször próbálkozott, de ez az út járhatatlannak bizonyult. Az
első magyar ember, aki a rendbe belépett, Magyar Ábrahám volt, aki valószínűleg a bolognai egyetemen ismerkedett meg a mozgalommal, és 1221-ben, még mint fiatal
ember, Németországban részt vett az ottani ferences közösség megalapításában. A hazai megtelepedés németföld irányából történik meg, ez után.
Hazánkban a ferencesek Esztergomban telepedtek meg először, 1224-ben, tehát még Szent Ferenc életében, a magyarországi rendházakat kezdetben esztergomi őrségként,
ill. rendtartományként emlegették. Cortonai Illés, a rend
miniszter generálisa már 1232-ben önálló rendtartományt
hozott létre a magyarországi házakból Provincia
Strigoniensis néven.
A tatárjárást követően, a XIII. században töretlen gyarapodásról beszélhetünk. 1270-ben 25, 1290-ben 30, 1300-ban
40, 1334-ben pedig 45 kolostorról tudósítanak az összeírások. A magyar provincia kiváló tagokkal büszkélkedhetett
ebben az időben: az első provinciális, a szent életű János
testvér, az esztergomi misztikus laikus, Egyed, és a szintén
Esztergomban élő szent életű, magiszteri fokozattal rendelkező Gallus testvér, akinek személyéhez köthetjük a rend
esztergomi főiskolájának (studium generale) meglétét.
Ugyancsak jellemző a XIII. századra, hogy nagyon szoros
kapcsolat alakult ki a rend és az Árpád-ház között. Valószínűnek tarthatjuk, hogy Szent Erzsébetnek is volt szerepe
a testvérek magyarországi letelepítésében, de főleg testvére
IV. Béla király pártolta a rendet. Ő és felesége, Mária királyné is a világi rend tagjai lettek, és a rend esztergomi
templomában temetkeztek el, fiúkkal Béla herceggel. Béla
királyt, a középkori rendi hagyomány szentként tisztelte,
lányai Boldog Jolánta, Szent Kinga és Erzsébet is klarissza
apácák lettek. Unokája, Mária, az Anjou családból származó ferences Szent Lajos püspök édesanyja, de rokonságban
áll az Árpád-házzal csehországi Szent Ágnes is. IV. Béla
király fejedelmi ajándékokat küldött az assisi Szent Ferenc
bazilikába, az unokája, nápolyi Mária által készíttetett, a
magyar szenteket ábrázoló falfestmények pedig, mind a
mai napig láthatóak a bazilika altemplomában.
A XIII. század második felében a kisebb testvérek már
részt kívántak venni a lelkipásztori munkában, egész pontosan a már Magyarországon is megjelent városi polgárság
lelki gondozásában. Ekkortól kezdve a magyar városokhoz
elengedhetetlenül hozzátartozik egy-egy ferences kolostor
is. Ebben a században alakul ki a ferences templom típus,
ami az egész középkoron át megőrzi jellegzetességeit: a
hosszú, a szerzetesek számára kialakított szentély, a mellé
épített toronnyal, és a nagy tömegek befogadására alkalmas, osztatlan hajó. Soproni és pozsonyi kolostoruk és annak temploma talán a legjellegzetesebb példái ennek a korai típusnak.
De nemcsak a városokon keresztül jelenik meg a ferences
rend a magyarság életében, hanem úgy is, hogy 1278-tól

átveszi a pogány kunok térítését. Ezt a hosszadalmas munkát csak Nagy Lajos idején fejezték be, de gyümölcse nemcsak a kunok megtérítése volt, hanem az is, hogy sok testvér elsajátította a kun nyelvet, amiről a kun nyelvemlékeket is őrző Codex Cumanicus is tanúskodik. A kun nyelvvel pedig nagyon jól el lehetett boldogulni a tatár birodalomban, úgyhogy sok magyar szerzetes bekapcsolódott a
kipcsaki Aranyhorda területén folyó térítő munkába. A térítés eredményeként 1316-ban már 16 kolostor működik
Tatárországban. Az Anjou-korban a ferences misszió kiterjed a Balkánra is.
A XIV-XV. századra a magyar társadalomba beilleszkedő
ferencesség megbecsülésnek örvendett mind az uralkodók,
mind a társadalom részéről. Tudományos téren is jelentős
alkotások fűződnek e korhoz: az említett János testvért tartják a Képes Krónika egyik írójának; ebben a században keletkezett a legrégibb fennmaradt magyar nyelvű könyv, a
Jókai-kódex, mely Szent Ferenc legendák gyűjteménye, és
amely ferences fordító munkája; említhetjük azt is, hogy
már a XIII. században megfordulnak magyar ferencesek a
párizsi egyetemen, a XIV. században pedig a rend 21 pápai
privilégiummal rendelkező iskolája között van a váradi is,
ahonnét tanulókat lehetett küldeni Párizsba. 1411-ben pedig tanulócsere egyezmény jött létre a strassburgi ferences
rendtartomány és a magyarországi között, melynek keretében kölcsönösen küldhettek növendékeket Strassburgba ill.
Esztergomba.
A XV-XVI. század fordulóján él és dolgozik a magyar skolasztika legismertebb alakja: Temesvári Pelbárt (+1504),
akinek prédikációs gyűjteményei 1526-ig 90 kiadást értek
meg külföldön. Ezzel mindmáig ő az a magyar író, akinek
műveit legtöbbször adták ki külföldön.
A XVI. század első két évtizede még a virágzás képét mutatja, pusztulást hoz azonban a török uralom állandósulása
és a hitújítás elhatalmasodása. A mohácsi csatát követően a
törökök kíméletlen következetességgel folytatták az ország
elfoglalását. A hadak útjába eső területeken feldúlták a kolostorokat, elűzték vagy megölték a szerzeteseket. Számtalan veszéllyel fenyegető, nehéz élet volt ez.
Jellemző azonban, hogy a töröktől megszállt területeken
mindenek ellenére folyamatos volt a ferences jelenlét, mégpedig Gyöngyösön és Szegeden, kisebb megszakításokkal
pedig Szécsényben, sőt az 1640-es években még Kecskemétre is visszatelepültek. Ezekbe a kolostorokba menekítették sok elpusztult rendház értékeit, könyveit. Így alakult
ki a gazdag gyöngyösi és szegedi könyvtár. Ezek a kolostorok voltak a hódoltsági területeken a katolikus hitélet központjai, és az innét kirajzó ferencesek több száz falu lelki
gondozását végezték. (1675-ben pl. a gyöngyösiek 300
községét!) De nemcsak lelki gondozást végeztek, hanem
gyakran testi orvoslást is, füves kerteket és gyógyszertárakat tartva fenn kolostoraikban, melyekről már a XV. századból való és később is mindig frissített Herbáriumok tanúskodnak. Nem volt sokkal könnyebb a helyzet a királyi
Magyarországon sem, mert a hitújítás miatt itt is napirenden volt a kolostorok kirablása, elfoglalása, lakóinak elűzése vagy legyilkolása.
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Erdélyben, a vallási türelmére büszke fejedelemségben is
sokat szenvedtek a ferencesek. Csak a Csíksomlyói házuk
maradt meg, de ezt is elfoglalással fenyegette János Zsigmond. A csíki katolikusok végül is megállították a reformációt fegyverrel rájuk kényszeríteni akaró csapatokat
1571-ben.
A XVII. század a mélypont utáni újrakezdés százada. Pázmány Péter, valamint az esztergomi érsekek és a katolikus
főurak támogatásának köszönhetően növekedni kezdett a
ferences kolostorok és a szerzetesek száma. A században
kezdődik meg a rendi studium generálék fölállítása is,
1639-től Nagyszombatban, 1688-tól Kassán, 1670-től Zágrábban, 1671-től Csíksomlyón kezdik meg a növendékek
rendszeres teológiai képzését. Az itt folyó képzés magával
hozza a könyvnyomtatás fellendülését is, ami még inkább
kiteljesedik a következő században. Ebben az időben tevékenykedik a század híres polihisztor ferencese Kájoni János is, akinek Cantionale Catolicuma korszakos jelentőségű.
Ezek a keretek némileg módosultak a XVIII. század folyamán, mégpedig a megerősödés irányába mutatva. A korszakra, ahogy az ország egészének életére is, a békés gyarapodás volt jellemző. Ezt majd csak Mária Terézia numerus clausus rendelete és II. József feloszlató rendelete szakasztja félbe, bár akkor sem olyan élesen, mint esetleg más
rendek életében.
A század folyamán minden rendtartomány sok új kolostorral gyarapodott, főként a század első felében. A kor szerzetesi életét egyértelműen a barokk jámborság határozta meg.
Ennek megfelelően alakul a kolostorok benső fegyelme,
áhítatgyakorlata, irodalmuk és berendezésük. A korszakból
már elég sok emlék maradt fenn, amiből jól megismerhető
az akkori szerzetesi élet és számos példaadó életű testvérről
van tudomásunk mindegyik provinciában.
A ferencesek atyjai voltak a rájuk bízottaknak és barátai a
népnek. Példázza ezt az is, hogy sok helyütt, pestisjárványok idején a ferencesek vállalták a járványban halálosan
megbetegedett emberek testi-lelki gondozását, és sokszor
maguk is a szeretet vértanúivá váltak. Több helyen tartottak fenn patikát, de voltak olyan testvérek, chirurgusok és
patikáriusok, akik a missziókat tartó papokkal
együtt járták a vidéket, és gyógyítottak. Ugyancsak a lelki élet elmélyítését segítették a barokk
korban virágzó zarándoklatok. Számos nevezetes
búcsújáró helyet gondoztak és gondoznak a ferencesek, mint pl. Andocsot, Máriaradnát, Mátraverebély-Szentkutat, Szegedet, Máriagyüdöt és
Csíksomlyót…
Lelkipásztori tevékenységük elválaszthatatlan része volt az igehirdetés, és mivel erre bőségesen
volt lehetőségük a század igazán nem szűkölködött hírneves ferences szónokokban. A legjelentősebb: Telek József (+1773), akinek Tizenkét csillagú korona című 2-kötetes prédikációgyűjteménye közel másfélezer oldal terjedelemben, ízes
magyarságával a korszak legkiemelkedőbb ilyen
alkotásai közé tartozik. Ugyancsak a kor lelki igényeit elégítették ki a különböző imakönyvek és
aszketikus kiadványok, melyek jól tükrözték a barokk kor lelkületét. Fontos szerepük volt a ferenceseknek a
magyarnyelvű templomi népéneklés barokk kori gyakorlatának kifejlődésében, hiszen a szélesebb néprétegek annak
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idején műzenével csak templomokban találkozhattak. A
gregorián és az új zenei irányzatok szintézisét kereső kísérletek tanúja a sok XVII-XVIII. századi ferences kézirat és
kántorkönyv.
A XVII-XVIII. században sok iskolát tartott fenn a rend. A
XVIII. század második felében a magyarországi középiskolák kb. 10%-át vezették a ferencesek, 40-50 tanárral, és
mintegy 2200 diákot tanítva az összes ferences középiskolában. (Közülük nem egynek 3-400 diákja is volt.)
A magyar ferencesség történetében a XVIII. század II. József trónra lépéséig tart. Noha a szerzetesrendeket feloszlató rendeletei a ferenceseket csak enyhe mértékben érintették, hatásával hosszabb távon kell számolnunk, amit majd
csak a XIX. század végi reform próbál megszűntetni. II.
József, ha nem is oszlatta fel, de jelentősen szűkítette a ferencesek mozgásterét. Súlyos hatásúak voltak azok a rendeletek, amelyek beleavatkoztak a kolostori életbe. Először
is megtiltották a római egyetemes főnökkel való kapcsolattartást, és fegyelmi kérdésekben a megyéspüspököknek
rendelték őket alá. Beleszólt a rendi hivatalok betöltésének
módjába, szűkítette az elöljárók jogkörét, akikkel szemben
a püspökhöz lehetett fellebbezni. De talán a legsúlyosabb
következményekkel az járt, hogy a novíciátusokat és rendi
studiumokat bezárták, és a növendékeknek teológiai tanulmányaikat az ún. központi szemináriumokban kellett
végezniük, ahol a császártól kinevezett, felvilágosodott
szellemű tanárok oktattak. Ezek nem egyszer tették gúny
tárgyává a szerzetesi életet. Így érthető, hogy a növendékek
egy része, nem igazán ismerve a szerzetesi életet, tanulmányai befejeztével nem tért vissza szerzetesi közösségébe. A
szerzetesi ruházat megváltoztatása ezek után talán a legkevesebb volt.
Érzékenyen érintette a rendet az is, hogy II. József feloszlatta a vallásos egyesületeket, és vagyonukat lefoglalta.
Ugyanígy megtiltotta a zarándoklást is. Érdekesen játszották ki a mátraverebélyiek ezt a rendeletet, mert fürdőt építettek Szentkúton és így tovább folyhattak a zarándoklatok,
gyógykezelés címen, noha Szentkút vize olyan hideg volt,
hogy azt előbb meg kellett melegíteni, hogy abban fürödni
lehessen.

Mátraverebély-Szentkút - 2009

Egyébként az 1840-es években, a minorita gimnáziumokat
is beleszámolva 26 gimnáziumot vezettek a ferencesek. A
ferences oktatási intézmények számának csökkenése a század második felében következett be, mivel a rend nem ren-
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delkezhetett az iskolák fenntartásához szükséges célbirtokkal, sem más forrással, anyagi nehézségekbe ütközött a
rendtagok egyetemi képzése, és a gimnáziumok 6 ill.8 osztályossá bővítése. Más választás nem lévén végül is 1903ra feladták valamennyit.
Az I. Világháborút követő történelmi változások újra súlyosan érintették a rendet, ennek ellenére a talpra állás biztos úton haladt. 1931-ben megnyitotta Esztergomban a
Szent Antal Kollégiumot és Gimnáziumot, amely kifejlődve az ország katolikus gimnáziumai között az élvonalba kerül. Új teológiát épített Szombathelyen és noviciátusát is
sikerült megfelelően berendezni Bucsuszentlászlón. A hivatások sem maradtak el: a II. világháború után a tartományi névtár szerint 1948-ban a rendtartománynak 272 tagja
volt, ebből 137 volt pap, 34 klerikus, 101 dolgozó testvér.
A rendtagok 17 rendházban élték az evangéliumi életet
Szent Ferenc regulája szerint (Budapest, Székesfehérvár,
Szombathely, Pápa, Veszprém, Sümeg, Bucsuszentlászló,
Nagykanizsa, Esztergom, Andocs, Felsősegesd, Nagyatád,
Zalaegerszeg, Kapuvár, Káptalanfüred, Kiskanizsa, Pestszentlőrinc).
1950. szeptember 7-én az Elnöki Tanács rendelete megvonta a magyarországi szerzetesektől a működési engedélyt. A későbbi megegyezés szerint az új politikai hatalom
a rend tagjaira bízta két engedélyezett katolikus gimnázium
vezetését. Egyiket Esztergomban – amely már működött –,
a másikat Szentendrén, amelyet szinte a semmiből kellett
létrehozni. Az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) az akkori
mariana és kapisztrana rendtartományok helyett „új rendi
egységet” állított fel: Szent Ferenc Rendjének Magyarországi Rendtartománya elnevezéssel. Így idézi e kor két hivatalos magyar egyházi kiadványa is, az 1982-ben publikált Esztergomi Schematizmus és 1984-es Magyar Katolikus Almanach, megadván hivatalos latin nevét is: Provincia Fratrum Minorum in Hungaria. Az engedélyezett rendházak névsorában csak azok nevei szerepelhettek, akiknek
az ÁEH működési engedélyt adott. Az utánpótlás biztosítására előbb évenként csak kettő novíciust engedélyezett, később a bencés és a piarista rendtagokhoz hasonlóan, a hivatásukra készülő klerikusok számát globálisan állapította
meg. A működési engedélyt az ÁEH bármikor visszavonhatta, s akkor a tartományfőnök köteles volt a „büntetett”
rendtárstól megválni. A működési engedéllyel rendelkező
rendtagok is csak az ÁEH engedélyével választhatták meg
a tartományfőnököt. Róma természetesen a két rendtartomány eltörlését és szigorú állami felügyelet alá való helyezését nem fogadta el, ezért a hivatalos rendi statisztikákban
(Acta Ordinis) és a Vatikáni Szerzetesi Kongregáció kimutatásaiban a két rendtartomány neve továbbra is szerepelt
39 éven át, szigorú következetességgel.
1950 júniusában Magyarországon internálják a szerzeteseket: a déli és nyugati részről központi és északi fekvésű kolostorokba szállítják őket, férfi és női szerzeteseket vegyesen. Hatvanban a hívek papjaik védelmére körülvették a
kolostort, a rendőrség sokakat elhurcolt közülük. Börtönbe
került a kolostor 6 ferences lakója, P. Kriszten Rafael házfőnök 1952. szeptember 5-én a börtönben meghalt.
Ekkor a ferences rend 350 tagja 26 rendházban él: Budapesten 3 (Margit krt., Pasarét, Hűvösvölgy), Gyöngyös,
Jászberény, Pécs, Szécsény, Baja, Eger, Szeged, Szolnok,
Kecskemét, Dunaföldvár, Mohács, Siklós, Vác, Simontornya, Szigetvár, Máriagyűd, Mátraverebély-Szentkút,
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Hatvan, Salgótarján, Csongrád, Nyíregyháza, Debrecen III.
A kommunizmus bukása után az 1950-es tiltó rendeletet
1989. augusztus 30-án az akkori Németh-kormány visszavonta, Magyarországon ismét szabaddá válik a szerzetesek
működése. A három eddigi rendház és az iskolák mellett a
Szűz Máriáról nevezett rendtartomány és a Kapisztrán provincia új vállalkozásokba kezd, főleg a régi helyeken. Az
újjáépítés megkezdődött.
1989. augusztus 13-án az Esztergomi főegyházmegye viszszaadta a rendnek Mátraverebély-Szentkút búcsújáróhely
templomát és a rendház egy részét.
1989. szeptember 3-án a rend visszakapta a szécsényi kolostort és templomot. A kolostor épülete ekkor hét éve már
üresen állt, mivel kiköltözött a benne működő kollégium.
1993-ban ide költözött a noviciátus.
1989. szeptember 17-én visszakapták a szeged-alsóvárosi
kolostort és templomot, miután a kolostorból elköltöztették
a szociális otthont. Az azóta felújított kolostor nevelés
színhelye, jelenleg 38 növendék lakja.
1989. október 4-én három testvér kezdte meg működését a
kárpátaljai Nagyszőlősön (Szovjetúnió). Az egyházközség
egy kis házba fogadta be őket. A közösség még 10 másik
helységben kezdett lelkipásztori munkát, ma 15 helyre járnak.
1990. augusztus 2-án a rend visszakapta a gyöngyösi plébániát, valamint a kolostorból az addigi plébánosok által
használt részt. Három évvel később az addig kollégiumként
használt részt a város átadja a rendnek, de a könyvtár még
ma is elfoglalja a rendház nagyobb részét.
1991-ben a magyarországi provincia megnyitotta nevelési
házait az erdélyi, Szent István Királyról nevezett rendtartomány növendékei előtt. A Szent István Rendtartomány
egyszerű fogadalmas testvérei számára 2004-ben Szászsebesen létesült növendékközösség.
Bővülés történt az iskolák tekintetében is. Esztergomban az
osztályok számra 8-ról 12-re emelkedett. 1994-ben pedig a
szentendrei gimnázium 6-évfolyamossá bővült.
Budapesten az orsolyiták Ady Endre utcai volt intézetében
a rend általános iskolát nyitott, amely 1998. szeptemberétől
12-osztályossá bővül.
Mohácson egy volt ferences ingatlanban 1996 szeptemberében az addigi „keresztény osztályokból” megnyílt a Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola.
A rend legfőbb vezetése 2006. május 1-jén megszüntette
mindkét magyarországi rendtartományt és létrehozta a Magyarok Nagyasszonyáról nevezett Provinciát. Mindezek kihirdetése és életbe lépése 2006. június 24-én történt. Az új
rendtartomány első miniszter provinciálisa Fr. Magyar
Gergely lett.
A rendnek jelenleg, szerte a világon 15000 tagja van, a
magyar rendtartományban 113, az erdélyiben 52 testvér
szolgál. A kisebb testvérek rendje adta a világnak Szent Ferenc, Szent Klára, Szent Antal és másik 165 szent életpéldáját.
A jövő záloga a Szent Ferenc által ránk hagyott fundamentum társadalmi méretekben történő megvalósítása. Szegénység, tisztaság és engedelmesség – a pénzvilág uralmának megfékezése, az erkölcsös családi élet, az isteni törvények önkéntes követése.
(Koczka Tamásné)
– Adatok: www.ofm.hu –
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A BÚCSÚKRÓL
M

inden idők emberét valamilyen szinten foglalkoztatta, és foglalkoztatja ma is a következő téma: a búcsúk
kérdése. Ebben a rövid cikkben a búcsúk hátteréről, feltételeiről, jelentőségéről, és hatásairól szeretnék
írni.
A Tridenti Zsinat a búcsúkat a tévedhetetlennek meghatározott tanítások, azaz a dogmák közé emelte, de nem ez volt
az első egyetemes zsinat, amely a búcsúkkal is foglalkozott. Az első a Konstanzi zsinat volt 1415-ben, amely
megerősítette a búcsúk gyakorlatát, azonban Tridentben hirdették ki elsőként dogmának.
A búcsúk vallásos szokása azonban századokkal korábbra megy vissza, jóval a Konstanzi zsinat elé, egészen az
Egyház első napjaiig. A búcsúk alapjai viszont magára a Bibliára vezethetők vissza. Azok a katolikusok, akik
számára kényelmetlenek a búcsúk, valószínűleg nem is tudják, hogy ez mennyire bibliai tanítás. A búcsúk mögött
álló alap legalább annyira világos a Bibliában, mint más, sokkal jobban ismert tanításé, pl. a Szentháromságé.
Mielőtt közelebbről megnéznénk ezeket az alapokat, definiálni is kellene a búcsút. VI. Pál pápa búcsúkról szóló
apostoli konstitúciója ezt mondja:
„A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény
hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott feltételeket, elnyer az Egyház segítségével, mely mint a
megváltás szolgálója, Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és részesít
belőle.” (VI. Pál pápa: Indulgentiarum doctrina kezdetű apostoli konstitúciója a búcsúkról, 1. szabály).
Ezt a szakdefiníciót egyszerűbben úgy is megfogalmazhatjuk, hogy:
Akkor nyerünk búcsút, amikor az Egyház lecsökkenti az ideig tartó büntetéseket, amelyek akkor is fennmaradtak,
amikor a bűneink már bocsánatot nyertek.

Mi a teljes búcsú?
A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a bűn „nyomai”, a kialakult
rossz szokások megmaradnak bennünk (lelkünkben, pszichénkben, reflexeinkben); ezért van szükségünk
megtisztulásra, vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az ideig-tartó büntetésre, a „tisztítótűzbe”. A teljes búcsú az
„ideig-tartó” büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a tisztítótűztől szabadít meg minket, illetve a tisztítótűzben
szenvedőket a mennybe juttatja.
A teljes búcsút így felajánlhatjuk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért vagy önmagunkért.
Mik a teljes búcsú elnyerésének feltételei?
Minden esetben alap-feltétel: természetesen a búcsú elnyerésének vágya, a szentgyónás, és a szentáldozás aznap.
Valamint a szív megtérése, vagyis hogy Isten első helyre kerüljön életünkben, és mentesek legyünk még a
bocsánatos bűnökhöz (bármilyen hibához) való szándékos ragaszkodástól is.
A tisztítótűzben szenvedő lelkekért miért lehet búcsút felajánlani?
A tisztítótűzben szenvedő lelkek magukon már nem tudnak segíteni, de a kegyelem állapotában vannak. A búcsú
által megnyilvánul irántuk is az Egyház szeretete.
Miért nem nyerhető búcsú földön élő felebarátaink részére?
Földön élő embertársainkért imádkozhatunk, de búcsút nem nyerhetünk számukra. Aki szeretne búcsúban részesülni,
annak - amíg a földön él - magának is van módja búcsú nyerésére.
Mit tehet másokért az, aki valami ok miatt nem áldozhat (nem gyónhat)?
Aki nem áldozhat, az nem nyerhet teljes búcsút. De ha Isten szeretetében él, ő is "kiegészítheti testében, ami
hiányzik Krisztus szenvedéséből" (Kol 1,24), és hozzájárulhat embertársai, illetve az Egyház kegyelmi életének
növekedéséhez. - Tehát számára is különösen kegyelemszerzőek mindazok a gyakorlatok, amelyeket az Egyház a
búcsú feltételeként ajánl, hiszen ezek által ő is az egész Egyház közös imájához csatlakozik
Hányszor lehet teljes búcsút nyerni?
Minden nap, naponta legfeljebb egyszer.
Miért nevezzük „búcsúnak” ezt az ajándékot?
Eredeti neve „elengedés” (latinul: indulgentia) volt. Ez azt fejezte ki, hogy Isten az Egyház által elengedi az ideigtartó büntetést. A magyar „búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az
Egyház révén közvetített kegyelme által.
Milyen gyümölcsei vannak, ha élünk a búcsúnyerés lehetőségével?
Mivel törekszünk arra, hogy a legkisebb bűn szándéka se maradjon bennünk (hiszen ez a teljes búcsú feltétele),
lélekben megújulunk. Segítünk a szenvedő lelkeknek, hogy a mennybe jussanak.
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Kapcsolatba kerülünk a túlvilággal (a szenvedő és a megdicsőült Egyházzal): a tisztítótűzben szenvedőkkel (akikért
imádkozunk); és a mennyben levőkkel is, hiszen oda kerülnek azok, akikért a búcsút felajánlottuk. A megdicsőült
lelkeknek pedig kérhetjük közbenjárását. Elmélyül a kapcsolatunk a földön élő (küzdő) Egyházzal: hiszen az Egyház
közvetítésével lehetünk részesei a búcsúnyerés kegyelmének. Magunk erejéből erre sose volnánk képesek. Tehát
hálával, s az Egyházzal együtt érezve, imádkozunk a pápa szándékára.
Bensőségesebb kapcsolatba kerülünk Jézussal: hiszen ő minden kegyelem és búcsú forrása – a kegyelmeket az
Egyház is csak általa kaphatja.
Honnan van az Egyháznak joga arra, hogy búcsút engedélyezzen?
Minden kegyelem Krisztustól származik. Az Egyház, mint Krisztus teste, részesedik Krisztus kegyelméből, a hívő
keresztények és szentek pedig abban az isteni kitüntetésben részesülnek, hogy valamiképpen „kiegészíthetik
testükben” a megváltás kegyelmeit (Kol 1,24). E kegyelmek összességét hívjuk az „Egyház kegyelmi kincstárának”.
A búcsú elnyeréséért imádkozni azt jelenti, hogy belépünk az Egyház lelki közösségébe, s megnyílunk az „egyház
kegyelmi kincstára” felé. Jézus Péternek és apostolainak hatalmat adott: „Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a
mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.” (Mt 16,19) Erre a felhatalmazásra alapozva
engedélyeznek az egyházi elöljárók bizonyos kegyelmi alkalmakkor a hívőknek búcsút, amely által részesedünk az
Egyház kegyelmi kincseiből, s feloldozást kapunk az „ideig-tartó” büntetések alól.
Újabban kevesebb szó esik a búcsúkról, és talán még kevesebben törekszenek azok elnyerésére. Pedig ki tudja,
mennyit segíthetnénk ezzel a tisztító állapotban lévőkön, és saját magunkon. Mennyi jót tehetnénk, és talán
könnyelműen elmulasztjuk. Nem ok nélkül mondja VI. Pál pápa, hogy a búcsúkat a hívek úgy szeressék napjainkban
is, ahogyan szerette az elmúlt századok népe.
Kedves testvérek! Éljünk hát bátran az Isten bőséges kegyelmével, az Egyház szolgálata által!

Berci atya
* * *

KÖSZÖNET
Pilinszky: Átváltozás
Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok,
Csúf, de te gyönyörűnek találtál,
Végighallgattad mindig, amit mondtam,
Halandóból így lettem halhatatlan.

Az ingyenes karitász-tábort 5-12 éveseknek ismét sikerül
megszerveznünk július 6-10. között a dunaharaszti Fő úti
plébánián. Igen jól sikerült! Köszönjük a sok önzetlen
áldozatvállalást: – az ingyenes szódavizet, kenyeret, pék, cukrászsüteményt, húst, zöldséget-gyümölcsöt, mézet,
lekvárt, finomságok,…; – a gyöngyfűzök, a foltvarrók,
a kerámikus, a sok kedves segítő-résztvevő felnőtt
segítségét! Nélkülük nem valósulhatott volna meg, nem
lehetett volna ilyen jó hangulatú a karitász-tábor.
Kitűnő állapotú gyermekágy, pelenkázó és színes tévé várja gazdáját, tessék bármelyik karitász-tagnál
érdeklődni. Köszönjük a sok fölajánlott ruha- és könyvadományt, amelyre nagy számú érdeklődő volt a
ruhaosztáskor. Ruhaosztást tartunk ismét szeptember 11-én, 18-án, 25-én, 17-19 óráig a ligeti plébánián
(Toldi u. 28.).

Szent Erzsébet Karitász-csoport
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SZENT PÁL APOSTOL

KOLOSSZEIEKHEZ ÍRT LEVELE
Kedves Olvasók! Sorozat lett Szent Pál leveleinek ismertetéséből és elemzéséből. Ennek magyarázata, hogy minden
levélnek megvan a sajátos üzenete és sok szép gondolata, a gyakorlati keresztény életre való buzdítása. Érdemes belemélyedni Szent Pál tanításába.
E levél legfontosabb üzenete:
1. Krisztus a világmindenség Ura és királya, aki által létezik minden (mint második isteni személytől), és egyedül Ő,
aki meg tudja adni az üdvösséget minden teremtménynek. A megdicsőült élet csíráját már magunkban hordozzuk,
ezért azt kell keresni, ami odafönt van. A mai embernek sokat mond az a tudat, hogy ez a világ minden érthetetlensége ellenére értünk van, ezért lehetséges benne Krisztus követése.
2. A családi és társadalmi életben Krisztus lelkületével kell élni minden kereszténynek.

Hol található ez a város, Kolossze, akiknek írta az apostol a levelet?
Ha megnézzük a térképet, Kisázsia egyik tartománya volt Frígia, a mostani Törökország területén találjuk. Ennek
volt egyik városa Kolossze.
Kiknek írta Szent Pál ezt a levelet, és miért?
Szent Pál járt Frígiában missziós útjai során, de Kolosszébe nem jutott el. Tanítványa, Epafrász térítette meg az
ottani embereket. Pál azonban figyelemmel kísérte az ottani egyház életét, ezért írta római fogságából levelét.
Megtudta tanítványától, hogy hit és szeretet tekintetében nem kifogásolható a hívek élete, de komoly lelki veszély
fenyegeti őket bizonyos tévtanítók miatt, akik Krisztust háttérbe szorítva, az angyalok és a szellemvilág fontosságát
hangoztatják, valamint a zsidó vallási gyakorlatokat és előírásokat helyezik Krisztus elé. A tévtanítás tehát a zsidó
vallás elemeit keverte a kezdődő gnoszticizmus eszméivel, s mindezt úgy hirdette, mint valami magasabbrendű
bölcsességet.
Mikor írta?
Amint már említettem, első római fogsága idején, vagyis Kr.u. 60 körül.
A levél rövid tartalma.
A levél két részből áll: az 1-2. fejezet és a 3-4. fejezet.
1.rész: Megvédi Krisztus mindent felülmúló méltóságát, ahogy előbb már kifejtettem.
2.rész: Az első részből következik, hogy a hívek erkölcsi életükben Krisztus tanítását és életét kövessék.
Ismerkedjünk meg a levél számomra legszebb és legfontosabb gondolataival.
A bevezetőben az apostol imáiról biztosítja a kolosszei híveket: „Mióta hírül vettük a rólatok szóló beszámolót
Epafrász testvértől, szüntelenül könyörgünk értetek és esedezünk, hogy Krisztus akaratának ismerete minden lelki
bölcsességgel és okossággal együtt teljessé váljék bennetek .Csak így tudtok az Úrhoz méltóan élni: minden jótettben
gyümölcsözni és Isten ismeretében gyarapodni.” (1,9-12) Ha nem is ismeri őket személyesen, de biztosítja őket,
hogy a szívében hordozza ezt az egyházközséget is.
Krisztust, a mindenség királyát magasztalja az apostol az első fejezet második részében, amely ismert számunkra,
hisz Krisztus Király ünnepén ezt olvassuk fel (1,12-29). Csak egy kis részt idézve belőle: „Ő a láthatatlan Isten
képmása, minden teremtmény elsőszülöttje. Benne teremtett az Atya mindent a mennyben és a földön….Ő a Testnek,
az Egyháznak a feje… , az Atya általa békítsen ki magával mindent, azzal, hogy keresztjének vérével békességet szerzett mindenkinek.” Ezután Pál magáról írja: „Örömmel szenvedek értetek és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, Testének, az Egyháznak javára.”
A második fejezet is klasszikus szentpáli gondolatokat tartalmaz. Pl. „Senki tetszetős szavakkal meg ne tévesszen titeket. Mivel Uratoknak ismertétek el Krisztus Jézust, éljetek is benne. Verjetek benne gyökeret és épüljetek rá, erősödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok.” (2,4-10) Egyetlen személy, aki kiérdemelte és meg tudja adni az üdvösséget mindenkinek. Ezért őbenne bízzunk és neki adjuk életünket.
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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)

Krisztus fénye
Az ószövetségi gyakorlatok szükségtelenségét hangoztatja: „Senki ne ítéljen
meg tehát titeket étel-ital dolgában, s ünnepekre, újholdra vagy szombatra
vonatkozó dolgokban. Hiszen mindez csak árnyéka a jövendőnek. A valóság
Krisztusban van.”. (2,16-25)
A második rész, a 3.-4. fejezet a gyakorlati keresztény életre buzdít: „Ha
tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Hiszen meghaltatok és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve…. Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert
szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul.”(3,1-11)
Gyakorlati tanácsai az apostolnak: „Öltsetek magatokra szívbeli irgalmat,
jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Amint
az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. Mindezen fölül pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. S Krisztus békéje uralkodjék
szívetekben, hiszen erre vagytok hivatva egy Testben. Legyetek hálásak. Éljen bennetek elevenen Krisztus igéje. Tanítsátok és intsétek egymást nagy
bölcsességgel. Énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent dalokat
Istennek. Bármit szóltok és tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek s
adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.” (3,12-17) Ez vonatkozik a házastársakra is, de minden családi és emberi kapcsolatokra egyaránt.
A következő sorokban egyenkint szólítja meg a családtagokat és hozzátartozóikat, és a szeretetről beszél nekik, gyakorlati tanácsokat ad az igaz családi életre.

A 4. fejezet a befejező intelmeket foglalja magába. Kéri a kolosszeiek imáját. Majd egy-két okos tanácsot ad, mint tapasztalt keresztény. „A kívülállókkal szemben okosan viselkedjetek. Az időt jól értékesítsétek. Beszédetek
legyen mindig szíves, sóval ízes, akkor majd helyesen tudtok megfelelni mindenkinek.”(4,2-6)
A levél utolsó szakaszában a köszöntéseket írja le, amelyben sok név szerepel. Számunkra ismert személy Szent
Lukács evangélista, aki orvos volt és az apostol kísérője lelkipásztori útjain, egészen a fogságáig; ott se hagyta magára.
Egy érdekes mondat ragadta meg a figyelmemet. Így hangzik: „Személyes helyzetemről majd beszámol nektek
Tihikusz…, éppen azért küldöm hozzátok, hogy tudomást szerezzetek helyzetemről, s hogy megvigasztalja szíveteket.
Vele megy kedves hű testvérem, Onezimusz, aki földitek. Ők majd beszámolnak mindenről, ami itt történik.” (4,7-9)
Tudjuk, hogy Szent Pál Rómában van fogságban. Ezt a levelet 60 körül írta. Tudjuk azt is, hogy Néró császár 54-ben
kezdi el a keresztények üldözését Rómában. Mi mindent mesélhetett Tihikusz és Onezimusz a kolosszeieknek és a
környékbeli híveknek a római üldözés körülményeiről, eseményeiről, Néró kegyetlenkedéseiről. Szent Pált nem
bántják, hisz római polgár. Tudjuk azt is, hogy ebből a fogságból szerencsésen kiszabadult. De másodszor az ő sorsa
is megpecsételődött. Tudjuk, hogy 67 táján Róma falain kívül karddal lefejezték, mint keresztényt. Sírja fölé építették, azt a csodálatos bazilikát, amelyet a zarándokok mindig megcsodálhatnak. A bazilika előtt áll Szent Pál szobra.
Kezében karddal, jelezve, hogy ezzel végezték ki. A templomon belül pedig, a falakon megtalálható az összes pápáknak az arcképe és uralkodásuk ideje. Bocsánat a kis kitérőért!!
Kedves Olvasók!
Mindannyian szívesen olvasunk leveleket, amelyeket kedves személyektől kaptunk. Tájékozódunk életükről, gondolataikról, hozzánk való jóságukról. A szentpáli levelek is személyes üzenetek nemcsak a címzetteknek, hanem nekünk is, késői utódoknak. Megismerjük az apostol lelkivilágát, tanítását, Jézushoz való töretlen hűségét és tiszteletét.
Ezek a levelek nekünk is szólnak. Olvassuk sok lelki haszonnal, okulásunkra és vigasztalásunkra.
Valaki úgy fogalmazott, hogy ez a levél Szent Pál exkatológiája. Ami azt jelenti, hogy ebben fejti ki a legszebben a
kereszténység távlatait, a Krisztusban való élet végső kiteljesedését az örök életben.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok hasznos olvasgatást Krisztus Fénye újságunkban.
Szeretettel: András atya
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LÉPCSŐFOKOK
• A meghívás a papságra
kisgyermek koromban történt.
Talán 10 éves korom körül.
• Akkor nem tudtam mit jelent
ezt a hivatást vállalni, de a
szándék végleges volt.
• Ezért választottam az Esztergomi Ferences Gimnáziumot. Már egy falumbeli is oda járt. A vasárnap délutáni
foglalkozások is érlelték bennem ezt a hivatást.
• Az öt év teológia Egerben felkészített tudományosan is, és lelkileg is a papi életre. Hálás vagyok a
gondviselésnek, azért, hogy négy különböző vidékét ismerhettem meg káplán koromban a Váci Egyházmegyének
(Nézsa Nógrád megye, Mindszent, Csongrád megye, Rákosszentmihály, Budapest, és Kerekegyháza Bács-Kiskun
megye.) 14 év – 1969-től 1983-ig.
• Plébánosi szolgálatomban még csak a harmadik helyen vagyok. (2 év Cserhátsurány, 9 év Nézsa, és itt TaksonyDunaharasztiban éppen 15 éve. Augusztus 1-ével a 16. évet kezdtem el.)
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JÓ PAPOKÉRT
Hálaadással tartozunk mindazon jóért, mit ajándékul kapunk. Ajándékul a Teremtőtől életünkre, s az örök létezésre.
Hálával tartozunk a szeretetért, mellyel megteremtettünk. A bizalomért, mellyel szabadságot kaptunk. A megértésért,
hogy mi szolgál javunkra. A szenvedésért, mely nemesít. Köszönettel tartozunk a teherért, mit méltók vagyunk
hordozni. A tanulásért, mit képesek vagyunk befogadni, a tapasztalatért, mit javunkra tudunk feldolgozni.
Hálával tartozunk azért, amit adhatunk, amit adni tudunk. A képességért, hogy felfoghassuk a művet, mit bennünk
akar megalkotni. A belátásért, hogy mekkora öröm élni. A szolgálat adta gyönyörűségért. A békességért, ha merjük
magunkat rábízni. A könnyekért, amikor mégis kicsinek érezzük magunkat. A vigasztaló ölelésért, mely áthat és
felemel.
Hová is fordulhatnánk, mint édes Atyánkhoz, aki mindig azt mondja: segítek. Mindent adok. Ne félj. Szeretlek. Nem
vagy egyedül. Velem vagy, mindig.
Édes Atyám! Hogy így szólíthatlak, kettőnk titka.
S Hozzá, ki közvetít – jó papjaink.
Hálát adunk hát szüntelen értük. Ők is ajándék. Kérjük az áldást hűséges
fejükre, a kitartó létért, a tisztaságért, fáradhatatlan szolgálatukért, a
könyörületért, a szelíd szóért, a csendes derűért, a bizakodásért, a reményért,
mit átadnak mindig. S a küzdeni tudásért, hogy kiállnak értünk, nem félnek
sosem, bátran bíznak, biztos a léptük, serény munkával építenek. Tanácsot
adnak és igazgatnak, legyünk okos szolgái jelennek, Te terved szerint.
Hálát adunk értük, s kérünk kitartóan új aratókat, mert sok a munka. Ők
mégis azt mondják, nem végezhetetlen. S dolgozni minden körülményben
lehet. Éhes a világ, kevés a fény, a mindennapi kenyér, mi jóllakat lelket.
Így adnak rálátást, hogy könnyebb legyen a gondot oldani. Éjjel és nappal
nem az övék, elsődleges gondjuk a bárány, jó pásztorok, nem restek, és érted
is elmennek bármily bozótba.
Hálát adunk értük hát százszor.
Mert mosolyognak és szívélyesek, és jóra sohase mondanak nemet.
Kedvesek, megértők, sokat tudnak, és vállukon is visznek, ha kell.
Hálát adunk értük, hogy ismerjük őket, hogy megengedik, hogy
közreműködjünk. Hogy tudhatjuk, nem szabad félnünk. A mi papjaink –
tanítók, orvosok, atyák és barátok, biztos kezük jó útra visz, ha hagyjuk.
Hálaadással tartozunk jó papjainkért, kik kiszolgáltatják az élet kenyerét. Szolgái ők a Legnagyobbnak s
legkisebbnek egyaránt. Áldásod adjad szüntelen, Istenünk, ég s föld titkának hordói ők, Te bíztad rájuk, adj nekik
hűséget, s nekünk is, a nyájnak. Add áldásod minden lépésükre, kezük munkájára, tiszta homlokukra.
Ezt kérjük, csak ezt. Fényt és áldást, kegyelmet, irgalmat. Szent engedelmesség, tégy minket széppé Teremtőnk
szemében.
Hálát adunk mi jó papjainkért, homlokukat szentelje ujjad, léptüket kísérje áldásod. Amen

(Nagy Angela)

14

2009. Szent István

Krisztus fénye

2009. június 22. Taksony, András atya pappá
szentelésének 40. évfordulója alkalmából tartott
hálaadó szentmise. Koncelebránsok az
évfolyamtárs Lukács András, Ondavai Tibor,
Wutkowatz Károly, Szabó József, valamint
Horváth Bertalan és Dóbiás Zalán atyák.
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
AZ ISTENI TEVÉKENYSÉGEK ÉS A SZENTHÁROMSÁGI KÜLDETÉSEK
„Ó, Szentháromság, boldogító fény! Ó, eredendő egység!” [LH, Vesperás himnusz]
Isten az örök boldogság, a halhatatlan élet, az alkony nélküli fény. Isten a Szeretet: Atya, fiú és Szentlélek. Az Isten
szabad elhatározásából meg akarja osztani boldogító életének dicsőségét. Ez „jóakaratának terve” [Ef 1,9], amit ő
még a világ teremtése előtt szeretett fiában elhatározott, és „arra rendelt bennünket, hogy fogadott fiaivá legyünk
őbenne.” [Ef 1,4-5], vagyis „Fiának képmására alakuljunk.” [Rom 8,29], a „fogadott fiúság Lelkének” kegye4lméből
[Rom 8,15]. Ez a terve a „kegyelem, amelyet minden idők előtt megadott” [2Tim 1,9-10], közvetlenül a
szentháromságos szeretetből forrásozik. Beleépítette a teremtés művébe, a bűnbeesés utáni üdvtörténetbe, Fiának
elküldésébe, éppúgy a Szentlélekébe, amely az Egyház küldetésében folytatódik [vö AG 2-9].
Az egész isteni üdvrend a három isteni személy közös műve. Hiszen a Szentháromságnak, mivel egy és ugyanazon
természet, közös és azonos a tevékenysége is [vö II. Konstantinápolyi Zsinat 553-ban: DS 421]. „Az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nem három eredete a teremtésnek, hanem egyetlen eredete.” [Firenzei zsinat 1442-ben, DS 1331]
Merthogy mindegyik isteni személynek közös a tevékenysége, de a személyes sajátságaik szerint. Az Újszövetségi
Szentírás alapján [vö 1Kor 8,6] vallja az Egyház, hogy „egy az Isten, az Atya, akitől minden származik, egy az Úr,
Jézus Krisztus, aki által van minden és egy a Szentlélek, akiben van minden” [II. Konstantinápolyi Zsinat 553-ban,
DS 421]. A Fiú megtestesülésének és a Szentlélek átadásának isteni küldetéseiben mutatkoznak meg leginkább az
isteni személyek sajátosságai.
Az egész isteni üdvrend, amely közös, de ugyanakkor személyes tevékenység is, megismerteti velünk mind az isteni
személyek sajátosságait, mind az ő egyetlen természetüket. Éppúgy az egész keresztény élet is közösséget jelent
mindegyik isteni személlyel anélkül, hogy őket bármilyen formában is megosztanánk. Aki az Atyát dicsőíti, azt a
Fiú által teszi és a Szentlélekben; aki Krisztust követi, azért teszi, mert az Atya vonzza [vö Jn 6,44] és a Szentlélek
vezeti [vö Róm 8,14].
Az egész isteni üdvrend végső célja az, hogy minden teremtmény tökéletes egységre jusson a boldogító
Szentháromsággal [vö Jn 17,21-23].Márt mostantól fogva arra vagyunk meghívottak, hogy a Szentháromság
bennünk lakozzék. „Aki szeret engem” – mondja az Úr –, „megtartja tanításomat, és Atyám szeretni fogja őt,
elmegyünk hozzá és lakást veszünk nála” [Jn 14,23].
Én Istenem, imádott Szentháromság, segíts nekem, hogy ne feledkezzem meg arról, hogy benned megszilárduljak,
változatlan és békés legyek, mintha a lelkem már az örökkévalóságban lenne. Semmi se tudja megzavarni a békémet,
semmi se vonjon el tőled, én változatlan Istenem, de te minden pillanatban vigyél beljebb misztériumod mélységébe!
Adj békét lelkembe, alkosd meg ott a te mennyedet, kedvelt lakásodat, nyugalmad helyét. Ne engedd, hogy
valamikor is magadra hagyjalak, legyek itt számodra, teljes valóságommal, hitemben a te őrződ, teljességgel
imádód, teljességgel felajánlva magam a te teremtő tevékenységednek (a Szentháromságról nevezett Boldog
Erzsébet nővér imádsága).
Röviden:
o A Szentháromság misztériuma hitünk és keresztény életünk központi titka. Egyedül Isten tudja megadni
nekünk ennek ismeretét, kinyilatkoztatva magát, mint Atya, Fiú és Szentlélek.
o Isten fiának megtestesülése kinyilatkoztatja, hogy az Isten örök Atya, és hogy a Fiú egylényegű az Atyával,
vagyis hogy benne és vele együtt ugyanaz az egyetlen Isten.
o A Szentlélek küldetése – akit az Atya küldött a Fiú nevében [vö Jn 14,26] és a Fiú által az Atyától van [vö
Jn 15,26], kinyilatkoztatja, hogy ő is velük együtt ugyanaz az egyetlen Isten, akit az Atyával és fiúval együtt
imádunk és dicsőítünk.
o A Szentlélek az Atyától származik mint elsődleges forrástól, és azon örök ajándék által, amit az Atya átad a
fiúnak, az Atyától és a fiútól közösségben származik [Szent Ágoston: A Szentháromságról 15,26,47].
o A keresztség kegyelme által az „Atya és a fiú és a Szentlélek nevében” arra kaptunk meghívást, hogy a
boldogító Szentháromság életéből részt kapjunk, idelent a hit homályában és a halál után az örök
világosságban [vö SPF 9].
o „A katolikus hit ebben áll: imádni az egyetlen Istent a Szentháromságban, a Szentháromságot az Egységben,
nem összekeverve a személyeket és nem megosztva a lényeget. Mert más az Atya személye, más a Fiúé és
más a Szentléleké, de az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége egy, egyenlő a dicsősége és együtt örökkévaló
a fensége.” [Quicumque – hitvallás]
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A MINDENHATÓ
Az összes isteni tulajdonság közül egyedül az Isten mindenhatósága szerepel a hitvallásban, megvallva ezzel azt,
hogy ennek igen nagy jelentősége van a mi életünk számára. Mi hisszük, hogy ez a mindenhatóság egyetemes és
mindenre képes: szerető, mert az Isten a mi Atyánk [vö Mt 6,9], titok fedi, mert egyedül csak a hit képes ezt
felismerni, mert hogy „a fenségesben nyilvánul meg” [2Kor 12,9].

„Mindent véghezvisz, amit csak akar” [Zsolt 115,3]
A Szentírás többszörösen tanúsítja Isten egyetemes hatalmát. Istent úgy nevezi meg, mint „Jákób erőssége” [Ter
49,24, Iz 1,24 e.a.], a „Seregek Ura”, „az erős és hatalmas” [Zsolt 24,8-10gg. Isten mindenható „az égben és a
földön” [Zsolt 135,6], mert ő maga alkotta meg ezeket. Előtte semmi sem lehetetlen [vö Jer 32,17]; Lk 1,37], művei
felől úgy rendelkezik, ahogy neki tetszik [vö Jer 27,5]. Ő a mindenség Ura, amelynek rendjét megszabta, amely neki
mindenkor alávetett marad és rendelkezésére áll; ő a történelem Ura: a szívek mozgatója, az események vezetője,
saját tetszésének megfelelően [vö Esz 4,17b; Péld 21,1; Jób 13,2]. „Mindig megvan rá a módod, hogy megmutasd
nagy hatalmadat, és ki tudna ellene szegülni karod erejének” [Bölcs 11,21].

„Te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz” [Bölcs 11,23]
Az Isten mindenható Atya. Atyasága és hatalma egymást világítják. Valóban ő a mindenható atyaságát mutatja meg
a világban azáltal, hogy szükségleteinkről gondoskodik [vö Mt 6,32]; teszi ezt a fiakká fogadás által, amit megadott
nekünk („Olyan leszek hozzátok, mint egy atya, ti pedig olyanok lesztek nekem, mint fiaim és leányaim, mondja a
mindenható Úr” 2Kor 6,18); végül teszi ezt határtalan irgalmán keresztül, hiszen hatalmát legmagasabb fokban azzal
nyilvánítja ki, hogy szabadon megbocsátja a bűnöket.
Az isteni mindenhatóság semmiképpen sem önkényes: „Istenben a hatalom és a lényeg, az akarat és az értelem, a
bölcsesség és az igazságosság egy és ugyanazon dolog, úgyhogy isteni hatalma semmi olyanra nem irányulhat, ami
nem lenne benne igaz, akaratában vagy bölcs értelmében” [Aquinói Szent Tamás, S Th 1,25,5 ad 1].

Isten látszólagos tehetetlenségének misztériuma
Az Istenben, a mindenható Atyában való hitünket próbára teheti a rossz és a szenvedés megtapasztalása. Néha úgy
tűnik, hogy az Isten távol van, és képtelen a rosszat megakadályozni. Isten, az Atya a legtitokzatosabb módon
nyilatkoztatta ki mindenhatóságát Fiának önként vállalt megaláztatásában és feltámadásában, ami által győzött a
rossz fölött. A keresztre feszített Krisztus tehát „Isten hatalma és bölcsessége, mert Istennek balgasága bölcsebb az
embereknél, és Istennek gyengesége erősebb az embereknél” [1Kor 1,24-25]. Krisztus feltámadásában és
felmagasztalásában mutatta meg az Atya „nagyszerű erejét”, és kinyilvánította, „milyen mérhetetlenül nagy a
hatalma rajtunk, hívőkön” [Ef 1,19-22].
Egyedül csak a hit képes követni Isten mindenhatóságának titokkal fedett útjait. Ez a hit dicsekszik a maga
gyengeségével, hogy Krisztus hatalmát magára öltse [vö 2kor 12,9; Fil 4,13].
Ennek a hitnek a legmagasztosabb példája Szűz Mária, aki hitte, hogy „Istennél semmi sem lehetetlen” [Lk 1,37], és
magasztalni tudta az Urat, mert „nagy dolgot tett velem a Mindenható, akinek Szent a neve” [Lk 1,49].
„Hitünk és reményünk megerősítésére semmi sem szolgál jobban, mint az isteni mindenhatóságról való mélységes
meggyőződésünk. Mert mindazt, amit a hitvallás hívő elfogadásra a továbbiakban elénk tár – legyenek azok a
legnagyobb és a leginkább felfoghatatlan dolgok, vagy melyek leginkább felülmúlják a természet rendjének
törvényeit –, értelmünk csak az isteni mindenhatóság eszméjére támaszkodva tudja elfogadni, vele viszont
mindezeket könnyen és bármiféle kétkedés nélkül befogadja”. [Római katekizmus 1,2, 13]
Röviden:
o Jóbbal, az igazzal együtt valljuk: „Tudjuk, hogy te mindenható vagy; amit elhatározol, azt végre is tudok
hajtani.” [Jób 42,2]
o A Szentírás tanúságához hívem az Egyház gyakran fordul imájában a „mindenható és örök Istenhez”
(omnipotens sepiterne Deus … ), és szilárdan hiszi, hogy „Istennél semmi sem lehetetlen” [Ter 18,14; Lk
1,37; Mt 19,26]
o Isten azzal mutatja meg mindenhatóságát, hogy bűneinkből megtérít, és kegyelmével barátságában
megszilárdít bennünket: „Isten, aki mindenhatóságodat abban nyilvánítod ki, hogy szerfölött kíméletes és
irgalmas vagy …” [MR 26 vasárnap 1. saját könyörgése]
o Az Isten mindenható szeretetébe vetett hit nélkül hogyan hihetnénk abban, hogy bennünket az Atya
megteremthet, a fiú megválthat, a Szentlélek megszentelhet?
Dán Károlyné
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Kosztolányi Dezső:

Öreg pap

Gyermekkoromban még angol-búr háborút játszottunk.
Az egyik fél volt a „maroknyi szabadságszerető” búr
nép, a másik az angol, a „zsarnok”, aki lábbal tiporja a
hősöket.
Egy vasárnap, minekelőtte templomba mentünk volna,
az osztályban gyülekeztünk. Akkor is kitört az angolbúr háború.
Általában mindenki búr akart lenni. Az erősek, a markosok, az erőszakosak azonnal kinevezték magukat búr
fölkelőkké, harcosokat toboroztak zászlójuk alá, s az a
néhány fiú, aki tétovázott, elmélázott, a gyönge és csenevész, a természeti kiválasztódás és a többség rémuralma folytán, angol lett. Nekem is többnyire ez a szerep jutott. Ezt annak idején váltig szégyelltem. Nem is
mertem bevallani senkinek. Csak most beszélem el, miután időközben sikerült tájékozódnom, hogy nem is
olyan roppant szégyen ahhoz a néphez tartozni, mely
megteremtette a szabadelvűséget, a világkereskedelmet,
és olyan férfiakat ajándékozott a világnak, mint Hume,
Newton és Shakespeare. Hogy a búrok mit műveltek
azalatt, arról nincs tudomásom.
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melyet ezen a napon vettem föl először, elszakadt. Kabátom alján egy
elég nagy hasadás tátongott.
Tudtam, hogy mit jelent
ez. Apám, ha meglátja
otthon, elnadrágol. Egyelőre tenyeremet szorítottam rá, mint valami sebre, hogy gyógyuljon. De mihelyt levettem róla a tenyeremet, a súlyosan sérült beteg kelme lefittyent. A seb
gyógyíthatatlannak mutatkozott.
Mise után a kápolna alatt ott állt a latintanárom.
– Miért sírsz? – kérdezte keményen.
– Eltépték – hebegtem, és mutattam.
– No lásd – bólintott –, megérdemelted, haszontalan.
Nézte a kabátom, valamin tűnődött, így szólt:
– Gyere velem.

Aztán az iskolai viadalokban a harc eshetősége olyan
volt, hogy több hősiség kellett angolnak lenni, mint búrnak. Az arány itt tudniillik teljesen megfordítódott. A
„maroknyi szabadságszerető” nép basáskodott, püföltepofozta az angolokat, gyomrozta a zsarnokokat, akik
szegények már az első pillanatban a földön hevertek.

Mentem a hosszú, sötét folyosón utána. A folyosó végén volt a cellája. Kinyitotta az ajtót egy nagy kulccsal.
Szűk kis cella volt. A vasrácsos ablakon virágcserepek
álltak. Fekete nedvességfoltok ütköztek ki a sárga falon.
A falon csak feszület lógott meg egy Szűz Mária-kép.

Én is így feküdtem lenn a tanterem padlóján, fölöttem
egy csomó vastag kamasztesttel, mely mozgó, izgatott
rétegben helyezkedett fölém.

Fogalmam se volt, mi következik ezután. Azt hittem,
hogy elkobozza a kabátomat, és mint bűnjelet átadja az
igazgatónak, vagy valami borzalmas fegyelmi eljárás
következik, beláthatatlan következményekkel. Némán
levetettem a kabátom. Ő átvette némán.

Egyszerre nyílt az ajtó. Latintanárunk nyitott be, az osztályfőnökünk. Papok tanítottak bennünket, derék, tudós
papok, akik mind testi, mind lelki jóvoltunkra atyai szeretettel ügyeltek.
Latintanárom különösen szigorú volt. Megkövetelte,
hogy még álmunkban is elfújjuk a rendhagyó igéket, és
jaj volt annak, aki valamit elvétett. Ezt gonosztevőnek
nevezte. Nem türelmetlenségből vagy elvakultságból.
Belül, a lelke mélyén valóban meg volt győződve, hogy
aki nem szereti a latin nyelvet, és nem hordja szívén a
rendhagyó igék ügyét, az a társadalom szemete, gonosztevő és hazaáruló.
Amikor ő feltűnt az ajtó keretében, az ellenségek, akik
az imént még oly ádáz küzdelemben gabalyodtak össze,
a megegyezés minden reménye nélkül, hirtelen békét
kötöttek. Ki-ki a helyére ugrott. Én tápászkodtam fel
utoljára, mert legalul kerültem.
Nem szólt semmit. Gúnyosan a fejét csóválta, rosszallóan pillantott utánam, amint hajlongva padomba sompolyogtam.
Csak a mise alatt vettem észre, hogy új tavaszi ruhám,
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– Vesd le a kabátod – parancsolta.

Az ablak mellé ült. Ott kihúzott egy fiókot, abban hoszszan-hosszan keresgélt. Föltette a pápaszemét.
Tűt vett elő, cérnát, foldozófát. Nyálazta a cérnát. Bandzsítva trafálgatta vele a tű fokát. Végre befűzött, varrni
kezdett. Varrta a kabátom.
A magányos férfiak gyakorlottságával varrt, de sokáig
tartott, amíg elkészült vele.
Közben gondolkozhattam arról, hogy mi történik.
Először is megdöbbentem, hogy közösséget vállal egy
nebulóval, és cinkostársként leplezi azt, amit büntetnie
kellene. Másrészt vasárnap tilos varrni. Ezt a napot pihenéssel, elmélkedéssel, Istennek tetsző cselekedettel
kell megszentelni. Aki varr, az bűnt követ el. Azon tépelődtem, vajon nem jut-e bűne miatt a pokolba, az
örök kárhozatba. Ma már tudom, hogy nem. Azóta ha
szentekről, földi angyalokról hallok, mindig tűvelcérnával képzelem el őket és foldozófával.
(1930)
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Mi a Katolikus Egyház társadalmi tanítása? (3.)
„A földi élet az isteni Élet kiáradása. Isten a létezés örömét jónak találta, és meg akarja osztani az emberekkel. Urunk az Ő végtelen bölcsességében szeretettel adott nekünk is abból, ami Ő maga; létét osztotta
meg nekünk, hogy saját létébe emeljen bennünket, meghívott, hogy egy asztalhoz üljünk Vele.”
(Böjte Csaba)
A szent és a profán lényegi megkülönböztetésében az első lépést a zsidóság tette. A zsidó hit kimondhatatlan Mindenhatója nem avatkozgat bele véletlen- és ötletszerűen az emberek életébe, hanem szövetséget köt népével, a kettőjük közötti viszonyt mintegy szerződéses viszonnyá, szövetséggé alakítva. Az ószövetségi Isten egyúttal távoli isten,
aki ugyan védelmet ígér választott népének, és számon kéri tőle törvényei betartását, de egyebekben kevésbé foglalkozik az egyes emberrel. Ez oda vezetett, hogy az egyes embert vallása az előírások és egy norma rend betartására,
és nem a világ arculatának megváltoztatására motiválta, hiszen még Isten küldötteit a prófétákat is ellenségesen fogadta. (Később az Apostolok cselekedetében [13-28] olvashatjuk, hogy Pál apostol missziós útjai során kezdetben
mindig először a zsinagógákban hirdette az örömhírt, ám ahogy elmondta azt, hogy Isten a pogányoknak is üdvösséget ad, a zsidó közösség ellenállása megerősödött.) A kereszténységet megelőző civilizációk a világ – és a társadalom! – rendjét tekintették öröknek, természetfeletti rendelésnek.
Ez az alapképlet a kereszténységgel megváltozott. A kereszténység egy kettős természetű, nagy erejű pszichikai és
társadalmi dinamikának nyitott utat. A keresztény remény forrása az, hogy a lét jó, mert mögötte az egyetlen alkotó:
Isten. Elérkezett az idők teljessége Jézusban, Ő beteljesítette az ószövetségi ígéretet: „Atyám kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál.”(Jn 17, 6) A világba jött Ige tanítása egészen új dimenziót nyitott
a teremtménynek: 1/ az Isten abszolút voltának hangsúlyozása mellett 2/ az emberi (az Istennel szemben is érvényes) szabadságának a kimondása.
Szabadságunkat maga a Második Isteni Személy, a Krisztus nyilatkoztatta ki emberré válásával = az emberi élet felértékelésével; valamint az Ő – az Isten általi –felelősségvállalása az emberek sorsa és világa iránt. (Fontos leszögezni, hogy a keresztény szabadság eszménye éppen a felelősség és jog kiegyensúlyozott viszonyára épül, szemben a jelenkori liberalizmus „ami nekem jó, és kedvező, azt teszem” ideológiájával. Kétlem, hogy ez a fajta „szabadság”
egyúttal tartalmas, harmonikus és boldog életet nyújthat – másnak is, nemcsak „nekem”.)
Szabadsága elnyerésével az ember maradéktalanul felelős erkölcsi lénnyé vált. Ugyanakkor cselekvési lehetőségeinek tere is mérhetetlen kibővült. A világban és a világért való tevékenységének óriási hajtóerőt ad az a tudat és tapasztalat, hogy a világ most ugyan tökéletlen, de kezünkben van a jobb jövő, a kereszténység által megnyitott kilátás
és kötelesség. A kereszténységet a követ kőre építkezés és a beteljesedés felé haladó lineáris fejlődés logikája jellemzi. Meggyőződése szerint az embert Isten végtelenül szereti, és meg is menti népét, az emberiséget. Ebben a
„munkában”, mint az Isten munkatársa megjelenik az ember. Ez a teremtésben részvevő személy aktív, aki figyel a
„főre”. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy Isten nem hagyta magára népét, „a gép forog és az alkotó pihen” Madáchi állítással szemben. Így lehetséges, hogy a Teremtés műve az Istennel együttműködő emberben folytatódik. A keresztények számára a történelem az emberiség üdvözülésének története. Dinamikáját az adja, hogy a megváltással már
megnyílt az ember szabadságának lehetősége, de az emberiség még nem érte el a tökéletességet. Ugyanakkor a történelem azt tanúsítja, hogy a válságok idején az istenkereső életek jelentették az igazi megoldást, mert ők a romok
alól is megtalálták a kiutat a közösség számra.
A kereszténység a magasabb rendű célpont felé haladás vallása. Szó sincs róla, hogy ez csak a tapasztalati világból a
természetfelettibe való átlépésre vonatkozna! Az egyén, a társadalom, a kultúra, a világ haladása a beteljesülés felé,
mindenek előtt a tapasztalati világ koordinátái között zajló folyamat. A tapasztalati világ és az ember eredendő autonómiájának, szabadságának és jogainak meghirdetésével, valamint a világformáló cselekvés lehetőségeinek kimondásával a kereszténység új vágányra irányította az európai társadalmat. Ez akkor is igaz, ha tudjuk, hogy a radikálisan új látásmód csak lassan vált elfogadottá és hogy a kereszténységre vonatkozó társadalmi kísérletezés korántsem
felelt meg mindig a meghirdetett elveknek.
A kiindulópont egyértelmű: a kereszténység nem magánügy! Aki a vallást az egyén (vagy éppen az elmagányosodott, magára maradt ember) és Isten személyes viszonyának véli („a vallás magányügy”), az félreérti a krisztusi
tanítást. Az Isten és ember közötti kapcsolat mércéje a Szentháromság Személyei közötti szeretet és a többi emberhez való viszony: „Aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szereti az Istent sem, akit nem lát.”(1 Jn 4,20). A kereszténység ideálja a szerető és közösségi ember – aki nyilvánvalóan nem elidegenedett és önközpontú.
A kereszténység nem csak a közvetlen és személyes kapcsolatokhoz ad útmutatást. A „szeresd felebarátodat” köte-
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lességének személyes dimenziója van, de a közjó érdekében való átfogóbb társadalmi elköteleződést is megköveteli.
A kereszténység az ember és az ember világa megszentelését tűzi ki célul. A társadalom az ember küldetésének helye és célja is. Ezért aztán természetes, hogy az egyházat mindig foglalkoztatta a társadalom rendje, az ideális társadalom, a közjó. 740 évvel ezelőtt Aquinói Szent Tamás megfogalmazta, hogy : van az a jó, ami önmagáért jó, és van
az a jó ami a köz számára hasznos. Ez előbbre való, mint a kizárólag haszonértelmű jó, ami csak az egyénnek jelent
hozadékot, és pusztán önös célt szolgál. Ezt kell érvényesíteni a jogban, a politikában, az államéletben. ). „Ilyen értelemben, amit mi politikának nevezünk, az a Jó akarata. Ha visszatekintünk az ószövetségi időkre, akkor látjuk, hogy
a Sínai hegyen Isten Tízparancsolatot adott népének; a parancs szó az eredeti nyelven akarat, sőt jóakarat.”(Kerekes
Károly ciszterci tudós) Ennél világosabb kategóriák nincsenek. Tamás óta nem született ennek cáfolata.
A kereszténység világtörténelmi kulturális áttörés, amely új útra irányította a nyugati civilizációt. (Igen sajnálatos,
hogy az Európai Unió Alkotmánya kihagyta szövegéből ezt a tényt.)
A kereszténység társadalmi-politikai program, amely egyszerre teszi lehetővé az individuum kibontakozását és a
szociális felelősséget vállaló társadalom létrejöttét.
A kereszténység konkrét emberekben, egy konkrét közösségben és intézményben, az Egyházban testet öltő kézzel
fogható valóság. Ez a közösség és testület a társadalom cselekvő része és intézménye, amely – más csoportokhoz és
intézményekhez hasonlóan – anyagi lehetőségekkel, társadalmi kapcsolatokkal, befolyással és hatalommal rendelkezik.
Követőit a kereszténység alapítója közösségi összetartozásra hívta. A kereszténység sajátossága, hogy híveitől nem
csak egy távoli Isten egyéni elfogadását vagy éppen imádatát, hanem az emberarcú Istennek az egymásra figyelésben, az emberi összetartozásban, a közös cselekvésben, azaz az eleven közösségi létében való megtalálását ígéri és
várja. Isten nemcsak harminchárom évre vállalt sorsközösséget velünk, hanem örökre azonosult az emberrel, s az
ember is azonosulhat Istennel. Más világvallásokban nem ilyen konkrét a közösségigény. A kereszténység, közösségek szervesen összetartozó és szervezett közössége. A krisztushívő közösség és szervezete együttesét nevezzük
Egyháznak. (Ennek megfelelően igen pontatlan, ha a kereszténység által önmaga megjelölésére kiformált „Egyház”
szót más vallásokra, ne adj’ Isten, gazdasági érdekcsoportosulásokra alkalmazzák.)
A hívei közösségéből és azok szervezetéből álló Egyház a társadalom szereplője, – ha akarja, ha nem.
Ennek illusztrálására és érdekességképpen szóljon egy kémjelentés a keresztényekről – Kr. u. 117-118-ból.
Egy Aristides nevű görög pogány jelenti Hadrianus császárnak:
„A keresztények ismerik Istenüket és bíznak benne. Megbocsátanak azoknak, akik őket elnyomják, és barátokként szeretik őket.
Ellenségeikkel jót cselekszenek. Asszonyaik tiszták, leányaik erkölcsösek. Férfiaik nem kötnek kétes hírű házasságot, és maguk is őrizkednek minden tisztátalanságról, erkölcstelenségtől.
Családjukat szeretik, és Istenükhöz vezetgetik. Egymást csak testvérnek szólítják, és akként is cselekszenek
egymással. Az özvegyeket segítik, sőt azoknak árváit is, akik velük erőszakoskodtak.
Akinek van, az ad annak, akinek nincs. Zúgolódás nélkül! Ha idegennel kerülnek össze, örömmel hívják öszszejöveteleikre, és testvérként bánnak vele.
Ha valaki közülük szegény lesz és szükséget lát, s nekik sincs elég, 2-3 napig böjtölnek, s az így megböjtölt
élelemmel segítik a rászorulót.
Messiásuk parancsainak engedelmeskednek. Minden reggel, sőt minden órában dicsérik Istent, és megköszönik annak jóságát.
Mindenki jót beszél felőlük, csak ők nem beszélnek saját jó cselekedeteikről. Sőt vigyáznak, hogy lehetőleg
más ne tudjon azokról.
Egy új nép cselekedetei ezek – Felséges Császár –, és van valami isteni bennük!”
A Katolikus Egyház azt vallja, hogy küldetése az emberhez és a társadalomhoz szól, és hogy felelős a társadalomért.
Ezért mondja a „Népek világossága” kezdetű zsinati dokumentumban VI. Pál pápa: „hirdessük Isten szeretetét miirántunk és a miénket Isten iránt; a mindenkire kiterjedő embertestvéri szeretetet, hogy tudjunk másoknak ajándékozni, megbocsátani, másokért áldozatot hozni, másokat segíteni.” Tanúságot kell tenni a szeretetről – az ellenségszeretetről is –, mert a Feltámadott nemcsak apostolainak, de nekünk is hagyatékul hagyta, hogy „tanúim lesztek”.
Amikor valahol rosszul áll az Egyház ügye, az nem Krisztus gyengeségének jele. Ez annak a jele, hogy ott kevés a
Krisztus-követő. Nemcsak a kereszténység, hanem az egész emberiség megsínyli, ha kevés az igazi tanúságtevő. A
Katolikus Egyház – sem vezetőiben, sem híveiben – nem vonhatja s nem is vonja ki magát e terhek alól, s a társadalom tagjaival és szervezeteivel kapcsolatot keresve vállalja a rá eső feladatokat is.
Az Apostolok Cselekedeteit olvasva megdöbbenünk azon, hogy milyen gyorsan terjedt az ókorban a kereszténység a
maihoz hasonló környezetben (hanyatló birodalom, erkölcsök, a keresztények üldözése).
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„Miért van az, hogy napjainkban nem terjed eléggé a kereszténység?”– teszi fel a kérdést Székely János segédpüspök:
Az egyik oka ennek az, hogy az őskeresztényekkel szemben napjaink keresztényeinek élete nem eléggé meggyőző. Egy
felnőttkori megtérőt például nem könnyű hiteles keresztény életet élő emberekhez, közösséghez irányítani, olyanokhoz, akik a mindennapjaikban is megélik az evangéliumot. Ugyanis a legfontosabb tanúságtétel: a hitelesség. Nagyon fontos lenne, hogy megőrizzük értékeinket, például a lélektől lélekig találkozásokat. Átmeneti korban élünk, egy
hanyatló kultúrában, a nyugati kultúra szétesésének vagyunk tanúi, szenvedő részesei. (Persze a történelmi tapasztalatok szerint ez az átmenet eltarthat akár több száz évig is.) Ebben az optimizmusra egyébként nem túl sok okot adó
társadalomban épp a személyes kapcsolatok, a hitüket valóban megélő emberekkel, kis közösségekkel való találkozások adhatnak erőt, reményt.”– válaszolja János atya, majd a hitelesség példáiként említi Böjte Csaba ferences tevékenységét, amellyel 1500 gyermekről gondoskodik Erdélyben; vagy Teréz anya nővéreinek egyszerű életét. Az,
hogy e nővérek például ma is kézzel mosnak, igen elgondolkodtatja a hozzájuk betérő hajléktalanokat. Vagy: az
egyik Rómában élő szerzetesközösség tagjai egy használaton kívüli templom belsejében (megőrizve a templom falait) felépítettek egy kis házat, s abban étkeztetik a hajléktalanokat, igen egyszerű körülmények között, a szerzetesek
maguk szolgálnak fel nekik, s együtt esznek velük. (De számtalan más tanúságot felsorolhatnánk példaként, s majd a
következő részben kerítek is rá sort.)
A másik oka annak – folytatja János atya – hogy nem eléggé átütő erejű ma a kereszténység: a szellemi-lelki elerőtlenedés. Kevés olyan keresztény él ma, aki igazán hisz az örök életben, Krisztus feltámadásában s abban, hogy ő
maga is fel fog támadni. A legtöbb kereszténynek ma valami homályos, gyenge hite van („valaminek kell lennie...” –
mondják) – emiatt van az, hogy a hitünk nem eléggé formálja az életünket, hogy kevés a radikális keresztény életet
(= a szeretetet) élő ember. Az ókorban azért terjedt el olyan gyorsan a kereszténység, mert az életüket is feláldozták
sokan a hitükért, s nem hasonultak a környező világhoz. Szeretett Istenünknek az a szándéka, hogy jelen legyen az
ember életében, és vele maradjon mindaddig, amíg az ember is vele akar élni. Krisztust követve legyünk a remény
emberei! Itt az alkalmas idő, arra, hogy a szeretet és a remény jelévé váljunk, hogy lássa a világ: csak Krisztus adhat értelmet és jövőt az embernek. ”
A (krisztusi) társadalmi tanítás közvetlen célja abban rejlik, hogy mindazokat az elveket és értékeket felmutassa,
amelyek alapján emberhez méltó társadalmat lehet felépíteni. Ezt az elvet a szeretet meghatározó szerepe világítja
meg „amely Krisztus tanítványainak ismertetőjegye” (Jn 13,35). Jézus „arra tanít minket, hogy az emberi tökéletesedésnek, és ezért a világ átalakításának is alapelve a szeretet új törvénye” (Mt 22,40; Jn 15,12; Kol 3,14; Jak 2,8
A személy viselkedése akkor teljes értelemben emberi, ha a szeretetből táplálkozik, szeretet ad és szeretetre irányul.
Ez az igazság társadalmi területre is érvényes: a keresztényeknek mély meggyőződéssel kell hitet tenniük róla, és
életükkel kell tudniuk megmutatni, hogy a szeretet az egyetlen erő (1Kor 12-31-14,1), amely a személyt és a társadalmat tökéletességre, és a történelmet jóra képes vezetni. Jézus tanítása olyan képet tár elénk Istenről: Aki szeretettel fordul felénk, szeretetre hív minket és azt akarja, hogy iránta való szeretetünket embertársaink szolgálatával is
mutassuk ki. S nem érdemes abban sem kételkednünk, hogy alkalmasak vagyunk e szeretet parancs teljesítésére, hanem kezdjük el kimutatni szeretetünket. Amikor fölmerül bennünk, hogy –„dehát mit tehetek én, egy csepp a tengerben?”–, akkor Kalkuttai Teréz anyát idézem: – „Az egy csepp is hiányzik a tengerből, ha az nincs benne! ”– és
Teréz anya bebizonyította, hogy ez valóban ilyen egyszerű.
Jól tudjuk, hogy a mindennapi életben milyen nehéz felismernünk a kerülendő rosszat és a megteendő jót. Értelmünket is sokszor homály fedi, máskor pedig akaratunk bénul meg, amikor jót kellene tennünk vagy éppen akaratunk
nem képes arra, hogy ellenálljunk a rossz megtételének. Lelkiismeretünk szüntelenül a jó és a rossz megkülönböztetésén fáradozik, legalábbis, ha helyesen működik, s készségesek vagyunk hallgatni indításaira. A Jézus által megígért Szentlélek, akit a mi Urunk az Igazság Lelkének nevez, ezt a lelki tevékenységet segíti. Ebben az értelemben a
Szentlélek a lelki megújulás forrása és ösztönzője. Ha hallgatunk a Lélek sugallataira, elindulhatunk a Krisztuskövetés útján. Történelmi hivatást jelent a reményünk. A rossz a jó hiánya, miként a sötétség a fény hiánya. Sohasem
a sötéttel kell harcolnunk, inkább ablakot kell tárnunk. Azzal a puszta ténnyel, hogy beáramlik a fény, megszűnik a
sötétség.
(Tóth Marianna)
Felhasznált irodalom:
Aristides kémjelentése Kr.u.117-118-ban, Háló Gyuláné Ágnes kutatása, 2009
Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, Budapest, Szent István Társulat, 2007
Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Budapest, Vigília, 2008
Székely János segédpüspök előadása, In: Lélek Szava, 2008/1.
Tomka Miklós: Egyház a társadalomban (jegyzetek a társadalmi tanításhoz) Budapest-Piliscsaba, Pázmány Társadalomtudomány,
2007
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HIRDETÉSEINK
Szeptember 2-án, szerdán délután 6 órakor kezdődik a FELNŐTT HITTAN
(keresztelési és elsőáldozási előkészület), a dunaharaszti főplébánián, a fogadóóra
után. Kéthetente tartjuk ezt a foglalkozást felváltva a Biblia órával.
A BIBLIAÓRÁK szeptember 9-én kezdődnek, este 6 órakor, a fogadóóra után a Dunaharaszti
Főplébánián. Mindkét foglalkozásra szeretettel várjuk az érdeklődőket.
A TANÉVNYITÓ ünnepi szentmise (a VENISANCTE) szeptember 20-án, vasárnap lesz mindhárom
templomban. A hittanórákra szeretettel várjuk a gyermekeket. Az óvodai hittan csak októberben kezdődik.
A BETEGEK SZENTSÉGÉT október hónapban szolgáltatjuk ki idős és beteg testvéreinknek.
A JUBILÁNS HÁZASPÁROK HÁLAADÓ SZENTMISÉJE
Dunaharasztin november 15-én, vasárnap ½ 11 ódakor,
Taksonyban pedig november 22-én lesz ½ 9 órakor.
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT rendez a taksonyi karitász-csoport november 14-én este.
AZ ADVENTI HANGVERSENY
Dunaharasztin december 6-án, vasárnap délután 4 órakor, Advent 2. vasárnapján,
Taksonyban pedig december 13-án, Advent 3. vasárnapján lesz, este 5 órakor.
A KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE
A dunaharaszti nagytemplomban este 10 órakor, a Ligeti és a Taksonyi templomban pedig éjjel 12 órakor(éjfélkor lesz).
ŐSZI KIRÁNDULÁS, zarándoklat Szeptember 26-án, szombaton, vagy október 10-én lesz. Az úticél és
útvonal még nincs végleg eldöntve.

TÁJÉKOZTATÁS:
A templomkert parkosításával kapcsolatban nincs újabb fejlemény.
Ebben az évben a plébánián szeretnénk az ősszel a melléképületet renoválni. A tetőszerkezet nagyon rossz állapotban van. A födém is javításra
szorul, tudniillik a garázs mennyezetének állaga veszélyezteti a kántor úr
autóját. A fényképen a dunaharaszti
nagytemplom akadálymentesített oldalbejáratát mutatjuk, ezen kívül a főbejárat lépcsői is felújításra kerültek.
András atya
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TEMPLOM-TÉR
A jó templomnak kettős feladatot
kell megoldani: védelmet és nyitottságot kell egyszerre sugároznia – a
hívők számára az egybetartozás, a
védettség, az Isten-közelség élményét kell kifejeznie, de a világ felé is
nyitottnak kell maradnia. Isten háza,
hivalkodásával elriasztó épületcsoda
helyett, belépésre bátorító, barátságos lak legyen. Igen, a templomnak
is térítenie kell.
A szocializmusban gyakran hangoztatták, „a pap menjen a templomba”,
„hinni csak a templomban kell” és
ezekhez hasonlókat. A cél egyértelmű volt, eltávolítani az egyházat az emberektől, a papokat a hívektől, és ez által a vallásos gondolkodást, a hitet kitörölni a fejekből; a kitartó híveket elbizonytalanítani és egyfajta rejtőzködő életmódra kényszeríteni. Istent nem csak
kizárni a közéletből, de bezárni a falak közé, kerítések mögé. Ezt különböző módszerekkel égették bele mindenki tudatába, sajnos még a hitüket gyakorló, templomba járó emberekébe is.
Most pedig itt áll a mi Szent Anna templomunk, teljesen nyitottan, várva a lelki épülésre vágyókat, azokat, akik közösségben kívánják megélni hitüket. Főleg azokat, akik eddig még nem vették a bátorságot, hogy belépjenek Isten
házába, a bennük lévő spirituális vágy ellenére.
Jelképpé válik a tér. A nyitottságé és azé, hogy Isten mindenkire vár.
Hat évvel ezelőtt, Hufnagel Béla barátom, aki tagja volt a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, elindított valamit,
aminek eredménye ez a megújult tér. Lehet, hogy nagy szavaknak tűnnek, de a KÉSZ arra bíztatja tagjait, hogy vegyenek részt a helyi közéletben és a civil világból segítsék az
egyházat. A cél a nyitás, a bezártság megszűntetése, a keresztény értékrend direkt és indirekt közvetítése. A kulturális
és társadalmi-politikai előadások mellett, a templom környezetének megszépítése is ezt szolgálja. Emlékműállítás, kertépítés, közösségi ház az elmúlt évek munkájának eredménye.
Civilszervezetek, szakemberek és minden segíteni tudó bevonásával, a Közjóért közalapítvány támogatásával valósulhatott mindez meg. A fizikai megvalósuláson túl, értékteremtés, példaállítás vezérelt mindenkit, és talán ezzel egy új korszak kezdődött el Taksonyban. Reményeink szerint egyre
többen lesznek, akikben él a hit, hogy lehet változtatni a
„közállapotunkon”. Mindig voltak kritikus, sőt szkeptikus
hangok, de még ezek is sokat segítettek. Azért, ha valami elkészült, az elismerés lényegesen erősebb volt. A búcsú
szombati közösségi napok hangulata, a gyerekek és fiatalok
öröme, bíztató mosolyok, fiatal párok esküvő után, egy
imádkozó vagy csak pihenő idős ember látványa, mind bizonyítja, érdemes volt.
Az elkezdett munka találkozott az önkormányzat és Kreisz
László polgármester úr elképzeléseivel. Beer Miklós püspök
úr és Láng András plébános atya teljes támogatásával, az egyházi területet is érinthette a beruházás. Az álom folytatódhatott. Ami itt megvalósult, igazolta, hogy helyes az irány.
A munkálatokat hosszú tervezési, engedélyezési és pályázási előkészületek előzték meg. Itt kell megemlíteni a tervezőket: Nagy Ferenc és Szabó Dániel a PAGODA Kft. kert- és tájépítő mérnökei, a zenepavilon terveit a taksonyi
Érces tervező mérnöki iroda készítette, Érces Ferenc mérnök vezetésével. A munka megfelelő műszaki felügyeletét a
Taksony települést üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője, Rung József mérnök-közgazdász látta el.
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Az első hetek a rombolásé, földmunkáké voltak.
A Fő tér generál kivitelezője VIANOVA Zrt.
Csonki Zoltán igazgató és Süle Gábor vezetésével. A tér egész hosszában megtörtént a vízvezeték teljes rekonstrukciója. Az 1 kV-os légvezeték
és a kábeltelevízió vezetéke a föld alá került, a
KisDunavill szakembereinek munkájával. 1700
négyzetméter térkővel burkolt felület, több mint
1600 négyzetméter, öntözőrendszerrel ellátott
zöld felület, benne most ültetett 29 db fa és több
mint 750 cserje és számtalan virág. A parképítés
a taksonyi Tamás Kert Kft. csapatának gondos
munkáját dicséri. Megújult a templom előkertje
és lépcsője. A pihenést szolgáló öntöttvas köztéri
padok, kerékpártároló (Nagy László lakatosmester és kollégái készítették), oszlopon álló hulladékgyűjtők a tisztaságért, 12 db autóparkoló,
benne két parkoló a mozgáskorlátozottak számára. A hangulatos közvilágítást nyújtó 18 db kandeláber és díszkivilágítás. A teljes terület felszíni csapadékelvezetését
szolgáló 170 méternyi rácsos folyóka és alatta 140 méter gravitációs csapadékvíz elvezető csatorna, egy 60 köbméteres befogadó tartállyal, melyből a zöldfelületek automata öntözéséhez szükséges vízmennyiséget biztosítják.
A tér központi helyén épült fel ez a csodálatos zenepavilon, amely stílusában a templom épületét idézi. Amire nagyon büszkék lehetünk, hogy megépítése teljes egészében taksonyi mesteremberek munkáját dicséri. (Bencze Ferenc
kőművesmester, Ruff Mátyás ácsmester, Duhonyi János bádogos mester, Tiefenbeck Flórián kőfaragó mester,
Suhajda János villanyszerelő mester és kollégáik) Sokan félnek attól, hogy lesznek, akik nem képesek a helynek
megfelelően viselkedni, ezért a biztonságot és a rongálás megelőzését térfigyelő kamerák segítik, amik közvetlenül a
rendőrségre vannak bekötve.
Mindez 109 millió forintba került!
Ebből a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a kisléptékű településközpont rehabilitációs pályázaton 87,1 millió forint támogatást nyert
Taksony, európauniós forrásból. A beruházást, további közel 10 millió forinttal támogatták Taksonyban működő vállalkozások (OSI Hungary Kft.
Farkas Művek, Do-Beton Kft, a közeljövőben megépülő horgászkemping
tulajdonosa, Kovács Csaba). A tér,
egyházi területre eső, teljesen elkülönülő, de megvalósulásában egységes,
beruházását a Közjóért Közalapítvány
finanszírozta.
Ami itt elkészült, a Taksonyban élők
és vendégeink örömére kell, hogy
szolgáljon. Nehéz helyzetben vagyunk. A társadalmi és politikai helyzet nem kedvez sem az egyházaknak, sem a civil szervezeteknek, sem az önkormányzatoknak. Azonban a kis közösségek önállóságukat, önvédelmi erejüket nem veszíthetik el. Ennek alapja, hogy legyen kapcsolat a helyben lakók
között, érezzék sajátjuknak a települést. Szükség van olyan terekre, ahol az „együtt lenni” érzése magával ragadhat
mindenkit. Egy ünnep, szabadtéri koncert vagy adventi vásár nagyszerű lehetőség az együttlétre. Itt az újabb helyszín, használjuk ki! A templomkert megújulása után megtelt élettel. Remélem, ez történik a „Fő tér” további történetében is. A munka pedig folytatódik!
Talán még sohasem volt ilyen nagy szükség a reményre, melyet Istenben találhatunk meg. Sokan érzik úgy, nem érdemes, és nem is lehet semmit tenni. Ha a szép parkba, kertbe vagy a templomba az épület érdekessége, netán szépsége miatt betérők közül egy is úgy érzi, hogy szólt hozzá Valaki, nem volt hiábavaló az igyekezet.
Szalai János
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AZ V. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ
Immár ötödször szervezték meg a Váci Egyházmegyei Találkozó, amelyre idén
június 26-án és 27-én Ludányhalásziban került sor. Az idei találkozó mottója
Mt 10,32-33 verse volt:
„Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt,
én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.
De aki megtagad az emberek előtt,
Azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.”

Elöljáróban szeretném meg-

jegyezni, hogy nem szeretem a túlzott öntudatot, a
büszke embereket, de a másik véglet: a bátortalanság, a
hit nem vállalása legalább
ennyire rossz.
A találkozókra nagy szükség
van. Látnunk kell egymás
hitét, lelkesedését, a Szentlélek bennünk működő erejét.
Az V. VET is gazdag programmal várta az odalátogatókat. A Szent Anna kórus
több tagja, és egyházközségeinkből közel ötvenen erősítettük az együvé tartozás érzését.
Jó tudni, hogy hazánkban is egyre többen vannak, akik meg merik vallani hitüket, részt vesznek közösségek munkájában, imáikkal segítik, erősítik a közösségeket.
Olvastam egyszer, hogy az ima erőforrás, és az erő a címzettben van. Hiszem, hogy ha többen együtt imádkoznak az ima ereje nem összeadódik, hanem szorzódik.
Arra buzdítok mindenkit, hogy figyelje egyházmegyénk programnaptárát, és szánjon időt arra,
hogy a találkozókon részt vegyen.
Tapasztalatból mondom: GAZDAGABB lesz.
Györke Erzsébet
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tegnap, ma és holnap

J

ó mondás az, aki énekel, kétszeresen imádkozik! (Szent Ágostontól származnak e szavak.)
A zene minden kétséget kizárólag felemel a földről és az extázis állapotába hozza az embert.
Régi korokban az embereknek nem volt lehetőségük arra, hogy hátradőljenek munkájuk után és hallgassanak különféle zenéket, énekeket, így sokkal gazdagabb volt az énekkultúrájuk, mint a ma élőknek, mert ha
szórakozni akartak, maguknak kellett azt megtenni.
Ez a fajta szellemi aktivitás igen sok kincset tartalmazott. Az adott nép kultúrája, lelkivilága mind bekerült az emberek dalaiba. A dalok, amiket napjainkban énekelünk, java részt az egyszerű emberektől származnak, legalábbis alapjaiban népi ihletésű énekekről van szó.
Természetesen, az idők folyamán sok-sok változáson mentek keresztül, az énekeket egységesítették, amivel én személy szerint nem értek egyet, mert így eltűnt az adott közösség kultúrája, viszont a másik oldala a dolognak, hogy
kijavították azokat a hibákat a költők és művészek, amiket az emberek esetleg nem vettek észre.
Elsőként Tárkányi Béla költőt szeretném bemutatni. Született 1821-ben, meghalt 1886-ban. Római katolikus pap
volt, s mint egri kanonok, fejezte be pályáját. A vallásos költészetnek máig is legnagyobb hatású művelője volt, imaés énekeskönyveit mindenütt forgatták.
A mai hozsannás könyvükben nagyon sok dallam
és szöveg finomítását ő dolgozta ki. Gondolok itt
az évközi misekezdő énekekre: Kegyességgel
hívsz, ó Jézus…, vagy Egybegyűltünk, ó nagy Isten…
Jó barátja Zsasskovszky Endre. Született 1824ben, meghalt 1882-ben. Orgonaművész és zeneszerző. Atyjánál kezdte zenei tanulmányait, majd
miután Egerbe kerültek, jogot tanult. 1851-52ben, Prágában Pitsch Károly orgonista növendéke
volt. 1850-ben kinevezték az egri főszékesegyház
orgonistájává, később az egri tanítóképző zenetanára lett. A prágai egyházi zeneegyletnek, a salzburgi Mozarteumnak és a római pápai zeneakadémiának tiszteletbeli tagja volt. Művei külföldön
is gyakran felhangzottak. Magyar egyházzenei
művek (misék, gradualék, offertóriumok, Tantum
ergo-k stb.), pedagógiai munkák (Gyakorlati
orgonász,
Eger,
1880);
kóruskiadványok
(Palestrina, Eger, 1876) fűződnek nevéhez.
Általában együtt dolgoztak. Ha megnézünk egy
hozsannás éneket így szerepel a nevük, TárkányiZsassokvszky.
Több énekeskönyvből, kiadványból állították
össze a mai liturgikus énekeinket.
Hogy kicsit pikánsabb legyen a dolog, most egy
különleges éneket mutatok be, bízom, sokan felismerik!
>>
Ez az ének már 1626-ban lejegyzésre került.
Igen! Jól látja mindenki, ez a Jézus szíve litánia
ősi változata, akit érdekel, szívesen megmutatom
a teljes anyagot.
Ez lett volna a tegnap éneke, vagy azt mondjuk,
igen, ez a tegnap, a ma és a holnap éneke! Vajon tiszteljük őseinket ily módon, hogy nem mondunk le az értékekről?
És milyen a ma ember éneke?
Napjainkban tele vannak az emberek passzivitással. Hallgatom, és nem csinálom – mondják. Nézzük meg egy mérkőzés végét, esetleg egy iskolai záró ünnepséget, vajon hány felnőtt és gyermek zengi a himnuszt?
Ha ez a mai zenei igény, mi lesz a holnappal?
Fel kell keltenünk magunkban a vágyat, hogy én több akarok lenni a zene által, hisz csak így tud fennmaradni ez a
természetes szépség. Merthogy az ember ékszerei közé tartozik az ének!

Tamás
27

Krisztus fénye

2009. Szent István

Akik gyermekeinket nevelik… 2/
(Pozsgai Nóra interjúja)
Bagó Lászlóné, Gémesi Éva, 30 éve óvónő, 1980 óta dolgozik a dunaharaszti Napsugár óvodában. Öt felnőtt gyermek édesanyja.
–
–
–
–
–

Mama. Éva néni tényleg tündér?
Tényleg.
Tud varázsolni is?
Tud.
De nem szokott, amikor az oviban van.

Dehogynem szokott! A félénk gyereket bátorrá, az erőszakosat szelíddé, az önzőt közösségivé,
és talán a szülőket is kicsit jobban-szeretni-tudókká… Aki találkozik vele, utána többnek, jobbnak érzi magát. Mi ez, ha nem a legnagyobb varázslat? Úgy hívják: szeretet.
– Jól tudom, hogy gyermekkorodtól pedagógusnak készültél?
– Nem egészen. Édesapámtól ajándékba kaptam Gárdonyi regényét, az Isten rabjait, és valószínűleg ennek hatására először apácának készültem. Olyan akartam lenni, mint Szent Margit. Úgy
éreztem, akkor tudok igazán Istennek élni, ha nem a világban élek,
hanem „bezárva”, de mindenkinek alárendelve – mint ő. Aztán később, a kántorképzőben egy kedves tanárom lebeszélt erről,
mondván, nem valók oda az ilyen túl életvidám emberek. (nevet)
Az ember fiatal korában magasra teszi a mércét, elérhetetlen dolgokat tűz ki, de ez által talán jobb lesz. Aztán rájön, hogy túl nagy
fába vágta a fejszéjét. Legalább azt a kicsit kell a saját tehetségemhez mérten jól csinálni, amit elvállaltam.
– Azonnal megtalálod az utat a gyerekekhez, értesz a nyelvükön,
árasztod magadból azt a derűt, melegséget, biztonságot, amire a
kicsiknek szükségük van – az ilyen óvó nénire mondjuk, hogy
„tyúkanyó” típus, ugyanakkor határozottan nevelsz is. Ez egy
adottság? Jó pedagógusnak születni kell? Vagy, adottság híján
akarattal megtanulható?
– Mint mesterség megtanulható, de azért szükséges hozzá adottság. A csoportunk másik óvónője, a váltótársam alapvetően nem
ilyen /keresztény/, de formáljuk egymást: ő tanul tőlem, változik,
„tyúkanyósabb” lesz, és én is tanulok tőle más területen.
– Hozzád öröm szülői értekezletre menni. Egyenként beszélsz minden gyerekről, mindegyikükben a jót emeled ki, azt,
hogy miben fejlődött, miben tehetséges. A problémákról is olyan szeretettel és elfogadó légkörben esik szó, hogy a
szülőkben nem ellenállást vált ki, hanem inkább még tanácsot kérnek.
– Minden gyerek az által lesz több, ha dicsérjük, ha észrevesszük benne, ami jó. Ez nem mindig megy magától. Ehhez kell segítséget kérni a Jóistentől. Mint mindenkinek, nekünk is vannak rosszabb napjaink, ilyenkor nagyobb türelemre van szükség.
– Van különbség a mostani és a harminc évvel ezelőtti gyerekek között?
– Ég és föld. Akkor a szülőnek és a pedagógusnak volt tisztelete. A liberalizmus ezt szétzilálta. Talán tudatos rombolásról van szó, amely a családok ellen irányul. A szülők hajszoltak, rohannak. Otthon a gyerek megszokta, hogy ő
az úr a háznál. Döbbenetes látni, ahogy a szülő könyörög a gyereknek, hogy tegyen meg valamit. (Nekünk, óvónőknek meg kell küzdenünk azért, hogy a gyerek előtt tekintélyünk legyen. Az ő érdekében. El kell telnie egy vagy két
évnek, mire ezt elérjük). Ez nem jelenti azt, hogy jobban szeretik a gyerekeket. Rájuk hagyjuk, mert így könnyebb,
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bekapcsoljuk nekik a mesefilmet, és ezzel „elintézzük” őket. Nincs idő, hogy szép szóval neveljem, inkább mindent
ráhagyok. Ezért vannak a tanárverések is, mert a szülő kimenti a gyereket a felelősség alól, bármi rosszat is tett.
– Hogyan tudnánk jobban szeretni a gyermekeinket?
– Amíg teheted, mesélj nekik! Ha csak teheted, minden nap töltsd el vele azt a személyes tíz-tizenöt percet elalvás
előtt. Legjobb, ha fejből mesélsz, így a gyerekek maguk is alakíthatják a történetet. A mese bensőséges kapcsolatot
teremt, ezt nem szabad kihagyni. Hány gyerek van, aki azt mondja: az én anyukám sose mesél. „És bejön hozzád elköszönni?”– kérdeztem az egyik kisfiút. „Nem, azt se szokta, de egyszer bejött, amikor lázas voltam!” És ez a gyerek esetleg anyagilag mindent megkap, de éppen a legfontosabból csak morzsa jut neki. Érzem: az ilyen gyereknél
nagyon sokat kell pótolni.
– Neveled a szülőket is. A hirdetőtáblára mindig ki vannak tűzve idézetek, pl. Teréz anyától, vagy csak egy mondatos
nevelési tanácsok. Sokszor egészen konkrétan találva érezzük magunkat.
– Gyerekneveléssel kapcsolatban tudatosan teszek ki szövegeket. Ezek legtöbbször a szeretetről szólnak. Ez segítség
a felnőtteknek, de főleg azért kell, hogy a szülőkkel egy felé húzzunk. Látniuk kell, merre megyünk. Ha látom, hogy
a gyerekkel valami nincs rendben, akkor megkeresem a szülőket. Előbb-utóbb kiderül, hogy az apa és anya közt van
gond – a gyerekek erre nagyon érzékenyek. Nem tudom, talán nem helyes beleszólni az életükbe, de úgy érzem, segítenem kell. Megpróbálom őket rábeszélni a türelemre: ne rohanjanak rögtön válni. Ha csak egy picit hozzásegítem
őket, hogy ne dobják el azt az öt-tíz együtt töltött évet, az már jó dolog.
– A te csoportodba belépve érzékelhető a hit légköre, érezni, hogy itt valami több van.
– Azt gondolom, hogy vannak hivatások, ahol a kereszténység nélkülözhetetlen: ilyen az orvosi, ápolói és a pedagógus pálya. Az egész tevékenységet más dimenzióba helyezi. Fölemeli. Áthatja a hivatásomat a hitem. Időnként az
ember fél, hogy ellaposodik a hite, és akkor elmegy egy Cursillóra, egy házas hétvégére. Utána majd’ szétfeszít a
Szentlélek. Férjemmel is egy lelkigyakorlaton ismerkedtünk meg. Az ilyen házasság is más alapokon áll. Mi már
harminckét éve vagyunk együtt, és itt van az öt gyönyörű gyermekünk. A közösségünk is nagyon sokat segít, még ha
csak havonta találkozunk is. A családpasztoráció részeként indultak annak idején a házasközösségek, mi a
Dunaharasztin legelsőként megalakult közösség tagjai vagyunk.
Az én csoportomból húsz hittanos van, majdnem az összes gyerek – óriási eredmény. Sok megható élményem van
róla, hogy milyen fogékonyak a kicsik a hitre. Egy fiúcska például, egyszer odabújt hozzám, és azt mondta: „Éva
néni, beszélgessünk most Jézusról!” Vagy karácsonyra azt kérte a Jézuskától, hogy a szülei mindig boldogok legyenek. A szülők is érzik ezt a légkört. Ezért is van, hogy a csoporton belül nem okoz gondot, hogy a Jézuska jön karácsonykor, és ott a Betlehem – el is játsszuk. A kicsik is elbábozhatták a történetet a figurákkal, nagy élmény volt nekik. Idén az Idősek otthonában és az óvodában is előadtuk a kis Jézus születését a hittanosainkkal. Nagyon megható
volt.
Ki vannak téve képek, idézetek az asztalom fölé is, hogy midig szem előtt legyen.
– Adódik a kérdés, hogy kinek a képe van kint: ki a „kedvenc” szented?
– Szent Margit volt a gyerekkori nagy-nagy példakép. Kicsit rossz volt nekem, mert nővéreim nevéhez mind kapcsolódott egy-egy szent: Anna, Ágnes, Márta. Szent Éva nincs, sőt, Éva nem éppen pozitív figura a Bibliában (nevet).
Margit után Teréz anya áll közel hozzám. Ő fantasztikus, utánozhatatlan. Sokszor van olyan érzésem, hogy sokkal
többet kellene tennem ezért a világért. Aztán arra gondolok, hogy talán az is valami, hogy ezt az öt gyereket így felneveltük. És ha az ovisok közül csak egyet is sikerült közelebb vinni Istenhez…
–Ovisaid visszajárnak hozzád?
– Igen, még gimnazista korban is. Jó érzés! Nyakamba ugranak, ha az utcán találkozunk: talán adtam valami pluszt,
aminek hasznát vették. Most éppen felújítjuk a házunkat. Egy régi óvodásom meg akart látogatni, de mondtam neki,
hogy most nagy munkában vagyunk. Erre beállított és segített, dolgozott a többiekkel. Egyébként jó alkalom ez arra
is, hogy kiderüljön, milyen fantasztikus kincs a nagy család. Nem kell mondani, hogy csináld már ezt vagy azt, öszszetartó a csapat, mindenki segít. Nem csak a munkában, hanem a bajban is tapasztaljuk, hogy milyen hatalmas erő
van egy nagycsaládban. Már ha csak azt nézzük, hogy ennyi ember imádkozik valamiért…
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AZ ÉN HAZÁM – MÁRIA ORSZÁGA
Közeledvén Szent István királyunk ünnepe – amely
egyúttal a dunaharaszti templom búcsúja – mivel is
foglalkozhatna egy igaz magyar, mint édes hazánkkal,
oly sok vihart átélt, megcsonkított, kifosztott, Máriának
felajánlott országunkkal. Elhangzott egy eretnek mondat
az egyik levitézlett vezető politikus ajkáról: „Mária
levette kezét Magyarországról.” Ez – bárhogy is
szeretnék egyesek – sohasem következik be. Mária
országa fennáll örökké, akárcsak a Jézus Krisztus által
alapított Egyház, melyen a pokol kapui sem vehetnek
erőt soha.
Bennem is visszhangzik – mint az általam igen tisztelt Mindszenty József bíboros-hercegprímásban – Vaszary
Kolos hercegprímás millenniumi beszédének megállapítása, hogy: „bár kard szerezte meg, de a kereszt tartotta fenn
Magyarországot.” A honfoglalást tulajdonképpen Szent István fejezte be, amikor Krisztushoz vezette népét és
kereszténnyé tette állami és társadalmi berendezkedésünket. Sajnos ettől ma nagyon távol van hazánk és Európa. Szent
királyunk halála előtt, 1038. augusztus 15-én országát és koronáját a Szent Szűznek ajánlotta, akit mi magyarok azóta
Magyarok Nagyasszonyának, Magyarok Pátrónájának hívunk, ugyanakkor országunkat Regnum Marianum-nak, Mária
Országának nevezzük. A sajátosan magyar „Regnum Marianum” eszme azt jelenti, hogy Mária védi országát, mi pedig
hűen kövessük krisztusi hitünket és juttassuk érvényre ma is – állami és társadalmi életünkben szintén – az evangéliumi
tanítást. Fáj a szívem látva, hogy szűkebb pátriámban és az egész országban is egyes templomba járó hívek nem ezt
követik. El kellene gondolkozni, két urat nem lehet szolgálni. Néhány baloldali politikus keresztény tagozatra hivatkozva,
félrevezeti a népet. Eszméjük nem egyezik a krisztusi tanítással.
Ma sokan elárulják az édes hazát pénzért, karrierért, föld kínálta örömökért, nem gondolván a mennyei hazára,
ahol ez nem előny, hanem hátrány lesz. Aki el szeretne jutni az égi hazába, ha itt szegényen is, de becsületesen kell élnie.
S jaj azoknak, akik megbotránkoztatnak! Farizeusok módjára mást mondanak, és mást tesznek. Nem szeretnék a helyükbe
lenni… Terrorizálják azokat, akik félnek és függnek tőlük. Én csak ismételni tudom II. János Pál pápa szavait: „Ne
féljetek!” Az én mottóm: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?”
A mai nehéz időkben ki kell tartani magyar hazánk mellett. Ma divat megosztani hazánkat, hangoztatva a
különféle nemzetiségi származás felvállalását, ami anyagi előnyökkel jár. Teszik olyanok, akik régen ezt nem vállalták.
Én régen sem tagadtam meg származásomat – volt is kellemetlenségem már gyermekként –, de mindig magyarnak
vallottam magamat. Nevelőapám bölcs mondását még mindig hallani vélem: „Lányom, soha ne tagadd meg őseidet, de
magyar vagy, magyar földnek eszed kenyerét.” Ha mindenki így tenne, nem lenne megosztott ez az ország.
Verseimmel most ismét szeretném gondolkodásra késztetni magyar testvéreimet.

A haza hű polgára

Haza, édes haza

Fogadj be édes, hőn szeretett hazám engemet,
Nálam hűségesebb polgárral nem sokkal kérkedhetsz.
Nem hagytalak el, nem is foglak soha, édes haza
Német származású, magyarnak nevelt hű honleánya.

Hazádat, hol bölcsőd ringott, sohase feledd,
Idegenben második hazádat nem leled.
Szíved visszavágyik, mert kísért gyermekkorod,
Szülőhazádtól távol sosem lehetsz boldog.

Ötvenhatban sok fiad ment el idegen országba,
Életét mentette szülőföldjéről távozása.
Volt, akit a kalandvágy vitt az ismeretlenbe,
De sajnos sok köztörvényes ártott hitelünknek.

Ideig-óráig tán nem kínoz a honvágy,
Az idő múlásával visszasírod hazád.
Ősz hajjal, megfáradva, úgy döntesz, visszatérsz,
S szüleid sírjánál végső nyugtot remélsz.

Ma is sokan kénytelenek elhagyni a hazát,
Jobb megélhetés reményének oka a távozás.
Minden ember a saját sorsának kovácsa,
Ő dönti el, mely ország lesz fogadott hazája.

Addig sok boldog s boldogtalan percet élsz,
Semmi nem adnak ingyen, megküzdesz mindenért.
De éltet a remény, egyszer mindez véget ér,
Hazatérsz, megpihensz szülőhazád kebelén.
2009. január 13.

Édes hazám, én nem leszek sohasem hűtlen hozzád,
Ha elutazom, alig várom, hogy visszatérjek már.
Külföldön a sok szép látnivaló örömmel tölt el,
De hamar hazavágyódom, drága szülőföldem.
2009. január 16.

Szent reménnyel bízom, hogy sok magyar testvéremet hatja át a hazaszeretet úgy, mint engem és kitart Mária országáért,
mindhalálig. Úgy legyen.
Sok szeretettel ajánlva: Gömöriné Fajta Anna
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GYÖKEREINK
Búcsúi beszélgetés Makó Istvánnéval
– Kedves Kati néni, tudjuk, hogy lehetőleg minden évben szervezel kirándulást
a ferencesek által gondozott Mátraverebély-Szentkútra, Anna-napkor. Van hagyománya, hogy ide jártok búcsúi zarándoklatra?
– Harasztiban nagyon régi hagyománya van a búcsújárásnak, nagy csoportok
jártak Mátraverebély-Szentkútra, és a közelebb fekvő Péliszentkeresztre.
Mátraverebély főbúcsúja augusztus 15-én, Nagyboldogasszonykor van. Mi, harasztiak, azonban mindig Anna-napkor szoktunk zarándoklatra menni. Valamikor a nagypapám is járt, de ők gyalog tették meg az utat. Szekér is kísérte őket,
aki fáradt volt, vagy gyengébb, az azon utazhatott, és a szekér vitte a zarándokok holmiját. Az útvonalon lévő falvak lakói fogadták a zarándokokat, szállást,
étket adtak nekik, ha szalmán is aludtak, kipihenték magukat, majd folytatták
útjukat. Napokig mentek. Az édesanyám is sokat járt, és mindig mondta, hogy jöjjek. De abban az időben, három
műszakban jártam dolgozni, és nagyon tiltották is a vallásos életet. A kép, amit bemutatok, kb 30 éve készült a haraszti zarándokcsoportról, Mátraverebélyen. Középen, az első sorban áll édesanyám.
– Mióta szervezed magad a búcsúi csoportot?
– Körülbelül tíz éve ennek. A közvetlen elődeim Fajta Józsefné Náncsi néni és Kreisz Éva néni voltak. Náncsi néni
azonban már idős, most kilencvenhét éves, Éva néninek – ő azóta meghalt – fájtak a lábai, és így megkértek engem,
hogy vegyem át a stafétabotot.
– Mekkora a létszám?
– Most legutóbb, egy nagy busz volt teli, több mint ötvenen mentünk. Nagyon örülök, hogy mindig látok új arcokat
közöttünk. Sajnos pap nem szokott velünk jönni, mert Anna-napkor a taksonyiak búcsúja végett mindig nagyon elfoglaltak. Az útra szoktunk virágkosarat készíttetni, amit elhelyezünk az oltárnál, és misét mondatunk a haraszti hívekért.
Amikor Harasztit elhagyjuk, a reggeli imával kezdjük. Nagyon megható.
Azután elimádkozzuk a rózsafüzért. Felváltva szoktuk az előolvasást végezni. Sokat énekelünk. A buszos útra szoktam előkészíteni verseket, ismertetőt,
amit ott felolvasunk. Elimádkozzuk a Szűz szülője Istennek, és a Most segíts meg, Mária imádságokat…
A mostani alkalommal, 11 órakor, a délelőtti szentmisén volt legalább negyven pap, az ország minden tájától. Volt háromnegyed egy, mire vége volt
ennek a misének. Utána volt a körmenet. Gyönyörű zászlókkal, feszületekkel. Szemet gyönyörködtető népviseletbe öltözött lányokat láttunk, Márialányok vitték a Mária-szobrot. A szabadban van mindez, hiszen a templomban nem is férne el ennyi ember. Majd csoportunk részére szabad program
következett. Volt lehetőség ebédelni. Először a paptestvérek ebédeltek, majd
mi kaptunk ételt. A templom mellett volt valamikor egy idősek otthona.
Most az szálláshely, sok fiatal, aki több napra érkezik ilyen alkalomra, ott
száll meg. Ezek a diákok gyalog jönnek. Ebben az épületben főztek nekünk
ebédet, ahogy Ludányhalásziban is milyen jól megvendégeltek bennünket.
Délután volt fél háromkor szabad téren litánia. Rengeteg ember vett részt a
búcsúi ünnepnap eseményein. Majd a mi csoportunk négy órakor keresztutat
végzett. Nagyon szépen fel van újítva a kálvária, a stációk, este az út meg
van világítva. Régen füves volt az út, és csúszott, most nagyon biztonságosan van kialakítva. Imádkozunk, sokat énekelünk. A tizenkettedik állomásnál, ahol Jézus kileheli a lelkét, én szoktam felolvasni. Itthon is ragaszkodom
ehhez, mert ez a rész annyira megrendíti a szívemet. Hat órakor volt ismét
szentmise, és azután is körmenet. A misét a Te Deum és a Himnusz eléneklésével zártuk, ahogy itthon is szoktuk, körmenet után. Elénekeltük a Székely
himnuszt, a Boldogasszony anyánk, az Uram, jó nekünk itt lenni éneket.

Dunaharaszti zarándokok,
2009. Szent Anna nap,
Mátraverebély-Szentkút
Kép: Új Ember
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Felmentünk az oltárhoz, a lourdi szobornál gyertyát gyújtunk, imádkozunk az otthon maradottakért, az elhunytjainkért. Nekem itt mindig nagyon nehéz, könny szökik a szemembe. Mindenkinek van halottja, nagyon sok az özvegyasszony közöttünk. Sokan kiöregedtek, betegek.
Aztán hazaindulunk. Olyan öröm számomra, amikor megérkezéskor, este elbúcsúzunk, és azt mondják: – Katikám,
köszönöm ezt a szép napot, olyan csodálatos volt, úgy feltöltődtem. És akkor azt gondolom, hogy mégiscsak érdemes törődni a szervezéssel, bár ez izgalommal jár, hiszen én – mondhatom – felelek is az utazásért, az emberekért.
– Említetted, hogy három műszakban jártál dolgozni. Hol történt ez?
– 51. június 1-én kezdtem a munkát. Negyven évig jártam a gyapjúfonóba, három műszakba, majd az utolsó három
esztendőben kerültem kicsit kényelmesebb munkakörbe, amikor a raktárban tevékenykedtem.
Normában kellett teljesítenünk, az úgynevezett előkészítőben. Tizenöt évesen kerültem oda, a nyolc osztály után
nem volt kedvem tanulni. Úgy mondtuk, hogy bandákban járnak a fiúk és a lányok. Jártunk táncolni. Csatangoltunk.
A fiúk hazakísértek minket, az utcán álltunk, a kapuban beszélgettünk sokáig. Szórakozni is bandában mentünk, párosával.
A munka felvételénél egy kicsit csalnom kellett az életkorommal. Vékony kislány voltam, copfom volt. Személyim
sem volt, de Wágner-lányként felfogadtak. Anyukám is, édesapám is ott dolgoztak. Ez a Soroksári úton volt. Apukám később elment Csepelre, az öntödébe. Anyukám szövőnő volt, apám gépmester, akkor. Reggel és este, meg délben is bélyegezni kellett. Anyukám aztán otthon maradt, amikor a lányom született 56-ban. Akkor nem volt gyes,
sem bölcsőde, semmilyen támogatás, valakinek otthon kellett maradnia a kicsi gyerekkel. Így anyukám nem kapott
nyugdíjat, csak apukám után, amikor az meghalt.
Akkor élt még a nagymamám is. Szoba-konyhában laktunk, nem voltak akkor még ilyen lakások. Volt még egy féltetős kiskonyha, nyáron odamentünk hátra főzni. Télen a nagyszobában fűtöttünk, és mindenki ott aludt. Jól emlékszem, a nagyszüleim, a szüleim, meg én is.
Emlékszem, nagymamámmal játunk a temetőbe locsolni. Ott álltunk sorba a kerekes kútnál, sokszor tizen voltak
előttünk. Ott voltak szépen sorban a kannák felakasztva. Amikor várakozni kellett, leültünk szépen, és beszélgettünk. Ma már sírkövek vannak, akkor cudar időket éltünk, nem tellett ilyesmire sem.
1956-ban, amikor a földrengés volt, már férjes asszony voltam. Akkor született a lányom. Akkor beszéltük meg,
hogy édesanyám otthon marad, hiszen volt egy idős nagymama, egy kisbaba, valakinek kellett őket gondoznia. És
megbeszéltük, ha majd idős lesz, mi segítjük. Nagyon sokat segített, vezette a háztartást. 81 évesen halt meg anyukám, 16 éve már. A nagymamám 85 éves volt, amikor meghalt, és utolsó percéig dolgozott. 56-ban erősen megrongálódott az otthonunk, kaptunk kölcsönt, és akkor bővítettük több szobával a házunkat, ahogyan most lakjuk. Később építettük a tárolót, a pincét, akkor alakítottuk ki a fürdőszobát, a nagy konyhát. Ezek itt, hátul 43 éve épültek.
Akkor volt a fiam karon ülő gyerek. Én jól érzem így magam, a tágas házban. Sokan porig lerombolták a régi épületet, ám mi nem akartuk, hiszen több nemzedék kötődött hozzá.
Az eredeti portán fakerítés volt, nagy kapuval. Nem volt bezárva. Volt az udvarunkban egy eperfa, nagy szemű eper
termett rajta, idejártak a gyerekek a gyümölcsét enni. Nem volt saját kutunk, a Magyar utca végébe jártunk vízért,
gémeskútra. Télen síkos volt az út, nehéz volt felmenni a dombra a vedrekkel. Hamut szórtak az útra, hogy ne csúszszon. Sok család járt oda a gémeskúthoz. Télen odafagytak a vödrök, és így mostunk. Nem felejtem el, hogy honnan
jöttem. Nem is szabad elfelejteni. Én itt születtem, nem hagyom el ezt a földet sohasem. Nem tudnám elképzelni,
hogy máshol éljek.
– Milyen volt a munka a gyapjúfonóban?
– Amikor először mentem éjszakára, azt gondoltam: – Jaj, csak megérjem a reggelt! Fiatal lány voltam, bizony, féltem. Aztán hány éjszakát töltöttem még el a gyárban! Nyáron olyan volt, mint egy gőzkatlan. De mindentől függetlenül, én szerettem a munkám. Szerettem ott lenni, megbecsültek, szorgalmasan dolgoztunk.
Én nem voltam szövőnő, az előkészítőben dolgoztam. Amíg a szövőszékre rákerülnek a szálak, annak van egy előkészítő folyamata. Van egy orsózó, cérnázó, fűző, felvető folyamat, amíg a fonal rákerül a szövőszékre. Én cérnázó
voltam. Normában dolgoztunk. Minden nap reggel ki voltak írva az előző napi teljesítmények, százalékban meghatározva, úgy tudtuk meg, mennyit kerestünk. A műhelyben nagy táblák voltak kiragasztva, amelyeken ki volt írva név
szerint, ki hány százalékot teljesített. Vásznat, szádát, pokrócokat szőttek ott, inkább pamutból. Talán a háború előtt
dolgoztak fel gyapjút is. Amikor a lányom férjhez ment, akkor kerültem a raktárba. Ott kicsit kevesebb volt a pénzem, de nem is volt annyira megterhelő a munka.
– Téged mindenki ismer, hiszen tősgyökeres haraszti vagy, és énekeltél a Bauer Lőrinc által vezetett helyi hagyományőrző sváb dalkörben, egyházközségedet pedig az egyházadó szedésével szolgálod. Hány család tartozik hozzád?
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– 180 család tartozik hozzám, itt Alsófaluban, a Magyar utcától lefelé. Van egy nagy füzetem, abban vezetek mindent. Nyugtát adunk, és ezek alapján számolok el a pénztárosnak. Van névsorom, arról tudom, hogy kinél jártam
már. A legtöbben szívesen adnak, a nem tősgyökeres harasztiak is. Sokan vannak olyanok, akik egészségi állapotuk
miatt nem tudnak templomba járni, ezek nagyon örülnek a látogatásnak. Legtöbben várják, hogy üljek le beszélgetni,
amit szívesen megteszek. Van, aki csak a kapun kiadja a pénzt, én annak is örülök.
Énekelni most is nagyon szeretek, anyukám is énekelt a kántor mellett, és a sváb dalkörben is. Tőle tanultam el az
énekeket. Anyukámék hatan voltak testvérek. Ő Anna volt, Ruff-lány.
– A Szent István napi helyi búcsúi szokásokról mesélj nekünk még.
– A Szent István nap a falu legnagyobb ünnepe, hiszen a templomunk védőszentje Szent István. A karácsony után ez
a legnagyobb ünnepünk. Mindenki a legszebb ruhájában ment a templomba. A legszebb ruha alatt nem népviseletet
értek, hanem volt úgynevezett búcsúi ruhánk, amit kifejezetten búcsúra, a templomba menetelhez varrattunk. Nekem
szép szürke, angol kosztümöm volt erre az ünnepre.
Búcsú ünnepére, több napra összegyűlt a család, s akkor voltak a jó falatok. Ilyenkor ettünk rántott csirkét, és anyukám citromtortát sütött, az volt a kedvencünk. Csak ilyenkor sütöttünk tortát. Nem volt hűtő, pince sem. Milyen nehéz körülmények voltak! A húsokat leengedtük a kútba. A tortáról az az emlékem, milyen sokáig kellett verni. Ez
hagyományos piskóta, amit lábosban sütött édesanyám. Kettévágta, és citrom levével ízesített vajkrémmel töltötte
meg, azt kente a tetejére is. Megszórtuk egy kis cukorral, és nagyon finom volt.
Akkoriban szokás volt úgynevezett vendéglányt hívni. A fiúk között nem alakult ez így ki. Nekem volt egy
taksonybéli társam, akinek Mária volt a neve, azzal szoktunk cserélni egymás családjánál búcsúi vendégséget.
Anyukám is összejárt Mária szüleivel. Taksonnyal szoros kapcsolatban voltunk. Gyalog sétáltunk át Anna napkor a
templomba. Amikor már nagylány voltam, nagyon tiltották a vallásos életet, nem is jártak annyian templomba, mert
üldöztek bennünket. Bizony a negyven év borzasztó pusztítást okozott.
– Mégis, mikor most, a ludányhalászi egyházmegyei találkozón voltunk, láthattuk, mennyi ember gyűlt ott össze. Hiába minden üldöztetés, a vallásos lelkületet sok emberből nem tudták kiölni.
– Aki csak hallgat, nem imádkozik, az kirándulni megy, de aki énekel és imádkozik, az hitből megy ilyen helyre.
Könny szökött a szemembe a rengeteg ember láttán. Tudják az emberek azt a sok éneket kívülről. Nagyon szeretem
a Máriához szóló énekeinket, virágot teszünk a lábához, és dallal köszöntjük, áldjuk őt, a magyarok Nagyasszonyát.
– Kedves Kati néni, kívánunk neked jó egészséget szolgálatodhoz. Őrizd meg és add tovább hitedet a jelen nemzedéknek. Köszönöm a beszélgetést.
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ALTDORFBAN JÁRTUNK
Altdorf korábbi plébánosa Gerhard Senniger 2007-ben meghívta az aranymiséjére
András atyát és kísérőül engem.
A szentmise 2007. július 31-én 9 órakor kezdődött, ahova 20 perccel kezdés előtt érkeztünk meg, mert a Taksony – Dunaharaszti egyházmegyei találkozó előző nap este
fejeződött be. Ennek záró szentmiséjétől egyenesen a Keleti pályaudvarra mentünk, s
a 21.30-as müncheni vonatról átszállással éppen időben értünk Altdorfba.
Vendéglátónk Albert Börschlein jelenlegi altdofi plébános volt, akit András atya
meghívott a taksonyi templom 50 éves jubileumi ünnepségére, Anna napra, 2008ban. Börschlein atya nagyon élvezte a látványos és igen tartalmas ünnepet. Azzal búcsúzott, hogy visszahívott bennünket Altdorfba, a 2009-ben sorra kerülő Wallensteinjátékokra.
Az év elején állapodtunk meg: július 9-én utazunk, hogy július 12-én részt vegyünk
az ünnepségeken. Jó előre jegyet váltottunk „fapados” repülőjáratra, mert úgy találtuk, hogy ez a legolcsóbb és legkényelmesebb utazási lehetőség Dunaharaszti testvérvárosába. Néhány nappal az indulás előtt tudtuk meg, hogy
ugyanezen a hétvégén látogat Altdorfba a dunaharaszti városi küldöttség is.
A Wallenstein-játékok során – ez évben öt nyári hétvégén zajlott az ünnepség – Altdorf belvárosa szombatvasárnapra középkori várossá alakul. Pecsenyesütők, sörsátrak, kézművesek sátrai lepik el a főteret. A sátrakban
korhű ruházatban mérik a sört, a pálinkát, és kézi fújtatóval szítva a faszén-tüzet dolgozik a kovács. Gépkocsival behajtani tilos, és a gyalog érkezőktől is „vámot” kér az őrség a városkapunál.
Szombat este Altdorf polgármestere látta vendégül a testvérváros küldöttségének vezetőit és a plébánosokat. Utána
bekapcsolódtunk az ünnepségbe, meglátogattuk a főtér sátrait, az egyetemisták, a cigányok, majd a horvátok tanyáját. Sörrel, borral kínáltak, a horvátoknál szilvapálinkával koccintottunk.
Este színpompás felvonuláson mutatkoztak be a vendég zenekarok, küldöttségek, népcsoportok, a korhű ruhába öltözött altdorfiak. A középkori hangulatot fokozta, hogy a sötétség beállta után a felvonulás idejére a villanyvilágítást
kikapcsolták, csak fáklyák és gyertyák világítottak.
A vasárnap reggeli szentmisére András atya meghívta a dunaharaszti küldöttséget, megígérve, hogy az evangéliumot
magyarul olvassa fel és rövid beszédet is mond. A mise elején az altdorfi egyházközségi képviselő testület elnöke
köszöntötte András atyát 40 éves papi jubileuma alkalmából. Szomorúan tapasztaltuk ekkor, hogy csak igen kevesen
jöttek el a dunaharasztiak közül. Később, az evangélium előtt mégis megérkezett az egész küldöttség. A késés oka az
volt, hogy a külvárosi hotel előtt álló busz mindkét rendszámtábláját letörték és elvitték az éjszaka folyamán. Rendőrséget kellett hívni, jegyzőkönyvet felvenni, csak utána tudtak jönni.
Vasárnap délelőtt ismét volt ünnepi felvonulás. Más volt a hangulata, mint az esti fáklyás menetnek, de a verőfényes
jó időben élvezhettük – és fotózhattuk - a középkori jelmezek színes kavalkádját.
A vasárnapi ebédet a „cigány” telepen fogyasztottuk el: galambsültet kaptunk zöldség körítéssel. Nagyon finom volt,
igaz, hogy egy kicsit „cigányosan” kellett fogyasztani.
A Wallensteinről szóló színdarab délután 4-kor kezdődött a hajdani egyetemi épület udvarán. Igen jó helyünk volt: a
második sorban, középen ültünk. Előttünk díszvendégek ültek: többek közt a játékok fővédnöke, a bajor belügyminiszter. Kitűnő előadást láthattunk: altdorfi lakosok játszottak, igen lelkesen. Profi színészeket meghazudtolóan elevenítették meg a 30-éves háború korát, az akkori diákéletet, majd a háború kegyetlenségét. Szünetet nem tartva játszottak két és fél óra hosszat. Bizony még végigülni is hosszú volt, de igen nagy tapsot kaptak.
Az előadás után még zajlott az élet a főtéren. Este 10-kor, mintegy varázsütésre mindenki el kezdett pakolni, sátrat
bontani. Hátfőn reggel nyoma sem volt a középkornak. Közönséges hétköznapra ébredt a város. Éjjel nyom nélkül
eltakarítottak mindent a főtérről.
Hétfőn este a katolikus közösségi házba, a Ronkalli-házba voltunk hivatalosak. Az egyházközségi képviselőtestület
látott minket vendégül azzal a célzattal, hogy a hitéletről, közösségi életről, ünnepek megszervezéséről folytassunk
eszmecserét. Kifejezésre juttatták, hogy a szeretnének kapcsolatot kiépíteni egyházközségeink között. Célszerűnek
találtuk, hogy a kapcsolatfelvétel a kórusokkal kezdődjön, személyes vendéglátással, nem hotelben történő elhelyezéssel. A beszélgetés után beköszöntünk a szomszéd terembe is, ahol a kórus tartott éppen próbát. Sok ismerősre találtunk itt, és kitörő örömmel üdvözöltek minket. Boldogan vették a hírt, hogy kapcsolatfelvételről tárgyaltunk, és
különösen, hogy az énekkarokkal gondoljuk ezt indítani.
Altdorfi látogatásunk igen élménydús volt, sok szépet, érdekeset láttunk, hallottunk. Jól szolgálta az egyházközségek
közti kapcsolatépítést. Rajta kell lennünk, hogy a megkezdett utat folytassuk.

Dr. Tömösy László
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BARANGOLÁS A TÖRTÉNELEMBEN

A TÉRKÉPEK SZERELMESEITŐL A SZÉKELY ROVÁSEMLÉKIG
Gáll Sándor beszélget Dr. Kisari Balla Györggyel
Kedves protestáns barátom ajánlása nyomán jutottam el Kisari Balla György kartográfushoz, aki
megosztotta velem kutatásait. Arról beszélgettünk
a nyugdíjas kutatóval, hogyan jutott el a térképészetben Luigi Ferdinando Marsiglin, a híres polihisztor hadmérnökön át a székelyföldön fellelt,
középkori rovásemlékig.
─ Mi vezette el Marsigli munkáihoz?
─ Úgy jutottam el Marsiglihez, hogy munkám során
kisebb-nagyobb megszakításokkal 30 éven át
Karlsruhéban kutattam, ugyanis jelenlegi ismereteink
alapján ott található a második leggazdagabb magyar
kartográfiai anyag (a legtöbb térképünk Bécsben
van). Úgy keletkeztek a középkor folyamán ilyen
gyűjtemények, hogy a térképet szerető urak, tábornokok, uralkodók családi könyvtárakat hoztak létre, és várrajzokat, térképeket tartalmazó nagy folio-köteteket készíttettek. Így történt itt is. A karlsruhei születésű Lajos Vilmos herceget Lotharingiai Károly halála után Lipót császár
kinevezte a hadsereg főparancsnokának. Lajos Vilmosról meg kell említeni, hogy nagyon tehetséges hadvezér volt,
1691-ben a szalánkeméni csatában súlyos vereséget mért a török csapatokra. A herceg rendkívül sok térképet rajzoltatott, a korabeli nyelv kartenliebhabernek (a térképek szerelmesének) is nevezte. Ezek nagy részét nem adta le
Bécsben, hanem Karlsruhéban létrehozta gyűjteményét. Itt
találkoztam a Marsigli által rajzolt térképekkel. Elhatároztam, hogy kutatni fogom az ő munkásságát is, amint a
karlsruhei munka véget ér. Érdekesség, hogy korábban Teleki Pál egykori miniszterelnök is kutatásokat folytatott itt,
de a háborús idők politikai légköre ezt meghiúsította. A sors
kiszámíthatatlansága, hogy nekem – méltatlan utódnak –
mindez sikerült. Tehát amikor munkám befejeződött, a vonatjegyemet nem haza, hanem Bolognába váltottam meg. A
gróf 1711-ben Bolognában Istituto delle Scienze ed Arti
Liberali néven tudományos intézetet alapított, ahol írásait,
feljegyzésit, térképeit, valamint az általa összegyűjtött nagy
mennyiségű keleti és egyéb kéziratokat, kódexeket is elhelyezte. Ez a gyűjtemény, amely több mint száz kötetből áll
az elmúlt század folyamán a Bolognai Egyetem könyvtárába
került, ahol egy hetet tölthettem és kutathattam. A kiegyezést követően több magyar kutató is vizsgálta és dolgozta fel
az értékes anyagot, de átfogó, összefoglaló mű nem készült
azokról. Ennek az elkészítésére vállalkoztam 2002-ben. Ekkorra már földrajz, történelem és kartográfiai ismereteim
mellett negyvenévnyi kutatói tapasztalattal rendelkeztem.
─ Hogyan sikerült bejutni az egyetemre kutatni?
─ Nagyon érdekes, hogy a volt szocialista országokban egy
kutatáshoz milyen sok engedélyt kell beszerezni, ajánlólevelet bemutatni. Ez a nyugati egyetemeken sokkal egyszerűbb: az egyetemi könyvtár osztályvezetőjének bemutattam a
névjegyemet, elmondtam, amiért jöttem, és megnyíltak az ajtók, kutathattam egy ott dolgozó, németül jól beszélő
hölgy segítségével. Kigyűjtöttem és listába szedtem azokat a térképeket, rajzokat, amelyek magyar várakat, csataje-
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leneteket ábrázoltak, és a szomszéd városban dolgozó fotográfustól megrendelhettem ezek kópiáit. Nagyon értékes
térképeket gyűjtöttem.
─ Ki is volt igazában Marsigli?
─ Marsigli egy gazdag grófi család sarja volt, hat gyerek közül ötödikként született. Húszas éveinek elején járt, amikor apja meghalt. A testvérek felosztották hatfelé a vagyont, így a fiatal katona anyagi biztonság és függetlenség tudatával szolgált Lipót császár hadseregében, ahol felismerték
tehetségét, így szépen haladt felfelé a ranglistán. Magyarországon akkoriban csak nyáron volt lehetséges a hadviselés, mert az
élelem, hadianyag szállítását csak vízi úton lehetett biztosítani.
A szárazföldi szállítás a mocsaras alföldi táj miatt nem volt lehetséges. Így a törökökkel szemben a császáriaknak ez előnyt is
jelentett, mert a dél felé folyó vizeken leúsztathatták a hajókat,
uszályokat, biztosítva az utánpótlást, ellenben észak felé a törököknek a partról kötelekkel kellett vontatniuk a bárkákat foglyok, rabszolgák igénybe vételével. Ez az előny a Száva és AlDuna alatti területeken az ellenkezőjére fordult, ugyanis az ottani folyók folyása – a Dinári hegységből – északi irányú volt. Ez
okozta azt, hogy ezeket a déli területeket csak jóval később sikerült felszabadítani a török megszállás alól. Marsigli nagyon
értékes volt a császári seregeknek, mert nem csak megrajzolta a
térképeket, megtervezte a hidakat, de föl is építette, vagy elbontotta azokat ha kellett; kért száz embert, és egy nap alatt elkészült a munkával. Fantasztikus tudású volt, öt nyelven – török,
német, olasz, francia és latin – beszélt. A korabeli hadviselésben
kevés ilyen szakember volt található. 22 évesen már kapitányi
rangban volt, megrajzolta Győr várának és a Rába vidéknek a
térképét. A fiatalembert Szigetközbe – ahol sok mocsaras rész
volt akkoriban – küldték járőr-felderítő feladattal, és ott török
fogságba került. Talpraesettségét jelzi, hogy hamar a vezéri sátorba került szolgálni, mert ő tudott a legjobban kávét főzni. Akkoriban a kávé értéke vetekedett az arannyal. 1683ban a lengyel király lovasserege Bécs alól elsöpörte Kara Musztafa hadinépét, ezáltal az egész török sereg menekülni
kényszerült. Marsiglit egyik rabtartója a lova után kötötte, és így vonszolta hosszú mérföldeken át Buda felé. Buda
alatt aztán a török hadi úton egészen
Boszniáig hurcolták, ott eladták rabszolgának két mohamedán hitre tért bosnyáknak, akiktől velencei barátaik arany dukátokért kiváltották. Erről nagyon színesen ír
emlékirataiban. Rabsága és korábbi isztambuli tartózkodása alatt szerzett tapasztalatai nyomán nagyon pontos képet rajzolt a török hadsereg szervezetéről, fegyverzetéről és felszereléséről, a hadsereg
anyagi hátteréről, az ott uralkodó szellemiségről, ami akkoriban nagyon értékes
ínformációnak számított. Ezt Lipót császár
azonban nem engedte kiadatni, mert ekkor
folytak a béketárgyalások, aminek célja az
volt, hogy ne alakuljon ki komoly háború
a törökkel. A franciák ugyanis kihasználva
a helyzetet rendre hátba támadták a kereszténységet védelmező Német-Római
Birodalmat. Így a könyv csak halála után
jelent meg.
─ Marsigli sokat járt hazánkban is, híres térképeket készített. Hallhatnánk erről?
─ Igen, Marsigli elhatározta, hogy egy pontos térképet rajzol Közép-Európáról, mert a meglévő alkalmatlan volt
hadviselés számára. Ezen a Duna egy ferdén húzódó egyenesként volt ábrázolva, mert az akkori rajzolók nem tudtak
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mit kezdeni a visegrádi, vukovári kanyarral és a belgrádi elágazással. Nürnbergből, egy ottani Einmart nevű polihisztortól kért megfelelő műszereket a mérésekhez. A műszereken felül egy értékes segítőt is kapott a fiatal térképész, Müller személyében. A műszerek, valamint kiváló földrajzi és csillagászati ismereteik segítségével végzett
pontos mérések alapján 1709-ben elkészült Magyarország első, méréseken alapuló térképe. Később, tovább szolgálva a császárt Breisach városának védelménél – támogatás hiánya miatt túl hamar feladták a várat – kegyvesztett lett,
megvonták katonai kiváltságait. Így a kor zseniális hadmérnökének katonai pályafutása keresztbe tört. Volt azonban
ennek egy pozitív hozadéka is, ugyanis így lehetővé vált, hogy addig – a hadjáratok és utazások során – összegyűjtött anyagait rendezni tudta. Civilként érdekes kutatásokkal foglalkozott, feltérképezte a tengerfenék domborzatát,
csillagászatról, folyókról, madarakról, halakról, fosszíliákról és még sok minden másról írt munkákat. De legjelentősebb alkotása a Duna Közép-európai szakaszának pontos feltérképezése volt. Még egy érdekes történet tartozik
Marsiglihez. Sokat utazott. Ehhez három útlevele is volt, a török szultántól, az angol királytól és Lipót császártól. A
császáriak gyanakodtak, hogy nem végez-e titkos hírszerzői tevékenységet, ezért szerettek volna szabadulni a tudós
embertől. Hogy ennek a törekvésnek van-e köze ahhoz az esethez, hogy a postakocsit, amin Marsigli utazott, Pest és
Kecskemét között haramiák támadták meg, nem derült ki. A szerencse azonban itt is mellé szegődött, ugyanis mindig szerény ruhákba öltözött, és a banditák a díszesebb öltözékben feszítő parádés kocsist ölték meg, a gróf csak
megsebesült. Ebből később nagy per is lett, és bár sosem nyert bizonyságot hogy ez szervezett akció volt, valószínűsíthető, hogy az osztrák elhárítás így akarta kiiktatni a számára gyanússá vált hadmérnököt. Mivel az elkövetők mind
magyarok voltak, az esemény végső következménye az lett, hogy Marsigli ezután a lehető legrosszabb véleményének adott hangot, ahányszor a magyarokról volt szó. Önéletrajzi írásában a magyarokkal szemben a szerbeket és a
románokat dicséri. Ez a magyarellenesség az oka, hogy a hazai kutatók keveset foglalkoztak Marsiglivel.
─ Beszéljünk a rovásemlékről, hiszen ezt kevesen ismerik.
─ A múlt század elején néhány kutató kijutott Bolognába. Írásaikban olvastam a leggazdagabb erdélyi rovásírás emlékről, s ez felkeltette érdeklődésemet. Miután Badeni Lajos kiűzte Erdélyből Thökölyt és kurucait, utasította helyettesét Marsiglit az erdélyi szorosok elzárására. Ekkor ismerkedett meg a hadmérnök ezzel a ma már felbecsülhetetlen
értékkel Gyergyóban, a Piricske-tető közelében egy kolostorban. Szárhegyen (ma Gyergyószárhegy) található a híres
Lázár kastély, és nem messze tőle egy ferences kolostor. Szerintem csakis ez lehetett az a hely, ahol Marsigli megszerezte a rovásírás emléket, majd hazaküldte bolognai gyűjteményébe, ahonnan később ez az eredeti anyag eltűnt.
Szerencse, hogy a jegyzeteiben rögzítésre kerültek az emléken talált jelek. Sajnos ebben a leírásban nincs utalás arra,
hogy ez a rovásírás táblán, vagy bot alakú hordozón jelent-e meg. Kutatásaim során kiderült, hogy Budapesten van
egy fafaragásban is járatos kutató – Bárczy Zoltán –, aki foglalkozott rovásírással is. Feltételezte, hogy négy oldalú
rovásléc lehetett az eredeti darab. Ez megfelel az autentikus rovásírás szabályainak is, és a feljegyzett tartalom is elfér azon. Azt is kikövetkeztette, hogy az eredeti anyag a jávorfa – mai nevén juharfa – lehetett, ugyanis ez egy nem
túl kemény, de nem is puha, csomómentes fa, ami ideális a rovások készítésére. Mindezek alapján elkészítette az
eredetire feltehetőleg hasonlító másolatot, egy 130 cm hosszú, 2 cm széles rovásbotot.
─ Mit tartalmaz ez a rovásírás emlék?
─ Ez a székely rovásírás egyik leghosszabb szövegű emléke, a rajta található személynevek alapján feltehetően egy XV-XVI. századi botnaptár.
A szöveg összesen 914 betűt tesz ki,
ebből a kiírt jelek száma 671, a „kihagyott” jeleké – magánhangzóké – 243.
Tartalmát Marsigli feljegyzéséből ismerjük. Négy részből áll: tartalmazza
az állandó egyházi ünnepeket és a
szentek névünnepét. A rovássorok
jobbról balra haladnak. Az ünnepek
fölött rovátkák mutatják, hogy hány
nap múlva lesz a következő ünnepnap
– ezek a rovásboton lévő rovátkák
megfelelői lehetnek. A naptár mellett
Jézus életével kapcsolatos bibliai város- és személynevek, valamint vegyes feljegyzések és egy ábécé is található a vázlaton. Marsigli így ír feljegyzésében: „Ez a Székelyföld régi
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szkíta lakói nyelvének fára faragott gyűjteménye, mely a katolikus hitre először áttértek használatára a mozgó ünnepek naptárát tüntette fel, s amelyet ugyanazon fadarabról magam gyűjtöttem s küldtem el olaszországi gyűjteményembe, midőn Erdély szorosait elzárattam.”
─ Önnek is van egy másolata. Hogyan jutott hozzá?
─ Hosszas nyomozás után sikerült Bárczy Zoltán nyomára bukkannom, de sajnos a kutató akkor már nem élt. A botnaptárt jelenleg özvegye őrzi. A fiával találkoztam, aki nagyon készséges volt, és megmutatta a család féltett ereklyéjét. Elhatároztam, hogy készíttetek én is egy másolatot. Ebben segítségemre volt a Szegedi Tudományegyetem
munkatársának, Sándor Klárának erről a rovásemlékről írt könyve. Hosszas keresés után szereztem megfelelő juharfa lécet, amit méretre vágattam. Ezután kiderítettem, hogy a Néprajzi Múzeumban van egy Gurmai Sándor nevű fafaragó, aki a rovásírás nagy ismerője. Az összegyűjtött információk alapján elkészítette a rováslécet két példányban.
Egyiket – négy határon át – elvittem Bolognába. Az ottani konzulasszony, Dr. Miliczky Erzsébet, az egyetemi
könyvtár igazgatója és a térképtár vezetője jelenlétében ünnepélyes keretek között odaajándékoztam az egyetemi
könyvtár részére, ahol a Marsigli gyűjtemény egyik vitrinjébe került. A másik példányt pedig ma is itthon őrzöm.
Marsigli és a rovásbot története pedig olvasható a Marsigli tábornok térképei című két nyelven írt könyvemben.

Dr. Kisari Balla György
térképész
Tisza-parti szülőfaluja nevét írói névként vette fel. Földművelő ősei között református papok is voltak.
Nagyapja könyvtárában szívta magába a tudományt. Kisar református elemi népiskolájában tanítói a szülőföld, a szép Tiszahát, a magyar haza szeretetére nevelték. Kiváló földijei, a csekei Kölcsey Ferenc ás a
csécsei Móricz Zsigmond írásai hatására már kisiskolás korában elhatározta, hogy a magyar történelmet
és földrajzot fogja kutatni. 1958-ban Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen földrajzföldtan-történelem szakos tanári diplomát szerzett. Rövid tanári működés után a Kartográfiai Vállalatnál
térképész lett. 1958-1980 között számos térképet szerkesztett, ezek között a legjelentősebbek: Magyarország Nemzeti Atlasza, Európa Autóatlasza, Középiskolai Történelmi Atlasz, iskolai történelmi falitérképek. 1967-ben a Hadtörténeti Intézet térképtárosaként készítette el doktori disszertációját Magyarország
történelmének térképi ábrázolása címmel. A XX. század nyolcvanas éveiben fe1eleségével, Havasi Gizella kartográfussal kutatták Kogutowicz Manó (1851-1908) a magyar nyelvű térképészet megalapítójának életművét. 1995-ben jelent meg magánkiadásban Kogutowicz Manó térképei című könyve, amely ma
alapműnek számít.
A török kori kéziratos térképek hazánk viharos történelme következtében Európa különböző gyűjteményeibe kerültek. Az elmúlt negyven év során Karlsruhéban, Münchenben, Stockholmban, Isztambulban,
Párizsban, Stuttgartban kutatott. Svédországi kutatásai eredményeként adta ki 1996-ban Törökkori várrajzok Stockholmban című könyvét, mely 122 – többségükben magyar vonatkozású – vár és erősség rajzának másolatát tartalmazza.
Stuttgarti kutatásai eredményeként megjelent a kétnyelvű (magyar-német) könyve Száz várrajz
Württembergben címmel. 1999-ben jelent meg az Egy kartográfus barangolásai című könyv, mely felöleli a megelőző negyvenkét év utazásait és kutatásait. Újdonsága, hogy a magyar könyvészetben először
a korábban titkos katonai térképek egy-egy részlete is bemutatásra kerül. 1968 óta kutatja a Karlsruhéban
őrzött 407 magyar vonatkozású, török kori, kéziratos térképet. Alapítványi támogatásból két nyelven került kiadásra a Karlsruhei térképek a török háborúk korából.
2002-ben kezdte kutatni a neves polihisztor, Luigi Ferdinando Marsigli térképeit, melynek nyomán megszületett a Marsigli tábornok térképei című nagy elismerést kiváltott könyve.
A szerző így vall magáról:
„Boldog ember vagyok. Hetvennyolcadik évembe lépve elmondhatom, megvalósítottam gyermekkori
álmomat, beutaztam a fél világot Los Angelestől Syndeyig, megírtam hosszú életem és kutatásaim történetét. Könyveimet Magyarország százhúsz városában vásárolták. Kárpátalján és Erdélyben ajándékba adtam.”
Gazdag élete és munkássága nyomán, az általa kutatott Lajos Vilmos herceg és Marsigli után joggal nevezhetjük Dr. Balla Györgyöt is a „térképek szerelmesének”.
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A Taksonyi Szent Anna kórus nyaralása
Énekkarunk minden év július első hetében közösen szokott nyaralni, általában valamely üdülőövezetben.
Ezt a hagyományt egy kicsit most megtörtük,
mert idén volt káplánunkat, Dóbiás Zalán atyát
boldogítottuk, Kókán. Mikor felvetettük neki,
hogy idén szeretnénk Kókán, a plébánián sátorozni egy hétig, nagyon tetszett neki az ötlet.
Féltünk egy kicsit, hogy fog ez a hét eltelni,
hogy egy plébánosnak az életébe egy teljes hétre
beköltözünk, és gyermeki kacajjal telítjük meg a
plébániát. Utólag megállapíthatjuk, hogy hála a
Szentlélek közbenjárásának semmi probléma
nem volt.
Zalán atya nagyon kedvesen fogadott minket június 29-én délelőtt. Megérkezésünk után felállítottuk a sátorainkat, kipakoltunk és megkezdtük
a pihenésünket. Voltunk Cegléden, a strandon,
Tóalmáson megnéztük az Andrássy-kastélyt.
Sokat játszottunk és beszélgettünk. Csütörtökön
este András atya és Berci atya is meglátogatott
bennünket. Ezen az estén a vacsora elkészültéig
közösen énekeltünk atyáinkkal és a helyi
karitász csoport tagjaival, ami felejthetetlen élmény volt számunkra.
A legnagyobb meglepetés viszont az volt, amilyen szeretettel gondoskodtak rólunk a kókaiak.
Olyan szívélyesen vendégeltek meg minket,
mintha rég nem látott ismerőseik lettünk volna.
Hoztak nekünk süteményt, palacsintát, paprikát, paradicsomot, krumplit, bort… stb. Fel
sem tudjuk sorolni, hogy mi mindent kaptunk.
Ami a legtöbbet ért, az a kedves és önzetlen
szeretetük volt. Naponta részt vettünk a szentmiséken, ahol énekeltünk is. A baj csak az
volt, hogy ez a hét is, mint minden jó hangulatú
hét, nagyon gyorsan eltelt.
Vasárnap fájó szívvel, de azzal a tudattal vettünk búcsút Zalán atyától, hogy jövőre visszamegyünk, és remélhetőleg az
idei évhez hasonló hangulatú nyaralásunk lesz!

***
„ÍME AZ EMBER” – egy pápa arcai
„II. János Pál pápa személyes tárgyaiból és fotóiból” című kiállításon vett részt a taksonyi Szent Anna kórus.
A kiállítás alapanyagául János Pál személyi fotósának, Arturo Marinak majd’ 200 fotója szolgál, melyek az egykori egyházfő személyes pillanatait, mindennapjait mutatják be, ám a fotókon túl az egyházfő személyes tárgyai, mint például a síléce, ruházata is segíti az egyházi öltözék mögötti ember megismerését. A kiállítás minden érzékre kiterjedő, interaktív
hang-, látvány- és illattárlat is alkalmaz, melynek célja, hogy a látogatók minél közelebb kerüljenek a legemberibb pápához, minél jobban megismerjék személyiségét és személyes üzenetét: hallhatjuk beszédeit, magunkba szívhatjuk a tömjén
illatát.
Nem találunk megfelelő szavakat az érzésre, ami végigkísért bennünket az itt eltöltött 2 órás szemlélődés alatt.
Sírtunk is, nevettünk is, és boldogok voltunk a képeket látván. Különleges, megható és felemelő érzés volt ez a „találkozás” a Szent Atyával. Egy szent ember földi életútját ismerhettük meg közelebbről is, amely mindannyiunk számára mély
lelki élményt nyújtott
A kiállítást a nagy érdeklődésre való tekintettel augusztus 31-ig meghosszabbították. Mindenkit buzdítunk, hogy szakítsanak időt, látogassák meg a kiállítást, éljék át ennek a rendkívüli embernek a szellemiségét!
a Taksonyi Szent Anna kórus
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Nyári zivatar
2009. július 18-án, szombaton délután
4 és 5 között, a nagy melegben sötét
felhők takarták be az eget. Délről, mint
a sivatagban, az aszú homokból vihart
kavart a szél, tíz percen keresztül. A
veszett vihar ágakat tördelt le, fákat
döntött ki. Egy ilyen leszakadt, súlyos
ág a Rákóczi-ligeti kápolna tetőzetét a
déli oldalon bezúzta, összetörve 40-50
darab cserepet és tetőlécet. Közben az
eső megeredt, és a kápolna mennyezete
beázott. A sekrestyés Márti szólt a férjének, Halász Istvánnak, aki a mobiltelefon adta lehetőséget kihasználva, értesített négy-öt embert. Ők, tekintet
nélkül az időjárásra, jöttek, és – mint
az evangéliumban -, azt kérdezték: Mit
cselekedjünk? (Apostolok cselekedetei). Tették is a dolgukat. Bartos Péter
és Farkas Miklós gondnokok álltak a
munka élére. Péter megkérte Kiss Attila ácsmestert, hogy jöjjön a helyszínre.
A mester felmérte a kárt, azután az ő
irányításával megkezdtük a munkát, az
ágak, a törött cserepek eltakarítását.
Fiatal, 13 éves fiúk, Arisztid és Isti, a
felnőttekhez hasonlóan, tevékenyen
kivették a részüket a munkából. Időközben András atya is megérkezett,
misézni. Csillapította az aggódókat, mi
pedig imát kértünk azért, két órán át ne
essen az égi áldás, hogy be tudjuk fejezni a tetőzet helyreállítását. Míg benn
folyt a szentmise, addig a nyolc főből
álló kis csapat fenn dolgozott. Halász
István, Taksonyból tetőlécet hozott a
tüzépről, közben az ágak eltakarítása, a
plébánián a cserepek cseréje zajlott.
Közben azért eleredt az eső, időnként. Szükség lett volna esőmentes időre, mert Bartosék tetőzetét is megbontotta a
vihar, ők azonban először a kápolnához jöttek segíteni: előtérbe helyezték az Isten házát, az otthon csak azután került
sorra. Mire a szentmise véget ért, gyakorlatilag a tetőzet helyre lett állítva. A kis csapat a jó ízű munka örömével térhetett haza. Mondhatnánk úgy is, hogy bajban ismerszik meg az ember. Tette a dolgát mindenki, Isten segítségével,
és a maga igyekezetével. Kitartott az idő. A természet a legjobb útmutató, ahogy jött a vihar, úgy el is múlt, tisztított,
mint a Szentlélek, s kiderült az ég. Köszönet mindenkinek a munkáért és az imáért egyaránt. Isten áldása legyen
mindannyiunkon.
Velkei Károly
a Szent Imre egyházközség
világi elnöke
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REJTVÉNY
„– Mi a szeretet, testvéreim? – kérdé s karjait kitárta, mintha át akarna ölelni
bennünket, - Kérditek, mi a szeretet? Nem puszta szánalom és nem is jóság. A
szánalomban két személy van, az egyik szenved, a másik szánakozik. Két személy van
a jóságban is: az egyik ad, a másik elfogad. Ám a szeretetben egyetlen személy van,
mert a kettő eggyé vált, elválaszthatatlanul egyesült. Az „én” és a „te” nem létezik
többé. A szeretet abban áll, hogy elveszíted magad a szeretett személyben.”
Az idézet Nikosz Kazantzakisz Szent Ferencről szóló regényéből való; a rejtvény fősora tartalmazza a mű címét.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1. A Szent Ferenc alapította női rend tagjainak elnevezése
2. Szent Ferenc szülővárosa
3. Szerzetesek „lakóhelye”
4. A krisztusi … a szerzetesrendek egyik alapelve is
5. Szent Ferenc eredeti vezetékneve
6. Az egyetértés, a belső nyugalom állapota
7. A szerzetesek fején kiborotvált vagy lenyírt kerek folt
8. A rendek szabályzata
9. Krisztus sebeihez hasonló jelek, melyek Szent Ferenc testén is megjelentek
10. Közös szülőktől származó gyermekek; a ferences rend tagjai is így szólítják egymást
11. Szent Ferenc legismertebb költeménye
12. Vagyon, tulajdon nélküli állapot
13. Szent Ferenc …; a szent legendája
14. Korda, azaz öv, amellyel a szerzetesek átkötik a derekukat
15. Ételtől, italtól való tartózkodás időszaka
16. Nyulak ….; Budapesten itt is volt ferencrendi kolostor a középkorban
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Móra Ferenc: HARMATOS ZÖLD FŰBEN...

N

yitra megyének kellős közepén van egy kis
falu. De akkorka falu csak, hogyha a piaca
közepén elmiákolja magát a bíró macskája, a
legszélső viskóban is hideg rázza az egereket. El se
tudja gondolni az ember, hogy ebben a szegény kis
faluban hogy fért meg valamikor olyan nagy úr,
mint Mátyás király.
Úgy volt az, hogy akkoriban nagyon gonosz
világ járt a Felvidéken. Fagyos nyár, esős tél,
száraz tavasz, éhhalál, nyomorúság az egész
vármegyében. Hullott az ember, mint ősszel a légy,
s fölhallatszott a nagy jajszó a király udvarába is.
Így esett aztán, hogy Mátyás király útra
kerekedett, s bejárta kíséretével az ínséges tájakat.
Vigasztalta, biztatgatta a föld népét, s nyújtotta a
tanács mellé a kalácsot is. Nagy társzekerek
hordták szét a piros búzát, a fehér lisztet, amilyent
azon a tájon boldogabb világban se látott a szegény
ember.
Áldotta is jótevőjét a nép, mint az Isten
angyalát. Harangzúgás fogadta, amerre járt, s
csókolgatták a köntöse szélét!
– Áldja meg az Isten a lába nyomát is!
A nyitrai kis faluban is minden ember kitódult a
határra királyt fogadni. Ahogy kiugratott az erdőből
aranycsótáros lovon egy aranydolmányos levente,
akkora éljent kurjantott neki, hogy megreszketett
bele az egész falu.
Pedig nem is a király volt az a bársonydolmányos, csak az inasa. A király gyalog jött,
szürke köpönyegben. Csak akkor tudták meg a
falusiak, hogy ez az igazi, mikor fölemelte karját,
és odamutatott az országútra, ahol a búzás szekerek
dübörögtek:
– Ez a tiétek!
Örömében egyszerre térdre borult az egész falu
a harmatos zöld fűben. Nem maradt ott talpon
egyéb, csak a király meg egy szöszke siheder
gyerek.
Rángatták is a suhancot előre-hátra.
– Térdre, Béni!
– Nagy úr ám ez, hékás!
– Tán gyökeret eresztett a lábad?
A kisbíró röstellte a legjobban, hogy ez a
csúfság érte a falut. Nagy ijedten súgta oda a
gyereknek:

– Mindjárt leütteti
a király a fejedet, ha
le nem térdelsz előtte.
Megzavarodott a
gyerek, tekingetett
előre-hátra, végigvégigsimogatta a térdén a nadrágot, de
utoljára mégiscsak azt
mondta:
– Nem lehet.
De ezt aztán olyan keményen kimondta, hogy
meghallotta a király is. Odaállt a gyerek elé, és
rászögezte szúrós szemét.
– Mit nem lehet, te gyerek?
A fiú állta a nézést, nagy fekete szemével
bátran visszanézte a nagy urat.
– Az nem lehet, hogy én letérdeljek.
– Miért nem lehet az, te gyerek?
– Azért, mert az ünneplő nadrágom van rajtam,
s csupa harmat lenne a térde a zöld fűben. Pedig
édesszülém nagyon a lelkemre kötötte, hogy
vigyázzak rá, mint a két szememre, mert
keservesen kereste a rávalót. Meg... meg...
De itt már úgy nyögött a gyerek, hogy a király
meg nem állhatta szó nélkül.
– Mondjad csak, fiam, bátran, mondjad!
– Meg azt is mondta – sütötte le a fiúcska a
szemét –, hogy ha elkeverem a nadrágot, bizony a
király nem ád helyette másikat.
A király olyan jóízűt nevetett, hogy a könnye is
kicsordult. Megsimogatta a gyerek lángba borult
képét.
– Mi a neved, fiacskám?
– Birinkei Béni.
– Mi az édesanyád?
– Gyapjúnyíró özvegyasszony.
– No, fiam, Béni, tiszteltetem az édesszülédet,
mondd meg neki, ezután majd én varratom neked a
ruhát, amiért olyan szófogadó gyerek vagy.
A király szavának állt, s egész életében gondot
viselt Birinkei Bénire. Nagy úr lett belőle, címeres
nemes, s olyan furcsa címer nem volt több az
országban, amilyen az övé. Harmatos zöld fűbe
mezítlábas parasztfiúcskát festett a címerfestő,
ahogy a kezével a nadrágját simogatja.
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Az elsőáldozók csoportjai:
Dunaharaszti Szent István templom
2009. május 17.,
Taksony Szent Anna templom
május 24. és Rákócziliget
Szent Imre templom június 14.
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Ebben az évben is nagy izgalommal vártuk a dunaharaszti
karitász-csoport által szervezett kézműves tábort. Az elmúlt
években sok élményt és pozitív tapasztalatot szereztünk. Hála
Istennek, ez ebben az évben még fokozódott.
Nagy öröm volt látni, hogy egyre többen érdeklődtek a program
iránt; és a segítő kezek száma is megszaporodott. Jézus azt
mondta: „aki egy gyermeket befogad, engem fogad be.”
A gyerekeinkben egyre nagyobb a vágy a jó szóra, szeretetre,
igaz értékekre; és sokszor a meleg ételre is.
Egész városunknak példaértékű, hogy egy kicsi kezdeményezés
az évek alatt milyen nagyra nőhet. A szülők és gyerekek nevében köszönetet mondok a sok munkáért, alapanyagokért, ötletért, türelemért.
Bízom benne, hogy ezek a jó tettek egyre értékesebbé válnak a
város lakossága és a vezetők számára is. Hiszen ahol élünk, ott
kell elsősorban gyökeret vernünk, és megtisztítani a környezetet. Ez nem csak fizikai, hanem szellemi értelemben is igaz.
Ez a néhány nap mindenki számára örömöt, feltöltődést jelentett, akár résztvevőként, akár segítőként volt jelen.
Azt kívánom, hogy ez jövőre még inkább így legyen!
Köszönettel:
Pákozdyné Varga Erzsébet
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Gyermekarcok a nyár közepér ő l
Amikor gyerek voltam, kedvenc évszakom a nyár volt, főleg iskolás éveimben: a feladatokat, kötelességeket
és gondokat magáról lerázó, felszabadult élet ideje. Jól emlékszem még a hajnali, frissen öntözött kertek illatára és a
hangulatra, ami azt sugallta, hogy minden nap új kaland kezdődik – akkor is, ha csak a közeli parkba kirándultunk az
osztállyal… Most pedig, meglett koromra, ez lett az az időszak, amikor hosszabb ideig és kötetlenebbül együtt tudok
lenni a gyerekekkel, anélkül, hogy a „Mi újság az iskolában/óvodában?” idegesítő szabványkérdéssel nyúznám őket.
A gyerekekről számos közhelyszámba menő megállapítást tehető – mégis, minden évben meglepnek és
gondolkodásra késztetnek. Van, aki szerint azért olyan érdekesek és értékesek, mert még nagyon közel vannak
ahhoz, Aki küldte őket… Azt hiszem, a legjobb, ha személyesen idézem meg néhányukat.
*
Kicsi lány a medencénél. Bár a víz legfeljebb a térdéig érne, nem mászik be. Csak térdel a műanyagfal
mellett és elgondolkodva simogatja a hullámokat jobbra-balra. Akár egy nagy rendező, aki az előadás próbáján a
táncosokat állítja be és a koreográfiát igazgatja… Lehet talán négyéves. Arcán ijesztő komolyság és némi
szomorúság tükröződik: „Hát miért nem értik, hogy ez így jó, ahogy én csinálom?” – Amikor észreveszi, hogy le
szeretném fényképezni, meglepő határozottsággal fordít hátat. Menjek a csudába – ő ilyen hiábavalóságokkal nem
foglalkozik!
*
Szieszta délidőben. Ilyenkor beparancsoljuk a gyerekeket a napról: meleg van, erős az UVB-sugárzás,
amúgy is, pihenjetek már egy kicsit… (Azt azért hozzátenném, hogy nem a gyerekeken látszik a fáradtság…) Kicsi
fiú settenkedik kifelé az elsötétített szobából. – Mi az, már lejárt a DVD? – faggatjuk. – Neeem – húzódozik –, megy
még a film, de nem elég komoly.
Levegővételnyi szünet után kitör a kacagás. „Még ki se látszik a fűből…” „Nem elég komoly…!” Okos
felnőttek okos megállapításokat tesznek. A kisfiú értetlenül, némileg megbántva áll: nem szokták őt kinevetni!
Amúgy is, Apu ugyanezt szokta mondani, amikor műsort váltanak – és amit ő mond…
Lassan térünk magunkhoz. A gyerek már nincs sehol. Megkapta az első leckét, milyen az, ha nem vesznek
komolyan. Mi pedig – ahogy a mondás szól – „ismét jót mulattunk!” És nem hittünk neki…miért is? – Csak mert
kicsike.
*
– Fűző néni! Fűző néni! …Már sokféle megszólításhoz hozzászoktam a kicsik részéről: „óvó néni”, „tanító
néni”, de ez engem is meglep. Aztán leesik a tantusz: együtt tanultunk szalagot „fűzni” színes fonalakból.
Napszőkítette haj hátul összefogva, szelíd szemek. A kislány most kezd abba a korba jutni, amikor „kis nagylány”nak hívják majd… Otthonosan ül le mellém az asztalhoz, és mintha csak most hagyta volna abba, folytatja a munkát
és a beszélgetést.
– …És mondd csak, kinek gyűjtitek a magot? Magyarázni kezdek neki, hogy egy néni kért meg rá, hogy
valakinek, aki nagyon beteg, tegyük félre a gyümölcsmagokat – hátha a „természetes gyógyszer” még tud rajta
segíteni. A kislány figyel, bólogat – közben ugyan kicsit félreérti, azt hiszi, a néni van kórházban. Aztán édességet
osztanak – ő is odaszalad, eltűnik mellőlem. Eltelik egy-két óra, mikor újból odapattan elém: - Ezt küldöm a
kórházba, a néninek! – Tenyerében saját festésű gipszfigura és két szem gumicukor – a gyerekek közt az egyik
legértékesebb kincs! A többiek már rég megették az összeset…
*
No, erre a fajtára mondják azt, hogy „égetnivaló”, „eleven, akár a tűz”, de minimum: „mint a higany”. Csak
egy-két pillanatig nem figyeltek rá, megint rossz fát tett a tűzre… A kisfiút hárman-négyen fogjuk le a székre és
tréningezzük pedagógiailag, miért nem szabad a másikkal verekedni. Ő pedig kényszeredetten ül, és folynak-folynak
a szeméből a könnyek végig a maszatos arcán. Mintha ő kapott volna – pedig hát adott, rendesen. Tagadóan csóválja
a fejét, minden szidalmazó szóra kiabálva támad vissza – mint akit sarokba szorítottak. Láthatólag ebbe a harcba
minden keservét beleteszi: minden általa megélt, számára érthetetlen rosszat, amivel nem tudott megküzdeni.
Kétségbeesett hevességgel bizonygatja az ő igazát – amit persze itt nem ismernek el. Hát, ezzel így nem megyünk
semmire. Végre valamelyikünk máshogy fog a dologhoz: – Mért csináltad? Mert engem érdekel, hogy miért, nem
érted?...
A gyerek lassan csendesedik el. Akár egy befogott vadcsikó: nemigen akarja tudomásul venni, hogy ezentúl
korlátozva van. Mégis, mintha megnyugtatná valami: valami, amibe nemcsak gyermekeszével, de minden érzésével
és ösztönével is bele tud kapaszkodni. A felnőttek dohognak még egy jó ideig és korholják, de ő már nem szól.
Kis idő múlva látom, az egyik tanítónő ringatja az ölében. Csendesen magyaráz neki – ő pedig úgy ül ott és
úgy fészkelődik, akár egy galambfióka.

Bánfalvi Bella
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