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2010. Sarlós Boldogasszony  XI. évf. 2. szám (40)         A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja 
 

Téged egek áldanak, 
minden kegyek asszonyát, 
Mária! 
Bűnösök kiáltanak 
a siralomvölgyön át, 
Mária! 

Halld szavunk, töröld le könnyünk, 
kérd érettünk szent Fiad, 
Mária! 
Hogy majd trónjánál pihenjünk 
a Te érdemed miatt, 
Mária! 

Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Juda városába. Zakariás házába tért  
   be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult 
 méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: Áldott vagy az  
asszonyok között és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el  
 hozzám? Lásd mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, megmozdult méhemben a gyermek.  
    Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!          [Lk 1,39-45] 
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József Attila: Isten 
 
Láttam, Uram, a hegyeidet 
s olyan kicsike vagyok én.  
Szeretnék nagy lenni, hozzád hasonló, 
hogy küszöbödre ülhessek, Uram. 

Odatenném a szívemet, 
de apró szívem hogy tetszene néked? 
Roppant hegyeid dobogásában 
elvész az ő gyönge dadogása, 
mért nem tudom hát sokkal szebben, 
mint a hegyek és mint a füvek, 
s ágyam alatt hál meg a bánat: 
szívükben szép zöld tüzek égnek, 
hogy az elfáradt bogarak mind hazatalálnak, ha esteledik, 
s te nyitott tenyérrel, térdig csobogó nyugalomban 
ott állsz az útjuk végén – 
meg nem zavarlak, én Uram,  
elnézel kis virágaink fölött.  

1926 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Június 6. Évközi 10. vasárnap, Úrnapja 

11. Jézus Szent Szívének ünnepe 

13. Évközi 11. vasárnap 

20. Évközi 12. vasárnap 

24. Keresztelő Szent János születése 

27. Évközi 13. vasárnap 

29. Szent Péter és Pál apostolok 

Július 2. Sarlós Boldogasszony 

4. Évközi 14. vasárnap 

11. Évközi 15. vasárnap,  
Szent Benedek, Európa védőszentje 

16. Kármelhegyi Boldogasszony 

18. Évközi 16. vasárnap 

25. Évközi 17. vasárnap 

26. Szent Joakim és Szent Anna 

Augusztus 1. Évközi 18. vasárnap 

5. Havas Boldogasszony 

6. Urunk Színeváltozása 

8. Évközi 19. vasárnap 

15. Évközi 20. vasárnap,  
Nagyboldogasszony ünnepe 

20. Szent István király ünnepe 

22. Évközi 21. vasárnap, 
Szűz Mária, Világ Királynője 

29. Évközi 22. vasárnap 

Kármelhegyi Boldogasszony 
Kármel hegyén élt Illés próféta, az igaz hit védel-
mezője. Már nagyon régen éltek a hegyen remeték,  
s a 12. században szerzetesrendet alapítottak, hogy  
a Szűzanya oltalmában szemlélődő életmódot 
folytassanak. A Kármelhegyi Boldogasszony 
tiszteletét magukkal hozták Európába is, amikor a 
szaracénok elől menekülni kényszerültek. 
„Kármelhegyi Boldogasszony teli kézzel szórja a 
kincseit. Az az Ő tulajdonsága, ami a földi anyáé: 
gyermekének mindent! Mégpedig mindent a javából. 
Meg akarjátok tudni, mi az a gyümölcs, amely 
ajándéka lesz a Szűzanyának – A lélek békéje”  
(P. Marcell atya) 
 

Czifra Lászlóné 
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Szentek krónikája 

VVVVVVVVIIIIIIII IIIIIIII ........         SSSSSSSSZZZZZZZZEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTT        GGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRRGGGGGGGGEEEEEEEELLLLLLLLYYYYYYYY        PPPPPPPPÁÁÁÁÁÁÁÁPPPPPPPPAAAAAAAA,,,,,,,,         OOOOOOOOSSSSSSSSBBBBBBBB        (((((((( 11111111000000007777777733333333 -------- 11111111000000008888888855555555 ))))))))         
 

A Péter 157. utódaként a pápai trónra 
kerülő egyházfő, aki I. Nagy Szent 
Gergely és kortárs elődje VI. Gergely 
munkásságának folytatójaként a VII. 
Gergely nevet választotta, a toszkánai 
Soana városában látta meg a napvilágot, 
1028-ban. A keresztségben az Ildeb-
rando nevet kapta, származására utal a 
di Soana utónév. Szegény családból 
emelkedett fel, édesatyja, akit Boni-
zonak hívtak, földműves volt. Édes-
anyja neve nem maradt fenn. A szűkös 
körülmények között élő család még igen 
fiatal korában Rómába küldte Ildeb-
randot, hogy az Aventinus dombon álló 
Santa Maria monostorban megkezdje 
tanulmányait. A monostort Laurentius 
apát irányította, aki Ildebrando édes-
anyjának fivére volt.  

Európában a világi hatalom és a 
pápaság viszonya viharos évszázadokat 
élt meg ebben az időben. A német-
római császárok maguknak vindikálták 
a jogot, hogy a pápai trónra főpapot 
ültessenek, illetve püspököt, érseket 
nevezzenek ki, hivatkozván hatalmuk 
isteni eredetére. A császárság eme küz-
delmét nevezi a történelem invesztitúra-
harcnak, vagyis laikus világi uralkodók 
ama törekvését, hogy az egyházat a 
világi hatalom függőségében tartsák. A 
másik történelmi tény, ami szintén el-
vetendő, a szimónia gyakorlata volt, 
vagyis egyházi címet pénzért lehetett 
vásárolni; a világi uralkodók méltatla-
noknak, nem egyszer a többet fizetőnek 
juttattak püspöki méltóságot. Az egyhá-
zi reformeszmék ezen történelmi tények 
talaján fakadtak. Ezek feloldása volt a 

sarokpontja a pápai politikumnak, ami küzdelmes feladatot adott a 
középkorban az egyház trónján ülő szentatyáknak, ám tudjuk, az egyházi 
reformmozgalom, végül meghozta gyümölcsét.  

A reformok bevezetésére irányuló pápai törekvésekkel szemben az 
uralkodói és reformellenes egyházi ellenállás következtében folyamatosak 
voltak a csatározások, a diplomáciai és politikai csörték, a császári és pápai 
hatalom összecsapásai, amiket jelez a megválasztott, trónról letaszított pápák 
és kinevezett ellenpápák sora.  

Ildebrando di Soana, a kitűnő elmével, szónoki és politikai tehetséggel 
megáldott pap és szerzetes, majd VII. Gergely néven pápa, pályafutása során 
igen határozottan, bátran, és sokrétű képességei birtokában hősiesen harcolt a 
Német-római Birodalom császáraival szemben, a kort meghatározó nagy 
ellentét, az egyházi és a világi hatalom küzdelmében. Misztikus adottságú, 
mélyen vallásos, élesen látó, kora körülményei miatt sokszor kemény, 
rendkívüli egyéniség volt, aki hatalmas tetterővel dolgozott az egyházi 
állapotok megjavításán. Életében rövid időt tölthetett a franciaországi Cluny 
bencés kolostorában, de szemléletére meghatározó hatással volt az e 
kolostorban elsajátított értékrend, amely a korabeli egyház megreformálásának 
szükségességére hívta fel a figyelmét. Később, Rómában maga is letette a 
bencés szerzetesi esküt. A bencés rend klerikusaként szolgált a római Latin 
kapunál álló San Giovanni templom archipresbitere, Johannes Gratianus 
mellett, akinek gyóntatója lett. 1045-ben Johannes Gratianus VI. Gergely 
néven emelkedett a pápai trónra, és Ildebrando a rövid ideig uralkodó pápa 
mindvégig leghűségesebb követője maradt, annak trónról való letaszítása után 
még Kölnbe is követte őt.  

Ildebrandot 1049-ben, IX. Leó pápa bíborossá és a pápai patrimóniumok 
kezelőjévé nevezte ki. Az egyházi birtokok rendkívül leromlott állapotban 
voltak. A hatalmas területeket az új bíboros személyesen végigjárta, és rendbe 
szedte. A szabályozott és hozzáértő kezelésnek hála a kiürült pápai kincstár 
hamarosan gyarapodni kezdett. Ez a felelősségteljes szolgálat volt az első, 
amelyben megmutatkozott Ildebrando kivételes vezető egyénisége. A 
sikereket látva IX. Leó újabb nehéz feladatot tűzött ki számára: Ildebrando 
megkapta elöljárói kinevezését a San Paolo fuori le mura római kolostor 
újraszervezéséhez. Ildebrando intézkedései és erős irányítása nyomán a 
kolostor ismét a környék vezető gazdasága lett, ahová a későbbi időkben is 
szívesen visszatért a reformpápa.  

Ildebrando di Soanát 1073-ban, a San Pietro in Vincoli templomban 
választotta meg pápának a bíborosok kollégiuma. A választásban nagy szerepe 
volt a római tömegeknek is, amelyek egyöntetűen Ildenrandot kiáltották ki 
jelöltjüknek. A bíborosok április 22-én mutatták be az új egyházfőt. Gergely, 
Isten szolgáinak szolgája, közvetlenül megválasztása után főpásztori 
hivataláról így ír: „Isten a pápát őrnek állította minden egyes ember és az 
egyetemes Egyház fölé. Az utolsó ítélet napján számot kell adnia róluk. Ezért 
nem hallgathat, amikor az lenne a kényelmesebb. Vállalnia kell inkább még a 
halált is. Ha mindenki siketnémává lesz is, neki föl kell emelnie hangját: 
Magas hegy tetejére állítottál, hogy kikiáltsam és pellengérre állítsam Isten 

népének gonosztetteit és az egyház gyermekeinek bűneit!” Kortársa és kritikus 
barátja, Damjáni Szent Péter bíboros egyik levelében ilyen szavakkal írja le 
Gergely dinamikus jellemét: „egyrészt melengető fénnyel sugárzik rám, mint a 
nap, másrészt úgy támad rám, mint a goromba északi szél.” 

Gergely uralkodásának kezdetén több levelet írt barátainak, ismerőseinek. 
A levelekben aggasztó dolgokról ad számot, miszerint a kereszténység 
intézményei beleolvadtak a rendetlen középkor viszonyaiba; a pogány invázió, 
az összeomlott birodalmak és társadalmak romjai között egyedül az egyház 
tudott reményt, biztatást nyújtani az embereknek, de a X. századra, emberi 
bűnök miatt, elvesztette ezt a képességét, és az erkölcstelenség mocsarába 
süllyedt.  
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Gergely így nem tétlenkedett, és a pápai hatalom 

birtokában, széles látókörű, energikus egyházfőként 
kemény kézzel látott neki az egyházi viszonyok 
gyökeres reformjának. 

VII. Gergely már 1074-ben a szimóniával székre 
került püspököket felfüggesztette, a konkubinárius 
(tisztaságot meg nem tartó) papokat eltiltotta a misé-
zéstől, az ilyen diakónusokat és szubdiakónusokat 
pedig mindenféle oltárszolgálattól. Foglalkoztatta az 
1054-es egyházszakadás orvoslása, valamint a Szent 
Sír visszaszerzése. 1075-ben megtiltotta, hogy laikusok 
egyházi hivatalt adományozzanak, és külön rendelet-
ben azt is, hogy a német-római császár az invesztitúrát 
gyakorolja.  

VII. Gergely kormányzati elképzeléseit és célki-
tűzéseit a cluny reformmozgalom törekvéseiből, az 
egyház hagyományaiból, és közvetve Szent Ágoston 
De civitate Dei (Az Isten városáról) című munkájából 
merítette. Állásfoglalása szerint a pápának, hatalmánál 
fogva, joga van megállapítani, ki áll Isten és ki a sátán 
szolgálatában, továbbá joga van a méltatlan uralkodót 
hatalmától megfosztani, annak alattvalóit pedig hűség-
esküjük alól feloldani.  

Célja volt, hogy megvalósítsa a világi uralkodóktól 
független, csak a pápának alárendelt egyházat és az 
uralkodók felett álló pápai hatalmat.  

Híres történelmi epizód, amely VII. Gergely és IV. 
Henrik német-római császár nevéhez kötődik. A ki-
adott pápai rendeleteket IV. Henrik semmibe véve, a 
hagyományos módon kinevezte a kölni és milánói ér-
seket, sőt, a pápai rendeleteken feldühödött fiatal ural-
kodó Wormsba birodalmi gyűlést hívott össze, ame-
lyen a német püspökök letették Ildebrandot a pápai 
trónról.  

VII. Gergely pápa a canossai eseményekről 
PL, T. CXLVIII., 465–467. o. 
Gergely püspök, Isten szolgáinak szolgája, a német királyság 

minden érsekének, püspökének, hercegének, grófjának és más 

fejedelmének, kik a keresztény hitet védelmezik, kíván üdvöt és 

ad apostoli áldást. 

Mivel az igazság szeretetéből velünk együtt a keresztény harc 

küzdelmeiben közös ügyet vállaltatok és a veszedelemből is 

kiveszitek a részeteket, ezért őszinte szeretettől vezettetve 

szükségesnek találjuk elmondani nektek, hogy a megalázott 

király miként nyerte el a feloldozást bűnbánata által, és hogyan 

folytak az ügyek Itáliába érkezésétől kezdve a mai napig. 

Mint ahogyan a ti hozzánk küldött követeitekkel 

megállapodtunk, Lombardiába jöttünk mintegy húsz nappal 

azelőtt, hogy az átkelőhelyen egy vezetővel találkozzunk. Ennek 

érkezését vártuk, hogy hozzátok indulhassunk. Azonban idő 

múltával azt a hírt kaptuk, hogy különféle, hihető nehézségek 

következtében jelenleg nem tudtok vezetőt küldeni elénk, és 

egyébként sincs lehetőség arra, hogy hozzátok induljunk. Ekkor 

nem csekély aggodalommal mérlegeltük azt, hogy mit is kell 

most tennünk. 

Ezenközben biztos értesülést szereztünk arról, hogy megérkezett 

a király, aki, mielőtt Itáliába jött volna, könyörögve küldött 

hozzánk követeket és megígérte, hogy minden tekintetben 

elégtétellel szolgál Istennek, Szent Péternek és nekünk. 

Kötelezte magát arra is, hogy életének megjavítására 

mindenben engedelmeskedni fog nekünk, csak elnyerhesse 

tőlünk a feloldozásnak és az apostoli áldásnak kegyelmét; mikor 

pedig vétségei miatt küldötteink útján több alkalommal 

keményen megfeddtük, végül is, hogy megmutassa békés és 

szilárd elhatározását, kevesedmagával eljött Canossa városába, 

melyben akkor tartózkodtunk, és ott a kapu előtt három napon 

keresztül minden királyi dísz nélkül, szánalomkeltő módon, 

mezítláb, darócba öltözve ácsorgott, és sok siránkozással addig 

esedezett az apostoli könyörület támaszáért és vigasztalásáért, 

mígnem mindazokat, akik akkor jelen voltak, és kikhez ennek 

híre eljutott, oly nagy szánakozásra és könyörületes 

együttérzésre indította, hogy sok kéréssel és siránkozással 

közbenjártak érette és mindnyájan lelkünk szokatlan 

keménységén csodálkoztak, sőt olyanok is voltak, akik 

bennünket és nem az apostoli szigor komolyságát, hanem szinte 

zsarnoki kegyetlenséget panaszoltak. 

Végül is töredelmétől és a jelenlevők esedezésétől legyőzetve a 

kiközösítés bilincsének feloldásával a közösség kegyelmébe és 

az anyaszentegyház kebelébe visszafogadtuk, miután elnyertük 

tőle azokat a biztosítékokat, amelyeknek megerősítését a clunyi 

apát, leányaink, Mathilda és Adelaida grófnő és más erre a 

célra megfelelőnek látszó fejedelmek, püspökök és világiak keze 

által biztosítottunk. 

Miután ezeket így elintéztük, hogy az egyház békéjére, az ország 

egységére (mint ahogy azt már régóta kívántuk) Isten 

segítségével mindent elrendezhessünk, az első adandó 

alkalommal hozzátok szándékozunk menni. És akarjuk, hogy 

kedvességtek kételkedés nélkül tudja meg azt, hogy miként az 

írásban foglalt biztosítékból is láthatjátok: ez az egész ügy még 

annyira függőben van, hogy a mi elmenetelünk és a ti 

tanácsotok a végleges elintézéshez nagyon is szükséges. Ezért 

abban a hűségben, amely kezdettől fogva sajátotok, és az 

igazság szeretetében valamennyien tartsatok ki és higgyétek el: 

mi a királynak több engedményt nem tettünk, mint hogy 

szokásunk szerint őszinte szóval megmondtuk, hogy mindabban 

számíthat ránk, ami az ő üdvösségére és becsületére vonatkozik, 

vagy amiben igazságossággal s irgalmassággal a mi lelkünknek 

és az ő lelkének veszedelme nélkül segítségére lehetünk. 

Canossa várának mai látképe 

Canossa mai látképe 
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>> VII. SZENT GERGELY  

Gergely válaszul a legfélelmetesebb fegyverhez folyamodott, 
kiközösítette a császárt, és alattvalóit felmentette hűségesküjük alól. 
Henrik fölött hozott ítéletét Gergely egy Szent Péterhez intézett 
imádság formájába öltöztette: ,,A beléd vetett bizalomra támaszkodva, 
Egyházad tiszteletére és védelmére, a mindenható Isten nevében, a te 
hatalmaddal és erőddel megfosztom az egész birodalom fölötti 
uralmától Henrik királyt, aki hallatlan kevélységgel föllázadt Egyházad 
ellen.”  

A király kiközösítése rendkívüli esemény volt, és az ifjú császár 
trónját fenyegették a fejedelmi hatalmi harcok. A német hercegek 
Augsburgba hívtak össze birodalmi gyűlést, amelyre Henriknek és 
Gergelynek is küldtek meghívót. Henrik úgy döntött, hogy még a gyűlés 
előtt kiengeszteli a szentatyát, Gergely azonban Rómában nem fogadta 
a császár küldötteit. Henrik ezért személyesen indult el felkeresni az 
egyházfőt.  

Gergely karácsony után indult el Augsburgba. 1077. januárjában ért 
Canossa várába, ahol megszállt. A császár audienciát kért tőle, ám 
Gergely emlékezett a császár korábbi viselkedésére, így különös 
szigorral kezelte a találkozót. Nem volt hajlandó kiegyezni az 
uralkodóval, de azt is kijelentette, hogy Henrik bűneiért való vezeklését 
előrelépésnek tekintené. Így aztán a császár levetette díszes ruháit, és a 
januári fagyban, zsákposztóban, mezítláb könyörgött a vár kapuja előtt bebocsátásért. Harmadnapra enyhült meg a pápa, 
és 1077. január 28-án fogadta őt. Az egyházi átok feloldásra került. Henrik azonban szavát nem tartotta, viselkedésén 
semmit sem változtatott. Három évi hitegetés, színlelés és vesztegetés után, amikor legyőzte otthoni ellenfeleit, 1080-ban 
szabályszerű háborút robbantott ki a pápaság ellen.  

Gergely másodszor is kiátkozta Henriket, aki ráadásul III. Kelemen néven ellenpápát választatott, majd hadseregével 
személyesen jelent meg Itáliában. Csapatai elfoglalták Rómát, ahol a bíborosok 1084-ben formálisan is megválasztották a 
császári jelöltet. Gergely az Angyalvárba szorult vissza, ahonnan a normannok ugyan kiszabadították, de a felmentő sereg 
soha nem látott dúlása, rablása nyomán felzúdult népharag miatt el kellett hagynia az örök várost.  

Gergely élete dél-itáliai 
száműzetésben végződött, Saler-
noba menekült. A száműzetés 
keserű kenyerén élve testi ereje 
gyorsan hanyatlott, lelke azonban 
töretlen maradt. Halálának napját 
és óráját előre megmondta, de 
nem akart ágyban maradni. A 
templomba vitette magát, és 
megtartotta utolsó prédikációját. 
1085. május 25-én adta vissza 
lelkét Teremtőjének.   

VII. Gergely a középkor 
legnagyobb pápáinak egyike. 
Meggyőződése volt, hogy az 
egyházat Isten alapította és fe-
ladatául szánta, hogy minden 
embert összefogjon egy olyan 
közösségben, ahol az isteni akarat 
az egyetlen törvény. Isteni eredete 

révén az egyház a szekuláris hatalmon felül áll. Egyház és állam együtt alkotnak rendszert, de egyházi elsőbbséggel a 
kettőből alakul ki az isteni akarat szerint a világ. A sacerdotium elsőbbsége az imperiummal szemben sohasem volt 
kérdéses Gergely számára, s ennek valóságát igazolják az emberi történelem útvesztői. Ez a meggyőződés politikájában is 
megmutatkozik. Ő tette meg az első lépéseket az egyházi jog kodifikálása felé, és utána nem vonták többé kétségbe a papi 
nőtlenséget. 1083-ban ő küldött követet Magyarországra István király, Imre herceg és Gellért püspök szentté avatására.  

1577-ben felnyitották sírját, és testét épségben találták. VII. Gergelyt 1584-ben XIII. Gergely pápa vette fel a 
boldogok közé, 1606-ban avatta szentté V. Pál pápa, aki sok vonásban hasonló hozzá, hiszen az ő korában is nagyban 
fenyegették az egyházat az abszolutizmus igényei. Az egész egyházra 1728-ban XIII. Benedek pápa terjesztette ki VII. 
Szent Gergely pápa tiszteletét, ünnepét a római naptárba május 25-re vette fel. 

Koczka Tamásné 

Salerno 
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Húsvétot követő ünnepeink 
 
Jóllehet, az esztendő minden egyes vasárnapja az értünk meghalt és az első Húsvét vasárnap feltámadt Krisztust jeleníti 
meg, a Húsvétot közvetlenül követő vasárnapok még fokozottabban tanúskodnak a húsvéti áldozatról, bemutatják a 
feltámadt Jézusnak Húsvét után, itt a földön eltöltött negyven napját. 
 
 

Urunk mennybemenetele 
 

Jézus Krisztus, az Isten Fia Húsvét után a negyvenedik napon, befejezve küldetését, visszatér Atyjához, hogy „helyet 
készítsen övéinek”. Helyet készített neked is, a tieidnek is. Ha most kellene menned, tiéd lenne-e az a hely? 
Az Atyához visszatérő Jézus önmaga helyett tanítványait küldi a világ minden tájára, akik a Szentléleknek megnyílt 
szívvel és elmével hirdetik az Evangéliumot. A lélek ajándékát mindenki megkapja, aki engedi, hogy Isten működjék 
benne és általa. 
Az Úr az angyalok ujjongása között lép be a menny kapuján. Elfoglalja az Atya jobbján trónusát, melyről most már nem 
csak isteni jogán, hanem a megváltás címén is uralkodik az egész világ fölött, s erejével, hatalmával „velünk marad 
minden nap a világ végezetéig”. Ennek biztosítéka is az Ő testének vétele a szentáldozáskor. 
 
 

Pünkösd ünnepe 
 

Jézus Krisztus a Húsvét utáni ötvenedik napon Szentlélekkel járja át, újítja és erősíti meg övéit. Az Egyház Lelke, az 
Igazság Lelke, aki elvezet bennünket – az egész Egyházat – „a teljes igazságra”. A Szentlélek a harmadik Isteni Személy, 
az Atyával és Fiúval valóságos Isten, az Atyát és Fiút összekötő személyesült Szeretet. A Szentlélek védője és vigasztalója 
minden keresztény embernek. Ő tudja, mikor mire van szükségünk, hogy az élet küzdelmei közt össze ne roppanjunk. 
 
 

Szentháromság vasárnapja 
 

Az egész liturgia célja a Szentháromság dicsérete. Minden imádságot az Ő nevében kezdünk és fejezünk be. Karácsony, 
Húsvét, Pünkösd titkáért is az egész Szentháromságot illeti hálaadás és imádás. A X. század óta az Egyház a két nagy 
ünnepi időszak lezárása után külön ünnepet szentel a Szentháromság tiszteletére.  
A Szentháromságra vonatkozó legfontosabb hitigazság: Egy Istenben három személy van, az Atya, a Fiú, a Szentlélek. Az 
egyetlen isteni természetet három személy birtokolja. Istennel nemcsak mint Eggyel léphetünk kapcsolatba, hanem az 
isteni Személyekhez külön-külön is fohászkodhatunk. 
Én verseimben külön-külön, de Egyben is imádom és dicsőítem. 
A Szentháromság legszebb megvallása és imádása a Te Deum. Ne csak a templomban énekeljük, hanem imádkozzuk 
otthon is. 
 
 

Úrnapja, Krisztus szent testének és vérének ünnepe 
 

Bűneinktől Jézus szabadít meg minket, az áldozatul odaadott testével és értünk ontott vérével végbevitt megváltással. 
„Jézus Krisztus Egyházat alapított, mennybemenetele után titokzatosan, misztikus testként itt maradt a világban, hogy 
megváltói tevékenységét a világ végéig folytassa. Ő maga tudja legjobban, hogy milyen embert próbáló feladattal bízta 
meg Pétert, az apostolokat és az ő utódjaikat. Ismerte minden gyengeségüket, emberi gyarlóságukat. De ismerte jól az 
embereket is, akik Egyházának tagjai lesznek. Ezért alapította az Oltári Szentséget, hogy Egyházát megszentelje, 
Egyházának tagjait minden veszedelemtől megoltalmazza, minden szenvedésben megvigasztalja,” 

Valljuk meg mindenkor és mindenütt, félelem és habozás nélkül meggyőződésünket 
külsőleg is. Tiszteletteljes imádással térdeljünk le az Oltáriszentség előtt, vegyünk részt 
buzgón a szentmisén és a szentáldozásban.  
Egész életemben, kisgyermekkoromtól e szerint éltem, és ezért tudtam és tudom 
átvészelni az élet nehézségeit. 
 
 

Jézus Szentséges Szívének ünnepe – 
az úrnapi vasárnapot követő péntek 
 

Az Úr Alacoque Szent Margitnak, egy látomásban, kinyilvánította azt a kívánságát, hogy 
e titoknak külön ünnepet szenteljenek. Egyúttal megígérte: „Azok neve, kik az én isteni 
szívemet tisztelik, s e tiszteletet az emberek között terjesztik, szívembe lesznek írva, s én 
soha sem akarom onnan kitörölni azokat.” XII. Kelemen pápa hagyta jóvá ezt az ünnepet 
(1765), majd IX. Piusz pápa az egész Egyházban bevezette (1856), a XIX. századi vallási 
lanyhulás, elhidegülés ellen. 
Ezen a napon, a szentmisén tiszta lélekkel járuljunk szentáldozáshoz. 
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MS mester híres táblaképe, 

Vizitáció, 1500 körül 

Az örök uralkodó 
 

Uram, te uralkodsz örökké, égen és a földön, 
Dőre ember az, aki nem tanul e jelekből.  
Lehet, hogy büntetésként sújtottál árvízzel minket, 
Mely elöntött városokat, falvakat és mezőket.  
 

A májusi eső aranyat ér, de most csak pusztít, 
Táplálja a kiáradt folyókat, hosszú ideig.  
Elpusztult sok állat, tönkrement a gyümölcs és a vetés, 
Az összedőlt házakból folyik a kitelepítés. 
 

Nemcsak hazánkban, pusztított az ár a határon túl is,  
Ott emberéleteket is követelt a bősz víz. 
Isten megszánt, a napsütésre megindult az apadás, 
De nincs pihenés, folytatódik a romeltakarítás.  
 

Rendbe tenni a házakat, vagy újjáépíteni, 
S a mindenüket elvesztetteket vigasztalni, 
A munka és vigasz nem elég, támogatni kell őket, 
Anyagilag is, pénzzel, ruhával és élelemmel.  
 

Ember, okulj, ha büntet az Isten, tudd, hogy szeret, 
A jólétben is gondolj Rá, ne feledkezz Róla meg.  
Most még keresheted, betarthatod törvényeit, 
Ha nem keresed, holtod után nem tehetsz már semmit.  
 

Ember, a bajban, betegségben, természeti csapásban, 
Ne csak azt lásd, hanem gondold meg, hogy Isten is van. 
Vegyél részt a vasárnapi és ünnepi szentmisén, 
Az örök élet reményében, mely többet ér a földinél.  

2010. június 11-én 

Engeszteljük az isteni Szívet azokért a bántalmakért, káromlásokért, melyekkel Őt a legméltóságosabb Oltáriszentségben 
illetik. Az Úr magán kinyilatkoztatása különös lelki védelmet ígért azoknak, akik kilenc egymás után következő hónap 
első péntekén szentáldozáshoz járulnak, s ezt felajánlják engesztelésül a világ bűneiért. 
 

Én gyermekkoromtól kezdve veszek részt az első pénteki misén. S ezért áldom édesanyámat haló poraiban is, hogy kézen 
fogva vezetett a templomba, ahova mindig együtt mentünk. Sajnos, ma már csak én mehetek. Minden nap hálát adok az 
Istennek, hogy ilyen szerető édesanyát adott, aki megismertette velem Istent és rávezetett, hogy Ő a legfontosabb 
életünkben, Őt soha senkiért és semmiért el ne hagyjuk! Köszönöm Édesanyám! 
 
 

A Szent Szűz látogatása Erzsébetnél –  
Sarlós Boldogasszony napja, július 2.  

 

Az istenanyaság minden teremtménynél kiválóbb méltóságot kölcsönöz 
Máriának. A Szentírásban azt látjuk, hogy az angyal különös tisztelettel 
köszönti, és kegyelemmel teljesnek mondja. A Szűzanya az angyali 
üdvözletből azt is megtudta, hogy rokona, Zakariás felesége, Erzsébet is 
hamarosan szülni fog, ezért elment Erzsébet meglátogatására. Mikor 
megérkezése után Mária üdvözölte Erzsébetet, a gyermeket – aki Keresztelő 
Szent Jánosként a Megváltó útjának előkészítője – az Úr Erzsébet méhében 
megszentelte, az anya pedig a Szentlélektől eltelt, és mindkét asszony 
megilletődött szavakkal hirdette a világnak közeli üdvét.  
Erzsébet nemcsak feltűnő tisztelettel üdvözölte Máriát, hanem három hónapi 
ott tartózkodása alatt tisztelettel is bánt vele. Szűz Mária a Magnificatban 
nyílvánítja ki, hogy rendkívüli kegyelmeket kapott.  
Sarlós Boldogasszony napján, néhány helyen hagyomány a kismamák 
miséje, amelyen az áldott állapotnak örvendőket a Gondviselő és a Szűzanya 
oltalmába ajánlják.  
 

Minden kedves testvéremnek kérem Isten áldását egész életére, és kívánom, 
hogy halálukig maradjanak hűek Hozzá.     
         Szeretettel: Gömöriné Fajta Anna 
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„Ahol a kincsed, ott a szíved is" (Lk 12,34) 

A Jézus Szíve-tisztelet 
 
Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a 
tolvajok A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem 
lopják el a tolvajok! Ahol a kincsed, ott a szíved is.    (Mt 6, 21) 

 
 

Amikor rám talált a téma, ujjongtam, hiszen van-e szebb feladat, mint 

amit szívből vállalunk, és van-e könnyebb, mint olyasmiről írni, ami 

ennyire közel áll hozzánk? Csupán szavakba kell önteni azokat az 

érzelmeket, amelyek láthatatlan védőburokként körülvesznek. 

És megdöbbenek. Nem jönnek a szavak, csikorognak a mondatok, 

fájdalmasan hosszú időt töltök azzal, hogy összefogjam mindazt, amit 

takar. Jézus Szent Szíve – ez a mindössze három szó, külön-külön és 

együtt is érthető, de évszázadok során összetett szimbólumrendszerré 

teljesedett, melynek tartalmát érezni lehet csupán.  
 

Kép: A csákvári római katolikus templom Jézus Szíve szobra 
 

 
A szív ősidőktől fogva a test és a lélek összefonódásaként magát az 
életet szimbolizálja; ezt a felfogást a különböző korok és kultúrák hite 
és szemlélete bővíti-árnyalja újabb jelentéstartalmakkal. Az egyipto-
miaknál a szív a lelkiismeret jelképeként jelenik meg, Oziris a szív 
súlya alapján ítél a halandók túlvilági sorsáról. Az antik költők 
mitologikus hagyományaiknak megfelelően a szellemi és lelki élet 
központjaként értelmezik, később a szív a belső élet, az érzelmek, de 
az értelem jelképévé is válik. 
Az Ószövetség már ezt a jelképi összetettséget közvetíti, a szív az 
életet, az ellentétes érzelmeket, de az értelmet egyaránt szimbolizálja.  

 
A bölcsek szavai: Nyisd ki a füledet és halld meg szavaimat, igyekezz 
szíveddel megérteni őket, mert szép volna, ha bensődben megőriznéd, és ha 
az ajkadon mindig készen állanának.         (Péld 22,17)  
 
Kép: Irgalmas Jézus szívéből áradó források: szeretet és irgalmasság (szentkép) 
 
 
A korai kereszténység évszázadaiban az ősi jelképre ráépült az a képzet, 
hogy a szív a szeretet lakóhelye, és mivel Isten maga a szeretet, a szív az 
Istenbe vetett hit és bizalom helye is, a szív Isten otthona.  
Jézus Szívének tisztelete a középkorban, az egyház korai szerveződésének 
korában gyökerezik. Egyik első dokumentált tisztelőjének Helftai Nagy 
Szent Gertrúdot tartják, akiről az Isteni jóság küldötte című mű így ír:  
 

Miközben több személyért és különböző rá bízott ügyekért készülődött 
imádkozni, alázattal borult az Úr Jézus lábai elé, és a legnagyobb 
jámborsággal és legforróbb vággyal csókolta üdvöt hozó sebeit. Ekkor 
Isten Fiának a szívéből egy patakocskát látott kiömleni, ami az egész 
helyiséget elárasztotta. Ebből felismerte, hogy az Úr a patakocskával a 
lába elé helyezett ima összes hatását őrá öntötte ki. 
 
 

A későbbi évszázadokban a jezsuiták és karthauzi szerzetesek is terjesztették az Egyházban a Jézus Szíve-tiszteletet, 
és ebben Alacoque Szent Margit Mária látomásainak is nagy szerepük volt. 
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Jézus szívét feltárva jelent meg Margit Mária látomásaiban. Rendtársai és felettesei különcnek, már-már őrültnek 
tekintették emiatt, ám amikor az egyik jelenést követő súlyos betegségétől az őszinte és forró ima hatására gyógyult 
fel, a jezsuita Claude de la Colombier-t, Kolos atyát rendelték lelki vezetőjének. Harmadik látomását követő 
pénteken Margit Mária és Kolos atya felajánlotta magát a Szent Szívnek.  
 

Ettől kezdve a tisztelet terjesztésében nagy szerepe volt gyóntatójának, a jezsuita Claude de la Colombier-
nek, akit II. János Pál pápa avatott szentté, 1992-ben. Kolos atya küldetést kapott az ünnep bevezetésére, a 
város kézműveseiből és nemeseiből egyesületet hozott létre a tisztelet ápolására, és úgy tartják, hogy ennek 
hatására a protestáns vezetésű város katolikus szellemiségűvé vált.  
 

Az ünnep tiszteletében ez lehetett a fordulópont, amelynek nyomán a keresztény ikonográfiában is elterjedt 
a lángoló vagy a fénysugarat árasztó szív ábrázolása oltárokon, faliképeken, később szentképek formájában 
is gyakorivá vált a megjelenítése. A lángoló szív az Isten iránti forró, odaadó szeretet szimbóluma: Szent 
Ágostont nyíllal átdöfött, égő szívvel, Xavéri Szent Ferencet és Loyolai Szent Ignácot lángoló szívvel, 
Thienei Szent Kajetánt szárnyaló szívvel ábrázolják. Magyarországon a tisztelet első jelentős emléke a 

tihanyi bencés templom oltára 1750-ből.  
 

Az imádó kultusz történetében egy újabb mérföldkövet jelentett az, hogy 1765-ben XIII. Kelemen pápa 
engedélyezte a lengyel püspököknek, hogy a tiszteletet a templomokban megünnepeljék. XIII. Leó pápa 
pedig 1856-ban jóváhagyta az egész Egyház számára a Jézus Szíve-litániát, amelynek szövegét 1718-ban 
Anna Magdalena Remuzat vizitációs apáca szerkesztette.  
 

 
Jézus Szíve ünnepe a Pünkösd utáni második 
vasárnapot követő első péntek, ez tehát az utolsó 
mozgó ünnep az egyházi év során, és mivel 
rendszerint június havára esik, szokássá vált az 
egész hónapot a Jézus Szíve-tiszteletnek szentelni. 
Ilyenkor a templomokban minden nap elimád-
kozzák a Jézus Szentséges Szíve litániát. II. János 
Pál pápa 2004-től Jézus Szívének ünnepét a Papok 
Megszentelődésének Világnapjává tette. 
 
 
Kép: Alacoque Szent Margit Mária 

 
 
 

Ahogy a szív sem pusztán jelképe a szeretetnek, hanem az egész embert a maga testi-lelki valóságában 
fejezi ki, úgy Jézus szíve sem csupán a Krisztusi szeretet kifejezője. Koncentrálja Jézus egész emberségét, 
amelyben életáldozata kifejezi Isten szeretetét a gyarló ember iránt. Azt a forró, soha meg nem szűnő 
szeretetet, melynek univerzális kifejezője az, hogy Isten egyszülött fiát adta értünk. Jézus szívét átszúrták a 
kereszten, ez a megváltó szeretet jelképévé vált. Ha Isten maga a szeretet, Jézus Szent Szíve ennek a 
végtelen és örök szeretetnek az emberi jele.  
 

A sokadik napon még mindig töprengek, gondolataimat megkötözi az érzés, hogy nem sikerült megfogalmaznom, 

milyen kincs számunkra a Jézus Szent Szívéből áradó kegyelem? Forrásokat kutattam fel, szentek életrajzát olvastam 

át, kapcsolódó szépirodalmi példákat találtam, képanyagokat gyűjtöttem, jelképtárakat böngésztem. A tényanyag 

együtt van. Hol tévedtem? 

Ahogy a fülledt esti csöndben kimondom: „Jézus Szent Szíve”, megértem. 

Felkutathatunk forrásokat, feltárhatjuk az okokat, megfejthetjük a szimbólumokat,–- de nem lehet mindent felkutatni, 

feltárni, racionálisan megfejteni. 

 

A szív titkai nem fejthetők meg a gondolkodás eszközeivel, a Szent Szív rejtélyei sem ismerhetők meg csupán szavak 

tolmácsolásában.  

Értő, szerető, önmagát felajánló szív kell hozzá. 

Szentgyörgyi Georgina 
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AARRCCOODDAATT  KKEERREESSEEMM,,   UURRAAMM  
 
Arcodat keresem, Uram, mondhatja az ember, a teremtés kezdete óta. A hűséges, majd hűtlenné vált, a szeretetben 
élő, majd azt elhagyó, a félelmet megismerő, a tévelygő, bujdosó, örökké sebeket szerző, Istent elhagyó teremtmény. 
Mikor térsz vissza tévelygésedből Istenedhez, aki a szeretet maga? Mikor válsz látás nélkül hívővé, önként 
engedelmessé?  
A katolikus egyház legszentebb ereklyéje, 
amelyet Torinó városában őriznek a 
Keresztelő Szent János bazilikában, Isten 
Fiának, Jézus Krisztusnak hagyatéka, melyet 
nekünk, hívőknek adott örök bizonyságul a 
feltámadásra, a halál legyőzésének csodás 
bizonyítékául, arcával, az őt keresőknek.  
 
 

 
 
 
 
 
Mi is a Szent Arcot kerestük, amikor idén májusban elzarándokoltunk Torinó 
városába, hogy áhítattal és meghatottsággal teli szívvel megszemléljük az emberré 
lett Isten Fiának szenvedéséről és feltámadásáról tanúskodó ereklyét, amelyet 
egyházunk közszemlére tett ki a torinói dómban, április 10-től május 23-ig. 
A Lepel tárgyi bizonyítéka a szentségnek, a csodának, amely felfoghatatlan a látó, 
mégsem hívő ember számára. Vizsgálhatja több évtizede tudósok serege, a 
legkifinomultabb tudományos eszközökkel, a hitetlennek ezerféle analízis után is 
megmagyarázhatatlan tárgy, a hívőnek az isteni csoda megfogható, szemlélhető, 
világos és egyértelmű, minden kétségen felüli bizonyítéka. A Szent Lepel Jézus 
Krisztus halotti leple, amelybe vér borította, élettelen testét takarták, miután 
levették a keresztről.  
A leplet, amely 4,36 m hosszú és 1,10 m széles, halszálka mintával szövött 
lenvászon kendő, a torinói Szent János székesegyház királyi kápolnájában őrzik, az 
oltár feletti ereklyetartóban. 1898-ban, a Lepel közszemlére tétele alkalmából, 
Secondo Pia ügyvéd, lelkes amatőr fotós, engedélyt kért és kapott a Lepel 
lefényképezésére. A művelet végrehajtásához emelvényt épített, hiszen az akkori 
idők nagyméretű és technikailag még kezdetleges fényképezőgépét az oltár felett 
álló ereklyetartó magasságában kellett elhelyeznie. Éjszaka kapott lehetőséget a 
felvétel elkészítésére, hogy a nyugodt körülmények biztosítva lehessenek. Az 
expozíció 20 percig tartott, időtartama alatt a Leplet erős fényszórókkal világították 
meg. Secondo Pia hívta elő a lemezeket, a saját laboratóriumában. Kiemelte a 
vegyszeres tálból az 51x63 cm méretű lemezt, és a fény felé tartva elképedve 
tapasztalta, hogy a fényérzékeny lemezen, ahol szokványosan a fényképezett tárgy 
negatívja látható, a Leplen szemlélhető emberi alak pozitív képe jelent meg. 
Egyszeriben kiderült, hogy a Lepel eredeti képmásának elmosódott és furcsa 
foltszerűsége, a megszokott arc- és testábrázolásoktól eltérő fény-árnyék eloszlása 
abból adódik, hogy a Leplen látható kép negatív kép. A pozitív képen minden 
tisztán, élesen életszerűen és érthetően tárulkozik a szemlélő elé, az evangéliumok 
által leírt események kézzel fogható, látható tanúságtételeként.  
Elsőként is megdöbbentő a képmás részletessége és anatómiai hűsége. Pontosan és 
élesen kivehetők a haj, bajusz, szakáll körvonalai, az arc részletei, a szemöldök, 
arccsont, orr és száj, a mellkas, a karok, a has, a has alatt egymásra tett kezek, a 
combok, térdek és lábszárak; a vászonnak a hát lenyomatát hordozó másik felén 
ugyanígy hűen végigkövethetők a részletek a koponyától a pontosan kirajzolódó 
talpakig. A frontális képen a lábfejekből szinte semmit sem lehet látni, amelynek az 
a magyarázata, hogy a testet beborító lepel alsó végét a lábfejek, illetve a sarkak alá 

Szent Ágoston (354–430): Arcodat keresem 
 

Uram, Istenem, egyetlen reményem! 

hallgass meg engem, nehogy megfáradva ne akarjalak keresni Téged; 

add, hogy mindig égő nyugtalansággal keressem Arcodat!  

Te adj erőt keresésedhez, 

aki megadtad, hogy megtaláljalak Téged, 

és reményt adtál, hogy egyre jobban megtaláljalak.  

Előtted van erőm és erőtlenségem: 

őrizd meg erőm és gyógyítsd meg gyengeségemet!  

Előtted tudásom és tudatlanságom: 

ahol ajtót nyitottál, engedj belépnem; 

ahol bezártad az ajtót, nyisd meg zörgetésemre!  

Emlékezzem Rád, ismerjelek meg és szeresselek Téged! 
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hajtották. Tehát a kendő anyagát a lábujjak a magasba emelték, tehát fizikálisan nem érintkezett a lábfejjel, viszont 
szorosan rásimult a talpakra.  
A Leplet és az általa hordozott Szent Képmást közvetve vagy közvetlenül vizsgálta antropológus, fizikus, kémikus, 
atomfizikus, biológus, űrkutatási szakember, orvos, festőművész, textiltechnológiai kutató, történész, kriminológus 
professzor és régész, akik mind megfogalmazták véleményüket, feltevéseiket, kétségeiket és főleg nemtudásukat. 
Nem tudják az ember által ismert és leírt természettudományos jelenséggel vagy folyamattal megmagyarázni a 
Képmás keletkezését.  
 

A fájdalmak férfia  
Ami viszont a részletes vizsgálódások eredményeként bebizonyosodott, illetve szemmel látható: a Képmáson 
megjelenő férfi kora 30-33 évben határozható meg, testsúlya 79-80 kg, testmagassága 178-180 cm. A test mindkét 
oldalát tetőtől talpig sebek és egyes helyeken határozott körvonalú vérfoltok borítják. A sebek alakja és 
elhelyezkedése megfelel a korban alkalmazott korbácsolás módszerének. A végrehajtás eszköze a flagrum volt, 
amely nyélből és három bőszíjból állt. A szíjak végére, azokat visszahajtva, varrással, kis golyóvá szélesedő 
ólomdarabkákat erősítettek. Ez az eszköz egy suhintásra egyszerre három sebet is ejtett az áldozat testén, 
felszakította a bőrt és az izmokat, rettenetes fájdalmat okozva. A római büntetőjog több formában is ismerte a testi 
fenyítést. A felszabadított rabszolgákat megvesszőzték, a katonákat megbotozták, a rabszolgákat megkorbácsolták. 
A korbácsolás a halálos ítélet végrehajtása is lehetett, amennyiben az ütések száma nem volt korlátozva. A zsidó 
gyakorlat szerint harminckilenc korbácsütésnél nem volt szabad többel sújtani a megbüntetettre, Jézus egész testét, 
nyaktól a vállig végigverték ezzel a módszerrel, nem maradt ép bőrfelülete, elvették ruháit, mezítelenül nézett 
szembe kínzóival, ami már önmagában is mélyen megalázó. Így zajlott le a római korbácsolás, amivel a helytartó, az 
exegéták egybehangzó véleménye szerint Jézus ellenségeinek dühét akarta 
csillapítani. A Lepel teljes mértékben tanúsítja, hogy Jézus a leírt 
körülmények között végrehajtott korbácsolást szenvedte el. Az egész testen, 
elől és hátul végigkövethető sebek hármas csoportban helyezkednek el, két 
végükön kiszélesedő formájúak, tehát ólmos flagrumtól származnak.  
A Lepel Képmása őrzi a töviskorona nyomait is. Mind az elölnézeti, mind 
a hátoldali kép koponyáján és tarkóján világosan felismerhető vérnyomok 
láthatók. A töviskorona nem koszorúalakú, hanem az egész fejet befedő 
föveg volt, ami súlyos és nagyszámú, vérző sebet okozott az érzékeny 
fejbőrön.  
Az ókorban alkalmazott sokféle kivégzési mód közül a keresztre feszítés 
volt a legkegyetlenebb. Óriási fájdalmat okozott, de mivel nem sértette 
meg az életfontosságú szerveket, hosszúra nyújtotta az áldozatok 
szenvedését és haláltusáját. A természetellenes testhelyzetben, kezén-lábán 
lógó elítélt lassan kivérzett, egyre nehezebben kapott levegőt, minden 
parányi mozdulat, amennyit helyzete megengedett, rettenetes kínokkal járt.  
Az elítéltnek, mint Jézusnak is, magának kellett a vesztőhelyre cipelnie a 
keresztet, de nem az egészet, hanem a vízszintes ágat, az un. patibulumot. 
A patibulum 50-60 kg súlyú gerenda volt, amelyet az elítélt vállára 
helyeztek, s karjait kitárva két kezét erre rákötözték. A függőleges szár, a 
stipes, a kivégzőhely állandó tartozékaként, a talajba rögzítve várta az 
áldozatokat. Az összekorbácsolt testű, megalázott, töviskoronával kínzott 
Jézus az e gerendával súlyosbított eséseket nem tudhatta kivédeni, 
tehetetlenül rogyott az utca kövére, hiszen kezei kitárva voltak, rákötözve 
terhére. A Lepel mutatja a súlyos sérüléseket, amelyek a keresztút alatt 
keletkeztek: két nagykiterjedésű folt, az egyik a jobb váll alatt, másik a bal 
lapockán. Az összeroskadások következtében mind a két térd, de 
különösen a jobb, kiterjedt és vérző zúzódások nyomait mutatja. A 
Golgota-hegyen Jézust levetkőztették, az antik szerzők egybehangzóan 
állítják, hogy az elítélteket ruhátlanul feszítették keresztre. A kezeket, a 
kéztőcsontok és a csukló között, arasznyi szögekkel rögzítették a 
patibulumhoz, majd felhúzták azt a stipesre. A lábak megtámasztására a 
függőleges száron egy fadarabot ütöttek be, majd a lábakat egyetlen 
szöggel rögzítették. A Lepel Képmása hűen számol be a leírhatatlan 
szenvedés minden mozzanatáról, amit igazol az orvosok, anatómusok 
egybehangzó véleménye. A képmás mellkasának jobb szélén, a szegycsont 
magasságában kiterjedt, vörös vérfolt, ovális kb 4 cm-es seb látható.  
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A seb méretei pontosan megegyeznek a római lancea 
típusú lándzsa pengeszélességével. A lándzsa a hatodik 
borda fölött érte a testet, megsebesítette a mellhártyát, 
majd a jobb tüdőt.  
A testet, a keresztfáról történt leemelés után, tekintettel 
a szombatra, nem mosták meg, nem vágták le a hajat, 
szakállat. Felkötötték Jézus állát, átkötötték csuklóit és 
bokáit, aminek nyomai a Képmáson láthatók. A testet 
végül a Lepelre fektették, s a gyolcs másik felével le-
takarták. Ez a halotti Lepel, ami a gondviselés jóvol-
tából a mai napig fennmaradt, s amit ma Torinóban 
őriznek.  
 
A Lepel az evangéliumokban 
Jézus halotti lepléről beszámolnak az evangélisták, 
Máté, Márk és Lukács az események után 30-40 évvel, 
János 50-60 évvel; tehát mind a négyük fontosnak 
tartotta, hogy a gyolcsról beszámoljon.   
Szent Máté így ír Jézus temetéséről: „Mikor már estére 
járt az idő, jött egy József nevű arimatetai gazdag ember, 
aki maga is Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és 
elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki a 
testet. József, miután levette a  testet, tiszta lepelbe 
takarta és sziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír 
bejárata elé nagy követ gördített és elment. Mária 
Magdolna és a másik Mária azonban ottmaradtak és 
leültek a sírral szemben.” [Mt 27,57-61]  
Szent Márk hasonlóan írja le az eseményt: „Mikor már 
estére járt az idő – készület napja, vagyis szombat előtti 
nap volt –, jött arimateai József, egy előkelő tanácsos, 
aki maga is várta Isten országát. Bátran bement 
Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus meglepődött, 
hogy már meghalt. Magához hívatta a századost és 
megkérdezte, hogy csakugyan meghalt-e már. Amikor a 
százados útján meggyőződött róla, odaadta a testet 
Józsefnek. Az halotti leplet vásárolt, majd levette őt és 
begöngyölte a lepelbe. Azután sziklába vájt sírboltba 
helyezte, és követ gördített a sír bejárata elé. Mária 
Magdolna és Mária, József anyja megfigyelte, hogy 
hová temették el.” [Mk 15,42-47]  
Szent Lukács, a szakmai részletekre figyelő orvos, 
nemcsak a temetéssel, hanem a feltámadás tényével 
kapcsolatban is említést tesz a lepelről. „Aztán levette, 
lepelbe takarta és egy sziklasírba helyezte, amelybe 
még senkit sem temettek” [Lk 23,53] „Péter azonban 
menten a sírhoz futott. Amikor behajolt, csak az ott 
heverő lepleket látta. Igen meglepődött a látványon és 
hazament.” [Lk 24,12]  
Szent János evangelista még több részletet közöl Jézus 
temetéséről, és szemtanúként tudósít a feltámadás után 
üresen maradt sírban látottakról: „Arimateai József, aki 
a zsidóktól való félelmében csak titokban volt Jézus 
tanítványa, kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. 
Pilátus megengedte. Mire az elment és levette Jézus 
testét. Odajött Nikodémus is, aki annak idején éjszaka 
odament Jézushoz, és hozott 100 font mirrha- és 
álóékeveréket. Fogták Jézus testét és a fűszerekkel 

együtt gyolcsba göngyölték. Így szokás temetni a 
zsidóknál. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt 
egy kert, a kertben pedig új sírbolt, melybe még senkit 
sem temettek. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi 
napja miatt oda helyezték Jézust. A hét első napján, 
amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. 
Észrevette, hogy a követ elmozdították a sírtól. Elfutott 
Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus 
szeretett, és jelentette nekik: Elvitték az Urat a sírból, és 
nem tudjuk, kik tették. Erre Péter és a másik tanítvány 
elindult és a sírhoz sietett. Együtt futott mind a kettő. A 
másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és 
hamarabb ért a sírhoz. Behajolt és meglátta a gyolcsokat, 
de nem ment be. Nem sokkal utána odaért Simon Péter is, 
bement a sírba, és ő is látta az otthagyott gyolcsokat, meg 
a kendőt, mellyel a fejét takarták be. Ez nem a gyolcs 
közt volt, hanem külön összehajtva más helyen. Akkor 
bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. 
Látta és hitt. Eddig ugyanis nem értették meg az Írást, 
mely szerint föl kellett támadnia a halottaiból. A 
tanítványok aztán hazamentek.” [Jn 19,38-20,10] 
Az evangéliumok tehát tudtak a temetéshez használt 
kendőről, írnak róla, fontosnak tartják és kiemelik 
szerepét az apostolok Jézus feltámadásába vetett hitének 
megalapozásában.  
 
A lepel történelmi útja Jeruzsálemtől Torinóig 
A Lepelről szóló írásos emlék a 120-140 közötti években 
arám nyelven írt apokrif irat, amely a héberek szerinti 

evangélium néven ismeretes. Az arám nyelvű iratot Szent 
Jeromos fordította görögre és latinra. Sajnos az eredeti és 
a fordításai is elvesztek, ám bőséges utalással és 
idézetekkel is találkozhatunk erre az ókeresztény írók 
műveiben, miszerint a gyolcs megmaradt, és a kor 
keresztény közössége titkon őrizte azt. Titkon, mert a 
zsidó-keresztény ősegyházat sokáig áthatotta az ősi 
törvények tisztelete, a zsidóknál pedig minden tárgy, ami 
halottal érintkezett, tisztátalannak számított. Az 
apostolok józansága, kegyelete és szeretete azonban 
nyilvánvalóan győzött az írott betű lélektelen tisztelete 
felett, amit maga Jézus is elítélt. Megőrizték a számukra 
oly fontos leplet, de titokban, hiszen nem akarták a 
törvényekhez ragaszkodó zsidó hittestvéreket, illetve az 
egyre erélyesebben fellépő zsidó hatóságot magukra 
zúdítani. A jeruzsálemi közösség életét, a város 
pusztulásáig, illetve a zsidó állam megszűnéséig komoly 
veszély fenyegette: István diakónust megkövezték, Jakab 
apostolt, Jeruzsálem első püspökét kivégezték, Saul és a 
hozzá hasonló fanatikusok dühöngve kutatták az igaz hit 
és az ősi törvény megrontóit.  
A következő évszázadokban számos irat tesz említést a 
Lepel sorsáról, őrzési helyéről; több apokrif irat, mint a 
Tizenkét apostol evangéliuma, Gamáliel evangéliuma, 

Pilátus tettei. Említi Szent Kürillosz jeruzsálemi püspök, 
szentföldi útleírás-szerzők, Szent Braulius saragossai 
püspök, Arkulf gall püspök, Adamnanus skót apát. 
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Történelmileg bőségesen dokumentált, hogy a Leplet, amely Jézus arcvonásait hordozza, 525-ben Judás Tádé 
apostol a kis-ázsiai Edesszába viszi, ahol csodásan meggyógyítja az uralkodót a leprától. A fejedelem és népe, Júdás 
Tádé missziójának hála a keresztény hitre tér.  
A Lepel a vallásos tisztelet középpontjába kerül, és a művészetre gyakorolt döntő befolyása ettől az időtől kezd 
kisugározni a keresztény világ minden része felé. Az ikonfestők által ábrázolt tipikus Jézus-arc jegyeiben 
megegyezik a kendőn látható Szent Arccal, művészettörténeti tény a feltámadáskor keletkezett lenyomat szigorú 
másolása.  
Amikor Edesszába pogányok törtek, tűzzel-vassal üldözték a keresztényeket. A Lepel eltűnt, csak az emléke élt 
tovább az üldözést túlélők körében. Ötszáz évvel később találták meg a Szent Leplet  Edessza nyugati kapuja fölött, 
egy üregben, amikor a várfalakat javították. A befalazott üreg kitűnő búvóhelynek bizonyult, hiszen a szent ereklye 
átvészelte a viharos évszázadokat, a gyakran pusztító árvizeket, tűzvészeket egyaránt. Edessza ekkor már a Bizánci 
Birodalomhoz tartozott, Justitianus bizánci császár díszes ereklyetartót adományoz, és templomot építtetett a Lepel 
őrizésére. Itt vészelte át a Lepel a VIII. és IX. századi képromboló mozgalmakat, amelyeknek annyi 
felbecsülhetetlen értékű kép, szobor, műkincs esett áldozatul.  
Romanosz Lekapénosz bizánci császár döntése nyomán került a Szent Lepel 944-ben a birodalom fővárosába, hiszen 
a Kis-Ázsiában előretörlő muzulmánok Edesszát is 
fenyegették. A leplet 944-től 1204-ig őrizték 
Konstantinápolyban, a keleti kereszténység köz-
pontjában. A bőségesen fennmaradt írásos 
dokumentumok a Leplet Krisztus halotti kendő-

jeként és a feltámadás után a sírboltban talált 

vászonként emlegetik.  

 

A Szentföld felszabadítására indított katonai expedíciók olykor 
hatalmi és gazdasági célokat takartak. Az 1203-1204 években a IV. 
keresztes hadjárat hadai, mielőtt a Szentföldre indultak volna, 
Dandolo velencei doge utasítására először Konstantinápolyban 
szálltak partra, hogy ott a doge tervei szerint rendet teremtsenek. A 
doge a hadakkal Velence közel-keleti kereskedelmi pozícióit akarta 
megszilárdítani. 1204-ben a hadak elfoglalták a várost, és a 
keresztesek, elfeledkezvén, hogy testvéreikkel állnak szemben 
martalócok módjára dúlták fel és fosztották ki a keleti 
kereszténység sugárzó fényű központját, kultúrájának és kincseinek 
tárházát. A megszállók megalapították a latin birodalmat, ami 
azonban nem volt életképes, és az ötven év elteltével ismét 
létrejövő Bizánci Birodalom már csak halvány utóda volt a réginek. 

A leplet  Blacherna városnegyed Szűz Mária monostorában őrizték. Robert de Clary maga is keresztes lovag, A IV. 
keresztes hadjárat című mű szerzője, erről külön is megemlékezett: „Volt Konstantinápolyban egy Blacherna-i Szűz 
Máriáról elnevezett monostor. Itt őrizték a Szent Leplet, melybe egykor az Úr testét göngyölték. Most, hogy 
kifosztották a várost, senki sem tudja, se görög, se francia, mi történt ezzel a lepellel.” 
A franciaországi Besançon könyvtárában őrzik azt az iratot, amely egy ereklyeadományozás tényét rögzíti. Ponzio  
la Roche lovag, a rigny kastély ura 1208-ban Amadé de Tranelai besançoni érseknek adományozta a Leplet. A rigny 
várúr fia, Othon de la Roche, a IV. keresztes hadjárat egyik vezére volt. Azt is feljegyezték róla, hogy 
Konstantinápoly megszállásakor a Blacherna negyedben szállásolta el magát. Így kerülhetett hozzá a szent Lepel, és 
kerülhetett Konstantinápolyból Franciaországba. A Lepel története 1357 után biztos nyomon követhető. Ebben az 
esztendőben állította ki első ízben nyilvánosan a lieryi templomban, a nemes Charny lovag özvegye, Jeanne, aki 
anyagi helyzet jobbra fordulását várta a zarándokok adományaiból. A területileg illetékes püspök azonban 
megtiltotta az asszonynak a visszaélést, a gyolcsot hamisítványnak nevezte, és még az állítólagos festő nevét is 
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megnevezte, aki a szentségtörést elkövette. A helyi plébános azonban fellebbezett a királyhoz, a püspök is panaszt 
tett, s több mint harminc évig dúlt a háborúskodás. Csalás, visszaélés, kapzsiság vádjai hangzottak el a felek részéről, 
hiszen a Charny család végülis hosszú időn keresztül megtagadta az ereklye kiszolgáltatását. Majd az éppen 
uralkodó ellenpápa, VII. Kelemen három levél megírásával feloldotta a helyzetet. Az egyik levélben megengedte 
Geoffroi de Charnynak, hogy a leplet közszemlére kitegye, de csak „képmásnak” volt szabad neveznie. A másik 
levélben Pierre d’Arcis püspöknek megtiltotta, hogy az üggyel tovább foglalkozzon, és a harmadikban  felszólította 
a környék papságát, hogy döntésének megfelelően járjanak el a jövőben. Lireyben tehát pápai engedéllyel legalitást 
nyert a Lepel tisztelete. 
A XV. század első évtizedeinek háborúskodásai miatt a lepel nem volt biztonságban Lireyben, így a lirey templom 
kanonokjai Humbert de la Roche grófot, a Charny család rokonát kérték meg, helyezze biztonságba a szent ereklyét. 
A lepel elkerült Savoia fővárosába, Chambérybe, mivel a 
Charny család a leplet Savoiai Anna hercegnőnek aján-
dékozta. Az új tulajdonos kápolnát épített az ezüstkazettába 
helyezett relikvia méltó őrzésére. E kápolna sekrestyéjében 
ütött ki 1532. december 3-án a tűz, amely a leplen hosszában 
látható sötét foltok okozója. Az átizzott kazettában ugyanis 
megpörkölődött az összehajtogatott Lepel egyik sarka. Így 
keletkezett a szabályszerűen ismétlődő tizenhat háromszög 
alakú égési nyom, és a megolvadt ezüst egy cseppje ugyan-
csak szabályszerűen elhelyezkedő lyukakat égetett a kendő 
anyagába.  
A XVI. század második felében ismét végigsöpört Európa 
több országában a középkor állandóan fenyegető réme, a 
pestis. A járvány hosszú éveken át szedte áldozatait Észak-
Olaszország lakosai közül is. A szorongattatások közepette 
Milánó érseke, Borromeo Szent Károly fogadalmat tett, 
hogy gyalog elzarándokol a Szent lepelhez, ha Isten meg-
könyörül egyházmegyéjén, és a járvány megszűnik. Nem 
kevesebbre vállalkozott, mint kb. 400 kilométer megtételét 
gyalogosan, átkelve az Alpokon. Amikor a pestis elhagyta 
Milánót, és az érsek fogadalma teljesítésére készülődött, 
Emanuele Filiberto herceg a Savoiai ház feje, 1578-ban 
Torinóba, a hercegség fővárosába vitette a Leplet, hogy a 
buzgó és mindenki által tisztelt főpap útját lerövidítse. Azóta, 
immár több mint 400 éve Torinó őrzi a Leplet, amiben 
Arimateai József majd kétezer éve Jézus Krisztust, a mi Urunkat eltemette. 1694-ben II. Vittorio Amadeo herceg 
pompás kápolnát építtetett a Krisztus halotti leple számára, amelyet folyosó köt össze a palotával és kettős lépcsősor 
a székesegyházzal. Ennek oltára fölé helyezték a fahengerbe göngyölt és ezüstkazettába zárt leplet befogadó, rá-
csokkal biztosított ereklyetartót. Umberto, az utolsó olasz király, aki 1983-ban, portugáliai száműzetésben halt meg, 
végrendeletében a Szentszékre hagyta a lepel tulajdonjogát. Az adományozási okmányt Agostino Casaroli bíboros 
államtitkár írta alá, és ezzel az aktussal a Lepel a Szentszék tulajdonába került. Az elmúlt négy évszázadban a Leplet 
rendszeresen csak a trónörökös esküvője, és néhány különleges jubileum alkalmával állították ki. A XX. században, 
1931-ben, Umberto herceg esküvője alkalmával, 1933-ban, a megváltás 1900. évfordulójára hirdetett szentévben, 
1978-ban, a lepel Torinóba érkezésének 400. évfordulóján tartott ünnepség keretében, és a második világháború után 
meghirdetett szentévek alkalmával. A második világháború alatt a leplet Montevergine bencés kolostorában 
helyezték biztonságba (Hitler minden áron meg akarta kaparintani a szent ereklyét), ahol hat éven át őrizték.  
Jézus halotti leplét szemlélve magas, karcsú, szép férfi képe rajzolódik ki elénk. Arca szép, a legszebb. Harmonikus 
és szuggesszív. Tekintélyt és erőt sugárzó férfiút látunk, akiről hihető, hogy „úgy beszélt, mint akinek hatalma van” 
[Mt 7,29].  Ő Isten Fia, aki a Szentlélek illetésére a kiválasztott Szűz méhében öltött testet, hogy férfivá növekedve 
az ember bűnének engesztelő áldozatává váljon. A Lepel láttatja a testet a legborzalmasabb szenvedésekkel járó, 
kivitelezésében megalázó és kegyetlen erőszakos halál pontos nyomaival, a saját vérében fürödve. A Lepel tanúsítja, 
mennyit vállalt értünk ez a test. Mennyit vállalt az ember megváltásáért, Atyja művéért a teremtésben.  
A Megváltó itt hagyta nekünk, gyarlóknak a láthatót. Nehogy elvétsük, mit a szeretett tanítványról ír az apostol: 
Látta és hitt! 

Koczka Tamásné 
Források:            
Víz László: A torinói halotti lepel és korának meghatározása 
Giulio Ricci: La Santa Sindone, documento originale della Passione di Cristi  
La Stampa, Supplemento al numero 10 Aprile 2010;     La Voce del Popolo, Speciale sull’Ostensione 

A Szent Lepel közszemlére tétele a torinói Dómban: 
 

1578 – az első kiállítás, Torinóban  
1898 – ezen kiállítás alkalmával fényképezte le 

Secondo Pia a leplet 
1931 – a lepel kiállítása Savoiai Umberto herceg 

házasságkötése alkalmából 
1933 – a Lepel kiállítása, a Megváltás 1900 éves 

évfordulójára meghirdetett Szent Év 
alkalmából 

1969 – a Lepel a Királyi Palota Keresztrefeszítés 
kápolnájában volt közszemlére téve. Ekkor 
készítették róla az első színes fényképeket. 

1973 – az első helyszíni televíziós közvetítés a Királyi 
Palota svájci szalonjából, ami lehetővé tette, 
hogy milliók láthassák a Szent Arcot. A Lepel 
ekkor volt először függőleges helyzetben 
kiállítva. 

1978 – a lepel kiállítása Torinóba kerülésének 400. 
évfordulója alkalmából.  

1998 – 2.400.000 hívő tekintette meg a Leplet a 
kiállítás 57 napja alatt. 

2000 – a leghosszabb időtartamú kiállítás (augusztus 
12-től október 22-ig) a jubileumi év alkalmából 

2010 – több mint 2.500.000 zarándok tekinthette meg 
Jézus halotti Leplét 
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2010. május 2-án, vasárnap lerótta tiszteletét XVI. Benedek vasárnap a torinói halotti lepel előtt, amelyet 
sokan Jézus halotti leplének tartanak. Az évekig tartó restaurálási munka után nemrég kiállított vásznat 

„vérrel írt jelképnek” nevezte a pápa.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Krisztus szenvedése az emberek szenvedése – XVI. Benedek pápa meditációja a torinói lepel előtt  
 
Elmélkedésének elején a Szentatya úgy fogalmazott: ez a zarándoklat most különösen fontos számára, talán 

azért is, mert az évek múlásával egyre érzékenyebbé válik az üzenetre, amelyet ez a különleges ikon magában 
hordoz. Elsősorban azért, mert Péter utódjaként áll előtte, s az egész egyházat, az egész emberiséget hordozza 

szívében.  
 

A lepel nagyszombat misztériumának szimbóluma. Halotti lepel, amely 
egy keresztre feszített ember testét takarta, éppen úgy, ahogyan az 
evangéliumok elmondják Jézus történetét, akit dél körül keresztre feszítettek 
és délután három óra körül kilehelte lelkét. Húsvét szombatjának előestéje 
volt, és amikor esteledett, Arimateai József, a főtanács gazdag és tekintélyes 
tagja bátran Poncius Pilátus elé állt kérésével: szeretné eltemetni Jézust abba 
a sírba, amelyet sziklába vájatott magának nem messze a Golgota hegyétől. 
Miután engedélyt kapott erre, gyolcsot vásárolt, levette Jézus testét a 
keresztről, begöngyölte a gyolcsba és a sírboltba helyezte (ld. Mk 15,42-46). 
Így mondja el Márk, és egyezik ezzel a többi evangélium elbeszélése is. 

Jézus a szombatot követő nap hajnaláig ebben a sírban volt eltemetve, és a lepel megmutatja nekünk, milyen volt a 
teste ebben a rövid, körülbelül másfél napnyi időben, amely jelentőségét tekintve végtelen idő volt. 

A nagyszombat a rejtőzködő Isten napja, ahogyan az ókori szerző szentbeszédben olvashatjuk: „Mi történt? 
Nagy csend van ma a földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Nagy a csend, hiszen meghalt a Király… Isten 
halt meg a testben, és megfutamította az alvilágot” (Szentbeszéd Nagyszombat szent napjára, PG 43, 439). Az 
apostoli hitvallásban megvalljuk: „szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a 
poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül”. 

Korunkban az emberiség különösen érzékennyé vált a nagyszombat misztériuma iránt. A mai ember 
lelkiségének része a rejtőzködő Isten, létfontosságú, szinte öntudatlan része, mintha egyre növekvő űr lenne a 
szívében. A XIX. század végén ezt írta Nietzsche: „Isten meghalt. Megöltük”. Ez az idézet szinte szó szerint a 
keresztény hagyományból ered, gyakran ismételjük mi is a keresztút során, talán fel sem fogjuk teljesen, mit 
mondunk. A két világháború, a koncentrációs táborok, a gulág, Hirosima és Nagaszaki után korunk egyre nagyobb 
mértékben nagyszombattá vált. E nap sötétsége mindenkit az életről faggat, különösképpen minket, keresztényeket. 
Nekünk is van közünk ehhez a sötétséghez. 

Isten Fia, a Názáreti Jézus halálának azonban van egy másik oldala, egészében pozitív oldala, nevezetesen: a 
vigasz és a remény forrása. És ez ébreszti bennem a gondolatot, hogy a lepel olyan, mint egy fényképes 
dokumentum, van egy „pozitív” és egy „negatív” oldala. A hit legsötétebb misztériuma egyúttal a soha véget nem 
érő remény legfénylőbb jele is. A nagyszombat a „senki földje” a halál és a feltámadás között, de erre a senki 
földjére eljött Valaki, az Egyetlen, az emberért viselt szenvedés jeleivel ment át rajta: „Passio Christi. Passio 
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hominis” (Krisztus szenvedése, az emberek szenvedése). A lepel ezt a pillanatot mutatja, pontos tanúsága az 
emberiség és a világegyetem egyedülálló és megismételhetetlen köztes állapotának, amelyben Isten Jézus 
Krisztusban nem csupán halálunkban, hanem a halálban maradásunkban is osztozott. Ez a legmélyebb szolidaritás. 

Ebben az „időn túli időben” Jézus „alászállt a poklokra”. Ez azt jelenti, hogy Isten, aki emberré lett, belépett az 
ember legvégső, abszolút magányába, ahová nem ér el a szeretet egyetlen sugara sem, ahol a teljes elhagyatottság 
uralkodik, egyetlen vigasztaló nélkül: a „poklokba”. Jézus Krisztus a halálban maradt, átlépett ennek a végső 
magánynak a kapuján, hogy mi is átléphessünk rajta az Ő vezetésével. Mindannyian megtapasztaltuk már az 
elhagyatottság ijesztő érzését, ez az, ami még a halálnál is rémisztőbb, mint amikor gyermekként rettegünk attól, 
hogy egyedül maradjunk a sötétben, és csak az nyugtat meg, ha jelen van valaki, aki szeret minket. Éppen ez történt 
nagyszombaton: a sötétség birodalmában felhangzott Isten hangja. Megtörtént az, amit soha nem gondoltunk volna: 
a szeretet áthatolt a „poklokon”. A legvégsőbb emberi magány végtelen sötétjében is meghallhatunk egy hangot, 
amely hív minket, rálelhetünk egy kézre, amely megfog és kivezet minket. Az emberi lény azért él, mert szeretik és 
mert szerethet. És ha még a halál terébe is behatolt a szeretet, akkor oda is elérkezett az élet. A végtelen magány 
órájában soha nem leszünk egyedül: „Passio Christi. Passio hominis”. 

Ez a nagyszombat misztériuma. Éppen onnan, Isten Fia halálának sötétjéből tört elő az új remény fénye, a 
feltámadás fénye. És amikor a hit tekintetével nézem ezt a leplet, mintha látnék valamit ebből a fényből. A lepel 
alámerült ebbe a mélységes sötétségbe, ugyanakkor mégis fénylik. Hiszem, hogy azért jönnek el emberek ezrei, 
hogy hódoljanak előtte, mert nem csupán a sötétséget látják benne, hanem a fényt is, nem csak az élet és a szeretet 
vereségét, hanem a győzelmet, az élet győzelmét a halál felett, a szeretet győzelmét a gyűlölet felett. Igen, látják 
Jézus halálát, de rajta keresztül látják a feltámadását is, a halálban ott dobog az élet. Ez a lepel hatalma. A 
„szenvedés emberének” arca, amely magán viseli minden idők emberének szenvedését, bárhol élt is, a mi 
szenvedéseinket is, a nehézségeinket, a bűneinket is – „Passio Christi. Passio hominis” – ez az arc ünnepélyes 
tekintélyről, paradox hatalomról árulkodik. Ez az arc, ezek a kezek, ezek a lábak, ez az egész test beszél, 
hallgathatjuk a csendben. Hogyan beszél a lepel? A vérrel beszél, és a vér az élet! A lepel egy vérrel írt ikon, egy 
megkorbácsolt, töviskoszorúval koronázott, keresztre feszített, jobb oldalán megsebzett ember vére. Minden 
vérnyom a szeretetről és az életről beszél. Különösen az a kiterjedt nyom, amely az oldalánál van, vérből és vízből 
áll, egy nagy sebből ered, amelyet egy római lándzsa ejtett. Ez a vér és ez a víz az életről beszél. Mint egy forrás, 
amely a csendben zúg, és amelyet meghallhatunk, meghallgathatunk a nagyszombat csendjében. 

A pápa elmélkedésének végén azt kérte a jelenlévőktől,  hogy dicsőítsék mindig az Urat hűséges és irgalmas 
szeretetéért. Vele együtt ők is, amikor elhagyják ezt a szent helyet, vigyék magukkal a lepel képét, szívükben vigyék 
el a szeretet szavát, hittel, reménnyel és szeretettel teli életükkel dicsérjék az Urat. 
 

(Magyar Kurir) 

 

 

Zarándokcsoportunk, Solferinoban  
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Zarándoklat Torinóba 
 

Magyarországon már többször, többfelé jártam zarándoklaton, Mária jelenések helyén, igaz többnyire fiatalabb 
koromban. Külföldön még sosem. Rómában ugyan jártam, az azonban mégsem nevezhető a klasszikus értelemben 
vett zarándokútnak. Tavaly ősszel lehetőségem nyílt a keresztények egyik legfontosabb zarándokhelyére eljutnom, 
sajnos azonban ez máig csak lehetőség maradt és akkor családi okok folytán férjem nélkülem utazott el a Szentföldre. 
Nagyon készültem, készültünk rá, hiszen mindaddig annyira elérhetetlennek, távolinak tűnt, hogy Jézus életének, 
halálának helyszínére is eljuthatunk, elzarándokolhatunk, tudtam ez nem mindennap adódó alkalom.  Akkor ugyan 
nem tudtam elutazni, de ezért a döntésemért a Jóistennek, míg élek örökké hálás maradok. 

Éppen ezért fogadtam még nagyobb lelkesedéssel és örömmel a torinoi lepelhez szóló zarándokút hírét, hiszen a 
lepel a katolikus egyház máig egyetlen létező, kézzel fogható bizonyítéka Jézus létezésének. A zarándokút, 
zarándoklat szó hallatán a Szentföld után általában olyan helyek, helységek jutnak eszünkbe, mint Lourdes, Fatima, 
Medjugorje, vagy, hogy kis hazánkat se hagyjuk ki – hiszen itt is találunk szép számban kegyhelyeket – Máriapócs, 
Máriabesnyő, Márianosztra, vagyis a Mária jelenések helyei. 

Torino valahogy nem jut elsőre eszünkbe. Hogy miért is nem? Most már tudom a választ, melyet bevallok pár 
hónappal ezelőtt még nem tudtam. Amellett, hogy eredetét tekintve máig a legvitatottabb ereklye, a torinói lepel nem 
látogatható bármikor, a hívők hagyományosan 25 évente tekinthetik meg, utoljára a szent évre való tekintettel 2000-
ben volt látható. Az idei évben negyven napig, április, május hónapban volt a nyilvánosság elé tárva és valószínűleg 
újabb 25 évre ismét zár alá veszik. Ez a tény még inkább várakozással telivé tette az előkészületeket és 
felejthetetlenné a lepel előtt töltött perceket.   

Mi május elején tekin-
tettük meg a leplet a sorok-
sári, dunaharaszti és tak-
sonyi egyházközségek hívei-
vel. Mintegy negyven zarán-
doktársammal három napot 
töltöttünk Olaszországban, 
és két napot Ausztriában. 

 Természetesen utunk 
csúcspontja a Jézus kínszen-
vedésének nyomait őrző 
lepel meglátogatása volt, 
mely magában foglalta egy-
ben a feltámadásán való el-
mélkedést is.  

A lepel mély hatást 
gyakorolt mindenkire, aki 
elhaladt előtte, méretével, a 
jól kivehető emberalakkal, 
Krisztus arcának lenyomatá-

val, örökre emlékezetünkbe vésve azokat a pillanatokat. Megértettük legfontosabb üzenetét, Krisztus feltámadását és 
szeretetét az emberek iránt és átéltük legnagyobb hatását, keresztény hitünk erősödését.  

Habár Torino volt utazásunk fő célja, emellett látogatást tettünk Padovában, Szent Antal városában, Monti-
chiariban és Fontanellában, a híres Rosa Maria Mystica (titkos értelmű rózsa) jelenések kegyhelyén, Trentoban, a 
tridenti zsinat színhelyén, a dél-tiroli Sankt Ulrichban, valamint Innsbruckban.  

Elmélkedésünket András atya, Berci atya, a soroksári egyházközség plébánosa Szerencsés Zsolt atya, továbbá 
Vagyóczky József és Talapka István atyák által tartott misék és prédikációk segítették elő. 

Azt hiszem, mindenki nevében nyugodtan állíthatom, hogy fantasztikus lelki feltöltődést, lelki élményt nyújtott 
az út, az élmény pedig nem volt más, mint a Jézussal való találkozás megtapasztalása. Lelkiekben gazdagabban 
tértünk vissza otthonunkba, de az út igazi sikereként mégis azt könyvelhetnénk el, ha az elhozott kincsből másokat is, 
a környezetünkben élőket is sikerülne megajándékozni.  

Bár a Szentföldre, mint azt írtam nem sikerült eljutnom, mégis úgy gondolom valami hasonlót érezhettek a többiek 
ott, mint mi most ezen az úton, amikor is megérezhettük Krisztus jelenlétét és szeretetét, ami végigkísért minket az 
egész zarándokúton.  

Micheller Anita 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
 

AZ ÉG ÉS A FÖLD 
 
Az Apostoli hitvallás vallja, hogy Isten a „mennynek és a földnek Teremtője”: a Nicea-konstantinápolyi hitvallás ezt 
kifejti: „minden láthatónak és láthatatlannak”. 
A Szentírásban a „menny és a föld” kifejezés jelöl mindent, ami létezik, az egész teremtést. Rámutat a kapcsolatra az 
egész teremtésben, ami egyszerre egyesíti és szétválasztja az eget és a földet: a „föld” az emberek világa (vö. Zsolt 
115, 16), a menny vagy mennyek (lehet egek) jelölheti az égboltozatot (vö. Zsolt 9,2), de az Isten „helyét” is: „Mi 
Atyánk, aki a mennyekben vagy” (Mt5,16; vö. Zsolt 115,16), és ennek következtében „a menny” jelöli az 
eszkatológikus dicsőséget is. És végül a „menny” szó jelöli a szellemi teremtmények, „az angyalok” – „helyét”, akik 
Istent körülveszik. 
A IV. Lateráni Zsinat hitvallása állítja, hogy Isten „az idők kezdetekor a semmiből megteremtette mind egyik, mind 
másik teremtését, a szellemit és a testit, vagyis az angyalokat és a földi világot; azután az emberi teremtményt, aki 
részese mindkettőnek, test és lélek összetétele.” (DS 800; vö. DS 3002 és SPF 8). 
 
 

I. Az angyalok 
 

Az angyalok létezése – hitigazság 
 
A szellemi lények létezése – akik nem testiek, és a Szentírásban 
angyalok néven szerepelnek – hitigazság. A Szentírás tanúsága annyira 
nyilvánvaló, mint amennyire egybehangzó a szent hagyomány. 
 
Kik ők? 
 
 

Szent Ágoston a maga részéről ezeket mondja: Az „angyal” szó 
hivatalukat jelöli és nem a természetüket. Azt kérdezed, hogyan 
nevezzük természetüket? Szellem. De ha azután kérdezel, mi a 
hivataluk? Angyal. 
Aszerint, ahogy van: szellem; aszerint, amit tesz: angyal” (Szent 
Ágoston: Enarratio in Psalmos 103,1;15). Egész létüket illetően az 
angyalok Isten szolgái és hírvivői. Ennek folytán „mindenkor látják az 
Atya arcát,… aki a mennyben van” (Mt 18,10), ők „parancsainak 
végrehajtói, figyelmesek szavának meghallására” (Zsolt 103,20). 
Annak folytán, hogy tiszta szellemi teremtmények, értelemmel és 
akarattal bírnak: mint teremtmények, személyes lények (vö. XII. Piusz: 
DS 3891) és halhatatlanok (vö. Lk 20,36). Minden látható teremtményt 
felülmúlnak tökéletességben. Erről tanúskodik dicsőségük ragyogása 
(vö. Dán 10,9-12) 
 
Krisztus „együtt az összes angyalával” 
 
 

„Krisztus az angyalok világának a középpontja. Ők az angyalai: Amikor az Emberfia eljön dicsőségben minden 
angyalával együtt… (Mt 25,31). Azért az övéi, mert általa és érette teremtettek: „Mert benne teremtett mindent a 
mennyben és a földön; a láthatókat és a láthatatlanokat: a trónusokat, az uralmakat, a fejedelemségeket és a 
hatalmasságokat; minden általa és érte teremtetett (Kol 1,16). Méginkább az övéi azért, mert őket tette meg az 
üdvösség tervének hirdetőivé; „Nemde ők mind szolgáló lelkek? Azok szolgálatára vannak rendelve, akik majd 
öröklik az üdvösséget” (Zsid 1,14). 
Ők a teremtéstől fogva (vö. Jób 38,7), ahol az angyalok neve „Isten fiai”, az üdvösség történelmének folyamatában, 
közelről vagy távolról, hirdetői voltak ennek az üdvösségnek, szolgálták Isten üdvösségtervének megvalósulását; 
bezárták a földi paradicsomot  (vö. Ter 3,24), támogatták Lótot (vö. Ter 19-8), megmentették Hágárt és gyermekét 
(vö. Ter 21,17) feltartóztatták Ábrahám karját (vö. Ter 22,11), a törvény is az angyalok szolgálata által adatott át (vö.  
ApCsel 7,53), ők vezették Isten népét (vö. Kiv 23,20-23), hírül vitték (Isten választottainak) születését (vö. Bir 13), 
meghívásait (vö. Bir 6,11-24; Iz 6,6), segítették a prófétákat (vö. 1Kir 19,5), hogy csak néhány példát idézzünk fel. 
És végezetül Gábriel angyal hozta hírül az Előfutár születését, és magáét Jézusét is (vö. Lk 1,11.26). 
A megtestesüléstől a mennybemenetelig, a megtestesült Ige életét imádattal és szolgálattal vették körül az angyalok. 
Amikor Isten „bevezette elsőszülöttjét a világba”, ezt mondotta: „Imádják őt Isten minden angyalai” (Zsid 1,6). 
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Krisztus születésénél elhangzott dicsőítő éneküket nem szűnünk meg visszhangozni az Egyház dicsőítő imájában: 
„Dicsőség a magasságban Istennek” (Lk 2,14). Ők támogatták a gyermek Jézust (vö. Mt 1,20; 2,13.19), a pusztában 
szolgálták Jézust (vö. Mk 1,12; Mt 4,11), megerősítették halálfélelmében (vö. Lk 22,43), és őt megszabadították 
volna ellenségeinek kezéből (vö. Mt 26,53), mint egykor Izraelt (vö. 2Mak 10,29-30; 11,8). Angyalok voltak azok is, 
akik „evangéliumot hirdettek” (Lk 2,10), hírül adták Krisztus megtestesülésének (vö. Lk 2,8-14) és feltámadásnak 
(vö. Mk 16,5-7) örömhírét. Krisztus visszatérésekor, amit szintén ők adnak hírül (vö. ApCsel 1,10-11) szolgálni 
fogják őt ítélethozatalában (vö. Mt 13,41; 24,31; Lk 12,8-9). 
 

Az angyalok az Egyház életében 
 
Az Egyház egész élete a fentiekhez hasonlóan örvend az angyalok titokzatos és hatalmas segítségének (vö. ApCsel 
5,18-20; 8,26-29; 10,3-8; 12,6-11; 27,23-25). 
A liturgiában az Egyház az angyalokhoz társul, hogy imádják a háromszor szent Istent (MR „Szent vagy”) és a 
közreműködésüket kéri (így a „Supplices te rogamus…” kezdetű eucharisztikus ima a Római Kánonban), vagy az 
„In Paradisum deducant te angeli” (Mennyország örömébe vigyenek az angyalok…) ének a temetési szertartásban, 
továbbá az ún. „Kerub-ének” a bizánci liturgiában, és némely angyal (Szent Mihály, Szent Gábor, Szent Ráfael és az 
őrzőangyalok) emlékezetét külön is ünnepli. 
A gyermekkortól (vö. Mt 18,10) fogva egészen a halál pillanatáig (vö. Lk 16,22) az emberi életet is körülveszik 
őrizetükkel (vö. Zsolt 34,8; 91) és közbenjárásukkal (vö. Jób 33,23-24; Zak 1,12; Tób 12,12.) „Minden hívő mellett 
áll egy angyal, mint támogatója és pásztora, hogy vezesse őt az életben” (Nagy Szent Vazul: Eun. 3,1). A keresztény 
élet már itt – a hitben – részesedik az Istenben egyesült angyalok és emberek boldogító társaságából. 
 

Dán Károlyné 
 
 
 

Himnusz a szent angyalokról 
(a papi zsolozsmából) 

 

Szálljon dicsérő énekünk 
Felétek, szent főangyalok,  
Kiket nagy tisztesség övez, 
Hol állnak égi csarnokok! 
 
Mihály, mennybéli nagy hadak 
Vezére, győztes harcosa, 
Villámló jobbod védje meg 
Az Istenhez hű lelkeket! 
 
Gábor, ki égi titkokat 
Társz fel, mint legfelsőbb követ, 
Segíts, ne hagyjuk el soha  
A megszentelt ösvényeket! 
 
Ó, Rafael, te légy velünk, 
Kik új hazába készülünk, 
Tarts távol tőlünk testi bajt, 
És hozd, mi lelki üdvöt ad! 
 
És mind, ti, fényes angyalok,  
Fehér, hótiszta szép sereg, 
Segítsetek, hogy egykoron 
Majd mennyet érjünk köztetek! 
 
Legfőbb Atyánkat s egy Fiát  
Imádjuk és Szentlelküket, 

            Kiknek ti egy dicséretet                      (Greco és Rubens Angyali üdvözlet képein Gábriel ábrázolása) 

Együtt örökké zengetek! 
               Ámen 
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Mi a Katolikus Egyház társadalmi tanítása? (6. rész) 
 

„Gloria Dei viviens homo: az ember, aki méltóságának teljességében él, 

Istent dicsőíti, aki ezt a méltóságot adta neki.” 

 
A Katolikus Egyház társadalmi tanítása arra szolgál, 

hogy a keresztény híveket meghatározó módon támogassa 
és bátorítsa társadalmi elkötelezettségükben, hiszen 
életüknek az evangelizálás termékeny művének kell lennie. 
Minden hívőnek meg kell tanulnia mindenek előtt – Szent 
Péter példáját követve –, hogy a hit erejével engedel-
meskedjen az Úrnak: „Mester, egész éjszaka fáradoztunk 

és nem fogtunk semmit, de a Te szavadra kivetem a hálót” 

(Lk 5,5) Az Egyház szeretetközösség: a felebarát szeretetét 
hirdeti. Társadalmi programjait az igazságosság diktálja. 
Teilhard de Chardin írja, hogy a teremtésben lévő 
világmindenséget a személyes Szeretet mozgatja. Nekünk 
keresztényeknek minden munkánk, minden lélegzet-
vételünk, minden gondolatunk hozzájárul Krisztus 
Titokzatos Testének növekedéséhez, a világ humanizá-
lásához, a Szeretet győzelméhez. Szent Pállal mondhatjuk, 
hogy a szeretet mindent összefoglal. Az Egyház ugyanis 
nem afféle privát enklávé, amely a „lelki javak” öncélú 
fogyasztásával foglalkozik, hanem egyszerre az a közösség 
és a hitnek az az olvasztótégelye, amelyen belül a 
keresztényeket előbb átformálja az Ige és a Szentlélek, akár 
közvetlenül, akár a szentségek által; ugyanakkor közösség 
is, amelyből az Ige és a Szentlélek kiküldi őket, hogy 
próbálják az igazság és a szeretet jegyében megváltoztatni 
a világot. 

„Ha belegondolunk a történelem eseményeibe, akkor 

fedezzük fel, hogy milyen nagy kincs a hit. Az Isten 

szeretetében való élet. A hit által van célunk, van erkölcsi 

értékrendünk, van távlatunk, van elgondolásunk a jövőről 

és az ember sorsáról. Ez mind a kegyelem műve. Nagy 

kincs a Szentlélek vezetése által élni. Mert Ő általa tudjuk 

mi a jó, merre kell haladnunk, és hogy mi a rossz, amit el 

kell kerülnünk. Ezek óriási értékek a mai zűrzavaros 

világban, amikor mindenki úgy él, ahogyan az ösztönei 

hajtják. Sokszor teljes káoszban és teljes erkölcsi 

zűrzavarban. Isten fel tud emelni egyes embereket, sőt 

nemzeteket is. Jó tudni, hogy Istenben van a történelem 

értelme és célja.” – mondja Katona István atya. 

A keresztény meggyőződésben élőt alakítja a hite: így 
az életmóddá válik. Skrabski Árpád szociológus repre-
zentatív kutatások után bizton állítja, hogy a társadalmi 
tőke az utóbbi időben meghatározó alappá vált. Ennek 
legfontosabb összetevői a szoros társadalmi háló, a 
közösségi azonosságtudat. Az emberi kapcsolatok hálózata, 
ami a bizalmon és az együttműködésen alapul, nemcsak 
hangulatunkat, jóérzésünket javítja, hanem jelentős erő-
forrás is. A társadalmi tőkének alapvetően három 
mérőszáma van: ez a bizalom, a kölcsönösség és a civil 
szervezetek.  

A bizalom azt jelenti, hogy ha kimegyek az utcára, 
nem fognak leszúrni, nem fogják az otthonomat kirabolni, 
nem fognak lejárt élelmiszert árusítani, nem ütik el a 
gyermekemet a zebrán, tehát bízom a környezetemben. – A 
kölcsönösség azt jelenti, hogy ha valami bajom lesz, akkor 
segíteni fognak, persze a bizalom azt is jelenti, hogy én is 

megbízható vagyok, a kölcsönösség azt, hogy én is segítek. 
– A harmadik tényező pedig a civil szervezetekben való 
részvétel. Az anyagi tőke, a fiskális szempontok érvé-
nyesülésével szemben a társadalmi tőkén alapuló modell a 
közös normák, erkölcsi elvek betartására irányul.  

A társadalmi tőke ugyanis nem az egyén tulajdona, 
ebben eltér a pénztőkétől, hanem egy társadalom jellem-
zője; és ahogy láttuk, az összetevői a barátság, a bizalom, a 
közös normák. Így a közösséghez, vallási közösséghez 
tartozás alapvető fontosságú. Aki a „maga módján 

vallásos” az nem akarja elfogadni  a vallási közösséghez 
tartozást, az magára van hagyva. Skrabski Árpád vizsgá-
latai egyértelműen kimutatták, hogy a társadalmi tőke és az 
emberi tőke legfontosabb összetevője az egészség, igen 
szorosan összefüggenek a vallásossággal. Ugyanakkor a 
világi médiában és tudományban egészen ritkán említik a 
kegyeleti tőkét. Arról a többletről van szó, melyet a 
spiritualitás, a transzcendens igény és beállítottság nyújt a 
társadalomnak. A depresszió és a stressz párhuzamos 
jelenségek, a bizonytalanság érzése krónikus stresszhez 
vezet. A krónikus stressz a civilizált világ legpusztítóbb 
gyilkosa, az egészségromlás valamennyi formájának meg-
határozó összetevője.  

A kiutat az „élet értelme” élmény jelenti. Az élet 
értelmébe vetett hit életkortól, nemtől, iskolázottságtól 
független testi és lelki egészségvédő faktort jelent. Nagyon 
fontos az élet értelmébe vetett hit közvetítése, az 
életminőség transzcendens dimenziójának felmutatása és 
átadása! A társadalomban ugyanis vannak olyan erő-
források, amelyek magukban nem anyagi értékek, de 
anyagi tényezőkké, anyagi erővé válhatnak.  

A túlságosan is individualista alapokon épülő nyugati 
világ mindent pénzért vásárol, és ezt vagy az állammal 
fizetteti meg, ami a közterhek emelését eredményezi, vagy 
a saját zsebből teszi, de akkor erőteljes bérharcra 
kényszerül. Nem büntetőadóval kéne sújtani az ingyen, 
kalákában dolgozókat, hanem példaként állítani őket. 
Mindaz ugyanis, ami kétségkívül több személyes erő-
feszítés és lemondás árán, de értéként megszületik, erősíti a 
modern társadalom anyagi erejét, versenyképesebbé teszi 
piaci fellépését. A pápák nem győzték hangsúlyozni, hogy 
a jóléti állam hibája a bürokratizálódás és a személy-
telenség, de a lényeg az önkéntesség elvének hiánya: a 
„majd az állam megoldja.” – szlogenje, amely a népi 
demokrácia maradványa; de a jóléti állam problémái is 
hasonlóan erkölcsi gyökerűek. Ugyanis az elkötelezettség 
személyes szabadságból fakadó kockázatvállalást fel-
tételez. Amint II. János Pál pápa írja a Centessimus annus 

enciklikájában: „Jelentős erőfeszítéseket kell tenni a 

kommunizmust levetkőzött államok erkölcsi és gazdasági 

talpra állításában. Régóta eltorzultak a legalapvetőbb 

gazdasági kapcsolatok és kihaltak a gazdasági élethez 

tartozó erények, mint az igazmondás, a megbízhatóság és a 

szorgalom.” 
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Az evangélium tanítása szerint Jézus Krisztus erkölcsi 
tanítása a szeretet parancsára épül. A modern karitász azt 
jelenti, hogy nem mérünk minden szolgáltatást pénzben, 
nem profit érdekében tesszük, amit teszünk. A non-profit 
tevékenység tehát nem ellentétes a modern gazdasággal, 
hanem nagyon is fontos kiegészítő eleme a gazdál-
kodásnak. A pápai enciklikákban is megfogalmazódó 
társadalmi tanítás rávilágít arra, hogy a gazdasági rendszer 
önmagától nem teremti meg a társadalmi igazságosságot.  

A katolikus társadalmi tanítás nem úgy tekint a piacra, 
mint ami alapvető ellentétben áll az erkölccsel, hanem azt 
állítja, hogy a gazdaság akkor működik jól, ha áthatja az 
erkölcsösség. A jogállam feladata ennek előmozdítása. A 
Katolikus Egyház ezért szorgalmazza, hogy a polgárok 
kapcsolódjanak be intenzíven a politikai életbe, és őrköd-
jenek annak igazságos alakításán. Jót tenni nemcsak jó, 
hanem kötelesség is! A társadalom akkor virágzik, ha az 
embereknek lehetősége van arra, hogy saját maguk tűz-
zenek ki célokat, és ezeket másokkal önkéntesen együtt-
működve meg tudják valósítani. Amint XVI. Benedek pápa 
írta a Caritas in veritatéban: felelősségteljes szabadságra 
van szükség. Benedek pápa hangsúlyozza, hogy a politika 
nem az eszkatológia, hanem az erkölcsök, az erények 
területére tartozik. Erről tesz tanúságot (például:) 
Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök politikai élet-
műve, a Szent Egyed Közösség közéleti tevékenysége, 
vagy a szudáni Simon Deng misszója a modern kori 
rabszolgaság felszámolásáért. (Ő tavaly hazánkban járt a 
Magyar Püspöki Kar meghívására; az idén május 30-án 
ismételte a „Katolikus válaszok”-ban az M1 a vele készült 
döbbenetes interjút.) 

Aquinói Szent Tamás szerint a keresztény hit számára 
Isten az abszolút Közjó, a végső Jó, amely irányítja a 
teremtett dolgokat, biztosítja azok beteljesülését és szolgál-
ja végső céljukat. Szent Tamás szerint azért teremtettünk, 
hogy teljes boldogságunkat Istenben találjuk meg, 
létezésünk egyedül őbenne teljesedjék ki. Isten a mi végső, 
nem múló és abszolút közjavunk, mivel a mennybéli 
egyesülés Ővele mindenki számára egyformán lehetséges, 
hiszen mindannyiunkat vonz az Atya, a Fiú és Szentlélek 
közös, megosztott szeretete. Itt azt látjuk, hogy a közjavak 
és a magánjavak egyidejűleg teljesednek be Istenben, s 
hogy a közjó minden ember számára a beteljesülés forrása. 
Isten országában már nem áll fenn a veszély, hogy az egyes 
ember java elveszne a közösség javában, mivel a kettő 
egyszerre van jelen Istenben. 

A katolikus társadalmi tanítás Benedek pápa magyará-
zata szerint a szeretet alapján áll, megőrzi az ószövetségi 
hagyományokat, de kiegészíti azt az újszövetségi szeretet-
paranccsal. Ez mindenekelőtt az Isten iránti szeretet, de a 
felebaráti szeretet is, még akkor is, ha ez a felebarát az 
ellenséged vagy éppen pogány. A keresztény tanítás az 
egyén méltóságán és a magántulajdonon alapul. Ennek 
híján nem lennénk eléggé gondos gazdái a ránk bízott 
világnak. Ugyanakkor, mivel Isten gyermekei vagyunk, 
részt kell vennünk Atyánk teremtő tevékenységében. Úgy 
kell cselekednünk, hogy megőrizzük a ránk bízott világot. 
Kötelességünk a természet értékeinek megvédése és a 
társadalmi igazságosság megteremtése; ebben a világban 
élni, de nem e világinak lenni. 

A hajléktalanok, az idősek, a menekültek gondjait nem 
lehet csak anyagi eszközökkel megoldani, a szeretetet, az 
igazi odafordulást nem lehet megvásárolni. A szolidaritás, 
az önkéntességen alapuló összefogás a korábban említett 
társadalmi tőke és a szeretet megnyilvánulása. Ennek a 
keretei és formái – az adakozás, jótékonykodás, mások 
segítése – sajnos ma itthon csökevényesek, pedig csak így 
hiteles a kereszténység – állapítja meg Tomka Miklós. Ha 
el akarjuk kerülni a szeretettel járó fájdalmat – írja C.S. 
Lewis „A szeretet négy arcá”-ban, legjobban tesszük, ha 
még egy macskát sem szeretünk meg. Ha ügyes trükkökkel 
álcázni tudjuk a szívünket, sosem fog összetörni, 
sérthetetlenné válik. Halottá.  

Ugyanis a fogyasztói társadalom átalakító rendszer. A 
végeredmény: a belső élet elvesztése, amely paradox 
módon, a bensőséges kapcsolatok elvesztése is. A kapcso-
latok és a bensőségesség széthullása alattomosan 
felemészti az elköteleződésre való képességünk alapjait. 
Látható ez a családok szétesésében, a növekvő válási 
arányban, az utcákon és a televízió előtt magára hagyott 
gyermekeken; megjelenik a polgári és a szomszédsági 
közösségek hanyatlásában. Ez a létforma a férfiakat és 
nőket, mint lecserélhető és a piacon forgatható árucikkeket 
tünteti fel.  

II. János Pál első enciklikájában, a Redemptor homilis 
kezdetűben arról szól, hogyan válhatnak férfiak és nők 
rabszolgákká a politikai, gazdasági és a médiából áradó 
manipulatív folyamatok hatására. A bálványimádás minden 
formája kisiklatja a valódi emberi kapcsolatokat, és fejre 
állítja az emberi világ rendjét. A Krisztusba vetett igazi hit 
nem csupán abban mutatkozik meg, hogy másképp 
veszünk részt az istentiszteleten, hanem abban is, ahogyan 
dolgozunk és játszunk, ahogyan vásárolunk és eladunk. 
Vagyis megmutatkozik az életmódunkon. Gyarapodni kell 
az erényekben és a köz javáért munkálkodni.  

Az ember társas lény. Az a hétköznapi élmény, hogy 
mások nevelnek bennünket, és hogy felnőtt életünket 
barátok, kollégák, hitsorsosok és honfitársak között éljük 
le, arra tanít minket: másokra is szükségünk van ahhoz, 
hogy önmagunkká legyünk. Aki ezt elfogadja, az egyben 
elismeri, hogy egy-egy embernek nincs elegendő erő-
forrása ahhoz, hogy a szó erkölcsi és szellemi értelmében 
teljes életet élhessen. Aki azt állítja, hogy a vallásnak és a 
lelkiségnek semmi köze nem lehet a közélethez, a 
gazdasághoz és a politikához, lényegében olyan „vallást” 
hirdet, amely szemben áll a valódi vallással. 

A kereszténység abszolút újdonsága abban áll, hogy 
Isten belépett evilági, földi életünk rendjébe, vagy még 
inkább rendetlenségébe. Isten országa az emberi történe-
lemben valósul meg. A megváltásra a mindenségnek is 
szüksége van, különben a mi megváltásunk nem valódi, 
nem tesz egésszé. Az Egyház a világból épül. Isten 
vándorló népe részese történelemnek és társadalomnak. A 
keresztény ember helyzetét kettős tény szabja meg. A világ 
részese. Önmagát és küldetését nem egyszerűen a világban, 
hanem a világ természetét jelentő világiság kiteljesítése 
útján (szakmájában, a világi nyilvánosságban, a közélet 
lehetőségeit használva és építve, a világ szépségét – 
környezetvédelemben, művészetekben, a mindennapokban 
és mindenütt – ápolva) valósítja meg. Hivatása teljesí-
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téséhez szüksége van a világra, de megszenvedi a világot. 
Eközben azonban, s ez az érem másik oldala, felelősség-
vállalásával teljesebbé teszi és humanizálja a világot. A 
teremtett világ sérüléseinek gyógyítása, az öntörvényű 
világ Isten eredeti elképzeléseit teljesítően teljesebbé tétele 
a keresztény világiak feladata. A katolikus keresztények 
társadalmi-politikai küldetésének az az indítéka, hogy a 
világ szebbé és jobbá tétele a keresztény hivatás része.  

A Populorum progressio enciklika szerint az 
értelemmel és akarattal megáldott ember a haladásért 
éppúgy felelős, mint az üdvösségért. Tény, hogy az ember 
másoktól születik, emberek nevelik emberré és egy életen 
át emberek közegében él. Tény az is, hogy saját 
boldogságának is az a kulcsa, hogy ebben a közegben 
megtalálja a helyét. Keresztény meggyőződés szerint ez a 
helymegtalálás a mások javára cselekvés értelmének a 
felfedezése. Az ember arra hivatott, hogy mások javára 
legyen, hogy mások emberi életét és boldogságát elő-
segítse, éspedig mind közvetlen kapcsolatokban, mind 
szervezett és intézményes módon. A keresztény erkölcs 
szerint a szükséget szenvedőnek segíteni kell, a közvetlen 
és nem hivatalos emberi kapcsolat szomszédsági vagy 
egyházközségi segítség formájában kitűnően biztosítható.  

A karitász: társadalmi önsegély. Jelentősége nem csak 
a szükség enyhítése. Éppoly fontos az egymás segítésének 
gyakorlata, az egymásért való felelősség ébresztése, az 
összetartozás ápolása. A karitásznak nincsen külön ideoló-
giája és nincsen társadalomelmélete sem. Ez „csupán” 
segítés és „csupán” a civil társadalom építése a legelemibb 
és legkonkrétabb formában. A vallási közösség (saját 
önértelmezése szerint) nem lehet öncélú. „A hit és a 

vallásgyakorlat hamis, ha elmarad mellőle a rászorulókért 

való elköteleződés.” – vonja le a végső következtetést a 
vallásszociológus Tomka Miklós. Akik komolyan gondol-
ják a társadalmi igazságosságot, egészen egyszerűen azok 
az emberek, akik mindig tesznek is érte. 

II. János Pál pápa Redemptor homilis enciklikájában 
arról ír, hogy a termelés, a gazdasági rendszerek, a saját 
kezünk alkotta dolgok birtoklásának rabszolgáivá lettünk. 
Nem csupán arra kaptunk meghívást, hogy a fogyasztói 
társadalom taposómalmából kiszálljunk, hanem arra is, 
hogy hitet tegyünk Krisztus követése mellett. Ő az, Aki 
kinyilatkoztatta nekünk, kik is vagyunk valójában: nem 
eldobható tárgyak, hanem pótolhatatlan személyek, akiket 
a közösségben lévő Isten saját képmására teremtett, és ő 
adott hatalmat nekünk arra, hogy isteni életében: a Jézus 

Krisztusban megvalósuló személyes emberi létformában 
részt vegyünk.  

A keresztény ember, akit Jézusban szövetségi kötelék 
kapcsol Istenhez, hit által cselekszik, tekintettel hitének 
bizonyos tartalmára, mely emberi mivoltunk igazságára, 
céljára vonatkozik; arra, hogy mit jelent igazán embernek 
és igazán Istenhez tartozónak lenni. 

Isten a földet minden kincsével együtt minden ember 
és minden nép használatára rendelte, ezért a teremtett 
javaknak ugyanazon ésszerű elv szerint, mégpedig a 
szeretettől kísért igazságosságtól irányítva kell eljutnia 
mindenkihez. Azt mondja Baritz Sarolta Laura domonkos-
nővér – aki a keresztény közgazdaságtant tanítja a Sapien-
tia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán –, „ hogy a profit 

célja nem az önös érdek, egyéni gazdagodás. A pénz 

eszköz, amellyel a közjót szolgálhatjuk, segíthetünk 

másoknak. Ne csak részvényekbe fektessünk bele, hanem az 

erkölcsbe is. Téved, aki azt hiszi, ez ráfizetés. Nemzetközi 

vizsgálatok kimutatták: az etikus üzleti magatartás hosz-

szabb távon anyagilag is megtérül. De legfőbb „hozadéka” 

egy élhetőbb, emberségesebb társadalom. Hívő vállal-

kozókkal itthon is megalakult az Érték Megőrző Klub. 

Küzdenek a korrupció ellen, támogatják a szegényeket.” 

„A megvalósítás minden jóakaratú ember közös ügye. 

Ezen belül meg vagyok győződve arról, hogy a béke 

megőrzésében és az emberhez méltó társadalom felépítésé-

ben ma és holnap kiemelkedő szerep jut a vallásnak.” II. 
János Pál (Centessimus annus 60.) Az Egyház tudatában 
van annak, hogy Isten, akinek maga is szolgál, az egyedüli 
felelet az emberi szív legmélyebb vágyaira, mert ez a szív 
földi táplálékkal sohasem képes jóllakni.  

 

Pierre Teilhard de Chardin gyönyörű hitvallásával 
zárom soraimat:  

„Munkánkra elsősorban kenyérkeresetként tekin-
tünk. Fő erénye azonban magasabb rendű: általa teljesít-
jük ki magunkban az isteni egységet. Akármi legyen is a 
feladatunk, a művészé, a munkásé avagy a tudósé, ha 
keresztények vagyunk, akkor úgy közelítünk munkálkodá-
sunk céljához, mintha lényünk legmagasabb rendű 
beteljesülésének ösvényén haladnánk. Túlzás és elfogult-
ság nélkül – pusztán hitünk alapigazságainak és a tapasz-
talati tényeknek a szembesítése által – levonhatjuk a kö-
vetkeztetést: Isten minden tevékenységünkben korlátlanul 
elérhető.” 

Tóth Marianna 
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SSZZEENNTT  PPÉÉTTEERR  AAPPOOSSTTOOLL  MMÁÁSSOODDIIKK  LLEEVVEELLEE  
 
Szent Péter első levelét már ismertettem 2008. év úrnapi számában. 
Akkor összefoglaltam Szent Péter apostol életét. Írtam a levél szerzőjéről, Szent Péterről, aki valószínű a gondolatokat 
adta, és Szilvánusz, az ő tanítványa vetette papírra. Az első levél 63-65 között íródott.  
A második Péter levél elsődleges írója szent Péter apostol. Mellette tanúskodik az első századokból: Origenész, 
Euzébiusz és Jeromos. Bár az újabb elemzők szerint Péternek egy tanítványa írta, aki jól ismerte Júdás apostol levelét, 
mert nagyon sok a hasonlóság vele. (Ezeket a sorokat csak azért írtam, hogy ha valaki ezt a kritikát olvassa valahol, ne 
lepődjön meg.) Hitünk számára elég az, hogy az Egyház hagyományos meggyőződése sugalmazott és kánoni írásnak 
tekinti, vagyis a Szentírás részének kezdettől fogva. 
 

A levél Péteri vonatkozásai: A bevezetésben az apostol 
megnevezi magát (1,1). A 14. versben Krisztus tudtára adta 
halálát (1,14). Tanúja volt színeváltozásának (1,16-18), 
Hivatkozik egy előző levélre, vagyis az első Péter levélre.  

A levél megírásának a célja: Egyrészt, hogy óvja a 
keresztényeket a hamis tanítóktól, másrészt Krisztus 
második eljövetelének kérdésére válaszol, ami benne volt 
az akkori keresztények probléma világában. 

Hittani üzenetei: A keresztény hivatás alapja az, hogy 
részesülünk az isteni természetben (1,4). A Szentírás 
könyvei a Szentlélek sugallatából erednek (1,20). Krisztus 
második eljövetelének napja bizonytalan, de biztosan 
bekövetkezik, s eljövetele meghozza az „új ég és új föld” 
világrendjét, ahol majd igazságosság uralkodik (3,3-13). 

Néhány részlet a levélből: 

„Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket Istennek és 

Urunknak, Krisztus Jézusnak ismerete…, aki dicsőségével 

és erejével meghívott minket. Így váltotta be nekünk 

legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni 

természet részeseivé legyetek és elmeneküljetek a 

romlottság elől. Legyetek igen buzgók és mutassátok meg 

sorjában hitetek által az erényt, az erény által a tudást, a 

tudás által az önuralmat, az önuralom által az 

állhatatosságot, az állhatatosság által az istenfélelmet, az 

istenfélelem által a testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat 

által a felebaráti szeretetet. Ha ezek megvannak bennetek, 

és gyarapodnak is, nem lesztek restek és gyümölcstelenek 

Urunk Jézus Krisztus teljes megismerésében (1,2-9). 
Érdekes fejtegetés az apostol részéről. Megérdemelne ez az 
okfejtés egy lelkigyakorlatot, végigelemezve az egyes 
lépéseket, eljutva a felebaráti szeretetig.  

Krisztus Istenségének bizonyítására, tanúskodik az apostol 
a Tábor hegyi személyes élmény leírásával. „Nem ravaszul 

kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus 

Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének 

szemtanúi. Amikor az Atyaisten megtisztelte és 

megdicsőítette, ez a szózat hangzott le hozzá a magasztos 

dicsőségből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, 

őt hallgassátok.” Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, 

amikor vele voltunk a szent hegyen” (1,16-19). 

Beszél a Szentírás hitelességéről, amely a Szentlélek 
sugallatára íródott. Az Ószövetségi Szentírásra utal: 
„Ezenkívül birtokában vagyunk a megbízható prófétai 

jövendöléseknek is. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint 

sötétben világító mécsesre, amíg föl nem virrad a nappal, 

és a hajnalcsillag föl nem kél szívetekben. Mindenek előtt 

azt értsétek meg, hogy az írásnak egyetlen jövendölése sem 

származik egyéni értelmezésből. (Nem lehet akármit 
belemagyarázni.) Emberi elhatározásból ugyanis sohasem 

született jövendölés, hanem a Szentlélektől sugallva Isten 

megbízásából beszéltek a szent férfiak.” (1,20-21). 
Hitünknek tehát, megbízható forrása a Szentírás, nyugodtan 
rábízhatjuk magunkat vezetésére, természetesen Egyházunk 
irányításával. Mert némelyik rész könnyen félreérthető, és 
így félre is lehet magyarázni. 

A hamis tanítókról írja az apostol, ami ma is érvényes; jó, 
ha figyelünk rá: „Akadtak azonban a nép között hamis 

próféták is, amint köztetek is lesznek tévtanítók, akik 

kárhozatos eretnekségeket terjesztenek, Megváltó Urunkat 

megtagadják, és gyors pusztulást zúdítanak magukra.”… 

„Kapzsiságukban hízelgő szavakkal ki is fosztanak majd 

titeket.” (2,1-3) 

Az Úr második eljöveteléről írja az apostol: „Szeretteim, 

már ezt a második levelet írom nektek, hogy figyel-

meztetéssel ébren tartsam bennetek a tiszta lelkületet,… az 

ne kerülje el figyelmeteket, szeretteim, hogy egy nap az Úr 

előtt olyan, mint ezer esztendő,  s ezer esztendő is, akárcsak 

egyetlen nap. Az Úr nem késik ígéretével, mint ahogy 

némelyek késedelmesnek tartják, hanem nagy türelmet 

tanúsít irántatok. Nem kívánja senkinek a vesztét, hanem 

hogy mindenki bűnbánatra térjen. Eljön azonban az Úr 

napja, mint a tolvaj. Akkor az egek nagy robajjal 

elpusztulnak, az elemek megolvadnak a hőségben… Mi 

azonban új égre és új földre várunk, mely az igazság 

otthona.” (3,1-13) 

De hogyan várjuk ezt a napot? Az apostol a levél befejező 
részében így ír: „Szeretteim, azért, ha erre vártok, azon 

legyetek, hogy Ő békességben szeplőtelennek és kifogás-

talannak találjon titeket. Használjátok föl Urunk türelmét 

üdvösségtekre! Hivatkozik Pál apostol írásaira, aki 
ugyanezt írja.  

A befejező mondatok vigasztalóan szólnak: „Gyara-

podjatok Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus kegyelmében 

és ismeretében. Neki legyen dicsőség, most és az örökké-

valóság napján! Ámen.” (3,14-18) 

 

Kedves Olvasók!  

Most a nyári időben is érdemes lelkileg töltekezni, gyarapodni hitben és a Szentírás ismeretében. Ajánlom mindenkinek az 
egész levél elolvasását, mert egyrészt úgy kapunk teljes képet a levél üzenetéről, másrészt lehet, hogy más mondatok is 
megragadják érdeklődésüket a levélben, mint amit én kiemeltem. A Szentlélek mindenkit indít, buzdít a tökéletesebb 
keresztény életre, ha odafigyelünk csendben indításaira.  
          Szeretettel: András atya 
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Szívem minden melegével bátorítom,  

biztatom drága népemet!  
 

BÖJTE CSABA ferences testvér homiliája az idei Csíksomlyói búcsú szentmiséjén 

 
Szívem minden mele-

gével, szeretetével köszön-
töm egyházunk főpapjait, 
népünk, nemzetünk elöl-
járóit és titeket, drága zarán-
doktestvéreim itt a Kárpát-
medence talán egyik leg-
szebb szentélyében, a Csík-
somlyói nyeregben. 

Szép ez a hatalmas 
bazilika, mert a mi Urunk, 
Istenünk építette, mert hittel, 
imádsággal, bűnbánó szív-
vel megtöltöttük. Annak 
idején Csíkban gyerekko-
romban hallottam, hogy a 
zarándoklásra sosincs rossz 
idő, legfennebb gyenge em-
ber. Örvendek, hogy nem 
lettünk táposok. Nem ijed-
ünk meg az esőtől, a széltől, 
a gondoktól, a bajtól. Mert sajnos tudom, hogy van sok 
gond, baj: az ember leül a gyóntatószékbe és hallja, 
hogy „most vesztettem el a munkahelyemet”, „a bank el 
akarja venni a házamat” – krízis, gond, nehézség, családi 
viszályok, betegségek. És Anyánk, az egyház összegyűjt 
bennünket, hogy imádkozzunk és együtt közösen 
mondjuk, hogy „Most segíts meg, Mária, ó irgalmas 
Szűzanya!” Igen, testvéreim, a keresztény ember a ne-
hézségek közepette nem elkeseredik, nem leül a földre, 
nem elbújik az árnyékba, hanem imádkozik, összeteszi a 
kezét és kéri az élő Istent, aki azt mondotta nekünk, 
hogy bármit kérünk az ő nevében, megadja azt nekünk. 
Imádkozunk. Imádkozunk és tanulunk Istentől, az ő 
drága édesanyjától és népünk nagyjaitól, nemzetünk 
szentjeitől. 

Mária tizenvalahány éves fiatal lány, amikor az Úr 
Angyala megszólítja és felkéri, hogy vállalja a Kis Jézus 
megszülését, felnevelését, és a Szűzanya nem nyafogva, 
kiutat keresve mondja, hogy ő nem tanulta meg az 
istenszülést, nevelést, a Megváltó nevelését, ilyen tan-
tárgy nem volt az ő iskolájában. Nem abból indul ki, 
hogy ő emberi korlátai között mire képes, hanem tudja 
azt, hogy Isten, aki a teremtés hajnalán mondta, hogy 
„Legyen!”, és lett, képes továbbteremteni ezt a világot – 
általunk. S ezért alázattal kimondja: „Legyen nékem a te 
igéd szerint!” 

Drága barátaim, a nehézségek, a gondok közepette 
ne a korlátainkat nézzük csupán. Kicsik vagyunk, egy 
marék porból teremtett bennünket az Isten, de az élő 
Isten teremtett bennünket, és arra hívott, hogy legyőzzük 
a gondjainkat, nehézségeinket, összefogjunk. Olyan 

csodálatos a mi Urunk, Istenünk: karácsony éjszakáján 
közénk jön. Tarisznyájában csak a Mennyei Atya szere-
tete, jósága. Üres kézzel jön közénk, és nem azt mondja, 
hogy „Mennyei Atya, hát ki írta ennek a megváltásnak a 
forgatókönyvét, hát itt semmi nélkül hogy lehetne itt új 
világot teremteni?”. Hanem hittel, végtelen szeretettel 
meghirdeti az Újszövetség nagy törvényét, a szeretet 
parancsát, és egyszerű embereket, pásztorokat, halá-
szokat, vámosokat szólít meg, és egy új világot teremt 
számunkra. Persze akkor is voltak nehézségek, a mi 
Urunk, Istenünk is Jeruzsálem falai előtt leborul, és sírva 
mondja, hogy „hányszor próbáltalak összegyűjteni 
benneteket, mint kotlós a csibéit, de hát nem akarjátok”. 
De Jézus Krisztus nem bedobja a törülközőt, hanem 
virágvasárnap újból bevonul Jeruzsálembe és próbálja 
összegyűjteni az ő népét. Sajnos akkor is nagyon sokan 
hiányoznak. És Jézus erre nem azt mondja, hogy „hát 
fiúk, megpróbáltuk, tettem én csodát, prédikáltam, nem 
akarjátok, nem megy, hát ne erőltessük”. Nem ezt 
mondja a mi Urunk, Istenünk, hanem nagycsütörtökön 
újból hívja az apostolait, megmossa a lábaikat, olyan 
szép, hogy saját kezével nyújtja a falatot tanítványainak, 
eteti őket. Nagycsütörtök, nagypéntek: szörnyű, 
szomorú dolgok. Húsvét hajnalán Jézus Krisztus 
feltámad, s Mária Magdolnának első szava az, hogy 
„nem baj, ne is szólj a többieknek, találkozunk Gali-
leában, folytatjuk ott, ahol abbahagytuk, nem kell 
megtorpanni, a Mennyei Atya szeret benneteket, fog ez 
menni”. Döbbenetes, nem? Hihetetlen. 

Gyengék vagyunk, kicsik vagyunk, de annyira vi-
gasztaló Istennek ez a kitartó szeretete. Olyan szép az 
emmauszi tanítványokkal való találkozás története. Ezek 
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az emberek idáig vannak mindennel, Krisztussal, 
megváltással, fáradtak, csalódottak, letörtek és el-
indulnak hazafelé. Aki akar, maradjon, csinálja, de nekik 
elég volt. És milyen szép, hogy az élő Isten, Jézus 
Krisztus szembejön velük, átdöfött szívvel, átdöfött 
lábbal, kézzel s megkérdezi tőlük: „Fiúk, mi a baj?” – 
„Hát te vagy az egyetlen Jeruzsálemben, aki nem tudod, 
hogy mi történt ott?” – „Hát mi történt?” S Jézus 
meghallgatja saját sztoriját, mintha ott se lett volna. 
Bíztunk benne, hittünk, követtük, nem jött össze, kész, 
vége, megyünk haza, csalódtunk. Milyen döbbenetes, 
hogy Jézus Krisztus nem elítéli ezeket az embereket, 
nem megkérdezi tőlük, hogy „akkor miért kellett, hogy 
ezer idegen, Simon segéljen a kereszt hordozásával?” 
Hanem elkíséri ezeket az embereket átdöfött lábbal. 
Jeruzsálemtől távolodnak ezek az emberek, és Jézus 
elkíséri őket, és útközben olyan szépen beszél hozzájuk, 
olyan szeretettel szól, hogy ők maguk azt mondják, 
„lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt”. Milyen szép! 
Ezeknek az embereknek éjnek idején annyira lángol a 
szívük, hogy van erejük visszamenni és felébreszteni a 
többieket is, hogy „fiúk, él az Isten, feltámadt, van 
remény, van jövő, bízzatok!” Milyen szép! 

Testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus a mai 
evangéliumban azt mondja, „ha én elmegyek, Mennyei 
Atyám új vigasztalót küld helyettem”. Jézus Krisztus 
magát vigasztalónak nevezi és a Szentlélek Úristent is 
vigasztalónak, bátorítónak nevezi. Persze ilyenkor 
eszünkbe jut, hogy a prófétának is ezt mondta az Úr: 
„Menj, vigasztald meg az én népemet, bátorítsd!” 
Konszolidálni: ez többet jelent, mint vigasztalni, báto-
rítani, aláfalazni, megerősíteni. Istennek ez a vágya, 
hogy a próféta elmenjen az ő nevében és vigasztalja, 
erősítse meg az ő népét. S ezt tette a mi Urunk, Jézus 
Krisztus is, mindenütt akivel találkozott. Az öreg Niko-
démusnak nem azt mondta, hogy „fiú, későn jöttél, el-
ment a vonat, mit lehet csinálni?”, hanem hogy „újjá kell 
születni. Nehéz lesz, de segítek, itt vagyok, fog ez 
menni”. Bízik benne, hiszi azt, hogy ez az öregember 
újjá tud születni, újra tud kezdeni. És ugyanígy hosszan 
vehetnénk a többi szép szentírási történetet, hiszen 
igazából mindegyik erről szól: Mária Magdolna, Zakeus, 
a gadarai ördöngös. Ezen emberek számára Jézusban 
van remény. Hiszik azt, hogy felkelnek, és többet nem 
vétkeznek, meg tudnak térni. 

Olyan jó látni, hogy ez a lelkület, ez a szellem a 
történelem folyamán Jézus Krisztus követőiben, a 
szentekben is mennyire megvan. A mi drága népünk 
nagy szentje, Szent István király mondhatta volna, hogy 
„hát kinek kell itt király? Itt mindenki kiskirálynak érzi 
magát, véres karddal telerohangálták egész Európát, 
hogy lehet itt rendet teremteni?” Alázattal Isten elé járul, 
megkeresztelkedik és biztatja őket, „igen, ti is, mind-
annyiunkra ráfér az a keresztvíz, meg kell térni. Minden 
tíz falu építsen szépen egy templomot. Igen, legyenek 
püspökök!” Képes megszólítani az országán keresztül-
utazó Szent Gellértet és mondani neki, „hová mész, 
fiam?” – „Hát talán a Szentföldre.” – „Ugyan, hagyd a 
csudába, ez is Szentföld lehet, ha imádkozunk, ha dolgo-

zunk, ha megszenteljük. Nézd, Temesváron, Csanádon 
nincs püspököm, szükségem volna rád.” Szent István 
nem nyafog, nem siránkozik, hogy mennyi pogány 
ember van, hanem nekiáll, hatalmas életerővel, mun-
kával, imádkozó szeretettel egy új világot teremt itt a 
Kárpát-medencében: a szeretet, a jóság, a másik be-
fogadása, integrálása világát. 

Milyen jó lenne, ha mi is a magunk feladatainkhoz, 
nehézségeihez ezzel a Szent István-i hozzáállással áll-
nánk. Igen, vannak gondok, vannak bajok, de térdeljünk 
le az élő Isten elé. Ő, aki ezt a világot teremtette, biztos, 
hogy közel négy és fél milliárd éve a tudósok szerint 
vezeti az életet, biztos, hogy tovább fogja vinni! Van 
jövő, van remény! Bízzunk az élő Istenben!  

Szent Ferenc atyánk egyszerű kistestvér, és a Meny-
nyei Atya azt mondja neki, „meg kéne erősíteni, konszo-
lidálni kellene ezt az egyházat!” És Szent Ferenc atyánk 
a maga egyszerűségében, szeretetében elkezd imádkozni: 
„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy 
vigasztalást tudjak vinni oda, ahol szomorúság van, 
hogy erőt tudjak vinni oda, ahol csüggedés van.” És 
elindul, társakat gyűjt, és tényleg, kora egyházát képes 
megerősíteni, talpra állítani. Vigasztalás, bátorítás! 

Imádkozzunk ezért, kérjük Istent, hogy szentjeink 
vezetésével bátran, határozottan, feladatainkat, minden-
napi gondjainkat alázattal felvállalva és megoldva halad-
junk előre. Olyan jó hallani: csíksomlyói testvérek 
mondták, hogy itt kint a Nyeregben az elhelyezett perse-
lyek összes bevételét felajánlják nagylelkűen, szeretettel 
a magyarországi árvízkárosultak számára. Hiszem, hogy 
a szeretet, a jóság, a szolidaritás útja mindannyiunkat 
boldoggá tud tenni. Szívem minden melegével bátorítom, 
biztatom drága népemet, hogy ezen az úton járjon. 

Végezetül: gyerekeket tanítok, és mindig házi felada-
tot adok, hát önöknek is adnék egy feladatot. Ugye 
mindannyian Isten képére és hasonlatosságára születtünk. 
Ha Jézus Krisztus a maga és a Szentlélek legszebb jelző-
jének a vigasztalást találta és ezt mondotta, akkor én arra 
kérlek benneteket, hogy erről a hegyről lemenve egy-
mást vigasztaljátok, bátorítsátok. Feleségeteket, gyerme-
keteket, vagy a munkahelyen: merjétek egymást lelkesí-
teni, bátorítani! Olyan sokszor kérdezik: hogy van ne-
kem annyi jó gyerekem? Közel kétezer gyermeket neve-
lünk. Vagy pedig: hogy van nekem annyi hasznos mun-
katársam? Állandóan drukkolok nekik. Vigasztalom és 
bátorítom őket. Futballmeccsen azok a nagydarab játé-
kosok is igénylik azt, hogy valaki drukkoljon nekik, 
hogy kiabáljanak a lelátóról, hogy hajrá, mindent bele, 
fog ez menni! A feleséged, a gyermeked, a szomszédod, 
a kollégád vajon nem igényelné azt, hogy te bátorítsad, 
vigasztaljad, erősítsed őt, hogy drukkoljál neki? A 
Szentháromság követésében egymást bátorítanunk, 
vigasztalnunk, erősítenünk kellene. Mindenkinek jólesik, 
ha valaki megsimogatja, és azt mondja: fog ez menni!  

Adná az Isten, hogy tényleg az erdélyi katolikus 
egyház, a Kárpát-medencei magyarság a vigasztalás, a 
bátorítás egyháza lenne!        Ámen  

 

(A magnificat.ro honlapról, rövidítve) 
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Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében 
  

Csíksomlyó  
  
A magyarságnak egyik legáldottabb szentélye Somlyó. Szent hitünknek, 
nemzetünknek örök hivatását hirdeti itt a katolikus Európa szélén, a Reg-
num Marianum peremén. Odaát már egészen más világ kezdődik. Talán 
ezért támadnak itt a magyarságnak olyan metafizikai távlatai és a katoli-
cizmusnak különös magyar mélységei. 
  

Mária székely udvarnépe mindenkor megadta a császárnak azt, ami a 
császáré, de különösen Istennek, ami Istené. Az élet így itt még istenes 
kultusz és nem immanens program. A XIX. század értelmében vett nem-
zeti el sem jutott ide, a hegyek és madarak világába. A székely történe-
lemnek annyi válságán és változásán, az időnek minden megpróbáltatásán 
keresztül magatudatlan óriásként őrizgeti ez a nép Csíksomlyó mennyei 
ajándékát: a magyarság karizmatikus élményét, az élet kultikus többletét és 
metafizikai kitekintését.  
  

Hétköznap érkezünk Somlyóra. Emberekkel alig találkozunk, a templom és környéke néptelen. Érzem az ősi tétel 
igazságát: sacramenta sunt propter homines, a mennyország van az ember üdvösségéért. A köznap a munkáé, az 
ünnep az áldásé. Ez olyan természetes, csak a modern városlakó zavarja össze. Ki törődik ilyenkor, dologtevő nyári 
napokon az égiekkel? Helyesebben: ott él Mária országa a szívekbe zárva, mint a gyermekben édesanyjának, a 
szerelmesben kedvesének képe, még ha nem is beszél róla. Ilyenkor az élet roskadozik Ádám öröksége alatt, hogy az 
ünnepen annál jobban szárnyalhasson. És mégis van az egészben valami megragadó: az élet keresetlen hierarchiája, 
franciskánus közvetlenség árad az emberek liturgikus egyszerűségéből, a hegyek umbriai szelídségéből, az ökrök 
békességéből, a munka lassú méltóságából.  
  

Hódolunk a kegyszobor, a Napba öltözött Asszony csodálatos  magyar szimbóluma,  a székelység  Noé bárkája előtt,  
amely a középkorban a moldvai huszitizmus beszivárgását akadályozta meg, az újkorban pedig egyfelől a prote-
stantizmus, másrészt pedig az ortodoxia terjeszkedését tartóztatta fel. Együtt örvendezik az örvendezőkkel együtt, 
szenved a szenvedőkkel: mosolyog, ha székely népének élete virágzik és elhalványul színében, ha baj fenyegeti. A 
parasztélet ősi matriarchalizmusa, az embersors örök női ihletettsége talál kifejezést a búcsújárás boldog elragad-
tatásában, magasztalásában. Ő a moldvai magyarság titokzatos archaizmusának, a székelység sorstudatának 
misztikus forrása.  
  

A magyar katolikus szellemtörténet somlyói stílusrétegei közül talán még mindig a legősibb hat a legelevenebbnek 
és ez: a székely népélet máig virágzó szakrális atmoszférája.  
Itt csak néhány mozzanatra utalhatunk. A Napbaöltözött Asszony kegyszobra mellett a Salvátor-kápolna is a magyar 
gótikus jámborság, az observans ferencesség hatását őrzi. Adatok híján is bizonyos, hogy a kápolnát Hunyadi János 
nándorfehérvári győzelmének emlékére emelték. Tudvalevő ugyanis, hogy III. Kallixtus pápa Urunk színe-
változásának ünnepét a magyar diadal örök emlékezetére tette az Egyházban egyetemessé. Nem lehetetlen, hogy 
építésben a híres somlyói confraterek serénykedtek, akik Hunyadinak annyit köszönhettek. A kápolna a magyar 
vallásos népművészetnek páratlan kifejezése, a magyarul átélt katolicizmusnak és a katolikussá teljesedett magyar-
ságnak szimbolikus bizonysága és remekműve.  
  

Az egyetemes barokk kultúra egyik ágát, a katolikus humaniznust Kájoni János, meg a nyomában bontakozó tudós 
művelődés: könyvkiadás és gimnázium jelzi, a másikat pedig a franciskánus passiómisztika jellegzetes barokk meg-
nyilatkozása, a szenvedő Jézus tisztelete képviseli, amely a somlyói zarándokok áhítatkultuszát mai napig ihleti; 
ennek is egy kis kápolna, az ún. Szenvedő a tűzhelye. A magas barokk műveltség és a lokális mélykultúra szintézise 
az egykori nagypénteki misztériumjáték, a barokk világdrámának lelkünkből lelkezett kísérlete.  
A szakrális önellátásnak csodálatos teljessége virágzott itt Csíksomlyón, és máig gyümölcsözik a katolikus székely 
lélekben.  
  

Esteledik.  
A Szent Antal-kápolna küszöbén ülök. Nézem a templomot és a hegyeket, nézem a hanyatló napot és a fáradt 
munkást, az embert.  
Elgondolkodom. Erdély politikával telített levegőjébe Csíksomlyónak kell az emberlét metafizikai szabadságát, a 
Mária-szimbólum varázslatát árasztania.  
         (Veritas Könyvkiadó, Budapest, 1944, 69-71. old.)  
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Évközi 13. vasárnap, Lk 9,51-62 

ELŐBB…?!? 
 

Jézusnak szállást keresnek egy szamariai faluban. A 
Mester készül felmenni Jeruzsálembe, és mikor megtudják 
ezt a szamariaiak, akik gyűlölték a zsidók fővárosát, akkor 
abban a faluban nem adnak szállást a Mesternek és az Ő 
követőinek. Újra kitaszított, elutasított és gyűlölt lett 
Jézus, de valójában semmi más nem történt, csak az, ami 
karácsony éjszakáján, amelyről azt olvassuk, hogy nem 
volt hely Jézus Krisztus számára.  

Ekkor látva és hallva mindezt, a tanítványok azt 
mondják: Mester, kérjünk tüzet az égből, hogy pusztítsa el 
ezt a falut! Jézus pedig kedvesen, és a maga szelídségére 
jellemző módon azt mondja: nem tudjátok, hogy milyen 
lélek van bennetek. Aztán továbbment, és egy másik 
helyen befogadták Őt.  

Valószínű, hogy akit itt a folytatásban megemlít a 
Szentírás, hallhatta és láthatta ezt a jelenetet, ezért oda-
megy Jézushoz, és azt mondja neki: Követlek, bárhova is 
mész. És talán nem is tudja, hogy milyen örök igazságot 
mondott ki ezzel a pár szóval, mert az ember életének 
valahol ez a lényege, hogy követi-e Jézus Krisztust, vagy 
pedig nem. Alapvetően Jézus Krisztus követése három 
pontból vagy felismerésből áll.  

Az első, amikor valaki rádöbben arra, hogy egészen 
mostanáig Isten nélkül rendezte be az életét. Valamint 
felismeri azt is, hogy számára ez az állapot Jézus nélkül 
egyenlő a halál állapotával.  

A második, amikor hajlandó Isten szavának megértése 
után szakítani az egész addigi életével, és levonni azt a 
következtetést, hogy a bűneire egyedül Istennél van 
bocsánat. Ezt elfogadja, és valami újat akar kezdeni.  

A harmadik, amikor a felismerésnek van egy gyakor-
lati következménye is: szakít mindazzal, ami az addigi – 
az Isten nélküli – életét jellemezte, és valahogy egészen 
másképpen, Isten akarata szerint rendezi be az életét.  

Az evangéliumban azt mondja az első ember, hogy 
követlek, bárhova mégy. Jézus éppen Jeruzsálembe indult. 
Indul a Golgota hegyére, és valaki azt meri mondani, hogy 
követlek téged bárhova mész?  Jézus a legegyszerűbb 
megoldást választja: visszakérdez.  

Tudod egyáltalán, hogy miről beszélsz? A rókáknak 
van odújuk, az égi madarak fészket raknak, de nekem, az 
Emberfiának nincs hova a fejemet lehajtani. Ezek után 
még mindig azt mondod, hogy utánam jössz és követsz 
engem?  

Valójában nem Jézusnak kell a segítség, hanem neki 
és a hozzá hasonlóknak van sürgősen szükségük Jézus 
segítségére. Jézus nagyon világosan és keményen figyel-
mezteti. Mert az, hogy neki nincs szállása, azt jelentette: 
ha te valóban utánam akarsz jönni, velem akarsz tartani, 
akkor számíthatsz a társadalom megvetésére. Biztos, hogy 
nem lesz elismerés az életed során, vagy csak nagyon 
kevés.  

Nem biztos, hogy tudsz majd vagyont szerezni, és 
egyáltalán nem biztos, hogy neved lesz az emberek között. 
Nem lesz, aki csodál, és nem fognak irigyelni, mert ha 

nekem nincs mit ennem, neked sem lesz. Ha engem 
megvetnek, akkor téged is meg fognak vetni. Ha engem 
üldöznek, akkor te is üldözésre számíthatsz.  

Gondold végig, hogy igazán akarsz-e követni engem?  

Aztán volt egy másik személy, akit viszont Jézus hív. 
Ő meg azt mondja, hogy ELŐBB… És itt ez a szó fontos. 
Valami előbb van ennek az embernek az életében, előbbre 
való, mint Jézus követése. Egyszerűen arról van itt szó, 
hogy ez az ember ürügyet keresett arra, hogy miért ne 
kelljen Jézust követnie.  

Hány ilyen ember van, akinek azt mondja Jézus, hogy 
kövess. És elhangzik a válasz, ez a szó, hogy igen, Uram, 
de előbb… Előbb valami más. Nem mehetek, mert… 
Valójában, akinek az életében előbb van valami, mint 
Jézus követése, az attól fél, hogy mindent oda kell adnia 
Jézusnak.  

Pedig a Krisztus-követés az igazi szabadság, amely 
tele van örömmel. Nem mindig látszik az emberen, de 
belül a szív derűje és békessége elvehetetlen. Tényleg van 
lemondás, mert van engedelmesség, és az időnként 
lemondással jár. De aki Jézust követi, annak kitágul a 
horizontja, a látásmódja. Az lát igazán és valóságosan. 
Annak lesznek reális, valóságos tervei, saját vágyai, de azt 
alárendeli Isten akaratának, és amennyiben javára válnak, 
akkor meg is valósulnak.  

Sokszor az a baj velünk, hogy felismerjük ugyan, 
hogy mit jelent Jézus nélkül élni, mégsem akarunk igazán 
szakítani mindazzal, ami nem az Isten akarata szerint való! 
Kell egy döntést hozni az életünkben Isten mellett, aztán 
utána sokszor valami ellen, és megint csak az Isten mel-
lett, de a legtöbben ezeket a döntéseket nem akarják 
vállalni.  

Jézus azt mondja: kövess engem. Ez a mai napon 
mindnyájunknak szól. Hogyan válaszolunk, reagálunk a 
hívására? Esetleg van a szívünkben ilyen szó, hogy előbb? 
Olyan jó lenne megcserélni, és azt mondani, hogy igen, 
Uram, előbb utánad megyek, és aztán majd jön a többi 
más. Felismerni, hogy kicsoda Jézus, aztán szakítani 
mindazzal, ami tőle elválaszt. Jézus hívása ma is hangzik: 
Jöjj, és kövess engem!  

Amikor Jézus meghalt, akkor a tanítványok feladták. 
Visszamentek halászni. Péter ott találkozik egy ködös 
hajnalon a Genezáreti tó partján a feltámadott Jézussal, és 
ekkor számára nem volt már többé kérdés – amikor Jézus 
megkérdezi: Péter, szeretsz engem? –, hogy szereti-e 
Jézust, vagy pedig nem. Ő megértette, hogy egyetlen egy 
értelmes dolog van ezen a világon: követni Jézust.  

Akkor lesz hal, lesz mit enni, akkor lesz – ami ennél 
sokkal fontosabb – lelki táplálék, akkor lesz társ a 
magányban is, ha nincs már más, mert Jézus velünk 
marad.  

Ma is azt mondja mindnyájunknak: Jöjj, és kövess 
engem! Válassz előbb engem, aztán majd meglátod, hogy 
minden ígéretem igaz.  

                                                Berci atya 
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DDUUNNAAHHAARRAASSZZTTII  SSZZEENNTT  EERRZZSSÉÉBBEETT  KKAARRIITTÁÁSSZZ--HHÍÍRREEKK  
 

 

Az árvízkárosultak számára a Magyar Katolikus Karitász elkülönített számlán gyűjt, amelynek a száma: 

1 2 0 1 1 1 4 8 - 0 0 1 2 4 5 3 4 - 0 0 8 0 0 0 0 7  

 

A húsvéti tartósélelmiszer-gyűjtés igen 

sikeres volt, nagy mennyiségű lisztet, olajat, 

cukrot, tésztaféleséget, kakaót, teát, kávét, 

tisztítószert adtak össze a templomban a 

kedves hívek. Az Isten fizesse meg Önöknek 

a sok felajánlást! Az adományokat harminc 

helyre, családokhoz, egyedülállókhoz, a két 

Bárka-házba vitték ki a karitász-tagok város-

szerte.  

Azt külön köszönjük, hogy többen 

felkutatták a környezetükben élő nél-

külözőket. Megköszönjük Lőrinczné Marika 

és Tóth Károly segítségét, akik több helyre 

ki is szállították autójukkal az adományokat. 

Csak azt sajnáljuk, hogy nem látják Önök 

azokat a könnyes és megindult szemeket-

arcokat, amikor átadjuk az Önök ajándékát –

„Valaki gondol rám?! Nem vagyok teljesen 

elveszett ezen a világon!”– erről beszélnek 

ezek a szemek.  

Vallási felekezet nélkül, csak a szociális 

rászorultság alapján osztottuk a szeretet-

csomagokat. 

 

A tavaszi hónapokban sikerült kimeszelnünk és kitakarítanunk a Fő úton, a volt cserkészházat, amely már a 

karitásznak ad otthont. Torontáli Attilának megköszönjük a remek asztalosmunkát, ennek köszönhetően gurulós 

ruhafogasok állnak már a rendelkezésünkre. 

Itt tartjuk ezentúl a szokásos ruhaosztást (Fő út 71.) Így a ligeti-plébánián (Toldi utcában) a használtruha-

gyűjtést és osztást végleg megszüntettük.  

RUHAOSZTÁST TARTUNK a „cserkészházban”: augusztus 6-án, 13-án, pénteki napokon 16.30-18 óráig. 

Ekkor tudjuk átvenni a ruhaadományokat is. 

 

A népszerű karitász-táborra már hónapok óta szervezéssel készülünk. Július 12-16. (hétfőtől-péntekig) 9 órától 

délután 4-ig fog tartani ez a program. Szeretettel várjuk András és Berci atyákat, a kántor urat, Fazekas 

Tamást, hogy tiszteljenek meg bennünket a jelenlétükkel! 

Jelentkezési lapokat osztunk, illetve a sekrestyékben kérhetnek az érdeklődők. Jelentkezési lap nélkül nem lehet 

résztvenni a táborban. Ugyancsak a karitász-tagoknál és a sekrestyékben lehet a jelentkezési lapokat leadni. A 

karitász-tábor ingyenessége a Jóisten minden egyes gyermekére sugárzó szeretetét szimbolizálja. Mi a karitász-

tagok szolgálatunkkal erről a feltétel nélküli szeretetről teszünk tanúságot. 

A karitász-tábor célja, hogy a résztvevő gyermekek megtapasztalják azt, közösségben, együtt igazán élvezetes a 

szabadidő eltöltése. Közösségben azonban arra is fontos figyelmet fordítani, hogy a másik gyermeknek is van igénye 

a közös játékra = ez az önzetlenség fejlesztése; valamint, hogy önkorlátozás nélkül nincs igazi barátság. 

A karitász-tábor az önkormányzati pályázati támogatásnak és a Főplébánia vendégszeretetének köszönhetően ismét 

ingyenes lesz. Itt megragadjuk a nyilvánosság lehetőségét és kifejezzük külön köszönetünket Dr. Szalay László 

polgármester úrnak, aki a mindennapi ebédhez igen jutányos áron segített hozzá bennünket, ha ezt a méltányosságot 

nem gyakorolja, akkor fizetniük kellett volna a szülőknek. De megköszönjük Haraszti Erika humánintézmény-

vezetőnek és másoknak is, akik szíves segítségükkel támogattak bennünket. 
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Arra kérjük a kedves szülőket, hogy akik segítőként részt tudnak venni; vagy adnak zöldséget-gyümölcsöt-élelemet, 

ezek mennyiségéről a tábor előtt koordináljunk, mert például tavaly sok gyümölcs veszendőbe ment. Ezért: 

 

 Szívesen fogadjuk a nagyobb gyermekeket segítőnek, akik már korábban részt vettek karitász-

táborban! 

 Nagyon FONTOS: hogy július 10-én, szombaton délután 14 órára – kérjük főként az 

édesapákat –, hogy jöjjenek a Főplébániára, mert előkészítjük a terepet a hétfői tábor-

kezdésre. Árnyékolókat, medencéket állítunk fel; összekészítjük az asztalokat, székeket; 

edényeket mosogatunk, a homokozót megtisztítjuk, füvet nyírunk, gondosan átvizsgáljuk a 

terepet. 

 

E nélkül nem fogják jól érezni magukat a gyermekek!!! 

 

A srácoknak üzenjük, mi felnőttek minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy egy szép hetet szerezzünk 

nekik. A gyerekek pedig napfényt és jókedvet hozzanak magukkal! 

 

* * * * * 
 

2010. május 1. Batyus falunap  

a Taksonyi Karitász Csoport rendezésében 
 

     Íme milyen jó és mily gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek (…) mert ott ad áldást 

az Úr, és életet mindörökre. 
(132. Zsoltár, részlet) 

 
     Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg, és 

kérte Isten áldását András atya a Batyus 

falunapon. 

Erre a napra már közel egy éve készültünk. 

Célunk volt, hogy egy közösségi napot 

hozzunk létre, ahol kicsik és nagyok 

egyaránt jól érezhetik magukat. A program 

teljes egésze ingyenes volt, így senkinek 

sem okozott gondot a részvétel. Nem voltak 

árusok, a fellépők is tiszteletdíj nélkül 

színesítették rendezvényünket. 

    Az ovisok anyák napi köszöntővel 

kedveskedtek az édesanyáknak, latin-, és 

modern táncok bemutatója, operett előadás 

és megannyi mókás program szórakoztatta a 

közönséget. A napot egy fiatalokból álló 

rock zenekar zárta. 

A színpadi programokon kívül egész nap 

sportolhattak a vállalkozó szellemű családok és barátok. Több orvos és asszisztens mérte fel a községünkben élők 

egészségi állapotát az egészségügyi sátorban. Dietetikus és pszichológus életmódtanácsokkal látta el az 

érdeklődőket. 

    Íjász bemutató és katonai bemutató is a program része volt. A helyszínt a taksonyi Sziget Étterem hatalmas és 

gyönyörű udvara biztosította. 

    Az előkészületek nagyon sok munkával jártak. Olykor problémát okozott az időpontok egyeztetése, a programok 

összeállítása, de mindig merítettünk erőt egymásból és persze a Jó Isten is mellettünk állt. András atya is támogatott 

minket, lelkileg sok erőt nyújtott számunkra. Az imáink is meghallgatásra találtak, hiszen csodálatos időnk volt azon 

a napon, a nagy esős időszakban. 

     Bízunk benne, hogy nagy élménnyel térhettek haza a résztvevők, és mindenki talált magának megfelelő 

programot.  

      Reméljük, hogy Isten segítségével jövőre is lehetőségünk lesz megörvendeztetnünk a községünkben élőket. 

 

      Fénykép: taks.hu           Taksony Karitász Csoport 
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A SZÜLŐK: Isten szeretetének közvetítői 
 

2010. május 9-én a Szent István templomban 34 gyerek járult először szentáldozáshoz. A nagymisén résztvevők velük 
már az év folyamán is találkoztak, hiszen a Hunyadi János Általános Iskolába járók mindannyian, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola tanulói közül pedig többen erre a szentmisére jártak. Az idei évben viszont nemcsak így ismerhettük meg 
őket, hanem a templom előterében is megtalálhattuk nevüket, esetleg fényképüket, és azokat a gondolatokat, amelyekkel 
szüleik segítették őket az Isten felé vezető úton. 
 

I. Isten szeretetét a szülők közvetítik a gyerekek számára. Ahogy a 139. zsoltár megfogalmazza Isten irántunk való 
szeretetét, úgy szólítjuk meg mi is gyermekeinket. 
 

Az életem legszebb ajándéka vagy, mert a napok jobbak veled, mint előtte! 

Szeretem az őszinte tiszta szívedet, mély érzéseidet, jóságodat. 

Szeretünk téged, és örülünk neked, hogy vagy nekünk, mert te vagy az életünk értelme! 

Szeretlek, mert nagyon jó szíved van és tele vagy élettel, és a drága kisfiam vagy! 

Szeretem, hogy segítőkész vagy. Isten ajándéka vagy! Szeretünk mind! 

 
 
 

 

 
 

 
 

II. A gyerekek keresztelésekor meg-
fogadtuk, hogy a hitet átadjuk nekik. 
Nehéz, és éppen ezért igen értékes, 
amikor megkeressük azt, amit minden-
képpen el szeretnénk gyermekünknek 
mondani, mikor a saját hitére támasz-
kodva keresi a kapcsolatot Istennel. 
 

Hiszek az Atyában, aki téged 

teremtett, fentről vigyáz rád, és 

velünk együtt szeret. 

Szűz Mária oltalmazó ereje 

segítsen Neked megőrizni a hitedet 

egész életedben, hogy ébren 

maradjon a láng kicsi szívedben! 

Hited Istenben erős, ahogy az ő 

hite is benned, hiszen nekünk adott 

e földre. 

Hiszek Istenben, aki megóv 

minden rossztól, és vigyáz rád. 

Hiszek Istenben, aki téged nekünk 

küldött! 

Hiszek Istenben, aki mindig 

vigyáz rád, és segít a jó úton 

maradni. 
 
 

 

 

 
 

 
 

III. Az elsőáldozást a szülők is várták gyermekeikkel együtt. Bíznak, és reménykednek abban, hogy ez a készület valami 
többet hoz létre, a keresztény élet útján való elindulás megerősít, megváltoztat, növeli a gyermekekben lévő jót. 
 

Reméljük, hogy Isten szeretete tölti be és vezeti az egész életedet, drága kisfiunk!!! 

Az áldozástól azt remélem, hogy elmondhatod: egy csodálatos ajándékot kapok – a hitet. 

Remélem, az Úrban megtalálod a helyes utat! 

Remélem, Istentől kapott örök szeretet sugárzik Belőled tovább egész életeden át! 

Bízzál magadban. Szeresd az Istent, és ő is szeretni fog téged. Higgyél a szeretet erejében! 

Bízom benne, hogy minél gyakrabban találkozol majd Jézussal az Eucharisztiában, és az Ő útját keresed! 

 

Amikor ezeket a mondatokat olvasgattam, nekem is nagy örömet okozott, hogy olyan gyerekek vannak közöttünk, akiket 
szüleik ennyire szeretnek.  
Imádkozzunk azért, hogy ezek a gyerekek mindig támaszkodhassanak erre, és ezen a tapasztalaton át megismerjék Isten 
hatalmas szeretetét! 

Gintner Orsolya 
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Felnőttek bérmálkozása a dunaharaszti Szent István plébániatemplomban 

HHoosssszzúú  vvooll tt   aazz  úútt   
FF ee ll ii ss mm ee rr tt ee mm   hh ii tt ee mm ee tt ,,   ll aa ss ss aa nn   ff ee ll nn őő tt tt   ll ee ss zz ee kk ??   

 

Előttem már társaim közül egyikünk írt arról az útról, amelyen bennünket közösen vezet, terelget a jó Isten. 

Kinek könnyebb, kinek nehezebb ez az út, illetve ennek a megtalálása. Ahányan vagyunk, annyi a módja annak, 

ahogyan meglátjuk és megtapasztaljuk, rádöbbenünk arra, hogy mi is a „felső szándék”. Természetesen nem mi 

vagyunk olyan bölcsek, hogy mindezt észrevegyük. Nem szemmel láthatóan, de teljesen egyértelműen vezet 

bennünket az Isten, megmutatja, merre és hogyan haladjunk.  

Gyermekkoromban Édesanyám megtanított imádkozni, este szorgalmasan mondtam a tanultakat, és kicsi 

eszemmel talán nem fogtam fel, de éreztem, hogy ezt nekem csak otthon szabad megtennem, mivel ilyet nem 

hallottam máshol, és Anyu sem beszélt erről idegen helyen. Nagyanyám vigyázott rám legtöbbször, sétálás közben 

sokszor bementünk az Üllői úti Szent Kereszt templomba, amiről nem beszéltünk. Sok kérdésem lett volna, de azt 

éreztem, nem tehetem fel. Egyik alkalommal Nagyanyám azt mondta, hogy imádkozzak szépen, és a Jézuska majd 

meghallgatja az imámat. Milyen a gyerek? Imádkozásom végén elsoroltam a Jézuskának, hogy mit is szeretnék 

karácsonyra. Természetesen abból semmit nem kaptam meg, de valamit mégis. És ezt csak most tudtam igazán 

megérteni, az akkori ajándékom az volt, hogy nem keseredtem el, 

még csalódást sem éreztem, hanem elkezdtem gondolkodni. Hiszen 

Anyu azt mondta, a jó Isten tudja, hogy nekünk mire van 

szükségünk! Gondoltam, akkor nem lehet semmi baj. Ám egyedül 

nem sokra jutottam. 

Később, már középiskolás koromban unokanővéreimmel 

rendszeresen mentem a Villányi úti Szent Imre templomba, ahol 

fiataloknak a Bibliát magyarázták. Ezt az időszakot, ha végig-

gondolom, rácsodálkozok ismét az összefüggésekre, amit sokan 

helytelenül véletlennek mondanak. Nem véletlen az, hogy ott 16 

évesen tanultam meg a Jöjj, Szentlélek Úr Isten kezdetű dalt, amit 

minden együttlét végén elénekeltünk. Ismét csodálkoztam, amikor 

a bérmálkozásra készültünk, és az órák zárásaként, közös ima után, 

ezt az éneket énekeltük el. Természetesen nem lehetett véletlen. 

Talán két éve, hogy erős elhatározásra jutottam, és elkezdtem 

hittanórákra járni. Hiányát éreztem annak a tudásnak, ismeretnek, 

ami nekem nem adatott meg. Az, hogy megkereszteltek, még 

nagyon kevés, és ezt éreztem. Igen, nagyon sok idő telt el, 

mondhatnám veszett kárba.  A Szentlélek dolgozik, csak engedni 

kell, nem szabad ellenállni. 

Sokat tanultam András atya magyarázataiból, és kezdtem sok 

mindent másként látni. A hittanórák és a bérmálásra felkészítő 

alkalmak kezdtek a vége felé járni. Közeledett az elsőáldozásom. 

Csodálatos érzés volt, amikor András atya azt mondta, Úr napján áldozhatok először. A Szentlélek pedig továbbra is 

dolgozott fáradhatatlanul. Nem gondoltam, hogy lehet még ezt az élményt fokozni. Pedig lehetett. Édesanyám velem 

együtt áldozott hosszú-hosszú évek kihagyása után. Ahogy kiléptünk a padból, hogy elinduljunk áldozni, 

körülöttünk volt szeretett kis közösségünk, az énekkar. Ennél szebbet el sem képzelhettem. Nem tudtam, nem 

gondoltam, hogy ez ilyen felemelő érzés lesz.  Ezután az úrnapi körmeneten az éneklésem hálaadás volt. 

Ám még ennél is több kegyelemben részesültem. A jó Isten megmutatta, hogy az Ő kegyelme végtelen. Két nap 

elteltével, 2010. június 8-án került sor a bérmálkozásra. Eljött a várva várt nap, közösségünknek teljes értékű felnőtt 

tagjává válhattam. Nagyon izgultam, nem szerettem volna semmit eltéveszteni. Aztán jött a felismerés! Nem lehet 

eltéveszteni semmit. És valóban minden érthető és magától értetődő volt, minden pillanat adta magát, a Szentlélek 
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ott volt. Ezt mindannyian így éreztük, s ez kiderült, amikor megbeszéltük élményeinket. Mindannyian éreztük a 

szeretetet, és többen felfigyeltünk egy gyönyörű jelenségre, amikor is az Oltár feletti ablakon, szemben, a nap 

sugarai besütöttek, beragyogták a templomot. Ez a Szentlélek jelenléte volt. 

Sokan voltak a templomban, éreztük, hogy azért jöttek el a hozzátartozóinkon kívül is sokan, hogy velünk együtt 

örvendjenek, hogy mi megoszthassuk örömünket mindenkivel. A bérmaszülők, a hozzátartozók és a hívek együtt 

már nagyon sok embert jelentettek, mégis családias volt az ünnepi szentmise.  Dr. Beer Miklós püspök úr arcán is 

láttam az örömöt, és soha nem felejtem el kedves szavait, amelyekkel elindított további utamra.  

Egy hét elteltével megtartottuk a hittan évzárónkat. Éreztük, hogy valaminek le kellene zárulni, de nem 

engedhetjük, belsőnk tiltakozott a még ki sem mondott „zárás” vagy „vége” szó ellen.  

Ez a kis közösség már összetartozik. Összetartozunk, és nagyon hiányoznánk egymásnak. Persze természetesen 

mindnyájunknak van családja, van magánélete, de mi is családdá váltunk az évek során! Ezt csak mi érezhettük 

akkor és ott. Nem haladhatunk tovább egymás nélkül, nem hagyhatjuk el egymást. Már közünk van egymáshoz! 

Eddig tudtuk, hogy az évzáró után ismét kezdjük, ősszel találkozunk.  

A Szentlélek ismét dolgozott! Igen, nem hagyott bennünket magunkra, együtt tart minket. Ősszel kezdjük ismét! 

Más formában, de együtt. Közösen fogjuk dicsérni a jó Istent, és igyekezni fogunk Neki tetsző életet élni. 

Mindenkinek van feladata, s közösen megbeszélve, remélhetően a lehető legjobban tudjuk teljesíteni azokat. 

Itt és most is szeretném megköszönni Láng András főtisztelendő plébános atyának, hogy tanított minket, segítette 

ismereteink és tudásunk gyarapodását, és lelki segítséget nyújtott és nyújt mindenkor nekünk, bármikor bizalommal 

fordulhatunk hozzá útmutatásért. András atya, Isten áldjon meg! 

További, most már felnőtt életemhez, életünkhöz, kérem a jó Isten kegyelmét, áldását és segítségét. 

         Ámen 

Hollóssy Imréné 

 

 



Krisztus fénye  2010. Sarlós Boldogasszony 
 

 34 

Kedves András Atya! 
 

Életem nehéz szakaszában, amikor úgy tűnt, elvesztettem mindazt, ami voltam, és amikor attól féltem, hogy a jövőm 

is kétes már, akkor váratlanul megszólított Isten. Nem kerestem, nem kértem, és nem is hívtam Őt. Valójában a 

legkevésbé Tőle vártam segítséget. Ő mégis egyszerre elküldte a világosságát, és nekem két és fél éven keresztül 

semmi mást nem kellett tennem, mint kényelmesen követni a fénysugarát. Nem tudtam, hogy hova fog vezetni, de 

biztosan éreztem: bárhová is irányít, az nekem jó lesz. Köszönettel tartozom lelkiatyámnak, aki néha szigorral, de 

többnyire inkább bölcsességével, vidámságával és kedves szeretetével támogat az úton. A bérmálkozás szentségére 

gondolva, amelyet most megkaphattam, nem elsősorban az elnyert lelki ajándékok jutnak eszembe. Azokat 

megkapni méltatlan vagyok. Ehelyett azt érzem: most elérkeztem egy pontra, és nekem is válaszolnom kell végre: 

„Igen, Uram, hallom a hívásod. Hálás vagyok Neked, mert vak voltam, de Te visszaadtad a szemem világát. 

Folytatom az utat, bármit is kívánsz a továbbiakban tőlem. Már nem félek. Végre érzem, hogy élek.” 
 

Baráti üdvözlettel és hálás köszönettel a segítségedért,              Paál Balázs 
 

  

A bérmálkozás számomra két örömteli érzést is hozott. Én ateista családban nőttem föl. 30 éves korom után kezdett 

érdekelni Isten, a vallás és a hit. Ezért gyermekként a keresztelésen kívül semmilyen kapcsolatom nem volt az 

egyházzal, Istennel. Felnőttként voltam elsőáldozó és felnőttként lettem megbérmálva. Az utóbbi eseményre édes-

anyám és az egyik testvérem is el tudott jönni. Életemben először láttam őket templomban!!! A szentség felvétele, az 

is örömteli, megható élmény volt, másrészt az is, hogy ők maguk is tartották akkora eseménynek az életemben, hogy 

eljöttek erre az ünnepi eseményre. A szentmise alatt nem láthattam őket, de tudom, hogy hozni, csak magukat 

hozták, ám hazafelé már vittek is valamit magukkal, magukban. Különben el sem jöttek volna. Az én 

bérmálkozásom ezeket az örömteli élményeket ajándékozta, rögtön az első napon. 
  

                         Horváth Zoltán Péter 
 

Talán nagypapámnak köszönhetem... 

Akinél kisiskolásként a nyári szünetet töltöttem... Keménykalappal a fején, szépen felöltözve, kéz a kézben mentünk 

a misére! Nem szónokolt soha, de ez a tudatos, csendes elhivatottság a Jó Isten mellett, példa értékű volt! Ekkor 

lettem elsőáldozó. A családomban Ő volt egyedül, aki gyakorolta a vallását. Mikor nagypapa végleg elment, más 

dolgok kerültek előtérbe, a biciklizés, a foci a fiúkkal, a grundon... 

És most deresedő fejjel, személy szerint András atyának köszönhetem, de a tudatalattim azt súgja, lehet, hogy 

„Nagypapa keze is benne van”, hogy részesülhettem a bérmálás szentségében! 

Köszönöm András atyának! 

        (és köszönöm Nagypapa!)                                                    Pál László 
 

 

A bérmálási készület nagyon fontos volt számomra. A beszélgetések, a közös és egyéni imádságok egyre jobban 

ráhangoltak a szentség vételére. 

A szertartás alatt úgy éreztem, hogy nagyon boldog vagyok, és néhány pillanatra teljesen megszűnt a külvilág 

körülöttem, azt érzékeltem, hogy elárad bennem a nyugalom. 

Arra gondoltunk a férjemmel, hogy ez a kis közösség valamilyen módon megmaradhatna, jó lenne időközönként 

újra találkozni, megosztani egymással a bérmálás „utóéletét”, ki hogyan részesült a Szentlélek ajándékaiban. 

  

                                                                                                Szerencsés Júlia 

 

Kedves András atya! 
 

A Szentlélek már a felkészülés alatt sokat segített, nemcsak nekem, másoknak is: bérmaszülőmet hosszú évtizedek 

után a gyóntatófülkébe vezette. 
 

Szeretettel:                   Éry Dóri 
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A keresztelkedésre, a házasságra és a bérmálkozásra való előkészület során folytatott beszélgetések, az ott 

elhangzottak, a végigjárt út mind-mind közelebb vittek ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és boldog életet éljek, 

szeressem Istent, önmagamat és embertársaimat. Mindezért köszönetemet szeretném kifejezni András Atyának; és 

remélem, hogy ezt a sok szépet és jót, amit kaptam, tovább tudom adni másoknak. Érzéseimet talán Weöres Sándor 

verse fejezi ki legszebben: 

Az ember még nem ember, 
csak hadonászó veszélyes kamasz. 

Az ember akkor lesz ember, 
ha átvilágítja mélyéig önmagát, 

s a benső világosságból 
környezetére sugarat bocsát. 

     (Weöres Sándor: Protohomo) 
 

Köszönettel:     dr. Mrovcza Péter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves András Atya! 
 

1991-ben még Lajtos atya áldásával kötöttem házasságot, ám nagyobb ünnepek kivételével nem voltam templomba 
járó lélek. Gyermekeim megkeresztelése természetes dolog volt, mint ahogy az is, hogy iskolába kerülvén a hittan 
tudományába is nyerjenek betekintést. Orsolya lányom elsőáldozására való felkészülés során kerültem közelebb a 
hétvégi szentmisék során az egyházközösséghez, s ismerkedtem meg annak több tagjával, és itt derült ki az is, hogy 
hitbéli tudásomon még van mit pótolni. Ekkor ért az a felkérés, hogy legyek egy nagyon kedves családi barátunk 
gyermekének bérma keresztapja.  Tudtam, hogy mivel magam még nem részesültem a bérmálás szentségében, ezen 
tisztség elvállalásának az a feltétele, hogy vállaljam a bérmálásra való felkészülés feladatát, s így elvállalhatom egy 
15 éves fiú felkérését, vagy kibújva ez alól, a könnyebb utat választva, azt mondom, hogy mivel nem voltam 
megbérmálva, köszönöm a felkérést, de azt nem tudom elvállalni. Döntenem kellett.   
Döntöttem, s úgy érzem jól tettem, amikor vállaltam a bérmálásra való felkészülést. Felnőtt fejjel, 43 évesen sem 
késő megvallani hitünket, elgondolkodni Isten tanításain, még jobban megismerve a Szentírás gondolatatait. 
Köszönöm Neked, s társaimnak, akikkel együtt készültem erre a napra, hogy részesülhettem eme szentségben. S mi, 
akik ott ültünk az első két sorban a misén, várva Miklós püspök által a Szentlélek áldását, különösen szépnek s 
megfoghatatlannak tűnt az a napsugár, ami akkor s ott egyszer csak beszűrődött a templom ablakain. Tudtuk, 
hogy nem csupán természeti jelenségről van szó, hanem sokkal TÖBBRŐL. 

 

 

 

 

Üdvözlettel:            Incze Tamás Álmos 
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Én szeretnék két képet mellékelni a gondolatokhoz. Ez ajándék volt erre az alkalomra, és pontosan lefedi az 

érzéseimet. 

Oldom a csomókat, kibújok a magam köré épített hengerszerű kérgemből és  áttetszővé válok a fényben. Boldog 

vagyok, mert a pillanatnak tudok örülni. Védtelenül is védve vagyok immár. 

Hiszen az én gondolataim  nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr. Igen, 

amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim a ti 

gondolataitoknál.  [Izajás 55.8-9] 
 

               Artner Ilona  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diákkorom óta sokszor készültem rá gondolatban, hogy a Szentlélek szeretete által a bérmálás szentségében 
részesülve, felnőtt fejjel vallom meg hitemet. Diákéveim során, bár Édesanyám által vallásos nevelésben 
részesültem, nem adatott meg, hogy a bérmálás szentségét felvegyem. Mindig éreztem ugyanakkor, hogy egyszer 
ennek is elérkezik az ideje, el kell érkeznie. A sürgető érzés a lelkemben, kislányom elsőáldozási felkészítése során, 
egyre csak hatalmasodott és idén kora tavasszal megkaptam a meghívást. Láng András plébános atya az egyik 
szentmise végén hirdetményében hívta a felnőtteket bérmálkozásra, bérmálkozási előkészítőre. Az elmúlt hetek 
történéseire visszaemlékezve most már biztosan tudom, hogy a Jóisten akarata érvényesült. A korábban 
küzdelmesnek gondolt hosszú évek (10-15 év) időszaka esetemben indokolt érési folyamat volt. Valóban várnom 
kellett, nem voltam méltó a Szentlélek ajándékára.  
A hatalmas ajándékot azonban most egy imádságokkal teli, szeretetteljes és családias légkörben, kilenc felnőtt 
társammal együtt eltöltött tízhetes felkészülés után életem legfelemelőbb szentmiséjében megkaptam. 2010. június 
8-án (Medárd napján). Dr. Beer Miklós püspök atya ellátogatott hozzánk Dunaharasztiba, meghívta a Szentlelket, és 
kiszolgáltatta számunkra a bérmálás szentségét. Mi tízen felnőtt bérmálkozók, családjaink körében, bérma 
keresztszüleinkkel együtt, mély meggyőződéssel vallottuk meg katolikus keresztény hitünket. Nem lehet szavakba 
önteni, hogy mekkora élményt jelentett ez felnőtt fejjel, különösen úgy, hogy a legnagyobb kislányom néhány héttel 
korábban lett elsőáldozó. A Szentlélek gyámolító erejét kaptam ismételten meg életemben, és persze felelősséget is, 
amellyel élni kell tudnom.  
Bátorítom azokat, akik e sorokat olvassák és felnőtt fejjel esetleg előtte állnak a bérmálkozásnak. A következő 
bérmálkozás alkalmával éljenek a lelki megújulás lehetőségével, amelyhez szeretetteljes segítséget és gondoskodást 
fognak kapni a Taksony-Dunaharaszti egyházközségben. 
Köszönöm kedves András atyának és köszönöm kedves Gintner Orsolya hitoktatónak! 
 

Szabó Ágoston György 
a Dunaharaszti egyházközség 33 éves tagja 

(bérma védőszent: boldog Meszlényi Zoltán püspök) 
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„Isten szeretete kiáradt szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által.” 
                                                                                     (Róm 5,5) 

 
Pünkösdhétfőn dr. Beer Miklós Püspök úr látogatott el Taksonyba, hogy ünnepi szentmise keretében szolgáltassa ki 
a bérmálás szentségét fiataljainknak. Településeinkről tizenkilencen részesültek a Szentlélek ajándékaiban.  
 
(Taksony: Áncsán Veronika, Gayerhosz Antal, Höchszt Gergő, Illinger Botond, Kreisz Lotti, Mayer Martin, Pali 
László, Rigó Rita, Ruff András, Ruff Franciska, Simon Anna, Váradi Gergő, Vígh Alexandra, Wágner Ákos, 
Wágner Dániel. Dunaharaszti: Berkes Csenge, Gyóni Áron, Landsmann Antal, Tóth Gábor) 
 
Pünkösd napján a Szentlélek kiáradását, és az Egyház születését ünnepeljük. Ezek a fiatalok a felnőtt kereszténység 
soraiba lépve a Szentlélek megerősítő kegyelme révén az Egyház, vagyis Krisztus Titokzatos Testének aktív tagjaivá 
váltak, és ez által is tanúságot tehetnek a világban Isten végtelen szeretetéről. 
A Szentlélek Úristen a szentségben részesülőket külön ajándékokkal ruházza fel, szám szerint héttel. Ezek a 
következők: Bölcsesség, Értelem, Tudomány, Lelki-erősség, Jó-tanács, Jámborság, Úr-félelme. Talán első hallásra 
érdekesnek tűnnek, azonban ha alaposabban megvizsgáljuk, mit is takarnak, rájövünk, hogy nagy szükségünk van 
arra, hogy tudatosan használjuk ezeket és éljünk velük egy-egy élethelyzetben. 
Püspök úr a szentbeszédben elmondta, hogy a kegyelemmel együttműködve kovászként kell jelen lennünk a 
világban, a társadalomban, hogy rajtunk keresztül is megvalósulhasson az Úristen terve.  
Majd a következő gondolatokat intézte még a bérmálkozókhoz: „Isten bizalmát éljük át, amikor lelkünkben 
megérlelődik a hitből fakadó döntés: akarok a te képmásod lenni Uram, akarok a te szándékod szerint a föld sója, a 
világ világossága lenni. Merjünk az önzetlen szeretet útján döntéseket hozni! Gyógyulni, és gyógyítani a Lélek 
erejével. Így valóban pünkösdi csodát élhetünk át. Kedves bérmálkozók, nem kevesebbre vállalkoztok, mint hogy 
Isten követei, az ő szeretetének képviselői legyetek a világban.” 
Valóban, mind a most megbérmáltaknak, mind nekünk, akik már részesültünk e szentségben, ez a feladatunk: Isten 
követeiként jelen lenni a világban és a Lélek erejével, valamint ajándékainak segítségével teljesíteni Tőle kapott 
küldetésünket.  
Bátran kérjük ehhez minden nap az Ő támogatását. „Jöjj Szentlélek Úristen!” 

(Berci atya) 
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Akik gyermekeinket nevelik…  5/ 
( P oz sg a i  N ór a  i n t er jú j a )  

 

„Kereszt áll az út szélén 

Keskeny ösvény vezeti lábunk 

Új időkre, dalokra várunk 

Magyarnak lenni hivatásunk” 

(Koltay Gergő, Kormorán) 

 
TÖRÖK ISTVÁN 
A taksonyi Taksony vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola igazgatója 
 

A pedagógus kollégák tisztelik, sőt, szeretik. Hálásak, hogy hagyja őket dolgozni. Azt 
mondják róla, hogy személyes példamutatásával mércét állít eléjük: hitben, fegye-
lemben, szaktudásban.  Matematika óráit igazgatói teendői mellett is végig megtar-
totta – az elvárható 4 helyett 8-at, hogy kapcsolatban maradhasson azokkal, akikért 
dolgozik: a gyerekekkel. A tantestületi értekezleteket mindig így zárta: „Szeressétek a 
gyerekeket!” Ismeretlenül kerestem meg, hogy interjút készítsek vele. Mély 
benyomást tett rám a belőle sugárzó erő, amely ugyanakkor igazi alázattal párosul. 
Egy ember, aki tudja, mit kell tenni és azt teszi is. Egy ember, aki tudja, mit ér. Egy 
ember, aki a helyén van: hivatásában, családjában – az életben. 41 év szolgálat után 
idén nyugdíjba ment.  

Matematika-műszaki ismeretek szakos tanár, 1969 óta tanít Taksonyban, az első 
munkahelyén. 25 éve az iskola igazgatója. Kiváló munkájáért 5 éve megkapta a 
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, idén júniusban pedig „az esélyt teremtő 

pedagógusnak” járó Teleki Blanka-díjat. 30 éve önkormányzati képviselő. 62 éves, nős, felesége szintén taksonyi 
pedagógus: biológia és földrajz szakos tanár. Két felnőtt fiúgyermekük és négy unokájuk van. Szilárd fiuk belgyógyász 
szakorvos, alkalmanként Taksonyban is ügyel. 

– Volt-e a családban pedagógus Ön előtt? 

– Nagyszüleim és szüleim is pedagógusok voltak. Édesapám mérnök-tanár, édesanyám tanítónő volt. Gyermekkoromban 
eldöntöttem, hogy én is tanár leszek. Hatan vagyunk fiútestvérek, mind a hatan diplomások – szüleink a tanári fize-
tésükből hat gyereket kitaníttattak! Testvéreim, akik mindnyájan agrárterületen helyezkedtek el, megmosolyogtak a 
pályaválasztásom miatt. Anyagilag ők jobban jártak: a ’70-es években sokszorosát keresték az én fizetésemnek. De nem 
bántam meg, hogy így választottam. 

– Biztosan találkozott meghatározó tanár-egyéniségekkel. 

– Mivel elég nehezen éltünk, a hat fiúból ketten mindig kollégiumban voltunk. Hat évig nevelkedtem egy olyan 
kecskeméti kollégiumban, ahová csak pedagógus-gyerekeket vettek fel. A kollégium teljes ellátáson kívül még ruhát, 
iskolai felszerelést, sőt, színházi bérletet is biztosított a tanulók számára! A kecskeméti színház összes darabját láttuk! 
Mindenben támogattak minket. Remek hely volt, mégis, nehéz volt elszakadnom a családomtól. Olyan nehezen szoktam 
meg, hogy egy ponton úgy éreztem, nem bírom, haza akarok menni! Akkor eljött értem édesanyám, de mielőtt elindultunk 
volna, egy tanárom, aki mellesleg pszichológus is volt, behívott a szobájába, hogy még utoljára elbeszélgessünk. Úgy 
jöttem ki tőle, hogy azt mondtam: itt akarok maradni. Példaképekre leltem a kollégiumi pedagógusok között. Egyikük, Dr. 
Veczkó József, később a JATE tanszékvezető tanára volt. 

– Milyen elképzeléssel fogadta el annak idején az igazgatói felkérést? Volt-e valami kitűzött célja: hová fejlődni, hogyan 

jobbítani? 

– Amikor 25 éve igazgató lettem, még nem pályáztattak, hanem felkértek, amire örömmel igent mondtam. Úgy éreztem, 
felkészült vagyok. Az ezt megelőző két évben ugyanis, szintén felkérésre, elvállaltam Szigetszentmiklóson a kistérségi 
művelődési, egészségügyi és sport osztály vezetését. Büszke vagyok arra, annak ellenére kaptam meg ezt az állást, hogy 
nem voltam párttag. Ott tanultam meg igazán, mit jelent iskolát vezetni. De hiányoztak a gyerekek, úgyhogy visszajöttem 
– igazgatónak. Mit szerettem volna? Láttam sikeres iskolákat, eredményes gyerekeket. A mi iskolánknak két fő irányban 
kellett feltétlenül fejlődnie: egyrészt a fizikai körülményekben, másrészt a tanulmányi eredmények terén.  

– Igazgató urat nagy építkezőként is aposztrofálják.  

– Muszáj volt építkeznünk! 1969-ben, amikor tanítani kezdtem, még pottyantós wc-k voltak, a tanároknak is! Először 
lebontottuk ezeket, azután apránként, adományokból, pályázatokból, önerőből és nagyon sok szülői segítséggel 
hozzáépítettünk az iskolához. Saját kétkezi munkával építettünk tantermet, pl. a szolgálati lakás és a szeneskamra 
raktárából. Én magam is dolgoztam: ha kellett, még szenet is talicskáztam! Sokszor kaptunk a német testvérvárosunktól 
ajándékba építőanyagot. Eleinte, amikor még nehezen tudtunk más faluból gyereket fölvenni, egy szülő megígérte, hogy 
épít nekünk egy tantermet, csak vegyük föl a gyerekét. Fölvettük! Egy másik szülő felajánlotta, hogy a gyermeke 
osztálytermét ingyen kifesti – azt az osztályt minden évben másik terembe költöztettük… Az udvart is magunk 
parkosítottuk: a gyerekek és a feleségem hoztak fákat, bokrokat, és együtt elültetgették. Most már nem kopár udvarunk, 
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hanem gyönyörű parkunk van! A tornateremre a nagyközség vezetőivel közösen pályáztunk és nyertünk pénzt, így muszáj 
volt építkezni. 

– A megfelelő környezet hozzájárul ahhoz, hogy egy iskola vonzó legyen. Mégis, sokkal fontosabbak azok a szellemi 

értékek, amelyeket az iskola közvetíteni tud. Ön említette a tanulmányi színvonal emelését. 

– Esélyt akartam adni a gyerekeknek, hogy sikeresek és boldogok legyenek. Senkit nem szeretnék megbántani, de az 
igazság az, hogy régebben a taksonyi iskola tanulmányi színvonala nem volt megfelelő. Az innen kikerült gyerekeket nem 
kedvelték a középiskolákban, nem megfelelő felkészültségük miatt. Ezen feltétlenül változtatni kellett! Pest megyében 21 
éve mi vezettük be először a nemzetiségi német nyelv oktatását. Arra gondoltunk, hogy Taksony sváb falu, ez egy 
gazdagság, egy lehetőség, amivel élni kell: építsük be az órarendbe a németet! A gyerekek heti 5 órában tanulják a 
nyelvet, a két tannyelvű osztályokban a kötelező órák felét németül tartjuk. És ezzel természetesen több állami támogatást 
is kaptunk, ami egy kicsit megkönnyítette a gazdálkodást. Együttműködést kezdeményeztünk a németországi Henfenfeld 
iskolájával (később ebből az élő, sikeres kapcsolatból alakult ki, hogy Henfenfeld hivatalosan Taksony testvérvárosa lett). 
Mára olyannyira megemelkedett iskolánk tanulmányi színvonala, hogy a tanulóink a tanulmányi versenyeken rendkívül 
eredményesen szerepelnek, a választott középiskolákban kiválóan helyt állnak! Előfordult, hogy neves iskola igazgatója 
ideszólt nekem telefonon, hogy lemondás miatt van egy szabad helyük, ragaszkodik hozzá, hogy mi küldjünk valakit, rám 
bízza, kit, mert aki tőlünk jön, biztos, hogy fel tudja venni a ritmust. Pedig abba a gimnáziumba felvételivel is igen nehéz 
bekerülni. Hát ilyen híre lett a mi iskolánknak! Ma ott tartunk, hogy vonzóak vagyunk: a környékbeli falvakból és 
városokból közel 100 bejáró gyerekünk van.  

– A tanulmányi színvonal csak akkor tud emelkedni, ha a tanárok jól dolgoznak. Önről azt mondják a kollégák, hogy jól 

tudja motiválni, és – főként – hagyja dolgozni őket! 

– Sikeres és eredményes pedagógusokra van szükség. Valóban, az elvem az, hogy mindenkit hagyok dolgozni. Nem 
szabok gátat az új ötleteknek. Természetesen a kollégák nem tehetnek akármit, de megbeszéljük, és ha jó az ötlet: ha a 
gyerekeknek jó, amit szeretnének, akkor lehetőséget adok.  

A pedagógusok számára vonzóvá kellett tenni a pályát. Közösséggé akartam kovácsolni őket, hogy ne legyen irigykedés, 
egymás akadályozása, hanem tudjuk támogatni egymást, és tudjunk örülni egymás sikereinek. Ma, amikor egy 
szaktanárunk versenyre készít fel egy tanulót, biztos, hogy két-három másik kolléga is segít neki. A pályakezdő 
pedagógusok mellé mentor tanárt neveztünk ki, hogy tapasztalataival segítse a fiatalt jó tanárrá válni. Előírtam, hogy 
kötelező egymás óráit látogatni. Minden órából lehet valamit tanulni – még a legrosszabból is: ha mást nem, azt, hogyan 
ne csináljuk.  A személyes példamutatást nagyon fontosnak tartom! Csak akkor követelhetek kollégától, gyerektől, ha én 
is úgy teszek.  

Két alapvető dolgot feltétlenül igénylek: az első a fegyelem, mert ha nincs fegyelem, nincs tanítás. A második, hogy 
szeressék a gyerekeket. 

– Hogyan lehet így egységbe kovácsolni a pedagógusokat? 

– Erre vannak különböző eszközök: például évente egyszer a tantestületnek kirándulást szervezünk, néha külföldre is 
megyünk. Vagy bevezettük, hogy minden hónapban kihúzzuk egy pedagógus nevét, és veszünk neki két színházjegyet, 
hogy el tudjon menni a párjával. Nagyon várják! Ezek a dolgok erősítik az összetartást. Érezniük kell azt is, hogy az 
igazgatójuk mellettük áll.  

– A tanár támaszkodik az igazgatóra. Az igazgató kire tud támaszkodni? 

– Megalapítottuk a kistérségi igazgatói munkaközösséget, amely most is él: 20 iskola tartozik bele. Ennek vezetője 
voltam, teljesen társadalmi munkában. Általában két-három havonta találkoztunk mi, iskolaigazgatók. Ez volt az a fórum, 
ahol a szakmai dolgokat megvitathattuk: törvényt, rendeletet értelmeztünk, és közös gondjainkat megbeszéltük. Ma már 
ezt a munkát elismerik: a Csepel-szigeti Önkormányzatok Társulása évente több millió forinttal támogatja a 
munkaközösség munkáját. Ebből a pénzből minden évben továbbképzési napot szervezünk, az összes iskolának egyszerre. 
Ilyenkor minden szakterületnek egy-egy iskola a házigazdája (mi a német nemzetiségi oktatásé vagyunk), a tanár kollégák 
pedig választhatnak, hová mennek. Hívunk előadókat is: tankönyvírót, szakembert…  

– Köztudott, hogy ön hívő, templomba járó ember. Hogyan éli meg a hitét a munkájában? 

– A munkámat midig szolgálatnak tekintettem. Szolgáltam a szülőket, a gyerekeket, a kollégákat. Elsősorban a 
gyerekeket. A hit nagy segítség volt a munkámban. Mi kezdtük el először, még a rendszerváltás előtt (azóta úgy tudom, 
már Harasztiban is gyakorlat), hogy a Karácsony előtti utolsó nap szentmisén, illetve istentiszteleten veszünk részt 
(felekezetenként külön-külön). Ott kezdjük a napot. Bár nem kötelező program (aki nem ezt választja, annak az iskolában 
kézműves foglalkozást tartunk), mégis, a templomban minden évben telt házban ünneplünk! Mindig támogattam a 
keresztény nevelést. Sok kollégám elvégezte a hitoktatói tanfolyamot.  

– Végül feltenném a már hagyományos utolsó kérdést: ki igazgató úr „kedvenc” szentje? 

– Édesanyám nagyon vallásos volt. Amikor szüleimtől távol kerültem, anyámtól kaptam egy Szent Tádé-képet és hozzá 
egy imát. Ez kísért végig az életemen, pályámon. Kecskeméten van egy kis kápolna, benne szent Tádé képével. Mindig 
meglátogatom, amikor arra járok.  

Példaképem még a Szent Család. Nekem nagyon fontos a család. Bármennyire szerettem is a munkámat, a családom 
mindig a munka előtt állt! Én is nagycsaládból jöttem. Boldog vagyok, hogy nagyon jó a kapcsolatom a feleségemmel, és 
a gyermekeimmel, akik próbálják továbbvinni azt a példát, amit itthon kaptak.  
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EEGGYY  ÉÉLLEETT  GGYYÜÜMMÖÖLLCCSSEE  
II nn tt ee rr jj úú   KK aa rr ll   JJ óó zz ss ee ff ff ee ll   

 
Karl Józseffel, akit a dunaharaszti egyházközségben 
csak Józsi bácsiként emlegetünk, vasárnap délután 
tudtunk leülni beszélgetni. Nyugdíjas éveit is aktívan 
tölti, borászkodik. A hét nagy részét távoli 
szőlőjében tölti, ahol jól felszerelt gazdasága van.  

Kedves Józsi bácsi, mióta van meg a szőlőjük?  

Kb 30 éve, hogy feleségemmel a Siklósi-térségben 
vettünk egy darab szőlőt, kis faházzal. A környék 
annyira megtetszett, hogy tovább bővítettük a 
területet. Most szinte minden időnket ott töltjük. 
Borszőlőt termesztünk, kékfrankos, cabernet, 
sauvignon, merlot fajtákat. Most kísérletezem a 
shiraz típussal, mely testes vörös bort ad. A 
szőlőtermesztést gépesítettem, nem bírjuk már a 
kétkezi munkát.  

Úgy tudom, családjának 300 éve Haraszti ad otthont.  

Igen, a Karl család ősei Ulmból telepedtek Magyar-
országra, több mint háromszáz évvel ezelőtt. 
Tutajokon érkeztek, amelyek úszó házak voltak, 
otthont tudtak adni egy-egy családnak a kb 
háromhetes úton, amíg a Dunán lehajóztak. A 
spanyol-német háború sok szenvedést okozott abban 
az időben, s a török még Bécsben volt. Üldözték a 
keresztényeket. Kérték őseim, szabad polgárként, az 
elbocsátásukat, és elindultak a Dunán, új hazájuk 
felé. Először Budára kerültek, majd letelepedtek 
Harasztiban, mások Soroksáron. Az anyakönyvi 
bejegyzésekben kezdetektől követhetők a családunk adatai.  

Mivel foglalkoztak az ősei?  

A felmenőim mezőgazdasággal foglalkoztak, szőlészkedtek, állatot tenyésztettek. Így volt ez új hazájukban, 
Magyarországon is. Magam ismerem és ápolom a családi hagyományokat, beszélem mind a német, mind a sváb 
nyelvet. A gyermekeim is beszélik a németet. Két gyermekem van, három unokám, azok közül is kettő már felnőtt.  

Józsi bácsi mivel kereste a kenyerét? 

A család háborús veszteségei miatt fiatalon nem tudtam tanulni. Polgári után a Csepel Autóban kezdtem 
autószerelőként. Majd megszereztem a gépkocsivezetői engedélyt, ami hosszú évekig a kenyeret jelentette. 1960-ban 
nősültem, 61-ben jött a téeszesítés. Mindent elvittek. Édesapám idegileg teljesen összeomlott, és tönkrement. Anyám 
betegeskedett. Én állandó akadályoztatásban voltam a származásom miatt. Annak idején még megszólalni sem 
lehetett! Nehéz volt állást találnom, pedig el kellett tartanom a családomat, segítenem kellett a szüleimet. A 
munkahelyemen mindig félreállítottak, külföldre sem engedtek, féltek, hogy kinn maradok. A Csepel Autó után hat 
évig a Mávautnál dolgoztam Dunaharasztin, de ott sem engedtek továbbképezni magamat, s akkor a mezőgazdaságot 
sem támogatták. Belevágtam magam a tanulásba. Munka mellett leérettségiztem, technikusai oklevelet szereztem a 
Váci Mezőgazdasági Technikum budapesti kihelyezett iskolában, majd elvégeztem a Kaposvári Mezőgazdasági 
Főiskola felsőfokú szarvasmarha-tenyésztő tanfolyamát is. Harmincévesen, úgy éreztem akkor, nagyon nehéz volt 
már tanulni.   
Még a gyermekeim is hátrányt szenvedtek az iskolában. A fiam csak úgy tudott bekerülni az egyetemre, hogy az 
országos versenyen harmadik lett a tárgyából. Engem is állandóan szorongattak, hogy nem engedik őt a 
továbbtanulni. Akkor én, elkeseredésemben, elhatároztam, hogy írok a Kádár-titkárságra, és nemzetiségi jogon 
kérem a kivándorlási lehetőséget. Na, akkor bekerült a fiam az egyetemre. Aljas és kegyetlen világ volt. 
Becsületesen kell dolgozni, nem a pártból megélni! Én soha nem adtam meg magam. A téeszidőszakban sem léptem 
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be a pártba, s a fele fizetést kaptam. Míg a két kezem megvan, a falat kenyeret megkeresem a családomnak, 
mondtam. Keményen dolgoztam, és makacsul, de mindig félreállítottak. Szeretnénk nagyon, ha elmúlna ez az 
igazságtalan világ.  

Rengeteg szenvedést okozott. 

Hogyne. Borzasztó volt. Rengeteget szenvedtünk. 

A vallást üldözték abban az időben. 

A vallásomat soha nem tagadtam meg, a legnehezebb időkben sem. A katonaságnál, az orvosi vizsgálatnál 
kigúnyoltak, mert a nyakamban kereszt volt. Ha valakin keresztet, Mária-medált láttak, annak vége volt.  

Kérem szépen, beszéljen nekünk fiatalságának éveiről.  

Az elemit itt jártam a helyi katolikus fiúiskolában, amely a mostani Hunyadi alsótagozat helyén volt, a plébánia 
mellett. Utána jártam a polgárit, a mostani Hunyadi felsőtagozat helyén. Emlékszem, gyönyörű volt a természet-
tudományi szertára, amit elpusztítottak az oroszok.  

Az elemiben Baldauf Pálfay Gábor volt a tanítóm, aki egyben az iskolát is igazgatta, és kántorizált. A tanítókat 
sorban elvitték katonának, így Gabi bácsi több osztályt is tanított. Harmonikaajtóval voltak elválasztva az 
osztálytermek. Ő egybenyitotta a második-harmadik-negyedik osztályokat, és úgy tanultunk. A szentmiséken 1941-
től ministráltam, akkor már Hangay Rupert atya volt itt a plébános.  

Emlékszik-e, hogyan építették újra a Szent István templomot 1945 és 1956 után? 

1944-ben a Szent István templomot szétlőtték. A ledőlt torony teljesen ráfeküdt a Fő útra. A harcok befejezése után 
az emberek nekikezdtek a romeltakarításnak. Lovaskocsikkal hordták a romokat, az emberek, asszonyok késő estig 
dolgoztak.  A templom újjáépítésekor fuvarozással segítettem az építkezést. Soroksárra jártam építőanyagért minden 
nap.  Mivel nem volt templom, a háború után Hangay atya ott misézett először a Némedi úton, ahol most a rendőrség 
van. Majd a Kossuth Lajos utcában, ahol a Lévai vendéglő állt, abban a házban. Kiürítettek egy szobát, ott misézett 
az atya. Később, a polgári iskola rendbetétele után, annak tornatermében volt évekig a szentmise. Én ott is lettem 
bérmálva. Nyáron kegyetlen meleg egy helyiség volt! 

A fordulat után hogyan gyűltek az anyagiak a templom újraépítésére?  

1948-ig maszekok voltak a hentesek, kocsmárosok, pékek. Majálisokat rendeztek, ezeknek a bevételét pedig mindig 
felajánlották a templomépítés javára.  32000 jó forintba került például a templom vasszerkezete, amely szintén 
ezekből az adományokból gyűlt össze. Amikor a falak, a tetőszerkezet újra elkészült, akkor már a templomban 
tartották a szentmiséket. A tető először palával volt lefedve, később kapta a torony a réz sisakot, már Lajtos atya 
idejében.  

Lajtos atyának is építkeznie kellett, a földrengés okozta rombolás miatt.  

Nagyon nehéz volt abban az időben építkezni, főleg templomépítésre, mondhatni lehetetlen volt anyagot szerezni. 
Lajtos atya hihetetlen intenzitással dolgozott, rengeteg energiát fektetett abba, hogy haladjon az építkezés. Én az 
anyagszállításban és a templombelső kifestésében segédkeztem. Kivétel nélkül, mindenki tett valamit. Nappal 
dolgoztunk, majd este 8-ra mentünk a templomba és éjfélig folyt a festés. Zwick Matyi és Józsi bácsik, akik ácsok 
voltak, elkészítették az állványt, Hubert bácsi, festő-mázoló adta az anyagot, és segített a festékek bekeverésében. 
Az állvány legmagasára egyedül mentem, mást nem engedtem fel, csak középmagasságig, nehogy valami baja 
történjen az embereknek.  

Milyen feladatokat, szolgálatokat vállalt az egyházközségben? 

Kisgyermekkorom óta ministráltam. Fiatal emberként énekeltem Pálfay Gábor kántortanító idejében a templomi 
énekkarban. Ez vegyes korosztályú közösség volt, németül és magyarul énekeltünk a szentmiséken. Pálfay Gábor 
után sokszor váltották egymást a kántorok, és nem volt énekkar egészen addig, amíg Mátrai Imre nem kezdett 
kórussal foglalkozni. Lajtos atya idején az egyháztanács tagja is voltam.  

Elmúlt az idő. Most vagyok 76 éves.  A szüleim is templomba járó emberek voltak. Akkor mindenkit ismertünk.  

Változik a világ.  

A régi harasztiakat nem látom a templomban most. Csupa ismeretlenek járnak. Annak örülök, hogy a templom tele 
van, de ma mi vagyunk az idegenek, mert a régiek közül nincsen ott senki.  

Kívánok jó egészséget! 

Az kéne nagyon – búcsúzik. 

(Koczka Tamásné) 
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VI. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ 
Galgahévíz, 2010. június 25-26. 

 
Hatodszor került megrendezésre a Váci Egyházmegyei Találkozó Galgahévízen, 

Nógrádsáp, Mende, Taksony-Dunaharaszti, Vác, Ludányhalászi után. Az időjárás 

kedvezett az összegyűlteknek, a rendezvényeket nem mosta el az eső. A látogatók 

pénteken sporteseményeken, szombaton kulturális programokon vehettek részt. A 

rendezvény házigazdája: Dr. Beer Miklós püspök atya, Miklusiak Krzysztof SDS  

plébános atya és Dr. Basa Antal polgármester voltak. A Kodály Zoltán Művelődési 

Házban Baranyai László Nándor püspökhatvani plébános, püspöki tanácsos kiállítása kapott helyet, ahol az 

érdeklődők megtekinthették az atya által varrott és hímzett művészi miseruhákat.  Starostka Stanisław SDS atya 

„Egységépítés szalvatoriánus módra” címmel tartott délelőtt előadást, majd a színpadon fellépett a helyi 

néptánccsoport és a Cantiamo kórus. Délután szentségimádás volt a templomban, majd Dr. Csókay András előadása 

után Sillye Jenő adott koncertet. A találkozó szentmisével zárult, délután 5 órakor.  

TALÁLKOZUNK 

 
JÖVŐRE, 

 

SZOLNOKON! 
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Kosztolányi Dezső: ÖREG BARACKFA 
 

1 
orbélyné ősszel rendbe hozatta lakását. 
Miután a szobákat mind-mind kifestették és föltisztogatták, észrevette, hogy a szalon még mindig sötét. Egy 
öreg barackfa állott az ablak előtt az udvarban. Gondolt egyet, áthívatott a szomszédból egy napszámost, s így 

szólt hozzá: 
– Vágja ki. 
A napszámos létrát támasztott a fához, lassan fűrészelni kezdte. Előbb a koronát. 
A nagy ágak egymás után hullottak le recsegve, a gallyak csak valami különös levélsóhajjal. 

 

2 
Ekkor érkezett haza Borbély. 
– Hát te mit csináltatsz?  
– Kivágatom.  
– Miért? 
– Mert elvette a fényt. Nézd, máris világosabb van. 
– Nem kár érte? 
– Már öreg volt. 
– Hány éves? 
– Legalább húsz. 
– És meddig él egy barackfa? 
– Fogalmam sincs. 
Borbély bement a könyvtárszobába, kihozott egy lexikont. Hangosan olvasta: 
– „Barackfa. Kajszibarack. (Prunus Armeniaca). Átlag harminc évig él.” Szóval – mondta gondolkozva –, ez pont 
olyan, mintha engem. 
– Ugyan. 
– De. Én most negyvenéves vagyok. Előbb a fejemet, aztán a karjaimat, a combjaimat. 
– Már alig termett. 
– De virágzott. 
– Nem lehetett megenni a barackjait. Tudod, hogy olyan kis savanyú gyümölcsei voltak. 
– Mégis meghozta minden évben. Szegény öreg. Nem rajta múlott. Nagyon szorgalmas volt. És azt hiszed, hogy ez 
most nem érzi? 
– Lehet. 
– Egy indus tudós fölfedezte a fák központi idegrendszerét. Ezek beszélnek is. Jeleket adnak. Csak mi nem értjük... 

 

3 
Kimentek az udvarba. 
Ekkor már a törzsét emelte ki a napszámos. Ágai, gallyai ott hevertek a földön, még zöld levelekkel. A levelek 
susogtak a szeptemberi szélben. 
– Mintha még élne – mondta az asszony. 
– A halott haja – mondta a férfi. 

 

4 
Aztán, mikor a fát egészen összeaprították s levitték a pincébe, hogy télire tüzeljenek vele, visszatértek mind a ketten 
a szalonba. 
– Határozottan világosabb van – szólt az asszony. – Ugye? 
– Hogyne. 
– Nem is lehet hasonlítani. Légy őszinte. Hét órakor láttál itt ennyire? 
– Nem. 
– Bözsi – hívta Borbélyné a cselédet –, ugye, világosabb van most? 
– De mennyivel, nagyságos asszony. 
– Hát még télen. Majd csak akkor fogjuk igazán meglátni.  
Férj és feleség leült az ablak elé. Tűnődve nézték az öreg barackfa helyét, ahol már csak egy halom frissen ásott föld 
púposodott. Sokáig hallgattak. 
– Mondd – szólalt meg újra az asszony –, nincs világosabb? 
– Föltétlenül – válaszolt a férfi –, sokkal világosabb van. 
Aztán nem beszéltek többet. 
Mind a ketten úgy érezték, hogy sokkal-sokkal sötétebb van. 

(Az Esti Kornél kalandjai ciklusból) 

B 
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    RÓBERT KIRÁLY 
HIMNUSZA A SZENTLÉLEKHEZ 

Jőjj Szentlélek-isten, jőjj 
s áraszd ki a mennyekből 
   fényességed sugarát! 
Jőjj, ki árvák atyja vagy, 
jőjj, ki szívek lángja vagy, 
   ajándékos jóbarát! 

Jőjj áldott vigasztalás, 
drága vendég, lelkitárs, 
   legédesebb enyhülés: 
fáradságra nyugalom, 
hőség ellen oltalom, 
   zokogásban könnyülés! 

Jőjj és töltsd be híveid 
legtitkosabb szíveit, 
   boldogító égi tűz! 
Semmi, semmi nélküled 
az emberben nem lehet, 
   semmi tiszta, semmi szűz. 

 

Mosd, amit a szenny belep, 
öntözd, ami eleped, 
   seb fájását csillapítsd; 
ami dermedt, élesztgesd, 
ami fagyos, melengesd, 
   ami hibás, igazítsd! 

Benned minden bizalom! 
Osszad, osszad pazaron 
   hét szent ajándékodat: 
adj érdemre jobbulást, 
üdvösséges kimulást; 
   s örök vigasságot adj! 

„Jámbor” Róbert francia király 

(971–1031) 

 

  
SSZZEENNTTLLÉÉLLEEKK--SSZZEEMMIINNÁÁRRIIUUMM  IINNDDUULL  OOKKTTÓÓBBEERRBBEENN  

 
Láng András plébános atyánk meghívására októbertől a Szentlélek-szeminárium vezetésére jön Dunaharasztira 
Kármán János atya.  
 
„A Szentlélek-szeminárium egy nyolc hetes lelkigyakorlat, amely heti egy tanításból (amelyet Kármán atya tart) 
és Loyolai Szent Ignác elgondolása szerint otthoni (naponkénti) szentírásos meditációból áll.  
A szeminárium témái: Isten atyai szeretete, bűn, megváltás, Jézus melletti döntés, a Szentlélek szerepe, tanítványság, 
küldetés az Egyházban… 
Az emberben ott rejtőzik a bűn, melynek következtében mindig távol akarja magát tartani Istentől. Ez az eredendő 
bűn, Ádám bűne. Az ősbizalmatlanság miatt az ember állandóan menekülni szeretne Isten elől. Nem akarja magát 
Neki kiszolgáltatni. A Szentléleknek azonban van hatalma legyőzni ezt az ellenállást, de igényli, hogy maga az 
ember is együttműködjék vele. Ez rajtunk is múlik: lehetővé tesszük-e, hogy a Lélek kiáradjon a szívünkbe?  
A Szentlélek-szeminárium bátorítást kíván nyújtani, hogy merjük teljes szívvel élni az evangéliumot, hogy merjünk 
hinni Isten határtalan szeretetében, és hogy merjünk hinni abban, hogy a keresztény élet örömmel és erővel teli 
élet. Ez az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a mai kor betegségeire: a szorongásokra, reménytelenségre, 
erőtlenségre és közömbösségre. Aki a szívébe fogadja a Szentlelket, annak személyisége a legcsodálatosabb módon 
kibontakozik és beteljesül. 
Ezen a lelkigyakorlaton a résztvevők megismerik: mit jelent a Szentírásból élni, testvéri közösségben építeni Isten 
Országát, a Szentlélek által bensőséges kapcsolatba kerülni Istennel.” (Katona István atya ajánlója) 
 
Erről a csodálatos lelkigyakorlatról még majd bővebben is hírt adunk, valamint a pontos időpontokról is kapnak 
információt Láng András atyától a nyár végén. Addig is próbáljunk lelkiekben felkészülni erre a szép feladatra, ami 
azt is jelenti, hogy több héten keresztül egy esténket szabaddá tesszük minden egyéb elfoglaltságunktól, valamint 
sort kerítünk napi negyedórás elmélkedésre. Ha sikerül ezt az időt a Jóistennek adnunk, akkor Ő százszorosan 
megáldja az időnket és az életünket is. 

(Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitászcsoport) 
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FFÜÜLLÖÖPP  KKUURRZZUUSS  
A kérdésekre válaszol Pákozdy Richárd 

 

 
 

 

– Kedves Ricsi, legyél kedves bennünket tájékoztatni, hogyan kerültél kapcsolatba a római katolikus Szent András 

Evangelizációs iskolával?  

– Egész egyszerűen, interneten keresztül. A világhálón olvastam róluk, és nagyon megragadott, amit írnak. 
Evangelizációval foglalkoznak, ami nagyon fontos ebben a világban. Ez lehet indirekt vagy direkt evangelizáció. A 
direkt evangelizáció az, amikor beszélünk Istenről másoknak, vagy ha kérdeznek bennünket, nem jövünk zavarva, és 
el tudjuk mondani hitelesen a hitigazságainkat. Itt nem arról van szó, hogy kiállunk az utcára, bár ez sem feltétlenül 
rossz mód. Az indirekt evangelizáció pedig a magunk életpéldája, hogyan mutatkozunk be, mint házaspárok, mint 
munkatársak, mint egyéni emberek, hogyan éljük meg a hétköznapokban a hitünket, hogyan oldjuk meg a 
nehézségeinket, Isten segítségével.  
– Nagyon fontos az életpélda, hiszen ahogy kilépünk az utcára, egyházunk képviselőivé válunk, és nem mindegy mit 

gondolnak rólunk a munkahelyen és tágabb környezetünkben az embertársaink.  

– Járhatunk mi a templomba vasárnaponként, ám ha nem tükrözi az egyéni életünk, az otthoni magatartásunk azt, 
amit mi vasárnaponként az Oltáriszentségen keresztül kapunk Istentől, akkor semmit nem ér a vasárnapi 
elmenetelünk. Tehát, gyakorlatilag ez a Szent András Evangelizációs Iskola célja, hogy az embereknek megmutassa, 
mennyire fontos Istennel együtt élni, a krisztusi tanítást megvalósítani életünkben.   
– Hogyan léptél kapcsolatba az iskolával? 

– Interneten jelentkeztem náluk, hiszen korábban már hallottam a Fülöp-kurzusról. Elolvastam, milyen lehetőségek 
vannak náluk: többféle kurzusban lehet résztvenni. Az alap a Fülöp-
kurzus, amire ráépül a többi. Több lépcsőben dolgoznak fel különböző 
témákat, mint például a tanítványság, a Szentírás alaposabb 
megismerése. Saját oktatóik vannak. 
– Hol van a Szent András Evangelizációs iskola? 

Budapesten, a Fehérvári úton van egy kápolnájuk és egy hozzá 
kapcsolódó modern épület, amiben a kurzusokat tartják. Tartanak 
kihelyezett kurzusokat több egyházmegyében is.  
– A dunaharaszti kurzusnak te vagy a kapcsolattartója és szervezője. 

Hogyan fogtatok neki, hogyan áll a szervezés? 

A taksonyi plébánián két hete szerveztünk egy összejövetelt a taksonyi 
és dunaharaszti egyházközségi közösségek vezetőinek, 
szolgálattevőinek. Az volt a célunk, hogy közelebb kerüljünk 
egymáshoz, hiszen ha külön-külön dolgozunk, nem olyan hatásos a 
tevékenységünk, mintha összefognánk. A megbeszélés célja az volt, 
hogy tisztázzuk, miben tudjuk egymást segíteni. Egyben beszéltünk a 
Fülöp-kurzusról és a Szentlélek Szemináriumról, mindkét eseményre 
ősszel kerül sor. Megállapodtunk abban, hogy a személyes meghívás 
nagyon fontos. Ezért az elmúlt napokban felkerestem a különböző 
egyházközségi csoportokat, hogy meghívjam az embereket, vegyenek 
részt ezeken a közösségi eseményeken. Vittem szórólapokat, 
ismertettem a kurzus keretét, időpontját, helyszínét, saját 
tapasztalataimat. Remélem, sokan válaszolnak igennel a meghívásra, és 
a meghirdetett hétvégén eljönnek a Dunaharaszti Főplébániára.  
– Tehát te már résztvettél a Szent András Evangelizációs Iskolában 

Fülöp-kurzuson. Mi a tapasztalatod?  

A saját tapasztalatom az egészen egyszerű. Két szóba tudom sűríteni: a 
kurzuson való részvétel megrázó és felrázó volt számomra. Feltöltött 
minket a kurzus, mert rendkívül interaktív volt, tanítják a döntéshozást, 
nagyon szemléletes dinamikákat használnak, hiszen szükség van arra, 
hogy ami leülepedett, azt felrázzuk. Az alkalmazott módszerük a 
csapatépítés, nagyon összekovácsolódnak a csoportok. Egy ilyen kurzus 
kiváló alkalom arra, hogy megismerjük egymást, és egymást erősítsük.  
                                                                       (Koczka Tamásné) 

FÜLÖP KURZUS 
Dunaharaszti Főplébánia, 

Fő út 71. 
2010. szeptember 10-12. 

Kezdés pénteken du 5 órakor, 
befejezés vasárnap du 3 óra körül 

 

Jelentkezési határidő:  
szeptember 5. vasárnap 

 

Kapcsolattartó: Pákozdy Richárd 
Tel: 06-30-454-0113 

E-mail: paric@freemail.hu 
A jelentkezési lap letölthető a 

honlapról:  
http://szentandras.ujevangelizacio.hu

és leadható a sekrestyékben 

Személyesen: 2300 Dunaharaszti  
Kossuth Lajos u. 59. 

 

Hozzájárulás: 3500 Ft, amit a kurzus 
kezdetekor kell kifizetni. Ez magában 
foglalja a két vacsorát, a szombati és 

vasárnapi ebédeket, a technikai 
költségeket.  

Hozzatok magatokkal nyitott szívet, 
Szentírást és jegyzetfüzetet.  

 

A kurzus témáiból:  
Isten: szeret, nem szeret? - Mindig 

tapasztalom? - Jézus: a Húsvét 
megoldása - Kell hinni? - Mi az, hogy 
megtérni, és minek? - Szentlélek: hab 

a tortán? - Néppé tesz 
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Gyertyaúsztatás, Nepomuki Szent János oltárkép megáldása 
 

 

 

Május 15-én, szombaton tartottuk a hagyományos 

Nepomuki Szent János gyertyaúsztatásos ünnepséget. 

Német nyelvű szentmisét celebrált Salat Imre atya. 

Sajnos a Duna partra nem tudtunk kimenni a zuhogó eső 

miatt. A litániát a templomban tartottuk meg. Az 

időjárásnak tudható be, hogy viszonylag kevesen voltak 

a szentmisén. A szentmise elején áldotta meg Láng 

András plébános a felújított, restaurált Nepomuki Szent 

János oltárképet, amely valószínű, hogy az előző 

templom főoltár képe volt.  

 
 
 
 
* * * * * 

 

Az árvízi gyűjtés eredménye: a három egyházközségben 1.045.000 Ft pénzadomány gyűlt össze, amit átutaltunk. A 

dunaharaszti karitászcsoport gyűjtött tartós élelmiszert, ruhaneműt, higiéniai, fertőtlenítő szereket, ami leszállításra 

kerül Felsőzsolcára. A házak helyreállítása után megint lesz gyűjtés. A kapcsolattartó a felsőzsolcai plébános atya: 

Sipos István. A helyi máltai csoport segít az adományok rászorultakhoz történő eljuttatásában.  

 
 
 

* * * * * 
 

A Dunaharaszti  
Szent István templom 

szentélyének új szőnyege 
 
Köszönet – egy kedves templomba járó hölgy 

ajánlotta fel, vállalja az anyagi költségeket, 

hogy a templom szentélyében legyen egységes 

a szőnyeg. Pünkösdre meg is vásároltuk a 

szőnyeget. Hálásan köszönjük a felajánlást.   
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A dunaharaszti Szent István plébániatemplom 

toronysisakjáról a rézlemezeket megbontotta a 

viharos erejű szél. A kedvezőtlen időjárás még 

az állványozást is akadályozta. Végül május 

közepén kapott a torony új tetőlemezeket.  

AZ ÉLETRENDEZÉS HÁZA 
 

Mi lelkipásztorok nemcsak híveinket buzdítjuk, hogy vegyenek részt lelkigyakorlatokon, hanem mi magunk is 
rendszeresen képezzük önmagunkat, és átgondoljuk hivatásunkat, hogyan állunk az Úr előtt, mit kell kijavítanunk 
magunkban, legyőzni hibáinkat, felszítani a bennünk élő kegyelmet, saját életünk és híveink megszentelésére. Május 
3-7-ig ezért vettem részt egy papi lelkigyakorlaton az Életrendezés Házában, Püspökszentlászlón (Pécs mellett). 
Egy jezsuita atya, Vácz Jenő alapította és vezette haláláig, majd Nemesszegi Ervin – szintén jezsuita atya – vette át a 
ház vezetését. Ő tartotta nekünk is a lelkigyakorlatot. 
Ide bárki bejelentkezhet, egyénileg és csoportosan egyaránt, a gondnokkal egyeztetve.  
Akármilyen jól tudja lelkileg vezetni a híveket a lelkipásztor, a saját dolgaiban nem tud elég okos lenni, neki is 
szüksége van más atya tanácsára, lelki vezetésére. Azért is, hogy megkaphassa bűnei alól a feloldozást. 
Az időjárás nem volt kedvező a sétára a csodálatos hegyi környezetben, mert végig zuhogott az eső, éjjel és nappal. 
De mégis nagyon jó volt csendben elmélkedni a hallottakon, és átgondolni saját életünket. A testi és lelki pihenés is 
nagyon jól esett mindnyájunknak.  

(András atya) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * * * * 
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Egyházközségi bál  
 

Idén most már hetedszer rendeztük meg a Dunaharaszti Művelődési Házban az egyházközségi bált. 

Szokásosan András atya bevezető gondolatai, imádság és áldása után a Taksonyi és Dunaharaszti 

Szentjánosbogár Klub tagjainak rendezésében, idén nem egységes színdarabot láttunk, hanem vidám 

jeleneteket, amelyeket ők állítottak össze. Majd svédasztalos vacsora után táncház következett. A tombola jó 

hangulatú megtartása után, a bált táncbemutató előzte meg. Fergeteges ritmusban adták elő fiataljaink elegáns 

ruhában a táncot.  

Mindenkinek, akik szervezték, 

bármi módon anyagilag, vagy egyéb 

adományaikkal támogatták a bál 

megrendezését, vagy szolgálatukkal 

széppé és emlékezetessé tettek a 

rendezvényünket, köszönetet mon-

dunk.     
(A kép a 2004. évi bálon 

készült.)  

 

 
 
 
 
 
 

 
* * * * * 

 
 
 

 

Pünkösd vasárnapján  

áldotta meg Láng András plébános atya  

Dunaharasztiban a régi temető helyén  

kialakított kegyeleti parkot.  
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                    HIRDETÉSEINK: 
 

Zenei esték a taksonyi Fő téren 
Május 14-től minden negyedik pénteken este 7 órától az esti harangszóig, 8 óráig, különböző helyről 

érkező zenészek nyújtanak zenei élményt az összegyűlt hallgatóságnak. A következő alkalom július 

9-én lesz, Napfény és tenger címmel tart előadást Szarandisz Mantzurakisz buzukiművész. 

Augusztus 6-án 7 órától Kóka Rozália estje, majd 8 órától az Offingeni ifjúsági fúvószenekar játszik 

Klaus Schlander vezetésével. Szeptember 3-án harmonikapárbaj. Közreműködik Kassai Zoltán, 

Kreisz László, Solymosi Dávid harmonikán, Solymosi Attila dobon.  Mindenkit szeretettel várnak a 

rendezők. A koncertek ingyenesek. Ezeken a napokon a szentmise este fél 7-kor kezdődik.  

 

Karitász-tábor gyermekeknek a Dunaharaszti Főplébánián  

2010. július 12. hétfőtől - 16-án, péntekig 
Szeretettel várjuk a gyermekeket. Szívesen vesszük a felnőtt segítőket. 

 

A SZENT ANNA BÚCSÚ ÜNNEPI RENDEZVÉNYEI: 
Július 23, péntek Fő téri zenei este 7-től 8 óráig. 

Július 24, szombat  de. 10 óra ünnepi szentmise 

              11 órakor megemlékezés, koszorúzás 

        du.   4 órától felvonulás, Szent Anna téri programok 

Július 25, vasárnap de.    9 órakor ünnepi búcsúi nagymise vendég zenekar közreműködésével.  

Délutáni program a szigeten. 

Július 26, hétfő       de.   9 órakor szentmise Szent Anna ünnepén  

(hálaadás a munkatársakért) 

 

SZENT ISTVÁN BÚCSÚ ÜNNEPE – DUNAHARASZTI AUGUSZTUS 20. 
Délelőtt 10 órakor ünnepi búcsúi nagymise. 

Kb. 11 órakor városi ünnep a templomkertben, új Szent István szobor felavatása 

A Dunaharaszti Szent István plébániatemplom Szent Cecília vegyeskara szeretettel 

várja új tagok jelentkezését. Kottaismeret nem szükséges, csak hallás utáni tiszta 

éneklés. Nyári szünet után első szolgálatunk Szent István király ünnepén lesz. A 

próbákat szokásosan péntek este fél héttől fél kilencig tartjuk, a dunaharaszti 

Főplébánián (Fő út 71.)   A kép az idei úrnapi körmenet egyik sátránál készült rólunk.  
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RejtvényRejtvényRejtvényRejtvény    
 
Itt a nyár, az egyik legkedvesebb időtöltés ilyenkor az utazás. Tegyünk tehát egy 
kis kirándulást Magyarország különböző városaiban! 
A rövid leírások alapján találd ki, melyik településekről lehet szó, majd írd be a 
megfelelő sorba őket. Ha végeztél, a függőleges sorban választ kaphatsz arra, 
minek volt a kezdete Sarlós Boldogasszony napja! 
Ha mindezzel kész vagy, párosítsd össze a megfejtéseket a képekkel! 

 
1. Az Alföld dél-keleti részén, a Fehér-Körös bal partján található. 
Legközelebbi szomszédos városa Békéscsaba. Az ország egyik 
legkedveltebb üdülővárosa, nevezetességei többek között: a vár és 
a fürdő.  
 
2. Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, 
Hajdú-Bihar megye székhelye. „Cívisváros”-ként is emlegetik. 
Nevezetességei: a Szent Anna székesegyház és a Református 
Nagytemplom. 
 
3. A Duna két partján, az Alföld és a dombvidékek találkozásánál fekszik. Mai 
neve gróf Széchenyi István Világ című művéből származik. Nevezetes 
gyógyfürdőváros. Nemzetközi viszonylatban is különleges műemlékek, 
templomok, kastélyok, ókori, középkori és török kori emlékek, történelmi hidak, 
valamint köztéri szobrok és emlékművek sokasága található e helyen.  
 
4. Észak-Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található. Bájos, 
történelmi város, nevezetes borvidéke a Világörökség része. Másik 
nevezetessége a Rákóczi-vár.  
 
5. Az Észak-alföldi régióban fekszik. Gyakran emlegetik a „Jászság 
fővárosa”-ként. Itt található az ország egyik legrégibb múzeuma, a 
1874-ben alapított Jász Múzeum, ahol látható nemzeti ereklyénk, 
Lehel kürtje. 
 
6. Az Árpád-korban Magyarország fővárosa volt, ma a Római 
Katolikus Egyház magyarországi központja. A városban alakult meg 
1881-ben a Magyar Vöröskereszt elődje. Egyik nevezetessége a fél évszázados 
roncsaiból 2001-ben újjáépült Mária Valéria híd.  
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                                    Nemes Nagy ÁgnesNemes Nagy ÁgnesNemes Nagy ÁgnesNemes Nagy Ágnes   

             Ki ette meg a málnát?Ki ette meg a málnát?Ki ette meg a málnát?Ki ette meg a málnát?  
 

Nagymosást tart medve néni,  
két kisfia kérve kéri,  
míg te mosol, licsi-locs,  
málnát szed két kicsi bocs.  
Málnát szednek, ha találnak,  
kis húguknak, Márikának.  
 
    Szép az erdő mindenütt,  
szőke nyírfa, sima bükk.  
Itt a bokor, itt a málna,  
jaj be édes, tömd a szádba!  
Szúr a tüske? Annyi baj!  
Bozontos a medvehaj.  
 
    Tele kosár, tele bendő,  
két kis bocsnak elegendő.  
Elnyúlnak a fa alatt.  
Hé! Lopják a kosarat!  
Felriadnak most a zajra,  
néznek erre, néznek arra.  
Jaj! Hová lett a kosár?  
Pamatfülük égnek áll.  
 
    El nem rejti azt a fenyves,  
akinek a keze enyves!  
A két mackó szétszalad,  
fölverik a bokrokat.  
Nézzünk körül ott, a nyúlnál!  
Répán élek, mondja Nyúl Pál  
meg káposztalevelen,  
olykor meg is reszelem.  
 
    Rókaasszony mondja, mackók!  
Málnát nálam mért kutattok?  
Mért csináltok galibát?  
Többre tartom a libát!  
Sün Sámuel fa tövében  
siklót vacsorázik éppen.  
Nincs ennél jobb eledel!  
mondja bölcsen Sámuel.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Mókus! Mókus! Hol a málna?  

Nem te vitted föl az ágra?  
Málna? Dió, mogyoró,  
meg fenyőmag, az a jó!  
Mókus Miklós kedves fickó,  
boldog ám a két kis mackó,  
mert a fáról leszalad,  
s kölcsön ad egy kosarat.  
 
    Nézd csak, nézd csak, ki fut erre?  
Senki más, mint Tolvaj Ferke!  
Itt a baj most, itt a jaj!  
Egy fatörzsön elhasal. 
Hát szaladjunk most utána?  
Nem, idesüss, itt a málna!  
Ó, be édes, zamatos,  
megszedjük, míg mama mos.  
 
    Tele kosár, tele bendő,  
három bocsnak elegendő,  
Nincsen otthon már hiba,  
málnát eszik Márika.  
Itt az este, ágyuk vetve,  
alszik három buksi medve.  
Medve néni fonogat,  
így őrzi a bocsokat.  

 

 



Krisztus fénye  2010. Sarlós Boldogasszony 
 

 52 

        
 

 
 
 
 
 

Régóta foglalkoztat egy kérdés és kollégáimat is, vajon miért nem mernek az emberek beszélgetni egymással, 
miért az a nagy érdektelenség egymás iránt.  

Mi a hiba oka? Miért nem beszélünk helyesen? Miért nem merünk énekelni? 

Tanulmányaim mellett az interneten is utána néztem, vajon mit írnak róla, a hangterápiáról. Megdöbbenésemre 
rengeteg helyen ezt láttam: Látogasson el hozzánk, majd mi agyonszurkáljuk sok helyen és Ön egészséges lesz. 
Részben ez is hasznos lehet, bár a probléma forrása sokkal mélyebben van elrejtve. Az emberek 90 %-a technikai 
problémával küzd, és nem fizikai problémák összességével.  

Egy kedves ismerősöm ajánlotta, ha éneket szeretnék tanulni, menjek el ehhez a tanárhoz, Ő majd fog tudni 
segíteni. Várva vártam az órát, vajon milyen is lesz, és mikor ott voltam, az első véleménye ez volt: 

– Uram ön nem jó pozícióban, nem jó helyen beszél! 

Lényegében ez a mondat vitt arra az elhatározásra, hogy beleássam magam a hang és azzal kapcsolatos elméleti, 
gyakorlati tudományok kutatásába. Nem összetévesztendő a hangterápia a logopédiával. Bár kétségtelen, sok az 
átfedés, viszont a hangterápia ennél több, a gyógypedagógia azon belül pedig az egészségtan foglalkozik ezzel a 
területtel. 

Ha azt mondom németül „Stimme”, vajon kinek mi jut az eszébe? A 
szótár szavai szerint „hangot” jelent, de, ha megnézzük alaposabban azt is 
jelenti, hogy „helyes”. ☺ 

A francia és az olasz nyelv is hasonlóan fejezi ki magát „d’accord”, 
„d’accordo” harmóniában, egyetértésben lenni. Az angol nyelv a hang és 
az egészség között mutat összefüggést. A „sound” jelentése hang, 
hangzás, de egyben az egészség szó gyökere is. Hadd említsem a „soul” 
és a „sound” közötti kapcsolatot: „soul” = lélek, „sound”= hang  

Tehát kölcsönhatás figyelhető meg a hang és a személyiség között. 

E két témakör kapcsolatával a holisztikus pedagógia foglalkozik. 

Elsa Wüttenberg, a bécsi akadémia kiváló énekpedagógusa állítja, 
hogy a hangtudatban a személyiségünk is megváltozik.  

Mit jelent ez? Azt, hogy a személyiségünket a hangunkkal tehetjük 
egyenlővé. 

Hallgassuk meg színészek, énekesek, tévébemondók, politikusok, 
prédikátorok hangját. 

Már beszédjükből feltételezzük, milyen emberek. Ideges, nyugodt, 
határozott, félénk jellem stb.  

A hang lényege a rezgés. Gondoljunk bele, ez az által keletkezik, ha 
két teljesen különböző erő, a levegő nyomása és az izomtónus 
összetalálkozik. Így jön létre egy harmadik minőség, a hang. 

Térjünk vissza a holisztikus hangterápiához. 

A hibás hangműködés okai szervi, funkcionális, vagy pszichogén, 
tehát lelki eredetűek lehetnek. Az utóbbi időben a kutatók szerint csak a 
páciens személyisége állhat a központban. Ezért ezt egy ábrán szeretném 
szemléltetni. 

 

SZENTMISÉINK RENDJE: 
Taksony 

Szent Anna templom 

vasárnap ½ 9 óra, 
hétköznap hétfőn és pénteken, 
valamint szombat este 7 óra, 

kedd reggel 8 óra 
Dunaharaszti 

Szent István plébániatemplom 

vasárnap  
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,  

hétköznap hétfőtől csütörtökig 
reggel 7 óra, 

elsőpénteken este ½ 6 óra 
Ligeti Szent Imre kápolna 

vasárnap de ½ 10 óra, 
pénteken reggel 7 óra, 

szombaton este ½ 6 óra 
a hónap harmadik vasárnapján 
gyermek szentmise du 4 óra 

*** 
Fogadóóra: 

A dunaharaszti Főplébánián 
szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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percepció = érzékelés, észlelés 

 

intenció = szándék, törekvés, célzat 

 

 

 

 

 

 
 

A percepció szögéből nézve, ha váratlan esemény ér bennünket, pl.: elesünk, vagy ránk esik valami, akkor 
azonnal elnémulunk, vagy felkiáltunk – ááá! –, testtartásunk és mozgásunk is jelzi, menekülni akarunk jelenlegi 
helyzetünkből. 

Intenció szempontjából, pl.: ha valaki beszél, és érdekel a téma, volna hozzászólásom, szándékot érzek arra, 
hogy beszélhessek, ez nagy levegővétellel jár, figyeljük csak meg. 

Most már tisztában vagyunk az elméleti hangadással, viszont nézzük meg, milyen problémák adódhatnak a 
hangképzésünk során. 

A hangadás zavarait két fő részre lehet osztani: 

 A hiperfunkcionális diszfónia legjellegzetesebb tünete a beszédhangot érinti. Hangadáskor az izomtónus 
túlságosan feszes, túlerőltetett, görcsös. Az izomtónus általánosan is megnövekszik, és jellemző a mellkasi légzés. A 
hang levegős, erőtlen. A légzésnyomás és a hangszálak összjátékát zavarja a túl sok levegő, így nem zárnak jól a 
hangszalagok. Körülbelül az az érzése a hallgatónak, mintha állandóan „h” hangokon beszélne valaki. A mai modern 
énekesek gyakori problémái ezek. 

Milyen terápiával lehet ezt a problémát megszüntetni? Ha hiszik, ha nem, ez a probléma rohanó életünkből adódik. 
A test és annak fizikai állapota teljesen kihat szervezetünkre, és így a hangszalagot tartó izmokra is. Célszerű 
lazítani, próbáljuk meg a teljes tüdőt teleszívni levegővel, majd fújjuk ki. Nem szüntetjük meg vele a problémát 
teljesen, de ideiglenesen feloldódik a szervezet, és ez által képessé válik arra, hogy megfelelő gyakorlatok által 
megszüntessük szervezetünknek ezt a rossz szokását.   

A hiperfunkcionális diszódia legjellegzetesebb tünete az énekhangot érinti. 

Mindenki, aki énekkel foglalkozik, hobby vagy profi szinten, tehát itt értem azt, akinek az éneklés a kenyere, 
áteshet ezen a problémán. Kilépni ebből a bajból, majdnem azt mondom lehetetlen. Andrea Bocelli Luciano 
Pavarottihoz járt, ő volt az énektanára. Minden profi énekesnek szüksége van kontrolra, külső fülre, mert önmaga, az 
ember nem hallja saját magát. Nem rég egy rádiós beszélgetésen vettem részt, amikor meghallottam magam, 
majdnem lefordultam a székről, úgy nevettem: Nem igaz, hogy ilyen magas lágéban kell beszéljek. Na, ez az, ami 
fárasztja a hangunkat, és ezt nem halljuk magunkon. Egyszer vegyük fel, hogyan beszélünk, érdekes percek 
következnek ez után, garantálom. 

Tüneteik! Halkan alig tud megszólalni. Bizonytalan intonálás, hangadás. Középső és az alsó fekvésű hangok 
rekedtesek, ami negatív hatást gyakorol a beszédhangra. 

Szóval visszatérve, hogyan lehet ezt javítani? Megfelelő énekpedagógussal, ami az országban rendkívül kevés 
van. Beszédhangra fordított gyakorlatokkal. A hangszalagok teljes kihasználtságára kell törekednünk, nem szabad 
préselnünk a levegőt, mert ezáltal a szalagok elerőtlenedése következik. Oldani kell a lelki állapot görcsösségét, a 
stresszt.  

Ezzel még koránt sem ért véget a hangterápia, csak egy kis ízelítőnek szántam. Folytatás a következő számban! 
Addig is kívánok mindenkinek szép nyarat, és óvatosan a hideg sörrel! 

Tamás   
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Aki képtelen volt lemondani az igazságról 
John Henry Newman 

 

 
…Véletlenek pedig nincsenek. Mert alighogy alkalmam nyílt meghallani a „Vezess, szelíd fény, a rám 

boruló sötétségben”– kezdetű angolszász himnuszt, egy szépséges hangú walesi tenor énekében, megállapítottam, 
hogy azért tudnak ezek az angolok is… És csak jóval később derült ki, hogy a fenti verset John Henry Newman, a 
XIX. század egyik nagy gondolkodója és kiemelkedő főpapja írta – igaz, még igen ifjú korában. 

Merthogy az ő élete sem indult zökkenőmentesen. Bár jómódú anglikán-kálvinista polgári családból, bankár 
apától származott, ez a viszonylagos jólét és kényelem nem elégítette ki. Ahogy szüleit elnézte, akik kötelességből 
és szokásból jártak el a templomba, így döntött: „Nem leszek vallásos – de erkölcsös igen.” – Nagy önvizsgálati 
alkalom ez, minden kor szülőjének… A fiatalság, a maga radikalizmusával, elveti a számára felszínesnek tűnő 
dolgokat, de keresi a mélységet. Így Newman is. Tizennégy éves korában benn kell maradnia a kollégiumban a nyári 
szünetre, kap néhány gondolatébresztő könyvet és tömérdek időt az elmélkedésre. Életreszóló felfedezésre jut: 
„Akkor én, tizennégy évesen, rájöttem, hogy két alapvető valóság létezik: én és az én Teremtőm. Azóta Isten 
jelenlétének a tudata sose hagyott el.” Talán erre is vezethető vissza az az alapvető becsületesség, amiben ő élt. 
„Sosem vétettem a bennem lévő világosság ellen.” – jelenteti ki, és bár utólag nem definiálja pontosan ezt az 
állítását, az egész élete ezt mutatja. Ami vonzza, azt kutatni kezdi a legmélyéig. Amire rájön, arról meg is akar 
győződni – nem kapkodja el semmiféle tettét. Amiről viszont meggyőződött, követi azontúl, és nem mismásolja el 
az igazságot. „Itt látszik az, amiről már leszokott Európa. Leszokott, és így a gyökereitől szokott el, hogy mit jelent 

gondolkodni. És hogy a gondolkodás mibe kerül! – Hogy talán az életembe kerül, hogy nekem meg kell változtatni!” 
(Barsi Balázs). Ifjú anglikánként Newman arra is rájön, hogy a lelkiismeret, ami belülről szólítja, valakinek a hangja. 
„Ki ez a Valaki és miért nem beszél világosabban?” – teszi fel a kérdést. Majd később meg is válaszolja: ugyanaz, 
aki az Evangéliumból szól és ott már egészen nyíltan fejezi ki magát. 

„Az egész személyiség mozog.” – állítja. És valóban: ő, aki kamaszkorában nem akar vallásos lenni, idős 
korára bíboros lesz; aki az ősegyházat vizsgálva először anglikán egyházát szeretné igazolni, később annak a 
„római” egyháznak a tagja lesz, amelynek bizonyos stílusjegyeitől (barokk pompa, mediterrán érzelmesség) 
igencsak ódzkodik. Mégis, következetesen végigviszi az igazság kutatását. Először, az Oxford-mozgalommal, az 
anglikán egyház keretein belül eluralkodó túlzott világi befolyás és liberalizmus ellen lép fel társaival: „A 
gondolatszabadság önmagában jó; egyúttal azonban a téves szabadságnak is utat nyit. Liberalizmuson én ezt a 
téves gondolatszabadságot értem, vagyis az értelem fennhatóságának kiterjesztését olyan tárgyakra, amelyekben 
az értelem saját felépítéséből következően nem képes sikerre vergődni, ezért ezekben nem is illetékes. Az ilyen 
tárgyak közé tartoznak a különféle alapelvek, s ezek legszentebb és legnagyszerűbb példái közé kell számítanunk a 
kinyilatkoztatás igazságait. A liberalizmus tehát az a tévedés, amikor az emberi ítéletnek vetik alá azokat a 
kinyilatkoztatott tanokat, amelyek természetüknél fogva azon túl vannak és tőle függetlenek; s amikor  igényt 
formálnak arra, hogy saját alapjukon döntsenek azoknak a kijelentéseknek az igazságáról és értékéről, amelyek 
elfogadása egyszerűen az Isteni Ige külső tekintélyén múlik.” 

Határozottan ellenzi a politika, az állam beleszólását az egyház ügyeibe, ami akkoriban különösen 
felerősödik (pl. számos püspökség megszüntetése). Az anglikánok hittételeit, a „Traktátusokat” magyarázza két 
társával. Ezzel kapcsolatban egyháza kapcsolatát kezdi vizsgálni az ősegyházzal, a „katolikhosz” egyházzal (első 
ötszáz év), a katolikus („római”) egyházhoz képest. Végül – számára is megdöbbentő módon – arra a követ-
keztetésre jut, hogy a „rómaiak” dogmái, akár csírájukban is, mind megvannak az ősegyházban. Mégsem akar 
katolizálni, hűséges szeretne lenni szülőegyházához, később is a katolikus és anglikán felekezet közti középutat, „via 
mediá”-t akarják választani társaival (ez az irányzat azóta is megmaradt). Először anglikán lelkész lesz, később 
azonban érzi, hogy az isteni kegyelem továbbvezeti, és felmerül benne, hogy „a katolikus egyházban egy nagyobb 

gazdagsága lehet az ősegyháznak”. Sokáig vívódik, sokat gondolkodik. „Félek, hogy katolikussá kell lennem.” – 
mondja. Közben rengeteget dolgozik, a nyilvános szereplések után (templomépítés, hitviták) visszahúzódik, az 
igehirdetésen és íráson kívül a lelkipásztorkodás tölti ki teljes idejét, emellett a szegény, elhanyagolt emberekkel, 
haldoklókkal, elszegényedő munkásokkal foglalkozik. 

„A támadásoknak több oldalról kitett Newman Littlemore-ban eközben egyre inkább elmélyülő szellemi 

munkát végez. 1843 februárjában nyilvánosan visszavonja a korábbi katolikus-ellenes kijelentéseit. Ez év szeptember 

25-én tartja meg utolsó anglikán igehirdetését „Parting of Friends” („A barátok elválnak”) címen, amelyben 

barátait arra kéri, hogy imádkozzanak érte. Newman számára nagy lelki megpróbáltatást jelentett, hogy azt az 

egyházat készült elhagyni, amelyet oly szenvedélyesen védelmezett a liberálisok, majd a régi szélsőségek ellenében. 

Döntésének meghozatalához mindenképpen erőt adhatott szellemi elmélyülése.  Ekkoriban írja a keresztény 

dogmafejlődésről (Essay on the Development of Christian Doctrine) szóló munkáját, amely kétségtelenül korának az 
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John Henry Newman: A FELHŐOSZLOP 
 

Jó Fény, vezess! Körül borult az ég, 
Vezess tovább! 

Az éj sötét, s az otthon messze még: 
Vezess tovább! 

Léptem Te óvd, ez épp elég nekem, 
Az út végéig el nem lát szemem. 

 
Egykor nem bántam, merre és hova 

Vezet tovább. 
De most könyörgök, mint eddig soha: 

Vezess tovább! 
Feledd, hogy hajdan úgy játszott velem, 

Mi csalfa, bár gyötört a félelem. 
 

Hiszem, hogy éltető erőd addig 
Tovább vezet, 

Bércen és ingoványon át, amíg 
Az éj helyett 

A nappal angyalarca földerül, 
S velem marad már rendületlenül. 

 

(Somogyi György fordítása) 

organikus fejlődést valló (Darwin és társai) intellektuális klímájában született. Newman végül 1845. október 9-én 

konvertál, két évvel később Rómában pappá szentelik. Ezzel Newmannek az Oxford-mozgalommal való kapcsolata 

véget ér, s ugyanakkor a római katolikus egyház angliai történetében egy új  fejezet veszi kezdetét.” (Fabiny) Később 
XIII. Leó pápa, aki felismeri benne a modern kor egyházatyját, bíborossá kreálja. 

Nagyon érdekes, hogy a konvertálást anglikán-protestáns részről jelentős jóindulattal szemlélik – igazi 
harcai inkább a „fogadó” egyházon belül lesznek. Saját útja magyarázatára, az őt vezető kegyelem mentésére írja az 
„Apologia Pro Vita Sua” című könyvét. Ő maga, de sokan mások is úgy látják, hogy ez nem egy áttérés, egy 
„felekezetváltás” a részéről, hanem megtérés Istenhez. „II. János Pál is azt emelte ki Birmingham érsekének írt 

levelében (Newman születésének 200. évfordulója alkalmából), hogy a leendő boldog bíborosnak abban a nyugtalan 

és a régi bizonyosságok felől megrendült korban, amikor a keresztények a racionalizmus és a fideizmus 

eszmeáramlatai  között vívódtak, sikerült megtalálnia a harmonikus megoldást. A racionalizmus elvetette a tekintélyt 

és a transzcendenciát, a fideizmus nem mert szembenézni a világ követelményeivel. Newman, aki szenvedélyesen 

kereste az igazságot, végül szabadon csatlakozott ahhoz a tekintélyhez, amely Krisztusba gyökerezik.” (Szabó 
Ferenc) 

Ki is volt hát ez az ember? – Azt hiszem, nagy tévedés lenne egyszerűen „konvertitának” titulálni. Sokan a 
kétkedők apostolának tartják, de ő a megtalált bizonyosságot aztán merte követni is. Beszédei, írásai nemcsak nagy 
hatásúak, de irodalmi értékük is igen magas, Shakespeare angoljához hasonlítják nyelvezetét. Életében harminchét 
kötete jelent meg, amit hat posztumusz könyv követett. Nagyon sokat foglalkozott „élőben” is az általa vezetett 
emberekkel, miközben egészen puritán, evangéliumi életet élt. Egyszerű, minden tekintetben feltűnés nélküli 
megjelenése ellenére életszentségének hamar híre terjedt, bár amikor a fülébe jutott, ő ezt felháborodva utasította 
vissza. Egész életében kereste – a Fényt, amihez életét igazíthatja; a Hangot, amely bensőnkből szólongat; önmaga 
feladatát és helyét a közösségben, ahová rendeltetett. Akármilyen nehéz is ott helytállni. 

„Newman megtanulta, hogy ne ideális közösséget keressen az Egyházban, hanem azt, amit Krisztus alapított 

és amely önazonosságát megőrizte egészen az ő koráig.” – mondja Barsi Balázs. És valóban: ő, aki Teremtőjének és 
a rábízottaknak teljes odaadással élt, aki meglátta a nagy összefüggéseket az emberi lélek és az Egyház isteni 
eredetében, képes volt felkutatni és megragadni az Igazságot. És már nem ereszti el soha. 

(XVI. Benedek pápánk valószínűleg őszi angliai látogatása során avatja boldoggá John Henry Newman bíborost.) 
 

Bánfalvi Izabella 
Idézett irodalom: 

MTV: „Tanúságtevők – John Henry Newman” című műsora – Barsi Balázs bemutatásával 

Fabiny Tibor: Az Oxford-mozgalom 

Szabó Ferenc: NEWMAN IDŐSZERŰSÉGE: A modernizmus előfutára, avagy újkori egyházatya 
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PP IILLLLAANNAATTKKÉÉPPEEKK   

AA  KKEERREESSZZTTÉÉNNYYDDEEMMOOKKRRÁÁCCIIAA  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTÉÉBBŐŐLL  
 
Összefér-e a politika és a keresztény hit? Sokszor teszik fel a kérdést általában azok, akik, akik szemben 
állnak a keresztény elvekkel és Jézus tanításaival. A kérdésre jelen cikkünkben nem keressük a választ, de 

néhány gondolat és történeti visszatekintés révén felidézzük a kereszténydemokrácia jelentőségét – a 
terjedelem korlátozottsága miatt természetesen a teljesség igénye nélkül és a mélyebb elemzések elhagyásával.  
 
 A kereszténydemokrácia igazi nyugat-európai 
sikertörténet, hiszen az európai egység megálmodói 
jórészt kereszténydemokraták voltak, az alapító atyák 
között olyan személyiségeket találunk, mint Robert 
Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gaspari vagy 
Walter Hallstein. 
 A politikában már a XIX. század derekán megjelent 
egyfajta vallásos konzervativizmus is, azonban az első 
világháború után az antiliberális és antibolsevik radikális 
jobboldal vált irányadóvá. A II. világháború végére a 
radikális jobboldal tekintélyét rombolta, hogy több 
országban (Olaszország, Spanyolország, Portugália) 
együttműködött a fasiszta pártokkal. Ez a hitelvesztés 
eredményezte – elsősorban a legyőzött országokban – a 
kereszténydemokrácia előretörését, mely elsődlegesen a 
kontinensen honosodott meg, Nagy-Britanniában és az 
Egyesült Államokban sosem töltött be jelentős szerepet.  
 A mai kereszténydemokrata pártok az első vallásos 
pártokból születtek meg, amelyek azért létesültek, hogy 
az egyház autonómiájáért küzdjenek és védjék a 
kereszténység társadalmi szerepét az újkorban egyre 
inkább mindent felügyelni és kormányozni akaró 
államoktól.  
 A kereszténydemokrácia eszmerendszerében a 
személyközpontúság dominál. Ez a szocializmussal 
ellentétben – ahol az egyén azért van, hogy a 
társadalmat szolgálja – azt hangsúlyozza, hogy a 
társadalom feladata a személy fejlődésének biztosítása. 
Az állam szerepe legyen korlátozott, de mégis elég erős 
ahhoz, hogy a közjót biztosítsa. A keresztény-
demokraták a parlamentáris rendszer hívei, vallják a 
család és egyéb emberi közösségek meghatározó 
szerepét, a vallás társadalmi szükségességét, a 
hagyományok tiszteletét. Egyik alapelvük, hogy a 
hatalomgyakorlásnak a legközelebb kell állnia az 
emberekhez, vagyis lehetőség szerinti a legkisebb – 
helyi – szinten kell megoldani az egyes kérdéseket. Ez a 
modern önkormányzatiság egyik alapelve is. 
 A nagy politikai eszmerendszerek palettáján a 
kereszténydemokrácia távol áll a francia forradalom 
nyomán kialakult liberalizmustól, a forradalmak 
anarchiájára válaszként megjelenő rendpárti konzer-
vativizmus és a társadalmi egyenlőtlenségek felszámo-
lását hirdető szocializmus között helyezkedik el. Helyes, 
mérsékelt politikai irányvonalukat bizonyítja, hogy az 
Európai Néppárt – mely a korábbi kereszténydemokrata 
pártok örökösének tekinthető – jelenleg az Európai 
Parlament legnagyobb politikai csoportja.  
 

 A magyarországi kereszténydemokráciának is 
jelentős múltja van. Erkölcsileg helyes irányvonalát 
támasztja alá, hogy mind a náci, mind a kommunista 
megszállás alatt tiltották a működését. Pillantsunk hát 
bele a magyar kereszténydemokraták történetébe! 
 A Kereszténydemokrata Néppárt, KDNP előd-
szervezete az 1943. augusztus 26-án, Apor Vilmos győri 
püspöki palotájában tartott titkos találkozón megalakított 
Katolikus Szociális Népmozgalom volt. Ez még nem 
párt, csupán öntevékeny és titkos társadalmi mozgalom, 
mely azonban már egy későbbi pártalakulat csíráit is 
magában hordozta. A találkozón arra kerestek utat, hogy 
miként lehet a háború után életképes keresztény pártot 
és közéleti mozgalmat teremteni, és átmenteni ezekbe a 
fennálló keresztényszociális szervezetek (Hivatás-
szervezet, a KALOT és az Egyházközségi Munkás-
szakosztály) működését. 
 Később egyre nyilvánvalóbbnak látszott, hogy a 
keresztény értékek és érdekek védelme és a 
keresztényszocializmus társadalompolitikai program-
jának megvalósítása érdekében mégis csak szükséges 
egy pártot szervezni, ezért október 11-én Kovrig Béla és 
Pálffy József a Katolikus Szociális Népmozgalom tagjai 
felkeresték Serédi Jusztinián hercegprímást, a mozgalom 
fő egyházi támogatóját, és meg is kapták a párttá 
alakuláshoz a főpap hozzájárulását, amiben komoly 
szerepe volt Apor Vilmos püspök rábeszélésének. Pálffy 
még egy aznap éjjeli titkos kihallgatáson memoran-
dumot nyújtott át Horthy Miklós kormányzónak, 
melyben követelték a háborúból való kiszállást, és 
tájékoztatta, hogy új koalíciós kormány alakítására 
készülnek. 
 A párt alakuló ülését 1944. október 13-án tartotta, 
amihez további jelentős személyeket sikerült megnyerni. 
A legfontosabb Barankovics István volt, a Magyar 
Nemzet főszerkesztője, aki akkor a Gestapo elől a budai 
ferences rendházban bujkált.  
 1944 őszétől kezdve a KDNP szervezői a 
fővárosban illegalitásban működtek; 1944. november 
30-án Budapesten, Varga László Galamb utcai 
lakásában ismertették a megjelentekkel a párt 
alapszabály-tervezetét. Varga László – aki korábban 
Dunaharasztin lakott – ezt tekintette a KDNP 
megalakulásának. Jelen volt még többek között Kerkai 
Jenő, a KALOT alapítója – aki később szintén évekig 
haraszti lakos volt –, Varga Béla kisgazdapárti 
országgyűlési képviselő és még több, akkori jeles 
személy. 
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      A KDNP nem kapott működési engedélyt a megszálló németek uralta hatóságoktól, a 
párt több szervezőjét, mint Varga Lászlót vagy Barankovics Istvánt üldözték. Varga 
Lászlót négy nappal a november 30-i találkozó után fogták le a nyilasok, ezen kívül 
letartóztatták Barankovicsot, a Hivatásszervezet majdnem teljes vezérkarát is, majd a 
Margit körúti fogházba szállították őket, és vádat emeltek ellenük hűtlenség címén. Bár 
fogságuk Cseh Jenő ügyvédnek és egy ügyésznek – aki következő év áprilisára tűzte ki a 
tárgyalást, így azt már nem tarthatták meg – köszönhetően csak 11 napig tartott, 
pártgyűlésekre már nem kerülhetett sor 1945 februárjáig. Ez azonban a szervezőmunkát 
teljesen nem akadályozta meg. 
 1944 decemberében Malinovszkij tábornagy és Erdei Ferenc a 
debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány művelődési- és 

belügyminisztere is engedélyezte a KALOT működését. Ezt a későbbi hatóságok nem 
ismerték el érvényesnek. 1945 elején Nagy Töhötöm szervezőmunkája nyomán a KALOT 
helyi szervezeteinek reaktiválása is elkezdődött. Debrecenbe utazott a fővárosból Kerkai Jenő 
is, és tárgyalásokat kezdtek az ideiglenes kormány tagjaival – Dálnoki Miklós Béla 
miniszterelnökkel, gróf Teleki Géza vallás- és közoktatásügyi miniszterrel és Vörös János 
honvédelmi miniszterrel – a KDNP engedélyeztetéséről is. Az írásbeli engedélyt végül a 
miniszterelnök megadta. Így 1945. január 21-én e városban a párt megtartotta „hivatalos 
zászlóbontó” nagygyűlését, sőt február elsején megjelent a KDNP rövid, ötpontos programja 
is. Ezzel vidéken megindult a párt szervezése, mely a főváros ostroma után Budapesten is 
megkezdődött. Ezekben a hónapokban a katolikus tömegszervezeteknek mind a mérsékelt, mind a radikális politikai 
nézeteket valló egyéniségei részt vettek a munkában, de közülük többen is hamarosan abbahagyták a pártszervezést 
vagy a KDNP-ben való politizálást. Ekkor csatlakoztak a KDNP-hez a Barankovics eszméihez közel álló világi, de 
katolikus személyek is, mint Bálint Sándor, Eckhardt Sándor, Mihelics Vid, Rónay György. 1945 februárjában 
csatlakozott a párthoz Slachta Margit és a Szociális Testvérek Társasága nevű közösség is. 
 Alig ezután azonban a német megszállók és a nyilas karhatalom általi üldöztetést felváltották a kommunista 
hatóságok és titkosrendőrség, az ÁVO és ÁVH zaklatásai. 1945. február 26-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány az 
Egyházközségi Munkásszakosztályt és a Hivatásszervezetet rendeletileg feloszlatta, mielőtt még munkájukat 
újrakezdhették volna, vezetőiktől a választójogot is megvonták.  
 Bár minden fórumon megpróbálták, a párt nem kapott működési engedélyt a háború befejezése után alakult új 
hatóságoktól. Az 1945. évi VIII. tvc. szerint a Szociáldemokrata Párt, Magyar Kommunista Párt, Nemzeti 
Parasztpárt, Független Kisgazda Párt és a Szabad Szakszervezetek szövetségéből alakult Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Fronton kívüli pártok csak az Országos Nemzeti Bizottságnak az engedélyével működhettek. Ez a 
bizottság viszont nem ismerte el a Dálnoki Miklós Béla által kiadott engedélyt. Így az engedélyeztetésére indult 
kísérletek csak részeredményekkel jártak, az országos működéshez nem járultak hozzá, csak Budapestre érvényes 
engedélyt kaptak. 
 Ennek nyomán 1945 elején a KDNP-ben két szárny alakult, az egyik Pálffy József vezetésével az egyházzal való 
szoros együttműködést vallotta, a másik a radikálisabb Barankovics-vonal, kinyilvánította, hogy a párt nem egyházi 
párt. Ez a szárny volt többségben, és a vezetést is hamarosan átvette. A pártot Demokrata Néppártra keresztelték át. 
Főtitkárának Barankovicsot választották. A Pálffy vezette csoport szeptemberre hivatalosan is elhatározta a 
választásokon való önálló indulást KDNP néven. Ezzel véglegessé vált a pártszakadás. 
 Az Demokrata Néppártot Barankovics modern, programját a pápai szociális enciklikákra építő 
kereszténydemokrata párttá kívánta formálni. Szükségesnek tartotta a köztársasági államformát, hirdette a nyugat-
európai értelemben vett kereszténydemokrácia követését, de figyelembe véve az itthoni helyzetet, fontosnak tartotta 
a kapcsolatok ápolását a Szovjetunióval is. 
 Bár a Barankovics vezette Demokrata Néppárt indulását a Pálffy-féle KDNP-vel szemben az Országos Nemzeti 
Bizottság engedélyezte, az 1945-ös választásokig hátralevő idő rövidsége miatt azon egyik sem indulhatott. A DNP 
így csak a Független Kisgazdapárt segítségével tudott két képviselőt – Bálint Sándort és Eckhardt Sándort a 
parlamentbe juttatni.  
 A párt politikájában a szociális elvek érvényesülését hirdette, gyakorlati tevékenységében megjelent a kiépülő 
kommunista diktatúra elleni küzdelem. A háború utáni első szabad – a kommunista csalásokról elhíresült kékcédulás 
– választásokon 62 mandátumával a legerősebb ellenzéki párt lett a parlamentben, ezért a kommunisták elhatározták 
felszámolását. Rákosi Barankovicstól a párt megszűnését és feloszlatását, valamint a Mindszenty elleni koncepciós 
perben nyújtott támogatást követelte.  Barankovics, hogy megmentse a párt tagjait az üldözéstől, bejelentette annak 
feloszlatását, majd az amerikai követség embereinek segítségével Bécsbe emigrált. A feloszlatás ellenére a párt 
képviselői közül többen börtönbe kerültek. 1949-ben őrizetbe vették és tíz évre bebörtönözték a KDNP szervezői 
közé tartozó Kerkai Jenő jezsuita atyát is népellenesség és összeesküvés vádjával, aki  szerzetes lévén  nem volt párt- 
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tag, de óriási részt vállalt annak szervezőmunkájában. 1956-ban rövid időre kiszabadult, de a forradalom leverése 
után ismét bebörtönözték. Szabadulása után néhány évig Dunaharasztin lakott, és a Hajógyárban dolgozott 
segédmunkásként. 
 A magyar kereszténydemokrácia vezetői – itt a Barankovics- és a Pálffy-párt tagjairól van szó – emigrációba 
szorultak, és külföldön igyekeztek tovább működtetni a pártot különféle emigráns szervezetekben. 
 Az 1956-os forradalom alatt rövid időre megszűnt a kommunista diktatúra, újra demokratikus állapotok kezdtek 
kialakulni, így felmerült a KDNP és a DNP újjáalakítása. Farkas Dénes – a párt korelnöke – felhívást tett közzé a 
DNP országos újjászervezésére. Ez, november 4-én, az orosz fegyverek árnyékában, a kommunista diktatúra 
megerősödése miatt nem történhetett meg. Farkast 1957-ben internálták. A KDNP-t Budapesten viszont sikerült 
újjáalakítani, s 1956. október 31-étől november 4-éig működött. Programja megegyezett a forradalom 
követeléseivel, Mindszenty József bíboros szabadon bocsátásának és a teljes vallásszabadság biztosításával. 
 A forradalom elbukása után hosszú kényszerszünet következett, majd 1989-1990-ben megkezdődött a 

Kereszténydemokrata Néppárt igazi újjászervezése, amelyben ismét jelentős szerepet 
vállaltak az emigrációban élő egykori tagok, zömmel a Barankovics-párt öregjei. 1989. 
szeptember 30-án Budapesten a párt megválasztotta első vezetőségét, élén Keresztes 
Sándor elnökkel. A párt alapítólevelében megfogalmazott célja: hozzájárulni a 
többpártrendszeren alapuló demokratikus magyar jogállamiság és valódi népképviselet 
megteremtéséhez, érvényre juttatni a szociális igazságosságról vallott, a keresztény hiten 
és kulturális örökségen alapuló felfogást. A párt, az SZDSZ 
politikusai – elsősorban Magyar Bálint és Mécs Imre – 
ellenzése dacára, Szabad György támogatása mellett, a 
rendszerváltó szervezetek legfontosabb szövetsége, az 

Ellenzéki Kerekasztal tagja lett.   
 Az első szabad országgyűlési választásokon, a 6,46%-os eredményt elért KDNP, 
valamint az MDF és az FKgP együtt alkotta az Antall József vezette 
kormánykoalíciót, amelynek népjóléti minisztere Surján László volt, akit 1991-ben 
pártelnöknek választottak.  
 1990 júniusában Brüsszelben az Európai Kereszténydemokrata Unió a KDNP-t 
felvette tagjai sorába, majd augusztus 30-án, Helsinkiben a párt csatlakozott az 
Európai Demokrata Szövetséghez, amely Surján Lászlót alelnökké választotta. 
 Az 1994-es országgyűlési választásokon a párt a szavazatok 7,03%-ával 22 
mandátumot nyert el, és ellenzékben politizált az 1995 szeptemberében az 
együttműködés szervezettebbé tétele céljából a FIDESZ, MDF és KDNP által 
létrehozott ellenzéki, koordinációs egyeztető tanácsban. A parlamenti frakció 
vezetőjévé Füzessy Tibort választották, elnök ismét Surján László lett, alelnökök pedig Giczy György, Mikola 
István és Latorcai János. 1995-ben a párt elnökévé Giczy Györgyöt választották, aki az MDF-el való közös politika 
helyett az önállóságot hirdette.  
 1996-tól, Giczy György elnöklete alatt, a KDNP-ben az egyre erősödő belső pártharcok pereskedésekbe 
torkolltak, aminek következtében a párt szétesett, és elvesztette támogatóinak nagy részét. Megszüntették a 
Keresztes Sándor tiszteletbeli elnök és Varga László képviselők által az egység helyreállítása érdekében szervezett 
Barankovics-platformot, ezért 1997-ben Giczy György párton belüli ellenfelei megalakították a 
Kereszténydemokrata Szövetség Egyesületet.  
 A pártot a zavaros helyzet miatt kizárták az Európai Kereszténydemokrata Unióból, majd 1997-ben ismét 
kettészakadt. A pártszakadást követően jött létre a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, amelynek tagjai 1998-
ban a FIDESZ támogatásával nyertek parlamenti mandátumot.  
 A kizárások és kilépések következtében megszűnt KDNP működése a Legfelsőbb Bíróság döntése nyomán 2002 
novemberében állt helyre. A választmány Varga Lászlót, a FIDESZ parlamenti képviselőjét választotta 
pártelnöknek, elnökhelyettesnek Mikola István volt egészségügyi minisztert, alelnököknek Harrach Pétert és Semjén 
Zsoltot. Még ebben az évben, Varga László tragikus halála után a párt elnökségét Semjén Zsolt vette át. A KDNP a 
FIDESZ-szövetség tagjaként, 2006-ban ismét önálló parlamenti frakciót alakíthatott. A választások után, Harrach 
Péter – a leghitelesebb magyar politikusok egyike – társelnökletével, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a 
KDNP-vel újra egyesülve a párt keretein belüli önálló csoportosulásként folytatta tevékenységét. A pártot a 
szövetséges FIDESZ-től jobbra álló, radikális egyházias pártnak nevezte. 
 2010-ben pedig, jól működő szövetségben a FIDESZ-szel, a nyertes választásokon 36 fős frakciót alakíthatott, és 
tagja lett a kétharmados többséggel bíró kormánykoalíciónak, biztosítva egyre zavarosabb világunkban a keresztény 
értékek képviseletét és továbbélését. 

Gáll Sándor  

A képek sorrendben: Barankovics István, Varga László, Surján László és Semjén Zsolt 
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A középkori keresztény építészet egyik különleges 
áramlata a szerzetes építészet. A szerzetes építészet ki-
alakulásáról már tettem említést a romanika fejezet-
ben, de a gótikában fejlődött ki a ma is ismert és fenn-
maradt formája. A szerzetes építészet természetesen 
nem egy teljesen új és más ága a középkori keresztény 
építészeti stílusoknak (romanika, gótika), hanem ezen 
stílusok egyedi mellékága, amely tulajdonképpen eléri 
csúcsát, majd el is virágzik a maga korában, viszont 
lehullott szirmait ma is csodálhatjuk.
A ciszterci rend kialakulása, építészetének megfogal-
mazása a burgundiai késő-romanika korára esik. A 
rend szervezeti jellege (�liációs rendszer, centralizált 
irányítás), politikai befolyása (Szent Bernát propatatív 
tevékenysége a keresztes hadjáratok sikere érdekében) 

és kötött építési szabályzata lehetővé tette, hogy rövid 
idő alatt egész Európában a gótika különböző irányza-
tainak terjesztőivé váljon.
A ciszterci építészet négy periódusra osztható. Az 
első szakasz az anyamonostorok kialakítása. Citeaux 
(1098), az anyaház 1113-1115 között további négy anya-
monostort alapított (La Ferté, Pontigny, Clairvaux, 
Morimond). Az első monostorok kezdetleges faépít-
mények voltak, az őket fölváltó első kő-monostorok 
számos faépítészeti hagyományt őriztek. Ez a perió-
dus lényegében csak elvi periódus, mert az öt anyaház 
mindegyike – építése után röviddel – átépült, egy ré-
szük a XVIII. század során megsemmisült. Ezen sza-
kasznak hatása elsősorban Burgundiára volt, az elter-
jedést a következő periódus jelentette.
A második periódus a kötött „Szent Bernáti” stílus. 

Clairvauxi Bernát szigorú építési szabályokat írt elő a 
rend monostorai számára. A kötöttségek végrehajtását 
a négyévenkénti rendi nagykáptalan biztosította és a 
�liákat látogató de�nitorok ellenőrizték. A kötöttség 
ellenére a perióduson belül két irányzat alakult ki: 
burgundiai és provence-i változat. Ezekről írtam a 
romanika fejezetben.
A „Szent Bernáti” építészet elterjedése: Németország-
ban a ciszterci műhelyek a XII-XIII. századi nagy 
dóm-építkezéseknél már éreztették a hatásukat (késő-
romanika), a gótika kialakulásában meghatározóak. 
Jelentős műhelyközpontok Eberbach (alapítva 1135-
ben, épült 1170-1186 között) és Maulbronn (alapítva 
1139-ben, épült 1210-1230 között). Mindkettő a kötött 
rendszer burgundiai formáját mutatja.

Itáliában a kötött rendszer elterjedése kétirányú fejlő-
dést hozott. Egyrészt fölépültek pontos francia mintára 
(kőből) a Róma melleti nagy monostorok (import-mű-
vészet): Casamari (1203-1217) és Fossanova (1187-
1208). Másrészt kialakult itt a ciszterci kötött építé-
szet jellegzetes itáliai változata: Chiaravalle Milanese 
(alapítva 1135-ben, épült 1150-1160 között), Róma, Tre 
Fontane (1221), San Galgano (1218-1300).
A XII. század folyamán Anglia és Írország területén 
főleg Clairvaux létesített �liákat. Ezek a burgundiai 
kötött rendszerben épültek és a későbbi angol gótiká-
ra nagy hatással voltak: Fountains (alapítva 1135-ben, 
épült 1138-1147 között), Kirkstall (alapítva 1147-ben, 
épült 1152-1159 között), Írországban Boyle (alapítva 
1161-ben, épült 1218-ban).
A harmadik periódus a gótika hatása a ciszterci épí-

A Kereszténység Szakrális Építészete
3. fejezet

A középkor szakrális építészete
Interregionális áramlatok a gótikában:

Városi szerzetes építészet
3. rész



Krisztus fénye                                                                                                                                      2010. Sarlós Boldogasszony

60

tészetre. A változás Burgundiában kezdődött, amikor 
az anyamonostorokat – az észak-francia katedrálisok 
mintájára – körüljárós és kápolnakoszorús szentéllyel 
látták el. Az európai elterjedés során két változat je-
lentkezett.
Az egyik a francia-szentélyes megoldás. Burgundiá-

ban Citeaux szentélye (1150-1193) egyenes záródású 
maradt, de körüljáró és kápolnakoszorú övezi (funk-
cionálisan szerencsétlen kísérlet). Pontigny szentélyét 
1185-től alakították át, de íves körüljáróval, Clairvaux 
átépítése hasonló. A katedrális gótika stílusában új mo-
nostorok is létesültek: Royaumont (alapítva 1229-ben, 
épült a XIII. században). Hispániában és Portugáliá-

ban nemcsak átépítéssel keletkezett francia-szentélyes 
megoldás, hanem új monostorokat is terveztek ilyen 
formában: Poblet (alapítva 1151-ben, épült 1194-1253 
között), Gradefes (alapítva 1149-ben, épült 1177-ben).
A másik megoldás a redukált típus (egyszerű 
poligonális szentélyzárás). Az Alpoktól északra, a vá-

rosi szerzetes építészet hatására alakult ki a ciszterci 
templom szentélyének egyetlen poligonnal és egyenes 
oldalkápolnákkal történő lezárása. Emlékei: Chorin 
(1273-1324), Schulpforta (1137-1151), Lehnin (1190-
1195).
Az utolsó, negyedik periódusban mutat a ciszterci épí-
tészet legszorosabb kapcsolatot a polgári gótikával. A 
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rend a XIV-XV. században elveszítette eredeti jellegét, 
maga is polgárosodott. Az európai polgári gótikából, 
különösebb funkció nélkül, átvette a csarnokszenté-
lyes megoldást, maga szentélycsarnokot alakított ki, 
végül önálló csarnoktemplomot is épített. A folyamat 
Németországban és Közép-Európában jellemző. Fran-
ciaországban a megoldás nem terjedt el. A polgári gó-
tika korában itt a ciszterci rend új építkezéseket nem 
végzett.
A ciszterci rend és építészet reform szerepe a korai pe-
riódusban nyilvánult meg. Egységes szervezete alap-
ján rövid idő alatt általa terjedt el a kora-gótika Euró-
pa szerte. Kudarca és fejlődés-képtelensége is ugyanitt 
kereshető. A túl sok kötöttséget tartalmazó rendi elő-
írások alig tették lehetővé a fejlődő gótika újabb irány-
zatainak, vívmányainak befogadását. Így a ciszterci 
rend lényegében konzerválta a XII. századi építészetet, 
a késő-gótika fejlődésébe nem tudott bekapcsolódni. 
Életformája is gátolta ebben, a világtól elzárt, mégoly 
tökéletes életforma is a külvilágra hatástalan maradt. 
A fejlődés következő főszereplői a merőben más élet-
formát követő XIII. századi városi szerzetesrendek, 
„koldulórendek” lettek.
A polgári életforma (városok kialakulása, áruterme-
lés, kereskedelem, városi vagyoni polarizáció) városon 
belül társadalmi feszültségeket okozott. A szegény-
ség eszméjének propagálása új feladat volt az egy-
ház számára, ezt az elvilágiasodott monasztikusok 
és kanonok-rendek (bencések, promentreiek) vagy 
a világtól elvonuló rendek (ciszterciek, karthauziak, 
kamalduliak) nem teljesíthették. Új típusú szerzetes-
rend csírái bontakoztak ki 1209-ben, Assisiben. Szent 
Ferenc és társai úgy éltek szegény életformát, hogy ezt 
részben példájukkal, részben városi igehirdetésükkel 
kellőképpen propagálták is. Nagy létszámú városi kol-
dulórend alakult ki, a ferences rend (rend-csoport).
Ahol erre a polgárosodás, a városiasodás alkalmassá 
tette a területet, a rend gyorsan elterjedt. Kolostora-
ik a város külső részén, a szegények lakta negyedben 
épült fel, egyszerű megjelenéssel. A ferences igehirde-
tés és életforma (vándorlás, koldulás) szempontjait �-

gyelembe véve az 1215-ös Lateráni Zsinat szabályozta 
és átalakította a liturgiát. Szemben a korábbi gallikán, 
frank-római liturgiákkal, 1215 után az istentiszte-
let csak a szentélyben lévő oltárnál, vagy valamelyik 
mellékoltárnál, illetve a hajó közepén elhelyezett szó-
széken folyt. A templom „előadótér” jellege megha-
tározta a városi szerzetesi templomok térszervezetét. 
Kolostoraik részben alkalmazkodtak a rend életfor-
májához, részben formailag követték a monostorok 
kötött elrendezését. A kolostor-monostor többnyire 
szinonímaként használt két fogalom más-más funciót 
takar. A monostor a monasztikus rendek templommal 
egybeépített, kötött rendszerű telepe, mely a rend-ta-
gok valamennyi élet funkcióját (szállás, étkezés, ima, 
önellátó ipar, gazdálkodás) hivatott kiszolgálni. A ko-
lostor csak szerzetesi szállásépület, melyhez templom 
is csatlakozhat (nem fontos egybe építeni), de nem tar-
talmaz komplett kiszolgáló egységet.
A ferences rend létrejötte helyén, Itáliában az építésze-
tét alapvetően a helyi, antikizáló hagyomány határozta 
meg (nagy terek, fa fedélszék), de a ciszterci építészet 
is alapvetően befolyásolta (homlokzati torony hiánya, 
egyenes apszis-záródás, oldalkápolnák, dísztelen tér-
alakítás, stb.). Új elem a templomtér olyan egyesítése, 
hogy a hajóban minél több ember tudja az igehirdetést 
hallgatni. A szószék a hajó kiemelt helyére került. A 
mellékkápolnák új funkciót kaptak a magánmisék el-
terjedésével.  Északon az apsziskialakítás nem követte 
a ciszterci hagyományt, nyújtott poligonális apszist 
alkalmaztak, két oldalon a szerzetesi stallumokkal. A 
kápolnákat az oszlopok, pillérek elé állított mellékol-
tárok pótolták. A torony a szentély mellé került, eme-
leti oratóriumból ablak nyílt a szentélybe (a harango-
zás a szertartás szerves részévé vált). Mindkét típusnál 
a templomhoz udvar csatlakozott (kerengő), innen 
nyíltak a közösségi helyiségek (pl.: káptalanterem). A 
monasztikus rendeknél általános közös hálótermet a 
szerzetesi cellák váltották föl (szakrális individualiz-
mus).
Assisi, S. Francesco (1228-1253), kereszt alaprajzú, 
egyhajós teremtemplom, alatta végigmenő altemp-
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lommal, ez alatt szentély-kriptával. Eleve az alapító 
szent zarándok templomaként épült, ezért térszerve-
zete nem tipikus. Boltozott (Itáliában nem jellemző), 
falfestése (Cimabue, Lorenzetti, Giotto) propagatív 
jellegű, a rendalapítás centenáriumára (1308) készült 
el.
Firenze, Sta Croce (1295-1442), a ciszterci térképzés 

elveit követő, háromhajós, keresztházas, keleti kápol-
nasorral bővített bazilika. Itáliai hagyományok sze-
rint nyitott fafedélszékes. Itáliában minden városban 
épült gótikus ferences kolostor. Ezek redukált változa-
ta, amikor egyetlen hajóhoz keresztház nélkül csatla-
kozik az oldalkápolnákkal közrefogott egyenes vagy 
poligonális főapszis.
Az Alpoktól északra a háromhajós, hosszú, poligonális 
apszisú ferences templomtípus vált általánossá. Ese-
tenként a városi koldulórendi templom vette át a váro-
si polgári gótikus építészet térformáit (lásd a képet). 

 A XIII. századra az egyházi műveltség a mély-
pontra került. A korábbi káptalani és szerzetesi isko-
lák alig működtek. A koldulórend nagy létszámú, de 

képzetlen szerzetes közösség, a lakossággal kapcsolat-
ba kerülve, akarata ellenére eretnek tanok terjesztője is 
lett. Hispániában és Dél-Franciaországban, az iszlám 
előretörés és az iszlám elől észak felé menekülő zsidó 
kereskedők nyomán, ismertté váltak az arab és zsidó 
természettudomány és �lozó�a elemei. Ezek újabb 
eretnekségek (albigens, valdens) forrásaivá váltak. 

1216-ban Guzman Domonkos (1170-1221) Osma-i ka-
nonok rendet alapított, melynek a feladata a tudomány 
művelése és szakszerű hirdetése volt (dominikánus 
rend, „Ordo Praedicatorum”). Európa egyetemein te-
ológiai fakultást szerveztek és megalkották a középko-
ri skolasztika �lozó�ai rendszerét (Albertus Magnus, 
1193-1280, Aquinói Szent Tamás, 1225-1274). Vitatha-
tó a gyűjtőfogalom, mely a dominikánusokat is a kol-
duló rendek közé sorolja, holott funkciójuk alapvetően 
más volt. A dominikánus rendi építészet liturgikus és 
igehirdetési funkciói megegyeznek a ferencesekével, 

így a két rend építészete sokban hasonlít. Kolostoruk 
elrendezése valamivel kötöttebb, több monasztikus 
hagyományt követ (az első elképzelés szerint a domi-
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nikánus rend monasztikus szabályok szerint élt volna). 
Franciaországban a rend kialakulási helyén kezdetben 
kísérleteztek egy önálló dominikánus templom típus 
kialakításával, de a kéthajós templomforma elszigetelt 
kísérlet maradt. Toulouse-i dominikánus templom 
(1260-1304), kéthajós csarnoktemplom káptalanko-
szorús szentéllyel . Közvetlen építészeti előképe a pá-
rizsi jakobita (dominikánus) templom (1221), ez 1789-
ben elpusztult. 
Itáliában a dominikánus építészet is a ciszterci ha-
gyományokat követte, egy- vagy háromhajós, egye-
nes apszis záródású templomokat építettek. A legtöbb 
városban a ferencesek mellett dominikánus kolostor 
is működött, nemegyszer egymással rivalizálva (pl.: 
Firenzében G. Savonarola prédikátor működése és 
kivégzése 1498-ban). Firenze, Sta Maria Novella do-
minikánus kolostor (1278-1349), szabályos ciszterci 
alaprajz karcsú boltozattal. Főhomlokzatát reneszánsz 

szellemben, de �renzei hagyományok alapján Alberti 
fejezte be (1457). Itália egyes területein (Róma-környé-
ke, Velence, Romagna, stb.) a városi szerzetesrendek 
templomépítészete eltérő úton haladt, közvetlen fran-
cia hatásokat is szintetizált.
Az Alpoktól északra is kimutatható a rokonság a fe-
rences és dominikánus építészet között, természetesen 
itt kialakult típus alkalmazásával. Eltérés csupán any-
nyiban van, hogy a dominikánus templomok apszisát 
és annak környezetét a hagyományos szerzetesi kórus 

igényei szerint alakították ki. Gyakori a szentélyre-
kesztő (lettner) továbbélése, mely a dominikánus ren-
den belüli liturgikus hagyományőrzés egyik megnyil-
vánulása.
 A XIII. század a rendalapítások időszaka volt. 
A két legfontosabb városi szerzetesrenddel egy időben 
más, szintén városi rendek is alakultak (karmeliták, 
szerviták, trinitáriusok, mercedáriusok, ill. pálosok, 
ágostonrendiek, utóbbi remete rendként, stb.). Önálló 
a gótika egészét befolyásoló építészeti arculattal nem 
rendelkeztek, de társadalmi befolyásuk és alakulásuk 
végett, a gótika „zsákutcájából” új szellemiségükkel a 
reneszánsz egyik gondolati alapköve lettek. A városia-
sodás, polgárosodás folyamatában rendkívül fontos 
szerepet töltöttek be. Felismerték az emberekkel való 
kommunikáció fontossággát, és alapvetően megvál-
toztatták a templomépítési szokásokat, amelyek köz-
vetetten a mai kortárs templomépítészetre is kihatnak. 

Humánus tevékenységük egy jobb, társadalmi és szel-
lemi szempontból fejlettebb új kor eszméjét vetítették 
előre, az újkori reneszánszét.    

Összeállította: Érces Gergő

Felhasznált irodalom: 
dr. Guzsik Tamás: A középkori építészet története
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2010. ÚRNAPJA – Dunaharaszti 

Krisztus Urunk, ki az 
Oltáriszentségben életünk, 
vigasztalásunk és üdvösségünk 
vagy, ki a világnak végezetéig 
szent tested és véred titkát 
jelenlétedül hagytad miránk,  
add, kérjük, hogy a legszentebb 
szentségben, az Eucharisztiában 
úgy tiszteljünk Téged, 
megváltásodnak gyümölcsét 
élvezzük földi küzdelmünkben s  
győztesek között is. Vegyél fel 
minket szentjeid körébe! 
Te vagy a mi egyetlen reményünk, 
maradj velünk, Urunk! 




