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„Gyertek hozzám mindnyájan,
akik elfáradtatok, s akik terhet
hordoztok – én megkönnyítelek
titeket. Vegyétek magatokra
igámat, és tanuljatok tőlem,
mert szelíd vagyok, és alázatos
szívű, s megtaláljátok lelketek
nyugalmát. Az én igám édes,
és az én terhem könnyű.”
[Mt 11,28-30]

A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja
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Ebben az időszakban több olyan szentet is ünneplünk,
akiknek segítségét a Család Évében különösen
kérhetjük: Szűz Máriát és Szent Józsefet, majd
májusban Szent István király hitvesét, Boldog Gizellát,
valamint Szent Ritát. Az ő példájukat kövessük, és
szívleljük meg Szent Pál apostol szavait: „Öltsétek
magatokra a szívbéli irgalmat, jóságot, alázatosságot,
szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és
bocsássatok meg egymásnak…” (Kol 3, 12-17)
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Czifra Lászlóné

Gyulai Pál: TAVASZÉJ
(részlet)

Szeretek kinn a szabadba' járni,
Tavaszéjben, egyes-egyedül.
Mint a balzsam, a lég olyan enyhe,
Elbolyongok messze a ligetbe'
És mélázva lelkem elmerül.
Hold a tájra mintha fátyolt szőne,
Melyet néha meglebbent a szél;
A nyugvó természet föl-fölérez
Hű anyaként kedves gyermekéhez,
S álmodozva édes szót beszél.
Tó és csermely ébren álmodoznak,
Kebelökre ifju lomb hajol;
Tó hulláma fájva összerendűl,
Míg a csermely víg-csevegve zendűl,
Bú- s örömhang lágyan összefoly.
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Illatot hord a völgyek fuvalma,
Egyik virág másiknak izen.
Mint eseng, mint vágy e hő lehellet,
Mint susog a nyíló kelyhek mellett
Hívó hangod, édes szerelem!
Mint emlék a boldogabb időkből,
Bércek ormán pásztortűz lobog,
Most magasan csillagokkal játszik,
Majd lehull és elalunni látszik,
Csak lobogj, míg hajnal jőni fog.
Mily csendesség, mégis mennyi hang szól,
Mily homály és mégis mennyi fény!
Fényhomályból mennyi kép kifejlik,
A hangokban mennyi titok rejlik,
S mint szövődik bűvös sejtemény!
És a sziv úgy önmagába sűlyed,
Nyugszik benne minden szenvedély;
Szelid álmok bölcsőjén ringatva,
Csak egy enyhe mély érzés virasztja,
Jobb és hőbb és hisz, szeret, remél.
1850
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Szentek krónikája

OSZLOPOS SZENT SIMEON (St. Simeon Stülitész)
Emléknapja – január 5.
Simeon Szisz falucskában született, Nikopolisz mellett,
Szíria és Kilikia határán, Kr. u. 390 körül. Ifjúságát a
mezőn töltötte, juhokat legeltetve. 401 telén hó borította be
a falucskát, és Simeon nem tudta az állatokat kihajtani. A
templomba ment, ahol aznap a nyolc boldogságról szóló
evangéliumi részt olvasták fel. A Hegyi beszéd szavai
voltak ezek, amelyben Krisztus boldogoknak magasztalja a
sírókat és a tiszta szívűeket. Simeon meghallotta az Úr
szavát, és ez mindenkorra megváltoztatta az életét.
A templomi élmény és egy álom hatására sürgető hívást
érzett az imádságra, közeli szomszédságának aszkétái
körében. Elmagyaráztatta velük a szerzetesi élet alapjait,
ahogy akkoriban – mindenekelőtt Szíriában – értették.
Kemény, csaknem vad élet volt ez: elsőrendűnek érezték, és hősiesen gyakorolták az aszkézist; az Istenszeretet nagy belső heve lelkesítette ezeket az embereket.
Simeon két év múlva elhagyta első
tanítóit, akiknél a szerzetesi élet alapelvei
mellett megismerte a zsoltárkönyvet és a
Szentírást, és belépett a szíriai Antióchia közelében lévő teledai kolostorba. Itt az aszkézis még sokkal szigorúbb volt, mint amelyhez
addig hozzászokott.
Tíz évig élt ott, lankadatlan buzgósággal
gyakorolta az alázatosságot és türelmet. Egyre fokozott vezeklései először csodálatot keltettek, majd kiváltották szerzetestársai nemtetszését. A hagyomány megemlíti: Simeon
olyan szorosan csavart csupasz teste köré egy
durva kötelet, hogy az mélyen bevágott a
testébe. Persze rájöttek titkára, hiszen a
ruháján átszivárgó vér elárulta őt. Társainak erőszakkal
kellett eltávolítaniuk róla a kötelet. Elöljárójának kellett
közbelépnie, de mivel Simeon nem tágított, végül elbocsátotta őt a közösségből. Társai öt nap múlva félholtan
találták meg, a kolostor közelében, egy kiszáradt ciszternában, még mindig zsoltárokat énekelve.
Simeon ezután Tellneszinbe indult, egy nem messze
lévő faluba. Remeteként akart itt élni. Bezárkózott egy
parányi kunyhóba, és mivel éppen a nagyböjt közeledett, az
Úrhoz, Mózeshez és Illéshez hasonlóan negyven napig étel
és ital nélkül akart maradni. A pap, akitől tanácsot kért,
lebeszélte erről, s készségesen odakészített neki erre az
időre kenyeret és vizet. A negyven nap elteltével azonban
mindkettőt érintetlenül találták. Simeon attól kezdve
haláláig megtartotta a húsvét előtti negyven napos böjtöt,
sőt még meg is nehezítette ezt a gyakorlatot.
Simeon remete három évet töltött kunyhójában, s
ezalatt számos tanítvány gyűlt köréje. Ekkor felment a
hegyre, s egy ajándékba kapott földdarabot bekerített, önmagát pedig lánccal egy súlyos kőhöz kovácsoltatta.
Később eltávolíttatta a láncot, de ott maradt a legszűkebb
területen, tetőzet nélkül, a szabad ég alatt. Simeon, következő lépésként, egy oszlopra állt. Ez eleinte csak alacsony
volt, de egyre magasabb oszlopokra cserélte. Közülük a leg-

utolsón, a leírások szerint mintegy húsz méter magas oszlopon, amelyen két négyzetméternél nem lehetett több hely,
húsz évet töltött állva, méghozzá hosszú ideig mindkét lábát
úgy odaerősítve, hogy nem is tudta mozgatni őket. Összesen mintegy negyven évet tölthetett az oszlopokon.
Idővel pontos napirendet állított össze magának. Az
éjszaka beköszöntétől a következő nap délutánjáig imádságba merült, délutántól pedig az embereknek szentelte
magát, akik odasereglettek, hogy lássák, hallják, kikérjék a
tanácsát, megvallják a bűneiket vagy betegségeikre gyógyírt
keressenek. Érkeztek hozzá Szíriából, Arábiából, Perzsiából,
Ibériából, Rómából, Itáliából, Hispániából és Galliából
egyaránt.

Betegséget, éhséget és szomjúságot, a nap hevét és a
fagyot, esőt, szelet és zivatart, a kíváncsiskodók és
segítséget keresők ezreinek tolongását a vezeklő panasz
szava nélkül viselte el napról napra, évről évre, míg csak
459-ben, imádsága közepette a halál meg nem váltotta
kínjaitól. Temetése egy császár diadalmenetéhez hasonlított.
Tetteinek és szenvedéseinek helyén csakhamar zarándokhely létesült, amelynek romjai még ma is láthatók,
Kalaat Seman mellett, Szíriában (a képen).
A remeteségnek ez a szinte hihetetlen formája, hogy a
remete nem barlangba vagy kunyhóba húzódott vissza,
hanem oszlop tetejére költözött, s a 3-5-10 méter magas
kőoszlop tetejére feltett nagy, korláttal körülvett kőlapon,
ott fenn imádkozott, vezekelt, böjtölt, élelmezéséről pedig
létra segítségével a körülötte megtelepedett tanítványok
gondoskodtak, – ez a könyörtelennek tűnő aszkézis és önkéntes gyötrelem sokakban keltette a túlzás érzését, és a
kortársak között is sokan idegenkedtek ettől az életformától.
Szent Simeon kortársa, Theodorétosz ciruszi püspök ezért
így írt Simeonról: „Meggyőződésem, hogy ez az oszlopon
állás nem Isten szándéka nélkül történt. Azért intem a
gáncsoskodókat, hogy zabolázzák meg nyelvüket, és ne
fecsegjenek vakmerően. Gondolják meg, hogy Isten már
többször cselekedett így, hogy a lomhábbakon segítsen.'”
(Koczka Tamásné)
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JÉZUS NYOMÁBAN
Az emberiség történelmének nemcsak kezdete van, hanem vége is lesz.
Ezzel minden ember tisztában van, hívő és nem hívő. Aki
megszületett, az el is távozik a földi életből, ki előbb, ki később. A
hívő ember viszont tudja, hogy a kezdet és a vég között van egy
középpont, amely körül minden forog: az Isten eljövetele ebbe a
világba, vagy ahogy Szent János mondja: „És az Ige testté lett, és
közöttünk élt.” [Jn 1,14] Ezt a hitigazságot az evangelisták úgy
mondják el, mint Jézus Szűz Máriától történt születésének örömhírét.
Ha
figyelmesen
olvassuk
Jézus
Krisztus
evangéliumát,
megállapíthatjuk: a kereszténység történeti vallás. Az Atya Igéje nem
emberi ész által kiagyalt eszme, hanem konkrét személy, aki testté lett
azért, hogy közöttünk éljen.
Az Isten emberré lett. Ezt mi, emberek, úgy hálálhatjuk meg, hogy
követjük Őt, és nyomában járunk életünk folyamán.
Sajnos, a XX. században nagyon sokan eltávolodtak Tőle, a világ
megrontója, a pénz miatt. Amióta a föníciaiak feltalálták, a pénz uralja
a világot. Ennek a családi otthon melege vethet gátat. A jó szülői
példát látva kell a gyermeknek megtanulnia, nem minden a pénz. Kell
a megélhetéshez, de a pénzt becsületes úton kell megszerezni. Észre
kell vennünk egyes emberekben a sátánt, aki emberbőrbe bújva kísért.
Megcsillantja a gazdagságot, és a bűn útjára terel, hogy abba
belesüllyedj. Ilyenkor van szükség a hitre és Isten kegyelmére. Az
igaz hívő elkerüli a csapdákat, nyitott szemmel jár, mindig Jézus útján.
Vállalja a nehézségeket, ha kell a veszélyt is, mert Jézus feláldozta
érte az életét. Tudatosítani kell, mindenkiért meghalt az Ártatlan
Bárány.
Az igaz hívőnek mindenkor, mindenhol Jézus tanítását kell hirdetnie
és követnie, bár ezért nem köszönet, hanem sokszor megaláztatás vagy
feketelista várt. Ez nemcsak családomat sújtotta, engem még ma is.
Aki viszont visszaél Jézus szent nevével, a vallással, nem aszerint él,
hanem visszaél vele, s ezzel távol tartja rossz példájával a Jézust
kereső embereket, az bűn. Az ilyen emberekben a sátán vert tanyát,
megtévesztik a becsületes, jóhiszemű embertársaikat, akár a
templomban is. Óvakodjunk az álszentektől!
Én, az élet nehézségeit – volt bennük bőven részem –, a családtól örökölt, mélységes, Istenbe vetett hittel, és Benne
mindenkor bízva, tudtam és tudom leküzdeni. Minden alkalommal, Jézus keresztútját követve, a stációk előtt, könnytől
csillogó szemem már látni véli a feltámadt Krisztus diadalát, és negyven nap múlva, dicsőséges Mennybemenetelét.
A XXI. században, vagyis a harmadik évezredben, legyen minden ember nyitott az Úr felé. A nagyböjti szent idő alkalmas
az elmélkedésre, hogy elinduljon a Krisztus felé vezető úton az, aki még nem tette ezt meg. A földi élet rövid, gondolni
kell az örök életre, s oda, itt a földön kell előkészítenünk az utat.
Verseimmel szeretném felhívni kedves Testvéreim figyelmét a Nagyböjt és Húsvét jelentőségére, s egyúttal kívánok
kegyelemteljes, áldott húsvéti ünnepet.
Szeretettel: Gömöriné Fajta Anna
Élet a halál után
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Krisztus feltámadt, legyőzte a zord halált,
Melytől mindenki fél, pedig egy jobb élet vár ránk.
Ott túl a felhők felett, a kéklő égen át,
A mennyei hazában vár az örök boldogság.

A Szentháromság fénye mindenkit beragyog,
Szívükben irántunk s végtelen irgalom.
Az Atya nem táplál már irántunk haragot,
Irgalmas szeretete nekünk megbocsátott.

Ott nincs bánat, csak öröm, nincs gond, nincs fájdalom,
Nincs félelem, a földi élet terhe nem nyom.
Angyalok körében a lélek nyugalmat lel,
S ott Isten szeretettel a keblére ölel.

A Fiú szenvedése is értünk, távoli múlt,
Az őt követő lelkekért szíve lángra gyúl.
A Szentlélek lebeg mindnyájunk feje felett,
A Halált legyőzte a Golgotán a Kereszt!

Az Atya megbocsát, a Fiú hálával telt,
Feláldozta életét, de sok lelket megnyert.
A Szentlélek örvend, mert megadta a hitet,
S ezért nyerhetjük el az örök életet.

A Sír megnyitotta az örök élet kapuját,
Melyet a feltámadt Krisztus lépett először át.
Ő a biztosíték, aki hisz Benne, feltámad,
Életünkben készítsük el Hozzá az utat.
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A SZENT HÁROM NAP
A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN
Testvéreim Krisztusban! Húsvét ünnepe, Jézus Krisztus
feltámadása, vagyis hitünk legnagyobb eseménye ad
értelmet az un. szent három nap (Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat) eseményeinek. A feltámadás tükrében érthetjük meg igazán, hogy mit is akart Jézus
azokkal a cselekedeteivel, amelyeket ezen napok alatt
vitt végbe.
Elmélkedve „időutazást” teszünk, és közelebbről
megvizsgáljuk, hogy Jézus mivel ajándékozott meg bennünket, embereket ez alatt a néhány nap alatt. Néhány
nap, ami mégis örökre megváltoztatta az emberiség
életét.
Nagycsütörtök legfontosabb eseménye az utolsó
vacsora volt, amelynek keretében Jézus szolgáló, lehajló
irgalma mellett az Ő ajándékozó szeretete is megnyílvánult. A vacsora közben ugyanis kendőt kötött, és
elkezdte mosni a tanítványai lábát. Embereket is megszégyenítő óriási alázat ez az Isten részéről! A szolgáló
szeretet tökéletes megnyilatkozása. Fel sem fogjuk,
hogy mi történik itt. A hatalmas, teremtő Isten mossa a
„porszem” teremtmény lábát!
Maga az Isten lett emberré, hogy példát adjon
nekünk! „Tudjátok, mit tettem veletek? Ti Mesternek és
Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én,
az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg
kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én
tettem, ti is tegyétek meg.” (Jn 13, 12-15) Megdöbbentő
alázat ez, ami valljuk be, pironkodásra késztet minket,
ha belegondolunk, hogy sok esetben milyen önteltek és
gőgösek vagyunk. Amikor a másik embert lenézzük,
különbnek tartjuk magunkat nála, amikor nem adjuk
meg a kellő tiszteletet, amikor ordítunk vele...
Amikor ugyanis nincs bennünk alázat, valamint
megfelelő tisztelet a másik iránt, akkor az Isten képét
romboljuk porig a másik emberben. Pedig az Isten nem
azért teremtette az embert saját képére és hasonlatosságára, hogy mi azt egymásban eltorzítsuk. Követeme, élem-e az alázatos Jézus magatartását? Tudom-e
alázattal, tisztelettel „mosni mások lábát”? Mert a
lábmosás eseménye valójában megjelenítése és előlegezése mindannak, ami a kereszten történt: szolgáló szeretet, alázatos önátadás a halálig.
Nagycsütörtök másik nagyon fontos mozzanata az
Oltáriszentség és a papi rend alapítása (a kettő szorosan
összefügg). Az Isten egyik leglényegesebb tulajdonsága
nyilatkozik meg ebben az eseményben. Mégpedig az,
hogy folyton ad. Mindig szeret. Nem tud nem adni, és
nem szeretni. Lényegéből adódik, hogy folyamatosan
ajándékoz.
Az Oltáriszentség is ennek a bizonyítéka, hogy
amikor ad, akkor mindig a legtöbbet, a legszebbet, a
legnagyobbat akarja adni.
És mivel önmagánál
kevesebbet nem akar adni az Isten, így önmagát adja.
Teljesen, és egészen. Személyesen és valóságosan. Eb-

ben a szentségben megvalósulnak, és végérvényessé
válnak biztató szavai: én veletek vagyok minden nap a
világ végéig!
Amikor Jézus szavaira megtörténik az átváltoztatás,
és elhangzik a befejező felszólítás (ezt cselekedjétek az
én emlékezetemre!), valójában a világ legnagyobb csodája jön létre. Mélységes titok! Jézus Krisztus az Ő
istenségével és emberségével a kenyér és a bor színe alá
rejtőzik. Ez a csoda pedig minden nap megújul a világ
minden szentmiséjében.
Hatalmat adott ugyanis apostolainak és azok
utódainak, a püspököknek és a papoknak, hogy megjeleníthessék ezt a csodát. Nap mint nap álmélkodunk, hogy
hová fejlődik a technika és az emberi tudomány, de arra
talán nem is gondolunk, hogy a „legegyszerűbb” szentmisében ezeknél sokkal hatalmasabb csoda történik!
Mégpedig ugyanazoknak a szavaknak a hatására,
amelyek Jézus ajkáról hangzottak el kétezer évvel ezelőtt. A pap szavaira a fehér ostya nem egy darab kenyér
többé, hanem Krisztus teste.
Ehhez kapcsolódóan szeretném megosztani egy negatív „élményemet” a kedves testvérekkel. Tavaly valaki
a következőket mondta nekem (mosolyogva!) a szentmise átváltoztató szavaival kapcsolatban: „Ó, ezek már
nem is azok a szavak, amiket Jézus mondott az utolsó
vacsorán az átváltoztatáskor.”
Bevallom, mélységesen megdöbbentem, és megbotránkoztam ekkora hitetlenség hallatán. Ugyanis ez óriási
probléma és nagy gond, ha nem érezzük ennek a súlyát.
Évek óta ott ülünk a szentmisén, hallgatjuk a konszekráció szavait, és nem hiszünk abban, hogy a SzentlélekÚristen, az Egyház éltető lelke őrködik az Egyház
tanítása és liturgiája fölött?
Nem hisszük, hogy a mindenható Isten, aki megteremti ezt a világegyetemet, tele csodálatos dolgokkal és
bonyolult rendszerekkel, az az Isten képes megőrizni az
átváltoztatás szavait is évezredeken keresztül?!? Akkor
miről beszélünk? Akkor mit hiszünk?
Vagy elfogadjuk az Egyház tanítását és dogmáit, a
pápa döntéseit, az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásait (ami természetesen a Szentlélek irányításával
működik), vagy nem mondhatjuk magunkat katolikusoknak. Lehet, hogy egy kicsit erősnek tűnik, de ez az igazság.
Sajnos manapság egyre gyakoribb, hogy bizonyos
hitigazságokat nem fogadunk el, az egyház tanítását
kritizáljuk, a pápa döntéseivel nem értünk egyet. Helytelen magatartás, mert ez valahol azt sugallja, nem
hiszünk abban, hogy tényleg az Isten élteti az Ő
Egyházát, és őrködik tanításának tisztasága fölött. Így
viszont könnyen sodródunk, akár a szektásodás irányába
is. Mert válogatunk a hitigazságokban és az egyház
tanításában. Ami nekem tetszik, és el tudom fogadni, azt
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hiszem, amihez viszont nem fűlik a fogam, abban nem
hiszek.
A piacon szokott így válogatni az ember. Ami
tetszik, az kell és megveszem, ami nem, azt otthagyom,
és nem teszem az életem részévé. Azt felejtjük el sok
esetben, hogy az Egyház nem piac, ahol megválogathatjuk, hogy mi kell, és mi nem.
Jézus Krisztus világosan megmondta, és elénk is
élte, hogy mit kell hinnünk, és tennünk ahhoz, hogy az
Ő Egyházához tartozzunk, és így üdvözülhessünk.
Akkor mi milyen jogon válogatunk az Ő tanításában?
Kérjük Jézus Krisztust, hogy gyógyítsa kételkedő,
hitetlenkedő szívünket, és csodálatos erejével változtasson át bennünket is teljesen, ahogy annak idején a
kenyérrel és a borral tette ezt.
Nagycsütörtökön döbbenjünk rá, hogy az Üdvözítő
szeretetből hagyta itt magát eledelül az Oltáriszentségben. Háláljuk meg ezt úgy, hogy a gyakori szentáldozás
által is életünkbe, mindennapjainkba engedjük Őt.
A szent három nap közül talán Nagypéntek
eseményei azok, amelyek a legközelebb hozzák az
ember Jézust, és legjobban megmutatják, hogy mit is tett
értünk Isten. Az a temérdek testi-lelki gyötrelem, amit
ezen a napon kiállt értünk az Isten Fia, valójában az Ő
szeretetét mutatja be irántunk.
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen.” (Jn 3,16)
Éppen ezért a Jézus keresztjén függő táblára a
gúnyirat helyett ezt kellett volna írni: Így szeret az Isten!
Így szeret engem, így szeret téged. Így és ennyire, hogy
meghalt értünk. Nem mérlegelt, nem futamodott meg.
Nem alkudozott, hanem fölment a keresztre. Érted és
értem. Mindannyiunkért!
Minden évben, nagyböjt során a keresztútjárás,
valamint a nagypénteki szertartás emlékeztet bennünket
az Ő keresztáldozatának a jelentőségére és súlyára.
Ugyanakkor minden szentmisében újra és újra megköszönjük neki, hogy áldozatul adta önmagát értünk, és
élete árán váltott meg bennünket.
Az egyik kedvenc történetemet szeretném megosztani a kedves testvérekkel, amely nagypéntek eseményeit tárja elénk rendhagyó módon, de nagyon is érthető
formában.
Vége a napnak. Hazafelé mész a kocsiddal. Bekapcsolod a rádiót. A recsegő adáson keresztül hallasz egy kis
faluról, valahol távol Indiában, ahol a falu három lakója
váratlanul és nagyon furcsa módon meghalt.
Olyan betegség okozta a halálukat, amiről még soha
senki nem hallott. Néhány orvos útban van, hogy
kivizsgálják a dolgot. Aztán vasárnap a rádióban újabb
híreket hallasz. Most már nem csak három emberről van
szó, hanem harmincezerről, és most már a tévé is
foglalkozik a témával. Egy olyan különleges járványról van
szó, amilyennel még eddig nem találkozott az emberiség.
Hétfő reggel, mire felkelsz, már minden újság
vezércikke ez a történet, és mielőtt észbe kaphatnál, már
mindenhol arról beszélnek, hogy megérkezett a vírus
Európába is. Mindössze annyit tudnak róla, hogy amikor
kiüt rajtad a betegség, tulajdonképpen már egy hete
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lappangott benned. Aztán négy napig hihetetlenül rossz
állapotba kerülsz, különféle tünetekkel, majd meghalsz.
Órákon belül végigsöpör ez a valami az egész
országon. Emberek ezrei dolgoznak éjjel-nappal, hogy
megtalálják az ellenszert. De semmi nem bizonyul
hatásosnak. Váratlanul érkezik a hír: megfejtették a
rejtélyt. Megtalálták az ellenszert. De az elkészítéséhez egy
olyan valakinek a vére kell, aki még teljesen tiszta.
Az egész ország felnőtt lakosságát felszólítják, hogy
mindenki menjen el a városi kórházba, hogy a vértípusát
ellenőrizhessék. Mindössze ennyit kérnek az emberektől.
Amikor pénteken, késő este a kórházhoz értek, már a
parkolóban kígyózik a sor. Nővérek és orvosok rohangálnak, vesznek vérmintát az érkezőktől, és címkézik a
kémcsöveket.
Aztán odaérnek hozzád és családodhoz, és tőletek is
vért vesznek. Fiad, aki még kiskorú, ragaszkodik hozzá,
hogy ő is vért adhasson. Az orvosok arra kérik az embereket, hogy maradjanak a parkolóban, és csak ha hallják a
nevüket, hogy hazamehetnek, akkor induljanak el.
Hirtelen egy fiatal férfi rohan ki a kórházból. Egy
nevet kiabál. A fiad megrángatja a kabátod ujját: Apu, az
én nevemet kiabálja. És mielőtt bármit tehetnél,
megragadják a fiadat.
Egy pillanat! Álljon meg! – kiáltasz rá, mire azt
válaszolják: – Semmi baj, minden rendben van. A vére
teljesen tiszta. Úgy tűnik, hogy megfelelő a vértípusa.
Öt feszült perc múlva sírva és egymást ölelgetve jönnek
ki az orvosok és a nővérek. Néhányan még nevetnek is. Az
elmúlt egy hét alatt ez az első alkalom, hogy valakit nevetni
látsz. Egy idősebb orvos ekkor odalép hozzátok, és azt
mondja: Köszönjük, uram. A fia vére tökéletes. Tiszta és
hibátlan. Most már elő tudjuk állítani az ellenszert.
De nem tudhattuk, hogy a donor kiskorú, ezért
szükséges, hogy aláírják ezt a beleegyező nyilatkozatot.
Elkezded aláírni, de aztán észreveszed az üresen hagyott
leveendő vérmennyiség rubrikáját. – Mégis mennyi vért
vesznek le tőle?
És ekkor az idős orvos mosolya eltűnik. – Nem tudtuk,
hogy egy gyermek lesz. Nem voltunk rá felkészülve. Az
összes vérére szükségünk lesz. Megdöbbenve válaszolsz:
De Ő az egyetlen fiam! Uram, mi a világról, és az egész
emberiségről beszélünk! Kérem, írja alá! Mindre
szükségünk van.
– Nem lenne megoldható, hogy vérátömlesztést
kapjon?
– Ha lenne tiszta vérünk, akkor kaphatna. Kérem,
aláírná?
Tompa csöndben aláírod. És aztán két hét múlva,
amikor a fiad temetése van, a megmentett emberiségből
csak egy maroknyian vannak ott, hogy együtt érezzenek
veled, és köszönetet mondjanak.
Sokan pedig átalusszák az alkalmat, és vannak, akik el
sem jönnek, mert más dolguk van. Vajon nem akarnál
felugrani, és azt mondani:

ELNÉZÉST! A FIAM ÉRTED HALT MEG! HÁT
ENNYIRE NEM ÉRDEKEL? EGYÁLTALÁN, JELENT
EZ NEKED VALAMIT ?

2011. Húsvét
Talán az Isten is ezt szeretné mondani ezen a napon
– és teljesen jogosan – azoknak az embereknek, akiknek
nem jelent semmit a nagypéntek, akiknek egy szimpla
hétköznap, akiket hidegen hagy Jézus Krisztus keresztáldozata.

A feltámadt Krisztus
Raffaellino del Garbo (XV. sz.)

Nekünk viszont, akik hiszünk benne, és hálásak
vagyunk neki, az életet jelenti, a szabadulást, a bűneinkből való gyógyulás örömét!
A szent három nap közül a Nagyszombat a
legérdekesebb, mert igaz, hogy a liturgia már ezen estén
ünnepelteti Jézus feltámadását, valójában ez az ünnep
vigíliája, és igazából nagyszombaton „semmi” nem
történt. Jézus vasárnap hajnalban támadt fel.
Szombaton pedig végtelen nyugalom van. Jézus
Krisztus a sírban fekszik. A halott Isten méltósága és
csendje lengi körül ezt a napot. Kedves testvérek! A
halott Krisztus is tanít bennünket. Mégpedig arra, hogy
nem kell mindent elkapkodni, nem kell mindent elsietni.
Az Istenbe vetett végtelen gyermeki bizalom megnyilvánulása ez.
Tudom, hogy az Isten feltámaszt, és új életet
ajándékoz majd nekem. Türelemmel ráhagyatkozom, és
bízom az Ő gondviselésében. Hiszen Ő alkotott, és Ő
tudja igazán, hogy mire van szükségem, mi válik a
javamra.
Jézus a sírban nyugvással tanít minket, mégpedig
arra, hogy merjünk megállni, merjünk egy kicsit kilépni
a világ sodrásából, és csak lenni. Megtapasztalni, hogy
teljesen tőle függünk. Átadni, odatenni az életünket az
Isten tenyerébe, és megpihenni ott. Végtelen, „halálos”
nyugalom ez. Az Isten csendje. A szív békéje és megpihenése.
És így jutunk el végül Húsvétvasárnaphoz, az üres
sírhoz, ami hitünk legnagyobb titkát hordozza. Krisztus
feltámadásában ugyanis benne van a mi feltámadásunk
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reménye is. Ez a legnagyobb vigasztalás számunkra, ezt
ünnepeljük, hogy nem halunk meg örökre. Az által,
hogy Jézus utat nyitott nekünk, valójában rést ütött a
halál falán, és lehetőségünk van eljutni a Vele való örök
életre, a soha meg nem szűnő boldogságra.
Kedves testvérek! A Húsvét titokzatos
és bensőséges. Mert a csodát, Jézus
feltámadását közvetlenül senki sem látta.
Mindenki csak a feltámadás evangéliumának az eredményét, az életre kelt Jézust
látta csupán. Titokzatos és bensőséges,
mert Jézus nem a katonáknak, nem a főpapoknak, nem Pilátusnak mutatja meg
magát feltámadottként. Pedig mi mennyire
szeretnénk olykor ezt: hadd látná meg a
világ, azok, akiktől félünk, hogy van Isten,
hogy Jézus él...
De nem. Jézus csak övéi, közvetlen
tanítványai számára jelenik meg, ott, ahol
ők jönnek össze. Ez a tény azonban azt is
jelenti, hogy a feltámadás csodájának áldása éppen közöttünk teljesedik ki! Miért
közöttünk? Talán azért, mert Jézus jól tudja, hogy milyen feszültségek között élünk.
Kötődünk hozzá, szükségünk van rá.
De azt is tudja, hogy sokszor,
mindezek mellett reménytelenek vagyunk,
és kételkedünk. Jól tudja azt, milyen nehéz
számunkra a hit és a kétkedés közötti vergődés. És az sem ismeretlen előtte, hogy
milyen nyugtalanságot jelent számunkra az, amikor
tudjuk, hogy mire hívott és küld bennünket, és nincs
elegendő erőnk, bátorságunk a feladathoz!
Igaz, a feltámadásról szóló történetekben a titok
ezután is titok marad, igaz, hogy hívő életünkben mindig
lesznek feszültségek küldetésünk miatt, valamit azonban
mégis biztosan ígér az evangélium nekünk! Azt, hogy a
testvérek közösségében, az Egyház közösségében Jézus
talpra tudja állítani hitünket, fel tud tölteni annyira
önmagával, hogy másoknak is tudunk adni belőle,
feltámadásának hírnökeivé tudjunk válni!
Ma is, közöttünk is, éppen úgy, mint akkori
tanítványai között, kell, hogy megtörténjen a csoda.
Kell, hogy a szívünk megnyíljon a megfeszített feltámadására. Szükségünk van az Egyház atyai és anyai arcára, a lendületes ifjúságra és a tapasztalt idősekre, a
mindent szabályozó hivatalra és a szabad kezdeményezésekre, a magával ragadó lendületre és a higgadt
megkülönböztető képességre. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van Krisztusra!
Kedves testvérek! Tudunk-e Krisztussal új életre
támadni? Tudunk-e változtatni életvitelünkön, hozzáállásunkon, magatartásunkon, szavainkon? Mert Jézus a
lehetőséget megadta. Egyrészt, hogy majd földi életünk
végén egy új életre támadjunk. Másrészt pedig, hogy az
Ő kegyelméből minden nap reggelén „új életre” támadjunk. Változzunk. Alakuljunk. Ámen.
A feltámadt Krisztus békéjével
kívánok áldott Húsvétot!

Berci atya
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A BŰNBÁNATRÓL
A keresztény életnek vannak olyan alapjai, amelyek
föltétlenül szükségesek, hogy igazán örülni tudjunk
Jézus Krisztus feltámadásának, hogy a húsvéti öröm
részesei lehessünk.

mert megsértette azt, aki őt szereti, akár Istenről van szó,
akár az emberekről. Ez a tökéletes bánat. Ez még gyónás
nélkül is eltörli a bűnt. Mert az igazi szeretet a
legnagyobb érték a világon.

Ide tartozik a kiengesztelődés, az őszinte bűnbánat és a
nagylelkű megbocsátás.

Mi vezet el bennünket a bűnbánatra?
Legelőször is a lelkiismeret, amelyet Isten adott a
szívünkbe, hogy figyelmeztessen, mielőtt valamit cselekszünk, visszatartson a bűntől. Ha pedig vétettünk,
érezzük a lelki furdalást, amely arra ösztönöz, hogy kijavítsuk, amit elrontottunk.

Embervoltunk miatt nem vagyunk tökéletesek. Sőt,
számos rosszra való hajlam lakik a szívünkben, akár
elismerjük, akár nem. Ezért van nagy jelentősége a
gyermeknevelésnek és a felnőtt korban gyakorolt
önnevelésnek. De még ez is kevés. Isten kegyelme
nélkül nem tudunk teljesen jók lenni, maradéktalanul
megélni a szeretetet, melynek egyik iránya Isten, a
másik az embertárs.
Ahogy Szent Pál írja: „Bár a jót szeretném tenni, mégis
a rosszat teszem.” Két indulat lakik bennünk, ezért nem
tudunk tökéletesek lenni és hibákat, bűnöket követünk
el.
Az Úr Jézus éppen azért jött e világra, hogy megszabadítson bűneinktől. Tanítása és cselekedetei sokszor
utalnak erre. „Tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett az
Isten országa.” „Nem az egészségeseknek kell az orvos,
hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat
hívjam, hanem a bűnösöket.” Több példabeszéde is
éppen erről szól. Az elveszett bárány, a tékozló fiú, a
farizeus és a vámos, stb.
MI is a BŰN? Törvényszegés. Az követ el bűnt, aki
nem engedelmeskedik Isten parancsainak, tanultuk a
hittan órán. Tehát a bűn – vétség a szeretet ellen.
Amikor Isten fölségét megsértjük, amikor vétünk
családtagjaink, embertársaink vagy önmagunk ellen. Ez
lehet fizikai vagy szellemi természetű. Mindkettő lehet
enyhébb vagy súlyosabb. A következményeitől függ.
Hogyan lehet az elrontott kapcsolatokat, lelkiállapotot rendbe hozni?
Őszinte bűnbánattal, az elrontott becsület helyreállításával, az okozott kár jóvátételével, a szeretet
helyreállításával. Az őszinte bűnbánatnak biztos jele
nemcsak a sírás, a mély bánkódás, hanem a javulási
szándék, valamint a bűnös életmód gyökeres megváltoztatása. Ahogyan Szent Pál írja: „Meg kell halni a
bűnnek, hogy élhessünk Krisztusnak.”

A bűntudat és a bűnbánat nem azonos. A bűntudat a bűn
beismerése után érzett zavartság, szomorúság, lehangoltság, esetleg bosszankodás. A bűnbánatban benne
van a reménység a megbocsátásra, benne van a szeretet,
amely fölemel, és helyre állítja az elrontott kapcsolatot.
Bár a bűntudatra is szükség van, de nem állhat meg ott
az ember.
Azért is szükség van belső, lelki világunk rendezésére,
mert testünk egészsége is ezen múlhat. A lélek és a test
egy egységet alkot. A lelki bánatok megbetegíthetik a
testet is, ahogyan a modern pszichológia és az orvostudomány is állítja. Selye János már évtizedekkel ezelőtt
leírta könyvében, hogy a mai világ legtöbb betegségének
okozója a stressz. A sok belső feszültség, a túlhajszoltság, amely az idegrendszert, és rajta a keresztül,
ez emberi test egyes szerveit betegíti meg.
Mi a megbocsátás alapja? Az Isten jósága és szeretete
úgy nyilvánul meg az emberek iránt, hogy egyszülött
Fia, Jézus Krisztus, személyesen jelent meg közöttünk,
szeretetből jött el hozzánk, sőt odaadta az életét, vállalta
a halált, hogy mi élhessünk, Isten gyermekei lehessünk.
Ahogyan írja Szent János apostol: „Úgy szerette Isten a
világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz
benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.”
Hogyan győződhetünk meg róla, hogy Isten
megbocsátott nekünk?
Az apostolaira bízta a megbocsátás hatalmát, akik
tovább adták az ő utódaiknak, így a pap feloldozó szava
biztosítja Isten bocsánatát számunkra.

Mik is motiválhatják a bűnbánatot? Egyszerűbben
megfogalmazva: milyen okai lehetnek, hogy az ember
megbánja, ami rosszat tett?

Az emberi megbocsátásban mindnyájan benne vagyunk,
hisz a mi szeretetünkön múlik, hogy ki tudunk-e
engesztelődni embertársainkkal. Mindig meg kell fontolnunk a Miatyánk imádságba foglalt kérést: „Bocsásd
meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétkezőknek”, akkor is, ha nagyon nehéz.

Félelemből. Fél a büntetéstől, ami kirónak rá.
Számításból (megjátssza a bánatot) így elkerülheti a
büntetést. Vagy tiszteletből a személy iránt, akit megbántott, nem érdemelte meg, hogy megbántsa. És végül
a legtökéletesebb bánat, aki szeretetből bánja a vétkeit,

Kedves Olvasók! Éljünk a jó Isten eme ajándékával, a
bűnbocsánat szentségével. Ilyenkor Húsvétkor különösen is szükség van rá, hogy tiszta szívvel élhessük át
Isten legnagyobb ajándékát, Krisztus feltámadásának
ünnepét.

Szeretettel: Láng András plébános
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Keresztények beszélgetnek

„Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek!”
[1Tessz 4,3]
– Nagyböjti időben járunk, a kereszténység legnagyobb ünnepére készülünk.
Húsvétkor Krisztus feltámadását ünnepeljük, ami a keresztény ember és a világ
legnagyobb reménysége, Krisztus tanításának a csúcspontja. Szent Pál
tesszalonikiakhoz írt első leveléből választottam az idézetet, mert úgy éreztem, a böjti időszak különösen
alkalmas arra, hogy az apostol intéséről beszélgessünk. „Az az Isten akarata, hogy szentek legyetek!” – hív fel
minket Szent Pál. Ez a mondat számomra rendkívül rokonszenves; üzen az apostol minden nemzedéknek, akár
az ókor napjaiban élőknek, akár a további évszázadok emberének, a mai idő és a jövő nemzedékeinek egyaránt.
Mindenkor érvényes gondolat, eszencia ez, amely egybefoglalja az Egyház tanítását, az Egyházét, amelyet
Krisztus alapított, Pétert, a kősziklát nevezvén meg első püspökének. Mit ért az Egyház azon, hogy az életünket
meg kell szentelnünk? Mire kell építkeznünk? Milyen szentek példáját tudjuk az életünkben követni, és mi az,
amit a tanításukból, életpéldájukból, a szolgálatunkban megszívlelendőnek tudunk tekinteni?
Berci atyát szeretném elsőként kérdezni. Szent Pál apostol milyen körülmények között írta ezt a levelet? Röviden
foglald össze nekünk, legyél kedves!
– Magának a levélnek a megírási körülményei, szerintem, azt sugallják, ebben az időben is nagyon fontos volt
az, hogy a keresztények hitelesen éljék meg az Istenhez való tartozásukat. Nem feltétlenül az a szentség, amit
sok esetben elképzelünk – egy összetett kezű embert, akinek glória van a feje fölött. A szent mivolt olyan
embert jelent, akinek aktív, élő kapcsolata van az Istennel, illetve azzal a közösséggel, ahol él. Szent Pál is
sokszor, más leveleiben is, amelyeket az általa alapított közösségeknek írt, rávilágít erre, megerősítve őket,
problémáikat megoldva, hogy ezekben a közösségekben próbálják megélni az Istenhez való tartozást.
Szentnek lenni, szerintem, azt jelenti, hogy legyen aktív, mindennapos, élő kapcsolatunk Istennel. Ez egy
folyamat, amin állandóan dolgoznunk kell. Folytonosan törekednünk kell Isten felé, ahogy Szent Pál apostol is
mindig erre buzdít. Sok esetben így szólítja meg társait, vagy így búcsúzik el tőlük: Üdvözlöm a szenteket! A
köreikben élő szenteket, tehát azokat az embereket, akik aktívan megélik a kapcsolatukat Istennel, és próbálják
ezt a kapcsolatot szorosabbra vonni.
– Tesszalonikiben akkoriban egy piciny keresztény közösség élhetett, hiszen a nagy görög társadalomban ők
abban az időben csak szórványt alkothattak. Szent Pál tanítása a csíra serkentésére szólt. Az ókori Görögország
egészen más társadalom volt, az akkori keresztényeknek más szavakkal kellett magyarázni, hogyan szentelhető
meg az élet, mint számunkra, akik beleszülettünk Európa keresztény kultúrájába, amely kétezer éve ismeri
Krisztus tanítását. Szent Pál szavai mégis örök érvényűek. Akik életpéldájukkal közvetítik számunkra az élet
megszentelését, a szentté avatottak. Ők a mi példaképeink, a szentek. Mindnyájunknak van kedvence közülük.
Számodra ki ő, kedves Zoltán?
– Hozzám azok állnak közel, akik gyermekekkel foglalkoztak, valamint Szent Ignác. Ő olyan történelmi
időszakban született, amikor Isten válasza a reformációra, maga Szent Ignác volt. Az ő feltétlen hűsége és
szenvedélyes Isten-szeretete nekem életpélda. A jezsuiták hozzám azért állnak közel, mert a Szentjánosbogár
közösségeket is ők karolták fel, több mint húsz éve ennek. Civil kezdeményezés ez, mégis az ő
szellemiségükben fejlődik. Másik kedvenceim Néri Szent Fülöp és Bosco Szent János, mindkettőjük az ifjúság
patrónusa volt.
– Tehát, ha szentek akarunk lenni a magunk életében, az egyik feltétel a hűség, az egyetemes egyház felé való
feltétlen hűség és engedelmesség. Neked, Andi, ki a kedvenc szented?
– A Biblia olvasása közben fogott meg Szent Pál alakja, óriási a lelkesedés, ami fűti, s számomra példamutató
a kitartása, a bátorsága, a szívóssága. Talán ellentétek vonzzák egymást. Én flegmatikus alkat vagyok, a páli
szenvedély viszont megfog, magával ragad. Nagyon szeretem olvasni az apostol leveleit, a hangulatuk
lelkesítő, szavai igazak.
– Ő volt a legnagyobb magvetője az egyházunknak, én is úgy érzem. Tamás, tudom, te Szent Istvánt tekinted
példaképednek. Beszélj nekünk róla.
– Igen. Szent István, a magyar állam megalapítója, erőskezű, mély meggyőződésű keresztény ember,
államférfi, az ország méltó vezetője volt. Most is ilyen erőskezű emberre van szükség. Szent István fia, Szent
Imre, fiatalon meghalt és ezért István a Szűzanyának ajánlotta fel az országot, aki azóta is, mindig védi
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szeretett hazánkat. Ez az ország nem fog elpusztulni, nem lehet tönkretenni. A „Szent Istvánokra” nagyonnagy szükség van, régen és ma egyaránt.
– Szent Istvánhoz kell fohászkodnunk közös dolgainkban. S akinek minden órában hálát kell adnunk, az a
Szűzanya, Magyarország Patrónája. A régi magyar himnuszban őhozzá fohászkodunk, neki éneklünk. Nekem
pedig példaképem Mindszenty bíboros, az ő hősiességével, ahogyan megállta a helyét azokban a rettenetes
években. Vágyunk az, hogy ő is boldoggá legyen avatva. Úgy érzem, a mai küzdelmekben, figyel reánk, segít
bennünket. Van másfélmillió magyar, sőt több is aki, imádkozik, s ő úgy mondta, akkor nincs baj. Csak ezen az
úton, amin ő is járt, a szeretet tanítását megélve, képzelhető el a boldogulás, mindenki javára.
Fogalmazzuk meg tehát, a szentek nyomán járva, a mi életünkben, mindennapjainkban, hogyan jelenik meg a
küldetés? A szenteknek is volt küldetése és azt végig járták, hirdették és megvalósították, nekünk mit kell
tennünk, Berci atya?
– Tegyünk úgy, ahogy korunk szentjei is mutatják! Sokszor hajlamos az ember nagyon régi szentekre
tekinteni, s őket követni. Szentek viszont élnek itt, közöttünk is. Élő és közvetlen az életpéldája, a szentsége
Pio atyának, Teréz anyának, Batthyány Strattmann Lászlónak. Az én kedvenc szentem még itt él közöttünk.
Nem feltétlen kell az illetőnek meghalnia azért, hogy szent legyen. Az életvitelén látjuk, hogy annyira szép,
ahogyan hősies fokon megéli az Isten-szeretetet, az ember-szeretetet, hogy az szó szerint szentté avatja már az
életében az illetőt. II. János Pál pápánk, aki szintén nemrég hunyt el, ő is szent életű ember volt. A lényeg,
szentté tenni a hétköznapokat – szakralizálni a profán dolgokat, ahogy szentjeink is tették. Az egyház is ezt
teszi, amikor valamit megszentel, megáld. Isten oltalmát, segítségét kérjük ezekre a dolgokra, személyekre,
tárgyakra. Megszentelni mindennapjainkat, azt jelenti, hogy életünket felajánljuk Istennek. Az tény, hogy
emberek vagyunk, és csak apránként adunk oda a Jóistennek dolgokat, de aztán rájövünk, hogy ott van minden
a legjobb helyen az ő kezében, és ő teszi valójában szentté a dolgainkat, az életünket.
– Mit értünk ez alatt a fogalom alatt, hogy szent?
– Nekem Pio atya a háttérképem a telefonon – válaszol Zoltán. Meggyőződésem, Isten azért küld ilyen
embereket, hogy követendő példák legyenek. A szentség a hétköznapokban kezdődik azzal, hogy az ember
odafigyel a házastársára, a gyermekeire, a munkájára, s átadja magát, akár otthoni, egyházközségi, munkahelyi
közösségről legyen szó. A szentség, szerintem, azt jelenti, másokért élni. Nem is tudom elképzelni másképp, s
nem is akarom.
– A szentség tulajdonképpen egy megfoghatatlan dolog. Ezt belülről kell érezni. Benn a munkahelyemen
vannak olyan emberek, akik elég csúnyán szoktak beszélni. Rájuk szólok, hogy ne beszéljenek így, s akkor
visszafogják néha magukat. Nevelni lehet az embereket. Mi is úgynevezett aprószentek vagyunk, meg kell
vallani a hitünket. Rendes beszéddel, odafigyeléssel sok mindent tudunk tenni másokért – mondja Tamás.
– Számomra a szentség egyenlő Istennel. Az abszolút tisztaság, ami az ember számára fölfoghatatlan. Isten
maga, aki láthatatlan és a Szentháromságban – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben –, nyilvánul meg
nekünk. Krisztus és az Ő nyomán a lángoló szavú apostol arra szólít fel bennünket, hogy szenteltessék meg
általunk Isten neve. Közelítsük meg életünkkel azt a létformát, amit a tanítás megkíván tőlünk. Nekünk,
keresztényeknek, akik Krisztust követjük, meggyőződésünk, hogy ez az egyedüli út, ami boldogító az ember
számára. A szentség megvalósítása a szeretet megélése, ami szolgálat és önátadás, a másikért való élet. Ezért
búcsúzik így a szentmisében a pap: nektek küldetésetek van, menjetek békében. Tovább kell adnunk az életben
ezt a tanítást, és törekedni kell arra, hogy a szeretetet meg tudjuk valósítani. Berci atya, az Egyház hogyan tanít
minket a szent életvitelre, milyen eszközökkel, mi ennek a gyakorlata?
– A dolog egyszerű, szerintem. Ami végül is a lényeg, ezt próbáljuk meg átadni: szent az, aki azzá akar válni.
Hogyha valakiben megvan a szándék, a törekvés arra, hogy minél inkább az Istenhez, mint szenthez tartozzon,
akkor ő maga is megszentelődik. Egyre jobban, egyre hitelesebben éli meg a kereszténységét, a szent mivoltot,
a szenthez való tartozást. Ilyen feladat lehet a keresztények számára, amire a szentek is példát adnak nekünk,
hogy csak akkor beszéljünk az embereknek Jézusról, ha kérdeznek, de úgy éljünk, hogy kérdezzenek.
Csodálatos dolog, hogy a jó példával, az életvitellel lehet megmutatni – jó az Istenhez tartozni. Jó Istenhez
tartozni, és jó ilyen módon szentként élni, részesülni az ő szentségében. Ezt próbáljuk gyakran megfogalmazni
a híveinknek a prédikációkban, hogy az életvitelükkel tegyék vonzóvá az Istenhez való tartozást.
– És gyakran hangsúlyozzátok, hogy ezt közösségekben éljük meg. Miért fontos a közösség?
– Mert az Isten is közösség – folytatja Berci atya. A Szentháromság, maga ad példát erre nekünk, hogy a
szeretetet ő is a legerősebb fokon, személyekkel való kapcsolatban éli meg. Saját magában, a Szentháromság
közösségében valósul ez meg a legtökéletesebb formában. Az ember pedig csetlő-botló módon próbálja ezt

10

2011. Húsvét

Krisztus fénye

megvalósítani a közösségeiben. Nyilván, hogy tökéletesen ez nem sikerül, de valamilyen szinten azért
törekszünk rá. Jézus azt mondta: Szeressétek egymást! S Ő maga a legfőbb tanú erre a hősies szeretetre.
– Szerintem az a szent, aki maximálisan bele tud simulni az Isten akaratába, s meg tudja tenni, a legapróbb
dolgokban is azt, amit az Isten vár tőle – egészíti ki Andrea. Mert akkor van összhangban a tökéletessel, az
igazi szenttel. Ez a lényeg, szerintem. A küldetés akkor pedig már teljesen mindegy , hogy micsoda: lehet az
teljesen apró, akár a családban vagy valami háttérfeladatban kell tökéleteset alkotni.
– Zoli, tudjuk rólad, hogy a szentjánosbogár mozgalom keretében foglalkozol hosszú ideje kisebb-nagyobb
gyermekekkel. A gyerekközösségben hogyan nyilvánul meg az építkezés, hogyan tanítod őket a jézusi szeretetre?
– Az eredmények, úgy érzem, magukról beszélnek. Nincs módszerem, nincs tematikám. Én egyszerűen csak
szeretem őket. Az a tapasztalatom, hogy a gyermek gyakorlatilag visszatükrözi azt, amit kap és lát. Ezek a
gyermekek, bárhol megjelennek, sokszor mondják, látszik rajtuk, hogy nagyon szeretik egymást. És ez egy
óriási dolog. Az emberiség mindenféle izmusokban gondolkozik, mindenféle vallást gyakorolnak, pedig
semmi mást nem mondott Jézus, mint hogy szeressétek egymást. Én a magam egyszerű módján ezt igyekszem
a gyerekekkel megélni. A szeretet nyelvét tanítjuk nekik. Erről szól a bogárközösség.
– Berci atya, hogyan tudjuk a tanítást közvetíteni, felnőtt közösségekben?
– Szerintem ez jól működik, akár Harasztiban, akár Taksonyban nézünk körül. Mindenféle korosztálynak van
lehetősége, hogy közösségben megélje az Isten- és ember-szeretetet. Nyilván ez a kettő összefügg. Bármilyen
életállapotban megvalósulhat ez. Szervezünk kurzusokat, ebből felnőttek különféle közösségek. A Szentlélek
Szeminárium kapcsán összejárnak a csoportok, és működnek házasközösségeink.
– Kedves Andi, ti is tagja vagytok egy házasközösségnek.
– A Néri Szent Fülöp közösségbe járunk tizenkét éve. A közösség központi gondolata az, hogy mennyire
fontos a szeretet. Az alapító okiratunkba foglaltuk Szent Pál gondolatát, amelyet az efezusiakhoz írt levélben
fogalmazott meg: „Viseljétek el egymást szeretetben!” Néha azt látom, hogy a másiknak az elfogadása talán
kicsit nehezen megy, és fáj, ha csorbul a szeretet. Más vélemény, más hozzáállás, eltérő igények miatt néha
előfordulnak feszültségek. Az ilyen közösségi alkalmak mégis nagyon jók, az együttléteink során sok
gyümölcs terem, fontos számunkra, úgy érzem, hogy egymáshoz tartozunk.
– A nagyböjti idő különösen alkalmas arra, hogy tisztogassuk a cselekedeteinket vagy a gondolatainkat. Azt
tudjuk, hogy a Jóisten minden apró tettünket is figyelemmel kíséri. Mit tanít az Egyház, kedves Berci atya,
hogyan segíti lépteinket, hogyan használhatjuk ki a böjti időszakot a megszentelődésre?
– Sokan hajlamosak kihegyezni a nagyböjtöt arra, hogy húst nem eszünk, ételben, italban megtartóztatjuk
magunkat. Valójában emellett számtalan dolog van, amit az egyház ajánl nekünk, és ami által nagyon jól
felkészülhetünk az ünnepre. Így tudnám magyarázni: ha valamit megvonok magamtól, bármilyen téren, ott
hiány keletkezik, a lelkemben, a szívemben, s oda beléphet Isten. Tehát a böjt lényege, hogy helyet készítek
Istennek. Ez tehát az egyik pólusa a böjtnek, az önmegtartóztatás. A másik pólus, valami plusz dolgot tenni,
amihez lehet, kell egy kis erőfeszítés. Egy ötlet: ha valaki lusta, keljen fel 5-10 perccel korábban, már ez is
nagy dolog. A lemondás és a feladatvállalás révén az ember megtapasztalja, hogy egészen más lesz az ünnepe.
A Húsvét nem csak eljön, majd elmúlik, hanem érzi, hogy abban benne van a saját készülete, munkája,
izzadsága, teljesen másképp fogja megélni az ünnepet.
– Berci atya, hogyan tudnánk tehát összefoglalni a nagyböjt üzenetét a hívek számára?
– A nagyböjt alkalom arra, hogy kicsit közelebb kerüljünk az életszentséghez, ami egyáltalán nem
elérhetetlen. Mindenképpen törekednünk kell rá és a nagyböjti különféle kis önmegtagadások, plusz dolgok
megtétele, a jócselekedetek által az ember egyre inkább hasonlíthat a szent Istenhez, aki maga is a legjobbat
akarja az embernek. Nagyon fontos a gyónás, a nagyböjtben élnünk kell a gyónás lehetőségével. A gyónásban
az Isten megbocsátja, eltörli a bűneinket. Kegyelmet, erőt, vigasztalást, kiengesztelődést ad. Nagyon fontos
megszabadulnunk attól, ami teher számunkra, s egyben töltekezhetünk, meríthetünk Jézus Krisztusnak az élő
vizéből, a forrásából. Így lehet a szent páli szavaknak eleget tenni.
(A beszélgetés résztvevői – Horváth Bertalan,
Latinovics Zoltán, Latinovicsné Szabó Andrea,
Koczka Tamás, Koczka Tamásné)
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HIRDETÉSEINK
Nagyheti szertartások április 21-23-ig
Dunaharaszti Fő:
Nagycsütörtökön, Nagypénteken, április 21-22-én, a szertartások este fél 6-kor,
Nagyszombaton pedig délután 4 órakor kezdődnek. A körmenet kb. fél 6-kor kezdődik.
Dunaharaszti Liget:
Nagycsütörtökön, Nagypénteken, április 21-22-én, a szertartások este 7 órakor,
Nagyszombaton pedig este 8 órakor kezdődnek. A körmenet kb. fél 10-kor kezdődik.
Taksony:
Nagycsütörtökön, Nagypénteken, április 21-22-én, a szertartások este 7 órakor,
Nagyszombaton pedig este 8 órakor kezdődnek. A körmenet kb. este fél 10-kor kezdődik.
Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn ünnepi miserend van.
A húsvétvasárnapi szentmisén megszenteljük a húsvéti ételeket.
Április 30-án, szombaton este 8 órakor a taksonyi plébánián filmvetítéssel és imával
egybekötött megemlékezés lesz II. János Pál pápáról, a másnapi (május 1.) boldoggá
avatásra való készületben.
MEGVÁLTOZOTT MISEREND május 1-én:
Dunaharaszti Fő reggel 7 és du. 6 óra,
Dunaharaszti Liget reggel ½ 9 óra,
Taksony reggel ½ 9 óra (nem változik)
KÖZVETÍTÉS Rómából délelőtt 10 órakor II. János Pál boldoggá avatásáról.
Karitász majális a taksonyi Sziget étterem kertjében, május 1-én, vasárnap délelőtt 10 órától
A TAKSONYI TEMPLOM KINCSEI címen kiállítással egybekötött bemutató lesz a
taksonyi templomban, május 7-én, szombaton délután 5 órakor.
ELSŐÁLDOZÁSOK időpontjai:
a taksonyi templomban május 15-én, vasárnap de ½ 9 órai szentmisén.
a dunaharaszti nagytemplomban május 22-én, vasárnap de ½ 11 órai szentmisén.
BÉRMÁLÁS lesz a dunaharaszti nagytemplomban május 29-én, vasárnap de ½ 11 órakor.
EGYHÁZKÖZSÉGI BÁL május 28-án, szombaton este 6 órai kezdettel a dunaharaszti
Művelődési Házban.
Pünkösdhétfőn CSALÁDI NAPOT tartunk a dunaharaszti Főplébánián.
VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ lesz Szolnokon, június 24-25-én.
ÚRNAPI KÖRMENET június 26-án, vasárnap:
Taksonyban de ½ 9 órakor
Dunaharaszti Rákócziligeten de ½ 10 órakor, elsőáldozással összekötve
Dunaharaszti Fő de ½ 11 órakor
A TAKSONYI SZENT ANNA BÚCSÚ
Július 30-31-én lesz, szombat-vasárnap
A DUNAHARASZTI SZENT ISTVÁN BÚCSÚ
Augusztus 20-án és 21-én lesz, szombaton-vasárnap
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Mit mond a
II. Vatikáni Zsinat GAUDIUM ET SPES kezdetű lelkipásztori konstitúciója
a házasságról és a családról?
Most, a család évében szükségesnek tartjuk, hogy megnézzük, az egyháztörténet újkori mérföldköve: a II. Vatikáni
Zsinat milyen megállapításokat tett a házasság és család témakörében.
A Gaudium et spes (Öröm és reménység) lelkipásztori konstitúció 2. részének 1. fejezete a házasság és
család helyzetével foglalkozik. Megállapítja, hogy a
házasság és család intézményének méltósága nem
mindenütt ragyog egyforma fénnyel, mert a többnejűség,
a válás járványa, az úgynevezett szabadszerelem és
egyéb erkölcsi eltévelyedések elhomályosítják. A hitvesi
szeretetet az önzés megrontja. A mai gazdasági,
társadalom-pszichológiai és polgári állapotok súlyos
zavarokat okoznak a családban, és népesedési problémák jelentkeznek. Mindezek, s a társadalom mélyreható változásaival együtt járó nehézségek ellenére a
házasság és család intézménye fenntartja jelentőségét.
A konstitúció kiemeli a házasság szentségét, mint
kegyelmek forrását. Maga Isten a szerzője a házasságnak, mely különböző javakkal és célokkal rendelkezik, s ezek igen nagy jelentőségűek az emberi nem
fönnmaradása, az egyes családtagok személyes fejlődése
és örök sorsa, s magának a családnak és az egész társadalomnak méltósága, biztonsága, békéje és jóléte szempontjából.
Buzdítást ad, hogy a házastársak, akiket az apaság és
az anyaság méltósága és tiszte ékesít, szorgalmasan teljesítsék az elsősorban rájuk tartozó nevelés, különösen a
vallásos nevelés feladatát. A család a maga lelki gazdagságát nagylelkűen ossza meg más családokkal is. Ezért a
keresztény család, mely a házasságból, Krisztus és az
Egyház szeretetszövetségének képéből és az abban való
részesedésből ered, tegye mindenki számára láthatóvá –
részben a házastársi szeretettel, nagylelkű termékenységgel, az egységgel és a hűséggel –, az Üdvözítő eleven
jelenlétét a világban és az Egyház igazi természetét.
A hitvesi szerelemről azt írja, a szerelmet az Úr arra
méltatta, hogy különleges kegyelmével és a szeretet
ajándékával tökéletesítse és fölemelje. Ez az egyszerre
emberi és isteni természetű szerelem a házastársakat
szabad és kölcsönös gyöngéd érzelemmel, és tettekkel
bizonyított önajándékozásra vezeti. Messze fölülmúlja
tehát a pusztán erotikus vonzódást, amely ha önzésből
fakad, gyorsan és szánalmasan elenyészik. A kölcsönös
elkötelezéssel megpecsételt, főként pedig a Krisztusrendelte szentséggel szentesített szerelem testileg és
lelkileg fölbonthatatlanul hű marad jó- és balsorsban
egyaránt, és ezért idegen számára a házasságtörés és a
válás.
A házasságnak és a hitvesi szerelemnek természete
szerint az a rendeltetése, hogy utódoknak adjon életet és
fölnevelje őket. A gyermek a házasság legnagyobb ajándéka, és a szülők számára a legnagyobb kincs. A házastársak az emberi élet továbbadásának és fölnevelésének
feladatában, amit sajátos küldetésüknek kell tekinteni, a
teremtő Isten szeretetének munkatársaivá válnak. Feladatukat emberi és keresztény felelősséggel kell betölte-

niük. Ennek érdekében fontolják meg, mi válik a maguk
és a már megszületett, illetve születendő gyermekeik
javára; mérlegeljék továbbá a korviszonyokból és saját
társadalmi helyzetükből adódó anyagi és szellemi létfeltételeket, s végül vegyék figyelembe azt is, mit kíván a
családjuk, hazájuk, sőt az Egyház közjava.
A Zsinat tudja, hogy a mai életkörülmények sokszor
akadályozzák a hitveseket házaséletük harmonikus kialakításában: olyan helyzetbe juthatnak, hogy gyermekeik számát, legalábbis egy időre, nem növelhetik, s a
hitvesi szerelmi élet és a teljes életközösség sem tartható
fönn nehézség nélkül. Ha pedig a bensőséges házasélet
félbeszakad, nemritkán veszélybe kerülhet a házasság
egyik java, a hűség, és megsínyli azt a másik java: a
gyermek is.
Némelyek nem átallnak tisztességtelen megoldásokat ajánlani ezekre a problémákra, és nem rettennek
vissza még a gyilkosságtól sem. Az Egyház azonban
figyelmeztet, hogy nem lehet igazi ellentmondás az élet
továbbadásának és az igazi hitvesi szerelem ápolásának
isteni törvényei között. Isten az élet Ura, és az életet a
fogantatástól kezdve a legnagyobb gonddal oltalmazni
kell: az abortusz és a csecsemőgyilkosság szégyenletes
gaztett. – Az Egyház gyermekeinek ezekre az elvekre
támaszkodva a születésszabályozás terén sem szabad
olyan utakra lépniük, amelyeket a Tanítóhivatal az isteni
törvény magyarázatában elítél.
A házassággal és a családdal mindenkinek törődnie
kell. A családban a nevelésnél szükséges az apa aktív
jelenléte, az anya gondoskodása, anélkül, hogy háttérbe
szorulna a nő jogos társadalmi fölemelkedése.
A társadalom alapja a család, melyben különböző
nemzedékek élnek együtt és segítik egymást a nagyobb
bölcsesség megszerzésében. A polgári hatalom szent
kötelessége, hogy elismerje, óvja és erősítse a házasság
és a család intézményét, védje a közerkölcsöket és
segítse a családok boldogulását.
A tudósok: biológusok, orvosok, szociológusok és
pszichológusok nagyon jó szolgálatot tehetnek, ha kutatásaikat összehangolva törekszenek egyre jobban
megvilágítani azokat az ismereteket, amelyek erkölcsileg kifogástalan születésszabályozásra adnak módot.
A papok feladata, hogy igehirdetéssel, liturgiával és
más lelki segítséggel támogassák a házaspárokat,
nehézségeikben emberségesen és türelmesen erősítsék és
bátorítsák őket, hogy valóban sugárzó családdá váljanak.
A házastársak forrjanak össze a szeretetben, azonos
gondolkodásban és egymás kölcsönös megszentelésében, kövessék Krisztust, az élet forrását és hűséges
szerelmükkel is tanúskodjanak annak a szeretetnek
misztériumáról, melyet az Úr nyilatkoztatott ki a
világnak halálával és föltámadásával.
(Dr. Tömösy László)
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Kedves Házasulandók!
Szeretnénk megosztani Veletek a 2011 januárjában kezdődött jegyesoktatáson átélt élményeinket. Sok kedves
vendég házaspárral, rendkívüli emberekkel volt szerencsénk megismerkedni. Ismeretlenek voltunk egymás számára,
egy dolog volt közös bennünk, hogy Isten előtt akartunk (akarunk) házasságot kötni, így vállalni, hogy
keresztényként éljük további társas életünket is.
Láng András plébános úr vezette az előadásokat, és kedves barátai megosztották tapasztalataikat velünk, hogyan
kezeljük a nehézségeket, amelyekkel a hétköznapok során szembesülni fogunk. Fontos az Isten szeretete, az Istenhez
való tartozás és a tanításainak ismerete. Bemutatkozással kezdtük, mindenki elmondta, mivel foglalkozik, mióta
ismerik egymást.
A jegyesoktatás tudatosan felépített 11 alkalomból álló előadássorozat. Láng András plébános úr volt az, aki a
vallási tanításokat, imákat, egyháztörténeti előadásokat tartotta. Az élet különböző területein dolgozó emberek voltak
a polgári élet előadói. Volt gyermekorvos, aki sok hasznos tanáccsal látott el minket, mint például az abortusz
elkerülésének lehetősége, a keresztény életben elfogadott védekezési módszerek stb. Találkoztunk vallásos
nagycsaládos házaspárokkal, ahol az egyik család férfi tagja csecsemő mentőszolgálatnál ápoló, másik édesapa
közjegyzői kamaránál dolgozik, és szabadidejében a településünk hitéletét irányító testület polgári vezetője is
egyben, továbbá négy gyermeket nevelő fiatal mérnök párral, és nyugdíjas egyetemi tanárral is.
Minden előadó, akivel találkoztunk, abban erősített meg minket, hogy ha Isten segített megtalálni a szerelmünket,
akkor a házassággal megpecsételhetjük további közös boldog életünket, és együtt „csodákra” leszünk képesek. A
házasság során problémák felmerülhetnek, de türelemmel, szeretetben, hittel és imával minden megoldható.
Megtudtuk, hogy mostanában a házasságok nagyon magas százalékban válással végződnek, de a hitben gazdag
házasságok csekély százalékban végződnek válással.
Mi vártuk a csütörtök délutánokat, mert kíváncsiak voltunk mások életére, különböző élethelyzeteik megoldásaira.
Közben észrevétlenül egyre közelebb kerültünk a többi jegyespárhoz is.
Köszönjük, hogy a házaspárok megosztották velünk jó és rossz tapasztalataikat, amelyekről nemigen szoktak
beszélni, és felkészítették a párokat.
Tiszta szívből mindenkinek ajánljuk a jegyesoktatást, amiket Láng András plébános úr vezet.
Köszönünk szépen minden segítséget, amit kaptunk!
Tisztelettel: Farcsádi család

Ima a családokért
Dicsőséges Szentháromság,
minden szeretet és közösség forrása,
köszönjük Neked családunkat.
Bocsásd meg bűneinket,
amelyeket szeretteink ellen elkövetünk.
Támogasd testvéreinket,
akik házasságukban és
családi életükben hajótörést szenvedtek.
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt
áldozatos, tiszta szeretettel.
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban
napról-napra újjászülessünk.
Segítsd fiataljainkat,
hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait.
Áldd meg mindazokat,
akik a magyar családokért fáradoznak.
Szent Család – könyörögj érettünk!

József és Mária eljegyzése,
Raffaello festménye, XVI. sz.
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A jegyesoktatás szellemisége
„Aki hallgatja tanításomat, és tetteiben követi, hasonló a bölcs
emberhez, aki szikla-alapra építette házát. Amikor aztán
zuhogni kezdett a záporeső, és jött a hömpölygő áradat, kitört a
szélvihar, és nekirontott a háznak, az nem dőlt össze, mert
sziklára épült.”
(Máté evangéliuma 7, 24-25)

A házasságkötésre való felkészülés egyik fontos lépcsőfoka a jegyesoktatás, amely a házasélet vallásos szellemiségét
alapozza meg. A házasságkötést közvetlenül megelőző periódus egy rendkívül zaklatott, sok munkát, szervezést
igénylő időszak, melyben hétről-hétre, estéről-estére ajándékoznak az egyházi lelki vezetővel folytatott meghitt
beszélgetések olyan lelki, szellemi többletet, amellyel a résztvevők egyénként is, de méginkább párként többé
válnak.
A házasság évszázadok óta Isten kegyelméből köttetik. A házasság szentsége két ember között több mint egy földi,
írott szerződés, egymásnak tett ígéret. „Amit Isten egybekötött, azt ember szét ne válassza” – hangzik el az egyházi
ceremónia alatt.
A XXI. század felfokozott, felgyorsult világában az embereknek újra meg kell tanulniuk odafigyelni egymásra,
meghallgatni és megérteni párjukat. Ebben mutat irányt a jegyesoktatás. A szókapcsolat tökéletesen kifejezi a
mögötte álló gondolatiságot. A jegyesség a házasság előszobájaként funkcionál. Olyan szellemi hely, amelyet
tartalommal kell megtölteni ahhoz, hogy az oltár előtt nyílt szívvel és értelemmel fogadhassa az ember Isten
szentségét. Az oktatás szó pedig rávilágít arra, hogy Isten szavait nem elég olvasni, hallgatni, hanem tanulni és
értelmezni kell. Aki elhatározza magát, és a Jézus által járt rögös utat választja élete meghatározó irányaként, és
ennek egy stációjaként megáll egy olyan „lelki helyen”, ahol felveszi a házasság szentségét, ismerje és kövesse is
Jézus szent szavait. Ehhez fiatalnak, idősebbnek, ki-ki mikor ér a házasságkötés kapujába, el kell mélyednie saját
szellemében, hogy őszinte, tiszta szívvel fogadhassa örök hűségébe élete választottját.
A jegyesoktatáson a lelki vezető bizalmába fogadja a résztvevő párokat, nem ítélkezik, nem mér. A résztvevőknek,
mint egyéneknek és mint pároknak egyetlen feladata viszonozni a bizalmat az atya és a többi, eleinte idegen, később
egyre inkább jó ismerős, baráti pár felé. Nem egy kötelező tanfolyam ez, hanem egy beszélgetés-sorozaton résztvevő
közösség, amelyet Isten egyik szentsége karol át. A résztvevő párok mind-mind különbözőek, egyénként pedig még
színesebbek, de egy hatalmas erő, egy rájuk boruló szellemiség összeköti őket. Az előadásokat tartó plébános atya
vezetésével vallásos szellemiségben zajló esték során a házasélet buktatói és szépségei egyaránt napvilágra kerülnek.
A problémákra nem kész válaszokat adnak a meghívott előadók, házaspárok és a lelki vezető, hanem interaktív
módon a résztvevő párok is becsatlakoznak a folyamatba. Ezáltal személyiségük aktívabban fejlődik, érzelmi
intelligenciájuk, érzékenységük gyorsabban alakul át. A beszélgetéssorozat végére a jegyespárok lelki
egybefonódásuk által kapcsolatukban megerősödve távoznak.
A jegyesoktatás nem hittanóra felnőtt emberek számára, de kit bevezet, kit elmélyít hite megértésében. A hit itt is,
mint minden más területén életünknek a leginkább meghatározó irány. A vallás által érthetjük meg a legmélyebben,
de ezt tanulni is szükséges. A beszélgetéseket vezető pap elsősorban a vallásos szellemiséget teremti meg, egy olyan
légkört, amelyben szárnyalhatnak a résztvevők gondolatai, érzései, amelyeket egymással meghitten oszthatnak meg.
A jegyesoktatás lelki, hitbéli felkészülést ad a házaséletre. Szikla-alapot ahhoz, hogy a ház ellenálljon a viharnak. A
keresztény, vallásos életforma, az egymásra való odafigyelés, a tisztelet, a megbecsülés és a szeretet olyan pillérei a
házasságnak, melyeket egy életen át építeni, és erősíteni kell.

Kirch Anita és Érces Gergő
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Tanúságtétel a közösségek erejéről
Házas csoportok találkozója a dunaharaszti főplébánián
Ahol ketten vagy
hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok köztük én is – mondja Jézus
Krisztus, s ezekkel a szavaival hihetetlen bátorítást ad a
benne hívőknek.
2011. február 20-án, délután nem ketten vagy hárman, hanem legalább negyvenen gyűltünk össze Jézus
nevében a dunaharaszti főplébánián, azzal a szándékkal,
hogy a dunaharaszti és taksonyi egyházközségek
területén működő házastársi és imaközösségek megismerjék egymást, beszélgessenek az eddig megtett,
egyes közösségek esetében hosszabb, mások esetében
rövidebb útról, tapasztalataikról, élményeikről, örömeikről és problémáikról. A hozzászólásokból, a megannyi
apró tanúságtételből, az egymással megosztott értékes
gondolatokból mindannyian erőt meríthettünk a jövőhöz,
méghozzá a közösségben megélt jövőhöz. A „fiatalabb”,
egy-két éve, vagy akár csak néhány hónapja alakult
csoportok (ilyenek a tavaly őszi Szentlélek Szeminárium
áldása nyomán megalakult imacsoportok) és a már
„idősebb”, tapasztaltabb csoportok beszámolóiból kiderült: csodálatos dolog közösségben megélni a kereszténységünket, a hitünket és a Jézushoz tartozásunkat. A
közösségnek meg- és összetartó ereje van, amely igenis
támogatni képes a tagjait, ugyanakkor minden tag a
maga egyediségével és egyéniségével járul hozzá a
közösség lelki fejlődéséhez, egyre teljesebb kibontakozásához. A közösségeknek az egyház, Isten országának
építőivé kell válniuk. El kell hinnünk, hogy minél
erősebb ma a kapocs az egyes csoportok tagjai között –
de közösség és közösség között is! –, annál masszívabb
alapokon nyugodhat majd a jövő egyháza, ami nem más,
mint gyermekeink és unokáink egyháza!
Jó volt látni, hogy egyes közösségek milyen sokáig
együtt tudnak maradni, az egyik csoport például tizenharmadik éve létezik. Ilyen hosszú idő alatt minden
családban óhatatlanul felmerülnek gondok, magánéleti
problémák. Magunk, a saját erőnkből is nekifuthatunk,
hogy elhárítsuk a nehézségeket, megoldjuk a vitás
helyzeteket, de milyen gyakran szembesülünk azzal,
hogy bármennyire igyekszünk, ránk szakadó konfliktusaink maguk alá gyűrnek bennünket. Mindannyian
emberek vagyunk, és bizonyos élethelyzetekben könynyen hátat tudunk fordítani Istennek. És itt lép be a
közösség, mint olyan erő, amely segíti tagjait, hogy
kilábaljanak a mélypontokról, a hit által. A közösség
segít visszatalálni az Útra, az Úrhoz.
Arra is példát kaphattunk a beszélgetésen, hogy a
közösség válságba is kerülhet. Egyes tagok tovább
szeretnének lépni, még jobban megnyílni az emberek
és/vagy más közösségek felé, míg mások a meglévő
keretek között képzelik el továbbra is a csoport működését. Hallottuk, hogy az egyik közösség jelenleg épp
ilyen válságban van. Ugyanakkor nagy élmény volt
megtapasztalni, hogy milyen őszintén tudtak beszélni a
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gondjaikról. Megnyíltak előttünk, és mi imádkozunk
értük.
Jó, ha a közösségek találkozni tudnak – erre volt
példa a 2011. február 20-i esemény –, és megosztják
egymással örömeiket, nehézségeiket, töltekezni tudnak a
tanulságokból, egymásnak ötleteket adnak a továbblépésre, a megújulásra. Köszönjük András atyának és
Pákozdy Erzsikének a lelkes szervezést!
Egy idősebb barátom bölcsessége jutott eszembe.
Gyermekként felnézünk az idősebbekre. Amikor elérjük
a „felnőtt” kort, azt gondoljuk, hogy az idősebbek nem
értik ezt a mai világot, persze mi majd megmutatjuk.
Ahogy telik az idő, ráébredünk, hogy azért nekik is van
egy-két jó gondolatuk. Majd idős korunkban azt
mondjuk: bárcsak itt lennének tanácsot adni! A
közösségi találkozón azt éreztem, hogy az idősebb
közösségek komoly tapasztalattal rendelkeznek, amelyet
a fenti gondolatmenet alapján még akkor érdemes
megismernünk, amikor velünk vannak.
Jó volt látni, hogy amióta András atya megérkezett
hozzánk Dunaharasztira és Taksonyba, mennyi új közösség indult útjára. Mindenki megosztotta a többiekkel, mit
jelent számára a közösséghez tartozás. A sok éve működő házas közösségek mindannyian kiemelték a nehézségeket és a megtartó erőt: sok nehézségen át megmaradtak egymásnak, igaz barátságok születtek, és
segítik egymást a Jézushoz vezető úton. Az újabb közösségekben talán nagyobb a fiatalos lendület, nem találkoztunk még a közösséget érintő nagy nehézséggel. Az
igazi próba az lesz számunkra is, akkor derül ki,
mennyire tudunk egymásért tenni, lemondások árán is,
mennyire tudunk majd megújulni. Bizonyos idő után
egyébként is szükség van a megújulásra, hogy ne szürküljünk bele a megszokásokba, és újabb lendületet
kaphassunk. Ez a találkozó ezért is jó volt, mert a közösségek sokat tanulhatnak egymástól, és újabb lendületet
kaphatnak.
Örvendetes, hogy a tavalyi évben megtartott
Szentlélek Szeminárium gyümölcseként több imacsoport
született.
A közös ima, a szentírásolvasás, egymás örömeinek
és problémáinak megosztása, ezekben segítséget
nyújtani egymásnak; ezek voltak talán minden közösség
életében egyformán a legfontosabb feladatok. Több
házas közösségnél megfigyelhető, hogy a gyermekek is
együtt nőnek a közösséggel, közöttük is mély kapcsolatok alakulnak ki, és hitben, valamint családi háttérben
jó alapot kaphatnak.
Köszönjük, Urunk, hogy megalkottad és megtartottad közösségeinket! Hála és dicsőség Neked, hogy
megismerhettük egymást, ami által sok-sok tapasztalattal
és lelki élménnyel gazdagodtunk! Add, hogy közösségeink töretlenül fejlődhessenek a hitben és a szeretetben,
és valóban az egyház építőivé, a Te munkatársaiddá
válhassanak! Ámen!
Dunaharaszti 1. E.N.D. csoport
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Elavult fogalom a család?
Hála Istennek, mindketten szerető, boldog családban nőttünk fel,
ahol a hagyományos, családcentrikus, konzervatív, keresztény
családmodell és értékrend uralkodott, és ezen elvek szerint indítottak
szüleink útnak bennünket.
„A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek
egy testté.” – szól a bibliai írás. A mi családi életünk is
természetesen így kezdődött, amikor majd’ három évvel ezelőtt
összeházasodtunk. Igen, mindez számunkra természetes volt, hiszen
úgy gondoljuk, hogy ez a keresztény családi élet kialakításához
vezető egyetlen út.
Miért is gondoljuk így? Az idézet két üzenetet is hordoz magában.
Egyrészt a házasság szentsége nélkül elképzelhetetlen a keresztény
családi élet, másrészt pedig saját közös életünk kialakításához el kell
tudni szakadni a szülői háztól, és a szülői szeretetet meg kell, hogy
előzze a házastársunk iránt érzett szeretet.
Két, a mai társadalomban gyakran előforduló probléma.
A család a társadalom legkisebb egysége, mely a férfi és a nő
kapcsolatával, a házassággal kezdődik, majd a gyermekekkel válik
teljessé. Manapság sokan nem hisznek a házasság intézményében, és
élettársi kapcsolatban próbálnak teljes életet élni, és gyermeket
vállalni. Sokat töprengek azon, miért is félnek a mai fiatalok életre
szóló szövetséget kötni egymással? Nagyon sok indokkal
találkozhatunk, azonban a konklúzió mindig ugyanaz, nem mernek felelősséget vállalni a másikért, sőt saját
magukban sem bíznak meg, nem rendelkeznek biztos alappal közös életük kialakítását illetően. Az Isten előtt tett,
megszeghetetlen ígéretet torokszorítónak érzik, és az ilyenfajta elköteleződés nem fér bele a mai trendi, mindenki a
maga boldogságát és célját hajszoló világukba. A hagyományos családmodell mintha felborulni látszódna, mai
modern világunkban már mindent lehet, és a jól bevált, otthonról kapott mintákat sem sikk már követni.
“…sokan az unión belül azt mondták, az EU-ban elavult fogalom a család…” – ütötte meg fülemet minap egy, a
hírekben elhangzott mondat. Ha azok is, akik mindennapi életünk alakításában részt vesznek, és akiknek jó példával
kellene előttünk járniuk, így gondolkodnak, nem is szabad csodálkoznunk azon, hogy ilyen irányba halad
társadalmunk. Picit megnyugodtam azonban, amikor azt is hozzátették, hogy az európai unió magyar elnöksége az
egyik legfontosabb témának a családok kérdését választotta.
XVI. Benedek pápa a 2011. évet a családok évének nyilvánította. Mindez olyan értékekre hívhatja fel a figyelmet,
amit talán többen elfelejtettek, vagy nem kellőképpen őriznek. Ezért fontos, hogy világi és egyházi szinten egyaránt
foglalkozzunk a témával. Azért, hogy az a család, amely évezredek óta alkalmas és képes arra, hogy értéket
teremtsen, és közvetítsen, ne váljon elavult fogalommá, azért, hogy rávilágítson a keresztény családi élet
fontosságára és az igazán fontos családi értékekre.
Fiatal házasok lévén, gyermekek híján túl sok tapasztalattal nem rendelkezünk a családalapítás terén, de a kezdő
lépéseket úgy gondoljuk megtettük, és megfelelő alapot teremtettünk arra, hogy családi életünk jó irányba haladjon.
Fontosnak tartjuk, hogy az otthonról hozott értékek szerint alakítsuk további életünket is, és születendő
gyermekeinket is ezen értékek szerint neveljük.
Attól, hogy a szülői háztól elszakadtunk, természetesen nem jelenti azt, hogy ne tisztelnénk és szeretnénk szüleinket
és házastársunk szüleit, hiszen mindazt, amivé váltunk, ami lett belőlünk, és egymást is, nekik köszönhetjük.
A címben szereplő kérdéssel kapcsolatban a mi határozott álláspontunk tehát, hogy a család nem elavult fogalom.
Hiszen senki nem gondolhatja, hogy minden, ami régi, az egyben rossz is, pláne akkor, ha az egyben Isten szándéka
szerint is való.
A hiba bennünk, emberekben keresendő.
Anyakönyvvezetőként sokszor idézem útravalóul az előttem ülő párnak Sütő András szavait:
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuban sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli
hősnek, aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor épp a
legutolsó menedék. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata”.

Micheller Anita és Barna Tamás
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Az Egyházközségi testületek megújítása
Mindhárom egyházközségben újjászerveztük az Egyházközségi Képviselőtestületeket, amelyek újabb
tagokkal bővültek. Az időseknek, és akik nem tudták tovább vállalni a tagságot, megköszöntük sok éves
munkájukat.
A testületeket két csoportra osztottuk: a pasztorális és a gazdasági tanácsra.
Az elmúlt hónapokban a gazdasági tanáccsal megszerveztük az egyházközségi hozzájárulás (adó)
befizetésének intenzívebbé tételét, vagyis, hogy akikhez nem jutott el az Egyház, oda levelet és csekket
küldtünk. Megtárgyaltuk a legsürgősebb feladatokat, és elkezdtük azok megvalósítását. Pl. a Ligeten a
templom és a plébániakert rendbetételét, Taksonyban a templom csatorna és a vízelvezetés munkálatait,
valamint az öntözőberendezés olcsóbb működtetését, a dunaharaszti nagytemplomban a templom
csatornarendszerének kijavítását.
A pasztorális tanáccsal pedig az egyházközségi lelkipásztori feladatokat beszéltük meg, valamint az
egyházi ünnepek méltó megtartásának szervezési munkálatait. Arról is tárgyaltunk, hogy a lelki életet
hogyan tudnánk még jobbá tenni egyházközségeinkben.
Mindhárom egyházközségben nagy lelkesedéssel fogtak hozzá a feladatok megvalósításához a
képviselők. Köszönjük munkájukat, és további kitartást kívánunk nekik.
Kijelöljük majd ünnepélyes beiktatásuk időpontját is, ha a Püspök atya jóváhagyja a névsort.

András atya
*****

A Dunaharaszti Német Önkormányzat és katolikus egyházközségek
együttműködése
A Dunaharaszti Német Önkormányzat (DNÖ) feltett szándéka, hogy a hozzá kapcsolódó civil
szervezetekkel, az oktatási intézményekkel keretbe foglalt, egyértelmű együttműködési megállapodásokkal
rendelkezzen. Ezekben közös célokat és a közös munkát határozunk meg.
A DNÖ számára nagyon fontos, hogy a katolikus egyházzal közösen, vele együttműködve és egyeztetve
bonyolítsa rendezvényeit, hiszen a svábok által megünnepelt események alapja szinte minden esetben
vallásos eredetű. A 2007-ben megalakult Heimatland Harast Alapítvány ötlete volt, hogy a német civil
szervezeteket, intézményeket, a város vezetését és első ízben megkérve a katolikus egyházat bevonja egy
civil plattformba, mely a Sváb Keresztény Kerekasztal nevet kapta. A kerekasztal rendezvényei a
dunaharaszti katolikus plébánián, minden hónap első hétfőjén kerülnek megrendezésre, ahová Láng András
plébános atya meghívott vendég. Ezzel a starttal alakult ki a város német kulturális programjait,
rendezvényeit, aktuális problémáit és feladatait felvonultató, párbeszédet megalapozó helyszín a katolikus
egyház számára is.
Azóta több, évenként permanensen megrendezésre kerülő rendezvényen vállal tervezetten szerepet a
katolikus egyház, csak néhány programot és feladatot megemlítve: Tájházi Betlehemes, Tájházi
Kenyérünnep, folyamatos publikáció a Heimatland Harast magazinban, sikeres létrehozása a Kegyeleti
Emlékpark vállalkozásnak.
A 2010-es választások után a DNÖ komolyabb kapcsolatiságot tervezett az egyházzal, elsősorban segítséget
kíván nyújtani a fiatalok számára a vallás megismertetésében és gyakorlásában. Év elején, a DNÖ
elnökeként, meghívást kaptam az aktuális egyházközségi gyűlésre, ahol kifejtettem együttműködési
szándékukat. Ennek eredményeként a tájház idei húsvéti gyermekrendezvényén (2011. április 23. szombat,
de 9 óra) az általános gyermekprogramokon kívül ima tanítás és egyházi ének tanítás is lesz Gintner Orsolya
hitoktató segítségével, illetve a körmeneten a német nemzetiség viseletben, egységesebben és aktívabban
vállal majd szerepet. A későbbiek folyamán, aktuális rendezvényeinken, az egyházzal közös koncepcióban
gondolkodunk majd, s reméljük a fáradozások meghozzák a kívánt sikert.

Wágner László
DNÖ elnök
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Ha nem lehetsz sztráda, légy egyszerű ösvény.
Ha nem lehetsz Nap, légy csak csillag.
Nem a méret az, amivel nyersz vagy vesztesz.
Légy abból a legjobb, ami vagy, bármi is légy!
/Douglas Mellock/

Akik gyermekeinket nevelik… 7/
Arnóti-Szanyi Éva óvónő
A Baktay Ervin Gimnáziumban érettségizett, ezután óvónőként
helyezkedett el a dunaharaszti Mese Óvodában, majd a Napsugár
Óvodában. Közben diplomát szerzett a Szekszárdi Pedagógiai
Főiskola levelező tagozatán (1999) és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán (2009). 16 éve van a pályán. Tavaly férjhez
ment, Taksonyba költözött, első gyermekét várja. Aktív tagja a
dunaharaszti és az újonnan alakuló taksonyi református gyülekezetnek. Férje hívő katolikus.
Sajnos, a négyből egyik gyermekem sem járt hozzá. Nem úgy jött ki a
lépés. De „kívülről” figyelgettem őt. Nála izgalmas dolgok történnek.
A farsang egy hétig tart, mert van pizsama- és rongyos bál is, március 15-e előtt lázasan készül a csoport saját
címere és zászlaja, a mesék megelevenednek, és mindig-de mindig jut mosoly… még az anyukáknak is. A fiatalos
vidámság és könnyedség mögött átgondoltság és sok készülés van. Éva munkája is példa rá, hogy élet fakad ott,
ahol a szakértelem a szeretet szolgálatába áll, és mély Isten-hit táplálja.
– Vérbeli óvónő vagy. Mikor gondoltál rá először, hogy
kicsikkel foglalkozz?
– Érdekes, korábban soha nem gondoltam rá, még a
gimiben sem. A virágkötészet vonzott. Édesanyám
kertész, tetszettek a virágok, és mindenképpen olyan
munkát szerettem volna végezni, amihez kézügyesség
kell. Úgy éreztem, a kézműves, manuális tevékenységek
valók nekem. Azután, amikor Badacsonyi Ági, a
barátnőm, a református ifiből óvónő lett, megtetszett
nekem is ez a hivatás. Így érettségi után először
„altatós” óvó néni lettem, közben végeztem a főiskolát.
– A Napsugár oviban a te csoportod faliújságján mindig
nagyon izgalmas munkák vannak kitéve. Érdekes
technikákkal dolgoztok, sok közös, csoportos munka
van, és amellett, hogy ezek az alkotások esztétikusak,
rendkívül életteliek is. Látszik, hogy itt nem
sablonokból, előre gyártott kreatív-hobby alkatrészekből, félig-meddig az óvónő által összeállított
dolgokról van szó. Te témát és technikát adsz a kezükbe,
de azután ők alkothatnak. Mozoghat a kezük, működhet
az agyuk. Ez nagyon tudatos szemléletre vall. Tanultad,
vagy ösztönösen jön?
– Az a baj, hogy sablonokban gondolkodunk. Kis
koromban én is sablonosan rajzoltam. Ez megöli a
valódi kreativitást. Már kiscsoportban fel kell
szabadítani a gyereket: maszatoljon, merjen alkotni! Az
emberábrázoláshoz is sokan túl sablonosan nyúlnak,
már kis- vagy középső csoportban erőltetik a „Pont-pont
vesszőcskét”, és irányítják a gyermeket. Nem szabad,

sablonossá teszi az ábrázolást. Ebbe legkorábban iskola
előtt szabad besegíteni, de akkor is csak abban az
esetben, ha valamiért nagyon nem megy. A szülők is
gyakran izgulnak, aggódva kérdezik: „A másik gyerek
már milyen szépen rajzol, nem baj, hogy az enyém még
nem?” – Nem baj. Minden gyerek más. Csoda az,
ahogyan egy gyerek egyik napról a másikra egyszer csak
elkezd rajzolni. Akkor érik meg a kis csontozata, a
gondolkodása. Ha sablont adunk neki, utána már nem
hajlandó többet magától rajzolni. Azt hiszi, hogy a
sablonnal rajzolt figura az igazi, és ő úgysem tud olyan
szépet.
– Egyszer Molnár V. Józseftől, a neves néplélekrajzkutatótól hallottam – ő gyermekrajzok elemzésével is
foglalkozik –, hogy ha a gyermeknek megtanítjuk,
hogyan „kell” pl. cicát rajzolni, avval hihetetlen kárt
okozunk. Lehet, hogy addig a cicája nem nagyon
hasonlított egy „igazi” cicára, viszont élő volt: része
egy eleven, gazdag gyermeki mesevilágnak. Az a cica
mozgott, történtek vele dolgok, egy egész világnak a
része volt. Abban a pillanatban, hogy a kicsi megtanul
„szép cicát” rajzolni, a figura elveszíti a mélységét.
Kiüresedik, eltűnik körüle a mesevilág.
– Molnár V. Józsefet nem ismerem, de gyermekrajzelemzést én is tanultam a Bárczin. Nagyon érdekes
terület ez! Rengeteget ki lehet olvasni a gyerekek
rajzaiból! Sok minden kiderül a családi háttérről.
Sokszor a kicsi nem képes tudatosan megfogalmazni, mi
a baj, de a rajzaiban előjön. Volt például egy kisfiú, aki
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az apukáját mindig nyitott szájjal rajzolta le: összes fog,
nyelv, garat, minden látszott. Ebből egyértelmű volt (a
családi hátteret is ismerve), hogy az apa mindig ordít
otthon. A kicsi így érzékelte őt.
– Miért érezted fontosnak, hogy gyógypedagógiát
tanulj?
– Tudtam, és éreztem, hogy a meglévő tudásom és
gyakorlatom már nem elegendő, valamint a mindennapokban azt éltem meg, hogy egyre több az olyan
kisgyermek, aki egyéni bánásmódot igényel, és én nem
találom meg hozzá a kulcsot.
Ezután jelentkeztem a Bárczi Gusztáv pedagógiai
főiskola pszicho-pedagógiai szakára, és kezdtem el
kutakodni a különböző terápiák, illetve fejlesztési
lehetőségek között. Így jutottam el a rajz és a játék
megfigyelésig, amely a terápia szempontjából is e
korosztálynak igen kiváló, valamint a mesékig. Az
óvodai csoporton belül nagyon sokat hasznosíthatok, de
van, ami inkább kis létszámú csoportban vagy egyéni
foglalkozáson működik, mint például a játékterápia.
Hermann Alice igen summásan írja le egyik könyvében,
hogy a régi nevelő önmagából indul ki, a maga céljaiból
és gondolataiból, az új nevelő viszont a gyermeket nézi,
és őt próbálja megérteni.
Talán ez a legnehezebb, hiszen az ember néhány évnyi
munka után azt gondolja, van már olyan rutinja, hogy
nem okoz neki gondot egy-egy nevelési szituáció. Ám
egyre több olyan „akadály”, és „magas hegy” tárult
elém, amit az alap felszerelésemmel (óvónői diploma)
már nem tudtam megmászni. Próbáltam azt a látásmódot
érvényesíteni, ami az orvos sajátja is. Nem a tüneten
kell fennakadni, hanem a mögötte álló alapbajhoz kell
eljutni. Fontos, hogy azok a gyermekek, akik valamilyen
problémával küzdenek, időben megkapják a megfelelő
segítséget, amíg nem alakul ki a különböző lelki
traumákból maradandó probléma. Fontos, hogy
észrevegyük jelzéseiket, reakcióikat, megnyilvánulásaikat. Valaki egyszer ezt így fogalmazta meg: „A
megelőzésen dolgozz: Építs korlátot a szikla csúcsán, ne
pedig kórházat a lábánál.”
– Változnak a gyerekek?
– Igen. Elképesztő tudásanyaggal rendelkeznek. A
hihetetlen intelligencia mellé ugyanakkor gyengébb
szociális képesség társul a mostani gyerekeknél. Kevés a
barátjuk, egy csoporton belül sokkal több gyerek van
peremhelyzetben, mint korábban. A tárgyi tudásuk
meglepő, ugyanakkor alacsony a problémamegoldó
képességük. A „majd az óvó néni megoldja” attitűd a
jellemző.
– Ki vagy mi a felelős ezért?
– A felnőttek mindent a gyerek „feneke alá tolnak”.
Nem állítják őket probléma elé. Az iskolát előkészítő
feladatok között vannak problémamegoldást kereső
kérdések. Nagyon érdekesek a válaszok! Például arra a
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kérdésre, hogy „Hervad a cserépben a virág. Mit
csinálsz?”, a gyerekek többsége azt feleli, hogy –
„Kidobom”! Vagy az „Ijesztő műsor megy a tv-ben, mit
teszel?”– kérdésre az adekvát válasz, ugye az lenne,
hogy „kikapcsolom”. Ehelyett a gyerekek válasza:
„magamra húzom a takarót” – és félnek tovább! Igaz, a
kicsik néha szeretnek félni… Sokszor nagyon
elszigeteltek. Az óvodai játékok segítik a gyerekeket,
hogy megéljék a közösséget. Azon is sok múlik, mi
milyen példát mutatunk. Ha azt éli meg a családban,
hogy hozzánk jönnek vendégek, barátok, rokonok, ha
azt látja, hogy a szülő jól érzi magát az oviban, akkor ő
is jól fogja érezni magát a közösségben. Ezért
szerveztünk a csoportomban ún. Zümmögő partikat,
kirándulásokat, Hegyhengergető túrát – ezek mind a
szülőkkel közös programok voltak. A csoportot pedig
elvittük a tűzoltóságra, a mentőállomásra, kenyérgyárba
– ez nagyon meghatározó közösségi élmény tud lenni a
gyerekek számára. Nálunk a szülők is aktívak voltak:
őket is közösséggé formálták a programok. Sajnos
ezeket a jó kezdeményezéseket korlátozták.
– Téged építő embernek ismerünk: mindig azt keresed,
mit lehetne valami jobbat, többet csinálni, hogyan
lehetne magasabbra emelni a meglévőt. Megfordultál a
bohóc-doktoroknál,
szerettél
volna
ökumenikus
keresztény óvodai csoportot indítani… Gondolkodsz
még keresztény oviban? Most mi foglalkoztat?
– Most érdekes, hogy otthon vagyok, és várom a
kisbabánkat, közben azon gondolkodom, mit lehetne
csinálni, amig három évig otthon vagyok. A terápiák
mellett a tehetséggondozás is nagyon érdekel. Ez
nagyon fontos terület. Már az óvodában kiderül a
tehetséges gyerekekről, hogy valamiben kimagaslóak, és
ezek nem feltétlenül a „jó” gyerekek. Tudni kell
felismerni őket, de ez még önmagában kevés. Érteni kell
hozzá, hogyan kísérjük, támogassuk őket. Nemrég
riportot hallottam a Kossuth Rádióban a Géniuszportálról. Vannak ún. tehetség-pontok, amelyek
segítenek észrevenni, majd irányítani a tehetséget.
Férjem a dunaharaszti Dózsa György úti Nyelvoktató
Házat vezeti. Gondolkodtunk azon, hogy elkezdenénk
egy alternatív iskolát, mint amilyen a Waldorf. De éppen
ők például hihetetlen tárgyi feltételeket követelnek.
Ezeknek mi nem tudunk eleget tenni. Jó lenne
keresztény óvoda is, de úgy érzem, már túl sok a
magánovi itt Harasztiban, talán nem lenne erre elég
igény. Most, egyre inkább a tehetséggondozás
foglalkoztat.
Megváltoztatott engem az, hogy férjhez mentem.
Péterem olyan ember, aki biztat, hogy bontogassam a
szárnyam, merjek hinni magamban. Még nem tudom
pontosan, milyen utam van, merre kell mennem. A játékés meseterápia érdekel, és a tehetséggondozás.
Régen mindig azt gondoltam, hogy nekem valami
nagyot kell véghezvinnem, tudod, mint Teréz anya.

2011. Húsvét

Krisztus fénye

Aztán rájöttem, Isten rámutatott, hogy ott legyek a
lehető legjobb, ahová Ő helyezett, hát erre törekszem.
– Hívő ember vagy, a református gyülekezet aktív tagja.
Hogyan függ össze a hited a munkáddal?
– A napi munkámban, ha nincs bennem valami plusz,
akkor nem tudok adni sem. Koldusszegényen nem lehet
adni. A gyerekekre is másképp nézek. Ha belegondolsz,
hogy a szülők a legfontosabbat bízták rád… Ezt a
gyermeket várták, örültek neki, és azután rám bízzák,
milyen nagy dolog is ez! Töltődöm a közösségben, a
gyülekezetben. Taksonyban református parókiát tudtunk
vásárolni, és felújítani. Hihetetlen összefogással
formálódott az egész! Olyan emberek is jöttek, akik
azelőtt nemigen jártak templomba, gyülekezetbe. Jöttek
segíteni, építeni, hoztak anyagot – és most jönnek
vasárnap is. A közös munka összehozta az embereket.
Remek közösség alakult! Kicsi a templomunk, kb. ötven
fő fér el, de vasárnap mindig tele van.
– Közeledik a húsvét. Mit jelent számodra ez az ünnep?

– Nálunk, reformátusoknál egy kicsit más a böjti
időszak. Egyénileg vállalhatunk felajánlást. Nincs
hústilalom, de igenis lemondhatunk olyan dologról,
amihez ragaszkodunk. Lelkészünk, Faragó Csaba
vezette be, hogy a húsvét vasárnapot temetői áhítattal
kezdjük. Hajnalban összegyűlünk a keresztnél, Csaba
tart egy rövid áhítatot, azután együtt egy volt
gyülekezeti tag, presbiter sírjához vonulunk, és ott
imádkozunk. Mintegy elvisszük a feltámadás örömhírét.
Azután persze van a templomban ünnepi istentisztelet,
kettő is, hiszen sokan vagyunk. De ezek a húsvét
hajnalok nagyon szépek, és nagyon fontosak számomra.
Ha így indul az ünnep, akkor jó lesz a többi is.
– Van-e példaképed?
– Pál apostol. Annyi nehézség, annyi megpróbáltatás éri,
és mégis tud Istenre nézni. Mindig eszembe jut, hogy az
én hitem nincs megpróbálva. Annyi minden érte Pált,
megkövezték, stb., és mégis mindig kitartott Isten
mellett! Én vajon hogyan viselkednék? Erős hite van. Ő
példa számomra.

(Pozsgai Nóra interjúja)
Mécs László, O.Praem.
VALAMI NAGYON TETSZETT NÉKEM
(A pesti Ranolder Intézetnek)
Tavasszal Pesten bandukoltam
a nagykörúti forgatagban
s valahonnan szép süldő-lányok
jöttek sietve, majdnem trappban,
nagy lendülettel, piros-szépen
s megvallom, mindez tetszett nékem.
Minden kézben virágos ág volt,
másik kezükben hosszú spárgán
félméter széles nagy léggömbök
lengtek lilán, pirosan, sárgán,
zölden, fehéren, barnán, kéken
és mindez nagyon tetszett nékem.
Mögöttük fehér-pillangós, nagy
bóbitával ment az apáca
nem ecet-arccal s nem oly szívvel,
mely a gyermek-vágyat kijátsza:
vastag anya-szövetben, kéken.
Megvallom, ez is tetszett nékem.
Szép a vidámság, tavasz-jókedv,
szép a virágos tavasz-álom,
ha valaki vigyázva virraszt
és féket tart szeretet-szálon:
ne bukjon el a láb a vétken!
Bor, tréfa, báj így tetszik nékem!

Valamikor víg tavaszomban
így jártam én is, ó bevallom,
egész májusfákat cipeltem
a szívem lengett, mint bíbor-ballon
minden magyar-lakott vidéken
és mindez nagyon tetszett nékem!
Barátaim reszkettek értem,
a püspökök aggódtak értem,
nem látták, hogy mögöttem Jézus
járt titkon és bármerre tértem,
szeretetből volt gyeplőm-fékem:
én tudtam s nagyon tetszett nékem.
… A süldő leányok elsiettek,
felálltam egy körúti padra,
hogy lássam még, miként libegnek
léggömbjeik lengőn, dagadva
zölden, pirosan, sárgán, kéken
s kimondhatatlan tetszett nékem.

Bordi Zsigmondné Katica (néni) ajánlásával,
aki a pesti Ranolder Nőnevelő Intézet diákja
volt annak idején. Köszönjük szépen.
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA

A BŰNBEESÉS
Isten végtelenül jó, és minden, amit csak alkotott, jó. Mégsem futhat el senki sem a természetünkben jelenlévő rossz
és szenvedés – amelyek szorosan kötődnek teremtményi mivoltunk korlátaihoz – és mindenek felett az erkölcsi rossz
problémája elől. Honnan van a rossz? „Kerestem, hogy honnan van a rossz, de választ nem találtam” – mondotta
Szent Ágoston (Vallomások 7,7,11) Az ő fájdalmas kutatása csak akkor jutott céljához, amikor megtért az élő
Istenhez. Mert a „bűn titkát” [2Tesz 2,7] csak a hit titkának [1Tim 3,16] fénye tudja megvilágítani. Az isteni szeretet
kinyilatkoztatása Krisztusban feltárja mind a rossz eláradását, mind a kegyelem túláradását (vö. Róm 5,20). A rossz
eredetének kérdésével kell most szembenéznünk, de tekintetünket arra emeljük, és egyedül Őrá: Aki legyőzte a
rosszat (vö. Lk 11,21-22; Jn 16,11).

I. Ahol eláradt a bűn, ott túláradt a kegyelem
A bűn ténye
Az emberiség történelmében jelen van a bűn. Hiábavaló törekvés lenne ezt tudomásul nem venni, homályos
tényének más nevet adni. Ahhoz, hogy megkíséreljük megérteni, mi is voltaképpen a bűn, szükséges előbb
megismernünk az Isten és az ember között fennálló szoros köteléket, mert ezen kapcsolaton kívül, a bűn okozta
rosszról az álarcot nem lehet letépni. A bűn igazi lényege abban áll, hogy Istent elutasítja, vele szembehelyezkedik,
és azt akarja folyton elmélyíteni az emberek életében és a történelemben.
A bűn ténye – de különösképpen a kezdetek bűne – csak az isteni kinyilatkoztatásban kap megvilágítást. Annak
ismerete nélkül ugyanis, hogy Isten mit adott nekünk, nem lehet tisztán megismerni a bűnt. Megkíséreltek neki olyan
magyarázatokat adni, hogy voltaképpen nem más, mint a fejlődés hozta hiba, pszichológiai gyengeség, tévedés, az
egyetlen társadalmi szerkezet kikerülhetetlen következménye stb. Egyedül csak Istennek az emberről alkotott terve
ismeretében lehet megérteni azt, hogy a bűn visszaélés azzal a szabadsággal, amit Isten a teremtett személyeknek
azért adott meg, hogy szeretni tudják őt, és szeretni tudják egymást is.

Az eredeti bűn – lényeges hitigazság
A kinyilatkoztatás kibontakoztatásában lett egyre világosabbá a bűn ténye is. Bár az Ószövetségben élő Isten népe
valamilyen formában ismerte az ember fájdalmas állapotát a Teremtés könyvében elbeszélt bűnbeesés történetének
megvilágítása szerint, de nem tudta megérteni ennek a történetnek a végső jelentését, ami csak Jézus Krisztus
halálának és feltámadásának fényében tárulkozott fel (vö. Róm 5,12-21). Meg kellett ismerni Krisztust, mint a
kegyelem forrását, hogy megismerhető legyen Ádám, mint a bűn forrása. A vigasztaló Lélek, akit a feltámadott
Krisztus küldött, azért jött el, hogy „meggyőzze a világot a bűnről” [Jn 16,8], és kinyilatkoztassa azt, aki annak
Megváltója.
Az eredeti bűnről szóló tanítás – mondhatjuk így is: – „visszája” annak az örömhírnek, hogy Jézus minden ember
Üdvözítője, hogy mindenki rászorul az üdvösségre, és az üdvösség mindenkinek felajánlott valóság Krisztus
kegyelméből. Az Egyház pedig, akinek birtokában vannak Krisztus gondolatai (vö. 1Kor 2,16), tudja jól, hogy nem
lehet beszélni az eredeti bűnről adott kinyilatkoztatásról úgy, hogy ne lennénk figyelemmel Krisztus misztériumára.

A bűnbeesés történetének olvasásához
A bűnbeesés története (Ter3) képes beszédet használ, de döntő eseményt állít, azt a tényt, hogy az ember,
történelmének kezdetén, elbukott (vö. Gs 13,1). A kinyilatkoztatás ad bizonyságot a hitnek arról, hogy az emberiség
egész történelmére rányomja a bélyegét az eredeti bűn, amelyet ősszüleink szabad elhatározásukkal követtek el (vö.
Trienti zsinat: DS 1513; XII. Piusz: DS 3897; VI. Pál: beszéd 1966. július 11-én).

II. Az angyalok bukása
Annak hátterében, hogy ősszüleink az engedetlenséget választották, ott áll a kísértő szava, amely szembehelyezkedik
Istennel (vö. Ter 3,1-59), és ezek a szavak – az irigység folytán – az embert a halálba taszítják (vö. Bölcs 2,24). A
Szentírás és az Egyház hagyománya ebben a létezőben egy bukott angyalt lát, akit sátánnak vagy ördögnek nevez
(vö. Jn 8,44; Jel 12,9). Az Egyház tanítja, hogy ez kezdetben jó angyal volt. Isten teremtménye. „Az ördögöt pedig
és a többi démonokat Isten teremtette természetük szerint jónak, és ők maguktól váltak gonosszá.” (IV. Lateráni
Zsinat 1215-ben: DS 800)
A Szentírás beszél ezeknek az angyaloknak a bűnéről is (vö. 2Pét 2,4). Ez a bukás a szellemi teremtmények szabad
elhatározásával történt, ők végérvényesen és visszavonhatatlanul elutasították az Istent és az Ő országát. E lázadásra
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történik utalás a kísértő szavaiban, amelyekkel az ősszüleinkhez fordult: „Olyanok lesztek, mint az Isten.” [Ter 3,5].
Az ördög „bűnös kezdettől fogva” [1Jn 3,8], „a hazugság atyja” [Jn 8,44].
Az angyalok választásának jellege az, hogy visszavonhatatlan, ám ez nem a végtelen isteni irgalom gyengeségére
mutat, hanem arra, hogy ők olyan bűnt követtek el, amely megbocsáthatatlan. „Bukásukat nem követhette bűnbánat,
ahogy az ember halála után sincs lehetőség a bűnbánatra.” (Damaszkuszi Szent János: F.o. 2,4)
A Szentírás állítja annak rombolni akaró befolyását, akit Jézus úgy hív, hogy „gyilkos kezdettől fogva” [Jn 8,44], aki
megkísérelte Jézust is eltéríteni attól a küldetésétől, amit az Atyától kapott (vö. Mt 4,1-11). „Az Isten Fia azért jelent
meg, hogy szétrombolja a sátán művét [1Jn 3,8]. Művében pedig a következményét illetően a legsúlyosabb az volt,
hogy hazug módon az embert az Istennel szembeni engedetlenségre csábította.
A sátán hatalma azonban nem végtelen. Ő nem több mint teremtmény, hatalmában áll mindazt megtenni, amit a
tiszta szellem megtehet, de mindig csak teremtmény marad; nem tudja feltartóztatni Isten országának épülését. Bár a
sátán a világban Isten ellen és az ő Krisztusban fennálló országa ellen ténykedik, bár tevékenységének súlyos
következményei vannak mind az egyes ember, mind az emberi közösségek életében, – minthogy szellemi létező és
közvetlenebbül hat, mint a fizikai természet –, de tevékenységét az isteni gondviselés engedte meg, amely az ember
és a világ történelmét erőteljesen és gyengédséggel irányítja. Nagy titok az, hogy Isten miért engedi meg a sátán
tevékenységét, de „mi tudjuk, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik” [Róm 8,28].

III. Az eredeti bűn
A szabadság próbája
Isten az embert saját képmására teremtette és barátságába fogadta. Az értelmes teremtmény, az ember, csak úgy
élheti meg ezt a barátságot, ha Istennek szabadon aláveti magát. Ezt fejezte ki az a tilalom, amely az embernek
megparancsolta, hogy nem ehet a jó és a rossz tudásának fájáról, „mert azon a napon, amikor róla eszel, meg fogsz
halni” [Ter 2,17]. „A jó és a rossz tudásának fája [Ter 2,17] szimbolikusan azt a határt jelöli ki, amit az ember át
nem léphet; mivel teremtmény, szabad döntéssel el kell ismernie ezt, és bizalommal tiszteletben kell ezt tartania. Az
ember függ a Teremtőtől, alávetettje a teremtés törvényeinek és azoknak a parancsoknak, amelyek a szabadság
használatát szabályozzák.

Az ember első bűne
Az ember, az ördögtől megkísértvén, hagyta, hogy szívéből kiirtsák a Teremtője iránti bizalmat (vö. Ter 3,1-11), és
visszaélve szabadságával, engedetlen lett Isten parancsa iránt. Ez az ember első bűne (vö. Róm 5,19). Ezután minden
bűn az Isten iránti engedetlenség lesz, és az Ő jóságába vetett bizalom hiánya.
Az ember, ezzel a bűnével, magát Isten elé helyezte, sőt megvetette Istent; magát választotta Istennel szemben, saját
teremtményi állapotának követelményeivel szemben, s ezzel együtt a saját java ellenére. A szentség állapotában
teremtett ember arra rendeltetett, hogy Isten jóvoltából teljesen „átistenüljön” dicsőségben. Az ördögtől elcsábítva ő
akart olyan lenni, „mint az Isten” (vö. Ter 3,5), de „Isten nélkül, az Istent megelőzve, és nem az Isten szerint”
(Hitvalló Szent Maximosz: Ambig.).
A Szentírás bemutatja ennek az első engedetlenségnek a drámai következményeit is. Ádám és Éva azonnal
elveszítették az eredeti szentség kegyelmét (vö. Róm 3,23). Féltek az Istentől (vö. Ter 3,9-10), akiről torz képet
alkottak: azt, hogy ő olyan Isten, aki féltékeny az előjogaira (vö. Ter 3,5).
Szétrombolódott az összhang is, amelyben ők az eredeti igazság kegyelméből éltek: a lélek szellemi képességeinek
uralma a test felett összetört (vö. Ter 3,7); a férfi és a nő közötti egységet feszültség rombolta le (vö. Ter 3,11-13);
kapcsolataikra ráütötte bélyegét a rendezetlen kívánság és a másik feletti uralomvágy (vö. Ter 3,16). A teremtett
világgal való harmónia is széttört; a látható világ az ember számára idegen és ellenséges lett (vö. Ter 3,17-199. Az
ember miatt a teremtés „az esendőségnek lett alávetve” [Róm 8,20]. És végül valósággá lett az a következmény is,
amit az engedetlenség esetére Isten nyíltan kilátásba helyezett (vö. Ter 2,17): az ember visszatér a porba, amelyből
vétetett (vö. Ter 3,19). A halál belépett az emberiség történelmébe (vö. Róm 5,12).
Az első bűn elkövetése után a bűn valóságos áradata öntötte el a világot. Testvérgyilkosságot követett el Kain
Ábelen (vö. Ter 4,3-159, egyetemes romlás lett a bűn következménye (vö. Ter 3,16; 6,5-12); Róm 1,18-32), még
Izrael történelmében is gyakran nyilvánvalóvá lett a bűn, főként a szövetség Istenéhez való hűtlenségben és Mózes
Törvényének megszegésében; de Krisztus feltámadása után is a keresztények között, a bűn különböző módon
nyilvánul meg (vö. 1Kor 1-6; Jel 2 és 3). A Szentírás és az Egyház hagyománya folytonosan rámutat a bűn
jelenlétére és egyetemességére az emberiség történelmében.
Amit így az isteni kinyilatkoztatásból tudunk, egybevág az emberi tapasztalattal. Mert ha az ember a szíve mélyére
tekint, valóban észleli, hogy hajlik a rosszra és sokféle gonoszság környékezi. Ezek nem származhatnak
Teremtőjétől, aki jó. Az ember nem hajlandó elismerni Istent alkotójának, és ezzel megtagadja létének végső célra
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való irányulását, egyúttal szétrombolja saját belső rendjét, de a többi emberhez meg az egész teremtett világhoz
fűződő rendezett kapcsolatát is (GS 13,1).

Ádám bűnének következményei az emberiség számára
Ádám bűnébe minden ember bele van foglalva. Szent Pál állítja ezt: „Egy embernek engedetlensége miatt
mindnyájan bűnössé váltak” [Róm 5,19]. „Amint tehát egy ember által lépett a világba a bűn, majd a bűn
folyományaként a halál, és így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek …” [Róm
5,12]. A bűn és a halál egyetemes voltával állítja szembe az apostol a Krisztusban elnyert üdvösség egyetemességét:
„Amint tehát egynek vétke minden emberre kárhozatot hozott, ugyanúgy egynek üdvösséget szerző tette minden
emberre kiárasztotta az életet adó megigazulást” [Róm 5,18].
Szent Pál nyomán az Egyház mindig tanította, hogy lehetetlen megérteni azt a mérhetetlen nyomort – amely nyomja
az embereket –, és a rosszra meg a halálra való hajlandóságukat anélkül a kapcsolat nélkül, amely mindezeket Ádám
bűnéhez kapcsolja, s anélkül a tény nélkül, hogy Ádám bűnt adott át nekünk, mely által megfertőzötten születünk
mindnyájan, és amely „a lélek halála” (vö. Trienti zsinat: DS 1512). A hit ezen bizonyossága alapján szolgáltatja ki
az Egyház a keresztséget a bűnök bocsánatára még a kisgyermekeknek is, akik nem követtek el személyes bűnt (vö.
Trienti Zsinat: DS 1513).
Noha az áteredő bűn minden ember sajátja, mégsincs személyes bűn jellege Ádám egyetlen leszármazottjában sem.
Bár az eredeti szentségtől és igazságtól meg van fosztva az emberi természet, mégsem teljesen romlott. Meg van
sebezve saját természetes erőiben, alá van vetve a tudatlanságnak, szenvedésnek és a halál hatalmának, és hajlik a
bűnre (ezt a rosszra való hajlandóságot nevezzük „kívánságnak”). Mivel a keresztség Krisztus kegyelmi életét
megadja, eltörli az eredeti bűnt, és az embert visszafordítja Istenhez, de a meggyöngült és bűnre hajlamos természet
számára a következmények megmaradnak az emberben, akinek lelki harcot kell folytatnia ellenük.

Kemény harc …
Az eredeti bűnről szóló tanítás – amely a krisztusi megváltásról szóló tanhoz kapcsolódik –, józanul ítélő látást ad az
embernek a világban való helyzetére és cselekvésére vonatkozóan. Az ősszülők bűne által a sátán bizonyos uralmat
szerzett az ember fölött, bár az ember szabad marad. Az eredeti bűn magával hozza „a szolgaságot annak hatalma
alatt, aki a halál birodalmát birtokolta, vagyis a sátánét” (vö. Zsid 2,14). Az ember sebzett és bűnre hajló
természetének nem ismerése súlyos tévedésekre vezet a nevelés, a politika, a társadalmi cselekvés (vö. CA 25) és az
erkölcsök területén.
Az ember eredeti és személyes bűnének következményei a világot a maga egészében bűnös állapotba helyezik,
amely Szent János kifejezésével „a bűn világának” nevezhető [Jn 1,29]. A világnak ez a drámai helyzete, mely
„mindenestül a gonosz hatalmában van” [1Jn 5,19], küzdelemmé alakítja az ember életét.
A sötétség hatalma ellen vívott kemény küzdelem végigvonul az emberek történelmén; kiindulva a kezdetektől, tart,
ahogyan Urunk mondta, egészen az utolsó napig. Ebben a küzdelemben, magát elkötelezve, az embernek szüntelenül
harcolnia kell, hogy a jóhoz csatlakozzék, és csak nagy erőkifejtéssel, Isten kegyelmével jut el belső egységének
megvalósítására (GS 37,2).

IV. „Nem hagytad őt a halál hatalmában”
Isten nem hagyta magára az embert bukása után. Ellenkezőleg, Isten hívja őt (vö. Ter 3,9), és titokzatos módon
meghirdeti neki a rosszon való győzelmet és a bukásból való fölemelkedést. A Teremtés könyvének ezt a szakaszát
Ősevangéliumnak nevezzük, mivel a megváltó Messiásról ez az első híradás; a kígyó és az Asszony közötti harc és
az Asszony leszármazottjának végső győzelméről szóló híradás.
A keresztény hagyomány ebben a szentírási részletben az „új Ádám” előrehirdetését látja, aki „a kereszten halálig
való engedelmessége” [Fil 2,8] által túlcsorduló módon helyrehozza Ádám engedetlenségét. Egyébként számos
egyházatya és egyháztanító ebben az ősörömhírben előre hirdetett Asszonyban felismeri Krisztus anyját, Máriát,
mint az „új Évát”. Ő volt az, aki elsőként és egyedüli módon részesült Krisztus bűn fölötti győzelmének áldásából.
Ment maradt az eredeti bűn minden szennyétől (vö. IX. Piusz: DS 2803), és egész földi élete alatt Isten sajátos
kegyelme által semmiféle bűnt nem követett el (vö. Trienti Zsinat: DS 1573).
Miért nem akadályozta meg Isten az első embert abban, hogy vétkezzék? Nagy Szent Leó válaszol: „Krisztus
kimondhatatlan kegyelme értékesebb javakat adott nekünk azoknál, amelyeket az ördög irigysége elvett tőlünk”
(Serm 73,4). Aquinói Szent Tamás szerint: „Semmi sem mond ellent annak, hogy az emberi természet a bűn után
még magasabb célra rendeltessék, Isten ténylegesen megengedi, hogy rossz dolgok bekövetkezzenek, de csak azért,
hogy abból még nagyobb jót hozzon elő.” Erre vonatkozik Szent Pál szava: „Amikor azonban elhatalmasodott a bűn,
túláradt a kegyelem” [Róm 5,20]. Ezt erősíti meg az Exsultet éneke: „Ó, szerencsés vétek, mely ilyen és ily nagy
Megváltót érdemelt” (Ss.th. ,1,3 ad 3).
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Mi a Katolikus Egyház társadalmi tanítása? (8. rész)
Mindazt, amit szeretnétek, hogy megtegyenek nektek az emberek, tegyétek meg ti is nekik.”
(Mt 7,12)

A SZOLIDARITÁS
Az Egyház hirdeti, hogy Krisztus, mint győztes a halál
felett, uralkodik az általa megváltott egész világon. Az
Ő országa a jelen korban is terjed, és csak akkor lesz
vége, amikor minden átadatik az Atyának, és az
emberiség története az utolsó ítélettel beteljesedik.
(1Kor 15,20-28) Krisztus kinyilatkoztatta, hogy a
hatalom kísértésének mindig kitett emberi hatalom
valódi és kiteljesedett értelme a szolgálat. Isten az
egyedüli Atya Krisztusban, minden ember tanítójában,
aki testvérünk. A hatalom egyedül Istent illeti meg.
Amennyit alkalmam volt megízlelni a szeretetből ezen a
földön, az arról győzött meg, hogy a tökéletes szeretet
(Isten) nem elégedhet meg bolygónk szomorú
történetével, nem nyugodhat meg, amíg le nem győzetik
a gonosz, és nem uralkodik a jó, s nem hagyhatja, hogy
azok, akiket szeret, egyszerűen megszűnjenek létezni. A
tökéletes szeretet kitart addig, míg tökéletessé nem tesz:
„mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta…mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba,
hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvözüljön a világ
általa.” (Jn 3,16-18) A Szentírás olyan képet tár elénk
Istenről, Aki szeretettel fordul felénk, szeretetre hív
minket és azt akarja, hogy iránta való szeretetünket
embertársaink szolgálatával is mutassuk ki. S nem
érdemes abban sem kételkedni, hogy alkalmasak
vagyunk-e a szeretetparancs teljesítésére – hiszen az Úr
maga kér bennünket és ad hozzá erőt Szentlelke által –,
hanem
kezdjük
el
kimutatni
szeretetünket.
Anyaszentegyházunk tanít bennünket, hogy megértsük
azt, hogy mi a dolgunk ebben a világban, a
megkülönböztetés Lelkével pedig segít, hogy Isten
tetszése szerint munkálkodjunk az üdvtörténetben. XVI.
Benedek pápa írja: „sose felejtsük, az Egyháznak három
pillére van: a kérügma, a szent tanítás; a liturgia, az
Istennel való személyes kapcsolat, és a diakónia, az
aktuális szeretetszolgálat.”
A szolidaritás-elvet mai kifejezéssel közösségi vagy
társadalmi elvnek is nevezhetnénk. A szolidaritás elv
terén a keresztény tanítás jelentős utat tett meg: az
első szakaszában a másokért való felelősség a
tökéletesebb társadalmi rend utáni igény csupán
tisztességet és jótékonyságot követelt. A második lépést
a közügyekben való részvételre való felszólítás képezte:
eszerint a szolidaritás nem korlátozódhat a személyes
ismeretségekre, hanem szolidárisnak kell lenni minden
rászorulóval, mindenkivel, akinek anyagi és kulturális
lehetőségei, vagy emberi jogai csorbítva vannak. Végül
a harmadik lépés, hogy a szolidaritás nem realizálható
tüneti kezeléssel, hanem a struktúrák megváltoztatására
is ki kell, hogy terjedjen. A szolidaritás tehát nem

valami érzelmi szánalom és bizonytalan irgalmasság,
vagy felületes részvét annyi szenvedő ember iránt,
hanem
ellenkezőleg:
eltökélt
akarat,
állandó
gondoskodás a közjóért, azaz mindenkiért külön-külön
és összességében, mert mindnyájan felelősek vagyunk.
Erre utal II. János Pál pápa szociális körlevele: „A
szolidaritás segít bennünket abban, hogy a „másikban” –
a személyt, népet, nemzetet lássunk, és ne valamiféle
eszköznek
tekintsük.
Tekintsük
őt
hozzánk
„hasonlónak”, „segítőtársnak”, aki hozzánk hasonlóan
részt vesz az élet lakomáján, amelyre Isten minden
embert egyaránt meghívott.”
A keresztény erkölcs szerint a szükséget szenvedőnek
segíteni kell. Erre a követelményre épült az európai
civilizációban a központi szociális felelősségvállalás
gondolata. A szolidaritás-elv szerint az ember
társadalmisága és a közösség java erkölcsi
kötelességekkel jár.
Történelmi tapasztalat, hogy földrengés, árvíz, háborúk
idején nem elegendő a magas fokú civilizáció és jólét,
mert nélkülözhetetlenül szükség van valami másra is.
Szomorú és időszerű példa erre a Japánt ért földrengés
és szökőár természeti katasztrófája. Minden ember
összefogásával lehet csak enyhíteni az irtózatos anyagi
károkat, gyógyítani a szinte kibírhatatlan lelki sebeket.
Az összefogás elemei az együttérzés, a jóakarat
kifejezése – akár imával is –, a részvét, az
áldozatvállalás, a bajbajutottak megsegítése. Az egyes
embernek és a társadalomnak ilyen megnyilvánulása a
szolidaritás.
A szolidaritás az az erény, amely az igazságosságot
meghaladó méltányossággal kívánja megosztani mind az
anyagi, mind a lelki, mind a szellemi javakat. A
szolidaritás szilárd elhatározás az emberben, hogy
minden egyes ember javáért, a közjóért tevékenykedjen.
A szolidaritás elve a kölcsönösség elve, amely
megvalósul kölcsönös egymásra utaltságunkban, a
kölcsönös egymást kiegészítésben és a kölcsönös
segítségnyújtásban. A szolidaritás szociális szeretet.
Szolidáris az az ember, akit a másokkal történő
együttérzése énje szűk korlátaiból kiemel, és aki képes
sorsközösséget vállalni másokkal. Együtt érez másokkal.
Megért másokat. Jóhiszeműséget föltételez. Képességei
és lehetőségei szerint segít. Szolidáris az az ember, aki
gyakorolja az irgalom lelki-testi cselekedeteit.
„Mindenki elsősorban saját üdvösségéért felelős, de –
minthogy nincsen magánmennyország, s a szeretet
parancsa egybefoglalja Isten és a felebarát szeretetét –
ezt nem érheti el másképp, mint hogy éppenséggel
mások igazi földi boldogságát és örök üdvösségét akarja
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és mozdítja elő. Az üdvösség ugyanis nem egyéb, mint a
tökéletes szeretet teljessége. Tökéletes szeretetre el lehet
jutni a földön, ha szeretem a felebarátomat, sőt az
ellenségemet is. Ebből is pontosan látszik, hogy az
üdvösségre törekvés eleve kizárja az önzést, mert az
igazi szeretet egyszerűen összeegyeztethetetlen az önzés
bármiféle formájával. Annál is inkább, mert az ember
üdvössége azonos Isten dicsőségével. Azt mondani,
hogy Isten dicsőségét akarom előmozdítani vagy azt
mondani: szent akarok lenni, ugyanazt jelenti” – állítja
Dr. Barsi Balázs ferences.
Egyetlen szenvedély létezik, amely kielégíti az
embernek azt a vágyát, hogy eggyé váljon a világgal,
ugyanakkor elérje az integritás és az individualitás
érzését, ez pedig a szeretet. A szeretet önmagunkon
kívül valakivel alkotott egység, azzal a föltétellel, hogy
megőrizzük saját énünk különállását és integritását. Az
osztozás, a közösségalkotás élménye azzal, hogy
lehetővé teszi az egyén saját belső tevékenységének
kibontakoztatását.
Az ember társas lény mivolta nem vezet automatikusan
a személyek közösségéhez, az önátadáshoz. Az ember
gőgje és egoizmusa következtében felfedezi önmagában
a közellenségnek, az individualista bezárkózásnak, a
másik elnyomásának csíráit. Bármilyen közösség, amely
méltó e névre, akkor tud csak megmaradni az
igazságban, ha valamely tagja önmaga és a többiek javát
keresi ama belső képessége erejében, hogy fel tudja azt
ismerni. Az ok, amely embereket tartós, a közjó
megteremtéséért célul kitűző csoportokká egyesít:
önmaguk javának és a másik javának szeretete.
Maguknak a különböző csoportoknak szintén
szolidaritáson, közösségiségen és együttműködésen
alapuló kapcsolatokra kell lépniük egymással az ember
és a közjó szolgálatában.
Az ember társas lény mivolta nem egyformaságot jelent,
hanem sokféleképpen fejeződik ki. A közjó ugyanis a
társas lét egészséges pluralizmusának függvénye. Azt
mondja Böjte Csaba ferences, hogy: „aki jót tesz, jobbá
teszi önmagát és a körülötte levő világot. A szeretet
parancsa valóban hihetetlen szabadságot ad nekünk.
Jelmondatommá vált, hogy én azt csinálom ingyen, amit
más pénzért sem. A Jézusból áradó életerő, szeretet,
jóság meggyógyította, felszabadította a tanítványokat a
szeretetre, hogy az Úr nevében hegyeket mozgató
erővel, jósággal tovább építsék Isten országát. Nem
hiszem, hogy akár az állam, akár az Egyház meg tudná
oldani a szociális kérdéseket. Abban hiszek, hogy a
megoldás az lenne, ha minden falu, minden város,
minden lépcsőház, minden szomszéd a maga bajban
lévő embereihez lehajolna. Nem azért kell jónak lenni,
mert megérdemli a világ, hanem azért, mert jó jónak
lenni, és szolidaritást vállalni másokkal. Jó egy kenyeret
kettétörni, és szeretettel megosztani azokkal, akiknek
nincs.”
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Az Egyház mindenekfelett az Úrnak és Szentlelkének
segítségében bízik: ha a Szentlélek a szívekben lakik,
akkor megvan a legbiztosabb garancia az igazságosságra
és a szolidaritásra, ezáltal a béke munkálására. Az
Egyháznak az Úrtól kapott küldetése jegyében
mindenkor maradandó feladata volt, hogy elősegítse az
igazságosságot és a békét, s hogy az evangélium
világosságával és kovászával áthassa a társadalmi lét
minden területét. A társadalmi tanítás az igazságosság
értékéhez a szolidaritást is társítja, mint a béke
kiemelkedő útját, mert a béke a szolidaritás gyümölcse,
opus solidaritatis pax.
Az ember a bűn által megsebzett világba születik, a
bűnös világ „struktúrája” (eltorzult rendje) veszi körül.
Ezt az eltorzult rendet a teológia a „világ bűnének”
nevezi. Ez ellen a bűn ellen az emberek csak közös
összefogással tudnak védekezni. Mivel pedig a bűn az
egész társadalmat áthatja, ezért társadalmi összefogásra
van szükség. Hiányzik a „rend nyugalma”, amit már
Szent Ágoston is hiányolt, ez azonban nem világi etika,
ehhez Isten kegyelme kell. A hívők valójában kettős
állampolgárság birtokosai, mondja Ágoston, egyszerre
polgárai Isten városának és az ember városának.
Kétségkívül, hogy mindig érezni fogjuk a két világ
közötti feszültséget, hiszen az ember maga sem más,
mint a kettő különös ötvözete. A Prédikátor könyvének
bölcs szerzője szerint Isten „az örökkévalóságot is az
emberi értelem elé tárta”, mégis állandóan küzd a
„bajokkal, amelyeket Isten azért adott az embereknek,
hogy bajlódjanak velük.” A bölcsőtől a koporsóig
végigbukdácsolunk az életen.
Az ember van váltságban, a társadalomban lévő
feszültségeket maga az ember okozza. A mai generációk
saját bőrükön tapasztalják meg a szolidaritás
szükségességét és a konkrét igényt az individualista
kultúra leküzdésére. A szolidáris együttműködéssel az
emberhez méltóbb életet teremthetünk, hogy valóban
növekedjen minden egyes ember méltósága és
kreativitása, valamint, hogy minden ember válaszoljon
saját hivatására és az abban benne foglalt isteni hívásra.
Az ember természete szerint közösségi lény, tehát rá van
utalva a szervezett közösségre, a családra és a
társadalomra. Az Egyház tagjai az e világi társadalom
tagjai is. Együtt haladunk minden emberrel, és
osztozunk a földi világ sorsában, a gondokban,
sikertelenségekben, az örömökben egyaránt. Abból,
hogy a hívők a világban élnek, szükségképpen együtt
dolgozunk a nem keresztényekkel az e világi feladatok
megvalósításában. A hívő ember vallásos indítékból is
hozzájárul a világ építéséhez. Hite ugyanis olyan etikai
értékek megvalósítására serkenti, amelyek a földi
társadalomnak is hasznára válnak, ugyanakkor másokat
szolgáló szeretete által bontakoztatja ki saját
istenképűségét. C.S. Lewis azt írta, hogy: „aki
foglalkozik a történelemmel, az tudja, hogy a (jelenlegi)
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világért éppen azok tették a legtöbbet, akik a legtöbbet
foglalkoztak az elkövetkező világgal.”
Az Egyház ma is a legértékesebb ajándékot kínálja az
egész világnak: a hitet az Üdvözítőben. Mivel hiszünk
az üdvösségben, a végérvényességben gondolkodunk.
Isten kegyelme megelőzött, és nekem erre válaszolni
kell. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök így írt
erről: „Az Úr Jézus Isten országát jött megalapítani a
földre, az pedig nem állam, nem jogi intézmény, hanem
a Nemzetek Apostola (Szent Pál) szerint erény, béke,
öröm. Jézus nem tagadja a jogot, de a joggal szemben az
önkéntes szeretet ajánlja.”
Mindaz, ami igazán értékes az életünkben, ami az
embert emberré teszi, azt a gazdasági válság, a pénzügyi
összeomlás nem tudja elvenni tőlünk. Van kiút az önzés
láncreakciójában túlhevült és felrobbanni készülő
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világunknak. A szeretetből vállalt lemondás és
szolidaritás lehűtheti ezt a felpörgetett rendszert.
Habzsolhatunk, birtokolhatunk e világi kincseket,
hatalmat, de mindez soha nem fogja a jóllakottság
érzetét adni, mert a bennünk levő éhség túlmutat ezeken
a horizontokon. Valójában Istenre éhezünk! A tökéletes
szeretetre, elfogadásra, megbocsátásra vágyunk, de
sokan nem indulnak el feléje, hanem limlomokkal
akarják jóllakatni, becsapni a szívüket, olyan kacatokkal,
melyeket a rozsda megesz és a moly elemészt. Krisztus
nem árul bóvlit. Amikor önzőn csak magunkra
gondolunk, akkor a pokol már a földön megvalósul, de
ha egymásra figyelve, egymásról gondoskodva éljük
életünket, a mennyek országa köztünk van itt, a földön.
Meggyőződésem, hogy nagyon sokan keresik az
életüknek értelmet adó szép célt. Jézus azt kérte, hogy
kovászok legyünk, legyünk a szeretet, a jóság kovászai.

„Krisztus Urunknak már nincs teste a földön, csak a tiéd. Se keze, se lába a földön, csak a tiéd. A te
szemeddel figyeli együttérzőn a világot.”(Avilai Szent Teréz)
Végezetül:
Szent-Györgyi Albert: Első zsoltár – Isten című versét osztom meg a kedves Olvasóval:
Uram!
Hatalmasabb vagy, mint a világ, amit
Te alkottál,
A mindenség a te otthonod.
A magam képére formáltalak,
Azt hittem kegyetlen vagy, kapzsi és hiú.
Dicsőítésre ás áldozatokra áhítozó,
Bosszúra éhes, látván kisszerű vétkemet.
Én házakat építek Neked
Miközben hajlék és élelem nélkül
Hagyom embertársaimat.
Uram! Azzal dicsérlek, hogy szebbé
Teszem a Teremtés rám eső zugát,
Hogy fénnyel, meleggel, jóakarattal és örömmel
Töltöm meg világomat.
(Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas, Psalmus Humanus című verséből,
Csillag Veronika fordítása)
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A nemzeti kultúra őrzése
minden magyarnak feladata
Takaró Mihály író, tanár, irodalmár a közelmúltban volt vendégünk, itt
Dunaharasztin, s egy nagyszerű előadással tette emlékezetessé látogatását.
Ebből az alkalomból közöljük az alábbi interjút, mely korábban készült, de
az akkor feltett kérdések a mai napig nem vesztették el aktualitásukat. A
népszerű irodalomtörténész gondolatai időtállóak, s jól érzékeltetik nemzeti
értékeink megőrzéséért vállalt küldetését.
– A magyar irodalom páratlan gazdagságú, de ennek a kincsnek csak egy részét
ismerik az emberek. Az utóbbi évtizedben sok arra érdemes író, költő kimaradt a
tananyagokból, és tudjuk, hogy ma is van bőven pótolnivalónk. Hol tart jelenkorunk magyar irodalomtanítása? Megismerhetők-e nemzeti irodalmunk feledésre
ítélt nagyságai, néhány példát említve?
– 1948-ra a kibontakozó kommunista diktatúra mellé láthatatlanul, de nagyon jó szervezetten felsorakozott a nézetdiktatúra és az ízlésterror. Ebben – a Révaival fémjelzett – korszakban, nem értékelvű, hanem elsősorban ideológiai,
világnézeti alapokon választottak be valakit a magyar irodalmi kánonba, illetve zártak ki onnan. Ekkor gyomlálták ki
– vagy be sem engedték – a magyar irodalomba mindazokat, akik keresztény, keresztyén szellemben, nemzeti patrióta szemmel valódi sorskérdésekről írtak. Ez az oka, hogy az 1920 utáni irodalmunkról torz, csonka ismereteink vannak. Trianon után megszűnt az egységes magyar irodalom, és legalábbis hárompólusúvá vált: az anyaországi irodalmon kívül megjelent egy teljesen kényszerből önállóvá váló alakulat, a transzilvánista irodalom, amelynek képviselői azt vallották, hogy létezik önálló erdélyi magyar lélek, létezik önálló erdélyi magyar kultúra, ilyen értelemben létezik erdélyiség, hiszen az ő sorsproblémáik egészen mások, mint az anyaországé. Nyilvánvalóan, kisebbségbe szorultságuk miatt, egészen másként kellett a világhoz közelíteniük. Nyelvük, amelyen eddig írtak, kisebbségi nyelv
lett, a sorsuk már nem a többségi néphez kapcsolta őket, hanem teljesen új lét- és sorshelyzetbe kerültek. És létezett
harmadik irodalmi pólus is, amit teljesen kigyomláltak, és ez a nemzeti konzervatív irodalom volt, melyet egyrészt
Herczeg Ferenc Új idők című lapja képviselt, amelyik a korszak vezető irodalmi folyóirata volt, hetente 30 ezer példányszámban. Érdemes megjegyezni, hogy ugyanekkor a Nyugatot csak 900 példányban nyomtatták ki. A másik jelentős lap az 1924-ben keletkező Napkelet, amelynek Tormay Cécile volt a főszerkesztője, és amely szintén a nemzeti konzervatív irányzatot képviselte. Tehát a Nyugat és a baloldali liberális irodalmi lapok mellett két jelentős, komoly értékeket felsorakoztató irányzat képviselője hiányzik a két világháború közötti irodalom őket megillető helyéről. 1990-ben, a rendszerváltozásnak nevezett pillanattól kezdve a történettudomány nagy léptekkel kezdte felszámolni a meglévő hiányosságokat – bár még itt sem tartanak a folyamat végén –, az irodalomtudomány azonban mind
a mai napig tökéletesen adós ezzel. Nem véletlenül, hiszen a magyar nemzeti irodalom egyben identitásképző erő is,
a kultúrának az a szegmense, amelyre mind a mai napig lehetne hivatkozni, és amelynek ismerete lehetetlenné tenné
a mai politikai erők egy karakteres részének a szándékát, hogy eltakarja a nemzeti múltat a mai fölnövekvő generációk elől.
Konkrét példákat említve hiányzik a tananyagokból a szinte teljes transzilvánista irodalom; a prózából Kós Károly,
Bánffy Miklós, Kuncz Aladár, Wass Albert, Nyírő József, hogy csak a legnagyobbakat említsem, de hiányzik a teljes transzilvániai líra, Dsida Jenőtől a helikoni triászig: Áprily Lajos, Reményik Sándor és Tompa László megismertetése. És ezek csak a legnagyobbak. Folytathatnám a sort természetesen azokkal a magyarországi írókkal, akiket
szintén tudatosan száműztek a magyar irodalomból: így a világháború Petőfijeként emlegetett Gyóni Gézát vagy a
két világháború közötti időszak írófejedelmének, Herczeg Ferencnek a nevét, de itt is nagyon hosszú lenne a sor,
akiket még említenem kellene.
– Hogyan lehetne megismertetni az ifjúsággal a teljes nemzeti irodalmat, amikor az olvasási kultúra hanyatlik, a fiatalok keveset olvasnak és eltávolodnak az értékektől? Olyan író is akadt, aki korábban azt ajánlotta, rövidítsük meg
és írjuk át a magyar klasszikusokat modern, mai nyelvezetre…
– Ez sokkal bonyolultabb kérdés annál, hogy irodalmi szempontból vizsgálhassuk. Az olvasásra kényszeríteni nem,
csak nevelni lehet az embereket. Olyan társadalmi miliőt kell létrehozni, amelyben ismét érték lesz az olvasás. Tehát
ez össztársadalmi folyamat. Az emberiség kultúrája a kezdeti képkultúra után – főleg a Szentírás kapcsán – íráskultúrában folytatódott, és a huszadik század embere először filmmel, aztán a számítógéppel ezt a kultúrát újra képi kultúrává tette. Ez azt jelenti, hogy a mai fiatalság részére, és a későbbiek számára is, a kultúra felvevő terepe nem a
könyv, nem a szó, nem az írás, hanem hatványozottan a kép. Ez sajnos hihetetlen elszegényedést is okoz, mert a kép
készen ad valamit, olyan információt, amihez a fantázia, az ember képzelőereje nem tud hozzáadni semmit. Közismert példa az a híres, amerikai, óvodai kontrollvizsgálat, amelyben az egyik csoporttal megnézették Walt Disney ra-
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gyogó filmjét, a Hófehérkét, a másik csoportnak pedig elmesélték ugyanezt. A gyerekeknek ezután le kellett rajzolniuk a figurákat. Az első csoportban szinte mindenki ugyanazt rajzolta. A másik csoportban hihetetlenül színesen,
egyénenként különbözően ábrázolták a történetet. Miért? A gyermeki fantázia hallatlanul szép mesevilágokat teremtett, a képi kultúra pedig csak egyetlen lehetséges megoldást adott. Valahogy így kell elképzelni ezt globálisan is. Az
emberi kultúra rendkívüli sokszínűségét és gazdagságát a képkultúra elszegényíti, nem tudok például megteremteni a
magam számára egy regényhőst, mert azt készen kapom. Tehát a mai olvasási kultúrát vizsgálva, egy sokkal tágabb
összefüggésbe helyezendő problémát találunk, minthogy csak arról beszélgessünk, miért nem olvasnak a gyerekek
irodalmi műveket, regényeket vagy verseket. Ezért alapvető tévedés az, hogy egyesek – akik magukat irodalmárnak
nevezik – azt ajánlják, írjuk át irodalmunk legjavát, hogy a magyar fiatalság számára az olvashatóbb legyen. Csakhogy a könyv lényege sohasem a sztori, hanem ami mögötte van, az író üzenete az olvasó számára. Hisz minden alkotó – író, festő, szobrász, képzőművész, zenész – ismereteiből és az átélt valóságból merítve teremti meg a műalkotást. A mű hat a befogadóra, jelent számára valamit, amit újrafogalmaz, és ezáltal saját valósága válik gazdagabbá.
Ez a lényeg: az üzenet. Látható tehát, hogy az egész alkotás-befogadás folyamat sérül végzetesen, amikor valaki azt
ajánlja, hogy egy művet írjunk át. Játsszunk el a gondolattal, hogy egy franciának azt mondjuk, írjuk át Victor
Hugot, Balzacot vagy Moliére-t, hogy a huszonegyedik századi gyerek könnyebben tudja értelmezni. Vagy mondjuk
egy görögnek, hogy Homérosz régi szöveg, meg hosszú is, írjuk át, alkossuk meg a népszerű Homéroszt. Persze, létre lehet hozni így egy alacsony színvonalú szubkultúrát, amikor a történettel tisztában lesz az olvasó, de pont a lényeggel nem. Homérosz nem azért írta az Iliászt, hogy elmondjon egy színes sztorit Trója ostromáról, hanem mert
abban egy értékrendet akart tükrözni, melynek lényege az volt, hogy a főhős, a félisten Akhilleusz, amikor élete a
fordulóponthoz ér, hogy rövid, de dicsteljes, hírnevét örökre megőrző életet vagy a névtelen halhatatlanságot válaszsza, ő a rövid, örök dicsőséget hozó élet mellett dönt. Ezzel szemben Odüsszeusz már nem félistenként győz le embereket, hanem emberként félisteneket. Nem a hősiesség, hanem a ravaszság, az okosság, a műveltség és az emberi
tudás lesz az értékrend középpontjában. Milyen szánalmas lenne, ha a két eposz által bemutatott értékrendek helyett
a gyerekek csak két érdekes történetet ismernének meg.
– Találkoztam olyan értelmiségi felfogással is, ami szerint az olvasás régen is csak kevesek kiváltsága volt, ezt kell
megőrizni, és a tanulatlan tömegeknek nincs is szükségük a könyvekre, értelmetlen, ha közülük valaki irodalmat olvas. Egyetért-e ezzel?
– Semmiféleképpen sem. Az ok nagyon egyszerű. Amikor tanítjuk a nemzeti kultúra egy-egy részét, annak minimumát őrizzük meg, vagyis azt, amit az előző generáció magyarjai ismertek. Egy magyar ember Arany Jánosról
százhetven éve, Balassi Bálintról közel ötszáz éve tudja, hogy kicsoda. A nemzeti kultúra az értékek összessége, ami
a nemzet minden egyes tagjának ugyanazt jelenti, bár nem azonos fokon, de legalább is ismeret szinten. Egy Balassi,
vagy Janus Pannonius vers, egy huszonegyedik századi magyar számára, nem csak önmagában érték, hanem azért is,
mert ezt az értéket ez a nemzet hozta létre. Tudnunk kell, hogy a magyarság mit tett le ezer év alatt Európa vagy a
világ asztalára. Petőfi nem volt teljesen magyar származású, de magyarnak vallotta magát, és a nemzeti kultúra legnagyobb alakjává vált. Illyés Gyula nyomán kijelenthető, hogy a magyarság nem származás, hanem sorsvállalás kérdése. Tudatosítani kell, hogy a nemzeti kultúra, a nemzeti minimum őrzése feladata minden írástudó magyarnak!
Gáll Sándor

Takaró Mihály
Első diplomáját Pécsett szerezte, a JPTE tanárképző magyar-ének szakán. Középiskolai tanári diplomát
1982-ben szerzett, a debreceni KLTE BTK magyar szakán. 1978-tól a budapesti Kossuth Lajos Gimnáziumban tanított 1995-ig. 1993-tól 2004-ig az OKSZI főmunkatársaként a magyar nyelv és irodalom országos tantárgygondozója volt. 1993 januárja óta a magyar irodalom OKTV bizottság ügyvezetői-elnöki teendőit is ellátja. 1996-ban három szerzőtársával együtt elkészítették a négy kötetes, új koncepción alapuló
érettségi szöveggyűjteményt. 1995-től 2002-ig szerkesztőbizottsági tagja volt a Magyar című
tantárgypedagógiai lapnak. Több mint 100 iskolai egyedi tantervet és számos helyi tantervet bírált 1995
óta. 1995-ben elkészítette, 1999-ben átdolgozta az érettségi útmutatót magyar nyelv és irodalomból. Több
mint húsz éve lát el érettségi elnöki feladatokat. 1999-től 2004-ig a Budapest Lónyay utcai Református
Gimnáziumban egyetemi gyakorlatvezető tanárként dolgozott. 2004-től 2009-ig a Budapest Fasori Gimnáziumban oktatott. A Károli Gáspár Református Egyetemen 2000-2004-ig oktatóként, 2004-2005-ben egyetemi adjunktusként tanított eszmetörténetet és irodalmat. 2002-2005-ig a Felsőoktatási Felvételi Tételkészítő Bizottságban a tanító- és tanárképző főiskolák felvételi feladatlapjait készítette. 2004 őszén szerezte meg
az emelt szintű érettségi elnöki képesítést. 2005 júniusában szerezte harmadik diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetem közoktatás vezető és menedzser szakán. 2007-2008-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán oktatott. Jelenleg az Oktatási Hivatal külső munkatársa, a Trianoni Szemle
szerkesztőségének tagja. A Magyar Írószövetség tagja.
(életrajz www.takaromihaly.hu)
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KRÚDY GYULA
Sipka, a híres toronymászó
Sipka, kiről mesélek, inas
volt egy pesti ácsmesternél.
Abban az időben örültek az
ácsmesterek, ha inasuk volt.
De nemcsak az ácsok, hanem
mindenféle mesterek, mert a
legények elmentek honvédnek.
Nagy idők voltak. Kiütött a
szabadságharc! Ahány épkézláb magyar volt, az mind
elment arra, amerre a háromszínű zászlót vitték. Elment
katonának.
Hej, ment volna Sipka is, mikor az ácslegények, inasok
otthagyták a gazdájukat. Együtt sorozták be őket a
diákokkal. Nem volt különbség mesterlegény és tanuló
ifjú között. Magyar volt mind a kettő, fejébe nyomták a
honvédcsákót. Sipka is ott settenkedett a sorozóbizottság
körül, míg egy nagy bajuszú kapitány rákiáltott:
– Nem mégy mindjárt haza, te Hüvelyk Matyi!
Sipka szégyenkezve futott el.
Hát tehetett ő arról, hogy alig látszott ki a földből? A
szívébe pedig nem láthattak. A szíve tele volt lelkesedéssel, hazaszeretettel.
Könnyes szemmel faragta tovább a gerendákat, deszkaszálakat. A gazdája vígasztalta:
– Ne búsulj, fiam...
– Már hogyne búsulnék, – felelte Sipka, – mikor
gazduram is búsul, mert az öregsége miatt nem vitték el
honvédnek.
– Igaz biz az, – felelt sóhajtva az öreg ács. – De azért
lehet, hogy még mi tehetünk valamit a hazáért. Csak várjunk türelmesen.
Nagy csaták, háborúk híre érkezett. Az öreg ács
esténkint elolvasta az újságból a csaták híreit. Sipka
lángoló szemmel hallgatta.
Győztek a magyarok mindenfelé.
– No látod, fiam, – mondta az ács, – nélkülünk is
győztek a honvédek.
Sipka azért csak tovább búsult.
Fordult az idő.
Vesztett csaták, vesztett ütközetek híre érkezett.
– Hej, ha én ott lettem volna, majd megmutattam volna!
– kiabált Sipka. – Inkább meghaltam volna, mint
hátráljak.
– Nono, – szólt az ácsmester, – meghaltak elegen.
Egyszerre Budavárába is bevonult az ellenség. A
várfalakra ágyúkat raktak és az ágyúk csövét Pest felé
szegezték.
Az öreg ács fejcsóválva mondta:
– Mind agyonlövöldöznek bennünket.
Nemsokára megdördültek az ágyúk. A nagy fekete
ágyúgolyók búgva, sisteregve repültek Pest felé. Ahová
repültek, ott ledöntötték a házakat, megölték az embereket.
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Sipka a gazdájával egy mély pincébe rejtőzve hallgatta
az ágyúk dörgését. Napokig szóltak az ágyúk. A pesti
házak romokban hevertek, az emberek meghaltak, vagy
elmenekültek. Sipka esténkint kilopódzott a pincéből.
Körülnézett a rombadőlt városban.
Egy este oly eszeveszetten rohant haza, hogy majd
nyakát szegte a pincelépcsőn.
– Gazduram, itt vannak a honvédek! Ostromolják Budát.
Az öreg ács egy szót se tudott mondani örömében, csak
megölelte Sipkát.
– No, Sipka, – mondta aztán, – most következett el a mi
időnk. Van a padláson egy tucat háromszínű zászlóm.
Régi követválasztási zászlók. Most kitűzzük azokat a
pesti tornyokra. Azoknak is a legtetejére. Hadd örüljenek
neki a honvédek a budai parton.
Sipka nagyot ugrott örömében. Csakhogy végre tehet ő
is valamit a hazáért.
Mindjárt lehozta a zászlókat a padlásról. Az esti sötétségben szépen elindult mesterével.
A budai várfalakról tüzet okádtak az ágyúk Pestre.
Csapkodtak a golyók jobbra-balra. Sipka bátran haladt
előre a belvárosi templomig. Ott a derekára kötött egy
lobogót s rúdját a kezébe fogta, aztán fel a toronyra!
Nem volt az olyan könnyű mesterség, mint hiszitek. A
torony falán nincsenek lépcsők. Sipka a villámhárítón
kúszott fel és a fal kiugrásaiba, párkányaiba kapaszkodott.
Nem hiába volt ácsmesternél. Eleget járt a torony tetején.
A toronyfedés, tetőjavítás az ácsok munkája. Úgy
kúszott felfelé, mint egy macska. Az öreg ácsmester
nézett utána addig, míg könnybe lábadt a szeme. Sokáig
tartott, amíg Sipka a torony tetejére ért. Útközben pihent
is egy darabot. De egyszer csak odafönt volt.
Kibontotta a zászlót. A háromszínű lobogó ott lengett a
torony tetején az éjszakai szélben. A budai ágyúk gyilkos tűzzel dörögtek.
Egyszerre csak ezer meg ezer torok kiáltása hangzott át a
Dunán. A hegyek visszhangozták a kiáltást.
– Éljen a haza! – Ezt kiáltotta húszezer honvéd akkor,
midőn rohamra indult a budai vár ellen.
Sipka a torony tetejéről visszakiáltotta:
– Éljen a haza!
A lobogó pedig lengett, lengett, mintha biztatná a túlsó
parton küzdő magyarokat...
Mire felkelt a nap, már nem volt egyedül a pesti tornyon
lengő zászló. Magyar zászló lengett a budai váron is. A
honvédek bevették Budavárát.
A magyar vezér, mikor meglátta a pesti zászlót, megkérdezte, hogy ki tűzte azt oda.
Sipkát maga elé hívatta és érdemrendet tűzött mellére.
Késő öreg koráig büszkén mesélte Sipka, az ács, híres
toronymászását.
– Nem voltam Budán, de mégis segítettem a vár
bevételében, – szokta volt mondani.
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Sánta honvéd
Akkoriban, amikor kiütött a szabadság és a haza hívta az
ő fiait, nem maradt otthon a mi falunkban még az öreg
Gyuri Mihály se. Kardot kötött ő is az oldalára és elment
arra, amerre a zászlót vitték. De mégis maradt otthon
valaki... Senki más, mint a kerülő fia, sánta Matyi.
Persze szívesen elment volna ő is szegény, de nem vitték,
nem kellett honvédnek: az egyik lába rövidebb volt, mint
a másik. Szegény sánta Matyi szomorúan nézte, milyen
vígan, boldogan csapnak föl katonának a falubeli
legények. A piacon verbunkos huszárok táncoltak, szólt
a muzsika... Hej, ha nem volna Matyi sánta, de menne
azonnal honvédnek! Így csak búsan füttyentett a kutyájának és elment haza a kerülő házába. Ott leült az eresz
alá, a kutyája: Tisza, a lába elé heveredett és ott ültek,
búslakodtak.
A sánta Matyi kutyája nagyon okos kutya volt. No, nem
volt valami szép kutya, olyan, amilyent városon lehet
látni. Bundás, bozontos kis pusztai kutya volt, a szeme
úgy villogott, mint a farkasé, rekedt ugatásáért pedig
dehogy is tűrték volna meg valami kényes városi házban.
De Matyinak jó volt Tisza úgy, ahogy volt. Ő volt a
legkedvesebb pajtása, leghűségesebb barátja, úgy összeszoktak, hogy szinte már megértették egymást. Akkor is,
amikor ott búsultak a ház eresze alatt, addig nézett a
kutya gazdájára, amíg az megértette, hogy mit akar Tisza
mondani. Tisza azt akarta mondani:
– Ha már te, szegény gazdácskám, nem kellesz
honvédnek, hátha kellek én? Az én lábam gyors, a
szaglásom éles, bátorságom is van elég. Próbáljuk meg,
hátha bevennének engem a seregbe?
Matyi gondolkozott... Egyszer csak kihozta a tarisznyáját
a házból, kezébe vette a pálcáját és elindult fölfelé a
Bükkbe, a sűrű erdőkbe. Tisza persze a nyomába. A
Bükkben tanyázott abban az időben a legbátrabb, leghíresebb szabad csapat, a Szécsény Kálmán csapata.
Réme, rettegése volt az ellenségnek a szabad csapat.
Akkor csapott rá fergeteg módjára, amikor nem is várta.
Kétnapi bolyongás után az erdőségben Tisza halkan
elvakkantotta magát sánta Matyi előtt. Erdei tisztáshoz
közeledtek. A tisztáson tűz lobogott és a tűz körül
marcona legények heverésztek.
– Ki vagy? – kiáltott az őr, mikor Matyi kilépett a
sűrűből.
– Jó barát, – felelt a sánta legény. – A vezérrel szeretnék
beszélni.
Hatalmas termetű, barna arcú, villogó szemű fiatal
ember emelkedett föl a tűz mellől.
– Mit akarsz velem? – kérdezte.
Matyi ugyancsak megszeppent most. Ha nem érzi, hogy
Tisza ott ugrál a háta mögött, annyit se tudott volna
mondani, mint amennyit mondott:
– Szeretnék beállni a dicső csapatba...
A vezér elmosolyodott:
– Eredj haza, fiam, mit csinálnánk mi teveled?
Matyi elvörösödött:
– Nem is énrólam van szó, hanem a kutyámról. Erről ni...
Ez a kutya nagy szolgálatot tehetne a csapatnak. Éles

szaglása alkalmas volna arra, hogy kikémlelje az
ellenséget, mert nagyon messziről megérez mindent. És
ha talál valamit, nekem megmondja...
A vezér elgondolkozott:
– Szóval, kém akarsz lenni? Helyes. Nem csúnya foglalkozás az, ha a hazáját szolgálja vele az ember. Csak
akkor megvetendő a kém, ha az ellenségnek elárulja a
honát. Itt maradhatsz, majd meglátjuk, hogy meddig maradhatsz. Tisza, amint Szécsény vezér befejezte szavait,
boldogan táncolta körül a vezért, megnyalta a kezét és
vidáman csaholt:
– Érti ám ez az emberi beszédet is – szólt Matyi.
A vezér csodálkozva nézte a bozontos hű ebet.
– Annál jobb – felelte.
Matyi és Tisza ott maradtak az erdei táborban. Az eget
alig lehetett látni a nagy fáktól és semmiféle zaj nem
hallatszott oda a külső világból, még a lovak se dobogtak,
nem nyerítettek, a legények pedig halkan beszélgettek
csupán egymással.
Csakhamar megtudta Matyi, hogy a szabad csapat már
napok óta várja az ellenséges hadsereget. Arra fog
elvonulni egy mély erdei úton. S akkor rá akarnak csapni.
Csakhogy az ellenség még mindíg nem mutatkozik.
Korán hajnalban elindult Mátyás a kutyájával. Az őrtálló
legény, aki elmenni látta őt, még utána kiáltott:
– Azután nehogy elárulj az ellenségnek.
A nap már fölkelt a hegyek mögött, de az erdőben a
százados nagy fák alatt még félhomály volt. Az őrálló
legény hallotta újra a tompa kutyaugatást, nemsokára
azután a sűrűségből egy magából kikelt fiú futott ki
lelkeszakadtából.
Harsogó hangon kiáltott rá a szundikáló táborra:
– Talpra, legények! Itt van az ellenség!
A Tisza kutya rekedt, tompa vonítása, fegyverek csörgése, katonák riadt kiáltozása nem múlta felül azt a zajt,
amely a sűrűség felől közeledett. Ott törtetett bokrokon,
fákon keresztül az ellenség, hogy meglepje a híres
szabad csapatot. Recsegtek a fák, nyerítettek a paripák,
eldördült néhány puska. Szécsény Kálmán fölállította a
legényeit, azután várták szép csöndesen az ellenséget.
Csakhamar megvillant az ellenség fehér köpenyege, a
szabad csapat pedig sortüzet adott.
– Kard, ki kard! – hangzott a Szécsény kiáltása. A
kardok zörrenve röpültek ki és a marcona legények
megrohanták az ellenséget. A legények előtt egy
bozontos, dühös kis kutya futott csaholva és harapott ott,
ahol ért...
Az erdei csetepaténak csak egy halottja volt. Senki más,
mint szegény sánta Matyi. A mellébe fúródott egy
bolond golyó. A vezér megsímogatta a sebesült
homlokát:
– Derék fiú vagy, Mátyás! – szólt.
– Most már boldog vagyok, – rebegte a sánta fiú. – A
hazáért halok meg én is, mint azok a többiek, az
egészségesek.
Tisza még nagyon sokáig szolgálta a szabad csapatot.
(Részletek az 1848 – Nagy idők nagy hősei c. kötetből)
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GYIMESI CSÁNGÓ HAGYOMÁNYŐRZÉS
Bartis Erzsébet csángó énekes, tojásíró
Gyergyószárhegyen és Ditróban kezdődött az ismeretségünk Bartis Erzsébettel, majd a kapcsolatunk több szálon is
erősödött. Dunaharaszti Szent Cecília Kórusának első Székelyföldön tett látogatása odakötötte szívünket ehhez a
tájhoz, az itt élő emberekhez, így más baráti társasággal is ellátogattunk ebbe a mesevilágba. Aztán már tudatosan
cselekedtünk, egyesületi formába tömörült a baráti társaság egy része, Székelyföld Szerelmesei Egyesület néven.
Rendszeresen találkozunk Székelyföldön és Magyarországon, mély barátságok alakultak ki, együtt dolgozunk
céljaink elérése érdekében, hogy ápoljuk a kapcsolatot határon túl élő testvéreinkkel, közvetítsük a keresztény
értékrendet.
Egyesületi tag kedves barátnőnk, Erzsike is, akiről először azt tudtuk meg, hogy gyönyörűen énekel. Ámulattal
hallgattuk tiszta, a nép ajkán eredeti formájában megmaradt csángó dalait, amelyeket édesanyjától tanult, de
folyamatosan gyűjti is a népdalokat, és nem utolsó sorban saját szerzeményű népies dalokat is előad. Különös
hangulatot ad Erzsike dalolásának, hogy édesanyjától örökölt népviseletben áll a közönsége elé.
Szép lassan, ahogy mélyült az ismeretség és
a barátság közöttünk, kiderült, Ezsikénk
tojások festésével és írásával is foglalkozik,
ami szintén gyönyörű népi hagyomány.
Gyergyószárhegyen, a Lázár kastélyban
állandó kiállítás látható az írott tojásokból.
Ebben a festői környezetben – alkotótáborok keretében – Erzsike nem csak
készíti, bemutatja a művészetét, hanem
tanítja is azt a fiataloknak.
– Kedves Erzsike! Kérlek, beszélj nekünk
arról, honnan is indultál el életutadra,
milyen környezetben, családban nőttél fel,
milyen volt a gyermekkorod?
– Őszintén szólva, mindig összeszorul a torkom, mikor ezekről a dolgokról mesélek, és
nem azért, mert szégyenlem, hiszen
tisztességes családban nőttem fel, árván,
apa nélkül, nagy szegénységben. Sokszor elgondolkodom, szegény édesanyám hogyan tudta ezt végigcsinálni?
Hatan voltunk testvérek, én voltam az ötödik. Sajnos már négyévesen árva gyermek voltam. Ha belegondol az
ember, hogy valahol a Gyimesi hegyekben egy özvegyasszony hat árvával, jövedelem nélkül, hiszen
munkalehetőség nem volt, hogyan élhetett, nehéz felfogni, de ő megcsinálta. Felnevelt bennünket, nem adott
árvaházba, megsegitette a jó Isten, ezt kell, hogy mondjam. Mikor nagyobbacska lettem, akkor tudtam meg, hogy a
plébániára meg még két gazdag családhoz járt takarítani. Ez volt a kereset, és mikor jött a nyári vakáció, mind
mentünk szolgálni, mi a nagyobbak csemetét ültetni és ápolni. Ősszel abból vettük meg a teniszcipőt és a kilenc
lejes hátitáskát. Tehenekre is vigyáztunk, minden munkából kivettük a részünket, de gyermeki ésszel mindezt a
nehézséget nem fogtuk fel. Édesanyám megteremtette a mindennapi ételt, hol kevesebbet, hol semmit, mégis mi
vidáman játszadoztunk és felnőttünk az élethez.
– Természetesen az emberben mély nyomokat hagy a gyermekkor, a szülői ház, hogyan alakította sorsodat ez az
indulás?
– Mikor befejeztem a nyolcadik osztályt, a sport tanár úr édesanyámmal beszélt: „Anna néni! Erzsike valahol
Csikszeredában kellene sportiskolába járjon.” Ötödik osztályos koromtól, az általános iskola befejezéséig
tornáztam. Szerettem volna folytatni, de sajnos be kellett látnom, munkába kell menni. A megélhetőség a fontosabb.
Ekkor már megértettem, hogy az életemben nem azt fogom csinálni, amit szeretnék. Ezzel is megbékéltem, hiszen ez
az emberi sors. Felvételiztem a könnyűiparba. Két éves szakmai tanulmányom után, 1973 őszén dolgozni kezdtem a
csikszeredai fonodában, három váltásban. Itt nagyon szerettem. Teljesítmény után kaptam a fizetést, jó gépek, jó
mestereim, jó munkatársaim voltak. Nagyon szép hét évet töltöttem el itt, bár ezzel szétfoszlott a vágyam, hogy
tornász, majd pedig edző lehessek. Ez volt a boldog lánykorom, ami egy életre megmaradt nekem, mint szép emlék.
Ezekben az években már belekóstoltam egy keveset a kultúrába. Dalárdában énekeltem, és a Hargita Néptánc
Együttesben táncoltam egy jó ideig. Minden nehézség ellenére hazavágyok, és hazavágytam. Amíg édesanyám élt,
mindig meleg „kemencébe sült cipó”-val várt. Most már minden üres, csak a ház s az emlékek maradtak.
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– Hogyan kezdődött ismeretséged a hagyományőrző népi
művészetekkel?
– 1980-ba’ férjhez mentem Gyergyószentmiklósra. Itt az
életem nagyot változott. Család, gyermekek és a
munkám teljesen más lett. Díjbeszedő voltam a
Közüzemeknél, tizenhét évig. Ez kedvezőbb volt számomra a gyermekek szempontjából, hogy ne kelljen,
más nevelje őket. Volt rájuk időm. Ebben az időben
találkoztam olyan emberekkel, akik felfigyeltek a
tehetségemre, a kultúrához való vonzódásomra.
Mindezek után tizenöt éven keresztül jártam Gyergyószárhegyre a hagyományőrző táborba, és az anyaországba is. Felfedezték bennem a jó hangú „amatőr
csángó népdalénekest”. Ezt Bartalus Vincze, szárhegyi
kántornak köszönhetem, aki egy esti nótázás után ezt
mondta: „Hogy tudtad ennyi éven keresztül
elhallgattatni magad? Elveszett benned egy tehetség.”
Elgondolkodtam, és itt jön a hit, hogy nincsenek
véletlenek. Hiszen a gyermekek, ahogy nőttek, mindig
az volt a fejemben, hogy csak jobb sorsot tudnánk a
férjemmel teremteni. Csak volna lehetőségünk
iskoláztatni őket, aztán ők döntsék el, hogy mik
szeretnének lenni. Mint anya, mondhatom, jól döntöttek.
Nagyon jó gyermekek. Talán a sors visszaadta nekem
azt, rajtuk keresztül, amit én nem kaptam meg
gyermekkoromban. A kisebbik fiam Szilárd, támogatja,
és végtelenül szereti, amit csinálok, vagyis a tojásírást és
az éneklést is. Nagyon fontos, hogy bízzunk abban, amit
meg akarunk valósítani.
– Milyen feladataid vannak a hétköznapokont?
– Már nyugdíjas vagyok. A mindennapi munkám a
háztartás, a férjem ápolása, ami nagyon leköt, hiszen
teljesen bénult. Agyinfarktust kapott, egész életére
ágybafekvő lett. Akkor azt hittem, elhagyott az Isten,
megbüntetett, valamit nem jól csináltam. Ez zajlott le
akkor bennem. Nagyon sokat és nagyon sokan imádkoztak értünk, mondhatom, a városban sok embert
megrázott a mi sorsunk.
Talán szavakban nem lehet kifejezni azt a nagy
szeretetet, érdeklődést és segítséget, amit akkor kaptunk,
kaptam, hogy el tudjam fogadni, át tudjam gondolni,
most már az élet minden gondja az enyém. Nagyon
fontos elmondani, hogy mikor a legnehezebb volt a
keresztem, akkor egy ember – akire azt mondhatom, ő
volt Simon, ki levette a keresztet két hónapon keresztül
– ezt mondta: „ha most nem segítek, nem lesz ki
továbbvigye”. Minden nap csak arra a napra kérek erőt a
jó Istentől.
Ha átgondolom az életem, nagyon hosszú és göröngyös
volt, de van szép része is. Tudok sírni, tudok nevetni,
kicsi dolgoknak örülni, szeretem az embereket, és ők is
viszont szeretnek. Érzem ezt minden nap, hogy a
szeretet az embert felneveli, és boldoggá teszi. Mikor
fellépésekre kell mennem, a kisebb fiam felvállal 2-3
napra mindent, mert ő tudja, hogy erre van szükségem
pont akkor, pont erre az időre. A hagyományőrzés
művelése szép ajándék a jó Istentől. Ezt csak szeretettel
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és szeretetből lehet csinálni. Öröm számomra, hogy
ilyen ritka és szép dolgokat átadhatok másoknak.
Például az Idősek Világnapján sok helyen énekelek. Azt
az igazi szeretetet, amit nyújtanak az idősek, azt átélni
csak ott lehet, mikor velük együtt örülünk, ez az, amit
semmivel nem lehet pótolni, ebből töltődök újra és újra.

Gyimesi csángó mintájú, festett tányér
Erzsike konyhájából

– Amennyiben újra kezdhetnéd az életedet, ismét ezen az
úton indulnál, ezt járnád végig?
– Sokszor elgondolkodtam, ha most kéne elölről kezdenem, mit csinálnék másképp. Őszintén, az igazat megvallva, talán semmit. Így megtanultam, az élet ilyen. Az
életet Istentől kaptam, ebben minden van és volt.
Megtanultam élni vele, ha nehéz volt, akkor is, mikor
pedig felhőtlen volt minden percem, örültem neki, és
manap is örülök. Ez volt nekem adatva a jó Istentől.
Megköszönök minden napot, minden percet és csakis azt
mondom, megérte küzdeni. Mert az élet egy hosszú
pályafutás. Te döntöd el, hogy hol adod fel. Én azért
imádkozom minden nap, hogy tovább tudjak haladni
ezen az úton.
Kívánok innen, Gyergyóból, minden magyar testvéremnek Istentől megáldott Húsvétot!

(Hollóssy Imréné)
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KÖSZÖNÖK MINDENT ISTENNEK
Vagnerné Balla Erzsébet Dunaharasztin él, Rákóczi-liget egyik
csendes utcájában. Munkás élet után, nyugdíjasként bontakozott
ki tehetsége, amelyet a hagyományőrző népművészet területén
kamatoztat. Munkái az ősiből forrásoznak, művészi képzelete
azonban túlmutat a hagyományon, s alkotásai számos képzőművészeti kiállításon díjat nyertek.
–Kedves Erzsike, tudjuk rólad, hogy tojásdíszítéssel foglalkozol.
Így Húsvét előtt, ennek különös aktualitása van, hiszen a magyar
és más európai népek hagyományában a feltámadás ünnepe, a
vallási tartalom mellett, szorosan összekötődik ezzel a szokással.
Hogyan kezdtél foglalkozni a tojással?
– Mikor ideköltöztünk, a 70-es években, teljesen üres volt a ház.
Jó rajzoló voltam akkor is. Ami tányérokat itt látsz, a konyhában,
mind magam festettem. Így kezdődött. Másoknál láttam a szép
népművészeti kerámiát, és nagyon szerettem volna én is. De
szegények voltunk, s így magam fogtam munkához. Nem volt se
festékem, semmim. Akkor még nem volt ennyi üzlet Harasztin.
Elmentem a papírboltba ecsetért, de nem volt már, mert szepember volt, és elhordták az iskolások az ecsetet. A ház mögött az
építkezésből maradt faforgácsot kerestem meg, meg mindenféle
festékmaradékot. Mire a férjem hazajött, készen voltak a tányérok. Nagyon örült, és annyira megdicsért!
– Ezek szerint nem vagy tősgyökeres dunaharaszti. Honnan kerültél ide?
– Munka miatt jöttem föl ide, Zalából. A szülőfalum Magyarszerdahely, Zalaegerszeg és Nagykanizsa között
található. Kb. négyezer lelkes volt a község, most a fiatalság már teljesen elment. Üresen állnak házak. Négyen
voltunk testvérek. A 60-as években már nem volt ott semmi, a környéken sem. Szüleim gazdálkodók voltak. Olyan
középparasztnak számítottunk. Abban az időben elvettek mindent a gazdálkodóktól, és a téeszben sem lehetett
megélni. Pénzt nem adtak, csak munkaegységet. Korábban mindenünk megtermett, csak iparcikket, cukrot, sót
kellett a boltban vennünk. De akkor nem lehetett még disznót sem vágni, bebörtönözték, aki feketén vágott. Hát el
kellett jönnünk. Három testvérem volt. Most halt meg az idősebbik nővérem, pont az én névnapomon.
Az édesapám első felesége gyermekszülésben meghalt, és édesapám ott maradt három gyerekkel. Újra nősült, az én
édesanyámat vette feleségül, én vagyok a legkisebb gyermek. Édesapám halála után édesanyám ideköltözött
hozzánk. Betegségében hosszan ápoltam.
– Milyen szakmát tanultál itt, Pest közelében? Hol
dolgoztál?
– Sajnos, nem tudtam tanulni szakmát abban az
időben. A tanulás nehéz volt. Fodrász akartam
lenni. Viszont édesanyám szívbeteg lett, és én
magam vállaltam, hogy mellette maradok. Így hát
Erzsébetre kerültem, a papírgyárba. Majd gyesre
mentem, Szilárd fiammal. A gyes alatt bedolgoztam a taksonyi háziipari szövetkezetbe, hímeztem.
Később itt dolgoztam Harasztin, a Tanácsban,
hivatalsegédi munkakörben. Reggel hattól nyolcig
takarítottam, majd én vittem a postát, meg a
pénzügyeket intéztem az OTP-ben. Sajnos, kicsi
volt a fizetés. Így átszerződtem a sütőiparhoz,
felvettek a központba konyhásnak. Majd onnan
jöttem el, mikor a férjem, György beteg lett. Itt
állandóan csak az orvos és a mentő járt. Tudod,
olyan rettenetesen megtépázott bennünket a törté-
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nelem, az a sok gyötrelem nyomot hagy az ember egészségén is. Férjem
soroksári sváb családból származott. 16 éves volt, amikor az utcáról
vitték el egy kis munkára. Három év múlva jött vissza, már nem
egészségesen, Szibériából. Szibériát megjárta nővére is, férjével együtt,
aki taksonyi volt. Miközben ők Szibériában voltak robotolni, szüleit
elvitték két kicsi testvérével együtt Németországba. Mikorra hazaért, a
szülői házban idegen embereket talált. Földönfutóvá tett az a sarkából
kifordított világ mindenkit! A fiam, kicsi korában orvos akart lenni,
hogy gyógyítsa a betegeket. Mégis másként alakult. Virágkötészetet
tanult; büszke vagyok rá, hiszen magyar bajnokságot is nyert már.
Együtt dolgozik a feleségével. A virág szeretetét tőlem tanulta.
– Sokszor virág díszíti az élet jelképét is, a húsvéti tojást. Bőséges és
gazdag az ornamentika, amit alkalmazol. Hogyan, kitől tanultad a
díszítés módját, a technikát?
– Kezdetben tojást csak húsvétra festettem a családnak. Hétfő reggelre
ott volt mindig a hímes. Senki nem tudta, mert nappal dolgoztam, éjjel
festettem ezeket. A sütőiparban egy kolléganőm ismertetett meg Nagy
Csabával, aki haraszti tojásfestő. Tőle vettem az első leckéket, majd
önállóan próbálkoztam, a saját tapasztalatom alakította ki a magam
technikáit. A színes áttört az én egyedi módszerem, az a
kedvencem. Ezt nem lehet iskolás módon megtanulni, a
gyakorlat, saját tapasztalatok teszik a mestert. A népművészeti mintákat könyvből tanultam.
– Milyen technikákkal alkotsz?
– Készítek karcolt, viasszal batikolt, szalmarátétes és
áttört tojásokat egyaránt. Tyúktojástól a strucctojásig
mindenfélét megmunkálok.
– Hol van a műhelyed?
– Hát itt, ahol ülünk, a konyhában. Porszívó, gurulós
asztal, fotel, erős lámpa, gyémántcsiszoló, íróka – ezek a
tartozékok.
– Mutassuk be az Olvasóknak vallási témájú iparművészeti alkotásaidat.
– A Húsvét Krisztus feltámadásának az ünnepe. Nekünk,
keresztényeknek Jézus feltámadása a reménység, az Ő
tanítása a minden, amihez ragaszkodnunk kell az életben. Tojáson is megmutatom Krisztus szenvedését,
illetve készítettem tojáson Mária-képet, és megörökítettem az Eucharisztiát.
– Hol láthatjuk kiállítva alkotásaidat?
– Évente van bemutatkozási lehetőség a Néprajzi
Múzeumban és minden nyáron, a Vajdahunyad várban, a
Mezőgazdasági Múzeumban, ahol idén, a Magyar kézművesség című kiállítás július 18-tól lesz megtekinthető.
Szeretettel hívok mindenkit, érdemes eljönni, s gyönyörködni a sok szép alkotásban. Oklevelet kaptam a
Kézművesség az egyházművészetben kiállításon, 2010-ben, Pécsett, illetve a 2006-2009 években a Magyar Kézműves Alapítványtól, a kiállításaikon való rendszeres részvételért. Büszke vagyok arra, hogy Dr. Györgyi Erzsébet
néprajzkutató, muzeológus megdicsérte a munkáimat, vele igen jó kapcsolatot ápolok.
Erzsike, a beszélgetés végén, szerényen vesz elő egy verseskötetet, és meghatottan olvassa fel nekem kedves költője,
Dénes Ferenc egyik versét.
– Tudod, én mindent, amit kaptam, Istennek köszönöm. Semmit sem tudunk nélküle, mindent általa teszünk.
Legyünk Neki végtelenül hálásak – búcsúzik.
(Koczka Tamásné)
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Húsvét a magyar népművészetben
A tojás hagyománya
A népművészet jelentős ágát képviselik a díszített húsvéti
tojások. A hagyományos technikával készített tojások lehetnek
tyúk-, kacsa-, liba-, strucctojások vagy ritkán, fából esztergált
alkotások. A díszített tojással kapcsolatos hagyományanyag igen
gazdag.
A tojás az örökkévalóság, az élet és a termékenység szimbóluma
számos nép kultúrájában, gondoljunk csak a finn Kalevalaeposzra vagy a görögök mondására, miszerint „Minden a tojásból
ered!”. A középkortól a tojással kapcsolatos hiedelemvilág
szorosan összefonódott a Húsvéttal, a katolikus egyház legfőbb
ünnepével. A pogány újév szintén tavasszal volt, így könnyen
inkulturálódott a katolikus ünnepkörbe. A tojás, a nép körében,
Krisztus feltámadásának jelképévé vált. Egy lengyel legenda
szerint: „Mikor az Üdvözítő Pilátus fogságában volt, a Szűzanya
könyörögni ment érte. Hogy üres kézzel ne menjen, tojásokat
szedett a kötőjébe, s azokat az úton termő füvekkel megfestette és Va g ne rn é Ba l la E rz sé b e t m unk á i
kivirágozta. Ezzel akart kedveskedni a kegyetlen Pilátusnak, de
az őrök kitaszították a palotából. Sírva ment hazafelé, miközben kioldódott a köténye, a tojások kiestek és
szétgurultak az egész világon. Ezért ismerik mindenütt a húsvéti tojásokat.”
A tojásokat eleinte növényi eredetű festékekkel színezték, a piros színt a berzsenyfa, a barnát a vöröshagyma
héjának főzetéből, a zöldet a bürök vagy a zöld búza levéből nyerték, a sárgát a kutyatej gyökeréből vagy a pipitér
virágából, a kéket vagy a lilát a lilahagyma levéből, míg a feketét a gubacs főzetéből állították elő. A magyarság
legrégebbi húsvéti tojásainak színe a piros, ami a vért és az életet jelképezte, ezzel is utalva Krisztus szenvedésére és
a feltámadás szentségére.
A tojásdíszítésnek számos eljárását és a legkülönfélébb technikáit
ismerjük. Ilyen a levélrátétes díszítés, melyet úgy készítenek, hogy
petrezselyem vagy más díszes levelű növény levelét kötik a tojásra,
majd laza szövésű ruhába tekerve mártják a festékbe. Így, miután
kiszedik a festékből, a levél mintázata megmarad a tojáson. Ehhez
hasonló eljárás a papírrátétes tojás. Ennél a módszernél ugyanúgy
járnak el, csak a levél helyett négyrét hajtogatott papírból kivágott
mintát erősítenek a tojáshoz. Emellett készülnek szalma- vagy
gyöngyrátétes tojások is, amelyeknél a díszítményt ragasztással rögzítik
Levélrátétes tojások
a tojás felületére.
Az egyik legősibb technika a márványozás, amely kétféleképpen
Levé lrá té te s to já so k
készülhet. Az egyik módszer szerint cérnával hagymahéjdarabokat
erősítenek a tojás egész felületére és úgy teszik fel azt főni. A másik eljárás szerint, az előkészített növényi
festéklébe felváltva teszik a tojást és a lépesmézet. A melegedés következtében a méhviasz megolvad és a tojásra
csurogva érdekes, márványozott mintát rajzol. A különböző színű festőlevek segítségével tarka márványzat is
nyerhető.
Egy másik eljárási forma a megírás, avagy a batik technika. Eredetileg madártollal, később egy speciálisan
kialakított hegyes végű fácskával (ma már fémvégű), a gicával vagy ahogy a csángók nevezik, kesicével írják forró
méhviasszal a mintát a tojás felületére. A gica hasonlít a
fazekas díszítőeszközére, az írókára. Miután a méhviasz
megszilárdul, a tojást a festékbe mártják. Ezután kiszedik a
tojást a festékből, a méhviaszt letörlik, így a színes alapon
megmarad a fehér minta, amit előtte ráírtak. Ha a tojást
többszínűre akarják festeni, akkor a festést mindig a
legvilágosabb színnel kezdik. Erre jó példa a többszínű fekete
alapon sárga-piros-fehér pöttyös, csepegtetett tojás, ami
szintén régi, hagyományos forma és könnyű is elkészíteni. Egy
másik, speciális formája ennek a technikának, a metszett vagy
mosott tojás. Itt fordítva, fehér alapon kapunk színes mintát. A Gyö ng y rá té te s to já so k
tojást előbb megfestik, majd a minta helyét megírják
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méhviasszal. Ezután a tojást ecetbe vagy káposztalébe áztatják négy napig, így a
festék leolvad a viasszal nem bevont helyeken.
A beregi Tiszaháton készítik az aranyozott díszű tojásokat. A tojást előbb
megfestik, utána írják, majd aranyszínű festékporba hempergetik. A por csak a
viaszban ragad meg, így a minta csillog, és domborműszerűen kiemelkedik a
háttérből.
A következő technika a karcolás, amit kotorásnak vagy vakarásnak is neveznek.
Ez a technika az ügyesebb férfiak, főként a pásztoremberek foglalatossága volt.
Ennél a díszítésnél a tojást először megfestik, majd éles késsel a minta vonalait
követve eltávolítják a festéket. Ezzel a módszerrel, jóval árnyaltabb, finomabb
díszítmények készülnek, mint az előzőeknél. A tojásgyűjtemények azt mutatják,
hogy régebben a sötétpiros, feketéspiros, valamint a liláspiros, szederjes, sötétlila
színeket kedvelték, ugyanis a sötét háttértől a
karcolat fehérsége jól elütött.
Ba t ik o l t to já so k
A karcolatok mellett gyakran megjelennek az áttört,
csipkeszerű, motívumok. Az áttört, ún. azsúrozott
tojások nagy odafigyelést és szaktudást igényelnek, hiszen ilyenkor az iparművész a
tojás héját egy speciális eszközzel vágja át, úgy hogy a héj repedésmentes marad.
A fémrátétes, vasalt, patkolt vagy fémapplikációval ellátott tojások fő dísze a
gombostűkkel vagy hosszú ólomszögekkel szegecselt, ráerősített fémtárgy. A
legkedveltebb díszítmény a patkó, amelyhez gyakran csatlakozik a tojás végein
elhelyezett pengetős sarkantyú. Emellett gyakran állatfigurával vagy a kéziszerszámok
kicsinyített másával is díszítették a tojásokat, melyeket ritkán színeztek. Hazánkban
C sep eg te tet t to já s
többnyire kovácsok vagy géplakatosok készítették ügyességük bizonyítására.
Ka rco lt to já s
Előfordult, hogy a tojást, – például Somogyban –, kákabéllel díszítették. A káka vízparti
vagy lápos részeken honos évelő növény. A virágszárból bontható ki a puha, csontszínű,
hosszú kákabél. Ezt ragasztották rá a tojás felületére a legkülönfélébb mintákat rajzolva ki
vele.
Végül, ejtsünk szót a pingált tojásról is, ami az újabb időkben terjedt el. A Kalocsáról
induló eljárásnál ecsettel viszik föl a díszítményt a tojásra, majd utána lelakkozzák. Ez a
díszítő technika ugyan nagyon szép, de kevés ősi motívumot használ, a múlt század elején,
a parasztházakat díszítő „pingált fal” mintáiból kölcsönöz.
Hazánkban egyes díszítő módok nem terjedtek el, mint a
szalmarátétes vagy a színezett viaszos módszer (bolgár
díszítőeljárás, a mintát a kidomborodó, színes viaszfelület
adja). A leggyakrabban használt technikák: a karcolás, az
írás és a levélrátét. Magyar sajátság, hogy az esztétikai igény kielégítését megelőzi a
szimbolikus tartalom és a mélyebb mondanivaló. Díszítésmódunkra jellemző a
szimmetria, az ősi motívumok, az osztókörök, a virágszerű díszek, mint a tulipán,
szegfű, nyitott rózsa használata, és a díszek pöttyökkel való kiemelése, hangsúlyozása. A magyar motívumvilágot két csoportra tudjuk osztani. Az egyik az ősi
elemeket hordozó, mint a Nap, a Hold, a csillag, a pötty, a kéz, az ujjak, az állatok
testrészei, nyomai vagy a csiga- és meandervonal. A másik csoport a később
kialakult minták, a vallási, nemzeti szimbólumok, a természethű ábrázolások vagy a
stilizált virágok.
A zs ú ro zo t t to já s,
Pa tk o l t to já s
A díszítmény elrendezése a tojás alakjából következően Va g ne rn é Ba l la E rz sé b e t
sajátos. A felületet leggyakrabban a két tengely vonalám unk á ja
ban két részre vagy annak többszörösére osztják. A
díszítőelemek a legkezdetlegesebb vonalazástól, a pontozástól, a hullámvonalazástól a
részletező természetszerű ábrázolásig sokféleképpen váltakozhatnak. A kezdetben készülő
geometrikus mintázatú tojásokat lassan fölváltották az újkor kötetlen rajzú virág- és
állatmintás tojásai. A magyar motívumvilág egyedi és igen gazdag. Jellemző, hogy
számos honfoglaláskori díszítmény, mint a kéz-, az ujj-, a csillagmotívum, a különböző
totemállatok ábrázolása mára átalakult stilizált virágmotívummá. Csak néhány elnevezése
motívumainknak: ördögvillás, búbvirágos, gerebjés, „Máriatenere”, „Ördögtérgye”,
cserilapis, kakastaréjos, vetőlős, tőcséres, fésüs, verettyűs, tőtött rózsás motívum. A
népművészet számos elemet „átmentett” az ősi ábrázolásokból és azt ötvözte a keresztény
kultúrával.

Zsófi
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A Szent Erzsébet Karitász Csoport beszámolója
Pénzügyeink:
2010-es év BEVÉTELEI
2009-es év maradványa:
Adományok (magánszemélyektől):
Önkormányzati pályázat:
Szent Antal persely (Szent István templom):
Erzsébet-napi gyűjtés (Szent István templom +
(Szent Imre templom) 40%-a:
Rendezvények (adventi vásár):
Egyéb (banki kamat):
Összesen:
2010-es év KIADÁSAI
Segély (gyógyszer, ebéd-előfizetés, egyszeri
pénzbeli segélyek):
Élelem (napközis táborra):
Tüzelő:
Csomagosztás:
Egyéb (új ruhatárolók a karitász-boltban,

167.696,-Ft
60.000,250.000,130.000,40.000,15.000,28.000,4.875,695.571,-Ft
23.740,-Ft
150.575,10.000,185.000,168.219,-

továbbképzés, könyvajándék karácsonyra):
Fenntartás (napközis táborra, tisztítószer,
konyhai eszközök):

106.315,-

Összesen:

643.849,-Ft

2010-es év pénzmaradványa:

51.722,-Ft

Bútort és ruhaneműt – természetbeni adományként – körülbelül 600.000,-Ft értékben juttattunk el a
rászorulóknak. Ebben a becsült értékben van a katasztrófák sújtotta honfitársaink számára összegyűjtött tisztító-,
tartósélelmiszer- és takaró-, ruhanemű-adomány is.
52 családnak karácsonyi csomagot, 10 egyedülálló idősnek jelképes-megemlékező karácsonyi meglepetést tudtunk
összeállítani. 5 főnek (idős, beteg) rendszeres heti segítséget nyújtunk, amely élelmiszervásárlást, takarítást,
személyszállítást, ebédbefizetést, felügyeletet segítő beszélgetést-meghallgatást, esetenként fürdetést, közbenjáró
imát jelent. Azok a személyek, akiket ruha-, élelmiszerosztáskor segítettünk: (becsülni tudjuk) 60-100 fő. Az új
karitász-helyiséget (volt cserkészház) – amelynek belső helyiségeit két karitász-tag meszelte ki – jól tudtuk
hasznosítani ruhaosztáskor és adománygyűjtéskor; sokszor kicsinek is bizonyult, olyan sokan voltak. A 2010-es
nyári karitász-tábor 126 gyermeket látott vendégül a Főplébánián. Az önkormányzati célpályázati támogatás fedezte
a karitász-tábor fenntartását és a karitász-tagok továbbképzését (=lelkigyakorlatát).

2011 az ÖNKÉNTESSÉG ÉVE
A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász 10 éve, 2001. február 11-én alakult. E tíz esztendő alatt sok, szép szolgálatot
kaptunk az Úr Jézustól. Nem a teljesség igényével, volt ebben: több jótékonysági koncert szervezése (főként Böjte
Csaba ferences erdélyi gyermekotthonai részére), többször a Szent Cecília Kórussal közösen; ruha-, élelmiszer,tisztítószer gyűjtése és házhoz szállítása rászorulóknak, katasztrófák sújtotta honfitársaink és határon túliak részére;
találkozó szervezése a Gulágot-járt Dr. Olofsson Placid bencés atyával; a pesterzsébeti ovisok vendégül látása; az
Idősek Napja Ünnepének lebonyolítása, telefonos lelkisegély-szolgálat; külföldi zarándoklatokhoz kapcsolódás
megszervezése; a városi jelzőrendszerhez való csatlakozás; a jótékonysági vásárok és a hozzátartozó ajándékozáslátogatás; az évről-évre visszatérő karitász-tábor; találkozás a dunaharasztiakkal a ruhaosztások alkalmából, a
különböző nehézségekkel küszködők egyéni segítése. Minden korosztállyal van kapcsolódási pontunk, hasonlóan
minden életállapotú társadalmi csoporthoz, családosokhoz, egyedülálló emberhez egyaránt.

Köszönet a tíz esztendő alatt végzett közös munkáért, különösen az idősebb karitásztagoknak, akik már nem tudnak részt venni a közös szolgálatban, szeretünk Benneteket és
hiányoztok!
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A karitász tevékenysége plébániai szinten önkéntes segítőkre épül. Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet a
katolikus hívek egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmakként a közös jó érdekében személyes
akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes tevékenység anyagi haszonnal nem jár annak
végzője számára, előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés
csökkentéséhez. Az önkéntes segítsége, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg az Egyház életében.
A legtöbb emberben megtaláljuk a szolidaritást, az együttérzés képességét. Sokan sietnek a bajbajutottak segítésére,
ennek szép példáit gyakran tapasztaljuk, hiszen a szeretet csak személyesen és tettekben megnyilvánulva ér valamit.
A szeretet nem pusztán adakozás, hanem figyelmesség és helyes emberszeretet is.
Mivel a karitász-csoport ideje, energiája, kapacitása nem korlátlan, elengedhetetlen feltétel programjaink
megvalósításához az egyházközségi hívek szolidaritása és együttműködése. „A szegények, a rászorulók felemelése,
Isten gondoskodó szeretetében való részesedése a keresztény embert hitében is építi, személyiségét fejleszti. Aki Isten
igéjének ismeretében hallgatja, segíti, támogatja testvérét, nemcsak szeme nyílik ki az isteni értékekre, de élete is
megváltozik”– ajánlja mindnyájunknak Spányi Antal megyéspüspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke.
A húsvéti tartósélelmiszer-gyűjtésről még nem tudunk beszámolni a lapzárta miatt.

A karitász ajándéka a „CSALÁD ÉVÉ”-ben a családoknak:
- A május 8-án, 16 órától Idősek Napja a Fő úti templomban, utána vendéglátással összekötött

beszélgetés a plébánián, amelyre sok szeretettel hívjuk az idősebbeket. Aki nehezen tud közlekedni, szívesen
elhozzuk kocsival, a sekrestyében jelezzék ezt az igényt. Szeretettel kérjük a híveket, hogy süteménnyel
járuljanak hozzá a szeretet-vendéglátáshoz.

- A nyári karitász-tábor, amely a szünidő egy hetében, július 19-22. (hétfőtől-péntekig) lesz, ahol óvodásiskolás korú (5-12 évesig) gyermekek ismerkednek a művészet kifejezési módjainak alapjaival, eszközeivel.
Helyszíne a csodálatos dunaharaszti Főplébánia, fantasztikus kilátással a Kis-Dunára.
Jelentkezési határidő a kartász-táborra: június 26. vasárnap.
A tábor ingyenes, támogatást elfogadunk. Jelentkezési lapokat találnak mindkét katolikus templomban. A
jelentkezési lapokat a Szent István templom sekrestyéjében kérjük leadni, vagy más karitász-tagnál. Aki nem
határidőben jelentkezik a karitász-tagoknál, az sajnos kimarad a táborból.
A kreatív foglalkozások nem csupán a technikai ismeretek alapfokú elsajátításának lehetőségét teremtik meg, hanem
évente más-más szülő, barát és pedagógus ismerteti meg a katolikus keresztény kultúrával, a barátkozás
lehetőségeivel, életkoruknak megfelelő szinten, a résztvevőket a nyári vakáció felszabadultabb körülményei között.
Freund Tamás, világhírű, hívő katolikus agykutatónk bebizonyította, hogy a gyermekek értelmi és érzelmi
intelligenciája sokkal jobban fejlődik – avagy az agy szürkeállománya sokkal gyorsabban növekszik –, ha:
közösségben sokat játszanak, ha: valamilyen művészeti, kreatív tevékenységet végeznek és ha: sokat olvasnak. A
karitász-tábor megszervezése erre a zseniális kutatási eredményre támaszkodik.
Az eltelt évek alatt kedveltté váltak e napközis táborok a gyermekek, és a gyermekeiknek tartalmas nyári
foglalkozást kereső szülők körében. Várjuk a Főplébániára a vállalkozó kedvű szülőket, felnőtteket,
pedagógusokat, hogy egy keresztény szellemű, nyári vakációs programot szervezzünk közösen!
Július 17-én vasárnap 17 órától táborelőkészítő! Amilyen jól készítjük elő a helyszínt, olyan jól fog sikerülni a
tábor!
Nagyon szívesen vesszük, ha: bevásárlásban, takarításban, játékszervezésben, szendvicskészítésben, felügyeletben
segítségünkre lesznek a kedves szülők.
Minden hónapban, az utolsó pénteken 16 órától találkozhatnak velünk a szokásos karitász-találkozón, a Fő úti
plébánián. Szeretettel várjunk az érdeklődőket, akár a karitász-táborral kapcsolatban is; adja Isten, hogy mindig
legyenek olyan emberek, akiknek lehetőségük van hozzátenni a magukét az Egyház segítő tevékenységéhez!

Szent Erzsébet Karitász Csoport
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GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ünnepe, február 2-án. Ezen a napon
szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és
eltöltsön bennünket is. E napon arra emlékezünk, hogy József és Mária ez alkalommal mutatta
be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. Ekkor szentelték az Úrnak az elsőszülött fiút,
Jézust.
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2011. március 25-re, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készült el a dunaharaszti
Szent István templom rózsaablakának színes üvege. A rózsaablakot, hasonlóan a többihez,
Perlaki József üvegművész készítette. Ezzel a nagytemplom ablakainak színes üvegezési
András atya
munkálatai befejeződtek.
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Könyvismertetés
Mi szülők, pedagógusok, hitoktatók – akik sokszor aggódunk ifjúságunk
jövőjéért – keressük a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy fiataljaink el
tudjanak igazodni a világban, hogy a helyes utat válasszák, s ha kell, „árral
szemben” is tudjanak úszni.
Az utóbbi időben két könyv jelent meg, amelyekből mind mi felnőttek, mind
a „gyerekek” segítséget kaphatnak.
Mácz István: Kísértés a jóra című könyve már a negyedik kiadást érte meg.
A szerző vallja, hogy nincs ember, aki ne szeretne jó lenni, akit ne kísértene a
jó. Példaképeket állít elénk, akik segíthetnek a jó felismerésében, értékes,
erényes életút kialakításában. A hétköznapi példákon keresztül eljut Jézus
Krisztusig, a tökéletes embereszményig, majd felvázolja a jó és a rossz
választásának következményeit.
N. Horváth Margit: „Legyetek jók, ha tudtok…” című etika könyve a Néri Szent Fülöpről szóló film kedvelt
dalsorával kelti fel érdeklődésünket. Ő is gondolatébresztő irodalmi alkotásokkal, vitára indító kérdésekkel,
elméleti ismeretekkel próbálja olvasóit a jóra buzdítani, miközben véleményformálásra, helyes
döntéshozatalra serkenti őket.
Míg Mácz István könyvét önálló olvasásra is ajánlom az ifjúságnak, N. Horváth Margit könyve felnőtt
segítségével dolgozható fel.

Czifra Lászlóné
/Mácz István: Kísértés a jóra – Szent István Társulat
N. Horváth Margit: „Legyetek jók, ha tudtok…” – Pedellus Tankönyvkiadó/

*****

2011. április 9-én, szombaton a
Dunaharaszti Főplébánián lelkinap
volt reggel 9-től délután 4 óráig,
amelyet az indiai verbita szerzetes,
Chavvakula Lourdu Raju tartott.
Kb. negyvenen vettek részt a
három egyházközségből. Két
előadás volt a nagyböjti készületről
és a családról. Szentségimádás és
kiscsoportos beszélgetések tették
emlékezetessé ezt a napot.
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Harminc ezüstpénz
A véletlen hozta úgy, hogy a világhálón csavarogva rátaláltam Márai Sándor
számomra eddig ismeretlen művére, és még volt ideje kihoznia a postásnak,
hogy nagyböjti olvasmányommá válhasson. Boldogan vettem hát kezembe az
ízléses kötetet, s belemerültem az oly egyedi stílusba.
Márai Sándor a huszadik század magyar zsenije, ízig-vérig nyugati polgár,
hatalmas műveltségű esztéta, történész, pszichológus, irodalmár, a katolikus
teológia kiváló ismerője – hogyan is gondolhatnánk, hogy pont ő ne dolgozza
fel a Názáreti Jézus történetét? Márai a kedvencem, nagy várakozással
kezdtem olvasásába.
Az író Harminc ezüstpénz című művét az alcímben regénynek nevezi, hagyományos értelemben azonban nem
nevezném annak, hiszen nincs szó „regényes”, lebilincselő, fordulatos történetről. Márai elmondja, mit tud, s főleg,
mit gondol arról a világról, amelybe Jézus beleszületett, amely körülvette emberi léte során. Ismét és újra
megcsodálhatjuk az író határtalan műveltségét, mélylélektani tudását és emberismeretét. Lépésről lépésre végigvezet
a környezeten, nem idegenvezetőként, lélekbúvárként. Sorra veszi az embereket, akik találkozhattak Vele,
mélyanalízist végez, úgy mutatja be finom rétegenként a kortársakat, a társakat, s általuk mindazt, ami az emberben
lakozik. Végigjárja a tájat, szemléli az ott lakókat, akik Jézusnak népe voltak. Térdet hajt szívében, szellemében és
lelkében Jézus előtt, elmondja, miért Nagy, a Legnagyobb. S a gondolatsor abbamarad csütörtök este, amikor a
karióti, az ördögtől megszállva, katonák élén, az Olajfák hegye felé veszi lépteit. A történet, hogyan folytatódik? Az
emberi szív legmélyén lakozik a válasz. Ki megvetője, ki követője az emberfiának, Isten Egyszülöttjének.
Választhatunk.
Márai drámai jegyzetet szerkesztett műve végére, amelynek megrázó szavai itt következnek: „A könyvet
emberöltő előtt egy budapesti romos szükséglakásban kezdettem írni. A kézirat később elkísért külföldre.
Többször áthajózott az óceánon. Mindig a hajóládában maradt, mert felidézte a förtelmes éveket, amikor
az árulás úgy terjengett, mint egy járvány, amely ellen nincs védőoltás. Most végre úgy tetszett, ideje
tisztába írni a sárgult oldalakat, mert emberöltő múltával nemcsak a szépasszonyok sárgulnak el, hanem
kéziratok is.
A nonum prematur (a művet hagyjuk érni – tkp. a kilencedik évig tartsuk vissza) horatiusi követelésének
többszörösét megkapta a kézirat. Nem biztos, hogy a bölcs tanács hasznára volt. A második világháborút
közvetlenül követő években a „testvér testvért/apát fiú elad” napihír volt az újságokban. Az írástudó, aki
elárulja a szellem szabadságát, beáll bértollnoknak a Párthoz, mert így szeretné pótolni, ami tehetségéből
és jelleméből hiányzik. És képmutató fejcsóválással vágja zsebre a dédelgetés hulladékait, kézdörzsölve
fogadja el a privilégiumokat. A pap, aki elárulja a vallást, amikor tűri, hogy megzsarolják, vagy
megvásárolják. A forradalmár, aki elárulja mindazt, ami a forradalomban jogos követelés volt, mert ezen
az áron kap szerepet és baksist.
Az áruló mindig nyájas. Így reméli narkotizálni a kínos-mardosó tudatot, hogy csökkent értékű ember.
Néha Keriótból való, néha máshonnan. Mint kétezer év előtt. Mint ma. Mint holnap, ha lesz még holnap.”
San Diego, 1983 M.S.
Kedves Sándor, keserű soraid fájnak nagyon, bár talán könnyeidet és panaszodat okozza a történet, amelyet együtt
jártunk végig most, és én is megsirattam. Mégis, a holnap-nemzedék tagjaként üzenem neked, hogy ami történt,
záloga a mi reménységünknek. Te, aki magad is Krisztus követését választottad, nem lehetsz reménytelen. Isten jó.
Isten a szeretet. Isten közöttünk lakozott, és megígérte, hogy eljön. Vesd le fájdalmadat, hadd lássunk reményteljes
mosolyt, bizakodást az arcodon.
Szeretettel és reménységgel üdvözöllek, hűséges olvasód:

Nagy Angela

/Márai Sándor: Harminc ezüstpénz – Helikon könyvkiadó/
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HISZEK
Információs társadalomban élünk, ami azt jelenti, hogy villámgyorsan kerengenek a hírek, események, látni-,
hallani- és mondanivalók, óriási tömegek között. A média, mint neve is mutatja, eszköze ennek az
információáramlásnak, ami sokszor inkább kelti a célpontban (az emberben) a cunami, mint a jól tájékozottság
érzetét.
A információs nyomás és az agresszív közvetítés miatt az információ, mint input, könnyen befogadásra talál; főleg
közvetett volta, és ellenőrizhetetlensége miatt talál talajra – elhiszi az ember.
A sajtóval már a középkorban baj volt. Kezdetben kézzel írott lapokon terjedtek ilyen-olyan érdek szerinti hírek, az
akkori városokban. Aztán a könyvnyomtatás feltalálásával, annak KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:
vadhajtásaként, megjelentek a sokpéldányos, majd egyre tágabb teret
Hazafiság
nyerve, a tömeges mennyiségben ontott újságok. Külön tanulmányt
érdemelne, mi mindent szolgált és szolgál a sajtó, ha méltatlan kezekbe Ma szikratűz csak egy különc szivébe,
kerül, ha célja nem az elfogulatlan, ellenőrzött forrásokon nyugvó holnapra már nagy testvérérzelem,
mely a viharba is lobogva, égve
tájékoztatás.
Tudjuk, és mondogatjuk, hogy mára nagy baj van a nyomtatott, rádiós, uralkodik büszkén százezreken.
televíziós, internetes médiával. Úgy tűnik, túlnyomóan a profit a cél, és Ma szikra, holnap láng, majd egy tüzerdő,
a nyereségszerzés maga alá gyűri a média etikai kódexének elemeit. mely bíborával az égig lobog,
Fehér holló mára az olyan megjelenés, amely nem agresszív, erkölcsi hiába tiprod el, mindég növekvő,
alapokon áll, igazságon nyugszik, és a közjó hagyományos elemeit s ha szunnyad is, nem oltják el korok.
közvetíti. Reménykedünk nagyon, hogy az ilyen médiát megvalósítani A fáradott ük, haldokolva még
akaró szándékok tartósan tudnak érvényesülni itthon és Európában, s az nagy honszerelme égő fáklyalángját
Amerikai kontinensen is, hiszen ezek a földrajzi, kulturális területek a átadja, s minden az utódra száll át.
meghatározók a világ dolgaiban.
Hogy mi mindent elhisznek az emberek, jóhiszeműen, s bizony sokszor Meggyújtja ő, s a tűzár szerteárad,
átadja gyermekének, ez fiának,
hamis dolgokkal elvakítva, felsorolni nem lehet. S ennek az aztán tovább, tovább... S a fáklya ég!
„elhiszem”-nek okozója a felhígulás az erkölcsi, kulturális, történelmi,
1906
társadalmi kapaszkodók terén.
Minduntalan feltolul bennem, s jelez, figyelmeztet a Credo. Milyen erős METS GYÖRGY:
köteléket, biztonságos kapaszkodót, stabil talajt, belátható keretet nyújtanak Szabad-e nekem?
nekünk, keresztényeknek, a hitigazságok, a jézusi tanítás, ha tudunk hűek
lenni, nem tévedünk el a csalfa, látszólagos, mindenféle apró-cseprő, de annál Szabad-e nekem
repülnöm a Kárpátok felett,
hangosabb igazságok között.
A világháló, e rendkívüli találmány, mely olyan jó és hasznos szolgálatot tesz hegytetőn álltam,
s végignéztem a tájat –
az emberek mindennapjaiban, közvetít mérhetetlen mennyiségű felszínes,
ó, Verecke!
ellenőrizhetetlen, talán sokszor szándékosan eltorzított dolgot is. Az Tenger fagyott hullámi
elbizonytalanodott ember pedig hisz a csodaszerekben, mindenféle táplá- a hegyek,
lékban, erőfeszítés nélküli fogyásban, szorgalom nélküli tanulásban, munka szállt felettük lelkem
nélküli meggazdagodásban, mindenki rosszhírében, s immár szinte senki egészen, míg-míg láthatárt
jóhírében; izgatott, zaklatott, állandó botrányszagú, rosszindulatú folyam értem, és
árasztja el a mindenevő embert. A jó alig hallik, a szép alig látszik. Pénz, pénz, könnyes lett szemem
felszínes jólét, testkultusz, hatalomvágy, intolerancia, szeretetlenség, orcámról folyók folytak:
Tisza, Ung, Latorca,
ugyanakkor bezárkózás, bizalmatlanság, reménytelenség, hitetlenség, közöny.
Sokszor érzem úgy, ránk is hatással van a világnak ez a hangos oldala; nem Erdélyben ott,
Olt, Maros, Szamos
tudjuk higgadtan átgondolni a kapott információkat, és sok bennünk az
velük szemben álltam,
elültetett előítélet, hiszen dominálnak a bizalmatlanságot erősítő hírek és a Istené a történelem!
jövőtlenséget sugalló, hitet megtépázó információk. Sok társunk él hittől Kelet-nyugat felettünk összecsapnak
megfosztott állapotban, de azt is tudom, hogy minden ember szívébe mára a Duna mellett állok
kitörölhetetlenül bele van oltva az Isten-tudat, ha elnyomja is, ha tiltakozik és nézem partján folyni életem
ellene, akkor is.
míg-míg hamvam beleszórják,
Mi, keresztények, ne hagyjuk befolyásolni magunkat! A mindennapi majd egy koszorú csobban
hiszékenység helyett számunkra ott van a Credo, az egyetemes egyház által kísérni hullámin
tanított, isteni sugallatra született imádságunk, a mi alaptörvényünk, melynek engemet.
2011
lényege: hiszünk az Atyában, az Ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, s a
Szentlélekben, éltetőnkben, egyedül e hármas Szentségben megmutatkozó Istenben. Ebből az egyedüli forrásból
fakad és teljesedik ki az élet minden más igazsága. Mi, keresztények, ebben hiszünk, és ennek örömhírét adjuk
tovább a világnak.
(Koczka Tamásné)
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BLEIB BEI UNS
„Maradj velünk, Uram, mert esteledik, és a nap már lemenőben van.”
/Elmélkedés Rheinberger motettájára/
Már nagyon fáradtak voltunk: a lábunk is, a szívünk is. Pedig igazán hozzászokhattunk volna a vándorláshoz, a
változáshoz és hogy szinte semmi nem úgy alakul, ahogy vártuk. Pedig mi mindent jó előre megterveztünk. Mit,
hogyan fogunk csinálni, mi lesz ennek az eredménye, és hogyan fogjuk mindezt megünnepelni. Nekünk azt
mondták, hogy az az ember tud boldog lenni, aki előre fel tudja mérni mindezt és ennek megfelelően élni. Nekünk
nem sikerült. És akkor, ott, nagyon boldogtalannak éreztük magunkat.
*
Már nagyon kimerültünk – talán ezért is volt, hogy csak az előttünk lévő lépés helyén tartottuk tekintetünket. Az út
porlepte, egyhangú, és nem látni, hová visz. Látszólag sehová. Minek is indultunk el?… Csak valami ösztön, valami
ősi becsületesség vitt tovább, hogy valahogy be kell fejeznünk, meg kell érkeznünk. Hogy addig bírni kell. Akkor
szólt a társam, hogy valaki közeledik. Ugyanolyan poros vándor volt, mint mi. Nem örültünk. Amikor az ember
ennyire letaglózott a szomorúságtól, nem kíván társaságot. Kurtán köszöntöttük egymást, és szótlanul folytattuk a
menetelést – most már hárman.
*
Egyszerre megkérdezte: „Miről beszélgettetek…?” – Mi az,
hogy miről? Igen, előzőleg sokat vitatkoztunk egymással,
hogy történhetett mindez így, de aztán a gondolatmenetek
mindig ugyanoda jutottak vissza, és belefáradtunk. Mi
értelme? Mi értelme?... De ez honnan tud róla? Mindegy,
elmagyaráztuk. Először lassan, pár szóval, majd egyre
hevesebben, egymás szavába vágva. Hogyhogy te nem
hallottál a nagy prófétáról? Látod, pedig mennyien hittek
benne, mi is, és most minden oda! Azt mondják, Pilátus azt
íratta fölé: „A zsidók királya” – és azóta szavát se venni. A
felesége pedig otthon sír, csak sír… Azt mondják, a római
százados kimondta róla, hogy Isten fia – a pogány katona, aki
tucat kisistenen nevelkedett, és most azt állítja, hogy Ő volt
az, az Egyetlen Szülöttje… Azt mondták az asszonyok, hogy
nem találták a sírban, hanem fényes angyalok voltak ott
helyette… De mindez csak mese, fecsegés! Hiszen három nap
telt el – de mi nem tapasztaltunk semmi változást. Nem
történt semmi. Ez a tény.
*
…Sose felejtem el a mosolyt, ami átsuhant az arcán. „Ó, ti
balgák, ti kicsinyhitűek…” A szavaival korholt, de a hangja
simogatott. Mint amikor gyermekkoromban játszani akartam egy vad kutyával, és az megharapott. Apám az ölébe
vett, úgy magyarázott: „Mégis, mit vártál?” Igen, ő megmondta. Mások is. De mi nem figyeltünk inkább, hátha
akkor nem lesz nehéz, nem lesz szenvedés. Aztán persze teljesen felkészületlenül ért minden. És ha a keresztről
szóló beszédét nem akartuk meghallani, hogy figyeltünk volna a feltámadásra…?
*
Lassan tért vissza a kedvünk, az erőnk az élethez, de mire a faluhoz értünk, már tudtuk, hogy jó vele lenni. Hogy
vele jó lenni. Azt nemigen értettük, minek vesződik velünk – nem is gondolkodtunk rajta –, de amikor tovább akart
menni, ott marasztaltuk. Úgy tettünk, mintha őt féltenénk a közeledő sötétségtől – pedig igazából magunkat óvtuk,
hogy vissza ne zuhanjunk a kétségbeesésbe. Maradt. És akkor történt, amit azóta sem értek. Egyetlen mozdulat: a
kenyér megtört. És mi már tudtuk, hogy Ő az. Hirtelen ujjongással át akartuk ölelni, vagy legalább a lábát
átkulcsolni: „Mester!” De ő eltűnt közülünk.
*
Nem várakozhattunk. Azonnal indultunk vissza, hogy együtt örvendezzünk a többiekkel. Hogy bocsánatot kérjünk
azoktól, akiknek nem hittünk, akikkel nem törődtünk, akiket elhagytunk, mert csak a saját szomorúságunkat
követtük. És aztán együtt ünnepelhessünk velük. Igen, évszázadok, évezredek múlva is megtörik majd a kenyeret és
Ő ott lesz. A szertartás végén azt mondják: „Íme, hitünk szent titka.” És mi már most tudjuk, mi ez. Hogy annyira
szeret minket, hogy megtöretett. És megtöretik újra meg újra – amíg szükséges.
*
„Maradj velünk, Uram!...”

Bánfalvi Bella

45

Krisztus fénye

2011. Húsvét

Rejtvény
Kedves Olvasóink!
A mókás találós kérdésekhez, fejtörőkhöz jó
szórakozást kívánunk!

Ha felmenyen, lenn van,
Ha lemenyen fenn van,
Ha kimenyen, benn van,
Ha bemenyen, kinn van.
Mi az?

Az egész világot átérti,
mégis egy tyúk átlépi. Mi
az?

Melyik az a szám, amelyet ha kétszer veszünk
vagy magamagával megszorozzuk, ugyanaz az
eredmény?
Egy falusi embernek van száz zsák
búzája, de csak egy szekere.
Hogyan szállítja a búzát a
malomba?

Építettek egy olyan hajót, amelyiknek az oldala
belékerült ezer forintba, a tetőzete szintén annyiba.
Mibe került a hajó alja?

Kerek istenfája,
Szép tizenkét ága.
Szép tizenkét ágán
Ötvenkét virága.
Ötvenkét virágán
Három aranyalma
Aki kitalálja,
Egy pint bor az ára!

Hogy lehet a tyúkot úgy
megültetni, hogy vagy mind
kakas vagy mind jérce legyen
belőle?
Hogy írják a száraz füvet öt
betűvel?

Van egy keskeny palló a folyó
felett, át kell vinni rajta egy fej
káposztát, egy kecskét és egy
farkast. Hogyan lehet őket
átvinni úgy, hogy egyik a
másikat meg ne bántsa?

Mi az, ami nincs se kint, se bent, se
fönt, se lent?
Mindörökké barangolok, azt sem tudom, hol
lakom. Ahol járok, dörömbölök: ajtón s
ablakon. S ezért senki nem is szeret, ki is
szeretné a ……..… ?
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Megfejtések
A macska farka..
A kettő.
Többször fordul.
Keréknyom.
A vízbe.
Az év, a tizenkét hónap, az ötvenkét
hét és a három fő ünnep: a karácsony,
a húsvét és a pünkösd.
Csak egy tojást rakunk alája.
Széna.
Előbb átvisszük a kecskét, marad a
farkas a káposztával. Utána átvisszük
a káposztát, és visszahozzuk a kecskét,
átvisszük a farkast, és végül a kecskét.
Csiga.
Ablak.

Mindig utazik, de sose mozdul ki a
házából. Mi az?
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Pósa Lajos:

HÁROM SZÉP PILLANGÓ
Egyszer egy időben,
Gingalló, gingalló,
Játszadozott vígan
Három szép pillangó.
Egyik fehér, másik veres,
A harmadik sárga,
Csillogott a napfényen
Mindeniknek szárnya!
Virágról virágra
Röpködve táncoltak,
Vadgalambok, hozzá
Egyre turbékoltak.
Úgy csipegett, úgy csacsogott
A fiókmadár is,
Gyönyörűen harangozott
A harangvirág is:
Gingalló, gingalló,
Három szép pillangó!
Egyszer csak beborul
A kerek ég alja,
Három szép pillangót
A zápor áztatja.
Elmennek a tulipánhoz,
Kopogtatnak szépen,
Alázatos, nyájas szóval
Megkérik ekképpen:
„Kis tuli, tulipán,
Virágok közt első!
Nyisd ki házikódat,
Nagyon ver az eső.”
„A sárgának, a veresnek
Ajtómat kinyitom…
A fehérnek adjon szállást
A fehér liliom.”
„Ha nem fogadod be
A mi jó testvérünk:
Isten veled, tuli!
Szállást mi se kérünk.”
Gingalló, gingalló,
Három szép pillangó!

Hull a záporeső,
Szakad egyre jobban…
Hátha több szívesség
Lesz a liliomban!
Megállanak ajtajánál,
Kopogtatnak szépen,
Alázatos, nyájas szóval
Megkérik ekképpen:
„Kis lili, liliom,
Itt a három vándor!
Nyisd ki házikódat,
Agyon ver a zápor.”
„A sárgának, a veresnek,
Biz’ én ki nem nyitom…
Gyere, fehér, te olyan vagy,
Akár a liliom.”
„Jó testvér jó testvért
Soha el nem feled…
Inkább velük ázom,
Lili, Isten veled.”
Gingalló, gingalló,
Három szép pillangó!
Felhők mögül a nap
Meghallotta, meglásd:
Három szép pillangó
Hogy szereti egymást.
Meghallotta, meghallotta,
Megsajnálta őket:
Elűzte a záporontó
Fekete felhőket.
Kisütött sugára
Fűszálra, virágra,
Három szép pillangó
Megázott szárnyára.
Játszadoztak újra,
Röpködve táncoltak,
Vadgalambok hozzá
Vígan turbékoltak.
Úgy csipegett, úgy csacsogott
A fiókmadár is,
Gyönyörűen harangozott
A harangvirág is:
Gingalló, gingalló,
Három szép pillangó!
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A Kereszténység Szakrális Építészete
4. fejezet

Az újkor szakrális építészete
Reneszánsz, Quattrocento
Leon Battista Alberti
3. rész
A reneszánsz építészet és gondolkodás egyik legkiemelkedőbb alakja Leon Battista Alberti (1404-1472),
az első „egyetemes ember” volt. Amíg Brunelleschi és
a többi XV. századi építész a gyakorlatban érlelte ki
eredményeit, addig Alberti sokoldalú humanista képzettség birtokában előbb komplex tudományos művészetelméletet fogalmazott meg. Terveiben később saját
elméletét ültette át a gyakorlatba.
Ősi ﬁrenzei családból származott, és bár Genovában
született – és csak rövid időket töltött Firenzében
– ízig-vérig a szeretett haza szellemében alkotott. Kiváló nevelésben részesült, megtanult latinul, görögül,
belemélyedt az antik irodalomba, polgári és egyházi
jogtudományba, kitűnő matematikus volt, és zeneszerzéssel is foglalkozott. A XV. század közepe táján összeállította a De re aediﬁcatoria libri X – Tíz
könyv az építészetről – című építészetelméleti művét.
Komplex tudományos szemlélete olyan elvi megállapításokhoz vezette, amelyek nem csak saját korában
jelentettek döntően újat, hanem mindmáig szinte folyamatosan foglalkoztatják az építészeket. V. Miklós
pápa tervbe vette Róma nagyszabású rendezését, és
Albertihez fordult tanácsokért. A pápa
korai halála miatt nem valósult meg az
új szellemű átalakítás, de Alberti városépítészeti fejtegetéseiből kiviláglanak az alapelvek: „Rend nélkül semmi
sem lehet szép, kényelmes vagy örömet keltő.” Alberti mester művészetét
tudományos alapokra helyezte, amely
mögött az emberi szellem jelentette az
értéket, a tartalmat. Meghatározta az
általa leginkább különlegesnek, összetettnek és szépnek tartott művészeti ág,
az építészet mögött rejlő ember tulajdonságait: „Az építészet kétségtelenül
igen kiváló tudomány, amelynek művelésére nem mindenki alkalmas. Aki
építésznek meri nevezni magát, legyen
éles szellemű, nagy szorgalmú, kiemelkedően művelt és alapos gyakorlattal
rendelkező. Különösen fontos, hogy le-
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gyen biztos, józan esze és szilárd ítélőképessége…
Ami az egyéb erényeket illeti, mint például az emberség, jóakarat, szerénység, becsületesség, nem várom el
jobban az építésztől, mint a többi embertől…”
Alberti építészeti tevékenysége eleinte a reneszánsz
palotaépítészetre koncentrált. Gazdag nemesi, főnemesi családok palotáit tervezte. Az első szakrális megbízást Sigismondo Malatesta (1417-1468), a kor egyik
tipikus uralkodója adta számára. Sigismondo Rimini
XIII. századi templomát, a S. Francescot egyéni becsvágyból kívánta átalakíttatni családi pantheonná. Az
új homlokzat terveit Alberti készítette el 1450-ben. Így

Rimini Tempio Malatestiano
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született meg a Tempio Malatestiano. A kivitelezést
vezető Matteo de’Pasti emlékérmén örökítette meg
Alberti elképzelését. Mivel az építkezés Sigismondo
halála miatt félbe maradt, az érem alapján egészíthetjük ki a csonka főhomlokzatot. A főhomlokzat befejezetlensége ellenére is nagyon jelentős. A hosszhajós
templomok külső megjelenítése komoly problémát
jelentett a reneszánsz építészeknek, Brunelleschi két
ﬁrenzei temploma, a S. Lorenzo és a S. Spirito máig
is tanúsítja ezt. Alberti már első kísérleténél sikeresen
közelítette meg a feladatot, és a diadalív-motívummal
új építészeti gondolatot indított el. A töredékes homlokzat is igazolja a kivitelezőhöz írt mondatát: „Kövesd a tervet, amely szerintem teljesen rendben van.”
És nem túloz az emlékérem felirata sem: Praeclarum
arimini templum – Rimini nagyszerű temploma.
A Tempiónál szerzett tapasztalatok hasznosítására hamarosan alkalom kínálkozott. 1457 körül kezdték meg Alberti terve nyomán a ﬁrenzei Santa Maria
Novella templom főhomlokzatának elkészítését. A
XIII. századi háromhajós, bazilikális belsőhöz olyan
antik szellemű kompozíció készült, amelybe szervesen
illeszkednek a már meglévő részek: a csúcsíves oldalkapuk és sírfülkék, valamint a nagy körablak. A terv
alapjául az oktáv zenei arányának egyszerű geometrikus áttétele szolgált, vagyis a négyzetes szerkesztés.
A teljes homlokzat 35 méter oldalméretű négyzetbe
foglalható. Az alsó rész alapritmusát a sávozott törzsű
sarokpillérek és a négy korinthoszi oszlop határozzák
meg. A római Pantheon mintájára kialakított íves főkapu fülkét a keretező oszlopok hangsúlyosan kiemelik
a gótikus oldalkapuhoz képest. A pillérek és oszlopok
fölött kiugró főpárkány és a plasztikus szegélyű attika
olyan kompozícióvá fogja egybe az alsó homlokzat felületét, amely a diadalívekre emlékeztet. Alberti töké-

Firenze Santa Maria Novella

letes biztonsággal bánt az antik építészet terén szerzett
ismereteivel, és képes volt arra, hogy a régi kompozíciós elveket egyénien újjá alakítsa. Az attika szerkezetileg és vizuálisan a „diadalív” lezáró eleme, de
burkolatának motívumai a felső részhez kapcsolják. A
kiemelt felső felületen külön problémát jelentett a nagy
körablak, amelynek hangsúlyos foltját megfelelő kompozícióval kellett kiegyenlíteni. Alberti már a rimini
Tempionál is egymáshoz kapcsolt volutás átvezető
motívumot akart kialakítani, és ezt az emlékérmen
látottól eltérő elképzelését lerajzolta a kivitelezőhöz
írott levelében. A Santa Maria Novella homlokzatánál
megvalósíthatta szándékát. Számtalan reneszánsz és
barokk templomon alkalmaznak majd hasonló motívumot. Bármilyen plasztikussá, változatossá alakul,
előképe Albertinek köszönhető.
Lodovico Gonzaga (1414-1478), Mantova uralkodója, korának kiemelkedő egyénisége volt. Városát
hatalmas tavak védték a külső támadások ellen, ezért
az erődítési munkák viszonylag kevés pénzbe kerültek. Így a fejedelem bőven áldozhatott a művészetekre.
Alberti először barátja és tanácsadója volt, később építésze lett. Életében először kapott komplex feladatot,
amelynél alkalma nyílott arra, hogy elméleti megállapításait a gyakorlatban igazolja. Természetesen ismét
újító módon oldotta meg a felmerülő problémákat.
1460-ban készült el a San Sebastiano templom modellje, és azonnal megkezdték a kivitelezést. Az épület a reneszánsz első görögkereszt alaprajzú temploma volt. A
főhomlokzat rendkívül egyszerű, ám a visszafogottság
jelentős tervezői megSZENTMISÉINK RENDJE:
gondolás
Taksony
eredménye.
Szent Anna templom
A Tempio
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
***
Fogadóóra:
A dunaharaszti Főplébánián
szerdán du 4-6 óráig
(kivéve ünnepek)
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Mantova San Sebastiano
Malatestiano és a S. Maria Novella főhomlokzati kompozíciója az oszloprendek plasztikus ritmusán alapul.
Ahogy szinte minden templománál, a mantovai
S. Andrea templomnál is csak részben valósultak meg
Alberti elképzelései, ám így is sikerült teljesen új
irányba fordítania a templomépítészetet. Az épület a
város szívében, a mai Piazza Mantegnán emelkedik,
ott, ahol az antik római település két főútja, a cardo
és a decumanus keresztezte egymást. A középkorban
kórház volt ezen a helyen, majd templom és kolostor,
amely a XIV. század végén leégett. A XV. század elején felépítették a gótikus tornyot, majd néhány évtizedes szünet után Lodovico Gonzaga megrendelte a
templom tervét Antonio Manetti (1423-1491) ﬁrenzei
építésztől, Brunelleschi tanítványától. A modellt elküldte Albertinek Rómába, aki tetszését fejezte ki,
ellenben nem tartotta a célnak megfelelőnek. Alberti
válaszlevelében vázlattervet is mellékelt az elképzeléseiről, amely láttán az uralkodó 1470-ben Mantovába
hívta Albertit, és megbízta a terv kidolgozásával. Mivel a templom leégett maradványainak bontása elhúzódott, az új épület kivitelezését csak 1472-ben, a tervező halála után kezdhették meg. Az 1494-ig tartó első
építési szakaszban elkészült a nyugati előcsarnok és a
hosszház. Ezek őrizték meg a leghitelesebben Alberti korszakalkotó koncepcióját. A változó idők ízlését
tükröző módosítások ellenére is jól érzékelhető a mester gyökeresen új téralakító gondolata. Brunelleschi
a többhajós, bazilikális felépítésű középkori templomok hagyományát folytatta. A karcsú szerkezetek és
az emberi léptékű, tiszta arányok statikus egyensúlyt
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Mantova San Andrea
teremtettek a S. Lorenzo és a S. Spirito terében, ám ez
a módszer nem nyitotta meg a távolabbi fejlődés útját.
Alberti tervének lényegét a nagy faltömegekből képzett, egyetlen domináns hosszanti tér jelentette. A 18,6
m széles, 27,9 m magas – azaz keresztmetszetében
2:3 arányú – dongaboltozatos hajót előcsarnok vezeti
be, és oldalkápolnák bővítik. Az antik római építészet
óta nem készült ilyen nagyméretű dongaboltozat. A
külső és belső formai-aránybeli egysége közvetlenül
érzékelhető. Az előcsarnok homlokzatát a belsőjével
megegyező diadalív kompozíció rendezi, oldaltereinek
harántdongás lefedése a nagy kápolnákat készíti elő.
Egészében a szerkezet határozza meg az összhangot,
amint az északi előcsarnok befejezetlen, nyers falai is
tanúsítják.
Alberti szakított a XV. században szokásos
módszerrel, amelyből Brunelleschi templomainak
harmonikus egyensúlya fakadt. Az elméleti megfontolások új utat nyitottak számára a szerkezeti és formai
lehetőségek terén. Így tudta döntően megváltoztatni
a latinkereszt alaprajzú elrendezést. A négyezeti kupola térhatása növekedett, kapcsolata a hosszhajóval
szervesebbé vált. A központos és hossztengelyű tér
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SZENTMISÉINK RENDJE:

Taksony
Szent Anna templom
vasárnap ½ 9 óra,
hétköznap hétfőn és pénteken,
valamint szombat este 7 óra,
kedd reggel 8 óra
San Andrea alaprajza
Dunaharaszti
reneszánsz szellemű egyesítését AlbertiSzent
már aIstván
riminiplébániatemplom
vasárnap
Tempio Malatestianonál is eltervezte, de a megvalóreggel 7 óra és de ½ 11 óra,
sítás csak a mantovai S. Andrea templomnál
sikerült.
hétköznap
hétfőtől csütörtökig
Bár a nagyvonalú, forradalmian új koncepció részletreggel 7 óra,
megoldásai hamarosan hatottak, a teljes elv elsőpénteken
csak közel este ½ 6 óra
Ligeti
Szent Imre kápolna
száz év múltán győzedelmeskedhetett. Leon Battista
vasárnap de ½ 10 óra,
Alberti korának legnagyszerűbb alkotóművésze
volt,reggel 7 óra,
pénteken
építészete, komplex elméleti tudása messze megelőzte
szombaton este ½ 6 óra

a korát.

***
Fogadóóra:
A Quattrocento szakrális építészete a teljesSan Andrea homlokzatának arányrendszere
A dunaharaszti
ség igénye nélkül, de a legjelentősebb alkotókat
és Főplébánián
szerdán du 4-6 óráig
alkotásaikat számba véve lezárult. A további fejlődés
(kivéve ünnepek)
Felhasznált irodalom: B. Szűcs Margit: Az építészet
hangsúlyosan az örök város templomépítészetére hetörténete: Újkor, Reneszánsz
lyeződik át, és hosszan elnyúlva a barokk építészetig,
a Szent Péter bazilikában csúcsosodik ki.
Összeállította: Érces Gergő

KÖZLEMÉNYEINK:
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ról
* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a 18702563-1-13
adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.
Adományokat:
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 65000025-11002020,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 65000018-11003674,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a
11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.
Egyházadót:
a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon, a „Rákócziligeti római
katolikus egyházközösség” 11742180-20065661 és a „Taksony római katolikus plébánia”
11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni, ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.
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HÚSVÉTI ÜZENET
Hiába zord még az időjárás, esős, hideg nappalok, még
hidegebb éjszakák, a természet már a tavaszt mutatja.
Virágoznak a gyümölcsfák, a virágok bontják szirmaikat, az orgona, a gyöngyvirág, a jácint. A természet
megújulása idején készülünk a Húsvétra, Krisztus
feltámadásának ünnepére. Hiába akarták Jézust az
ellenségei elhallgattatni, a Mestert, hiába volt minden
propaganda az Ő működése ellen, hiába kínozták meg
és feszítették keresztre, mégis győzött harmadnapra,
dicsőségesen feltámadt. És egyszer s mindenkorra
legyőzte a halált, és felragyogtatta az életet.
A húsvéti öröm alapjai közül az első – a remény.
Jézus személye garancia arra, hogy érdemes hinni és
bízni Istenben, mert amit ígért teljesítette. Nem maradt
a sírban, hanem harmadnapra feltámadt. A mi emberi
életünkben is a remény, ami fontos, mert az ember,
Istentől alkotott tulajdonságai révén, képes a fejlődésre, javulásra, ha összeszedi magát, meg tudja változtatni
helytelen életmódját és ehhez, ha kéri, meg is kapja a kegyelmet.
A második – a család. Ha a család egészséges, lelkileg egységes, a szeretet uralkodik benne, képes arra, hogy
egészséges és boldog gyermekeket neveljen és építse a jövő társadalmát, a nagy család életét.
A harmadik – az emberi összefogás. Ha az emberek félre tudják tenni egyéni önző érdeküket, és a többi ember
életére is tekintettel tudnak lenni, és összefognak; ha félre tudják tenni egyéni sérelmüket, és meg tudnak egymásnak
bocsátani, ez terem gyümölcsöt.
Szép példát mutattak erre az első keresztények: az összefogás, az egymásért való élet, a szeretet megélése vonzotta
oda az újabb megtérőket.
Szent Péter a pünkösdi beszédében tanúságot tett Jézus feltámadásáról. Vele együtt ettünk feltámadása után –
mondta.
Szent János, Péterrel, a sírhoz sietett, látta az üres sírt és az otthagyott lepleket, és hitt.
Szent Pál későbben a korintusiakhoz írt levelében Jézus feltámadásának jelentőségéről mondja: Ha Krisztus nem
támadt föl, semmit sem ér a hitünk, mert még mindig bűneitekben vagytok, ámde Krisztus föltámadt és mi tanúi
vagyunk ennek.
Jézus mondta: Bízzatok bennem, én legyőztem a világot, a bűnt, a sátán hatalmát.
Kívánom minden kedves Olvasónak, hogy megtalálja Jézusban a lelki békéjét, tudjon erőt meríteni a hitből a
mindennapi élet küzdelmeihez. És példát mutatva, másokat is meg tudjon erősíteni.
Áldott, szent, boldog Húsvétot kíván mindnyájuknak: András atya
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