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A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

Emlékezzél meg,
Istennek dicsőséges
Anyja, magyarok
Nagyasszonya,
szentséges
Szűz Mária,
emlékezzél meg
örökségedről, melyet
hű szolgád, első királyunk
és apostolunk,
Szent István,
neked felajánlott.
Tekints kegyes arccal
országodra és dicső
érdemeid által légy
közbenjárónk és
szószólónk szent Fiadnál,
Jézus Krisztusnál.
Oltalmad alá futunk
mi, a te néped,
a te örökséged,
a te nyájad!
Hisz gyermekeidnek
neveznek minket,
országunkat pedig
különleges pártfogásod
révén Mária országának.

Krisztus fénye
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Szent Benedek apát – a Bencés rend alapítója,
Európa védőszenje

„Imádkozzál és dolgozzál” – így hangzik
szerzetességének az alapfelismerése, felfedezni a
munkát, mint megszentelődésének eszközét. Kérjük
közbenjárását, hogy mi is szánjunk elég időt az imára.
s tudatosítsuk, hogy amikor dolgozunk, az Isten
világát szenteljük meg. Ezért a munkát is végezzük
ezzel a céllal.

Czifra Lászlóné

Urunk mennybemenetelének ünnepe
Pünkösdvasárnap
Szentháromság vasárnapja
Keresztelő Szent János születése
Ürnapja
Szent Péter és Szent Pál apostolok
Jézus Szívének ünnepe
Sarlós Boldogasszony
Évközi 14. vasárnap
Évközi 15. vasárnap
Szent Benedek, Európa védőszentje
Évközi 16. vasárnap
Évközi 17. vasárnap
Szent Joakim, Szent Anna
Évközi 18. vasárnap
Urunk színeváltozása
Évközi 19. vasárnap
Évközi 20. vasárnap
Nagyboldogasszony
Szent István király
Évközi 21. vasárnap
Szent Bertalan
Évközi 22. vasárnap

***

MÉCS LÁSZLÓ: Örök Kolumbus
Megúntam az elaggott Európát,
felmérve már a dombok, völgyek, rónák,
– üzengetnek a végtelen vizek.
– Hiszek!
Felbontva, felboncolva, kiismerve
a föld, a test, az út: nincs menni merre,
s a kisajtolt rög álmot nem fizet.
– Hiszek!
Az országok határai lezárva:
a Szerelemnek, Pénznek van határa,
a Tudomány bort papol s nyújt vizet.
– Hiszek!
Nincs merre menni, csak a Végtelennek!
Rongyos hajóján semmi-életemnek
Európából vágyakat viszek.
– Hiszek!
Parton kacag a világ Fejedelme,
kétely-szeleket kacag a fejemre,
de én szelem a végtelen vizet.
– Hiszek!
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Valahol lenni kell egy új világnak:
a viharban világító virágnak,
szagos örömnek szirmával izent.
– Hiszek!
Bajtársaim nem egyszer lázadoznak:
a józan ész, a test, de a koboznak
húrján zenélem: újat merni szebb!
– Hiszek!
Valóvá vált már sok vágy, földi álom,
szent ösztön hajt, megyek, míg megtalálom,
s lesem az iránytűvé vált szívet.
– Hiszek!
Abszurdum, észfeletti, lehetetlen,
akár az Isten-kisded Betlehemben.
Új földet rejtnek rejtelmes-vizek.
– Hiszek! Hiszek! Hiszek!
Üveglegenda c. verseskötet, 1930
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Szentek krónikája

ÁRPÁDHÁZI SZENT KINGA
Kinga 1224. március 5-én látta meg a napvilágot Esztergomban, Béla Árpád-házi
magyar herceg és Laszkarisz Mária bizánci császári hercegnő elsőszülöttjeként.
Édesanyja, a jövő előre vetítéseként, kevéssel gyermeke megszületése előtt egy
látomásban e szavakat hallotta: ,,Ne félj, Mária, könyörgésed meghallgatásra talált
az Úr előtt. Íme, olyan gyermeket szülsz, aki néked és a népnek mondhatatlanul sok
örömet fog szerezni. Mert az Úr ezen gyermek életével, példájával és érdemével
szándékozik megvilágosítani és megsegíteni egy veletek szomszédos nemzetet.”
Kinga tizenegy éves volt, amikor édesatyját királlyá koronázták, és apai nagynénjét,
Thüringiai Erzsébetet szentté avatták. Édesatyja, a tatár pusztítást követő országépítő munkássága révén második honalapítóként vonult be a magyar történelembe.
IV. Béla és Laszkarisz Mária házasságából tíz gyermek született, közülük Kinga és
Margit szentté, Jolán és Konstancia boldoggá lett avatva.
IV. Béla udvarában mind a domonkosok, mind a ferencesek szívesen látott lelkivezetők és tanácsadók voltak, így juthatott el Kinga egészen fiatalon arra az elhatározásra, hogy szüzességi fogadalommal életét egészen Istennek szenteli. Amikor a lengyel trón várományosa, a
krakkói és sandomierzi herceg, Bolesław, aki maga akkor tizenkét éves volt csupán, megkérte a tizenöt éves Kinga
kezét, a királyleány többnapos vívódás után egyezett csak bele atyja akaratába. Bízott benne, hogy ha Isten sugallta
neki szüzességi fogadalmát, lehetővé teszi annak beteljesítését új életformájában is. Kinga Krakkóba, az akkori
lengyel fővárosba vezető útja, Észak-Magyarországon és Szandecen keresztül, valóságos diadalmenet volt, mert
szépségének és életszentségének híre ezrek érdeklődését keltette föl. Az országra szóló esküvő és lakodalom után
rávette hercegi férjét, hogy tartsa tiszteletben szüzességi fogadalmát, sőt maga is tegyen fogadalmat. A tisztaságban
az ifjú férj követte hitvesét, és a lengyel történelem Szemérmes előnévvel emlegeti a később V. Bolesław néven
uralkodó királyát.
1241-ben, a magyarországi tragikus végű muhi csata évében, a tatár hordák Lengyelországot is végigrombolták. A
királyi pár először a szepességi Podolinba menekült, majd a Dunajec bal partján épült Csorsztin sziklavárába. Kinga
nagy mértékben hozzájárult az ország gyarapításához, 40000 aranymárkát kitevő hozományát a tatárok elleni
védelemre és az újjáépítésre szánta. Több kórházat, templomot, kolostort építtetett, valamint gondoskodott ezek
felszereléséről is. Kinga, a tatárok elvonulása után, hazalátogatott Magyarországra, s az onnan meghívott bányászok
segítségével 1251-ben megnyitotta a híres bochniai sóbányákat (Wieliczka). A lengyelek addig csak sós forrásokból
párologtatott, ún. főtt sóval voltak kénytelenek beérni, így a lengyel nép Kingának köszönhette a mindennapi
szükségletnek számító sót. A só, mint értékesíthető áru, ezen kívül folyamatos bevételt biztosított a Krakkóban
székelő uralkodóknak. Volt olyan év, amikor éves bevételük egyharmad részét a sóból származó jövedelmek adták.
A wieliczkai sóbánya ma Lengyelország egyik legérdekesebb és legismertebb, világhírűnek számító idegenforgalmi
látványossága. A közel 800 éves földalatti sókitermelés emlékeit az ország egykori fővárosától, Krakkótól 12
kilométerre találjuk. Az utazók már a 15. században látogatták, de a mai értelemben vett turizmus a 18. század végén
kezdődött meg. 1978-ban felkerült a ma már történelminek számító UNESCO Kulturális és Természeti Világörökség
Listára, 1994-ben pedig lengyel történelmi műemlékké nyilvánították.
A sóbánya 1772-ben, az ország felosztásakor osztrák igazgatás alá került, majd 1918-tól újra – az immár független –
lengyel állam tulajdona lett.
A 800 éve megkezdett tömbös sófejtés nyomán 300 kilométernyi labirintus jött létre, amelyből kb 30 kilométernyi
látogatható. 101 méter mélyen található az egyik hatalmas sóteremben kialakított Szent Kinga kápolna, amely a
világ legnagyobb föld alatti temploma. Egy óriási zöldsótömzs kifejtésével hozták létre 1896-ban. E templom egyik
feladata a magyar származású királyasszony ereklyéinek őrzése. A terem 54 méter hosszú és 15-18 méter széles, a
magassága 10-12 méter. A teremben minden szobrot sóból készítettek, látható itt Az utolsó vacsora, A kánai
menyegző és A templomban tanító Jézus ábrázolása. Mint minden lengyel templomban, itt is megtaláljuk II. János
Pál szobrát, amelyet egy lengyel sóbányász készített. A kápolnában a védőszent, Szent Kinga, valamint Szent
Borbála napján és karácsonykor tartanak szentmisét.
1257. március 2-án Bolesław király kimutatva háláját felesége országépítő tevékenysége iránt, oklevélben neki
adományozta a Krakkótól délre eső Szandec tartományt. Ószandecben alapította a királynő azt a ferences kolostort,
amely Közép-Európa kulturális központjává nőtte ki magát.
A mai látogató a felvidéki Késmárkhoz közeli Ólublónál (Stara Lubovna) lengyel földre lépve egykettőre Stary
Sacz-ba, vagyis Ószandecba érkezhet. A városka szívében álló, egykor Árpád-házi Szent Kingának és Boldog
Jolánnak otthont adó klarissza kolostor és templom megszentelt zarándokhely. Kingát a közeli síkon avatta szentté II.
János Pál pápa 1999 júniusának derekán. A bejáratnál gyönyörű székely kapu áll, egyik oldalán Szent Kinga, a
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az előző oldalon). Alkotója
Tóth Dávid szobrászművész.
A szobor két méter magas
korintoszi oszlopon áll, a
fenséges, karcsú teremtés egy
liliomszálat tart a kezében.
Testét hosszú ruha takarja, fején korona látható, amely alól
a fátyol földig ér. A megújult
Március 15-e tér ad helyszínt
Kinga szobrával szemben a
Szent Hedviget ábrázoló alkotásnak is.

Ószandec
másikon Szent Hedvig arcképével, magyar és lengyel
feliratokkal. A zarándok imádkozhat Szent Kinga sírjánál, és felfrissülhet a kolostor falánál fakadó Szent
Kinga forrás vizében.
Kinga szeretett férje, hosszabb betegeskedés következtében, 1279-ben meghalt. Negyven évet éltek együtt.
Temetésén Kinga már a ferences apácák (klarisszák)
ruhájában vett részt, így is jelezve élete özvegyi
szakaszának irányát és tartalmát. Jolán húga
társaságában – aki fél évvel előbb szintén megözvegyült
– abba az ószandeci klarissza zárdába lépett, amelyet
férjével együtt épített és látott el javadalmakkal. Kinga
királyné, férje halálakor szétosztotta vagyonát a
szegények között. Élete hátralevő részét az imaélet
elmélyítése, illetve a folyamatos alamizsnálkodás és
betegápolás kísérte végig. A klarissza nővérek 1284-ben
főnöknőjükké választották. 1287-ben egy tatár betörés
elől Kinga ismét Csorsztin sziklavárába menekült,
nővértársaivai együtt. Az ostromlókat Baksa Simonfia
György vitéz és maroknyi magyar csapata futamította
meg egy éjjeli rajtaütés alkalmával. A szandeci kolostort
azonban a tatárok földúlták, és Kingának 63 évesen az
újjáépítés munkáját kellett irányítania.
E sok viszontagság bizonyára hozzájárult életereje
felőrlődéséhez. 1291 őszén betegeskedni kezdett, és 10
hónapi betegség után 1292 júliusában állapota
válságosra fordult. Maga kért papot, hogy szentségekkel
megerősítse, majd július 24-én, Szent Jakab apostol
vigíliáján befejezte áldásos földi pályáját. 1690-ben VIII.
Sándor pápa avatta őt boldoggá. Öt évvel utóbb pedig
XII. Ince Lengyelország egyik védőszentjévé tette. II.
János Pál pápa 1999. június 16-án iktatta a szentek
sorába.
Magyarország első, Szent Kingát ábrázoló szobrát, a
budapesti Március 15-e téren avatták fel 2002-ben (kép
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Hazánkban az egyetlen Szent
Kingának szentelt templom a
Veszprém megyei Küngös
községben épül, alapkövét
2005-ben tették le. Küngös
nevében is őrzi a királylány
emlékét. A Kinga (Kunigunda)
név besenyő eredetű, és leginkább Kingus formában emlegették. Ennek emlékét őrzi a
küngösi faluház melletti Kingus-park ősi elnevezése.
Történetileg igazolt, hogy IV. Béla járt e vidéken, s
leányának, Kingának adta e területet.
2011. június végén, a magyar uniós elnökség Lengyelországnak történő átadása időpontjában szervezett
częstochowa-i vonatos zarándokút során az ószandeci
klarisszák kolostorában ajándékként kapott Szent Kingakép a felvidéki Bodolló templomába került. Bátor
Botond pálos tartományfőnök, a zarándoklat egyik vezetője, július 13-án a fatimai engesztelő és imatalálkozó
keretében a környék papjainak jelenlétében ünnepélyes
keretek között áldotta meg a képet.
A zarándokok Częstochowából másik értékes ajándékkal
tértek vissza hazánkba: a hagyomány szerint Szent
Lukács által festett, csodatévő fekete Madonna kép
másolatával, amelyet közjogi méltóságok fogadtak a
visszatérés után a Parlament előtt, majd körmenettel
kísérték állandó helyére, a budapesti Szent István
bazilikába, ahol a Szent Jobb mellett lett elhelyezve.
Árpád-házi Szent Kinga életében gyönyörű példáját adta
az áldozatos Isten- és emberszeretetnek feleségként és
királynőként egyaránt. Az erkölcsi szépségnek, könyörületnek, bölcsességnek és emberszeretetnek megannyi
példáját mutatta, sajátjaként szerette második hazáját,
Lengyelországot és annak népét, amely „anyjaként”
tisztelte és szerette királynőjét. A lengyelek még életében jótevőjükként tisztelték, holtában pedig égi közbenjárójukként tekintenek rá ma is. Híd volt ő a magyar, a
lengyel és a litván nép között, de a kereszténység
hídjának egyik alappillére is. Lengyelország és Litvánia
védőszentjeként vonult be a népek történelmébe. Szent
Kinga ma is követésre buzdít.
(Összeállította Koczka Tamásné)
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István hitével, Gizella szeretetével, Imre tisztaságával!
Mi magyarok – különösen a család évében – hálatelt szívvel emlékezzünk arra, hogy
Szent István királyunkban, Boldog Gizella királynéban és Szent Imre hercegben az
első magyar család szent eszményképét kaptuk! István király és Gizella királyné
házasságának szentségében Krisztus újra született nem csak a családjuk, hanem egész
népünk számára is.
István király és Gizella a keresztény hit és erkölcs alapján állva 996-ban kötöttek házasságot. Gizella 17-18 éves volt, amikor a bencés kolostorból – ahol szülei
neveltették – Magyarországra került. Nem lehetett könnyű otthagynia az apáca életet
egy pogány világból érkező vőlegényért, de Gizella István király felesége, támasza és
bíztatója, az apostoli munkában pedig segítője lett.
A nehéz helyzetekben a hűséges hitves nem csak meghallgatta férjét, hanem együtt is imádkozott vele. Bizonyára teljes egyetértésben munkálkodtak népünk sorsán, annak önállóságán, a keresztény szellemiség terjedésén.
Míg István király egyházi intézményeket szervezett, templomokat építtetett, addig Gizella társaival nagyon sok
templomot ékesített fel miseruhákkal. A koronázási palást is egy ilyen miseruha volt eredetileg.
A királyt a királyné és Imre fia kimagasló példaadása is segítette, s a család példája hozzájárult népünk kereszténnyé válásához. A szent király így tudta maradéktalanul teljesíteni mindazt, amire Isten kiválasztotta őt.
Saját családjukban is
meghozzák a hit, a szeretet és
a tisztaság áldozatát. Nem kis
szenvedéseket kellett elviselniük, hisz sorra haltak meg
gyermekeik. Fiaik közül csak
Imre érte meg a felnőtt kort.
„Hét éves koráig édesanyja neveli. Hogy mire taníthatta, buzdíthatta fiát Gizella
királyné, aki apostoli lelkesedéssel jött Magyarországra,
könnyen elképzelhetjük: bizonyos, hogy a maga eszményeit
szerettette meg vele is.” (Sík
Sándor: Szent magyarság)
(A Magyar Szent Család ábrázolása a Műcsarnok homlokzatán)

Boldog Gizella szent elkötelezettségű keresztény családból származott; anyai gyöngédségével vette körül
gyermekeit.
Szent István, Imre fiát utódjának nevelte, erősnek, igazságosnak. Ezért fogadott mellé olyan tanítót, nevelőt,
mint Szent Gellért, aki hitben, erkölcsben, tudásban gyarapította az ifjút. A királyt atyai szeretete arra bírta, hogy az
„Erkölcsi intelmek Imre herceghez” című művében személyes útmutatást adjon az uralkodáshoz fiának.
A jó szülői gondoskodásnak köszönhető tehát Imre herceg fegyelmezettsége, műveltsége, imádságos lelkülete,
Szűzanya iránti tisztelete, hazaszeretete.
S amikor minden küzdelmük, imádságuk meghozta gyümölcsét – keresztény országot vehet át Imre herceg –,
érkezik a tragikus hír: fiuk halála.
Szent István ezt a fájdalmat is a Szűzanya zsámolyára teszi az ország jövőjével együtt.
Gizella királyné hét évvel később eltemeti férjét, majd menekülnie kell vissza a passaui kolostorba, ahol később megválasztják a közösség apátnőjének.
Aki állhatatos – őrzi hitét, ragaszkodik Krisztushoz, dolgozik, cselekszik, amíg lehet, s amikor már nem,
türelemmel szenved – az megtermi gyümölcsét, megkapja szenvedései jutalmát.
Példaként álljanak előttünk ők, s nyerjünk közbenjárásuk által erőt és kegyelmet a boldog magyar családok
építésére, megerősítésére!
Czifra Lászlóné
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Együtt, ahogy szüleink tették
Emlékszem, amikor gyerekkoromban összejött a család, hogy egymás házát
megépítsék, bővítsék, segítsenek. A férfiak dolgoztak, az asszonyok főzték a
bográcsos ebédet, a gyerekek pedig megtanultak játszva dolgozni. Mióta
azonban könnyű hitelből építeni, és nincs időnk és kedvünk magunk építeni, ezek
a dolgok feledésbe merültek.
Nyár elején úgy gondoltuk, hogy egy kicsit közelebb hozzuk egymáshoz az
embereket, és önkéntes alapon felkészülünk a dunaharaszti Fő úti plébánián a
nyári eseményekre, táborokra. Két szombaton összejöttünk – kicsik, nagyok és
idősebbek is – és kemény, de hangulatos munkával gyeprácsoztunk jó 40 métert,
új sütőhelyet alakítottunk ki, rendeztük a kertet és a domboldalt, újjá varázsoltuk
a gyerekjátékokat. Volt, amikor 20-25 ember is dolgozott egyszerre, de
folyamatosan jöttek-mentek az emberek.
A munkavégzés nem volt hiába, hiszen első célunk volt a Pünkösdhétfőn
megtartott Családi nap.
Délután 2-től olyan gazdag programmal készültünk, hogy minden bele sem fért a
rövid időbe. Már felsorolni sem könnyű, mennyi minden volt: kézműveskedés, foci, játékok a gyerekeknek,
bográcsos főzőverseny, templom és orgonabemutató sípfújással, Kármán János atya tanúságtétele a megélt családi
életéről és a Krisztusi útról, Arató Domonkos gyermekpszichológus Testvérkapcsolat kisgyermekkortól nagysikerű
előadása.
De a csúcspont az esti „Esszük, amit főztünk” program volt, ahol a főzőversenyben elkészült ételeket mind megette
a közel 100 még ott lévő ember.
Azt hiszem, hagyományteremtő programon vettünk részt, hiszen a hétköznapi testi és lelki fáradalmak után igazán
felüdülés volt ez a program.
Utóirat: Ha nem hiszed, nézd meg galériánkban az arcokat, azok mindent elárulnak: www.plebi.hu/galeria
Fülöp Győző
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PÜNKÖSDHÉTFŐ NÁLUNK
2011 a családok éve, ennek keretein belül sokféleképpen emlékezünk meg illetve ünnepeljük a családokat.
Legutóbbi nagy sikerű összejövetelünk június 13-án pünkösd hétfőn a családi nap volt Dunaharasztiban a Fő úti
plébánián.
Délután kettő órától változatos programokkal vártuk „nagy
családunk” egyházközségünk tagjait és az érdeklődőket.
Míg nagy családunk tagjai mindezen programokat végiglátogatták átélhettük Pünkösd és a család lelki vonatkozásait,
bizony megéheztünk.
Este, mikor a vecsernyére hívó harang megszólalt – ahogy
egy jó családban illik – egy emberként érkeztek kicsik és
nagyok vacsorázni. Az udvaron kilenc bográcsban készültek a
jobbnál jobb ételek. Míg a főzés tartott, füstfelhőbe
burkolózott a táj, amint a fotók is mutatják. Nagy volt a
nyüzsgés, mindenkit érdekelt az ételválaszték, fesztelenül
kóstolgattunk, beszélgettünk. Olyannyira, hogy a versenynek
meghirdetett bográcsozás eredményhirdetésén, a hozzánk visszalátogató Dóbiás Zalán atya „rendkívül” szigorú
döntése alapján: mind a kilenc bogrács tartalma kiváló minősítést kapott. Minden elfogyott...
Vacsora után a kisgyerekesek hazaindultak, hiszen a családokban ilyenkor fürdés és lefekvés következik. Akikre
ilyen feladat nem várt, még sokáig beszélgettek a tábortüzek fényénél boldogan és önfeledten.
Ezen a rendezvényen érezhető volt a Szentlélek jelenléte. Jó volt a hétköznapi életben átélni a lélek kiáramlását.
Rábenspeck Lajosné (Erzsébet)

7

Krisztus fénye

2011. Szent István

Mária által Jézushoz
Csíksomlyó. Ha kimondom ezt a szót, biztos vagyok benne, hogy a vallásos emberek 99 százaléka ugyanarra
gondol. Elsősorban nem a településre, hanem a csíksomlyói Szűzanyára és a búcsúra. Csíksomlyó mára fogalom lett.
Fogalom, amely magába foglalja az Istennel való találkozást, az összetartozást, az anyai szeretetet, a lelki békét, ill.
feltöltődést.
Jómagam is nagyon megörültem, amikor megtudtam, hogy részt vehetek az idei búcsún, mert vágytam már a
töltekezésre. Vágyam pedig nem maradt beteljesületlen, mert életem egyik legszebb élményeként éltem meg.

A zarándoklat lényege mindig az, hogy az
ember elhagyja az élőhelyét, a biztonságot
jelentő otthont, és valamilyen formában megtesz
egy utat. Kilép a profán világból, és csak a Szent
felé irányítja a figyelmét. Keresi az Istent. Az út
során pedig az Ő gondviselésére bízza magát, és
Tőle vár mindent.
Amikor az ember kilép a megszokottból,
akkor nyitottabbá válik a természetfelettire.
Ösztönösen vágyik az Istennel való találkozásra.
Ebben az esetben pedig mindezt a leghathatósabb
pártfogónk, a Boldogságos Szűz Mária
segítségével élhettük át.
Az idei búcsú mottója a következő volt:
„Mária által Jézushoz!”
Kedves testvérek! Mennyire szép, és emberközeli üzenetet hordoz ez a félmondat! Mert valóban Mária által
juthatunk el a legegyenesebb úton az Isten Fiához. Hiszen ő volt az, aki emberként a legközelebb állt Krisztushoz.
Vele volt a legbensőségesebb kapcsolatban.
Miért? Mária volt az, aki a legtökéletesebben elfogadta, befogadta őt. Igent mondott rá. Lakást adott neki a
testében, majd a szíve alatt hordozta az Isten Fiát. Mint élő tabernákulum (szentségház) őrizte a világ legnagyobb
kincsét. Micsoda kiváltság és megtiszteltetés!
Aztán világra szülte, a világnak adta, majd óvta, védte, nevelte őt. És amikor Jézus elkezdte megváltói
működését, mindenhová követte. Hallgatta és élte Szent Fia tanítását. Ezért bátran mondhatjuk, hogy Mária volt az
első keresztény. Az első Krisztus-hordozó és Krisztus-követő! És az első keresztény édesanya, aki a magyar
édesanyák példaképe is kell, hogy legyen.
Végül Mária ott volt Jézus keresztjénél. Osztozott a fájdalmában és a szenvedésében. És szemtanúja lehetett a
megváltó keresztáldozatnak. Ezért Mária amellett, hogy Boldogasszonyunk, a mi Fájdalmas Anyánk is. Fájdalmas
Anyánk, aki megérti a szenvedéseinket, nehézségeinket, és ezért bármikor menekülhetünk gyengéd anyai karjaiba.
Pontosan ezt tettük, amikor elindultunk a csíksomlyói búcsúba. Édesanyánkhoz mentünk haza, hogy
megnyugodjunk, és feltöltődjünk gyengéd anyai szeretetében. Ő pedig a jelenléte mellett a legnagyobbal
ajándékozott meg minket, amivel csak lehet. Jézus Krisztussal!
Újra átéltem én is, hogy megajándékozott ember vagyok. Hogy megváltott ember vagyok. És hogy sokkal többet
kaptam annál, mint amit kérni mertem.
Óriási élmény volt megtapasztalni, hogy mi, akik azon a napon összegyűltünk, egy édesanyának vagyunk a
gyermekei. És hogy ez az édesanya hazavár minket. Mindannyiunkat. Mint egymás testvéreit.
Ez az édesanya pedig megmutatta azt is, hogy mennyire örül nekünk, mert a szentmise közben megeredt az eső.
Igaz, hogy bőrig áztunk, de akkor nem ez foglalkoztatott. Hanem arra gondoltam, hogy ezek Mária örömkönnyei.
Boldog, hogy ilyen sokan vagyunk, és hogy az ő gyermekei vagyunk. És boldog, hogy ilyen sokan vágyunk
találkozni legféltettebb kincsével, Jézussal.
Ilyen gondolatokkal és lelki élményekkel hagytam magam mögött a Székelyföldet. Valamint azzal az
elhatározással, hogy megpróbálom Mária életét élni: mindig, minden körülmények között igen-t mondani az Isten
akaratára. Krisztust hordozni és követni. És ott lenni a másik mellett, amikor szenved.
Mert ha így élem a mindennapjaimat, akkor juthatok el valóban a legegyenesebb úton „Mária által Jézushoz!”
Berci atya
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„A szeretet összeköt”
2011. június 25-én szombaton egy kissé hűvös, de napsütéses reggelre
ébredve indultunk el fiammal és két barátnőmmel Szolnokra, hogy részt
vegyünk a VII. Váci Egyházmegyei Találkozó második napján.
Szolnokra érve a Főtemplomnál parkoltunk. Itt egy árva lelket sem találtunk, aki útba igazított volna minket. Tanácstalanok voltunk, de milyen az
Isteni gondviselés… mellénk parkolt egy személyautó és két apáca szólt
ki belőle.
Megismerkedtünk velük. Dalma és Anka angolkisasszonyok voltak. Az ő
segítségükkel jutottunk át az új hídon, melyet a szeretet hídjának is neveznek, és összeköti a Tisza-ligetet a várossal.
10 órakor zászlófelvonás, himnusz, ünnepélyes megnyitó. A megnyitón köszöntőt mondott a Szalay Ferenc
polgármester, majd Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya, aki ennek a találkozónak egyben a fővédnöke is volt, és
Máté György Szolnok-belvárosi plébános atya.
A Püspök úr köszöntőjében megemlítette a taksonyi- és dunaharaszti résztvevőket is. A köszöntő után Böjte Csaba
ferences szerzetes atya előadása következett. A rengeteg résztvevő csak úgy itta a szavait, aki hol nevetést, hol pedig
szívszorító érzéseket keltett szavaival az emberekben. Csaba atya körülbelül másfél óráig beszélt, de mi úgy érzetük,
mintha csak pár perc telt volna el. Én személy szerint elhallgattam volna estig.
Azután következett a déli harangszó, melyet a Kossuth rádió is közvetített. Az ebédnél találkoztunk Berci atyával és
a többi Taksonyból érkezővel. Ekkor sikerült Berci atyával beszélgetnünk egy kis ideig. Az atya nagyon örült, hogy
nem csak az ifjúság, hanem az idősebb korosztály is képviselteti magát Taksonyból.
Ebéd után 16 óráig színesebbnél színesebb programok kötötték le a résztvevők figyelmét. Majd 16 órakor a záró
szentmise következett, melyet a Püspök atya celebrált a résztvevő papokkal együtt.
A szentmise kezdetén az eső is elkezdett esni, de csak pár percig tartott, majd ismét kisütött a nap. A Püspök atya
meg is jegyezte, hogy ezt vegyük úgy, mintha szenteltvízzel lennénk meghintve. Igen, a nap kisütött, és valóban a jó
Isten jelenlétét lehetett érezni abban, ahogy az a rengeteg ember együtt imádkozik, együtt énekel, és egymásra
mosolyog. Itt az ember elfelejtette a bánatát és a szomorúságát. Ez az a szeretet, melyet a jó Isten jelenléte erősített
meg bennünk.
A szentmise végén feltöltődve jókedvvel, szeretettel, boldogsággal, rengeteg élménnyel, amik felejthetetlenek,
indultunk haza Taksonyba. Ez a nap valóban a „Szeretet összeköt” jegyében telt.
Köszönet minden résztvevő nevében.
Egy taksonyi útitárs, Rötzer Erzsébet
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A Szentháromság ünnepe

A Pünkösd utáni vasárnap a
Szentháromság, az Atya, a Fiú és a
Szentlélek titokzatos egységének az
ünnepe.
10

A szeretet nem abban áll, hogy mi
szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret
minket, és elküldte a Fiát bűneinkért
engesztelésül. 11Szeretteim, ha az
Isten így szeretett minket, nekünk is
szeretnünk kell egymást. 12Istent soha
senki nem látta. Ha szeretjük
egymást, bennünk marad az Isten, és
a szeretete tökéletes lesz bennünk.
13
Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő
meg bennünk, hogy a Lelkéből adott
nekünk. 14Láttuk és tanúságot teszünk
róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a
világ Üdvözítőjéül. 15Aki vallja, hogy
Jézus az Isten Fia, abban benne
marad az Isten, és ő is az Istenben.
16
Megismertük
és
hittünk
a
szeretetben, amellyel Isten van
irántunk. Az Isten szeretet, és aki
kitart a szeretetben, az az Istenben
marad, s az Isten is benne marad.
(1Jn 4, 10-16)
Albrecht Dürer: A Szentháromság imádása
Uram, gyenge a hitünk. Gyakorta magányosnak érezzük magunkat, panaszoljuk, hogy vállunkon életünk súlya.
Segíts, hogy bírjuk a terhet, amit nekünk rendeltél, és észleljük, hogy a súlyok viselésében soha nem maradunk
magunkra. Mert nem vagyunk egyedül, az Úr gondját viseli gyermekeinek, hiszen mi mind azok vagyunk: az
Atya gyermekei, Jézus testvérei és a Szentlélek templomai. Ez a hármas egység maga a teljesség.
A Szentháromság misztériuma felfoghatatlan, napi rohanásainkban, ha nem figyelünk, észrevétlen marad a
számunkra, hogy a szeretet, melyben élünk, és bennünk is lakozik, amelyet egymás iránt érzünk, mind belőle
fakad. A Szentháromság a szeretet egysége, a szeretetben való egység, a keresztséggel megszerzett erő.
Ezt a három arcú erőt kell továbbadnunk gyermekeinknek, hiszen a család hármasában, az apa, anya és
gyermekek közösségében kell a legerőteljesebben jelentkeznie ennek a hatalmas erőnek, forrásnak, amely
éltető, mint a levegő és a víz az anyagi test számára, és amelyből meríteni lehet, amelyben megmerítkezni lehet,
és amelyet másokkal is megosztani hivatásunk.
21

Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők
is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 22Megosztottam velük a
dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: 23én
bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te
küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. (Jn17, 21-23)
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Úrnapja
Az Úrnapja, az Eukarisztia, az Úr testének és vérének ünnepét IV: Orbán pápa 1264-ben rendelte el, a hagyomány
szerint egyrészt Szent Julianna szorgalmazására. Julianna lüttichi apáca rendszeres látomásaiban megjelent a fogyó
vagy növő hold, amelyről úgy vélte, annak a jele, hogy a liturgikus évben az Oltáriszentségnek nincs ünnepe. A
látomásait vizsgáló bizottság tagja volt a későbbi IV. Orbán pápa is, aki végül az 1263-as bolsenai csoda hatására
elrendelte a nyugati katolikus egyházi évben az Eukarisztia ünnepének a bevezetését, és Aquinói Szent Tamást bízta
meg, hogy liturgikus szöveget szerkesszen az ünnep számára.
Immár több mint fél évezrede ezen a napon a hívek világszerte az Úrnapi szentmisét követő ünnepélyes, imádsággal
és énekkel gazdagított körmenetben körülhordozzák az Oltáriszentséget, megvallják hitüket, Jézus jelenvalóságát.

„47

Bizony, bizony, mondom
nektek: Aki hisz bennem,
annak örök élete van. 48Én
vagyok az élet kenyere.
49
Atyáitok mannát ettek a
pusztában, mégis meghaltak. 50Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből
eszik, nem hal meg. 51Én
vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e
kenyérből eszik, örökké él.
A kenyér, amelyet adok, a
testem a világ életéért."
52
Erre vita támadt a zsidók
közt: "Hogy adhatja ez a
testét eledelül?" 53Jézus ezt
mondta rá: "Bizony, bizony,
mondom nektek: Ha nem
eszitek az Emberfia testét és
Raffaello: A bolsenai csoda
(freskórészlet)

nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. 54De aki eszi az én testemet, és
issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. 55A
testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. 56Aki eszi az én testemet
és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. 57Engem az élő Atya
küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. 58Ez a
mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet atyáitok ettek és
meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él." (Jn 6, 47-58)

„A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital.” – mondja Jézus és hinnünk kell, hogy valóban az Ő
testét és vérét vesszük magunkhoz. Valóságos, azaz létező és éltető táplálék, amely nem a romlandó, gyenge
húst hizlalja, hanem életben tartja és erősíti a lelket és elvezet az örök élethez. Általa Jézus útmutatásaihoz méltó
életet élhetünk Isten szeretetében, és erősebbek leszünk, hogy gyermekeinket is ebben a szellemben irányítsuk.
Valahányszor magunkhoz vesszük a Szent Ostyát, befogadjuk az Urat, vállaljuk és valljuk Jézus életáldozatát,
halálát és feltámadását.
Az Oltáriszentség megosztása és befogadása közösségi vállalás jelképe is, hiszen azzal, hogy magunkhoz
vesszük, befogadjuk az Úr testét, kifejezzük az Ő közösségéhez való tartozás vágyát, azt a szándékot, hogy
részesülni kívánunk Isten Országából együtt mindazokkal, akikkel osztozunk ebben a szentségben.
(Szentgyörgyi Georgina)
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Az elsőáldozók csoportképei:
Taksony Szent Anna templom
2011. május 15-én
Dunaharaszti Szent István
templom 2011. május 22-én
Dunaharaszti Szent Imre templom
2011. május 26-án
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Hittem, hiszek és örökké hinni fogok a Szentháromságban
Krisztus diadalmas feltámadása után negyven napon át
megjelent az apostoloknak és tanítványoknak, majd
dicsőségesen a mennybe ment. Ennek napján elhagyta a
földet, felment Atyjához a mennyországba, és elfoglalta
helyét Atyja jobbján. A tanítványokkal történt utolsó
találkozásakor azonban megbízta őket, hogy hirdessék
az evangéliumot az egész földön. Megígérte nekik, hogy
a Pünkösdkor eljövő Szentlélek megerősíti őket tanúságtételükben.
Katolikus egyházunk a Húsvét utáni ötvenedik
napon, Pünkösdkor ünnepli az éltető Szentlelket. Ő a
Harmadik Isteni Személy, aki szélzúgás kíséretében,
lángnyelvek alakjában ereszkedett az apostolokra. A
Szentlélek már jelen volt Jézus fogantatásakor, vagyis
földi életének kezdetén. Isten hírnöke már az angyali
üdvözletkor azt mondta Máriának: A Szentlélek száll rád!
Közreműködésének köszönhető, hogy Jézus megfogant
Mária méhében, a Szentlélek adott Jézusnak földi életet.
Jézus a Lélek erejével hirdette az örömhírt, és tett sok
csodát.
A Szentlélek éltette az apostolokat
is, erővel töltötte el őket, és ennek
birtokában hirdették az egész világon az
evangéliumot.

A hívő katolikusok Szentháromság vasárnapját
követően Úrnapját, az Oltáriszentséget ünneplik, melynek középpontjában az Úr Jézus teste és vére van. Ezt a
titkot, az Oltáriszentség titkát, az Úr akarata szerint,
minden szentmisében ünnepeljük.
A szentáldozás, Krisztus és az áldozó találkozása.
Jézus tudta, hogy nemcsak a testnek, a léleknek is
szüksége van táplálékra. Ha szentáldozáshoz járulunk,
mi is Krisztus testévé válunk. Tiszta lélekkel vegyük
magunkhoz az Úr szent testét.
Tiszteletünk jeléül, az Oltáriszentségben jelen lévő
Krisztust a tabernákulumban őrizzük. Ha belépünk egy
katolikus templomba, az ott jelen lévő Krisztus fogad
bennünket. Ezért illendően viselkedjünk, és gyermekeinket is tanítsuk meg az illendő viselkedésre az Úr
házában, amely összeköt bennünket Krisztussal és
egymással, és alkotunk egy közösséget katolikus egyházunkban.

Életünkben legelső: az Úr

Istenem, lehet nagyobb boldogság, mint közeledben lenni?
E csodás érzést legtöbb ember meg sem tudja érteni.
A hétköznapok taposómalmában eszébe sem jut,
A minket megteremtő, szerető és házába váró: Úr

A keresztény életet élő hívő is
megtapasztalhatja a Szentlélek erejét. A
Szentlélek hét ajándékát: a bölcsességet,
Minden fontosabb hétköznap, vasárnap, mint Ő, de mégis vár,
az értelmet, a jó tanácsot, a tudományt,
Talán eszébe jut az embernek egyszer Ő is végre már.
a lelki erősséget, a jámborságot és az
Ő jóságos, irgalmas, türelmes és nagyon hosszan tűrő,
Isten-félelmet a bérmálás szentségében
De nem juthat a mennybe, aki nem keresi még a földön.
kapjuk meg. Az Ő segítségével válhatunk hitvalló kereszténnyé.
Ember, ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!
A Szentléleknek köszönhetem,
De a fontossági sorrendet jó lenne, ha betartanád.
hogy megszentelte életemet, megmuAz Úr megbocsátó, de ő nem osztozkodik senkivel,
tatta az örök élet felé vezető utat. Neki
Aki útjára lép és követi, annak első mindig Ő legyen.
köszönhetem, hogy szívemben él Isten
2011. június 22.
szeretete, hogy soha nem tagadtam meg
Minden megkeresztelt katolikusnak fel kell ismernie,
őt, volt erőm lemondani pénzről, karrierről, szerelemről,
hogy ne térjek le az általa kijelölt útról. Számomra ez hogy nem érdemes továbbhaladnia emberi elképzeléseik
volt az egyetlen értelmes út. Fiatalok! Érdemes és vágyaik irányába, hanem az Isten által számukra
elgondolkodni, hogy a szabatos, tévés való világ kijelölt úton kell haladniuk, Ezt ismerte fel Szent Péter
követése helyett Isten útján érdemes járni, mert így és Szent Pál apostol, akik Krisztus útjára lépve kitartottak mellette haláluk óráján is.
érhetjük el az örök életet.
Ahogy Jézus megszólította a két apostolt, minket is
Az én életem értelme a Szentháromság volt, van és
lesz, mely szerint egy Isten van, aki három személy: az megszólít, s a találkozás számunkra is életfordító lehet.
Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nekünk keresztényeknek ez
Én ezt az utat követtem és követem. Testvérek,
az egyik alapvető hitigazság, ami egyszersmind hittitok, higgyétek el, érdemes!
mert emberi ésszel fel nem foghatjuk, nem értjük meg.
Írásommal és versemmel ismét szeretném elgondolMi mégis hiszünk a Szentháromságban, mert Jézus, jól
koztatni a hívőket és nem hívőket, megéri-e egy Isten
tudjuk, hogy létezik, és igazságot nyilatkoztat ki.
nélküli, rövid földi sikeres és anyagi javakban dúskáló
Tökéletes egység van közte és az Atya közt: „Minden,
élet, vagy járjanak inkább Istennel, amely út a végén
ami Atyámé, az enyém is.” [Jn 16,15]
biztosítja az örök életet!
A Szentháromság ösztönözzön bennünket arra, hogy
életünkben Istenről tegyünk tanúságot, életünk Őt tükSzeretettel: Gömöriné Fajta Anna
rözze, az emberek számára legyünk követendő példa.
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Hadd nőjön mindkettő az aratásig
(Évközi 16. vasárnap, A-év)
A búzáról és a konkolyról szóló példázat nagyon
aktuális. Benne vannak ugyanis mindannyiunk emberi
elgondolásai, indulatai és ott van benne a mi gondolkodásmódunktól annyira különböző isteni nagyvonalúság
is.
Be kell vallanunk, mi emberek hajlamosak vagyunk
arra, hogy feketére és fehérre bontsuk a világot. Olyan
könnyen kettéválasztjuk az embereket jókra
és rosszakra, valami nt igazakra és
hazugokra.
Kedves Testvérek! Az élet egy
folyamat. Kibontakozó, fejlődő, miként a
magból sarjadó vetés. És bármennyire is
szeretnénk már itt a földön a teljes
tisztaságot és igaz mivoltot, nem találkozunk
vele. Körülnézünk, és azt látjuk, hogy akaratunk ellenére is felnő mellettünk, ill.
bennünk, magunkban is a konkoly, – vagyis
a rossz, a hamis.
Ezzel kapcsolatban pedig türelmetlenek
vagyunk. Nekirontanánk, gyomlálnánk, irtanánk a másokban, ill. a magunkban lévő
rosszat.
Azonban Jézus figyelmeztet bennünket
a mai napon: ne tegyétek!
Hát akkor? Törődjek bele, fogadjam el,
fordítsak neki hátat? Ne tartsam rossznak a
rosszat, hazugságnak a hazugságot? …
Nem, nyilván nem erről van szó.
„Hadd nőjön az aratásig...” – mondja
Jézus. Mert a búzának is időre van szüksége,
amíg megérik. Az evangélium távlatokról beszél. Benne
van a végső, az eljövendő idő. És miközben a végső
időre várunk, addig a jelenben együtt van a jó, és a
rossz, – a búza, és a konkoly.
Az Isten Fia türelemre, elfogadásra, elviselésre int
minket. Annak idején tanítványaival is így tett, akik
túlbuzgón igyekeztek Izrael országát helyreállítani,
megjavítani.
Apostolai abban reménykedtek, hogy isteni hatalmával Jézus minden rosszat száműz a világból. Nem így
történt. Ő ugyanis nyíltan kijelentette, hogy a földi élet a
türelem időszaka kell, hogy legyen. Az ítélet, a konkoly
kitépése a világ végén következik majd be.
Nem emberi erők, hanem Isten maga intézi el a
gonoszság elkülönítését. A jóság végleges diadalát csak
Tőle várhatjuk. Ezért nem ámíthatjuk magunkat azzal,
hogy a földi élet búzatengeréből emberi erővel minden
konkolyt eltávolíthatunk.
Helytelen lenne azonban úgy értelmeznünk Jézus
példabeszédét, hogy akkor le kell mondanunk minden
küzdelemről, ami a világban található rossz ellen irányul.
Igaz, hogy a példabeszédben szereplő konkoly nem
változik át búzakalásszá, de egészen más a helyzet az
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emberek esetében. Jézus is földi élete során sokat
fáradozott azért, hogy a bűnösöket szentté változtassa.
Az általa hozott örömhír, és az ezt hitelesítő életvitele olyan átformáló erő, amely számos esetben véghezviszi az átváltozást. Az emberi lélekről ugyanis nem
a büntetés, nem az ítélkezés olvasztja le a gonoszság és a
bűn páncélját, hanem a szeretet.

Az őskeresztények temetkezési helyén, a katakombákban gyakran ábrázolták Jézust a görög mitológiában szereplő Orpheus alakjával. A mítosz szerint
Orpheus csodálatos hárfájával és énekével megszelídítette a vadállatokat is.
A keresztények ezt az átváltoztató hatalmat Jézusnak tulajdonították. Ő istenségének, és szent emberségének hárfájával változtatta meg a romlott pogány
világot. Kedves Testvérek! Az evangélium hirdetése
olyan énekhez és hárfajátékhoz hasonlítható, amely alkalmas arra, hogy megváltoztassa életünket.
De visszatérve a példabeszédhez, az is igaz, hogy
gyötrő dolog látni a konkoly növekedését. Azt, hogy
fojtogatja az életet. Tudomásul kell vennünk azonban,
hogy létezik. Hogy a kettő együtt van. Hogy feszültség,
harc van közöttük. És hogy ez tart a végső aratásig, a
rostálásig, a csűrbe gyűjtésig.
Egyáltalán nem könnyű, de meg kell tanulnunk
konfliktusok közepette élni. Persze szívesebben vennénk
tudomást csak a jóról. És nem ritkán tapasztaljuk a
kísértést: hogy a rossz láttán elhalványul előttünk a
búzavetés képe, csökken a lelkesedésünk.
Azonban a gondozás munkáját abbahagynunk mégsem szabad!
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Először is vállalnunk kell környezetünket! Hiszen
mindenhol van konkoly is. Aztán vállalnunk kell a munkánkat, pedig mindig van benne kivetni való is.
Vállalnunk kell családunkat, rokonainkat, közösségünket, baráti vagy ismeretségi körünket. Annak ellenére, hogy tapasztaljuk az emberi gyarlóságot, a tökéletlenséget. Vállalni, gondozni kell a körülöttünk élőket.
Gondozni kell a búzát is: az életet. Az Isten pedig
majd adja a növekedést, ha már mi megtettük a magunkét.
Végül azt is érdemes megvizsgálnunk a mai napon,
hogy vajon kié az ítélet? Sokszor megfeledkezünk róla,
hogy nem a mienk. A vállalás, és elfogadás helyett nem
ritkán arra a szerepre is vállalkozunk, amely nem a
mienk.

Ítéletet mondunk mások felett, felelőtlenül véleményt nyilvánítunk, beskatulyázunk, és bele sem gondolunk, hogy ezzel mekkora kárt okozunk. Nemcsak másoknak, hanem magunknak is.
Pedig az ítélkezés, a búza és a konkoly egyértelmű
szétválasztása az Úr dolga, egyedül Neki van joga ehhez, aki majd eljön „ítélni élőket, és holtakat”.
Kedves Testvérek! Megvan a veszélye, hogy emberi
ítélkezéseinkkel csak a rossz felnövekedését segítjük, az
élet gondozását pedig könnyen elhanyagoljuk.
Éppen ezért, amíg miénk az idő, addig munkálkodjunk. És éljen bennünk az a remény, hogy az aratás
idején lesz majd tiszta búza is, nemcsak konkoly…

Berci atya

Reményik Sándor: Ne ítélj!
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Már tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriás összhangnak lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak.

Istenem, add, hogy minél halkabb legyek –
Versben, s mindennapi beszédben
Csak a szükségeset beszéljem.
De akkor szómban súly legyen s erő
S mégis egyre inkább simogatás:
Ezer kardos szónál többet tevő.
S végül ne legyek más, mint egy szelíd igen vagy nem,
De egyre inkább csak igen.
Mindenre ámen és igen.
Szelíd lepke, mely a szívek kelyhére ül.
Ámen. Igen. És a gonosztól van
Minden azon felül.

*****

Egy afrikai zeneszerző és a nyugati misszionáriusok
Nigériában élt egy afrikai, név szerint Ikoli Harcourt Whyte (1905-1977), aki saját keresztény zenei műveiben
egészen egyedi elegyét hozta létre az európai és az afrikai stílusnak. Whyte családfáját tekintve teljesen nigériai. A
nyugati kultúra erősen hatott rá, de sajnos tizenhét éves korában leprafertőzést kapott. Ennek következtében évekig el
volt zárva a külvilágtól. Jegyzeteiből származik a következő írás: A lepra miatt olyan helyen voltam elszigetelve, ahol
nem volt más olvasnivaló, csak a Biblia és egyéb vallásos könyvek. Csak olvastam és ez alakított… Ahelyett, hogy
elkeseredtem volna, hogy minden elveszett, felfedeztem, minden dolog azoknak javára válik, akik Istent szeretik…
Betegsége ellenére zenét tanított a kórházban, és a helyi leprásokból kórust alapított. Autodidakta módon szerzett
énekeit a kórus megtanulta. Kialakított zenei vonalától nem tért el, dalait igbo nyelven írta.
Az igbo nyelv az ibo törzs sajátja. Ez a nyelv sok nehézségeket okozott a fordítóknak, és ebben a misszionáriusok
alkottak nagyot, akik elkészítették az igbo-szótárt. Egy-két érdekesség e nyelv sajátosságaiból. Két egymást követő
magas szótag általában magasabb rendű lényre utalhat, ez lehet „Isten”, de lehet egy „hím állat”. Ha az első magas, a
következő szótag alacsony, akkor ez „határt” jelent, de természetesen számtalan értelmezése is lehet pl.: kompromisszum, pont, jó, stb. Ebből következik, hogy két alacsony szótag jelentése „patkány, ördög, gonosz”, tehát
lealacsonyító értelmet hordoz. Ezeknek a hanglejtéseknek a megtanulásával a misszionáriusok éveken át próbálkoztak,
mire nagy nehezen meg tudták érteni, miről is beszélnek a helyi törzs emberei. A szótár megalkotása tehát igen különleges teljesítmény.
Zárásképp egy elgondolkodtató idézet eme nagyszerű és számunkra ismeretlen afrikai zeneszerzőtől, amely így
hangzik:
„Ahogy az európai harmónia fejlettebb, mint az afrikai, ugyanúgy az afrikai ritmus fejlettebb, mint az európai. Attól,
hogy nekem nincs az, ami neked, vagy ugyanannyim valamiből, mint neked, még nem leszek kevesebb nálad.”

Tamás
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A Kálvária Kápolna … Örökösei is vagyunk
A csatorna Taksony felőli oldalán
magasodó dombon, 1762 óta áll a
Kálvária Kápolna, amely két és fél
évszázad óta Haraszti és Taksony
kedvelt zarándok- és kirándulóhelye. Ez az érdekes építmény és a
szép környezet több helyi képzőművészt megihletett – még romos
állapotában is – aminek eredménye
egy sor megkapó alkotás lett.

Egy kis visszapillantás
A XX. század viharos történelme ezt
A Kálvária-kápolna
a felszentelt helyet is megviselte.
Dunaharaszti határán
1944 őszén aknatalálat érte. A kis
torony, a tetőzet és a falak jó része
leomlott.
A rákosi rendszerben gondolni sem lehetett helyreállítására. Két korábban üldözött szerzetes, a Domokos fivérek,
1965 és 80 között újraépítették és a vakolás kivételével rendbe hozták. Belső terében szobrokat helyeztek el. Az
általuk ide menekített padok ma is a Kápolna legfőbb értékei. Ezek az 1951-ben felrobbantott neoromán Regnum
Marianum templomból kerültek ide, amelynek helyére akkor grandiózus Sztálin szobor került. Ezután közvetlenül a
Kápolna fölötti területen, – adományaikból – az eredetinél jóval kisebb kereszt került a régi helyére és elkészült a
felvezető lépcsőzet. Bár kívülről vakolatlan volt, de 1980-tól újra helyt adhatott egyházi rendezvényeknek.
Nem kímélték a kápolnát az 1995 után megjelenő – békeidőben jelentkező – belső viharok sem. Először lelopták a
kápolnáról a hibátlan tetőt, kivágták az ablak vasrácsát és elvitték a bent található szobrokat, képeket, tárgyakat, de
szerencsére az értékes padokat nem tudták kivinni az ablakon. Az ajtót – hála a Domokos testvérek előrelátásának –
nem tudták felfeszíteni.

Fordulópont a Kápolna életében
2007-ben jelentős, három napos esemény, a Váci Egyházmegyei Találkozó volt Taksonyban és Dunaharasztin,
amelynek programjában a Kápolna látogatása is szerepelt. Hogy méltó helyet adjon az ide látogatóknak, a nyers
falak le lettek vakolva, minden fel lett újítva, le lett festve kívül-belül, illően berendezve és a betörések ellen
riasztóval ellátva. Mindez az egyház pénzén. Bauer György kőfaragó mester márvány táblája hirdeti a bejáratnál, mi
is ez a hely, ahol a szemlélő áll. Elmondhatjuk, hogy a Kápolna 50 év után újra életre kelt. Azóta számos egyházi
rendezvény és esküvő volt itt. Úgy érezzük, méltán mondható, hogy városunk egy valóban régi, jövőre 250 éves,
megszépült emlékhellyel, látnivalóval gazdagodott.
Szeretnénk a 250. éves jubileumra rendbe tenni a Kápolna környékét, és ha lehetőségünk engedi visszaállítani
eredeti formáját. Jó lenne, ha el tudnánk érni, hogy éjszaka is meg legyen világítva. Ezekre már komoly lépések
történtek, reméljük, hogy meg is fog valósulni. Olyan szép a környezete is, ezt is ki lehetne használni.
Sok jóakaratú ember és közösség összefogásából meg is tudna ez valósulni, ha nemcsak az Egyház gondja lenne a
régi szép épület és környéke.
A Kálvária Kápolna környezetének rendezésével városunk egy újabb, hozzánk méltó, szívesen látogatott, szép
panorámával rendelkező, meghitt nyugalmat árasztó pihenő, kiránduló és imádkozó emlékhellyel gazdagodna.
Városunk az utóbbi nyolc évben óriásit fejlődött, szépült. Legyen ez a múltunkat hirdető megújult hely ennek az
örvendetes folyamatnak egy újabb állomása, Dunaharaszti déli kapujának ékköve.
dr. Sárospataki György,
aki szívén viseli e szép Kápolna és környéke ügyét
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„Töltekezni kell, hogy adni tudjunk.”
Lelkigyakorlat Németországban
„Jó pap is holtig tanul” – régi magyar mondás ez. Arany János Epilógus
című versének egy sora jut eszembe: „Mily temérdek munka vár még, mily
kevés, amit betölték.” Idős korában írta ezt a költő. Kétségtelen, sokkal
több, amit szeretne az ember megtanulni, elolvasni, mint amit az élet
folyamán el tud érni. De a papi feladat nem is egyedül a nagy tudás, hanem
a lelkület, amellyel hivatásunkat minél jobban tudjuk teljesíteni. Ehhez
kell az elmélyedt imaélet, a lelki „töltekezés”, ahogy ma divatos mondani.
Ezért én, ha egy mód van rá, minden évben részt veszek egy vagy több
lelkigyakorlaton.
Több papi közösséghez is tartozom. Az egyik közösség a környékbeli
atyákból áll. Ősztől nyárig minden két hétben találkozunk, imádsággal,
elmélkedéssel készülve vasárnapra. A másik közösség Nógrád megyében
van. Velük ritkábban találkozom. Időnként. A harmadik a Vinculum
Caritatis papi közösség, akikkel havonta jövünk össze közös imára és lelki
továbbképzésre.
Ennek a közösségnek legidősebb tagja, Vejtey Antal Németországban él, több mint negyven éve. Ő hívott meg
bennünket néhány napra és tartott nekünk lelkigyakorlatot, 2011. júniusában.
Csak példának, mi mindenről szólt elmélkedés: Ki vagyok én? Miért élek e világban. Az Oltáriszentség, mint az
egység szentsége. Madeleine Delbre ateistából misztikussá lett személy története. Jézus példabeszéde az elveszett
drachmáról. És egy alapos lelki elemzés egy XV. század elején festett képről (Moszkva 1411.) – Andrej Rubljov a
Szentháromságot ábrázoló közismert festménye, a három angyal látogatása Ábrahámnál.
Jó volt lelki életünk alapvető kérdéseiről beszélgetni, a közös imák, a közös szentmise mind mélyreható élmény volt
számomra.
Megköszönöm a gondviselő Istennek, hogy erre a látogatásra elmehettem. Évek óta terveztük és készültünk erre a
Németországi útra.
Mindenkinek, nemcsak a papnak van szüksége elvonulásra, alaposabb elmélyedésre, a hit és a keresztény élet
átgondolására, hanem minden hívőnek. Ma nagyon sok lehetőség van erre itt Magyarországon is. Például
Péliföldszentkereszten 25 család jött össze édesapa, édesanya és a gyerekek egy hetes lelkigyakorlatra. Én sajnos
csak egy napot a gyóntatásban tudtam részt venni, Berci atyával, aki pedig a gyermekeknek és a fiataloknak tartott
lelki napot.
Kedves Olvasók! Kívánom, minél többen találjanak rá módot, hogy ilyen van hasonló lelki továbbképzésben részt
vegyenek. Ha szükséges, szívesen segítek ebben.
Szeretettel: András atya
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A Szent Anna templom kincsei
Az emberi emlékezet tiszavirág életű dolog, de a múlt
feltérképezésében segítségünkre vannak a krónikák,
leírások, önéletrajzok, a szépirodalom alkotásai, és más
írásos anyagok. Ezek viszont az alkotó szemén át és saját
érzéseit beleszőve láttatják a ma élő emberrel az egykor
volt életet.
Nem így van ez a tárgyak esetében, melyeket mindenki
saját szemével mustrálhat meg, és saját képzelőereje szerint
építheti fel a látottak alapján a letűnt világot.
Ezért az élményért is keressük fel a múzeumokat – köztük
az egyháztörténeti gyűjteményeket is, melyek anyaga
egyben hű lenyomata az évszázadok változásának.
Jogosan merült fel a kérdés, hogy a csodálatos relikviákat
bemutató budapesti, esztergomi, győri, pécsi kiállítás
mellett mi lapulhat a taksonyi templom szekrényfiókjaiban
és a polcokon, a pincében és a padláson az ősök
hagyatékából? Mi maradt az egykori barokk templomunk
kegytárgyaiból, és miként változott az egyházi „divat” –
illeszkedve a belső változásokhoz?

18

2011. Szent István

Krisztus fénye

A korábbi évszázadokban valószínűleg senkinek nem jutott eszébe a fenti
kérdés, hiszen az Isten-hit mélyen gyökerezett az emberekben, akik nagy
buzgalommal jártak templomba, így nap mint nap láthatták használat
közben a kelyheket, zászlókat, a gyönyörűen hímzett miseruhákat és a
szertartások összes egyéb tartozékát.
A szervezés előre haladtával derült ki, hogy nem csak a külső
szemlélőnek tartogat a taksonyi templom érdekességeket, a kiállítás
ötletét nagy örömmel támogató Láng András plébános atya is fedezett fel
„új” kincseket.
A megnyitó pillanatát hatalmas munka előzte meg, hiszen a kiállítási
tárgyak egy része mostoha állapotban került elő. A méretes kereplő, a régi
zászlók, az egykori festett stációképek és gyertyatartók jobb híján a
padláson válnak az idő martalékává. A századelő évtizedeiben a nőegylet
és más egyesületek összefogásában készített zászlók sublótfiókban várták
a feltámadást, hogy megmaradt pompájukban mutatkozhassanak meg –
mint ahogy a szekrények mélyén alvó kelyhek és a monstrancia is.

Érdekes volt végignézni a templomban, körben kiakasztott
miseruhákon is, melyek az egyházi ünnepeknek megfelelően,
színek szerint kerültek bemutatásra. Azt is megtudhattuk, hogy a
misék előtt egykoron a miseruha minden egyes darabjának
felöltéséhez külön imát mondott a lelkipásztor, a ceremónia pedig
kézmosással kezdődött.
Különleges élmény volt az 1752 óta vezetett taksonyi anyakönyv
adatait böngészni, nem is beszélve az 1826-ban nyitott és a mai
napig írott Historia Domusról – vagyis háztörténetről – melynek
cirkalmas soraiból rengeteg érdekes dologra derült fény az egykor
történtekről.
Május 7-én délután a fényárban úszó taksonyi Szent Anna
templom különleges pompába öltöztetve várta látogatóit. A
baldachin alatt belépők szeme első pillanatra be sem tudta fogni a
sok látnivalót, melyeket később másfél órás előadásban méltatott
András atya – felelevenítve a korábbi misézési rendet, a latin
miséket és minden olyan érdekességet, melyet a mai ember
számára a régmúlt homálya kezd fedni.

Külön köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik kétkezi munkájukkal és ötleteikkel segítettek az álom
megvalósításában:
Heil Istvánnak, az egyháztanács elnökének, a sekrestyésnek, Heil Bori néninek és a Rózsafüzér Társulat tagjainak; a
Höchszt Erika vezette Szent Anna kórus tagjainak, valamint Fazekas Tamás kántor úrnak, és minden név szerint
nem említett lelkes segítőnek.
Ruff Béla
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Boldoggá avatás
II. János Pál pápa
1978-2005
Főpásztor, maximus, Róma püspöke, Isten földi helytartója, avagy egyszerűen
csak pápa. Sokféleképpen szokták nevezni a katolikus anyaszentegyház fejét.
A halász Szent Péter apostolnak 265. utóda, a Lengyelországban született
Karol Wojtyła II. János Pál néven.
Már fiatalsága is egész más volt, mint a többi pápáé. Előtte egyetlen olyan
pápa sem volt, aki kétkezi munkásként dolgozott, földalatti mozgalomban
színjátszóként lépett fel, és filozófikus verseket írt. Sokat sportolt (sízett,
túrázott, kajakozott, úszott és focizott).
1946-ban szentelték pappá. A krakkói érsek Rómába küldte.
Karol Wojtyła nem várta csodát. Tanult, és dolgozott. Teológiai és filozófiai tanulmányokat folytatott, majd az
erkölcsteológia professzora lett.
Fiatal papként a rá bízott gyerekekkel a nevelés mellett sokat sportolt, kirándult.
Egyetemen tanított. Egyszer vizsgáztatni indult, és a vonaton találkozott egy hallgatóval, aki megkérdezte tőle, hogy
szintén vizsgázni megy-e? Beszélgetni kezdtek, az út végére a diák levizsgázott. Akkor lepődött csak meg, mikor a
professzor kérte az indexét.
Csupa már, mint még soha…….
1978. október 16-án fehér füst szállt fel a Szixtuszi kápolna kéményéből. „Habemus papam”
A választás a fiatal Karol Wojtyłára esett.
Miért pont ő?
Karol Jozef Wojtyła, az első nem olasz pápa 1523 óta, ráadásul a vasfüggöny túloldaláról.
Elődje tiszteletére vette fel a II. János Pál nevet.
A világsajtóban sokféle jelzőt aggattak rá.
- a béke és a remény pápája
- a legek és rekordok pápája
- a fiatalok pápája
- az utazó pápa
- a zarándok pápa
- a média pápája
Mindenben van igazság.
Külön oldalakat töltene meg, ha minden jelzőt időrendben vagy anélkül, bizonyítandó felsorolnék.
Életművének lényege abban áll, hogy Jézus hiteles követője volt. Tömény jelmondata: Totus Tuus – Egészen a Tied.
Jelmondatához soha nem lett hűtlen.
Mea culpát gyakorolt az egyház összes múltbéli bűnéért, az inkvizíció kegyetlenségéért.
Pápasága arról szólt, hogy a római pápa nem vitette magát többet trónuson. Amíg ereje bírta, bejárta az egész
világot, még a pápuák kunyhóiba is maga ment el egy más Isten hívőihez. Evangelizáció - ez volt az egyházát a
harmadik évezredbe átvezető pápa jelszava, aki tereken, stadionokban, mezőkön misézett, CD-re énekelt, e-mailen
postázta enciklikáit.
Felismerte és kihasználta a televízión keresztüli hitterjesztés erejét. De nemet mondott az elváltaknak és
homoszexuálisoknak. Nemet mondott a terhesség megelőzésére a Boszniában megerőszakolt nőknek és az AIDSfertőzött Afrika népének is.
Tudós, gondolkodó, művész és lelkipásztor volt egy személyben.
Karol Wojtyla, II. János Pál pápa az emberi méltóság harcos papja volt. Kortársai szemében az egyik legnagyobb
személy és jel, minta, kép. Egész pápasága alatt tanított. Nagy hatású körlevelei, katekézisei, melyeket
fáradhatatlanul megtartott az Örök Városban, szentbeszédeinek hatalmas gazdagsága aktuálisan, emberközeli módon
és ugyanakkor megragadó elméleti és lelki mélységgel mutatta be katolikus hitünket.
Szavai szállóigévé lettek:
- Ne féljetek, tárjátok ki ajtóitokat Krisztus előtt
- Európa találd meg magadat
- Soha nem lehetünk boldogok egymás ellenében.
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Egyben mindörökre megváltoztatta a pápaságot: minden következő főpásztora számára szent
instrukció, hogy a nyáj nem alárendeltekből, hanem emberekből
áll.
Örökös gondja volt, hogy számot adjon a keresztény reményről Szent Péter apostol tanítása
szerint. Hozzá akarta segíteni a
csüggedéstől és kétségtől gyötört
mai embert, hogy „átlépje a
remény küszöbét”. De tanításában nemcsak egyéni prófétai
hangját hallottuk, hiszen legnagyobb megnyilatkozásai előtt
kollegiális szeretettel hallgatta
meg az egész világ püspökeinek
véleményét. Műfajjá tette az
egyházi tanításban a közös tanácskozások eredményét felhasználó „szinódus utáni apostoli buzdításokat”.
A keresztény örömhírt továbbadva az újra-evangelizálás programját tűzte az Egyház elé. Hangsúlyozta és személyes
stílusával is tanította, hogy a keresztény „üzenetnek be kell épülnie a modern hírközlés által az új kultúrába”.
Méltán mondják hát róla, hogy a média pápája is volt. Személyes szeretetének kisugárzása mindenki számára
vonzóvá tette egyéniségét és üzenetét. Ezt érezték meg rajta a fiatalok is, akik egyre nagyobb számban és egyre
nagyobb szeretettel gyűltek össze a vele való találkozásra. II. János Pál pápa kiválóan értett a művészet nyelvén,
értett a szimbólumok nyelvén, a jelképes értékű gesztusok nyelvén. Értékes eredményekkel gazdagította a
keresztények egységét szolgáló ökumenikus párbeszédet, megnyílt a kultúra és a tudomány világa felé, a kölcsönös
szeretet, a bizalom és az őszinte megbecsülés párbeszédét kezdte el a nem keresztény vallások képviselőivel is.
Történelmi jelentőségű, bátor tette volt a római zsinagógában mondott beszéde és szentföldi útja. Figyelmes
szeretete kiterjedt minden népre.
A boldoggá avatás a katolikus egyház ünnepélyes nyilatkozata, amelyet egy különleges vizsgálati eljárás után a pápa
tesz, s amely általában a későbbi szentté avatást előzi meg. A boldoggá avatással „Isten szolgája” a „boldogok” közé
kerül, ezért a templomban nyilvános tisztelete megengedett, de egyelőre csak helyi korlátozással és csak a kijelölt
közösségekben.
II. János Pál pápa halála után szokatlanul hamar, két hónap múlva megindította a boldoggá avatási eljárást utódja,
XVI. Benedek pápa.
2011. május 1-én soha nem látott, több mint egymilliós tömeg gyűlt össze a Vatikánban. A Magyar TV élő adásban
közvetítette a szertartást. Bemutatták a boldog hivatalos ábrázolását, amely II. János Pálnak egy 1995-öss fényképe
alapján készült. A szertartáson elhelyezték II. János Pál ereklyéit a szabadtéri oltáron.
Taksonyban a római katolikus templom kertjében épített közösségi ház névadója II. János Pál.
Boldog II. János Pál emlékére és tiszteletére a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének taksonyi csoportja a 2011.
évi Szent Anna napi búcsú közösségi napján egy wadovicei tölgyfát ültetett. Hufnagel Béla Attila, a KÉSZ Taksonyi
Csoportjának elnöke megemlékezett Boldog II. János Pál pápáról, Láng András atya megáldotta a fát, és közösen
elültették. A megemlékezés igazán nemzetközi és ökomenikus volt. Vendégeink voltak Németországból,
Szlovákiából, és természetesen taksonyi testvérink. Vendégeink között volt római katolikus, református, és
evangélikus. Közös imádsággal fejeztük be az ünnepet, amely úgy érzem, igazán méltó volt Boldog II. János Pál
emlékének.
Fát ültetni – a jövőben bízni.
A hagyomány szerint Jézus Krisztus keresztje is tölgyfából készült. A fa föld nélkül nem tud élni, de az ég felé tör.
Közös feladatunk, hogy soha ne feledjük honnan jöttünk, de törekedjünk mindig elérni a végső célt.
Boldog II. János Pál soha nem tagadta meg gyökereit, lengyel hazája iránti szeretetét.
A magyar szentekkel együtt Boldog II. János Pál példakép minden magyar ember számára.
Györke Erzsébet
KÉSZ taksonyi csoportja
települési képviselő
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Kedves Olvasóink!
Nagy öröm számomra, hogy megoszthatom Önökkel a 2011. évi taksonyi búcsú alatt átélt nagyszerű, boldog
ünnepet.
Anna napi Búcsú. A régi időkben a búcsú, Taksonyban is, a Húsvét és a Karácsony mellett a legnagyobb ünnep volt.
Évtizedeken keresztül kemény munkával próbálták elsilányítani, csak bulizós szabad nappá tenni.
Mára a Taksonyi Önkormányzattal, a Taksonyban működő civil szervezetekkel, és a Német Nemzetiségi
Önkormányzattal közösen sikerült a több napos rendezvénysorozatot úgy megszervezni, hogy a vallási ünnep köré
épüljön. A régi időkben is kiegészült a lelki vallásos tartalom vendégvárással, táncmulatsággal. A hagyományos
ételek, sütemények sem maradhattak el.
Az idei ünnep már pénteken, július 29-én délután kezdődött. A Taksony és Henfenfeld közötti hivatalos
partnerkapcsolat fennállásának 20. évfordulója alkalmából köszönthettük Ervin Hauensten urat, Taksony
díszpolgárát, aki 25 évvel ezelőtt ápolta, egyengette a két település között ébredező kapcsolatot, valamint egy népes,
régi kedves ismerősökből álló delegációt. Taksonyban kevés olyan iskolás és volt taksonyi iskolás gyermek van, aki
ne ismerné Ervin bácsit, nemcsak hallomásból, hanem
személyesen is. Kedves régi emlékeket idéző filmvetítéssel emlékeztünk a kezdetekre. A kezdetektől
már egy generáció felnőtt.
Az ünnepet a Taksonyi Vegyes Kórus, a Szent Anna
kórus dalai, és Höchszt János, Kreisz László, a Szigeti
fiúk zenélése tették emlékezetessé.
Július 30-a szombat. Immár nyolcadik éve a Búcsú
szombatja közösségi nap. Az idei az elmúlt évekhez
képest rendhagyó volt. A Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének (KÉSZ) taksonyi csoportja az előző
esztendőkben a taksonyiakat és a Taksonyba látogatókat megajándékozta a templomkertben megépített
emlék-kereszttel, imádságos hellyel Szűzanya emlékére, Árpádházi Szent Erzsébet emlékére gyönyörű
ólomüveg képpel, Közösségi házzal, melyet II. János
Pál Szent atyáról neveztünk el. A szeretet és a
közjóért való tenni akarás vezetett bennünket az úton,
amit eddig bejártunk. Az idei közösségi napon az
Önkormányzattal ünnepeltünk. Kreisz László polgármester úr köszöntötte a vendégeket. Megemlékezett a
történelem viharairól, visszatekintve a 150 éves török
uralom, majd a tatárok pusztítása után elnéptelenedett
és porig rombolt hazánkba Baden-Würtenberg
tartományból telepített dunai svábok 300
évvel ezelőtti érkezéséig, akiknek mi
taksonyiak kései utódai vagyunk .
A XX. Század mindent a feje tetejére
állított. Trianon, majd a Felvidék és
Erdély visszacsatolása az anyaországhoz,
a svábok Németországba deportálása
1946-ban, a Benes dekrétum. Ez ma már
történelem. Olyan történelem, melynek
elszenvedői közül sokan még köztünk
élnek, és ma már beszélnek tragédiájukról.
Taksonynak a közös történelmi gyökerek, a származás, a kultúra, a sport
alapján a mai napig három testvérvárosi
kapcsolata alakult ki:
– 1991-ben Henfenfeld
– 2004-ben szlovákiai Vízkelet
– 2010-ben a szlovákiai Taksony
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2011. Búcsú szombatján, Taksony közösségi napján a Bajorországban lévő Rain várossal
szentesíttük a testvértelepülési
kapcsolat felvételéről szóló
megállapodást.
Reinhard Martin úr, Rain város
polgármestere, és Kreisz László
úr, Taksony polgármestere aláírásukkal megerősítették lakóhelyük közösségeinek szándékát.
Hufnagel Béla Attila, a KÉSZ
taksonyi csoportjának elnöke, a
Taksonyból 1945. januárjában
„málenkij robotra”, és 1946.
Pünkösdjén Németországba elhurcolt honfitársainkról emlékezett meg. Az emlékükre állított
keresztnél az ünneplők elhelyezték az emlékezés virágait.
A Közösségi ház kertjében a
KÉSZ II. János Pál boldoggá
avatása emlékére egy wadovicei
tölgyfát ültetett.
„Az ünnep mély és varázsos
rendhagyás, az ünnep legyen
ünnepies” mondta Márai
Sándor.
Ünnepeinket el sem tudjuk képzelni zene és ének nélkül. Az
idei közösségi napon a Hungaro-Art Zeneiskola Fúvós együttese és énekkara, és a Szent
Anna kórus gyönyörű zeneszámai tették az ünnepet ragyogóvá.
A testvértelepülések közösségei, a taksonyi közösségek menetzenekarral vonultak a Búcsú térre. Polgármesteri
köszöntők után a hagyományőrző csoportok előadásaiban gyönyörködhettünk.
A kommunizmus áldozatainak emlékére felajánlott Szentmise koronázta a napot.
A vasárnapi ünnepi Szentmise után a vendéglátás volt a taksonyiak foglalatossága. Finom ebéd és egy pohár jó ital,
beszélgetés.
És este mulatság a Búcsú téren.
A taksonyi Búcsú nem ért véget vasárnap. Hétfőn reggel Hálaadó szentmise volt.
Délelőtt Kistérségi találkozó – testvértelepülések konferenciája, íjász bemutató, tájház látogatás, kispályás foci. Sem
a vendégek, sem a taksonyiak nem voltak elfáradva, az esti táncmulatságot már mindenki nagyon várta. A búcsú a
vendégektől mindig szomorú, de kedden elkezdődött a dolgos hét.
Taksonyban minden kedves látogatót szeretettel várunk ünnepeinken.
Ismét jó volt Taksonyinak lenni.
Köszönet mindenkinek, aki segített az ünnep megszervezésében.

Györke Erzsébet
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A Taksonyi Szent Anna búcsú
Minden egyházi közösségnek, templomnak van egy védőszentje. Az ő ünnepén tartja a közösség az úgynevezett
templombúcsút! Ez a nap a legnagyobb ünnep a három fő ünnep: Karácsony, Húsvét és Pünkösd mellett.
Ilyenkor a hagyomány szerint rendbe hozzák az emberek a házukat és a ház környékét, sokan elvégzik a
szentgyónásukat, hogy a teljes búcsút elnyerhessék. Hazahívják az
elszármazott családtagokat, gyermekeket, testvéreket, rokonokat.
SZENTMISÉINK RENDJE:
Ezekben a napokban a község vagy város valamelyik terén megjelennek a
az un. „búcsúsok”: a körhinta, a céllövölde, a mézeskalácsos és a többi
Taksony
modern szórakozás, mint például az ugróvár. Némely helyen napokig is
Szent Anna templom
eltart ez a vendégeskedés. A templomi ünnepi szentmise mellett
vasárnap ½ 9 óra,
természetesen a világi szórakozás is helyet kap; a búcsúi bál, amely
hétköznap hétfőn és pénteken,
mindig jelentős ismerkedési alkalma volt a fiataloknak.
valamint szombat este 7 óra,
kedd reggel 8 óra
A Pest melletti Taksony sok száz éve Szent Annát tekinti fő
Dunaharaszti
védőszentjének, akinek az ünnepe július 26-án van. Szent Anna Szűz
Szent István plébániatemplom
Mária édesanyja, így Jézus Krisztus nagymamája. Taksonyban általában
vasárnap
július utolsó vasárnapján tartják a búcsút
reggel
7
óra
és de ½ 11 óra,
A régi hagyományokhoz kapcsolódott 2004-ben a Keresztény
hétköznap
hétfőtől
csütörtökig
Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjának kezdeményezése, hogy
reggel 7 óra,
búcsú előtti szombaton emlékezzünk meg Taksony szomorú
elsőpénteken
este ½ 6 óra
eseményeiről: a málenkij robot-ra elhurcolásról és a kitelepítésekről.
Ligeti
Szent
Imre
kápolna
Ennek méltó megtartásához a templomkertben felállították az
vasárnap
de
½
10
óra,
emlékművet, amely erre a két eseményre emlékeztet.
pénteken reggel 7 óra,
Így vált a búcsú szombatja Taksonyban KÖZÖSSÉGI NAPPÁ. A nagyon
szombaton este ½ 6 óra
bensőséges ünnepi eseményeket még emlékezetesebbé teszi a testvéra hónap harmadik vasárnapján
települések jelenléte, akár Németországból, akár Szlovákiából.
gyermek szentmise du 4 óra
***
Fogadóóra:
A dunaharaszti Főplébánián
szerdán du 4-6 óráig
(kivéve ünnepek)

Fontosak ezek a megemlékezések, nem azért, hogy a
régi sebeket felszaggassuk, hanem, hogy valami kevés
erkölcsi elégtételt adjunk azoknak, akik ezektől
évtizedek óta szenvednek.
2005-ben
búcsúkor avattuk a templom mögötti
közösségi házat, amely II. János Pál nevét viseli, 2006ban a Mária imádkozó helyet, és az 56-os emlékművet,
2007-ben a Szent Erzsébet üvegablakot. 2008-ban adtuk
ki a Taksony Község Története című könyvet, egy
nagyon alapos, minden területet átfogó munkát.
A búcsú az összetartozást erősítette régen is, ma is, a
szűken vett családokban és a község, illetve az
egyházközség nagy családjában is.
Szent Anna, mint nagymama ünnepe alkalmat arra is,
hogy rávilágítsunk a családi vallási és erkölcsi nevelésre,
amelynek sok esetben a nagyszülők a vállalói,
megvalósítói.
Remélem, hogy az idei búcsú is adott sok szép élményt a
helybelieknek is, és a hazai, külföldi vendégeknek
egyaránt.
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EGÉSZEN SZÉP VAGY,

MÁRIA

Nagyboldogasszony ünnepén írom gondolataim,
Mária ünnepei azonban egész esztendőnket bearanyozzák, számtalan alkalommal emlékezünk
meg Boldogasszonyunk, szép Szűz Máriánkról, aki
magyar népünk pátrónája, édesanyja, segítője régi
idők óta. A katolikus lexikonban huszonnyolc ünnepét számláltam Máriának.
Úgy hozta a sors, az én akaratom, hogy idén is,
mint 2004 óta minden évben, eljuthattam, Csíksomlyóra, a Mária éldesanyánknak, Sarlós Boldogasszonynak szentelt templomba. Olyan időben
történt a látogatásunk, amikor maroknyi csoportunkon kívül más nem volt a kegyhelyen. Nyári
napsütés, csend, egy-egy madárka hangja a békés
lombok között, így járhattam körül a szent helyet,
majd belépve, nem tudtam visszatartani a könynyeimet. Nyári olvasmányom volt többek között
Páter Lukács OFM (Daczó Árpád) Csíksomlyó
titka címe etnográfiai munkája. Abban találtam a
fejezetcímre: Miért kell Csíksomlyón sírni? Lám,
így van ezzel, más is… Olyan a Csíksomlyói
Máriához visszatérni, mint mikor belépünk édesanyánk hajlékába, akit annyira szeretünk, hogy
megpillantásakor szívünket öröm feszíti, szemünket a boldogság könnyei öntik el.

Hogy mennyire szereti magyar népünk Máriát, tükrözi az is,
hányféle néven szólítja, kéri, dicséri és tiszteli: magyarok Nagyasszonya, jótanács anyja, béke királynéja, szomorúak vigasztalója,
keresztények segítsége; mennyország kapuja, mindenkor segítő,
tisztaságos, boldogságos, szeplőtelen, nagy okosságú, dicsérendő,
irgalmas és hatalmas; bölcsesség széke, viruló rózsa, angyaloknak
királynéja, és főleg szép Szűz Mária. Csak mi, magyarok nevezzük
Jézus édesanyját, a szeplőtelen Szűz Máriát szépnek. Mutatkozik
ebben a magyar nép ősi szemlélete, amit a krónikások hajdan
feljegyeztek, amikor beszámoltak a magyarok példás családi
életéről. A család ura az édesapa, úrnője az édesanya. A férfi,
tisztelete és szerető, felelősségteljes gondoskodása révén bírja
feleségét, aki e szolgálat által az övé. A megszentelt kapcsolatban
együtt élő férfi és nő, úr és úrnő, együtt teljesítik Isten akaratát,
amely az emberi boldogságot a család keretében teljesíti ki, két
ember, férfi és nő harmonikus, egymás kiegészítő, kiteljesítő, s így
boldog kapcsolatában. Ezt nagyon jól tudták eleink.
Magyar szent királyunk, László Mária lovagjának nevezte magát, s
Hunyadi János a rózsafűzért viselte csuklóján, hatalmas kardjával
úgy ment az ellenségre. A krónikákból tudjuk, hogy a magyarok,
csatáikban „Mária! Mária!” kiáltással zúdultak tatárra-törökre.
Ősi tehát népünk tisztelete Jézus édesanyja, a boldogságos Szűz
Mária iránt, aki Magyarország pátrónája, királynője, édesanyja. Az
Egyház engedélyével, a magyarok ábrázolhatják egyedül a népek
közül Szűz Máriát a magyar Szentkoronával fején. Szent István
királyunk, halálakor, neki ajánlotta fel Koronáját, s így a Korona
által megtestesített országunkat, annak népét. Magyarország Regnum Marianum, Mária országa.
Szeretném, ha Szentkoronánkon, a Jézussal szemközti oldalon volt
Mária-kép szakértői, gondos, autentikus és megszentelt kezek által
ismét a helyére kerülhetne. Hiszem, hogy országunk sorsa ez által is
jobbra fordulhatna.

***
Kedves olvasmányom élményéről szeretnék beszámolni. A nyáron olvastam el másodszor a
görög kortárs író, Nikosz Kazandzakisz Jelentés Greconak című csodálatos regényét. A
könyv alapvetően önéletrajzi írás, de túllép a szűk értelemben vett biográfia keretein. Az író
utolsó műve. Kazandzakisz (1883-1957) életművének zárszavaként készítette, jelentésként,
emberi, művészi elszámolásként. Az író Krétán született, ezért választja beszélgetőtársnak a
szintén krétai származású XVI. századi nagy művészelődöt, Domenikosz Theotokopuloszt,
közismert nevén El Grecot („a Görög”), „akit ugyanabból a krétai földből gyúrták, mint
engem.” – írja.
A könyv lapjain élvezetes, szemléletes, élő és érzékeny leírása jelenik meg a század eleji
Krétának, Görögországnak, Európának. Kazandzakisz kalandos élete során bárhol is élt,
megmaradt ízig-vérig krétainak, szívében, lelkében őrizte hellén ősei ihletett gyermeki lelkét,
művészi tehetségét. Stílusa egyedülálló, érzékeny, mindig magával ragad.
A Jelentés összefoglalása az író útjának emberek, szenvedések és eszmék között. Vérrel
jelzett ez az út, egyik szellemtől a másikig. Élete egyetlen kiáltás: Felfelé! Metafizikai
kérdések, útkeresés, az emberi élet értelme, Isten foglalkoztatják.
Az egész kötet élvezetes olvasmány, bár nem könnyű, olyan, mint egy sziklamászás, izzasztó,
fárasztó, lélegzetet akasztó. Az ember Istent keresi, bonyolultan, mellékösvényeken, úttalan utakon, hosszan járva, pedig
Isten ott van őbenne. Az emberi lélek szédítő mélységei és magasságai között barangolhatunk, ki biztonságosabban ki
bizonytalanabbul lépkedve. Az élet gyönyörűséges kaland, s végső célja Isten. Ez a regény gondolati magja.
A kiválasztott fejezetben, amely a következő oldalakon olvasható, az író és barátja zarándokol a görögök Szent Hegyén, a
Szűzanyának szentelt Athosz-hegyen. Negyven napon át járják a szent helyeket, míg a két barát megtapasztalja a csodát.
Szegődjünk társukul!
Koczka Tamásné
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NIKOSZ KAZANDZAKISZ: Jelentés Greconak
(részletek a Költő barátom – A Szent Hegy c. fejezetből)
Nehéz, nagyon nehéz a léleknek elszakadnia a testtől, a
világtól – hegytől, tengertől, városoktól, emberektől; polip
a lélek, ezek a fogókarjai.
Itália meghódította a lelkemet, a lelkem meghódította
Itáliát, attól fogva eggyé váltunk, elválaszthatatlanok
lettünk.
Első nyugati utazásomnak az lett az eredménye, hogy – bár
magam akkor még nem voltam tudatában – „vidéki”
szellemem határai kezdtek kinyiladozni, megláttam, hogy a
világ tágasabb, gazdagabb, mint Hellász; a szépség, a
szenvedés, az erő másféle alakot is ölthet, mint azt, amelyet
Kréta és a görögség adott nékik. Reneszánsz festményeken
halhatatlanul sugárzó, gyönyörű emberi alakokat csodálva,
hányszor úrrá lett rajtam a kétségbeesés, a szomorúság,
hogy mindazok a szépséges testek, amelyek alkalmat adtak
e festmények megszületésére, régóta elrothadtak, s földdé
váltak; hiába, az emberi szépség csupán egy tűnő pillanatig
sütkérezik a nap fényében. Újra felfakadt bennem az a két
régi seb… Első nyugati utazásom óta a szépség mindig a
halál utóízét hagyta ajkamon.
Így sebzett lélekkel róttam Görögországot. Lázadás,
izgalom fűtött, semmi sem szűrődött le bennem, semmi
sem tisztult s világosodott meg, magam sem tudtam, mihez
kezdjek. Így okoskodtam: ha nem tisztázom előbb, hogy mi
az élet egyetemes célja a földön, hogyan tudhatnám meg,
mi az én kicsiny, múlandó életem célja?
Ha az efféle metafizikai gondolatokat betegségnek
tekintjük, akkor azidőtt súlyos beteg voltam.
Athénban is magányos voltam. Barátaim szívét, lelkét
megszikkasztották a hétköznapi gondok.
– Nem érünk rá gondolkozni… – mondta az egyik.
– Nem érünk rá szeretni… – panaszolta a másik.
– Az élet célját akarod megtudni? – csodálkozott a
harmadik., – Miken jár az eszed, te boldogtalan!
Eszembe jutott e hegyi paraszt válasza, amikor megkérdeztem tőle, hogy hívják a felettünk elszálló kék madarat:
„Miken jár az eszed, te boldogtalan! Nem ehető az, rossz a
húsa!”
Három lenyűgöző egyéniség viaskodott bennem, hogy alakot öltsön: Odysszeusz, Niképhorosz Phokász, Krisztus;
vergődtek, hogy testté válva kiszabaduljanak belőlem, s én
is felszabaduljak. Egész életemen végigkísért a nagy hősök
rajongó szeretete; talán azért, mert gyerekkoromban a
szentek életét olvastam, és magam is szentté akartam válni,
és később hasonló szenvedéllyel olvastam hősökről,
hódítókról, felfedezőkről meg Don Quijotékról. És ha
hősiesség és szent élet egy személyben egyesült, akkor
szememben ő lett az ember példaképe. S ha már én magam
nem lehettem sem hős, sem szent, írással próbáltam
megvigasztalni magam hitványságomért.
Kecske vagy – korholtam néha lelkemet. – Kecske vagy,
te boldogtalan: éhes vagy, s ahelyett, hogy kenyeret, húst
falnál, és bort innál hozzá, fogsz egy darab fehér papírost,
ráírod, hogy „hús, kenyér, bor… és megeszed a papírt.”
Egy napon mégis kigyúlt a fény. Visszavonultan éltem
Kifisziában, egy fenyves közepén egy kis házban, egyesegyedül. Sosem voltam embergyűlölő; szerettem az embereket, de messziről. Ha valaki eljött hozzám látogatóba,
fölébredt bennem a krétai vendégszeretet, megörültem,
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ünnepeltem, s egy ideig figyelmesen hallgattam beszédét, beleéltem
magam bajaiba, s ha tudtam, örömest segítettem rajta. De ha
látogatása elhúzódott, kifáradtam,
magamba zárkóztam, s alig vártam,
hogy újra egyedül maradjak.
Egy napon, mondom, kigyúlt a fény. Megismerkedtem –
ott, Kifisziában – egy korombeli fiatalemberrel, akit fenntartás nélkül szerettem, megbecsültem, és a kevesekhez
tartozott, akiknek jelenléte mindig jobban esett, mint a
távolléte. Szép férfi volt, és ezt tudta magáról; nagy költő
volt, és ezt is tudta magáról; írt egy csodálatos nagy
költeményt, minden megvolt benne – költői légkör, nyelv,
ritmus, varázslatos harmónia, nem győztem betelni vele,
újra meg újra elolvastam. A sasok fajtájához tartozott ez a
költő barátom (Angelosz Szikeliánosz - szerk.): a legelső
szárnycsapással mindjárt a csúcsokra ért. Később, amikor
prózát is akart írni, tapasztaltam, hogy csakugyan sas:
amikor szárnyalt, hanem a földön próbált járni, éppoly
nehézkesen, sután mozgott, mint a sas a földön.
A legelső pillanattól fogva barátok lettünk. Annyira különböztünk egymástól, hogy nyomban megéreztük: szükségünk van egymásra, ketten együtt alkotunk teljes embert.
Én szűkszavú, faragatlan fickó voltam, kemény, paraszti
kéregbe zárkózva; agyam tele kérdéssel, metafizikai problémával. A barátom ezzel szemben derűs, ékesszóló, magabiztos fellépésű volt, született úr, s azzal a naiv, erőt adó
hittel megáldva, hogy halhatatlan.
Egyszer, hazaérvén, benyúltam barátom gazdag könyvtárába:
– Behunyom a szemem, kiveszek egy könyvet: ez majd
eldönti.
– Eldönti? Mit? – kérdezte barátom meglepetten.
– Hogy mit csinálunk holnap – válaszoltam.
Behunyt szemmel, tapogatózva kihúztam egy könyvet,
barátom kikapta kezemből, kinyitotta: nagy fényképalbum
volt, benne klastromok, kalugyerek, harangtornyok, ciprusok, sziklás meredély szélére tapasztott cellák, haragosan
hullámzó tenger a mélyben…
– A Szent Hegy! – kiáltottam fel.
Barátom arca kigyúlt.
– Ezt akartam! – kiáltott. – Évek óta vágyódom oda;
menjünk!
Kitárta karját, magához ölelt.
– Gyerünk! Húzzuk fel a hétmérföldes csizmát, elvégre is,
nem vagyunk óriások? Húzzuk fel a hétmérföldes
csizmánkat, és egy ugrással teremjünk Athosz Szent
hegyén!
Zuhogott. Az Athosz-hegy csúcsa eltűnt szem elől, sűrű
ködfelhőbe burkolódzott. A tenger csendes volt, sűrű, szinte sáros; az esőtől feketének látszó gesztenyefák közt
klastrom fehérlett. Csendesen. kitartóan esett, az ég leszállt
egészen a fák tetejéig; a kikötőhídon néhány szerzetes állt
és ázott az esőben, sudáran, mint megannyi ciprus.
Melletünk a bárkában, amely a Szent Hegy kikötőjébe,
Daphniba vitt bennünket, két kalugyer (kalojierosz – gör.
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szerzetes – szerk.) beszélgetett; a fiatalabbik, gyér fekete
szakállú, vállán nehéz tarisznya, ezt mondta:
– Ha énekelni hallod, megfeledkezel a világról; a hangja
édesebb, mint édes szüleidé.
– Nekem beszélhetsz! – riposztozott a másik. Minekünk
van egy feketerigónk, amelyik úgy énekli az Uram, hozzád
kiáltokot meg a Krisztus feltámadottat, hogy aki hallja,
beleszédül.
Kiszálltunk a bárkából, és a szentelt földre léptünk. A
parton várakozó kalugyerek gyakorlott szemmel vizsgálták
a partra szállókat egyenként, hogy nem rejtőzik-e a látogatók között férfiruhába bújtatott nő. Ezer esztendeje, amióta
az Athosz hegyét Szűz Máriának szentelték, nő nem tette
be ide a lábát, sem nőstény állat – juh, kecske, macska
vagy tyúk.
Két kalugyer útitársunk mögöttünk bandukolt, megrakva, akár a
málhás öszvér.
– Zarándokok volnátok? –
szólított meg a fiatalabbik mosolyogva. A Szűzanya segéljen
benneteket!
Az eső lassan elállt, a magasabb
levegőrétegekben alighanem fújt
a szél, mert a felhők szétnyíltak,
kisütött a nap; a föld könnyei
közt mosolygott, és a napsütéssel
együtt sápadt szivárvány feszült
az égre, összebékítve a mennyboltot az esőáztatta földdel.
– A Szűzanya öve! – lelkendezett
a két kalugyer, s hányta a keresztet.
Tarisznyánkat hátunkra vetve,
erős, puszpángfa botunkra támaszkodva bandukoltunk felfelé
a félig-meddig lombjuk vesztett
gesztenyefák,
masztixcserjék,
széles levelű babérbokrok között a Karieszbe vezető ösvényen. Úgy tetszett, a levegő tömjénszagú; mintha óriási
templomba léptünk volna, mely magába foglalja a tengert,
a hegyeket, gesztenyéseket, s az egész kupola fölé kupola
gyanánt az égbolt borul. Barátomra tekintettem:
– Miért nem beszélünk? – kérdeztem, mert meg akartam
törni a már-már nyomasztó csendet.
– Beszélünk! – válaszolta barátom, könnyedén megérintve
vállamat. – Beszélünk, de az angyalok nyelvén: hallgatással.
– Lám, a madarak közt is vannak szerzetesek: a feketerigók!
– jegyezte meg az öregebbik kalugyer. – Csak úgy hemzsegnek itt a Szent Hegyen!
– Vajon a csillagokon is vannak szerzetesek, páter Lavrentiosz? – kérdezte a fiatalabbik.
– Minden csillag kalugyer volt idelenn a földön, testvérem
– válaszolta az öreg.
Hallgattam beszédüket, és csodáltam az emberi lelket,
hogy erőnek erejével képes a mindenséget álmaihoz igazítani. Egyetlen szilárd alak, egyetlen halhatatlan sarkcsillag
köré – a Krisztus személye köré rendezik a hívők az eget és
a földet, és így szolgálatukba kényszerítik. Minden kétségükre Krisztus a válasz, és ez a válasz mindent megmagyaráz, megvilágosít, elrendez, és a lélek megnyugszik.

Krisztus fénye
Csak a hitetlen kérdez, gyötrődik, téveszti el az útját, az
bolyong reményevesztetten.
Néhány nappal később, a Szent Hegyen olyasmit hallottam
egy félbolond remete szájából, aki egy barlangban gunynyasztott a meredek tengerpart felett, ami meghökkentett,
és elhallgattatott:
– Elvesztetted az eszedet, te szerencsétlen! – mondtam neki,
inkább ugratásképpen. De ő csak mosolygott:
– Odaadtam az eszemet, és Isten elvette; ez pedig annyit
tesz, hogy odaadtam egy hamis ötgarasost, és megvásároltam rajta a paradicsomot. Mit gondolsz, gyermekem, nem
csináltam jó vásárt?
Közvetlen közelünkben a gesztenyefák között megszólalt a

harang: vecsernyére hívott. A következő útkanyarban előtűnt a barátok falva; meggyorsítottuk a lépteinket.
Első utunk a protátonba vezetett, ahol a húsz monostor
káptalanja székel; merev hátú, faragott karosszékeikben
ülve fogadtak, s fürge, ravasz, gyanakvó tekintettel méregettek. Megmondtuk, hogy hívő keresztények vagyunk, az
istenkeresés buzgalma hozott erre a zarándokútra; még
fiatalok vagyunk, s mielőtt belevetjük magunkat az élet
küzdelmeibe, mielőtt megházasodnánk, eljöttünk ide, a
Szűz Mária kertjébe, hogy kegye világosítson bennünket,
és utat mutasson nékünk. Úgy jöttünk, mint aki fogadalmat
tett.
A barátok egymás füléhez hajoltak, összesúgtak-búgtak,
aztán mind egyszerre felálltak, és írásos engedélyt adtak,
hogy végiglátogassuk valamennyi monostort meg remeteklastromot, s mindaddig maradjunk, ameddig a Szűz Mária
kegyesen tudtunkra nem adja, hogy utazásunk véget ért.
Elindultunk tehát, mint a régi zarándokok, halkan társalogva Istenről, az ember sorsáról meg a magunk kötelességéről – utunk e három égető kérdéséről. Így jártunk
kolostorról kolostorra, csodáról csodára, lelkesen, átszellemülten. Naplót vezettem, minden este pontosan följegyeztem a nap élményeit; azóta negyven esztendő múlt el, a
napló lapjai megsárgultak, de ahogy végiglapozom, újraélem azokat a fantasztikus, nagyszerű napokat, minden
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egyes szó, még a legjelentéktelenebb is, feltámasztja bennem az ifjonti örömöt és bánatot, sóvárgást és nyugtalanságot, a fantasztikus terveket, amelyeket barátommal
kovácsoltunk, hogy megmentsük lelki üdvösségünket.
Iviron klastrom. Reggel tengerparti séta. Áhítat, egy kis
kápolnában a szűzmáriás ikon, orcájából csorog a vér. Két
halász kalugyer behúzza a hálót, ficánkolnak benne a halak.
Vissza a klastromba. Csodálatosan szép a Panajia Portaitissza – Kapuőrző Szűz Mária képe: óriási szomorú szemek,
felvetett ajkú, pici kerek száj, erős áll, báj és szigorúság, az
emberélet minden öröme és bánata.
Este csodálatos pillanat: a tenger ezüstfehéren sóhajtozik,
felette sugárzó óriási telihold. „Ma este a hold valóban
betölti hivatását – jegyzi meg barátom – megvilágítja az
örökkévalóságot.”

Sztavronikita klastrom. Csodálatos magaslat a tengerpart
felett. Az öreg portás, régi krétai hajótörött, megragadja a
kezem:
– Hé, te, hová valósi vagy?
– Krétai.
– Kerülj beljebb!
Egy cellában a kis noviciusok bizánci zenét tanulnak, fennhangon silabizálják a kottát.
A monostor tornyából a tenger: kifeszített, óriási íj.
És lejjebb, ugyanabban a klastromban, egy ikon a tizenkét
esztendős Krisztust ábrázolja: mennyi bölcsesség, mennyi
koraérett, isteni komolyság az orcáján! Meredek magas
homlok, tiszta, szűzi mell, tűnődő, mély tekintet – valóban
a Portaitissza fia!
A krétai portással beszélgetek:
– Hogyan lettél szerzetes?
– A nagynéném felolvasta nekem az evangyéliomot, és fölismertem: nem ér semmit ez a világ.
Pantokrator kolostor. Hajnal előtt a klastrom udvarát hűvös, édes hangok, igéző dallamok töltötték be. Az ablakhoz
ugrottam, és a virradat félhomályában fekete csuklyás
kalugyert láttam, kezében jókora fakolomp, a szimandro,
azt ütögette ritmikusan egy kis fakalapáccsal. Lassan körüljárta az udvart, celláról cellára lépkedve hívta a barátokat
hajnali misére. Barátom is felébredt, mellém könyökölt az
ablakba, s most már ketten figyeltünk megigézve. Mikor a
kolomp elhallgatott, felöltöztünk, és lementünk a templomba. A sötétben csak két mécses világolt az ikono-
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sztázon: Krisztus és a Szűzanya képe előtt; viasz és rózsaolaj illata terjengett.
Halkan, szelíden, mint lombsusogás, mint a tenger
morajlása, felhangzott a hajnali mise zsoltáréneke; az apát
égő gyertyával járta végig a faragott állószékeket, hogy
lássa, valamennyi testvér lejött-e; azután bemártotta a
bazsalikomcsokrot a jéghideg szentelt vízbe, és jó erősen
megnedvesítette minden egyes barát homlokát.
Vatopedi kolostor. Isteni kegyelemmel teljes, gyönyörű
reggel volt, amikor a híres-nevezetes Vatopedi-klastrom
felé közeledtünk. Mintha a teremtés ötödik napja volna, s
az Isten még nem alkotta volna meg az embert, hogy
tönkretegye a világot. Lassan-lassan rózsállani kezdett a
keleti ég alja, pirospozsgás kicsi felhők, mint a kis
angyalkák, kúsztak fel az égre, s lassan növekedtek, úgy
tetszett, mindjárt leszállnak a földre. Egy feketerigó –
szárnyán még ott rezgett a reggeli harmat – megállt az út
közepén, és szemügyre vett bennünket; nem félt, nem tért
ki előlünk, mintha nem is rigó lett volna, hanem jó szellem,
amelyik ismer bennünket. Egy kövön kis bagoly ült,
elbódult a fénytől, nem moccant, nyugodtan gunnyasztott, s
várta az estét.
Nem beszéltünk, mind a ketten éreztük, hogy az emberi
hang, bármilyen halk és szelíd volna is, élesen, zavaróan
verné fel a csendet, s megtörne a varázs, amely körülvesz
bennünket. Mentünkben félrehárítottuk a fenyők alacsonyabb ágait, és arcunkat, kezünket megnedvesítette a hűvös
reggeli harmat.
Ilyennek láttam az ember boldogságát.
Vénülő fejjel újraolvasom régi naplómat, elnézem a
donquijotés kalandozásainkat, viharvert lándzsáinkat, szúette pajzsunkat, bádogsisakunkat, jó szándékkal és balgasággal bélelt koponyánkat – és nem tudom megmosolyogni
akkori magunkat. Boldog az az ifjú, aki szentül hiszi, hogy
kötelessége újrateremteni a világot, az erény és igazság
törvényei szerint, és még inkább a tulajdon szíve törvényei
szerint; jaj annak, aki bolondság nélkül kezdi életét!
Jártuk a Szent Hegyet, s ahogy beszívtuk levegőjét, lángra
gyúlt a szívünk, lobogva égett. Istenem, milyen szent
elhatározások születtek bennünk, milyen életre szóló
fogadalmakat tettünk, mialatt a sziklákon könnyedén szökellve, klastromról klastromra jártunk, és úgy éreztük –
nemcsak fantáziánkban, hanem szinte egész testünkkel –,
hogy angyalszárnyaink nőnek. Ilyen légkörben születik az
őrült, a szent és a hős. Későbbi esztendőkben soha többé
nem tereltük a szót ezekre az átszellemült, donquijotés
napokra, sem a barátom, sem én; mintha röstelltük volna,
nem mintha lelohadt volna a láng – ó nem, sajnos, sohasem
lohadt le! –, hanem azért, mert erőnk nem tudott lépést
tartani vágyainkkal.
Ismét régi naplóm fölé hajolok, lapozgatom:
Karakallom-klastrom. Az Athosz-hegy ormát és lábát
felhők takarják el, csak dereka körül hagynak szabadon egy
széles övet, ahol hó csillog fehéren. Kövér cseppekben
elered az eső.
Belépünk a hosszú, keskeny refektóriumba, melynek
oszlopai világoskék meg feketére vannak festve. A fekete
szakállas, szigorú, szűkszavú zárdafőnök az asztalfőn ül;
fölötte a falon fekete és zöld színekkel festett, összevont
szemöldökű, zordon Krisztus. Egy magasan elhelyezett
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olvasópultnál a fiatal, halvány arcú felolvasóbarát monoton
éneklő hangon kántálja a szentek életét. Mindenki a
tányérja fölé hajlik, senki sem szól; a zárdafőnök sietve,
alig-alig érinti kenyerét, ételét, aztán hirtelen háromszor
megkondít egy jobbja felől lévő kis harangot, és a barátok
félig jóllakottan, még az utolsó falatot majszolva,
felugranak az asztal mellől. Kicsiny tányérkán megjelenik
a szent ostya, helyesebben egy darab kenyér, abból
csippent mindenki egy morzsányit, s veszi magához szent
áldozatként.
Aznap este kerül az álom, sokáig beszélgetünk. Megérett
az idő, megérett a világ – mondjuk – a Krisztus újféle
szeretetére.
– Majd mi elvégezzük! – kiáltott fel barátom, és esküvésre
emelte a kezét.
– Igen, elvégezzük! – visszhangoztam, és abban a pillanatban úgy éreztem, semmi sem tud ellenállni az emberi
lélek erejének.
– Befogjuk magunkat az igába, mint két ökör, és felszántjuk a földet.
Múltak az évek, s végül beláttuk: befogtuk magunkat az
igába, és felszántottuk – a levegőt.
Philotheosz-klastrom. Csodálatos séta a ködben, borostyánba fulladt, karcsú, magas fenyőfák között. A klastrom
gyomverte udvarának kellős közepén ott a templom.
Körös-körül a falakat, cellákat megfeketítette a penész. A
nedvesség. Bementünk a templomba, hogy hódoljunk a
Panajia Glykophilisza – édesen csókoló Boldogasszony –
csodatévő szentképe előtt; arcát kimondhatatlan gyengédséggel támasztja a kis Jézus orcájához, tekintete a
messzeségbe réved, szeméből olthatatlan szomorúság
borong.
Ajia Lavra-klastrom. Kora reggel indultunk tovább,
siettünk, hogy meglássuk a híres Nagy Lavrát, a főkolostort.
Az udvaron két vén ciprus. A monostorra ráborul a
hófödte Athosz-hegy, mint a Pantokrator a templom kupolájában.
Másnap, hajnalhasadtával elindultunk az Athosz csúcsa
felé. Az ébresztő kolomp még nem szólalt meg a kolostorudvaron, a madarak is aludtak, tisztán, tejesen borult fölénk
az ég, messze keleten, mint hatszárnyú szeráf tündökölt a
Hajnalcsillag.
Előttünk a zömök, görbe lábú páter Lukasz lépked, ő a
vezetőnk. Most már a hó birodalmába érünk, Lukasz atya
lassan, óvatosan lépked, mi is nehezen haladunk, csúszkálunk, el-elbotlunk a fagyott, csikorgó havon. Embertelen,
meredek a hegy, s a barátom, aki előttem halad, egyszer
csak megáll, előrehajlik, és lenéz – feneketlen, iszonyú
mélység!
A nap magasan állt, amikor följutottunk; mind a ketten
aléltak voltunk a kimerültségtől, de arcunk sugárzott, mert
elértük, amit akartunk.
Bementünk az Úr Színeváltozásának szentelt kicsiny
templomba, hogy imádkozzunk; Lukasz atya ezalatt tüzet
rakott az útközben gondosan gyűjtögetett rőzsével, kávét
szedett elő a tarisznyájából, és megfőzte; behúzódtunk a
szikla mögé, mert szél támadt, fázni kezdtünk. Elnéztük az
előttünk elterülő határtalan tengert, a távolban hófehéren
vitorlázó szigeteket, s mögöttünk az égbe döfő ismeretlen
hegyormokat.
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Zarándokutunk véget ért. Az elutazásunk előtti napon
egyedül indultam felfelé a kaptatón, hogy meglátogassam
Karuliát, a híres remeteklastromot. A tengerpart magas
sziklafalába vájt barlangokban laknak itt a Szent Hegy
legszigorúbb, legszentebb életű remetéi, a világ bűneiért
vezekelve, imádkozva, egymástól is minél távolabb, hogy
még abban a vigasztalásban se legyen részük, hogy embert
látnak. Kosárkát lógatnak le a tenger fölé, és minden
történetesen arra haladó bárka, csónak odaevez, és kevéske
kenyeret, olajbogyót, miegymást helyez a kosárba, hogy a
remeték odafenn éhen ne pusztuljanak.
Azokban az esztendőkben ott remetéskedett a szent életéről
messze földön híres Makariosz Szpileótisz – barlangi
Makariosz. Őt akartam meglátogatni. Az első perctől fogva,
hogy a Szent hegy földjére léptem, eltökéltem, hogy elmegyek hozzá, megcsókolom kezét, és meggyónok neki.
Dél felé érkeztem a remeteklastromhoz: fekete lyukak a
meredek sziklafalban; az egyik barlangból csontváz bukkant elő, megrettentem. Félelem környékezett ugyanakkor
megmagyarázhatatlan csodálat; megkérdeztem tőle, hol
találom a szent életű remetét, és a csontváz szótlanul
kinyújtotta karját, és egy barlang fekete szájára mutatott
fenn a sziklafal legtetején.
Ismét megindultam hát a kapaszkodón, a sziklák éle
véresre szabdalta kezemet, lábamat, végre feljutottam a
barlanghoz. Lehajoltam, és bekémleltem; nyirkos föld és
tömjén szaga csapta meg az orromat. Teljes sötétség. Egy
sziklahasadékban megláttam egy korsó vizet, de semmit
többet; kiáltani akartam, de a sötétséget és a csendet olyan
félelmetesnek, olyan szentnek éreztem, hogy nem mertem
megszólalni.
Amint szemem lassan-lassan hozzászokott a sötétséghez, s
ahogy erőlködve kémleltem a barlang mélyét, halványan
derengő fehérséget pillantottam meg, sápadt arc, csont és
bőr kar mozdult odabenn, és erőtlen, de bensőséges hang
szólalt meg:
– Isten hozta a jövevényt!
Naplóm megsárgult lapjait forgatom. Semmi sem halt meg,
minden ott pihen a lelkem mélyén, és most fölébred, előjön
az elhalványult, ódon papírlapokról, és újra klastrommá,
baráttá, festménnyé, tengerré éled! Barátom is feltámad a
sírból, szép és daliás, amilyen akkor volt, fiatalsága virágjában, homéri kacagásával, kék sasszemével, dallal csordultig telt keblével.
Negyven napig jártuk a Szent Hegyet, és amikor karácsony
szombatján visszatértünk Daphniba, hogy hazainduljunk, a
legváratlanabb, döntő jelentőségű csoda várt ott reánk: a tél
kellős közepén egy szegényes kis kertben egy mandulafa
virágba borult!
Karon ragadtam barátomat, és a fára mutattam:
– Idenézz, Angelosz! Egész zarándokutunkon sokféle,
bonyolult kérdésen rágódtunk, és most nesze, itt a válasz!
Barátom a mandulafára szegezte kék szeme tekintetét,
keresztet vetett, mintha csodatévő ikon előtt állna, és jó
ideig hallgatott. Nagy sokára megszólalt:
– Egy dal tolul ajkamra. Nagyon rövid dal, egy haikai.
Ismét a mandulafára tekintett, úgy folytatta:
– Megkértem a mandulafát: „Nővérem, beszélj nekem
Istenről.”
És a mandulafa virágba borult.
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN
Az örömhír: Isten elküldte fiát
„Amikor elérkezett az idők teljessége, az Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, és alávetette magát a
törvénynek, hogy kiváltson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük.” [Gal 4,4-5] Íme ez
„Jézus Krisztus, Isten Fia evangéliuma” [Mk 1,1]: Isten meglátogatta az ő népét. „Beteljesítette az Ábrahámnak és
utódainak tett ígéretét. (vö. Lk 1,55) Minden várakozás fölött cselekedett: elküldte az Ő „szeretett fiát”. [Mk 1,11]
Hisszük és megvalljuk, hogy a Názáreti Jézus, aki Izrael lányától zsidóként született Betlehemben, Nagy Heródes
király és I. Augusztus császár idejében; ki foglalkozására nézve ács, aki keresztre feszítve Jeruzsálemben halt meg,
Poncius Pilátus helytartó alatt, Tibérius császár uralkodásának idején, Isten emberré lett örök Fia, aki „Istentől jött
ki” [Jn 13,3], „leszállt az égből” [Jn 3,13], „testben jött el” [Jn 4,2], mert „az Ige testté lett és közöttünk lakozott és
láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt el (…). Mindannyian az Ő
teljességéből részesülünk, kegyelmet kegyelemre halmozva”. [Jn 1,14; 16]
A Szentlélek kegyelmének indítására és az Atya vonzására hisszük és valljuk Jézusról, hogy „Te vagy a Krisztus, az
élő Isten Fia”. [Mt 16,16] Ennek a Szent Péter által megvallott hitnek a sziklájára építette Krisztus az Ő Egyházát.
(vö. Mt 16,18; Nagy Szent Leó: Serm 4,3; 51,1; 62,2; 83,3)

„Hirdetni Krisztus felfoghatatlan gazdagságát” [Ef 3,8]
A keresztény hit átadása elsősorban Jézus Krisztus hirdetése, amely az embereket arra vezeti, hogy higgyenek benne.
Kezdettől fogva az első tanítványok égtek a vágytól, hogy hirdessék Krisztust: „Mi nem hallgathatunk arról, amit
láttunk és hallottunk”. [ApCsel 4,20] És minden idők emberét felszólítják arra, hogy lépjenek be a Krisztussal való
közösségük örömébe.

A katekézis középpontja: Krisztus
Határozottan állítanunk kell, hogy a katekézis egy személyről, a Názáreti Jézusról szól (…), aki szenvedett és
meghalt értünk, s miután föltámadt, állandóan velünk él (…). Katekézist végezni annyit jelent (…), mint arra
törekedni, hogy megértsük Krisztus szavainak, tetteinek, jeleinek jelentését.” (CT5)
A katekézis célja: „Közösségre lépni vele, sőt egészen bensőséges kapcsolatba kerülni az Úrral, mert csak Ő, Jézus
Krisztus képes rá, hogy az embert a Szentlélekben eljuttassa az Atya szeretetére és részt adjon a Szentháromság
életéből.” (uo.)
A katekézisben Krisztust, a megtestesült Igét, Isten Fiát kell átadni, s minden egyebet úgy kell megismertetni,
ahogyan Krisztusra vonatkozik. Egyetlen katekéta van: Krisztus. Krisztus titokzatos mondását mindazokra kell
értenünk, akik hitoktatással foglalkoznak: „Tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem.” [Jn 7,16]
Annak tehát, aki arra hivatott, hogy „Krisztust hirdesse”, elsősorban keresnie kell „Krisztusnak mindent felülmúló
ismeretét”.
Krisztusnak ebből a szeretetteljes ismeretéből fakad a vágy, hogy hirdessük őt, hogy evangelizáljunk és másokat is a
Krisztusban való hit „igenjére” vezessünk. Egyre szükségesebb mind jobban megismerni ezt a hitet. Ezért a
Hiszekegy rendjét követve először is Jézus legfőbb címeit mutatjuk be: Krisztus, Isten Fia, Úr. A Hiszekegy azután
megvallja Krisztus életének főbb misztériumait: a megtestesülést, az Ő Húsvétjának és végül megdicsőülésének
misztériumait.

„És Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában”
I. Jézus
Jézus héberül azt jelenti: „Isten szabadít”. Az angyali üdvözletkor Gábriel angyal adja, mint saját nevet Jézusnak,
mely egyszerre kifejezi kilétét és küldetését. Mivel „egyedül Isten bocsáthatja meg a bűnöket” [Mk 2,7], Isten az, aki
Jézusban, az Ő emberré lett örök Fiában „megszabadítja népét bűneitől”. [Mt 1,21] Így tehát Isten, Jézusban
összefoglalja egész üdvösségtervét az emberek javára.
Az üdvösségtörténelemben Isten nem elégedett meg azzal, hogy kiszabadítsa Izraelt „a szolgaság házából” [MTörv
5,6], amikor kivezette őket Egyiptomból. Megszabadítja népét a bűnétől is, mert a bűn mindig Isten ellen elkövetett
sértés, ezért Ő egyedül tudja azt feloldozni. Ezért Izrael egyre jobban tudatára ébredve a bűn egyetemességének,
csak a Megváltó Isten nevének segítségül hívásában kereshette az üdvösséget. (vö. Zsolt 79,9)
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Jézus neve azt jelenti, hogy magának Istennek a neve jelen van az Ő Fia személyében (vö. ApCsel 5,41; 3Jn7), aki
emberré lett a bűnök egyetemes és végleges megváltásáért. Ez az isteni Név adhat egyedül üdvösséget és amelyet
most már mindenki segítségül hívhat, mert a megtestesülés által minden emberrel egyesült (vö. Róm 10,6-13),
olyannyira, hogy „nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” [ApCsel 4,12]
Jézus föltámadása megdicsőíti a szabadító Isten nevét, mert ettől fogva Jézus neve a maga teljességében
kinyilvánítja „a minden név fölött való Név” [Fil 2,9-10] legfőbb hatalmát. A gonosz lelkek félik az Ő nevét (vö. Mk
16,17), mert mindazt, amit az Atyától kérnek az Ő nevében, megadja nekik. [Jn 15,16]
Jézus neve van a keresztény imádság középpontjában. Minden liturgikus imádság ezzel a formulával zárul: „a mi
Urunk, Jézus Krisztus által”. És az „Üdvözlégy, Mária”, az „Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus” szavakban éri
el a csúcspontját. A Jézus-imának nevezett keleti imádság így szól. „Jézus Krisztus, Isten Fia, Úr, irgalmazz nekem,
bűnösnek”. Sok keresztény, mint Szent Johanna, Jézus nevével az ajkán hal meg.

II. Krisztus
A héber „Messiás” szó görög fordításából származik a Krisztus szó, amely annyit jelent: „fölkent”. Ez csak akkor
válik Jézus saját nevévé, amikor tökéletesen teljesíti azt az isteni küldetést, amelyet ez a név jelent. Valójában,
Izraelben Isten nevében voltak felkenve azok, akik egy Tőle jövő küldetésre voltak Istennek szentelve. Ez volt a
királyok [1Kir 1,39], a papok (vö. 1kir 19,16) és ritkán a próféták (vö. ApCsel 4,26-27) esete. Ez lesz kiváló módon
a Messiás esete, akit Isten el fog küldeni, hogy véglegesen megalapítsa az Ő országát (vö. Iz 11,2-5). A Messiásnak
az Úr lelkétől kell fölkenetnie mint királynak, mint papnak (vö. Iz 61,1; Lk 4,16-21) és mint prófétának (vö. Róm
1,3; 2tim 2,8; Jel 22,16). Jézus beteljesítette Izrael messiási reménységét papi, prófétai és királyi hármas
feladatkörében.
Az angyal úgy hirdette ,eg a pásztoroknak Jézus születését, mint az Izraelnek megígért Messiásét: „Ma született a
Megváltótok, Krisztus, az Úr, Dávid városában” [Lk 2,11]. kezdettől fogva az „akit az Atya megszentelt és a világba
küldött” [Jn 10,36], aki úgy fogantatott, mint „a szent” [Lk 1,35] Mária szűzi méhében. Isten arra hívta Józsefet,
hogy „vegye magához Máriát, feleségét”, „hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van” [Mt 1,20] azért, hogy
Jézus, „akit Krisztusnak neveznek”, József jegyesétől szülessék Dávid messiási házából [Mt 1,16]. (Szent Iréneusz:
Haer. 3,18,3)
Jézus messiási fölszenteltsége kinyilvánítja isteni küldetését. „Egyébként ezt jelenti maga a neve, hiszen a Krisztus
nevében benne kell érteni Azt, aki a fölkenést végezte, Azt, akit fölkentek, és magát a kenetet, amellyel őt fölkenték;
aki fölkente Őt, az Atya, akit fölkentek, az a fiú, a ki a Lélekben nyert fölkenést, hiszen a Lélek maga a kenet.” (vö.
Mt 2,2,; 9,27; 12,23; 15,22) Az Ő örök messiási fölkenése (fölszentelése) földi életének idején nyilvánult ki a
Jánostól fölvett keresztségben, amikor az „Isten Szentlélekkel és hatalommal kente föl” [ApCsel 10,38) „hogy
kinyilváníttassék Izraelnek” [Jn 1,32], mint Messiás. Cselekedetei és szavai úgy mutatták be őt, mint „Isten
szentjét” . [Mk 1,24; Jn 6,69; ApCsel 3,14]
Számos zsidó, sőt még pogány is, akik átvették a zsidók reménységét, fölismerték Jézusban az Istentől Izraelnek
megígért messiási „Dávid fia” alapvető vonásait (vö. Jn 4,25-26; 11,27). Jézus elfogadta a Messiás címet, amelyhez
joga volt, de nem minden fönntartás nélkül, mert kortársainak egy része nagyon is emberi és lényegében politikai
(vö. Mt 16,16-23) értelemben fogta föl.
Jézus, midőn meghirdette az Emberfia közeli szenvedését (vö. Jn 6,62; Dán 7,13), elfogadta Péter hitvallását, aki
fölismerte Őt, mint Messiást. Felfedte Messiás-királyságának igazi tartalmát egyrészt az Emberfiának – „aki az
égből szállott alá” [Jn 3,13] – világfeletti valóságában, másrészt megváltó küldetésében, a Szenvedő Szolga
alakjában: „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja
életét váltságul sokakért” [Mt 20,28; vö. Iz 53,10-12]. Ezért királyságának igazi értelme csak a kereszt magasából
tárul fel (vö. Jn 19,19-22; Lk 23,39-43). Csak föltámadása után hirdethette Péter Isten népe előtt Jézus messiási
királyságát: „Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre
feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!” [ApCsel 2,36]

III. Isten egyszülött Fia
Az Isten Fia kifejezés az Ószövetségben jelenti az angyalokat (vö. MTörv (LXX) 32,8; Jób 1,6), a választott népet
(vö. Kiv 4,22; Oz 11,1; Jer 3,19; Bölcs 18,13), Izrael fiait [MTörv 14,1; Oz 2,1] és királyaikat is (vö. Sám 7,14;
Zsolt 82,6). Tehát fogadott fiúságot jelent, amely Isten és teremtménye között sajátosan bensőséges viszonyt létesít.
Amikor a messiás-királyt „Isten Fiának” nevezi a Szentírás (vö. 1krón 17,13), akkor ez a szövegek első értelme
szerint nem jelenti szükségképpen, hogy több lenne, mint egy ember. Akik úgy nevezték Jézust, hogy Ő Izrael
Messiása (vö. Mt 27,54), lehet, hogy szintén nem akartak ennél többet mondani (vö. Lk 23,47).
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Nem így van ez Péter esetében, amikor Jézust megvallja, mint „a Krisztust, az élő Isten Fiát” [Mt 16,16], hiszen
maga Jézus válaszol neki ünnepélyesen: „nem a test és vér nyilatkoztatta ezt ki neked, hanem az én mennyei Atyám”
[Mt 16,17].
Ezzel párhuzamosan Pál a damaszkuszi úton történt megtérésével kapcsolatban fogja majd mondani: „Aki már
anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelmével meghívott, annak úgy tetszett, hogy kinyilatkoztassa bennem a fiát,
hogy hirdessem a pogányoknak…” [Gal 1,15-16]. „És máris tanította a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia”
[ApCsel 9,20]. Kezdettől (vö. 1Tesz 1,10) fogva ez lesz az apostoli hit középpontja (vö. Jn 20,31), amelyet először
Péter vallott meg, mint az Egyház alapja (vö. Mt 16,18).
Péter azért ismerhette föl a Messiás-Jézus Istenfiúságának transzcendens jellegét, mert maga Jézus nyilvánvalóan ezt
adta tudtára. A főtanács előtt a vádlók kérdésére: „Te vagy-e az Isten Fia? – Jézus ezt válaszolta: „Ti mondjátok,
hogy én vagyok” [Lk 22,70; Mt 26,64; Mk 14,61]. De már jóval előbb úgy nevezte magát, mint „a Fiú”, aki ismeri
az Atyát (vö. Mt 11,27; 21,37-38), aki különbözik azoktól a „szolgáktól”, akiket Isten előbb küldött az ő népéhez és
fölötte áll még az angyaloknak is (vö. Mt 24,36). Megkülönböztette az ő fiúságát a tanítványok fiúságától, sohasem
mondta: „mi Atyánk” (vö. Mt 5,48; 6,8; 7,21; Lk 11,13) kivéve, amikor nekik parancsolja: „ti pedig így
imádkozzatok: Miatyánk” [Mt 6,9]; és külön hangsúlyozta is ezt a különbségtételt: „Az én Atyám és a ti Atyátok”
[Jn 20,17].
Az evangéliumok két ünnepélyes alkalommal, Krisztus megkeresztelkedésekor és színeváltozásakor idézik az Atya
szavát, aki Őt, mint „szeretett Fiát” (vö. Mt 3,17; 17,5) nevezte meg. Jézus saját magát is „Isten egyszülött Fiának
nevezi” [Jn 3,16] és ezzel a címmel a megtestesülése előtti örök létét állítja. Hitet kér „Isten egyszülött Fiának
nevében” [Jn 3,18]. Ez a keresztény hitvallás jelenik meg már a kereszten függő Jézussal szemben a százados
felkiáltásában: „Ez az ember valóban Isten Fia volt” [Mk 15,39], de csak a húsvéti misztériumban érheti meg a hívő
az „Isten Fia” cím végső jelentőségét.
Istenfiúsága föltámadása után tárulkozott föl, megdicsőült emberségének erejében: „A szentség Lelke szerint
azonban a halálból való föltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult” [Róm 1,4; vö. ApCsel 13,33]. Az
apostolok később megvallhatták: „Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, akit kegyelem és igazság
tölt be”. [Jn 1,14]

IV. Az Úr
Az Ószövetség könyveinek görög fordítása Isten Mózesnek kinyilatkoztatott, kimondhatatlan nevét (vö. Kiv 3,14), a
JHWH nevet a „Küriosz”-szal („Úr) fordítja. Ettől kezdve az Úr lesz a leggyakoribb megnevezése Izrael Istene
istenségének. Ebben a szorosabban vett értelemben alkalmazza az Újszövetség az „Úr” szót az Atyára is, de, és ez az
újdonság, Jézusra is, akit ezzel Istennek ismer el (vö. 1Kor 2,8).
Jézus maga is burkoltan saját magának tulajdonítja ezt a címet, amikor a farizeusokkal a 110. zsoltár értelméről
vitatkozik (vö. Mt 22,41-46; ApCsel 2,34-36), de kifejezetten is, amikor apostolaihoz fordul (vö. Jn 13,13).
Nyilvános élete folyamán a természeten, a betegségeken, az ördögökön, a halálon és a bűnön uralkodó cselekedetei
bebizonyították isteni hatalmát.
Az evangéliumokban nagyon gyakran úgy fordulnak az emberek Jézushoz, hogy „Úr”-nak szólítják. Ez a cím
kifejezi azok tiszteletét és bizalmát, akik Jézushoz közelednek, és akik segítséget, gyógyulást várnak tőle (vö. Mt 8,2;
14,30). A föltámadt Jézussal való találkozásban ez a cím imádsággá változik: „Én Uram, én Istenem” [Jn 20,28] A
szeretet és a ragaszkodás színét ölti fel, mely a keresztény hagyomány sajátja lesz: „Az Úr az!” [Jn 21,7].
Amikor az Egyház első hitvallásai Jézusnak az Úr isteni címét adják, kezdettől fogva azt is állítják [ApCsel 2,34-36],
hogy az Atyaistennek kijáró hatalom és dicsőség Jézust is megilleti (vö. Róm 9,5; Tit 2,13), mert Jézusnak „isteni
mivolta” van [Fil 2,6] és mert az Atya kinyilvánította Jézus isteni hatalmát, amikor feltámasztotta őt a halottak közül
és fölmagasztalta jobbjára (vö. Róm 10,9; 1Kor 12,3; Fil 2,9-11).
A keresztény történelem kezdetétől fogva Jézus világ és történelem fölötti uralmának állítása (vö. Jel 11,15) egyben
annak elismerését is jelenti, hogy az embernek személyes szabadságát abszolút módon nem kell alávetni semmiféle
földi hatalomnak, hanem csak az Atyaistennek és az Úr Jézus Krisztusnak: A császár nem „Úr” (vö. ApCsel 5,29).
Az Egyház hiszi (…), hogy Ura és Mestere az egész történelem kulcsa, középpontja és végső célja” (G85 10,2).
A keresztény imádságra jellemző az „Úr” cím, akár az imára való fölhívásban: „Az Úr legyen veletek”, akár az ima
záradékában: „A mi Urunk, Jézus Krisztus által”, akár a bizalom és reménység fölkiáltásában: „Maran atha” (az Úr
jön) vagy „Marana Tha” (Jöjj, Úr) [1Kor 16,22]; „Amen, jöjj, Úr Krisztus!”. [Jen 22,20]
Dán Károlyné
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Mi a Katolikus Egyház társadalmi tanítása? (9. rész)
„Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi
az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte és mi a tökéletes!”
(Róm 12,2)

A SZUBSZIDIARITÁS
XI. Piusztól származik; azoknak a társadalmi vonatkozású tanoknak az anyagát jelöli, amelyeket XIII. Leó a
Rerum novarum körlevelében kezdődően fogalmazott
meg. A római pápák és a velük közösségben lévő
püspökök, Jézusnak és az általa alapított keresztény
közösségnek nem volt célja a fennálló társadalmi vagy
politikai rend megváltoztatása. Jézus a szív megtérését
hirdette. A keresztény örömhír=evangélium szociális
robbanóereje nem a keresztény tanítás újdonságában
vagy a különleges szociális intézményekben rejlik. A
(megtért) keresztény életforma volt mindig is az, ami az
emberek csodálatát kivívta. Ennek az életformának az
egyik jellemzője az volt, hogy mindenki Jézus testvérének, Isten gyermekének vallotta magát, és ezáltal
megszűnt közöttük a társadalmi megkülönböztetés,
hiszen „Jézus azért jött, hogy bizonyságot tegyen erről a
szeretetről. Isten annyira szerette ezt a világot, hogy
Jézust, a fiát adta oda, hogy közénk jöjjön és elhozza
nekünk azt a jó hírt, Isten szeret minket. Az Ő kívánsága
az, hogy szeressük egymást, ahogy Ő mindnyájunkat
szeret. Ezzel az egyetlen céllal teremtett minket: hogy
szeressük egymást, és minket is szeressenek! Semmi
másért. Mi a világon nem pusztán egy szám vagyunk,
hanem Isten gyermekei, innen ered méltóságunk, ez az
örömhír.”– írta Teréz anya.
Az Egyház nem fáradhat bele az evangélium hirdetésébe, amely mulandó dolgokban is üdvösséget és
valódi szabadságot ajándékoz, és ehhez megszívleli
Szent Pál eligazítását: „Hirdesd az evangéliumot, állj
vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints,
buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. Mert jön idő,
amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen,
hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem
hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Te azonban
maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat,
teljesítsd az evangélium hirdetőjének feladatát, töltsd be
szolgálatodat.” (2Tim 4,2-5) Az Egyház továbbra is
minden nép és minden nemzet felé fordul, mert az
üdvösség csak Krisztus nevében adatott az embernek.
Az üdvösség, amelyet az Úr Jézus „drága áron” (1Kor
6,20; 1Pt 1,18-19) szerzett meg, abban az új életben
teljesedik ki, amely a halál után vár az igazakra, ám
kiterjed erre a világra is, kiterjed a gazdaság és a munka,
a tudomány, a technika és a kommunikáció, a kultúrák és
a népek közötti kapcsolatok valóságára. A hit ugyan
személyes ügy, de sohasem magánügy; a hitre alapozott
élet a társadalom javát hivatott szolgálni.

Az Egyháznak a maga társadalmi tanításával az a célja,
hogy hirdesse és a társadalmi viszonyok komplex hálózatába illessze az evangéliumot, így a társadalmi tanítás
az Egyház evangelizáló szolgálatának elidegeníthetetlen
része. A társadalmi tanítás elsődleges címzettje az
egyházi közösség és annak minden tagja, mivel valamennyiüknek van társadalmi felelősségük, amelyet vállalniuk kell. A társadalmi tanítás kifejezés Tanítóhivatala által jött létre. Ám a társadalom iránti elkötelezettség nyilvánvalóan nem ezzel a dokumentummal
vette kezdetét, hiszen az Egyház soha nem volt közömbös a társadalom irányában. Ilyen módon az Egyház,
miközben állandó figyelemmel kísérte a társadalomban
élő embert, hatalmas tanbeli örökséget halmozott fel.
Ennek gyökerei a Szentírásban, s különösen az evangéliumokban és az apostoli iratokban keresendők; az
egyházatyáktól és a nagy középkori egyháztanítóktól
kezdődően nyert formát és öltött testet.
A keresztény társadalmi tanítás azt hirdeti, hogy vannak
embertelen és elembertelenítő társadalmi struktúrák, a
bűn struktúrái (Boldog II. János Pál pápa mondja, hogy:
„a halál kultúrája”), amelyek megváltoztathatók, ám a
szerkezeti és rendszerváltás önmagában nem elegendő, a
teljes megoldás megköveteli a szemléletváltást (a szív
megtérését). Ebben főleg három követelményt kell
érvényesíteni: az emberi személy tiszteletét és fejlesztését; a kölcsönös felelősség és szolidaritás
erősítését; valamint az alsó szintű kezdeményezések ösztönzését és olyan társadalmi berendezkedést, ami nem
von mindent központi irányítás alá, ami alsóbb szinten is
működőképes, ez pedig a „szubszidiaritás-elv”.
 Az ember méltósága. A keresztény tanítás kiindulópontja a személy, aki egyszerre egyén és
társadalmi lény. Az emberi személy méltósága az
Isten képmására és hasonlatosságára történt
teremtésben gyökerezik, és az isteni boldogságra
szóló meghívásában nyeri el beteljesedését. A
személyt senkinek sincs joga feláldozni a társadalom állítólagos javáért, de megfordítva: az
egyén is csonkul, ha önérdekét és közösségi létét
egymástól elszigetelve kezeli.
 A szolidaritás követelménye a keresztény társadalmi tanításban a szeretetből származik. A szolidaritás: közösségépítés, a társadalom működésének
fejlesztése; felelősségvállalás konkrét személyekért, ügyekért és eljárásmódokért. Ugyanakkor a
szolidaritás-elv általánosabb társadalmi és etikai
normákat is tartalmaz: a közjó szolgálatát és az
igazságosság képviseletét; a társadalom vagy annak
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tagjai hatékony segítséget nyújtanak a rászorulók
részére. A rászorulók lehetnek kisebb-nagyobb
csoportok és személyek.
 A szubszidiaritás elve lehatároltabb. Azt jelenti,
hogy a társadalom (állam), vagy nagyobb társadalmi csoport „kisegítést” ad egy kisebb társadalmi
csoportnak.
A keresztény társadalmi tanítás harmadik oszlopa a
szubszidiaritás elve egyszerre struktúraformáló és a
társadalmiság optimális rendjét kijelölő felfogás:
figyelembe veszi a személy, a társadalmi csoport
önállóságát, szabadságát, egyéni érdekeit. És ez együtt
jár azzal, hogy mindenkiben fel kell szítani a szándékot,
hogy kivegye a részét a közös kezdeményezésekből. A
szubszidiaritás elve védelmezi a személyeket a felsőbb
társadalmi tekintélyek visszaélésétől, míg emezeket arra
ösztönzi, hogy segítsék az egyéneket és a köztes
csoportokat saját feladataik teljesítésében. Ez az elv
abból adódik, hogy minden személy, minden család és
köztes szervezet rendelkezik valami olyan sajátossággal,
amit éppen ő nyújt a közösségnek. A „kisegítés” többféle
formában is megnyilvánulhat. Jelenthet anyagi
segítséget, de jelenthet egy olyan szélesebb távlatot
magában foglaló szemléletmód átadást, amely alapján a
kisebb csoport jobban meg tudja ítélni jelenlegi helyzetét
és jövőbeli esélyeit. A szubszidiaritás elvének végső
teológiai alapja nem az elvégzendő munka
hatékonysága, hanem az emberi méltóság.
A személy méltóságának elősegítése lehetetlen, ha
figyelmen kívül hagyjuk a családot, a társadalmi
csoportokat és társulásokat, a konkrét helyi szerveződéseket, röviden: a gazdasági, társadalmi, kulturális, a

sporttal, a kikapcsolódással összefüggő, a szakmai,
valamint a politikai csoportképződés formáit, amelyeket
a személyek spontán módon hoznak létre és tesznek
alkalmassá a valódi társadalmi növekedésre. A
személyek, illetve a köztes közösségek kapcsolatainak
együtteseként értelmezett civiltársadalom szférája ez,
amely kapcsolatok az „állampolgár teremtő szubjektivitásának” köszönhetően, spontán módokon jönnek
létre, és hálózatuk átszövi a társadalom szövetét. Ez
alkotja a személyek valódi közösségének alapját, mert
lehetővé teszi, hogy az emberek megismerjék a
közösségiség magasabb szintű formáit.
A szubszidiaritás alapelvét az Egyházon belül először a
Quadragesimo anno (1931) kezdetű enciklika
fogalmazta meg:”…amit egy kisebb és alacsonyabb
szinten szerveződött közösség képes végrehajtani és
ellátni, azt egy nagyobb és magasabb szinten
szerveződött társulásra áthárítani jogszerűtlen, súlyos
bűn, és a társadalom rendjének felforgatása. A
társadalomnak ugyanis, lényegénél és a benne rejlő
képességeinél fogva segíteni (szubszidiálni) kell a
társadalom egyes részeit, de sohasem szabad
bomlasztania vagy bekebelezni azokat.”
Történelmi szempontból fontos, hogy az Egyház akkor
emelte fel szavát a kisebb közösségek védelmében,
amikor azokat az állami diktatúrák részéről súlyos
veszély fenyegette. XI. Piusz pápa Quadragesimo anno
kezdetű enciklikája (1931) akkor jelent meg, amikor a
világon az egyeduralomra és az elnyomásra épülő
rendszerek (fasizmus és kommunizmus) létre jöttek.

A világgal folytatott párbeszéd
Az Egyház lényegéhez tartozik, ugyanis „…az
értelemmel és akarattal megáldott ember a haladásért
éppúgy felelős, mint az üdvösségéért! Még mielőtt
szólnánk, meg kell hallanunk az emberek szavát, sőt
szívét…meg kell értenünk, és amennyire lehet
tisztelnünk kell őket és ahol illendő, igazat is kell adni
nekik.” - hirdette VI. Pál pápa a Zsinat éveiben kiadott
Ecclesiam Suam enciklikájában. Ennek során nagyon
fontos a tisztánlátás, mert könnyű összetéveszteni a
„globális etika” jelszavait és értékeit az egyház társadalmi tanításával. Kérnünk kell a megkülönböztetés és
a bölcsesség Lelkét!

egészen más, mint Isten irgalmas szeretetének örömhíre.
Az új etika árulkodó nyelvezettel válik felismerhetővé,
amely a médiától az iskoláig, a kultúrától a
törvényhozásig mindenütt visszhangzik. Íme néhány
példa a fent említetteken kívül: másság, életminőség, a
választás joga, gender, partnerség, kulturális ráhangolás,
holisztikus, női/gyermeki reproduktív jogok, szexuális
orientáció, konszenzus, biztonságos abortusz, vesztes
nélküli megoldás, szekuláris spiritualitás, stb. E
szóhasználatban az örök értékekre utaló szavak mellett
bőven találunk ártalmatlannak tűnő, de könnyen
átértelmezhető kifejezéseket is.

Az „új globális etikában” szereplő „egyenlőség elve”
nem ugyanaz, mint az igazságosság zsidó-keresztény
fogalma; más a „tudatosság- és érzékenységnövelés”,
mint a lelkiismeret erkölcsi és teológiai nevelése; más a
„nők egyenlő esélyhez juttatása”, mint a férfi és nő
egyenlő méltósága, a „pozitívan élni” fogalma nem
ugyanaz, mint a teológiai remény fogalma; a kényszerű
„szabad választás” más mint a krisztusi szabadság; az
„emberi jogok, jogosultságok, diszkriminációmentesség”

Világosan el kell választanunk a „globális etikát” a
hiteles keresztény humanizmustól. XVI. Benedek pápa
ezt az „új etikát” a relativizmus etikájának (=nincs
abszolút igazság) nevezi. A korábbi diktatúrák (fasizmus, kommunizmus) hangosak, erőszakosak, központosítottak, leigázóak, megfélemlítőek. A relativizmus
diktatúrája halk, rejtett, barátságos, decentralizált,
globális. Stratégiája lágy, alulról felfelé irányuló,
„nemhivatalos”, manipulatív; irányadó értéke a választás
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szabadsága. Ha akarod, a halált választod, ha akarod, az
életet. E parttalan szabadság jegyében az ember a rossz
választásának jogát is megköveteli: abortusz, „szabad
szerelem”, eutanázia, a felebarát, a tekintély és hierarchia elvetése, a férfi-nő különbözőségének
felszámolása, a diszkriminációmentesség elve például
tiltja, hogy ma bárki bűnnek merje nevezni a homoszexuális viselkedést, lopást, csalást, a hazugságot, stb,
stb. Mindez nem egyeztethető össze a keresztény értékrenddel, mert Isten szeretetétől elválaszthatatlan a bűn –
nem a bűnös! - gyűlölete. A hitvesi hűség kérdése, a
tisztaság, a nemek egymásra utaltsága provokációként
hatnak egy szabadelvű és az egyén önös céljait védő
társadalomban.
A relativizmus végeredménye az ember és természet
lebontása, valamint az aposztázia terjesztése a világban.

A relativizmus diktatúrájában emberségünk és hitünk
radikális lerombolását erőltetik ránk finom módszerességgel, kulturális átformálás által. Erre a
jelenségre reflektálva fogalmazta meg Eperjes Károly
színművész azt, hogy: „…az ördög egyre csinosabb!” A
relativizmus szép, kedves álarcot visel, de az álarc
mögött uralkodó és romboló. Az „új etika” mivel tele
van belső ellentmondásokkal, nem tartható fenn. Nem
valószínű azonban, hogy a globális civilizáció önmagától
visszatér a józan észhez és a hagyományos értékekhez.
Vajon nem az „üdvösség fokozatos szekularizációjától”
óvott már Boldog II. János Pál pápa a Redemptoris
Missio (1990) kezdetű enciklikájában? Az „új kultúrát”
tehát evangelizálni kell. A „Nagy Pápa” arra hív
bennünket, hogy mindig Krisztustól induljunk el és a
Szentlélek elvezet majd a teljes igazságra.

Az Igazság
De milyen igazságról tesz tanúságot a Lélek, és hová
vezeti az egyéneket és a közösséget? „Amikor eljön (a
Szentlélek), meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról
és az ítéletről. A bűnről, amiért nem hittek bennem
(Jézusban). Az igazságról, hogy az Atyához megyek, s
többé nem láttok. Az ítéletről, mivel a világ fejedelme
ítélet alá esett.”(Jn 16, 7-12) A teljes igazság, ahová
Isten Lelkének vezetésével eljuthatunk, a Krisztusban
való hit. Hit abban, hogy Ő az Isten Fia, akinek az a
küldetése, hogy megismertesse a világban élő
emberekkel az igaz Istent. Hit abban, hogy Jézusban a
mennyei Atya mutatja meg magát nekünk, és
személyében visszavonhatatlan szeretetét közli velünk,
(ha olvassuk az evangéliumokat ezt megtapasztalhatjuk):
„Aki engem lát, az látja az Atyát.”(Jn 14,9) Hit abban,
hogy Krisztus megváltó halála megszerezte nekünk az
Istennel való kiengesztelődést és hit a feltámadás
üdvözítő erejében. Ennek az igazságnak a része az is,
hogy Jézus szenvedése eltörli bűneinket – mert
mindnyájan bűnösök vagyunk -, és számíthatunk az Atya
irgalmára, ha tékozló és megtérő gyermekeiként
visszatérünk hozzá. A teljes igazsághoz, amelyet a
Szentlélek segítségével ismerünk és értünk meg,
hozzátartozik, hogy Krisztus által eljuthatunk a mennyei
Atyához, ahol az örök élet vár bennünket. De csak
Istennél van örök élet! Sokan – helytelenül - elvetik a
Krisztusban való hit szükségességét az üdvösséghez.
Pedig csak Jézus Krisztus által lehet eljutni Hozzá, mert
Ő az Út, az Igazság és az Élet!

A szociális körlevelek megjelenését általában élénk
visszhang kíséri. A keresztények megértették, hogy ezek
az egyházi megnyilvánulások segítséget adnak ahhoz,
hogy a társadalmi jelenségeket értelmezzék, ugyanakkor
felhívják a figyelmet arra, hogy a világban élő
keresztény ember Krisztus szeretetét miként tudja
hitelesen megélni és hirdetni. Az Egyház társadalmi
tanítása nem ’harmadik út’ a liberális kapitalizmus és a
marxista kollektivizmus között, sem pedig egy olyan
lehetséges alternatíva, amely más, nem annyira ellentétes
megoldások kezelésére nyújt lehetőséget, hanem önálló,
minden tekintetben sajátos út. A keresztény örömhír
elválaszthatatlan a közösségi élettől és így a társadalmi
élettől is. A keresztényeknek tudniuk kell, hogy van bűn,
és a bűn elválaszt Istentől ezért elválaszt a jótól. Az
Egyház tanítása szerint bűn az, amikor valaki letér a
szeretet útjáról.
A nem keresztény embereknek vagy államoknak pedig
tudomásul kell vennie, hogy az Egyháznak társadalmi
küldetése is van, és erről a feladatról nem mondhat le,
mert az evangéliumi küldetés. Jézus azt mondta: „Én
vagyok az igazság.” Az Egyház feladata, hogy kimondja
az igazságot. Az már a hallgatón múlik, hogy elfogadja-e
vagy elutasítja. Szentlélek mindenkinek felkínálja azt a
világosságot, amelyben felismerheti, hogy Isten a
mindenség központja. Minden Tőle indul ki, minden
benne találja meg a teljességét. Isten arca Jézusban
ragyogott fel előttünk.
Tóth Marianna

Felhasznált irodalom:
Beran Ferenc-Lenhardt Vilmos: Az Egyház társadalmi tanítása, Budapest, Szent István Társulat, 2005
Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma, Budapest, Szent István Társulat, 2007
Horváth István, Napi evangélium, http://evangelium.katolikus.hu
Ménesi Krisztina/Magyar Kurír
Tomka Miklós: Egyház a társadalomban, Budapest-Piliscsaba, Pázmány Társadalomtudomány 8. 2007
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„Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember;
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.”
(Babits Mihály)

PIPAFÜSTBEN
Irodalmi emlékek és élmények: Fekete István
Már nem emlékszem, olvastam-e valahol, vagy az én képzeletben született a kép, de
régebben mindig szerettem volna egy jó könyvvel a kezemben súlyos karosszékbe
süppedni, pipámból illatos füstkarikákat eregetve a sorok közé feledkezni, képzeletben
távoli tájakra és korokba utazni, embereket, sorsokat megismerni. Néha aztán kicsit ölbe
ejteni a könyvet, s a füstfelhőbe burkolózva azok könnyed vagy sorsdöntő gondolatait
ízlelgetve múlatni az időt. Túl azon, hogy nem hódolok a dohány semmifajta élvezetének,
s gondűző karosszék sem vár a nap nagy részében, az olvasás így is maradéktalan élmény
számomra.
Aki egyszer rákapott az olvasás ízére, talán sosem tud szabadulni a könyvtől. Ha egy értékes olvasmány
tanulsága megfogan lelkünkben, a szerző szavaiba, mondataiba fűzött üzenete fészket rak tudatunkban, jól
döntöttünk: olyan művet és szerzőt választottunk, kit olvasni érdemes. „Nem nevezhető gazdagságnak, ami
elveszíthető. Csak eszednek és lelkednek olvasás útján nyert kincse jelenti az igazi gazdagságot, mert nem vész el, és
nem hagy el soha.”– mondta Leonardo Da Vinci. Mennyire igaza volt! A tudás- és tapasztalatszerzés mellett egy
könyv olvasása emlékké is válik, melyet szintén nem vehet el tőlünk senki. Ma is szívesen gondolok vissza az
átolvasott, szürkületbe hajló téli délutánokra, ahol az ablak mellett kuporodva feledkeztem bele utazásokba és
kalandokba, vagy izgalmas regények késői, titkos lapozgatására, elemlámpa fényénél a paplan alatt.
A könyvkedvelők az elmúlt húsz évben új élményekkel gazdagodhattak. Viszonylagos szabadság tört be a
könyvkiadásba, az olvasni vágyók megismerhették irodalmunk eltitkolt és némaságra ítélt íróit. Elérhetők lettek
Márai és Wass Albert művei, a történelmi Magyarország literátorainak évtizedekig indexen lévő – és valljuk be –
napjainkban sem sokat reklámozott könyvei, írásai. Miközben nagy örömmel fedezzük fel az előlünk eddig elzárt
műveket, hajlamosak vagyunk megfeledkezni azokról a magyar írókról és költőkről, akik itthon élték át a szocialista
évtizedeket úgy alkotva, hogy a sorok közé kellett rejteni valódi mondandójukat. Néha úgy érzem, méltatlanul
keveset hallunk róluk, velük kapcsolatos ismereteink sokszor felületesek, igazi arcuk csak munkásságuk teljesebb
megismerése folytán válik valóban láthatóvá.
Ilyen író számomra Fekete István is, aki ezt vallotta a könyvekről: „Szeretem a könyveket! Valamikor régen
mélyen a szívembe szívtam az iskolakönyvek nyomdaszagát. Titokzatos, igaz mélységek nyíltak ki előttem. A
történelem: regény volt, a földrajz: útleírás, a természetrajz: vadászat, az olvasókönyv pedig muzsika.”
Fekete Istvánról mindenki tudja, hogy ifjúsági regények alkotója, vadászember, a természet nagy barátja.
Műveit sokan rögtön sorolni kezdik: A koppányi aga testamentuma, Tüskevár, Téli berek, vagy Vuk, Kele, Lutra,
Bogáncs és a többi kedves, szívünkhöz nőtt, megszemélyesített tagja az állatvilágnak. De tud-e többet is a
nagyközönség irodalmunk e kiváló alakjáról? Ki is volt igazából Fekete István?
1900-ban született a „Somogy-országi” Göllén, ahol kemény legénnyé nevelték: tizenhét évesen önként vonult
be katonának, 1918-ban hadiérettségit tett, majd káplárként az I. világháború végéig szolgált. A Magyaróvári
Magyar Királyi Gazdasági Akadémián kiváló mezőgazdászként végzett: Bakócán uradalmi gazdatisztként
fellendítette a birtokot: tej- és sajtüzemet szervezett, szeszfőzdét irányított, búzavetőmagot nemesített, az általa
tenyésztett merinói kosok rendszeresen díjat nyertek a kiállításokon. Országos hírű eredményeiről a Gazdatisztek
Lapja is nagy elismeréssel írt.
Élete igazi nagy szerelme a vadászat volt: „A vadászat egyáltalán nem a lövés tudománya, nem gyilkolás […]
Ősi harc ez a család táplálékának megszerzésére, kutatási vágy, megfigyelés, tudásszomj, kalandszerzés, gyűjtési
szenvedély, erdők, mezők, nádasok szeretete”. Ballagó idő című regényében írja, hogy legelső gyermekkori emlékei
– 2-3 évesen – már a vadászathoz kötődnek: a rácsos ágyban ízlelte először a nagybátyja által elejtett nyúl mellé
kapott patronok „nagyon kilőtt szagát”. „Te is vadász leszel” – mondta bácsikája, s igaza lett: Fekete István nem
akármilyen nagyságok társaságában vadászott. A közeli barát, Kittenberger Kálmán mellett többek között gróf
Széchenyi Zsigmond és – erdélyi útjain – gróf Wass Albert voltak társai.
Irodalmi nagyságát mutatja – s ezt természetesen a szocialista tananyag elhallgatta –, hogy 1940-ben
beválasztották az akkor legnagyobb irodalmi rangot jelentő Kisfaludy Társaságba, melynek csak ötven tagja lehetett,
és ahova csak valamely tag elhalálozása után lehetett bekerülni.
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Hívő, igaz ember volt. A II. világháborút követően sorsa nagyon nehézzé vált. A proletárdiktatúra valósághű
ábrázolása miatt indexre került, írásai nem jelenhettek meg, munkát nem kapott, alkalmi uszályrakodással tartotta el
családját. Osztályidegenként kizárták a Magyar Írók Szövetségéből. Egyedül az Új Ember és a Vigília fogadta
írásait, mert a két egyházi folyóirat szerkesztője – köztük Sík Sándor – olyan katolikus íróként tartotta számon, aki
különböző izmusok mellett nem kötelezi el magát, hite megingathatatlan, barátai mellett mindhalálig kitart. Nem
cáfolt rá a jellemzésre: 1950-ben, a legsötétebb Rákosi-korszakban budai otthonába befogadta a Szent Ferenc
Leányai apácarend kápolnáját, mely a mai napig a villában található. Lánya, Edit is apáca lett. 1949-ben, alig 18
évesen hagyta el a családi otthont és lett a Sacré Cœur-rend tagja.
1955 után kicsit könnyebb lett számára az élet. Halászat című könyvét tankönyvként adták ki, majd sorra
jelenhettek meg ifjúsági regényei. E folyamatot nem segítette, hogy az 1956-os forradalomban való részvétele miatt
István fiának el kellett hagynia az országot. Tehetségét a Kádár-rendszer kénytelen mégis volt elismerni, bár
könyveit erősen cenzúrázták, és munkásságának csak szűkebb szeletét ismerhették meg az olvasók. 1960-ban József
Attila-díjjal tüntették ki a Tüskevár című regényéért, hetvenedik születésnapjára a Munka Érdemrend arany
fokozatát kapta. Még ugyanazon év nyarán – második infarktusa után – örökre elhagyta olvasóit.
Több regényalakja – mint Babocsai László, az öreg Máté, Bogáncs, Bütyök vagy Tutajos – a filmvászonról is
ismerhető, bár az általa bemutatott világ csak olvasás körben rajzolódik ki teljességében szemünk előtt. Fekete
István műveiben lelket kapnak a tárgyak, az állatok és a növények. A Csend című kisregényben, a nyári napokon a
felnőtt világ elől a padlásra rejtőző kisfiú előtt életre kelnek a régen elfeledett tárgyak. Elmesélik történeteiket,
bánatukat, örömüket, civódásaikat: egy régi család titkai nyílnak meg a rozsdás reszelő, a piros huszárnadrág, a
dédanya karosszéke, a kalapdoboz és a padlás többi lakójának szavai nyomán.
Az erdőt, mezőt járva érezte magát igazán szabadnak, egynek a teremtett világgal, melyet mindig szeretve
féltett és óvott. A Barangolások-ban egy évbe sűrítve mutatja be a változó természetet, személyiséggel ruházva fel az
évszakokat, az elballagó telet vagy a bolondos áprilist, az erdő lakóit: „Az öreg December elballagott már nyugat
felé. Nehéz csizmái megkoppantak távolodó szomorúsággal, de nem károgtak utána még a varjak sem, mert a keleti
ég virradó lángolásában ígéretcsikók patája alatt szikrázik az erdei út, s a szánkóról számba veszi az erdei világ
ragyogását az ifjú Január.”
A hétköznapi világ, a vidék, melyben cseperedett, a szívéhez nőtt.
Érezni
véljük az alvó falu éjjeli, hideg csendjét, a kihűlő kémények illatát,
Búcsú
hallani a vadász lába alatt roppanó gallyakat, zörgő leveleket. Szinte
Elmegy lassan a berek, az erdő,
együtt vagyunk az Őszi vásár-ban a szerzővel, orrunkat megcsapja az
El a nádas, a tél, a nyár.
áldomást ivók törkölyszaga vagy a lacikonyha ínycsiklandó illata. Nem
A hegy, a völgy, a nappal és az éjjel,
találtam még olyan olvasót, aki ne zárta volna szívébe a szűkszavú, nyers,
A szemem látta egész határ.
de jószívű Matulát, aki összenőve a természettel, azt a világot tárja elénk,
Elmegy? Talán mégsem egészen,
ami ma már nem létezik.
Meglátom tán az örök vízen,
Igazi hazaszeretet ez, nagy szavak, pátosz nélkül: a magyar falu és
Hiszen a Szépség maga az Isten.
táj, az egyszerű, dolgos emberek szeretete, tisztelettel és alázattal történő
S lelkemben ott lesz: hiszem, hiszem.
bemutatása. A velük való sorsközösség nem áldozat, hanem természetes
vállalás: „Egy cél van csak, a közös magyar érdek, a közös bajvállalás és
a közös felemelkedés.”– írja az Őszi számadás-ban.
Sokoldalúságát bizonyítja az a lírai szerelmi történet, ami a Hajnal Badányban című regényében játszódik.
Kevesen tudják csak, hogy írt népszerű film-forgatókönyvet és színdarabot, sőt, verseket is.
Szociográfiának is tekinthető Tíz szál gyertya című novelláskötete, melyben az első gyertya a kereszteléskor, a
tizedik a halál alkalmából lobban fel. A kettő közötti gyertyalángok fényében pedig megjelenik a két háború közötti
ország társadalma. A parasztfiataloktól, a vasutasokon és a kisvárosi polgár-kisasszonyokon át, a tekintélyes
erdőmester életébe, környezetébe nyerhetünk bepillantást.
Történelmi ifjúsági regényei morális útmutatást adnak a fiatal olvasóknak. A Zsellérekben egy társadalmi
lépcsőket is átlépő, meghatóan őszinte barátság története bontakozik ki országunk egyik legsötétebb időszakában. A
Tanácsköztársaság részeg orosz matrózainak féktelen garázdálkodását, valamint a páncélvonatos különítmények
vörös terrorját kertelés nélkül, megdöbbentő realitással írja le. Ezért hurcolták el 1946-ban az ÁVO pribékjei az
Andrássy út 60-ba, ahol kiverték egyik szemét, leverték a veséjét, és egy hajnalon félholtan dobták ki egy katonai
kocsiból a János Kórház előtt. Két járókelő talált rá, megmentve őt a magyar irodalomnak, s nekünk olvasóknak.
Őszi számadás című füveskönyvének kristálytiszta és időtálló gondolatai bölcsességét, hitét, erkölcsiségét
tükrözik: „Az értelem, a tudás és a lélek a miénk. Az Istentől kaptuk. Örökbe. De még ezekkel is azt teszünk, amit
akarunk. Csak egyszer be kell számolni róluk…, hogy mit csináltunk velük…”
Halála után egyik ifjú olvasója írta: … azért állt meg a szíve, mert mind kiírta belőle a szeretetet, ami éltette,
de ezzel elérte a leghőbb írói reményt, – az „ifjú szívekben élni” beteljesülését!

Gáll Sándor
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Fekete István: Szent Istvánkor
Az Erdély című kötetből
– A Szamos-kanyarban óriási süllőrablások vannak… –
mondta öcsém, mielőtt elaludtunk volna. – Meg kellene
próbálni…
– Holnap István király napja van…
– Tudom, de azért meg kellene próbálni. Hajnalban
mennénk, még a sötéttel, kilencre itthon vagyunk.
Kényelmesen átöltözünk, és ebédre a süllő meglepetés
lesz.
– És, ha valami közbejön… – ellenkeztem a tisztesség
kedvéért, mert az ördög már szőtte bennem a csodálatos
süllőfogás hálóját.

nagybátyámék… Aztán neki
a sötétségnek.
Fáztam.
– Ne rohanj! Nem akarok
elfeküdni itt a porban, és
fázom is.
Az út ugyanis közönséges
földút volt, vastagon poros, s a por füstölögve
gomolygott utánunk.
*

– És nem leszünk ott a misén…? Országos harag lesz
belőle.

– Na, látod – mondta öcsém –, negyed négy. Kicsit
porosak vagyunk…, de a legjobbkor érkeztünk.

A lelkiismeret kezdett működni bennem, mert – bár
nagybátyám nem volt valami híres templomjáró – István
király napján szigorúan megkövetelte, hogy a
templomban az egész család ott legyen.

Hát ez igaz volt. Még a szempillánk is vastagon poros,
és a hajunk… és a ruhánk…, de az idő csodálatos és
ígéretes.

Öcsém felült az ágyban.

Hajnalodott, A parti bokroknak színük kezdett lenni, a
hegyek fölött fényleni az ég, és beljebb, ahol már erdő
volt, füstölögni kezdett a cigányok kis háza.

– Nem jöhet közbe semmi. A motor príma, a gumik
újak… Fél háromkor indulunk, mire odaérünk, már
világosodik. Akár nyolcra itthon lehetünk…
Csak sóhajtottam, jelezve, hogy a csábító győzött.
*
Sötét éjszaka volt, amikor kilopakodtunk a házból, és
egy csomag sampont is zsebre vágtam.
– Megmosom a hajam is utána.
Öcsém nem válaszolt, csak szuszogott, mert a motort jó
messze el kellett tolni a háztól, hogy meg ne hallják a

– Úgyis megfürdünk!

Elkötöttünk egy ismerős kis csónakot, s csak irányítani
kellett, mert a víz úgyis odavitt bennünket, ahol vízbe
dőlt fák között rabolt a süllő.
Aztán csak a víz locsogott a csónak alatt. Körülöttünk
nőtt a fény és dőlt a zsályaillat. És rabolt a süllő, mintha
mind öngyilkos akart volna lenni.
– Vigyázz! Vedd ki a horgod…
Kivettem a horgomat, mert útban voltam, és öcsém egy
másfél kilós süllőt vezetett a szákba. Telt a haltartó háló,
múlt az idő, ragyogott már a nap, és
levettük a kabátokat. Az erdő zengett,
s öcsém később megszólalt:
– Mennyi lehet a hal?
– Öt kiló biztosan…
– Ugye, mondtam! Ilyenkor kell ide
jönni. Sehol egy lélek.
– István király napja van…
– Na és? Misén ott leszünk! Fürödj
meg, mosd meg a hajad, a ruhád vidd
be jól a bokrok közé.. .Én is megyek.
Ne lássák itt meg a ruháinkat, ugye,
mégis…
A víz olyan volt, mint a bársony, s
most éreztük csak, milyen porosak
voltunk… Megmostam a fejem, s a
sampon
vastagon
habzott
a
legcsodálatosabb fürdőkádban.
– Hazafelé lassan megyünk, ahol
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– Igazad volt. Mennyi az idő?

öcsém derekán, hátamon a haltartó csúszkált…, s kutyák
rohantak utánunk. Ilyen meztelennek még soha nem
éreztem magam.

– Fél nyolc. Maradj csak, szárad a hajad, majd én hozom
a ruhákat.

– Mozogj – kiáltottam öcsém fülébe –, elsüllyedek a
szégyentől…

Maradtam, és dicsértem magamban az öcsémet.
Ünneprontók sem oltunk, és örülnek majd a
halaknak.. .Fejem a csónak párkányára támasztottam a
tisztaság és megelégedettség érzésével…
– Pista!

De aztán elmaradt a falu.

nem olyan nagy a por – mondta öcsém –, a sötétben nem
lehetett meglátni. Örülök, hogy erre az útra rábeszéltetek.

Ijedten ültem fel a kiáltásra.
– Na?
– Nincsenek meg a ruhák…
– Ne bolondozz! – mondom, de láttam, hogy semmi
kedve rossz viccet gyártani.
– Ugyan! A körtefa alatt…
– Hát nincs! Nem érted?
– A cigányok! – ugrottam ki a csónakból, és összes
bűneim eszembe jutottak. István király napján…
És rohantunk a kis vályogház felé, ahol Örzse nénét
találtuk.
– Hol vannak a többiek?
– Sitéttel elmentek már Dabionba muzsikálni. Ne
mondjak jövendőt? Mezítelenül is lehet…
Örzse néni nem hazudott, ez biztosnak látszott… Hát
akkor most…?
Öcsém rövid alsónadrágban fürdött, de rajtam még az
sem, s egy bokor mögül tárgyaltam az öregasszonnyal…
Vissza a körtefa alá!
– Ide tetted?
– Megőrülök, hát bolondnak nézel… Mennyi idő van?
– Nyolc!
– Atyaisten! Szerencsére a
igazolványokkal otthon maradt.

bankótárcám

az

– Enyém is.
– Nyolc óra… Majd bejelentjük… Most még nem járnak
sokan… és rajtad van nadrág.
– De te,
– Hozzád bújok, a halakat a nyakamba akasztom… Most
már nevettünk. Fogcsikorgatva ugyan, de nevettünk. Két
falun kellett átmennünk…
– Lakott helyen százzal is mehetsz…
– Hát a nyakamat azért nem akarom kitörni…
És elindultunk. Az első faluban alig látszott egy-két
ember, még a kutyák is ijedten húzódtak félre, de a
második faluban nem kis meghökkenést és derültséget
keltettünk. Jobb kezemben a horognyelek, bal kezem az

– Mennyi az idő?
– Háromnegyed kilenc. Időben otthon leszünk…
– A kertek alatt menj!
– Persze…
Most már egy kicsit otthon éreztük magunkat, s ez
mintha szárnyat adott volna a motornak, márpedig a
motornak nem annyira szárny kell, mint inkább kerék…
Pedig nem mentünk túl gyorsan! De rettenetes volt a por,
s az út tele volt elhullott szalmával, s az egyik
fordulóban, ahol még rejtett gödör is volt az araszos por
alatt, a hátsó kerék kirúgott, mint egy céda ló, és
elfeküdtünk nagy puffanással és nagy porfelhőben…
Lábam a kerék alatt… Öcsém hamarosan felkelt.
– Csak nincs valami bajod?
*
Toltuk a kis gépet hazafelé. Én ugyan csak sántikáltam
utána, de nem beszéltünk.
– Mennyi idő van?
– Odaérünk – biztatott öcsém –, betolom a gépet az
istállóba, és hozok nadrágot… Szerencsére már
mindenki templomba ment, és egy villámtus után
szelíden, ámbár bicegve ballagtunk a templom felé.
Alig késtünk, mert a harsogó ének éppen akkor kérdezte:
„Hol vagy, István király”, amire mi talán azt
mondhattuk volna, hogy ezelőtt pár perccel még egészen
biztosan a kertek alatt büntetett meg bennünket, de most
már itt van, mert a fenyítést megérdemeltük, s a szent
királyt elhoztuk szívünkben.
*
Nagybátyám először haragot mutatott, de belátva a
jószándékot – és a csodálatos roston sült süllők hatása
alatt is –, kijelentette, hogy a ruhák már úgyis ószeres
példányok voltak… tehát vesz másikat, amire azonban
nem is lett szükség.
Másnap hajnalban ugyanis egy kocsi zörgött át a falun,
és egy ismeretlen ember csomagot adott le az istállóban.
A csomagban a ruháink felett még cédula is volt:
„Tisztességes fiatalemberek
templomba mennek.”

István

király

napján

Sohase tudtuk meg, ki volt a feladó, de az üzenetet
eszünkbe véstük, mert nagybátyám megjegyezte, hogy a
ruhák még egészen jó karban vannak, s mivel Szent
István – úgy látszik – megbocsátott, felesleges lenne új
ruhákat vennie.
(1963)
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A SZERETET GYÜMÖLCSE
A SZOLGÁLAT
Az egyik angol közmondás szerint a szív legszebb emléke a hálaadás. Mindenekelőtt a
szívem mélyéből hálát adok Istennek, hogy meghívott engem az ő szent szolgálatára. Hálát
adok azért, hogy diakónusként szolgálhatok az Úr Jézusnak az Ő példája szerint.
Diakónussá szentelésem után már a következő naptól fogva Taksony-Dunaharaszti
plébániai közösségekben szolgáltam június végéig. Igen jó és gazdag tapasztalatot
szereztem ezekben a közösségekben és bele kóstoltam a lelkipásztori munkába.
Először is a plébános András atya és a káplán Berci atya nagy szeretettel fogadtak engem és segítettek abban, hogy
otthon érezzem magamat köztük. Sokat tanultam az ő papi életükből, hogy hogyan kell lelkesen és teljes szeretettel
papként szolgálni az egyházban. Az ő életpéldájuk buzdított engem arra, hogy Krisztusért fáradhatatlanul szolgáljak
minden körülmények között. A hívő közösségek is nagy szeretettel fordultak felém. Az ő hitük megerősített engem
missziós életemben. A mosolyuk és befogadásuk mindig nagy hatással volt rám a szolgálat folyamán és mindig erőt
adott nekem.
A szolgálatomnak
középpontja az igehirdetés volt a szentmisékben. Nagy öröm volt, hogy az
emberek szeretettel hallgatták Jézus
szeretet-üzenetét. Megdöbbentő volt
számomra, hogy a keresztény közösség
mennyire összetartó a plébániai közösségekben. Keresztény hitük nagyon
szilárd és ezt a hitet tettekre is váltják a
lelkipásztori kisegítésben.
Ez a közösség, amelyben otthonra leltem úgy éreztem magamat, mint az a
matróz, aki a tengeren utazik, és megfáradva partot ér. Befogadják őt és
eledelt adnak neki. A hívő közösségben megéreztem azt, hogy Krisztus
titokzatos testeként mindnyájan jelen
vagyunk az egyház hajójában, és a
lelki táplálékot Jézus Krisztus adja
számunkra.
Számomra indiaiként olyan érzés a magyar közösségekben szolgálni, mint
amikor egy szelíd bárány csatlakozik
egy új nyájhoz, ahol biztonságban és
szeretetben érezheti magát. A közösség
ereje a szeretetben rejlik, egymás elfogadása, befogadása, annyit jelent számomra, hogy mi keresztény emberek,
akik Krisztust követjük, Krisztust
adjuk egymásnak. Engem ez éltet, és
ezt az éltető lelket kaptam meg ebben a
közösségben, amelyet úgy adok tovább
a szolgálatomban, mint a gyertya
fényét, mely beragyogja az emberek
életében lévő sötétséget, és szeretettel
itatja át az életüket.
Hálát adok a jó Istennek ezért a hívő
közösségért, ahol megtapasztaltam
Krisztus szeretetét.
Köszönöm!
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Keresztények beszélgetnek…

A FÉRFI ÉS A NŐ
A teremtés titka
Témánk: A férfi és a nő, a teremtés
titka; ezt a címet adtam a mai
beszélgetésnek. A mindennapi valóságban, a boldog párkapcsolatban
élők, mindannyian másként élhetik
meg ezt a csodát, Istennek ezt a meghálálhatatlan ajándékát, egymást.
Szeretném ezt a témát körüljárni, megosztani a tapasztalatainkat, akár receptet adni a boldogságra. A beszélgetés résztvevői az E.N.D. családcsoport tagjai.
Kiindulásul, nagyon egyszerű kérdést
szeretnék feltenni. Ki hogyan ismerkedett meg a párjával?
Attila – Mi Franciaországban, Ottrott városkában
ismerkedtünk meg, egy ifjúsági találkozón, amit a Bárka
rendezett. A Bárka nemzetközi szervezet, amely minden
évben szervez egy találkozót, ahol összegyűlnek a
fiatalok az olyan országokból, ahol Bárka közösség
működik. Az ilyen eseményt úgy kell elképzelni, mint
egy lelkigyakorlatot. Nóri tolmácsolt ott nekünk; én
éppen akkor készültem belépni a közösségbe, ahol
később műhelyvezető lettem. A szinkrontolmácsolás
nagyon nehéz feladat, nem lehet hosszú ideig folytatni,
Nóri mégis egész estig bírta az iramot. Harmadnap aztán
kíváncsi lettem, hogy ki is ez a Nóri, aki ilyen kedves
hangon beszél hozzánk. Meg is néztem, alaposan … –
mosolyodik el. Ez már tizenöt éve történt, éppen ma van
a megismerkedésünk évfordulója. Akkor egy hetet
töltöttünk együtt. Utána Nóri kint maradt Franciaországban, én pedig haza jöttem, így nem is találkoztunk
egy ideig. Mégis az első naptól fogva tudtuk, hogy
folytatódni fog a kapcsolatunk. Ez nagy kegyelem volt
számunkra.
Nóri – Én segítő voltam a Bárkában, akkoriban hallottam
is Attiláról, de sosem láttam személyesen. Valamiért úgy
képzeltem el, hogy köpcös, szemüveges ember lehet.
Éjszaka érkeztünk meg Franciaországba, ő a barátaival,
én külön mentem egy másik autóval. Mikor
bemutatkozott, kellemesen meglepődtem. Előtte sokáig
kerestem a páromat, de minden udvarlómnál éreztem,
hogy nem tudnék leélni egy életet mellettük mellett.
Amikor Attilát elsőször megláttam, bizonyos voltam, ha
valaha férjhez mennék, egy ilyen emberhez mennék
hozzá. Nagyon érett volt, fiatalkora ellenére. Rögtön
tudtam, hogy ilyen a nekem való ember. Nagyon hamar
tudtuk, hogy a másik a párunk, és ez a Jóisten ajándéka.
Szerintem a nagy lángoló szerelem vagy a mindent el-

borító szenvedély sokszor pusztulásba visz; a mi
kapcsolatunkban azonban sok tudatosság volt. Sokszor
imádkoztam azért, hogy ráleljek a páromra, mert egy
kicsit elkeseredtem a sok sikertelen kapcsolat miatt. Azt
gondoltam, hogy tán nem is nekem való a házasság.
Mégis szerettem volna családot. Egy szentségimádáson
kértem az Istent, és éreztem, hogyha kérem, akkor
megadja nekem. Utána ismertem meg Attilát. És rögtön
felébredt a bizonyosság bennem, hogy ő az. Egy év után
kitűztük az esküvőt, tudtuk mindketten, hogy össze kell
házasodnunk.
Zsuzsi – Mi, Zsolttal, a Margitszigeten ismerkedtünk
meg. Marosvásárhelyi lány vagyok, itt jártam főiskolára
Budapesten, négy évet. Ekkor már az utolsó évet
végeztem, épp az államvizsgára készültem. Olyan
elgondolásom volt, hogy hazamegyek, és otthon állapodom meg. Én is nyitott szemmel jártam a világban, de
nekem a pesti fiúk valahogy egyáltalán nem tetszettek.
Érdekes volt a találkozásunk. Aznap kimentem a Margitszigetre. A fűben ülve tanultam, a könyveim szétteregetve, amikor beindultak az öntözőrózsák. Mindenem egyszerre kezdett el ázni. És akkor jelent meg Ő az
öccsével, próbált megmenteni az esőzéstől. Komikus
jelenet volt. Azután az egész napot végigbeszélgettük.
Zsolt – Én békéscsabai fiú vagyok, de egész kicsi korom
óta Pesten éltünk a szüleimmel. Szóval, az öcsémmel
mentem a Margitszigetre, már nem emlékszem pontosan
miért, azt hiszem a Palatinusra készültünk. Nyílván
isteni kegyelem volt, hogy azon a napon mindkettőnket,
Zsuzsit és engem is odavezérelt. Mikor megláttam őt,
rögtön megtetszett. Bátortalan fickó vagyok egyébként,
az öcsém volt az, aki először odament Zsuzsihoz, ő
ismerkedősebb típus. Amikor ’89-ben a forradalom volt
Romániában, 21 éves főiskolás voltam. Arra emlékszem,
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hogy mentem haza villamossal és közben hallgattam egy
kisrádiót. Amikor megtudtam, hogy Zsuzsi vásárhelyi,
rögtön lecsaptam erre a témára. Egész napra volt miről
beszélgetnünk.
Bori – Mi 2002-ben ismerkedtünk meg. Sokszor
elgondoltam már, hogy megtérésem során a
Gondviselésnek az volt az utolsó lépése, hogy Andrissal
megismerkedtem. A központi szemináriumban működött
egy egyetemista hittancsoport, amit Bíró püspök úr
alapított. Főként egyetemre járó fiatalok jártak ide, de
bekapcsolódtunk olyanok is, akik már végeztek a
tanulmányaikkal. Mikor odakerültem, nagyon nehéz
időszak után voltam, párkapcsolati meg minden egyéb
szempontból. Új párkapcsolat meg sem fordult a
fejemben. Kiterjedt társaság volt ez, kisebb csoportokba
voltunk beosztva. Alkalmanként egy csoport készült az
adott lelki témával az összejövetelekre, egy másik pedig
a technikai részéért volt felelős. Nyár volt, és kevesen
voltunk, mert az egyetemisták hazautaztak. A mi kis
csoportunknak kellett volna témával készülni, Andrisék
pedig a technikai csoport lettek volna, de mind a két
csoportból egyedül maradtunk. Végül, ez hozott
bennünket össze, hogy arra a napra együtt kellett
készülnünk. Sokat beszélgettünk, és akkor kezdtünk el
igazán szorosabb kapcsolatba kerülni. Andris később
igyekezett a barátságnál tovább lépni, ám én először
nemet mondtam. Számomra nem volt annyira egyértelmű a helyzet. Emlékszem, egy barátommal beszélgettünk arról, hogyan kell férjhez menni? Lángoló
szerelemből vagy a tölgyfa hűvöséből? Én úgy éreztem,
hogy biztonságot, megnyugvást szeretnék. A kapcsolatunk azonban egyre inkább elmélyült, sok kegyelmi
pillanat kötődik ehhez az időszakhoz. Éreztem
valóságosan a Lélek jelenlétét, a Gondviselés, mintha
nyúlt volna utánam. Annyira más világot nyitott meg
Andris számomra, hogy lenyűgözött.
Andris – Első éves egyetemistaként, 1996-ban kerültem
az egyetemista hittancsoportba. S itt leltem meg a
feleségemet. Akkoriban, nem voltam kezdeményező
alkat. Segített a kapcsolatunk kialakításában az említett
közös feladat. Azután, hogy vége lett a nyárnak,
interneten leveleztünk, és egyre többet tudtunk meg
egymásról. Sok komoly témáról is tudtunk beszélni.
Főleg azért, mert Bori akkor kezdte a hitbéli életét.
Másfél év után házasodtunk össze.
Viszonylag hamar házasodtatok mindannyian..
Attila – Minél érettebben ismered meg a párodat, annál
kevesebb idő kell ahhoz, hogy eldöntsd, merre tovább.
Mi nyáron ismerkedtünk meg, és következő tavasszal
már tudtuk, hogy mikor lesz az esküvő.
Berci atya, a Szentírás mit tanít a boldog férfi-nő
kapcsolatról?
Berci atya – Visszanyúlnék a Teremtéstörténetig. Isten
az embert férfinak és nőnek teremtette. Csodálatos, hogy
az Isten lényéből van egy darab bennünk, férfiban és
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nőben egyaránt. Férfi és nő kiegészítik egymást, Isten
lénye a női gyengédség, a figyelem, mindaz, ami egy nő
létét jellemzi, ugyanakkor magába foglalja a férfi
határozottságát, erejét is, azt a magatartást, ami a
családban a biztonságot adja. A kettő így egész, így adja
vissza Isten a saját képét a Földön. Az Isten akarata
valósul meg, amikor a férfi és a nő egymásra talál, és
érzik azt, hogy egy életen át hűséges társai lesznek
egymásnak szeretetben, egymást szolgálva. Jézus tovább
lép, ő szentségi rangra emeli a házasságot. A szertartásban megáldja két ember házasságát, már annak működése kezdetén. Szent Pál is csodálatosan fogalmaz,
mikor a házasságról ír. Ő ezt a fogalmat Jézusra és az
Egyházra vonatkoztatja, azok bensőséges kapcsolatára.
Az Egyház Krisztus titokzatos teste. A házasságban
ugyanígy, a két fél gondozza, szolgálja, szeresse
egymást, ahogy az ember a saját testét szereti. Mert a
kettő egy test.
Hogyan változott a házassági kapcsolatotok a gyermekeknek a megjelenésével? Mennyiben változott, menynyiben bővült, mennyiben nehezedett?
Nóri – Szerintem a mi kapcsolatunkban a gyermekek
születése nem jelentett fordulópontot. Mi az elejétől
kezdve tudatosan készültünk arra, hogy sok gyermeket
szeretnénk, legalább négyet. Rögtön nyitottak voltunk,
és nem volt olyan érzés bennünk, hogy bármit is
elszalasztanánk az életben, ha már az elején családot
alapítunk. Ami számomra komoly próbatételt jelentettet,
az Attila első olyan munkahelye volt, ahol idejének nagy
részét ott kellett töltenie, és emellett sokat is utazott.
Ekkor már három gyermekünk volt. Ebben a világban
nagyon vigyázni kell munkával, karrierrel! Attila nem
tehetett róla, az a munkahely ezt követelte tőle, bár neki
mindig mi voltunk a legfontosabbak. Aztán megtanultam
„szeretni a realitást”, és, hogy nekem is önállóbbnak kell
lennem. A gyerekek és a sok munka miatt azonban
tudatosan figyelnünk kellett arra, teremtsünk rá időt,
hogy együtt legyünk. Büszke vagyok a négy gyermekünkre! Nagyon boldogtalan lennék, ha nem a nagy
családot választottam volna. A kapcsolatunkat elmélyítik
a gyerekek, így természetes, nem vesznek el belőle
semmit.
Nálatok milyen a munkamegosztás, Zsuzsi és Zsolt?
Zsuzsi – A női munka az enyém, a férfi pedig az övé –
mosolyog. Zsolt otthon dolgozik, így mi pontosan
ellenkező életet élünk, mint Attiláék. Nagyon sokat
vagyunk együtt. Persze a mi életünkben is volt nehezebb
szakasz, amikor férjem nem otthon dolgozott, hanem
bejárt munkahelyre: reggel elment, délután későn jött
haza. Akkor már megvolt a harmadik gyermekünk is.
Kevés időt töltöttünk együtt, és hasonlóan éreztem, mint
Nóri. Mondtam is Zsoltnak akkoriban, hogy olyan
munkája van, amit otthonról is képes lenne elvégezni.
Mókás talán elmondani, hogy én arra kértem Istent,
Zsoltnak mondjanak föl a munkahelyén. Erre november
elején lógó orral tért egyszer haza, mert „megtörtént”.
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Én pedig tiszta szívből mondtam hálát. Döbbenten
nézett, és azt hitte, hogy nem hall, nem lát jól. Olyan
boldog voltam, ő meg az egészből nem értett semmit.

Van-e fontossági sorrend: feleség-gyermekek vagy
feleség-férj-gyermekek vagy a gyermekek és utána jön az
édesapa, édesanya? Lehet-e ilyen sorrendet felállítani?

Zsolt – Egy ifjúsági lapnál dolgoztam akkor. A harmadik
gyermekünk megszületése után már tudtuk, hogy a házat
ki fogjuk nőni lassan. Felmondani az állásomat nem
mertem. De hála Zsuzsinak, most vállalkozóként
dolgozom, így több lapnál dolgozhatok egyszerre. A
gyerekekre visszatérve, ugyan mindkettőnknek csak egy
testvére van, mi abszolút természetesnek gondoltuk,
hogy legalább három gyermeket szeretnénk.

Attila – Én Jean Vanier-t, a Bárka alapítóját idézném.
Egyszer, mikor Afrikában volt, megkérte egy püspök,
hogy látogasson meg egy családot, amelynek sérült
gyermeke született; nagy problémájuk volt, hogy
beadják-e őt egy intézetbe, vagy a családban neveljék
fel. Az egyik szülő erre hajlott, a másik arra. Vanier azt
mondta nekik, a legfontosabb a közöttük lévő egység,
vagyis sokkal fontosabb a konkrét döntésnél, hogy a
szülők együtt döntsenek, és az ő egységük kovácsolja
össze a családot. Nálunk az első és egyben a legfontosabb regula, hogy legyen együtt töltött időnk, amit
csak egymásnak szentelünk. Emellett természetesen fontosak a gyerekek, de ők mégis, tulajdonképpen átmeneti
vendégek nálunk, még akkor is, ha ez viszonylag hosszú
ideig tart. – mosolyodik el. – Ha egy családban a gyerek
a legfontosabb, a család összeomlik, miután a gyermek
elhagyja az otthonát, nem véletlen, hogy a gyermek
nincs is a szentségek között. A házassági kapcsolat
viszont szentség.

Zsuzsi – Minden egyes gyermek erősítette a kapcsolatunkat. Nehezebb volt ugyan, mint előtte, édeskettesben élni, de lassacskán mindig felnőttünk a
feladathoz. Persze, voltak nehezebb időszakok, de ezek
edzettek meg minket, hogy tovább tudjunk lépni.
Andris – Mi is boldogok vagyunk, hogy megszülettek a
gyerekeink. Bori mindig azt mondta, hogy megálmodta
vagy valamilyen mélyről jövő indíttatása volt, hogy neki
négy gyereke kell, hogy legyen. Nehéz lett volna, ha az
álmaink sokáig váratnak magukra, így tényleg, a
kicsinyeink beleépültek szép fokozatosan a kapcsolatunkba. Ez ugyan most egyre nehezebb és egyre
fárasztóbb, mert a legidősebb sincs még hat éves.
Bori – Olyan szempontból tényleg váltás a gyermek,
főleg amikor már három van, hogy nagyon tudatosan oda
kell figyelni arra, egymásra is legyen időnk, mert estére
bizony nagyon fáradtak tudunk lenni. Nagy áldás, hogy
Andris is fontosnak tartja, sokat beszélgessünk, gyakran
ő szól rám.
Andris – Igen, Bíró atya folyton mondja, hogy
beszélgetésre mindig kell időt szakítani. Minden este
beszélgetni kell és nem csak arról, hogy mi történt,
hanem hogy mit éreztünk. Nem csak elmondani, hogy
tényszerűen mi történt aznap, hanem hogyan élte meg
azt az ember.
Bori – A gyerekek olyan szempontból változtatnak még
meg belsőleg, hogyha kérdéseket tesznek föl, például a
hiteddel kapcsolatban vagy bármiről a világban, akkor
azt magadnak is meg kell fogalmaznod. Sokszor így
mond ki az ember először dolgokat. Tükröt tartanak
elénk. A gyerekeknek ráadásul a saját szintjükön kell ezt
elmondani.
Nóri – Sokszor átélem a saját gyermekkoromat, azt,
ahogyan engem neveltek. Amikor a saját gyermekemmel
foglalkozom, akkor szembesülök egyrészt automatikus
dolgokkal, másrészt észreveszem, hogy néha teljesen
másként cselekszem, mint a szüleim. Ekkor tudatosodik
bennem, hogy minden gyermek más egyéniség, másképp
kell hozzáfordulni. Süle Ferenc valláspszichológus
szerint, a több-gyermekes anyukák sokkal egészségesebbek lesznek azáltal, hogy a gyermeknevelésen
keresztül többször élik át a saját gyermekkorunkat, így
gyógyulnak be a láthatatlan sebek.

Mit jelent úrnak lenni a házasságban, s mit jelent az
engedelmesség fogalma? Téged szeretnélek kérdezni,
kedves Berci atya?
Az uralom elsősorban felelősségteljes gondoskodást
jelent. A Teremtés könyvében olvassuk, hogy Isten azt
mondja az első emberpárnak, „töltsétek be a földet és
uralkodjatok rajta.” Ez az uralom a szerető gondoskodást
jelenti, nem a másik kárát, nem kizsákmányolást, kiaknázást, hanem egyfajta szimbiózist. A nő és a férfi nem
egyforma, de egyenjogú társak. Az engedelmesség pedig
kitartás a hűségben, a másik boldogságának a keresése, a
szeretet megvalósítása.
Létezik-e a férfiúi és a női szeretet? A Szentírásban Isten
milyen példát állít elénk?
Berci atya – A férfi és a női szeretet vagy viselkedés
különböző lehet. A Szent Család mutatja meg igazán,
hogyan kell működnie ennek. Szűz Mária és Szent
József Isten akaratát teljesítik, igent mondanak mindketten, csak másképp. Mária esetében a Szentírásban egy
csodálatos himnuszt olvashatunk, a Magnificat-ot, az
Öröméneket, Szent József pedig végig csendben van, így
teljesítve be az Úr akaratát. Itt is látszik, hogy valahol
különbözőek, de a cél az ugyanaz, és ha azt teljesítik,
ami az Istennek az akarata, akkor ebből csodálatos dolog
kerekedik. Akkor ott van Isten Fia közöttünk. Ez a titok:
együtt keresni az Isten akaratát, teljesíteni, arra igent
mondani, így lesz velünk az Isten!
(A beszélgetés résztvevői
Horváth Bertalan káplán,
Bors András és Bori,
Dékány Zsolt és Zsuzsa,
Pozsgai Attila és Nóra,
Koczka Tamásné)
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Az Egyház erkölcsi tanítása és a távoli öröklés
Érdekes és egyben igen elgondolkodtató írást találtam Katona István atya ajánlása nyomán a „Tengernek Csillaga” c.
katolikus folyóirat mellékletében. Külön érdekessége ennek az összeállításnak, hogy ez az Egyház erkölcsi
tanításának genetikai igazolását adja. Első olvasásra hihetetlennek tűnik, mert viszonylag új, általánosságban nem
ismert tudományos megfigyelésekre alapozódik. Azonban az a tény, hogy a XIX. századtól a „telegonia” már az
állattenyésztésben jól ismert jelenség, inkább megerősíteni látszik azt, hogy a „hullámgenetikát” az ember esetében
is igen komolyan kellene vennünk. Az erkölcsi nevelés mellett fiataljainkkal a keresztény etikának ezt a tudományos
alátámasztását is meg kell ismertetnünk. Elgondolkodtató, hogy az Interneten igen kevés magyar nyelvű találat van,
ha beírjuk a keresőbe a „telegonia” kifejezést. (Részletek következnek a cikkből)
Telegonia (hullámgenetika)
A fiatalok szexuális nevelése folyamán nem térnek ki egy
fontos, az öröklődést nagyban befolyásoló jelenségre, a
telegoniára.
A telegonia („tele”-távoli, messzi, goneia-születés, keletkezés) azt jelenti, hogy az utód örökölheti az anya előző
szexuális partnerei tulajdonságait. Az utód tulajdonságaira
legerősebben hat az anya első szexuális partnere. Elsősorban ő alapozza meg az utód tulajdonságait és nem az
utód fizikai apja, (ezt a jelenséget először az állatok
öröklésével kapcsolatban fedezték fel).
Ha figyelembe vesszük, hogy az első szexuális kapcsolat
gyakran a szórakozás utáni alkoholos vagy narkós állapotban történik, akkor sejthetjük, hogy milyen lesz az utód
„minősége”. Kell-e tudni erről a jelenségről a fiataloknak?
Természetesen! Ugyanúgy, mint ahogy a dohányzók is
tisztában vannak a dohányzás káros hatásával, a fiataloknak
is ismerniük kell a telegonia hatását.
A XIX. század második felében a tudósokat az kezdte
érdekelni, hogy érvényes-e a telegonia az emberekre is. A
XX. század 60-as éveiben a tudósok már azt is tudták, hogy
az embereknél a telegonia hatása erőteljesebben mutatkozik
meg, mint az állatoknál.
A XX. század 90-es éveiben egy új tudományos irányzat
jelent meg, a hullámgenetika, amelynek alapján a telegonia
megmagyarázható. A hullámgenetikát P. P. Garjaev fejlesztette ki, és az elméletét a „Hullámgenetika” című könyvében írta le. Több éven át a DNS molekulákat tanulmányozta a lézer spektroszkópiai módszer alkalmazásával. A
lézer fotonok, miután átjutottak a DNS oldaton, „leírják”,
rögzítik az információt a molekulákról.
Az információ számítógépes feldolgozása után az sprektrumok formájában jelenik meg a monitoron. 1985-ben
Garjaev egyszer a műszerből kivette a DNS molekulákkal
tele kémcsövet és figyelmetlenségből egy üres kémcsövet
tett a műszerbe. Észrevette a tévedést, ki akarta cserélni az
üres kémcsövet, amikor meglátta, hogy olyan spektrumjelek jelentek meg a monitoron, amelyek a DNS
spektrumjára hasonlítottak. Úgy tűnt, mintha a lézersugár
áthaladt volna valamilyen láthatatlan struktúrán, amely a
DNS molekulákról tartalmazott információt. Így fedeztek
fel egy szenzációs effektust – a DNS eltávolítása után a
műszerben megmarad a DNS nyoma, egy „fantom-DNS”.
Ez a DNS nyom még sokáig megfigyelhető. Garjaev további kutatásai egy új tudományos irányzathoz vezettek,
amelyet hullámgenetikának neveznek. Garjaev kísérletei
azt is sejtetik, hogy a kromoszómában tárolt információ
nem elegendő egy élő szervezet kialakulásához és fejlődéséhez.
A DNS, mint egy antenna, állandóan kell, hogy kapjon
„külső” információt, hullámalakú parancsokat, amelyeknek
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ismeretlen a forrása. Ugyanúgy a DNS is képes kibocsátani
hullámalakú információt. A hullámgenetika megmagyarázza a telegonia mechanizmusát (igaz csak hipotetikusan),
mivel egy szexuális kapcsolatnál figyelembe veszi a hullám
jellegű kölcsönhatásokat is.
Furcsa helyzet alakult ki: a telegoniáról főleg az állattenyésztők tudnak, de az emberek nagy része előtt gyakorlatilag máig ismeretlen. A telegoniát egy rizikó faktornak
kell tekinteni, mivel nem mindegy, hogy egy nőnek kik
voltak a házasság előtti partnerei mielőtt a férjétől világra
hozná gyermekét.
Ezt már a XIX. század végén felismerte a tudomány. Igaz,
később a „szexuális forradalom” korszakában a médiából
eltűnt a telegonia említése. Ellenkezőleg a médiai azt
hangsúlyozza, hogy a modern embernek legfontosabb a
szabad szerelem, és aki másképp gondolkodik, például elfogadja a keresztény etikát, az maradi és nem érti az élet
örömeit. A hiperszexualitás a nyugati civilizáció elválaszthatatlan tulajdonsága és jól jövedelmező ága lett.
Garjaev akadémikus: „Egy nő első (férfi) szexuális partnere
a nő genetikai kódjában hagyja a hullám „autográfját”,
mintha aláírná magát a nő genomjában. És ez a férfira
vonatkozóan is igaz. Ez a hullámprogram később kifejti
hatását az embrió testére és lelkére. Jelképesen úgy fogalmazhatunk, hogy a jövendőbeli apa öröklési anyaga
„téglácskákra” lesz bontva, s azok egy olyan „építkezésen”
kerülnek felhasználásra, amelyen az „épület” tervrajzát az
első férfi partner készítette. Minél több kapcsolata volt egy
anyának a gyermeke születése előtt, annál erősebben
„szennyeződik” a kromoszómája. Eredményeként a gyerek,
aki a „testi” apjától örökli a kromoszóma készletének felét,
a „telegoniai apjától” örökölheti a mezőszintű szervezési
struktúrát. Mivel a „telegoniai apák” mezőszintű genetikai
információi ellentmondhatnak egymásnak, a gyerek fizikai
és szellemi „felépítésére” alkalmazott információs modulok
ellentétes parancsokat hordozhatnak. Ez például a szervek
aszimmetriájában nyilvánulhat meg (beteg utód).
Arthur Minnhreim, a Svéd Molekuláris Biológiai Intézet
igazgatója kijelentette, hogy az Intézet munkatársai összehasonlították ugyanazon embereknek különböző életperiódusaiban vizsgált DNS-eit és kiderült, hogy a nő DNS-e
szülés után megváltozik. A további kutatások azt mutatták,
hogy a nő DNS-ébe a gyerek apjának génjei kerültek. Ha
egy nő nem lett terhes, petesejtjébe még akkor is beépültek
előző partnereinek DNS láncai, s azok később az utódokhoz
kerülnek az igazi apa génjeivel együtt.
A XX. század végére a tudósok megértették, hogy a
fogamzáshoz szükséges információ csak egy része tárolódik a kromoszómákban, a maradék információ mezőszerű
struktúrákban tárolódik. Az elemzők megjegyzik, hogy
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szexuálisan legaktívabbak éppen azok a felelőtlen egyének,
akik nem rendelkeznek komoly életcélokkal, és előnyben
részesítik a szüntelen mulatozásokat, a munkát, a tanulást, a
sportot viszont igyekeznek mellőzni. A telegónia „bünteti”
azokat, akik figyelmen kívül hagyják az öröklődés törvényeit. Ha egy nő életében az első férfi szellemi vagy
fizikai „paraméterei” nem voltak kifogástalanok, akkor nem
számíthat ideális utódokra, bármilyenek is legyenek a majdani férje „paraméterei”.
Sok példa támasztja alá a hanyatló utódok kapcsolatát a
társadalom erkölcstelenségével. A történelem azt a törvényszerűséget igazolja, hogy azok a népek, amelyeknél elterjedt az erkölcstelenség, fokozatosan legyengültek,
elvesztették függetlenségüket, majd csendben eltűntek a
történelem „porondjáról”. Egy nép testi, szellemi egészsége
visszaállításának az egyik fontos tényezője a nemzet magas
erkölcsi mércéjének visszaállítása. Ezért érthető, hogy
miért áll ki a vallás az erkölcsösség szükségszerűsége
mellett. Ha egy állam nem képes megoldani ezt a problémát, akkor nem számíthat arra, hogy társadalmának
sikerül kijutnia a globális krízisből. Nyugodtan kijelent-

hetjük, hogy amikor az őseink elvárták a menyasszonytól a
szüzességet, az nem középkori előítélet volt. A kereszténység is óva int: „Ne paráználkodjál!” Az intelem betartása garancia arra, hogy megmaradjon a haza genetikai
állománya, hogy a genetikai betegségektől megóvja a népet, és hogy ne következzen be a nemzet degradálódása.
Különös jelentősége lehet a nép erkölcsi megmentésében az
Egyháznak. Köztudott az emberiség szomorú tapasztalata: a
térképekről is régen eltűntek azok a népek, amelyek határtalan szexuális szabadságot gyakoroltak, hanyatlásnak
indultak és kipusztultak: a samnisok, az etruszkok, hettiták,
aztékok, vagy Szodoma és Gomorra városa…. Nincs a
valamikor hatalmas Római Birodalom, amely tömeges orgiákban agonizált. A Krisztus utáni időszakban 15 római
császárból 13 homoszexuális volt. A negatív szokások
genetikai szinten rögződnek és nemzedékről nemzedékre
átadódnak. Ha ezt a láncot nem szakítják meg az életmód
lényeges megváltoztatásával, akkor az a nép elfajulásra van
ítélve. A fiataloknak lehetőséget kell adni arra, hogy megismerjék e kutatások eredményeit, hogy helyesen tudják
megalkotni reproduktív magatartásuk modelljét.

Isten a mindenség Ura-Teremtője, szuverén úr, Aki műve törvényeinek nincs alárendelve, azokat bármikor
átigazíthatja. Jézus földi élete során ezt számtalan csodával bizonyította. Imával, engeszteléssel és vezekléssel
könyörögjünk az Élet Urához Magyarországért!

(T. M.)
***

Tábori Nándor atya
gyémántmiséje 2011. július 16.
Taksony szülötte, Tábori Nándor
atya a testvéri és önfeláldozó
szeretetnek szép példája. Kispapként
önként elment rokonaival és a
falubeliekkel a „málenkij robotra”,
Oroszországba. Ezért öt évvel
későbben szentelték pappá, mint
szemináriumi
társait.
Amikor
hazatért a fogságból, akkor fejezte
be tanulmányait, és 1951-ben
szentelték fel pappá.
Nándi atya, ahogy a hívei nevezik,
„Pap Bácsi”, már több mint 50 éve
végzi lelkipásztori szolgálatát Újlengyelben. Pest megye önkormányzata
nemrégiben Pest megye díszpolgára
címmel ismerte el áldásos munkáját.

Július 16-án tartotta gyémántmiséjét, 60-éves papi jubileumát működési helyén, az újlengyeli Nagyboldogasszony
templomban. Nagyszámú hívősereg vett részt az ünnepi szentmisén. A rokonai ott voltak Taksonyból, jelen volt a
Váci Egyházmegye főpásztora, Dr. Beer Miklós püspök atya, az Esperesi Kerület papjai és esperese, Pásztor Győző
kanonok úr, aki ebben az éven aranymisés, azaz 50-éves papi jubileumát ünnepli.
Családias, bensőséges szertartáson vehettünk részt.
Mindenkor szükség van tanúságtevő keresztényekre, de a mai világban különösen. Ezt köszönjük meg Nándi
atyának.
(András atya)
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A HAGYOMÁNY EMBERE
Mannheim Mihály
– Kedves Matyi! Így szólítalak, hiszen mindenki így
ismer: „a Matyi”. Mihály miért Mátyás?
– A személyimben a Mihály név szerepel, de szüleim a
kereszteléskor második nevet is adtak, ez a Mátyás.
Ezért. – magyarázza.
Matyi csendes, szerény, zárkózott ember. Szabadkozik
érdeklődésem miatt, hiszen ő az egyik legrégebbi egyháztanács-tag itt, Dunaharasztiban. Szolgált Dr. Lajtos
József plébános atya idejében, majd most Láng András
plébános atya mellett.
– Pontosan nem is emlékszem, de Flóri bácsi (Nagy
Flórián kántor, szolgált 1972-től 88-ig – szerk.) idején
már egyháztanács tag voltam. Nem vagyok szervező
tehetség, én az erőmmel és a technikámmal
tudom segíteni az egyházközséget. A fizikai
munkában tudok résztvenni – említi Matyi
szabadkozva. – Hadd meséljek el egy
történetet. Én az első autómat a Simánditól
vettem. Tudod, az énekestől. Itt Harasztiban
lett kifizetve a vételár. Elszámoltuk magunkat, egy ötszázassal, ami akkor a legnagyobb
címlet volt, többet adtunk eggyel. Ő
átszámolta a pénzt, és visszaadta. Ráadásul
nagy szerény és barátságos is volt. Amikor
ezt valahogy szóba hoztam, nevetve ezt
válaszolta: „Üres kalász veti fel a fejét.”
Látod, neki is ez volt a véleménye –
mosolyog.
– Mindkét főtisztelendő építkező pap. Lajtos
atya, aki harminchét évig szolgált Harasztiban, és Láng András atya is, aki 1994.
augusztus 1 óta szolgálja a haraszti híveket.
A két pap idejében más volt a történelmi
háttér. Lajtos atya idejében nehezebb volt
talán a papi szolgálat, és a papok mellett
szolgáló civilek élete is? Hogyan emlékezel
Lajtos atyára, milyen a szolgálat András
atya mellett?
– Lajtos atya szervezőtehetség volt. Az ő
ideje alatt épült újjá az 56-os földrengés után
a nagytemplom. Az akkori idők rendkívüli
energiát és leleményességet igényeltek, ha
templomépítésről volt szó, és Lajtos atya
élete erről szólt. Láng András atya,
kinevezése óta, viszont renoválta kívül-belül a Szent
István templomot, megvalósult a gyönyörű templomkert
a Szent István szoborral, restauráltatta a Nepomuki
Szent János szobrot, felújította és bővítette a Szent Imre
kápolnát, rendbe hozatta a főplébániát, felújította a
taksonyi templombelsőt, és létrejött a mintaértékű
templomi környezet Taksonyban. Lajtos atyával
különben igen bensőséges volt a kapcsolatom,
magánemberként is sokat segítettem neki. A
körülményeket tekintve azt mondom, én kisember
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voltam, nekem nem tudtak nagyon ártani. A rendszerváltozás után azonban, talán könnyebb volt papnak,
templomba járó embernek is. A papoknak mindenkor
szüksége van a civil segítségre, nemcsak fizikai támogatás, hanem erkölcsi, lelki támasz formájában is.
Amikor megszólítottam Matyit a leendő interjú miatt,
első kibuggyant mondata ez volt: „Sváb vagyok,
katolikus és paraszt, annak idején mindháromért sokakat
üldöztek.” A magyar közelmúlt esszenciája. Ő mégis
olyan ember, aki gyakorolja szülei foglalkozását, többnemzedékes családban él, megőrizte hitét, ősei hagyományait.
– Angela, én az iparban is dolgoztam, negyvenhárom

évet – veti közbe. A vasas szakmában dolgoztam,
autójavító voltam. A paraszti életformába akkor tértem
vissza, amikor visszakaptuk a földeket.
– Ám a gyermekkorod úgy telt el, hogy a család a földet
művelte. Parasztcsaládból származol.
– Édesapám és édesanyám nagyon keményen dolgoztak,
a saját földjükön, majd a téeszben. A kolhozosítás előtt,
a 60-as évekig magángazdálkodók voltak. A mamám is
rengeteget dolgozott. Gépeink nem voltak, ló vontatta az
ekét. Vetőgép azért volt, amit szintén ló húzott. A
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kaszálás kézi munka… Igen keserves idő volt, nincsenek
róla jó emlékeim. Nehéz dolog, hőség, nem volt semmi
komfort. Aratáskor szúrt a mácsonya a gabonában…
gyötrelmes munka volt. Nagy összefogásra volt akkor
szükség, hogy a családok talpon maradjanak.
– A nagycsaládok együtt dolgoztak?
– Nem volt kaláka, mindenki egyénileg oldotta meg a
munkát.
– Te magad is kaszáltál?
– Próbáltam. Igen, tudok kaszálni, de egy porcikám nem
kívánta. Egyesek azt mondták, hogy meg lehet szokni,
de ahhoz kitartás és fizikum kell, én pedig nem voltam
nagyon erős testalkatú. Késői gyermek voltam, közbejött
a háború, talán nem is volt elég élelem, nem tudott
édesanyám úgy táplálkozni, ahogy kellett volna. Ne
legyünk elfogultak, nemcsak az oroszok, a németek is
elvitték az ennivalót, nekünk nem maradt. Ezek is, azok
is enni akartak. Nem voltam jó fizikumú, és akkoriban
nem is szerettem ezt a paraszti munkát. A kisujjam sem
kívánta, nem akartam én paraszt lenni. A barátaim már
kimosakodva, kiöltözötten várták, hogy bejussanak a
moziba, mi meg akkor jöttünk haza fáradtan, izzadtporosan. Röstelltem magam.
– Mit termeltetek akkor?
– Hát, ami a hagyományos … Gabonát, kukoricát, és
állataink voltak. Két lovunk, három-négy tehén,
hizlaltunk bikákat.
– Édesapád, édesanyád, milyen korúak voltak, amikor
történt a téeszesítés?
– Bőven aktív korúak voltak. Utána bejártak a téeszbe.
Én éppen a földvesztés miatt mentem a szigethalmi
karosszérialakatos szakiskolába. Igen, annak idején a
termelőeszközöket, akinek volt, a gépeket, kocsit, lovat
is be kellett adnunk a téeszbe, és főleg a földet.
– A vasas szakmát aztán a téeszben gyakoroltad?
– Nem, először rövid ideig a Ferencvárosba jártam fel,
majd Csepelre, egy fuvarozó céghez, ahol 43 évet
töltöttem. Csepelen, ahol a bulgárkertészek voltak, oda
telepítettek három nagy fuvarozó céget. Az egyikbe
jártam dolgozni. Majd a rendszerváltozás után, a magánosításkor itt, az iparterületen helyezkedtem el egy
cégnél öt évig. Hálás vagyok, hogy kaptam munkát,
hiszen nem voltam már fiatal. Onnan jöttem el nyugdíjba.
– Hogyan jártál fel Pestre dolgozni?
– Volt már kocsim.
– Aztán mégis visszatértél a régi életformához, amikor a
földet visszakaptad. S a régi tudásból forrásozik a
mostani munkád.
– Az apósom sokat segített a kezdetben. Ő most
kilencvenegy éves. A feleségem is paraszti származású,
nagyon dolgos, ügyes asszony. A szülei mezőgazdászok
voltak, édesapja fogatos volt a téeszben. Apósom
nagyon szerette a lovakat. Be akarták szervezni
traktorosnak, de ő nem akarta a lovát átadni másnak, s
így nem lett traktoros, hanem maradt a lónál. Amíg
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anyósom élt, a nejem is nagyon jó munkaerő volt. Most
leköti a háztartás.
– Te is szereted a lovakat?
– Igen, szeretem ezt az okos jószágot, ültem is hátán,
hajtottam is.
– A tehénhez is értesz?
– Nem, az az asszonyok dolga volt, édesanyámé. A
korábbi időszakban a tejet házhoz hordtuk, később pedig
bevittük a tejcsarnokba. A Fő úton volt a tejgyűjtő.
– Milyen volt a régi időkben egy parasztporta?
– Az istálló nagyon fontos kellék volt, ahol az állatokat
tartottuk. A padláson az értékesebb vagy romlandóbb
takarmányt tároltuk, például a lucernát, és volt a szérüskert, ahol, ha nem volt elég nagy kertje a gazdának, el
volt vermelve például a marharépa, amit szükség szerint
hazahordott. Mindenkinek megvolt a maga szérüskertje.
– Mit jelent ez a szó, szérű?
– A szérüskertben végezték a családok a cséplést.
Behordtuk a gabonát kévében, ott asztagba raktuk, s ott
lett kicsépelve. A szalma maradt, a gabona ment a padlásra, amit aztán a Rákosi-időkben szerettek „lesöpörni”.
A szérüskert ott volt, ahol most a Bezerédí lakótelep. A
cséplést az állami gazdaság által delegált cséplőgéppel,
traktorossal végeztünk, és cséplőmunkásokkal, akik kiszolgálták a cséplőgépet, napszámosokkal, akik nem
pénzt, inkább terményt kaptak.
– És télen lovaskocsival hordtátok be a szérüskertből a
szalmát…
– Igen, volt, hogy jó vastagon átfagyott, nehéz volt a
boglyát megbontani.
– Tudod-e, Matyi, hogyan, mikor kerültek ide a Mannheimek, Dunaharasztira?
– Annyit tudok, hogy eredetileg Magenheimek voltunk,
és a taksonyi historia domusban történt a Magenheim
név módosulása Mannheimre, talán elírás miatt. A
családfánkat Jacobus Magenheim taksonyi ácsig tudom
visszavezetni, kb kétszáz évre. Apám, édesanyám, a
nagyszüleim már Harasztiban laktak, és földműveléssel
foglalkoztak. Édesapám is a Jakab keresztnevet viselte,
édesanyám Leéb lány, Magdolna. A tájházban van a
családról egy fénykép, amikor papám még kis lurkó volt.
– Nagycsaládok voltak, sok gyermekkel?
– Papámék négyen voltak, mamámék csak ketten.
Nekem két nővérem volt, ők már nincsenek, nagy volt a
korkülönbség köztünk.
– A szüleid beszélték még a sváb nyelvet?
– Ők még igen. Hogyne. Én is megtanultam gyermekkoromban. Vannak még itt, hasonló korúak, akik tudunk
a szüleink nyelvén egymással kommunikálni. Otthon
svábul beszéltünk. Német irodalmi nyelven perfekt nem
beszélek, de sokat értek, és meg is értetem magam.
Jártam kinn már négy-öt alkalommal Németországban,
és hasznát veszem a sváb nyelvtudásomnak. Próbálom
magam képezni. Elmondtam kint, hogy Duna-sváb
(Donauschwab) származású vagyok, Magyarországról,
és nem beszélem tökéletesen a nyelvet (ha a négy év
orosz helyett a németet tanulhattam volna, valószínű,
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hogy a nyelvtanhoz is jobban konyítanék). Kaptam egy
német kalendáriumot kint, azt szívesen és haszonnal
forgattam. Annak a hátoldalára rá volt írva „Schwäbische Kinder lern’ Deutsch”, és ezt felnőtt fejjel komolyan is vettem.
– A svábok hűséges katolikus nép. Nálatok, a családban
milyen keretet ad a vallás, mennyiben itatja át az
életeteket?
–Nagyon vallásosak voltak, főleg a mamán, de a papám
is. A vasárnap szent volt, akkor embernek, állatnak
pihennie kellett. Megadtuk a vasárnap módját a munkaszünettel és a szentmisén való részvétellel. Ezt zömmel
be is tartottuk. Ha olyan ínséges idő volt, hogy például
nem esett az eső, és a tehenet el kellett vinni valahova
legeltetni, akkor az ember vitte magával az imakönyvet,
és úgy tartotta meg a vasárnapot.
– A hétköznapok?
– Ebédnél, ha otthon voltunk, nem a határban, akkor a
feszület előtt imádkozott közösen a család. Svábul
mondtuk a Miatyánkot, az Üdvözlégyet.
– És este Biblia-olvasás?
– Télen, azt is inkább a mamám. Eszembe jutott egy régi
emlék. Karácsony táján, amikor nem volt már annyira
sok munka, a paraszt ekkor „nyaralt”, a szomszédból
kért kölcsön a mamám egy Bibliát, ami méretes könyv
volt, nagy gót betűkkel volt írva, hogy szemüveg nélkül
is lehessen olvasni. Nagyon szép grafikák, talán
fametszetek, voltak benne, a mai napig emlékszem
ezekre a szép képekre! Muzeális darab volt ez a Biblia,
talán az első telepesek hozhatták még magukkal. Nagy
kár, hogy elveszett. Emlékszem még, hogy este az
ágyban énekelték, magyarul, svábul, a szenténekeket,
amikor nem voltak rettentő fáradtak.
– Haraszti elég zárt közösség lehetett valamikor …
– Igen, lehet mondani. Manapság viszont fellazultak a
dolgok. Úgy mondták régebben, hogy Harasztiba a
magyar gyerekek átjöttek Bugyiból, Némediből svábul
tanulni, és fordítva is igaz volt, a sváb gyerekek
átmentek magyar nyelvet tanulni a szomszéd településekre. Jellemző családi történet:. Mannheim nagypapámat kérdezték: – János bácsi, anyanyelve? – Matyar.
– Állampolgársága? – Matyar. Ide húztunk. Ez a hazánk.
– A sváb nemzetiség erősen vallásos, ez meghatározza a
hűséget, lojalitást. Ezért is mondhatta nagypapád, hogy
ő „matyar”.
– Igen a sváb szorgalmas, hűséges népség. De a háború
után, a kollektív bűnösség terhével sokakat kitelepítettek.
Aki nem magyar anyanyelvű volt, vagy esetleg volksbundista, azokat kitelepítettek. Úgy tudom, a KeletEurópából kitelepített sváboknak Dr. Konrad Adenauer
kancellár köszönetet mondott a Németország újjáépítésében való résztvételükért. Nem voltak annyira
képzettek, mint a helybeliek, de szorgalmasok voltak.
Ha nem lett volna a téeszesítés, akkor tovább tudtak
volna fejlődni. Hallottam, hogy Soroksáron, már a
háború előtt volt csempézett istálló. A soroksáriak
törekvő és büszke emberek. A krumplit, vesszőkosárban,

48

2011. Szent István
patak vizében mosták meg, hogy szebb legyen, jobban
lehessen eladni. Még egy egy ideillő szóbeszéd, hogy a
vagon
oldalára,
amelyben
kiszállították
őket
Németországba, felmeszelték, hogy „Isten veled
Budapest, mosott krumplid többé sose lesz”. A kezdeti
időszakban ott sem volt kolbászból a kerítés.
– Én úgy tudom, hogy Harasztiban nem volt Volksbund.
– Igaz, de lumpenek próbálkoztak vele. Földváry Aurél
főjegyző azonban erőteljesen fellépett ellenük, rájuk
küldte a csendőrséget, és nem tudtak szervezkedni. A
szüleimtől hallottam ezeket. Ennek köszönhetjük, hogy
itt nem volt olyan súlyos a kitelepítés.
– Mint például Taksonyban vagy Soroksáron… Itt az
emberek a zsidóikat sem engedték elvinni.
– Egy csomó gondolatot ébresztesz bennem. A szülői
háznál a szomszédunk zsidó ember volt, és nagyon jó
viszonyban voltak a nagyapámmal. Mai szóhasználattal
– a befektetési tanácsadója volt ez az ember a
nagypapámnak. Nagypapám megkérdezte ezt a Filip
nevezetű zsidó embert, hogy „megvegyem a földet?”
Mondta, hogy „ha a fele pénzed megvan, akkor vedd
meg, mert te azt ki fogod tudni gazdálkodni.” És utána
törlesztett.
– Tehát nem volt ellenségeskedés…
– Sőt, itt mindenkinek volt ragadványneve. Az apai
nagypapámat a Filip nevű szomszédról nevezték Filip
Hansnak, hogy tudják, melyik Mannheimről van szó.
– Mesélj nekünk a régi búcsúkról …
– Arra emlékszem, hogy összegyűltek nálunk a rokonok.
A búcsú ünnepe alkalom volt a családi együttlétre. Nagy
szegénység volt, így, legalább is a mi családunkban,
nem volt nagy eszem-iszom. Az biztos, hogy a búcsú, a
templom felszentelésnek ünnepe, polgári ünnep is volt.
A faluban zenés-táncos mulatságok voltak búcsúkor.
Megadták a módját a szórakozásnak. Több korosztály
volt együtt, és fúvószene volt. A szüleim jól tudtak
táncolni.
– Hogy működik most a gazdaságod, itt most csak kicsi
állatokat, baromfit látok…
– Nagy állatot itt már nem szabad tartani, és a malac is
kokomlistán van, csak csirkét, libát, kacsát tartok a ház
mellett. Amikor visszakaptuk a földet, és lettek gépeink,
kicsit könnyebb lett, s most már kedvem van ehhez a
munkához. Próbálok versengeni, hogy az én földem is
legyen olyan, mint a szomszédé.
– Milyen gépeid vannak?
– Traktorom van, eke, gabona- és kukoricavetőgép, tárcsa. Sajnos kombájnom nincsen, pedig az nagyon fontos lenne a földművesnek. A koromnál fogva talán már
nem is érdemes venni. Azt mondják a barátaim, tréfálkoznak, hogy vastag könyvet, télikabátot már meg kell
gondolni, hogy beszerezzünk… – mosolyog.
– Kívánok sok évet örömben, jó egészségben, az
egyházközségi szolgálathoz és munkádhoz egyaránt.
Kedves Matyi, köszönöm szépen a beszélgetést.
(Az interjút készítette Koczka Tamásné)
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ISTEN ÉLTESSE CECÍLIÁT!
Húsz éve alakult a dunaharaszti Szent Cecília kórus
Szabó
Józsefné
Paula,
alapító tag, a Szent Cecília
kórus titkára
– Kedves Paula, a kórus
születésnapja alkalmából kérdezlek, hogyan emlékezel, mikor volt az első próba?
– Húsz évvel ezelőtt, szeptember elején, szeptember első
vagy második hetében.
– Hogyan csatlakoztál a kórushoz?
– Rábenspeck Lajosné Erzsi hívott meg engem, akit régóta
ismerek. Ő szólt nekem, hogy van ilyen lehetőség, mit
szólok hozzá. Tudta, hogy vallásos családból származom,
így hívott engem is. Nagyon örültem, hiszen mindig
szerettem dalolni. Kórusban énekeltem általános és középiskolában, majd ez megszakadt, sok-sok év kimaradt, de
bizony nagyon hiányzott. Szeretem a zenét, magam is
zongoráztam, családtagjaim is játszanak hangszeren. Pedagóguspályát választottam, ott is szükség van az énekhangra.
És bevallom őszintén, ez a kórus, az ebben való résztvétel
vezetett vissza a templomba. Gyerekkoromban szigorú vallásos légkörben neveltek, anyukám nem engedte volna,
hogy vasárnap ne menjünk el szentmisére. Már akkor is
nagyon szeretettem az éneklést. Ezért azt válaszoltam azt
Erzsinek, hogy „nagyon szívesen”. Így indultunk el.
– Hogyan emlékezel az első próbára?
– A templom karzatán tartottuk, talán nyolcan jöttünk össze,
nyolc nő. Volt köztünk olyan, akivel ott találkoztunk
először. Később Lajtos atyától megkaptuk a plébánia
kertjében lévő kisházat és ott próbáltunk.
– Soroljuk fel az elsőket…
– Mohácsi Árpádné Mari, Vadász Adrienne, Vadász Lilla,
Németh Árpádné Nusika, Schindler Ignácné Regina,
Rábenspeck Lajosné Erzsi, Kindert Györgyné Marika,
jómagam és a kórusvezető, Mátrai Imre.
– Volt a kisházban hangszer?
– Imrének volt egy szintetizátora, annak a segítségével
próbáltunk, ez volt a gyakorlás, ahogy akkor neveztük. Két
szólamban énekeltünk, ahogyan a legegyszerűbb kottákban
le van írva. Jó darabig így ment.
– A gyakorlások elkezdődésével milyen hamar volt az első
miseszolgálat?
– Én úgy emlékszem, hogy nagyon hamar. Talán az első
hét után már fenn voltunk a karzaton. Középen álltunk, ott
énekeltünk, vezénylés nélkül. Az első közreműködésünk a
válaszos zsoltárokban volt, és együtt énekeltük a miseénekeket a kántorral. Imre a harmóniumnál ült ilyenkor, orgona akkor még nem volt a templomban. Minden vasárnap
énekeltünk.
– Milyen volt Imre és a csapat kapcsolata?
– Imre nagy lelkesedéssel fogadta a kezdeményezést,
annyira örült ennek! Erre emlékezem. Egészen kivirult, és
nagy szorgalommal, szeretettel foglalkozott velünk.
– Lajtos atya hogyan állt a dologhoz?
– Óriási volt az öröme, és ezt minden módon ki is fejezte. –
mosolyog. – Úgy szeretett minket! Lajtos atya kedves

szavakkal dicsért bennünket. „Kedves lányok, asszonyok,
ez olyan gyönyörű volt, mint az angyalok kórusa.” – így
beszélt mindig. Büszke volt ránk mérhetetlenül. Vendégül
látott minket a plébánián meg a nyaralójában, Csopakon.
Két alkalommal voltunk nála, a szőlőjében. Nagyon jól
éreztük magunkat. Kevesen voltunk, összesen három
autóval elég volt mennünk, abban kényelmesen elfértünk.
Lajtos atya nagyon szívélyes volt mindig; ettünk, ittunk,
strandoltunk, bográcsoltunk, énekeltünk, kellemes volt nála.
– Hányszor volt egy héten próba?
– Kezdetben egyszer, jó darabig. A napok változtak, attól
függött, Imrének milyen volt az elfoglaltsága. Imre két
egyházközségben szolgált, eléggé le volt terhelve.
Télen, a kisházban vaskályhát kellett fűteni, rossz lett a
levegő, kormosak lettünk mint a kis ördögök. Ha nagyon
hideg volt, egy-egy társunknál tartottuk a próbát, például
Mohácsi Marinál és Schindler Reginánál, valamint Imrénél
voltunk többször. Jó volt a hangulat, családias a légkör.
’98 őszén voltunk Altdorfban, az volt az első templomon
kívüli szereplésünk. A karácsonyt még Imre végigcsinálta,
és utána, következő év kora tavaszától már nem vállalta
tovább a foglalkozásokat.
– Abban az időben már férfiak is jártak énekelni.
– Nem sokan. Forstner Robi és Tömösy László jártak,
Fülöp Győző, Németh Árpád, Farkas Zsolt, ifjabb Velkei.
Ez a maroknyi csapat nagyon lelkesen szolgált, minden
vasárnap, ezt el kell mondanom. Imre a liturgiára fektetett
nagy hangsúlyt, egyéb szereplések az ő idejében nem
voltak. Azonban az Országos Cecília találkozókon a
budapesti Bazilikában már Imrével is minden évben
résztvettünk, ezért is lett a kórus neve Szent Cecília.
– Az Imre utáni intervallumban ti kértétek Fülöp Győzőt és
Németh Árpádot, hogy tartsák meg a próbákat?
– Látták ők is, hogy gazda nélkül maradt a kórus, így
vállalták, hogy megtartják a próbákat. Megbeszéltük,
sürgősen tenni kell valamit, hogy vezetőt szerezzünk.
különben szétoszlik a csapat. Úgy éreztük, kár lenne.
Tudtuk, hogy hosszú távon meg kell oldani a vezetést,
hiszen a fiatalok is elfoglaltak voltak, már akkor is. Abban
az időben Mohácsiné Mari már járt a Fővárosi Énekkarba
énekelni. Onnan ismerte Bánky Tamást, aki zenepedagógus,
képzett és óriási tapasztalattal rendelkező karnagy. Tamást
1999 őszén tudtuk megnyerni magunknak.
– A kórus tudását Bánky Tamás alapozta meg, fejlesztette a
mai színvonalra. Ő kezdett el foglalkozni hangképzéssel, és
igen igényes volt minden megszólalásra. Számunkra Bánky
Tamás jelenti a nagy korszakot. Hogyan történt a vele való
találkozás?
– Nem volt egyszerű, mert fenntartásai, komoly elvárásai
voltak Tamás bácsinak. Nem akart rögtön vállalni minket.
Hallott a kórusról, tudta, hogy lelkesek vagyunk, de azt
mondta, hogy nagy-nagy szorgalomra is szükség lenne.
Végül azt mondta, ha tényleg ilyen komolyan gondoljuk,
akkor hajlandó elvállalni a kórus vezetését. Amikor
megtudta a kórus létszámát, egy kicsit elszomorodott, s
rögtön kiadta az utasítást, hogy szerezzünk új dalostársakat.
Felmérte a helyzetet, mire tud építeni. És Tamás bácsival
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elkezdődött a kemény munka. Nagyon gyorsan fejlődött a
kórus, hallható volt a változás, és szépen gyarapodott a
kórus létszáma is. Az emberek már az Imre idejében is
nagyon örültek, hogy van a templomnak kórusa, és Tamás
bácsi idejében egyre jobb volt a visszhangunk.
– És Tamás bácsi igen kitartóan, következetesen, szigorú
pedagógiával foglalkozik azóta is a kórussal. Művész és
kiváló zenepedagógus. Tudja, hogy templomi kórus lévén
legfontosabb a miseszolgálat. Ám ezen kívül nagyon fontos,
a tágabb környezetbe való kilépés. Ez hogyan jelentkezett
Tamás bácsi programjában?

– A váci kórustalálkozókra minden alkalommal elmentünk.
Felvette Tamás bácsi a kapcsolatot Varga Lászlóval. Ebben
András atya is támogatott bennünket. A váci és bazilikai
szolgálatokon felül Gyöngyösön voltunk először, 2003-ban.
Tamás bácsi rendkívüli energiát táplál belénk, szívét-lelkét
beleadja a szolgálatba, igazi vezetőnk.
– Öt éve érkezett hozzánk Fazekas Tamás kántor, aki
átvette a kórus irányítását, bár az ő elfoglaltsága miatt
Tamás bácsi a mai napig helytáll a szolgálatban.
– Ahogy kántorunkat nevezzük, Kistamás, ő is lelkesen és
szeretettel foglalkozik velünk. Nagy a nemzedéki
különbség a két vezető között, és a kórustagok is idősebbek
nála. Persze ez nem akadály, hogy együtt dolgozzunk,
Kistamás ezt nagyon jól tolerálja.
Baráti szálak alakultak ki köztünk, és jó
szakmai kapcsolat. Jól tudunk együtt
dolgozni, létrejött a közös hullámhossz.
A felkészültsége hasonlóan magas
szintű, mint Tamás bácsié. Még tud
pluszt
adni
nekünk
jócskán.
Folyamatosan tud fejleszteni bennünket,
amit mi akarunk is, fogékonyak
vagyunk erre.
– Legkedvesebb emléked a húsz évből?
– Hát, nagyon nehéz, mert sok van.
Igazából nem is tudnék a sok jó közül
választani. Énnekem a közös szolgálat
folyamatosan élmény, és ez a lelki
épülésemet, épülésünket is adja,
feltétlenül.
Számomra csodálatos
dolog, hogy a Szent Cecília kórusban
énekelhetek, együtt vagyok olyan
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emberekkel, akiket igazán szeretek. Mikor kihagyás van, a
nyári szünetben, bizony péntekenként hiányérzetem van,
mert már mennék próbára. Alig várjuk a Szent István király
ünnepét megelőző első próbát.

Forstner Róbert, a Szent Cecília kórus korábbi tagja
– Kedves Robi bácsi, mikor kapcsolódtál be az énekkari
szolgálatba?
1997-től kapcsolódtam be az énekkarba, amikor elvesztettem feleségemet. 2004-2005-ig járhattam, aztán a
korom miatt hagytam abba. A ferenceseknél érettségiztem,
tanultam hegedülni 17 éves koromig, addig tanulhattam,
mert akkor elvitt a háború szele. Ismerem a kottát, jó
hallásom van, innen forrásozik a zeneszeretetem. Ez volt
számomra az alap. Emlékszem, hogy a létszám akkor
kezdett növekedni, amikor Bánky Tamás vette át a vezetést.
– Hogyan jellemeznéd a kórus különböző korszakait?
– Azt mondanám, ez olyan, mint a diák, amikor iskolába
jár… Először meg kell tanulni az alapokat. Az alapokat
Mátrai Imre vetette meg. Volt több énekkari tag mellette,
akik értettek a zenéhez, mint Mohácsiné, Bogenfürstné,
Szabóné Paula, a többiek inkább hallás után tanulták meg a
szólamaikat. Egyszerűbb szerzeményeket tanított az Imre.
A minőségi fejlődés akkor következett be, amikor átvette a
karnagyi szerepet Bánky Tamás. Amikor Imre abbahagyta,
mi, az idősebb tagok nógattuk Németh Árpit és Fülöp
Győzőt, aki akkor már gitáros énekkart vezetett, hogy
segítsenek áthidalni a helyzetet, ne széledjen szét az énekkar. A fiatalok vezetése fenntartó állapot volt, hogy ne
felejtsük el, amit már tudtunk.
– Bánky Tamásnak rengeteget köszönhet az énekkar, és
mellette kovácsolódott össze a mostani közösség, akik a mai
napig odajárunk.
– Tamás alakította ki ezt a színvonalat.
– Te milyen dalokat kedveltél, amikor még együtt
énekeltünk?
– Sok szép klasszikust énekeltünk a kórussal, de nekem a
leginkább kedvesek az Ave Maria-k. Több szerzőtől
énekeltünk Ave Maria-t, Gounod, Liszt Ferenc, Kodály.
Ezek állnak szívemhez legközelebb.
Schindler Ignácné Regina, a kórus korábbi tagja
Kedves Regina, húsz éves a Szent Cecília kórus, ebből az
alkalommal kerestelek meg téged, mint a kórus egyik
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alapító tagját, aki sajnos jelenleg, családi lekötöttséged
miatt, nem tudsz velünk énekelni.
– Az első foglalkozáson is ott voltál?
– Persze.
– Mi indított téged, kedves Regina, hogy zenei szolgálatra
jelentkezzél a templomba?
– Szeretek énekelni, az ének közelebb visz Istenhez. Már az
énekkar megalakulása előtt is feljártunk a kórusra páran, a
kántor, Mátrai Imre mellé énekelni. Összebarátkoztunk vele,
és mondtuk neki, hogy jó lenne templomi kórust alakítani.
Imrének is tetszett az ötlet, és felvállalta az ügyet. Az elején
heten vagy nyolcan, ha voltunk… Lajtos atya volt akkor a
plébános, hirdettük, hogy lehet jelentkezni, de sokáig nem
szaporodott a létszám.
– Talán ez a nehézség is kísérője a lelki újrakezdésnek,
amin keresztül ment a társadalom. Most már
talán könnyebb …
– Persze, egyetértek, akkor templomba sem
jártak ennyien. Most teli van a templom, hála
Istennek.
– Mivel nők voltak az alapítók, a kezdetekkor,
tudom, két szólamban énekeltetek, és miseszolgálatra korlátozódott a repertoár.
– Így van. A próbáinkat hetente tartottuk,
változó napon. A plébániakertben lévő kisházban gyakoroltunk, amely most a karitászcsoporté. Lajtos atya adta oda nekünk, hogy
gyakorolhassunk. Boldogok voltunk nagyon,
hogy elkezdődött valami Harasztiban. Lajtos
atya nagyon örült a kezdeményezésnek,
mindenben támogatott bennünket.
– Imre milyen énekeket válogatott megtanulásra, milyen volt a kórus repertoárja?
– Még most is énekeltek azokból az
énekekből… Imre alapvetően népénekeket
tanított, kezdetben kétszólamú, majd amikor
férfiak is jöttek, háromszólamú feldolgozásban.
– Mi volt az első, amit megtanultatok?
– Ahogy visszaemlékszem: Bárdos Lajos: Idők vezére,
Krisztusunk ének volt az első, amit Imre megtanított
nekünk.
– Milyen énekeket szerettél énekelni?
Szívesebben énekelek magyar nyelvű énekeket, őrzöm
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azóta is a kottánkat, ami volt az én időmben. Nyújtsd ki
mennyből, ó szent Anyánk, kezedet … – dúdolja. Szép volt,
nagyon jó visszaemlékezni.

Bánky Tamás, aki a kórus szakmai vezetője,
karnagya volt több mint tíz éven keresztül, és kitartó
munkával, nagy hozzáértéssel, lelkesedéssel megteremtette
a kórus mai zenei színvonalát, így foglalja össze tíz
esztendő pedagógusi ars poeticáját:
– A sors idevezérelt Dunaharasztiba, hogy ennek a
templomi zenélő közösségnek egy évtizedig vezetője
lehessek. Hálás vagyok az együtt töltött évekért. Tanárként,
azt mondhatom el, hogy a fejlődés kulcsa mindig nehezebb
és nehezebb műveket megtanulni, csiszolni kell az
énektechnikát egyénileg és az együttes éneklésben. Az
énekkar egyetlen hangszer,
közösen lélegzik, együtt
muzsikál. A szólamok nem
élhetnek önálló létet, mindenki figyel mindenkire,
akkor alakul ki a közös
produkció és élmény. Fontos, hogy a heti liturgiai
szolgálaton felül vállaljunk
egyéb szerepléseket is, amelyek mindig szakmai lökést adtak az énekkar tudásának. Erre nagy hangsúlyt
fektettem mindig, többször
jártunk Magyarország más
városaiban, és a kialakult
erdélyi testvérkapcsolat is
sok örömet ad nekünk. Az
énekkarral történő foglalkozásomnak három nagy
zeneszerzőnk adja meg a
lelki és zenei talapzatát.
Bárdos Lajos és Kodály
Zoltán, valamint kortársunk, Varga László, aki a Váci
egyházmegye zeneigazgatója, az Országos Cecília Egyesület (OMCE) igazgatója. Vele személyesen is kialakult jó
szakmai és baráti kapcsolat. Öröm volt, amikor a haraszti
Szent Cecília énekkart az egyházmegye egyik legjobb kórusának nevezte. Többször meghívott
bennünket Vácra, szentmise szolgálatra.
A legutóbbi alkalommal, amikor elénekelhettük Vácott is Gounod Szent Cecília miséjét, annyira tetszett neki az
énekünk, hogy felajánlotta, az ő kórusa
is megtanulja, és papi jubileumán, a
Váci Szent Cecília kórussal, zenekarral
együtt adjuk elő a művet Vácott.
Bárdos Lajos a katolikus zeneirodalom
atyja, Kodálytól pedig nemcsak egyházi,
hanem világi kórusműveket is megtanultunk. Emlékezetes kórusmű számunkra Kodály népdalfeldolgozása, az
Esti dal, nagyon szeretjük ezt a művet.
Kodály a magyar zenepedagógia alapjainak megteremtője. Varga László atya
pedig nemcsak zenei vezetője egyházmegyénknek, hanem maga is zene-
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szerző. Kedvenc kórusművem tőle az Imádunk Téged,
Krisztus. Olyan finomtónusú, zeneileg bonyolult, tiszta,
éteri zene, csak meghatottsággal tudom említeni; mindig
óriási élmény, amikor vezénylem. … Egyébként nagyon
szeretem még Gasparini: Adoramus te Christe művét.
El kell mondanom, hogy nemcsak a kórusnak kell folyamatosan tanulnia, hanem a karnagynak magának is. A
kóruspróbákat felkészülés előzi meg, meg kell tanulnom a
zeneműveket, a szólamokat, a kórusművek szerkezetét, a
szöveget. Mindig elmondom, most is ki kell emelnem,
hogy a kóruséneklésben a harmónián felül rendkívül
fontos a szöveg visszaadása, tehát a lélek mellett az
értelem működjön közre, hiszen a hívekhez, hallgatókhoz a szöveg tiszta és érthető visszaadása révén jut
el a mondanivaló.
Megszerettem ezt a közösséget az elmúlt évek során,
sok szép órát töltöttünk és töltünk együtt el. Összetart
bennünket a szolgálat öröme, amit szívvel-lélekkel felvállaltunk, és a zene szeretete. Ajándék a kórusnak,
hogy öt éve idekerült közénk Fazekas Tamás, kántor,
aki kiváló zenei felkészültsége révén átvehette tőlem a
stafétabotot, hiszen elteltek az évek. Sokszor gondoltam, hogy korom miatt vissza kell vonulnom, de itt
szeretném megerősíteni, hogy, ameddig erőm engedi, a
kórus és Tamás mindenben számíthat rám a jövőben is.
– Melyik kórusművet volt a legnehezebb elvezényelni?
Tamás habozás nélkül válaszolja: –Viadana. Exsultate
justi. Nagyon bonyolult zene, középkori olasz szerző
műve. Háromszor vágtunk neki a megtanulásának, mire sikerült.
– Kedvenced?
– Faure – Cantique de Jean Racine, amit francia szöveggel
énekeltünk el. Ennek zenéje nagyon a szívemhez nőtt.
Még megjegyzi: – Kár, hogy nem tudunk az írott betű mellé
hangos mellékletet adni. Itt szeretném meghívni a kedves
Olvasókat, hogy jöjjenek el október közepén a születésnapi
hangversenyünkre, ünnepeljünk együtt, hallgassanak meg
bennünket.

Fazekas Tamás, kántor, a Szent Cecília kórus
vezetője
2006. augusztus 1-én érkeztél szolgálati helyedre, tehát
téged is köszönthetünk. Dunaharasztiban egy régóta működő énekkar várt rád a szolgálati helyeden, olyan módon,
hogy Bánky Tamás karnagy úr – életkora miatt – át kívánta
adni a kórus vezetését.
– Arra szeretnélek megkérni, hogy foglald össze az elmúlt
öt évet, az együttműködésünket.
– Amikor idejöttem, nagy váltás volt az életemben, mint
minden fiatalnak, amikor elmegy dolgozni; s ha nem
sikerül a szülőhelyéhez közel munkát találnia, akkor, ahogy
én is, új közösségbe kerül. Az elmúlt öt év alatt sok tapasztalatot gyűjtöttem, sokat „öregedtem” lelkiekben talán
bölcsebb is lettem.
– Kicsit visszatérve, ahogy idekerültél szolgálati helyedre,
szembesültél azzal, hogy fiatalként vezetője lettél egy
idősebb korosztályt képviselő, érett közösségnek.
– Bizony, az embernek már huszonhárom évesen olyan
bölcsnek kell lennie, hogy azt egy idősebb ember el tudja
fogadni. Egymástól tanulunk, és egymás értékeit próbáljuk
minél jobban erősíteni. El kell mondanom, hogy tisztelem
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minden tagját. Szeretném megőrizni ezt a közösséget,
amely rám bízta magát. Nagyon fontos, hogy összetartsunk.
– Karvezetőként milyen jövőbeni elképzeléseid vannak? Mit
szeretnél fejleszteni, megvalósítani?
–Szeretném továbbra is ápolni meglévő kapcsolatainkat, az
együttműködést Erdély, Szigetszentmiklós, Budapest, Halásztelek, Vác éneklő közösségeivel. A legszorosabb barátság és együttműködés a budapesti Szent Rita kórussal
alakult ki. Szeretném gyarapítani amúgy is bő repertoárunkat. Másik célom, hogy fejlesszük az együtténeklést,

a hangképzést, a kórusszólamok egymásra figyelését; a dinamikát, az énektechnikát kívánom javítani, és szeretném, a
memoriter darabok számát megemelni, tehát nem lapról
énekelni, hanem kívülről. Jobb így az összhang a kórus és a
karnagy között.
– A próbákon tapasztaljuk, hogy a hangképzésre igen nagy
hangsúlyt fektetsz…
– Igen, ez elsődleges dolog. Minél jobban meg kell
dolgoztatni az emberek ének- és beszédhangját, úgy lehet
kihozni a lehető legtöbbet. Tudatosítani szeretném mindenkiben, hogy használja ki maximálisan a teste, hangszalagja
adta lehetőségeket. Így sokkal magabiztosabb lesz maga a
személy. Ezért szoktam olyan nagy hangsúlyt fektetni a
beéneklésre, hiszen azon alapszik a későbbi produkció. Jó
lenne még megbeszélni a tanult darabokat, a kort, amelyben
születtek, a szerzőket. Ha utazunk, nagyon fel kell készülni,
hogy ezekre tudjunk alapozni a későbbiekben. A fejlődés
foka azonban nem távolságban mérhető; nekünk az a legnagyobb feladatunk, hogy itt helyben helytálljunk,
szolgáljunk a szentmiséken.
Még feltétlenül meg szeretném említeni, hogy a légkör,
legnagyobb részt, egy emberen múlik, s ez Láng András
plébános atya. Lehetőségéhez mérten mindenben támogat
bennünket. Ötödik éve vagyok itt, ezt megtapasztaltam.
Amennyit ideje megengedi, jelen van minden közösségben,
hangversenyen, megbeszélésen, munkálatokban és figyelemmel kíséri az életüket. Ha kell, messzire is elutazik,
csakhogy a közösségeiről megbizonyosodjon, jól érzik
magukat, és velük együtt kicsit kikapcsolódjon, példa erre a
taksonyi énekkari kirándulás, vagy izguljon értünk, Szent
Cecíliáért, mint a legutóbbi kiskunfélegyházi éneklésünk
alkalmával ezt tette.
(Koczka Tamásné)
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Az Egyházközségi testületek megújítása kapcsán
Milyen eredményt hozott a megújítás?
Örömmel számolok be az elmúlt fél év látható eredményeiről.
Az egyházközségek anyagi alapjának megteremtése érdekében, mindhárom egyházközségben megszerveztük az
egyházi adó (egyházközségi hozzájárulás) szélesebb körű beszedését. Taksonyban aktivizáltuk (felélesztettük) az
alapítványt.
A Rákóczi Ligeten a templomkert és a plébánia alaposabb rendbetétele kezdődött el.
A Dunaharaszti nagyplébánián önkéntes munka keretében leburkoltuk az udvart és rendbetettük a kertet. A
templom tetőzetén elkezdődött a hibák kijavítása.
A Taksonyi templom csatornázatát kicseréltük, kútgyűrűket helyeztünk el a templom körül a lezúduló víz
befogadására. A kápolnát, a sekrestyét, a mosdót kifestettük és kicseréltük a régi linóleum padlózatot elegáns új
burkolatra.
Bízom abban, hogy ez a lelkesedés folytatódik, amely nemcsak a látható épületek felújításából áll, hanem a hitélet
felpezsdítését is szolgálja. Ilyen esemény volt Családi nap Pünkösd hétfőjén, Az idősek napja, a KARITÁSZ tábor, a
200 főt számláló Szentjánosbogár tábor.
(András atya)

*****

A taksonyi Szent Anna énekkar tagjai
július elején a Mátra hegység
fennsíkján, Falloskúton nyaraltak.
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Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Hírek
A – húsvét előtti – 2011. április 3-10-ig tartó tartós élelmiszergyűjtés a Dunaharaszti Szent István és Szent Imre
Egyházközségek (a nagytemplomban és a ligeti kistemplomban gyűjtött) adományai alapján:
31 kg tésztaféle, 13,5 kg rizs, 53,5 kg liszt, 5 kg búzadara, 14 l étolaj, 7 kg lencse-bab, 55 kg cukor, 1,5 kg margarin,
3 kg vegyes édesség, 36 db konzerv, 3 l tartós tej, 2 kg mosópor, 1 l mosogatószer. A templomokban összegyűjtött
adományokat – a Katolikus Egyház adományát – 18 családhoz és a Bárka közösségnek vitte el személyesen három
karitász-tag. Köszönet az adományozottak nevében a jószívű adakozóknak!
Ha készpénzt adnak, kérjük, hogy a Fő úti Szent István templom Szent Antal-perselyébe tegyék, vagy személyesen
adják oda a karitász pénztárosának.
Köszönjük a Vögele Áruház által fölajánlott reklámtáskát, a csomagolásban-szállításban remek szolgálatot tett.
Köszönjük szépen Hoffer Beáta gyönyörű szavalatát és a Szent István Kórus szép zenei szolgálatát, amellyel május
8-án, az Idősek Napján örvendeztették meg a Szent István templomban az egybegyűltek szívét.
Köszönjük szépen a Ruff-pékség finom pékáruját, amelyet az agapéra ajánlott föl.
Május 27-én vendégünk volt a plébánián Martos György a Váci Egyházmegye Karitászának igazgatója. Biztató
szavai mindnyájunknak jól estek és sok praktikus tanáccsal is szolgált. Azt ajánlotta, hogy hívjuk meg karitásztagnak a „friss nyugdíjasokat”, hiszen ők még tele vannak aktivitással, munkakedvvel, mert az idén ’tízéves
karitászcsapat’ egy része már idősebb testvér.
Várunk karitász-tagnak, aki nemrég mentél nyugdíjba, de egyébként tele vagy vitalitással, jókedvvel, tenni-, segíteni
akarással, és szabadidővel is rendelkezel!
Szükség van Rád, hogy együtt dolgozzunk Jézussal és az Egyházzal az Atya dicsőségére! Szolgálatunk színes, amit
éppen az Úr Jézus vár tőlünk, és nagy megtiszteltetés, ha Ő hív meg munkatársának a szolgálatra! Ugyanakkor
egészen más jellegű a segítségnyújtás, a gyakorlati szeretetszolgálat közösségben, mint egyénileg. A közösség
erejében minden más fényben látszik, ugyanakkor alázatra is tanít, hiszen a szolgálatot a karitász (nem a magunk)
nevében végezzük, így a dicséret, a dicsőség egyedül a Jóistent illeti meg.
Minden hónapban, az utolsó pénteken, délután négytől találkozunk a Fő úti plébánián. Jézus vár Téged!
Ruhaosztás/ruhaátvétel lesz:
augusztus 5-én, 12-én, valamint szeptember 2-án, 9-én és 16-án 16.30-18 óráig a Fő út 73-ban (a Főplébánia
mellett), az érdeklődőket szeretettel várjuk!
Köszönetet mondunk Dunaharaszti Város képviselőtestületének, akik a civil szervezetek számára kiírt pályázat
elbírálásakor támogatásban részesítették a Szent Erzsébet Karitász Csoportot!

Július 18-22-ig karitász-tábor
volt a Főplébánián, ahol 126
gyermek vett részt a változatos
programokon.
Köszönetet szeretnénk mondani
Dr. Szalay László polgármester
úrnak, aki méltányolta célkitűzéseinket, és így támogatott, segítségével
megvalósíthattuk
a
karitász-táborban részt vevő
gyermekek ízletes főétkeztetését.
Haraszti Erika humánintézményvezető szívélyes segítségét is
hálásan köszönjük. Isten áldása
legyen az életükön és a
munkájukon!
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Külön köszönjük azoknak a segítőknek (fiataloknak és felnőtteknek) a részvételt, akik lelkes munkájukkal, bátorító
jelenlétükkel sikerre vitték a karitász-csoporttal együtt a karitász-tábor megvalósulását: Ambrus István (és Csenge
lova), Bácsi Böbe és Rábenschbeck Erzsike (a Foltvarázslókból), Bartha Borbála, Gintner Ábel, Orsi, Hajna,
Kinga valamint Bence és Cecília (a filmvetítésben), Farkas Anikó Hedvig, Fazekas Tamás kántor, Helméczy
Johanna Károly és Richárd, Hoffer Krisztina, Horváth Pálné, Inczéné Molnár Ágnes, Kettererné Bauer
Mónika, Kovács Ilona, a taksonyi Kreisz Máté és Mátyás, Kreisz Nina, Kurucz Ilona, Mészáros Veronika,
Páldi Melinda és Tamás, Rónai János (és Baba lova), Sárospataki György, Szabó Noémi és Virág, Szokontor
Szilvia, Tóth István és nem utolsósorban a Haraszti Íjászklub, a Kalmár Szikvíz és a Ruff Pékség támogatását
és részvételét. Külön köszönet a mosogató, szerelő, gyermekvigyázó édesapáknak, édesanyáknak, nagyiknak!
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DUNAHARASZTI SZENTJÁNOSBOGÁR TÁBOR
2011. július 11-17.
Gyermekeink közül négyen vettek részt Szentjánosbogár táborozáson az elmúlt években. Több mint
húsz családdal ismerkedtek meg. Találkoztak más élethelyzetben lévő emberekkel. Néhányan a
szükségükből adtak, mások a bőségüket osztották meg. Mindig nagy szeretettel emlékeztek a
befogadó családokra.
Az életben gyakran nem annak viszonozzuk a kedvességet, akitől kapjuk, hanem valaki másnak.
A bogártáborban a szállásadás erről szól. Úgy köszönjük meg a gyermekeinket befogadó családok
szeretetét, hogy mi is megosztjuk otthonunkat a fiatalokkal. A táborvezető elmondta, nehéz szállást
találni ennek a korosztálynak, hiszen sok a bizalmatlanság az emberekben. Mi kedves, tisztelettudó,
értékes fiatalokkal találkoztunk. Voltak állandó vendégeink, néhányan egy-két éjszakára kértek
szállást. Ők nem fértek bele a tábori keretbe, viszont szerettek volna találkozni az ismerősökkel és
barátokkal.
Sokat beszélgettünk vendégeinkkel a célokról, a kapcsolatokról. Többször megfogalmazták, hogy
bizalmat kérnek az idősebb korosztálytól. Kamaszként, fiatal felnőttként másképp látják a világot, de
vágyódnak az értékes keresztény életre. Sokan átéltek már komoly problémákat, keresik az élet
kérdéseire a választ.
A mi válaszunk a szeretet teljes elfogadásban rejlik. Az elfogadás nem mindig azonos az
egyetértéssel. Felelősségünk, hogy példaként éljük a keresztény értékeket, bátorítva, biztatva őket.
Akkor is érdemes, ha a világ nem ezt reklámozza.
Legyél szentjánosbogár ebben a világban! Erre törekednek ezek a fiatalok.
Boldog vagyok, hogy részese lehettem az örömüknek és annak az összefogásnak, amit a
Dunaharasztin élők tettek a Szentjánosbogárért!
Pákozdyné Varga Erzsébet

A bogártábor a nyár legjobban várt eseménye volt számomra. Minden évben új ismeretsègekre tehetek szert
a bogártársaim között ,jobban megismerhetem a régi ismerősöket, belecsöppenhetek egy másik család életébe,
mely nagyban eltérhet az én megszokott családi szokásaimtól, és nem utolsó sorban jobban megismerhetem a
Jóistent és magamat. Így évről évre tartogat újdonságokat, meglepetéseket ez az egy hét. Mivel idén helyiként,
kicsit segítőként is benne voltam már a szervezésben, úgy éreztem ez a tábor nem lesz olyan hangulatú, mint az
előzőek. És igazam lett. Nem volt olyan. Sokkal jobb volt. Egyszerre voltam táborozó ifjú, helyi segítő és
házibogár a családommal. Élvezhettem a tábor ideje alatt a segítségem gyümölcsét, a bogártársaim szeretetét,
közvetlenségét és bizalmát. Boldogsággal figyeltem és lettem részese annak, hogy a házunkat betöltötte a bogarak
vidámsága és fénye. Hálás vagyok Istennek, amiért Szentjánosbogárrá tett engem. Ha bármi gond, bú, baj vagy épp
öröm, boldogság ér erre a közösségre, ezekre a fiatalokra mindig számíthatok, és tudják ők is, hogy ez fordítva is
ugyan úgy működik. A tábor vége óta, ahogy járok, kelek a városban, mindig előbújik egy emlék. Mert ezek az
élmények a szívembe égtek. Köszönöm Bogárkák!
(Halász Ágica)
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Az én életemben az egyik csodálatos jó a Szentjánosbogár közösség. Egy gyerekekből,
fiatalokból és felnőttekből „véletlenül” verbuválódó csapat, amely akarva-akaratlanul a világ
jobbításán fárdozik... a maga bogár léptékében. Ugyanis a világ megváltásához nem kell uralni
egy országot, egy erős hadsereget, vagy mondjuk a tévéműsorokat. Éppen elég, ha egyszerűen
elvégzem, amire képes vagyok. Így változtat meg életutakat is ez a közösség. Olyan értékeket
ad át táborrol táborra egyik barát a másiknak, amik teljesebbé és igazabbá teszik az életet.
Ilyen a beszélgetésekben az őszinteség és a megértés. Az érintések, felszabadító ölelések. A
nyitottság, a rugalmasság, a fiatalosság, ami annyi mindent megkönnyít, annyi ember és ember
közötti falat, akadályt bont le. Nem a félelem uralkodik, hanem a szabadság és az öröm. Nem a
széthúzás a mindennapi valóság, hanem az összefogás. Meglátni a jót a másik személyében,
örülni vele az értékeinek. Túllépni magamon, hogy közelebb jussak a másikhoz.
Mintha itt újra tanulnám az emberi kapcsolatok nehéz leckéjét, azokat, amikre a világ nem
tanított meg. Mert máshová is elvisszük ezeket az értékeinket, a küldetésünkhöz hűen világít a
mi példánk a családban, az osztályban, a munkahelyünkön, az ismeretlenekhez való
hozzáállásunkban. Úgy láttam, aki hagyja magát, azt elvarázsolja ez a kis csoda, és onnantól
kezdve örömmel használja magára a külvilág szemében éppen találónak tartott „bogaras”
jelzőt. Így leszünk egyre nagyobb közösség.
Nem vagyunk tökéletesek, számtalan hibánk van, van hova fejlődnünk, de a közösség eddigi
20 éve alatt a táborok révén az ország minden táján megmutatta, hogy így is lehet: emberhez
méltón, Istenhez hűen is lehet élni. És így érdemes.
Köszönjük Dunaharasztinak, hogy helyet adott 200 bogár együttlétének: annyi sok örömnek,
nevetésnek, barátságnak, nagy, életet tisztázó beszélgetésnek. Csak a Jóisten tudja milyen
csodálatos dolgok indultak el ezalatt az egy hét alatt, mennyi-mennyi mag hullott termő
talajba. A Teremtőt, és az igazságos Bírót ismerve nem marad jutalom nélkül. Isten fizesse
meg!
Komáromi István

Három éve lettem "bogaras" és azóta az életem egyik legfontosabb része ez a közösség. Év közben hetente
tartunk összejövetelt a helyi klubtagokkal, akiket a legjobb barátaimnak mondhatok. Az ország más táján
élő bogarakkal a tavaszi és az őszi bogárbálon, a métabajnokságon és a rajzáson találkozhatunk, valamint a
nyári táborokban. Bátran írom, hogy a bogártábor mindannyiunk számára a nyár és talán az év legfontosabb
eseménye. Ez a hét az, ami igazán feltölt mindenkit, ennek a hétnek az élményeiből tudunk egész évben
táplálkozni, vagy ahogyan mi mondjuk: világítani. Kívülállóként az ember nem is gondolná, hogy mennyi
kegyelmet és szeretetet kaphat valaki egy hét alatt. A tábor első mozzanataként kis csoportokba osztanak be
minket. Ez azt jelenti, hogy az adott csoportba került 10-12 emberrel töltjük el az egész hetet. A nap nagy
része ugyanis kis csoportos beszélgetésekkel, játékokkal zajlik. Az esti misén is csoportok szerint ülünk és a
kötetlen esti programokon – előadás, táncház, teaház stb. – is általában egymás tárasságát keressük. A
szombat esti záró misén így mindig könnyes szemmel szorítjuk magunkhoz a csupán egy hete megismert
barátainkat, hiszen olyan szoros kapcsolatok alakulnak ki a mély beszélgetések, vidám játékok, zenés misék,
izgalmas sportversenyek, közös ebédelések alatt, amiről a hét elején még álmodni sem merünk. A tábor
másik fontos mozzanata az elszállásolás. Ugyanis minden évben helyi családoknál alszanak a táborozók. A
jelentkező családok általában 2-3-4 gyereket fogadnak be a tábor idejére. Vállalják, hogy a gyerekek kapnak
reggelit és vacsorát, valamint tisztálkodási lehetőséget biztosítanak nekik. Idén én egy olyan családhoz
kerültem, akik 15 fiatal befogadását vállalták. Nagy élmény volt ennyien egy szálláson lakni, és igazán
szívet melengető volt megtapasztalni, hogy ennyire önzetlenül, családtagként fogadtak be minket. Mind a
kétszáz táborozó nevében írhatom, hogy Dunaharaszti tökéletes helyszíne volt a 2011-es tábornak és igazán
emlékezetes hetet tudhatunk magunk mögött! Ez úton is köszönjük a befogadást, a nyitottságot, köszönjük,
hogy itt lehettünk! Isten fizesse meg!
(Stark Bernadett)
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A bérmálkozók csoportja a dunaharaszti Szent István templomban, 2011. május 29-én
***

A Dunaharaszti templom előtti
Nepomuki Szent János szobor felújítása
A több mint 300 éves szobrot a háború okozta
sérüléseiből 1993-ban hozták rendbe. Azóta
közel 20 év telt el és az időjárás viszontagságai
megrongálták ezt a nagyon szép történelmi emléket.
A Dunaharaszti Önkormányzattal együttműködve pályázatot adtunk be a szobor
restaurálására. A pályázatot megnyertük.
A felújítási munkálat július hónap végén
fejeződött be. Köszönet az Önkormányzat
dolgozóinak, akik a rengeteg adminisztrációt
magukra vállalták.
Most ismét eredeti szépségében díszíti
Nepomuki Szent János szobra megszépült
templom-kertünket.
András atya
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Dél-Dunás tábor Nyáregyházán
A Váci Egyházmegyében sok-sok év óta az ifjúság közösségi életének segítésére találkozókat és táborokat
szerveznek az egymáshoz közellakó egyházközségek részvételével. A mi településeink a Dél-Dunamenti Ifjúsági
Régió életébe kapcsolódtak be 2007 őszén, és azóta minden találkozón és táborban jelen vagyunk. A táborok
különösen kedvesek nekünk, hiszen ebben a régióban először mi szerveztünk tábort Dunaharasztin, 2008 nyarán,
Zalán atya noszogatására.
Az idén Nyáregyháza fogadott be minket július 26 és 31 között. Ez a kis település, amely idén ünnepli 600 éves
fennállását, csodálatosan szép és nagyon praktikus templomot és plébániát épített tíz éve. Ennek közösségi részei
tették lehetővé, hogy a 65 fiatal és 10 felnőtt az esős és hideg idő ellenére a kiscsoportos és össznépi programok
segítségével igazi családdá és otthonná váljon mindenki számára.
Az idei tábori téma a Váci Egyházmegyében az imádság – az imádság különböző módjainak megtapasztalása volt. A
helyi egyházközség tagjai, akik főleg a közösségi szentmiséken és esti imaalkalmakon csatlakoztak hozzánk,
örömmel említették, hogy milyen jó ennyi fiatallal együtt imádkozni, megérezni Isten szeretetét. Mi pedig, akik már
régebb óta segítjük ezeket az alkalmakat, mindemellett azt is látjuk, hogyan fejlődnek, növekednek ezek a fiatalok,
hogyan erősödik köztük is a kapcsolat, évről-évre mennyivel tudatosabban, felelősebben építik ezt a közösséget,
amely a régió 36 településéből már 30-at megérintett. Igaz, hogy egy-egy találkozón, táborban csak 15-20
településről gyűlnek össze a fiatalok, de a kezdeményezés célja pont az, hogy ezek a kislétszámú csoportok kapjanak
közösségi élményt, bátorítást a keresztény élethez. Dunaharasztit is egy állandó 6-8 fős csapattal képviseljük, és
szeretnénk kapocs lenni minden fiatal számára, aki szívesen megtapasztalja, hogy az Egyház élete hogyan épül
eggyé a különböző egyházközségekhez tartozó fiatalokban.
Mert együtt lenni jó!
Együtt lenni az imádságban és a sportban, a szentmisében és a játékban, a szentségimádás csöndjében és a tábortűz
nevetésében, a szemlélődés „semmittevésében” és a kézműveskedésben…
Jó megtapasztalni azt, hogy különbözünk, és tanulni ebből. Jó hálásnak lenni a vacsorát és fürdést biztosító helyi
családoknak. És jó beszélgetni, elfogadni a másikat, és elfogadottnak lenni – megérezni, hogy Isten szeretete hogyan
érint meg a másik emberen keresztül.
És ezért várjuk, hogy ősszel mikor találkozunk újra!
Gintner Orsi
az anyacsapat tagja
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Erdélyt látni és megszeretni…
Erdélyt első utazásunk alkalmával valóban megszerettük. Ez már több, mint
négy éve történt és most András atyának köszönhetően harmadik
alkalommal nyílt lehetőségünk férjemmel együtt Erdély csodaszép tájainak
és építészeti örökségeinek megtekintésére. Július 11-én egy busznyi
zarándok kelt útra András atya és Zentai tanár úr vezetésével, így
természetesen komoly szerepet kapott az út során a lelki feltöltődés is. Az öt
napos zarándokút alatt megtekintettük a tordai sóbányát, ellátogattunk
Csíksomlyóra, a kegytemplomba, a csodatevő Mária-szoborhoz, megnéztük
a Makovecz Imre által tervezett különlegesen szép templomot Csíkszeredán,
és eljutottunk egészen az ezeréves határig is.
Látogatást tettünk Brassóba, ahol a Fekete templom monumentális és hűs
falai után a hegyekben, a Keresztény-havasokban kerestünk menedéket a
perzselő nap elől. Félelmeinket legyőzve felvonókkal, majd pedig kisebb
hegymászást követően jutottunk fel a hegytetőre, de a kilátás mindenért
kárpótolt… Brassó gyönyörű város, csakúgy mint a környékbeli szász
városok, falvak. Alkalmunk volt, keresztülhaladva rajtuk megcsodálni őket,
Keresztényszigeten pedig egy német erődtemplomot is szemügyre venni. A
falvak sajnos már nem régi fényükben pompáznak, az mindenesetre látszott,
hogy a német lakosság ki- és a román lakosság beköltözése előtt milyen csodálatosak is lehettek. Zentai tanár úr
ismételten fantasztikus idegenvezetőnek bizonyult, és azt hiszem mindenki nevében írhatom, hogy most is ittuk szavait,
érdekes történeteit.

Külön öröm és felejthetetlen élmény számunkra, hogy olyan helyekre is eljuthattunk, melyek nem kifejezetten
turistalátványosságok, ilyen volt Pálpataka. Traktor vontatta szekerekkel tudtuk csak a hegyi falut megközelíteni, ahol
Bordi atya várt minket és mutatta be a község fatemplomát.
A programból természetesen nem hiányozhatott Korond sem, így az utolsó nap még mindenki elkölthette maradék
forintjait is. A zarándokutat Kolozsvár megtekintése zárta, majd búcsút vettünk Erdélytől. Reméljük azonban, hogy nem
örökre…
A zarándokutakról mindig picit más emberként térhetünk haza, ez most sem történt másképp. Az öt nap alatt sok mindent
sikerült átértékelni, a kapott lelki élmények jó időre feltöltöttek bennünket.
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Erdély magával ragadó varázsát nehéz e cikken keresztül az olvasók elé tárni, arról azonban nem szabad megfeledkezni,
hogy ehhez a varázshoz hozzátartoznak az ott élő magyar emberek is. Az ember ott érzi át csak igazán, hogy mit is jelent
magyarnak lenni…
Na és persze Erdély kevesebb lenne szállásadónk, Mátyás Gábor atya nélkül is, aki vendégszeretetével, jókedvével,
kitartásával és tenni akarásával mindannyiunk számára példát mutat.
Székelyvarság bejáratánál felállított óriási székelykapu homlokzatán olvasható az alábbi idézet, mellyel sorainkat zárjuk:
„Ki magosra néz, nem látja meg a rögöt lába alatt, s ki másra bízza földjét, elveszíti azt.”
Micheller Anita és Barna Tamás
A második erdélyi zarándoklat augusztus 5-én indult. A látnivalók és a programok majdnem teljesen megegyeztek az első
kiránduláséval. Sajnos, mi lekéstünk a tordai sóbányába való bejutásról az oda felé vezető úton. Így azt csak hazafelé
tekinthettük meg. A kirándulásunk nagyon sok szép élmények közül mi csak egyet szeretnénk kiemelni, a vasárnapi
szentmisét. Kezdetben úgy szervezte Zentai tanár úr, hogy Csíksomlyón lesz a kegytemplomban. Hosszas gondolkodás
után javasolta András atyának, hogy inkább menjünk néhány kilométerrel tovább, és egy kedves ismerősével Gergely
Géza atyával közösen mutatják be a szentmisét. Az Ő híveivel együtt imádkoztunk és énekeltünk. A liturgia végeztével
megismerkedhettünk a csíkszentmiklósi templom történetével. Az ismetető végén Géza atya elbeszélte, hogyan járt át a
gyimesi csángó magyarokhoz, hogy magyar szentmisén vehessenek részt. Elég veszélyes volt ez a vállalkozás, mert az
államapparátus ezt nem nézte jó szemmel. Egy nagyon barátságos és tisztalelkű atyát ismertünk meg benne.
Vendégszeretetére jellemző, hogy a szentmise után megvendégelt bennünket egy kis kürtöskaláccsal és egy pohár
innivalóval. Búcsú mondata érintett meg bennünket erősen:– Ha ezek után bármikor erre járunk, térjünk be hozzá, de nem
vendégként, hanem mintha haza térnénk.
Őszintén reméljük, hogy minden résztvevő hasonló lelki élményekkel gyarapodott, és reménykedik abban, hogy Erdélyt
és Székelyföldet mielőbbi újra láthatjuk.
Heil István és Ildikó

HIRDETÉSEINK
AUGUSZTUS 20-ÁN, A DUNAHARASZTI SZENT ISTVÁN TEMPLOM
BÚCSÚ ÜNNEPE LESZ.
SZENT ISTVÁN búcsú ünnepén az ünnepi szentmise délelőtt 9 órakor lesz.
Az ÚJ KENYERET az ünnepi szentmisén áldjuk meg.
A szentmise után a templomkertben a Szent István szobornál lesz a városi ünnepség kb. ½ 11 órakor.
TAKSONYBAN az utolsó FŐTÉRI ESTÉK zenei előadása szeptember 2-án, pénteken este 7 órakor kezdődik.
A TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA zenei este Taksonyban szeptember 10-én este 10 órakor kezdődik a római
katolikus templomban. Előtte a református templomban lesz az előadás este 6 órai kezdettel.
Az őszi időben a FELNŐTT HITTAN szeptember 7-én, szerdán este 6 órakor kezdődik a Dunaharaszti Fő úti
plébánián. Azokat a felnőtteket várjuk, akik szeretnének hitünkkel megismerkedni, keresztelkedni szeretnének,
akik csak meg vannak keresztelve, de még nem ismerkedtek meg hitünkkel, és elsőáldozók akarnak lenni. Ez a
foglalkozás kéthetenként van szerdán este 6 órától.
AZ ELSŐ BIBLIAÓRA szeptember 14-én, szerdán este 6 órakor kezdődik a Dunaharaszti Fő úti plébánián.
AZ ISKOLAI HITOKTATÁS szeptember 19-én kezdődik.
A VENI SANCTE (az ünnepélyes kezdő szentmise) szeptember 25-én, vasárnap délelőtt a szentmiséken lesz.
A BETEGEK SZENTSÉGÉT október 15-16-án, szombaton és vasárnap szolgáltatjuk beteg és idős
testvéreinknek.
A JUBILÁNS HÁZASPÁROK hálaadó szentmiséje
Dunaharasztin november 13-án vasárnap a ½ 11 órai szentmisén lesz,
Taksonyban november 20-án, Krisztus Király ünnepén lesz a reggel ½ 9 órai szentmisén.
AZ ADVENTI KARÁCSONYI KONCERT
Dunaharasztin december 4-én, vasárnap délután 4 órakor lesz,
Taksonyban december 11.-én, vasárnap délután 5 órakor lesz.
AZ ÉJFÉLI SZENTMISE EBBEN AZ ÉVBEN a Dunaharaszti nagytemplomban lesz korábban, éjjel 22
órakor.
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HÁROMPATAKA
Június végén a Székelyföld Szerelmesei Egyesülettel Székelyföldre
indultunk, hogy megtartsuk éves közgyűlésünket, és ellátogassunk
Csándóföldre, a Gyimesek közé. Tudósításom azért kerül Krisztus
fénye lapjaira, mert az egyesületnek tizenhatan vagyunk Dunaharasztiból tagjai, ketten, a tudósítók – elnökségi tagok, többségében a
Szent Cecilía kórusból. Az éneklés szeretetén felül ennek az
egyesületnek a karitatív és kulturális céljai is összetartanak bennünket.
Tavaly felvettük a kapcsolatot a csángóföldi Háromkút falucska
vezetőivel, mivel a települést majd egészében elvitte a hegyekből
lezúduló, a község nevét is adó három forrás, mely akkor folyónyira
dagadt. A helyszínen láttuk az áradat pusztításának nyomait, a már
békésen csordogáló források partján az embermagasságnyi összehordott kőmennyiséget, egyéb emberi, természeti tárgyak tömegét. A házakon itt-ott ablakpárkányig látszott a víznyom.
Amiért segítségre siettünk: a falu iskolája, amelyet szintén megroppantott az áradat. Adományként könyveket és egy
írásvetítőt vittünk, amelyeket a II. Rákóczi Ferenc általános iskola igazgatója, Zsigmond Károly küldött általunk, illetve
magunk gyűjtéséből könyveket, ruházatot, számítógépeket. Pénzadománnyal már tavaly segítettük a települést, s nemcsak
mi, hiszen a háromkútiak baján segítendő összefogott az egész Kárpát-medence.
A helyszínen varázslatos táj fogadja az idelátogatót, a Nagy-Hagymás csúcsai, zöld legelők, amin tengernyi gyógy- és
fűszernövény illatozik, amelyekhez mi itthon csak pénzért jutunk hozzá a patikában, piciny tanyák, a hegyről lefelé
igyekvő Kisbékás és Háromkút pataka, valamint a Melegvíz, amely arról kapta a nevét, hogy télen sem fagy be, mivel a
hegy gyomráról előtörve hőmérséklete állandóan 5-6 fokos. Kb 40 fős csapatunknak szállást a gyergyószárhegyi plébános,
György Balázs atya adott, aki 7,5 hektár területet vett meg, hogy felépítse a Szeretetváros faházait, amiben 200 fő
gyermeket is tud nyaraltatni. György Balázs ajánlott fel „birtokából” építési telket ingyenesen az új háromkúti iskola
számára. A pénz összegyűlt az építkezésre, bízunk benne, az építési engedély is megérkezik a közeljövőben.
Megismerkedtünk a falugondnokkal (polgármester), Nagy Erzsébettel, és két segítőtársával, Mezei Viola Gyöngyvér
óvónővel, Imre Anna tanítónővel, akik közel huszas létszámú gyermekkel foglalkoznak helyben. A település óvodát és
alsótagozat négy osztályt működtet, remélhetőleg a jövőben is.
Koczka Tamásné

Visszatértem Székelyföldre
Egyesületünk június végi közgyűlése és a kirándulás
Háromkútra csodálatos, életre szóló élményt adott.
Megsokszorozott erőt éreztem magamban annak láttán, hogy
a segítséget milyen szívesen fogadták, és milyen szeretettel
láttak bennünket. Három hét elteltével ismét elindultam
Gyergyószentmiklósra, immár egyedül, személyes látogatásra.
Az elmaradott apróságokat rendezzük le – felkiáltással –, az
elnökhelyettessel Háromkútra mentünk, s már ismerősként
alig vártam, hogy megérkezzünk. Nagyon kevésnek bizonyult
az a pár óra, amit ott tölthettem. Talán hetek alatt sem
Böjte Csaba gyermekotthona
sikerülne megnézni azt a sok szép kézimunkát, kelmét,
népviseletet, amit a csángó asszonyok életük folyamán
készítettek, készítenek. Ágyneműiket, szőnyegeiket, ünnepi
viseleteiket mind maguk állítják elő, és büszkén használják, viselik, hisz gyönyörűek ezek a népművészeti darabok. A
júniusi közgyűlésünk ünnepi vacsorája után összegyűjtött pénzadományt átadtuk a falu megbízottjának, azért történt
mindez késve, mert nagyon nehezen megközelíthető Háromkút és a telefonok sem mindig működnek a térerő hiánya
miatt.
A következő uticélunk Szárhegy és Ditró között Böjte Csaba atya gyermekotthona volt. Nagyon örültem, hogy ismerős
fogadott: az intézmény vezetője Csergő Hajni boldogan mutatta be a szép otthont és elmondta, hogy több mint 400
gyermekről gondoskodnak az otthonokban. Nem csak bentlakó gyermekeik vannak, sok szegény családot is segítenek,
elkel minden adomány, megköszönik. Gyűjtött adományaink közül ruhákat adtunk át a gyermekotthon részére, és a
Dunaharasztból hozott a három darab írásvetítőből is jutott egy az itteni gyermekeknek. Beszélgetés közben kiderült,
Háromkútról is vannak gyermekeik, tanítási időben az otthonban laknak, hétvégeken viszik haza őket. Hajni férje
segítségével, Istentől kapott erővel és szeretettel gondoskodik a gyermekekről, összefogja és irányítja az intézmény
munkáját. Látogatásunk végén rádöbbentem, hogy a hétköznapokban rejlik a csoda, aminek alapja a szeretet és a törődés.
A jő Isten adjon erőt a mindennapokhoz.
Hollóssy Imréné
_
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ERDŐKÖN, MEZŐKÖN JÁRÓ….
A nyári hajnalok dicsérete
Alapjában véve elfogult ember vagyok: ha valamit vagy valakit megszeretek, azt nemigen engedem ki a szívemből.
Aki a természetben, a természetből él; képtelen az életet akárcsak elképzelni is a táj, a növények és az állatok nélkül.
És bár minden évszakot kedvelek, a legjobban a nyarat szeretem. Néha elgondolkodom az okán, de kézzelfogható
indok nem kerül elő. Mint amikor az ember megszeret egy másikat, és kismillió jó tulajdonságát felsorolhatja,
mégsem az a nyitja, miért pont ő. Csak a színek, az illatok, és az a vég nélküli szabadságérzet, ami mintha a szívből
hajtana ki válaszul. Leginkább a kora nyári hajnalokat szeretem. Kicsi gyermek voltam még, az ablakunk meg pont
kelet felé nézett, és minden áldott hajnalban suttyomban felkeltem, hogy megnézzem a napfelkeltét. Ha nem vették
észre, kiszöktem a kertbe is. Minden hűvös és nedves volt még a harmattól, és valahogy olyan friss és tiszta, mint
használat előtt a ruha. A színek élénken ragyogtak, a nap sugarai mélyebben… Jól megkülönböztethető ez a déli
napsütéstől, ami leginkább csak a dolgok felszínét érinti, azt viszont kifakítja és ki is égeti. De a hajnal más. Amikor
még olyan határozatlanul dereng, mintha a nap nem tudná eldönteni, felkeljen-e vagy nem; még az ég alja is olyan
furcsa színekben dereng, de a madarak már megszólalnak. Az ő énekükben pedig nincs semmi bizonytalanság; és a
mesés tisztaságú trillák varázslatosan visszhangoznak az ébredező világban. Később ez a csoda széjjelfoszlik:
felébred az ember, és mindenféle zajával elnyomja ezeket a hangokat. És ez eltart egész nap – de amikor a teremtés
koronája elfárad és elhalkul, a lombok mélye ismét megszólal. Az ember pedig, akinek már nincs ereje zajongani, ha
odahallgat, szívében csendes örömmel fedezi fel azt a békét és megelégedettséget, amit álló nap hajszolt hiába. Igen.
Meg kellene tanulni újra hallgatni – és aztán hallani.

Szarvaskaland
A kisteherautó monoton zajjal rótta a kilométereket. Azt nem lehet állítani, hogy „szinte hangtalanul suhant az úton”
– hiába no, ez a típus nem erre lett tervezve. De a célnak tökéletesen megfelelt, és a vezető fáradtan, de megelégedve
számítgatta magában, hogy mindent felpakolt, és már csak ennyi meg annyi idő, és hazaér. A sötét hegyoldalban
haladva nem is igen akadt társasága. Elálmosodott. „Nem, ezt nem szabad” – gondolta, és a figyelmét gondosan az
útra próbálta összpontosítani.
Hirtelen a kocsi elé ugrott valami. A fékre lépett, de alig tudott az úton maradni, rendesen megcsúszott. Szerencsére
tényleg nem volt forgalom rajta kívül. Ahogy megállt, az autó reflektorfénye riadt szempárban tükröződött vissza.
Egy szarvasünő keveredett elé, alighanem a meredek hegyoldalból rohant le. Nagyon meg lehetett rémülve, mert
egészen megmerevedett. Ahogy a férfi jobban szemügyre vette, azt is látta, hogy nemsokára kicsinyei lesznek –
talán csak egy nyugodt legelőt keresett magának. Az autóvezető első indulatában rá akart dudálni, de aztán
meggondolta magát: csak még jobban megrémítené. Átkapcsolta a reflektort tompított világításra, és az állat lassan
elindult – az aszfalton tovább. Az út egyik oldalán álló meredek sziklás falra már nem tudott visszamászni, a másik
oldalt meg szakadék, az alján kanyargó folyócskával. Nem volt másfele menekvés.
A sofőr először ingerülten csapott egyet a kormányra és rávillantotta a reflektort a szarvasra: az megtorpant,
megfordult és rámeredt. Nem volt ebben a pillantásban semmi más, csak valamiféle ártatlan tehetetlenség: „Mégis
mit akarsz tőlem?” A férfi megcsóválta a fejét, visszakapcsolta a fényszórót és a sebességet, és lassan, csendesen
indított. Így haladtak aztán jó ideig: elöl a szarvastehén kocogott, utána a kocsi. A vezető eleinte még dohogott
magában, hogy hiszen így ő került szorult helyzetbe, még próbálkozott is elhúzni az állat mellett, de ilyenkor az
mindig megállt és nem mozdult – a férfi pedig tehetetlenné vált ezzel az ártatlan szelídséggel szemben. Lassan
lecsillapodott benne minden feszültség és meg is kedvelte ezt az előtte poroszkáló kiszolgáltatott lényt. „Mintha a
testőre lennék” – gondolta, és elmosolyodott.
A hegyoldal ellaposodott, az út végül kiszélesedett. A meredek falat lankás domboldal váltotta fel. A szarvastehén
megállt. Már nem olyan rémülettel, mint a szűk szerpentinen – iramodni készült. De előtte még visszapillantott az őt
eddig kísérőre. Aztán elindult, neki a szelíd emelkedőnek. „- Menj csak, menj!” – bólintott a férfi. Aztán lassan,
óvatosan felgyorsította a kocsit, és hazafelé vette az irányt.
(A fenti történet alapja valós: egy kedves ismerősöm élménye a Börzsöny északi feléről, az Ipoly mentéből. Az
arrajárók figyelmébe! :)
Bánfalvi Bella
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Az imádság Teréz anya életében
Az imádság Isten keresése, találkozás Istennel, majd pedig a találkozáson túl
közösségre lépés vele. Az imádság által tehát az ember Istennel való közösségébe
belép, és így teljesen Őhozzá tartozik. Aki imádkozik az nincsen egyedül, hiszen
Isten végtelen oltalmában lakik, ahol megtapasztalja az Ő szeretetét és irgalmát. Az
imádság így egy egységgé alakul Isten és az ember között. A hívő egzisztencia az
imádságban összefogja önmagát az Isten előtt, aki minden valóságot meghatároz.
Teréz anya életében az imádság nagyon fontos volt. Mindennap átélte a Krisztussal
való egységét és ebből az egységből táplálkozott. Életében az ima nem más, mint teljes önátadás, teljes egység
Krisztussal. Teréz anya hitt abban, hogy az imádság tesz minket szemlélődőkké a világ szívében, így huszonnégy
órát tölthetünk jelenlétében, együtt az éhezőkkel, a ruhátlanokkal, a hajléktalanokkal, azokkal, akiket nem akarnak,
nem szeretnek, akikkel nem törődnek. Hiszen Jézus azt mondja: „Bármit tesztek e legkisebbeknek, nekem teszitek.”
Azért életének mindennapját imával kezdte és imával végezte el. Saját szavaiban ezt így fejezi ki: „Valójában
egyetlen igazi imádság létezik, egyetlen alapvető ima: maga Krisztus. Egyetlen hang létezik, amely a föld arca fölött
lebeg: Krisztus hangja. Az imádság tehát mindenekelőtt egység Krisztussal. Csak az imádság és a mély hit által
Teréz anya hatékonyabban tudta odaadni magát az önzetlen szolgálatban. Imádság nélkül nagyon szegénynek
tekintette az ember életét. Az Istennel való minden egyes találkozásában egyre jobban megtapasztalta azt, hogy
mennyire szereti őt az Isten. Ezt így mondja saját szavaival: „Az Atyaisten nélkül túl szegények vagyunk, hogy
segíthessünk a szegényeken, de ha imádkozunk, akkor Isten nekünk adja szeretetét. Nézd, a nővérek szegények, de
imádkoznak. Az ima gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. Csak ha imádkozol, akkor tudod igazán
szolgálni a szegényeket” Számára az imádság olyan volt, mint a vér a testben. Vér nélkül nincs élet a testben és
ugyanúgy, ima nélkül halott a lélek.
Teréz anya visszatérő kijelentései közé tartozott, az hogy az ima tiszta szívet ad nekünk. Megtisztítja szívünket és
csak a tiszta szív láthatja meg az Istent. Isten látása tesz képessé arra, hogy felismerjük Isten jelenlétét és működését
életünkben, hogy mindenben Isten kezét vegyük észre, és tetteire szeretetünkkel válaszoljunk. Leo Massburg által
készített interjúban Teréz anya így nyilatkozik az imádságról: „Az imádságban Isten beszél hozzám, és én beszélek,
Ő hozzá. Az imádságban a szív kapcsolódik a szívhez. Amikor Jézushoz imádkozom, akkor a szívem szól az Ő
szívéhez. Amikor az Isten anyjához imádkozom, akkor a szívem Mária szívéhez. Isten a szívünk csendjében szól
hozzánk, és mi hallgatjuk Őt. Aztán amikor egész szívünkkel szólunk, Ő hallgat minket. Ez az imádság.”
Teréz anya lelkiségében az ima válasz Isten vágyakozására, amely Jézus kereszten elhangzott felkiáltásában,
„Szomjazom”– fejlődött ki. Amikor házairól beszélt, mindig ezt mondta: „Adtunk Jézusnak egy új tabernákulumot.”
A folyamatos imádság folyamatos tanúságot eredményezett. Minden munkája, bármit tett is, az imádságnak, a szentáldozásnak, a Jézussal való egyesülésének a gyümölcse. Ennek köszönhetően tudott mindennap sokat dolgozni.
Teréz anya az imádságban a hallgatásra és csendre hív. A hallgatás, a csönd és a békésség tesz bennünket képessé
Krisztus hangjának meghallására. Ha behunyjuk szemünket, és elmerülünk a csendben, képesekké válunk Isten
látására. Két ablak a szemünk, amelyen keresztül belénk áramlik Krisztus és a világ. Legyünk bátrak, lelkileg erősek,
hogy be tudjuk hunyni a szemünket, s akkor kitárul szívünk a bajba jutott világra. Csak így lehet mélyebben megtapasztalni Isten szeretetét. De ahhoz, hogy imádkozzunk, sokat kell fáradoznunk. Az ima nem keletkezik magától.
Sok benső erőre, kitartásra és hűségre van szükség az imádságban. Teréz anya nem tanított ima technikákat, de
mindig emlékeztetett arra, hogy tudnunk kell, mit teszünk, amikor imádkozunk, és nagyon oda kell figyelnünk. Ez
az imádság a szív mélyén jön létre.
„Teréz anyának az imádság gyermeki kapcsolatot jelentett, egy gyermek és édesapja közötti kapcsolatot, amely
egyáltalán nem felületes, hanem szívtől szívig ható. Teréz anya nem csak meghatározott imaidőkben imádkozott.
Megtanulta Szent Páltól, hogy mindig imádkoznunk kell (Ef 6,18). Ez a mindig imádkozás a rózsafüzérben
nyilvánult meg, amelyet állandóan a kezében tartott és állandóan szolgált.”
Teréz anya egész világra kiterjedő apostolságának titka lelki élete, az imádság, különösen a szentségek voltak. Végül
az imádságról ezt mondja: Lehetetlen elkötelezni magunkat a közvetlen apostolkodásban úgy, hogy nem vagyunk
imádságos lelkek. Tudatában kell lennünk Krisztussal való egységünknek, amint ő tudatában volt Atyjával való
egységének. Tevékenységünk csakis abban a mértékben igazán apostoli, amennyire megengedjük, hogy ő dolgozzék
bennünk és általunk, az ő hatalmával, az ő vágyával, az ő szeretetével. Szentté kell lennünk, nem azért, mert
szentnek szeretnénk érezni magunkat, hanem azért, mert Krisztusnak el kell érnie, hogy teljesen élje bennünk életét.
Egészen szeretetté, hitté, tisztasággá kell válnunk a szegényekért, akiket szolgálunk. Ha pedig egyszer megtanultuk,
hogy Istent és az ő akaratát keressük, akkor a szegényekkel való érintkezésünk nagy életszentség eszközévé lesz
saját magunk és mások számára. Szeressetek imádkozni, – napjában többször is érezzétek szükségét az imádságnak,
és vegyétek rá a fáradságot. Az imádság kitágítja a szívet, egészen addig, hogy képes befogadni Isten ajándékát: őt
magát. Kérjetek és keressetek, és szívetek elég nagyra fog nőni ahhoz, hogy befogadjátok és megkapjátok őt.
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A MAGYAR ALKOTMÁNYOZÁS TÖRTÉNETE
1222 – Aranybulla
Büszkék lehetünk arra, hogy Európában
másodikként született alaptörvényünk. Az
első az angol Magna Charta Libertatum volt,
amelyet 1215-ben adtak ki. A Magna charta
libertatum összességében biztosította az
egyházi és világi bárók, valamint a városok
jogait, kiváltságait személyi és vagyoni
biztonságát.
Az Aranybulla – nemesi alkotmány, amely
II. András idején jött létre, mikor a nemesek
kiváltságaik elismerését követelték a
királytól, hivatkozva arra, hogy korukra a
Szent István által adományozott ősi
szabadságjogok sérültek. Az Aranybulla a
nemesség jogállását rögzíti: személyes
szabadság, adómentesség, ellenállás joga
(ius rsistendi) a király törvénytelen aktusaival szemben. Ennek megfogalmazása azt
az alkotmányos igényt teljesítette ki, hogy a
szuverén Magyarországot saját törvényei és szokásai szerint kormányozzák, tehát ezentúl nem az uralkodó, hanem a
Szentkorona testesíti meg az állami főhatalmat; a Szentkoronának közjogi funkciói vannak, a szuverenitás
teljességének kifejezője. A szuverenitás azt jelenti, hogy a király a kormányzói felhatalmazást az őt megválasztó
nemességtől kapja, és a rendek egyetértése nélkül nem gyakorolhatja törvényhozói, bírói és végrehajtói hatalmát. A
Szentkoronának egyaránt hűséggel tartozott a király és a nemesség, a felségjogokat a Korona birtokolja, a király nem
egyszemélyben gyakorolja a hatalmat, hanem csakis a Szentkorona nevében, a nemesség egyetértésével. A középkor
Európájában, így Magyarországon is ebben a korban alakultak ki a rendi gyűlések, amelyek a mai parlamentarizmus
előfutárai. A király hatalma a Korona közvetítésével a nemességtől származott, viszont a nemességet a király
adományozta.
A közjogban, már a XV. században feltűnik a bírói függetlenség biztosításának igénye, hiszen ekkorra már királyi
hatalommal sem lehetett megváltoztatni a bíróságok törvényben szabályozott szervezeti felépítését.
1514 – Tripartitum
Alaptörvényként kell megnevezzük a Hármaskönyvet, amelyben Werbőczy István,
kora kiemelkedő jogtudósa összegezte a magyar szokásjogot, azzal a céllal, hogy
azt az országgyűlés írott törvényként is beiktassa. Ez végül a kor hányattatásai miatt
nem történt meg, de tartalmát még több mint három évszázadon keresztül a
reformkort lezáró 1848-as forradalomig a társadalom érvényesnek tekintette, és
eszerint szervezte életét. Werbőczy Hármaskönyve mondja ki, hogy a köznemesség
is a Korona része. Ezt megelőzően a rendek tagjai a főnemesség és a papság.
A király csak az országgyűléssel együtt gyakorolhatta a törvényhozás jogkörét, a
végrehajtó hatalmat a törvények betartásával fejthette ki.
1848-ig érvényben volt az ún. ősiség törvény (ius avicitas), amely a magyar jogban
a nemesi birtok öröklési és elidegenítési szabályrendszere volt, és tükrözte a
magyarok honfoglaláskori törzsi-nemzetségi öröklési szemléletét (levirátus és
szeniorátus intézménye). Ez a törvény egyenesági fiúörökös hiányában a rokonság, a nemzetség örökösödését
biztosította a koronára való háramlással szemben.
1825 – reformkor, polgári alkotmányozás kezdete
A polgári társadalom kialakulását gátolta a feudális jobbágyrendszer, nemesi adómentesség, politikai síkon pedig a
jogegyenlőség hiánya. A reformországgyűlések vívmányai: a magyar nyelv hivatalos használata a latin helyett, közszabadság, közteherviselés, jobbágyok birtokszerző képességének elismerése.
1848-as márciusi törvények
Ezen törvények eredménye, hogy az államforma átalakul korlátozott rendi monarchiából alkotmányos monarchiává.
Megalakul a népképviseleti parlament, deklarálva van választójog (korlátozott, csak férfiak választhatnak, az
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összlakosság 7,2 %-a, cenzus alapján – e törvények szerint a Szentkorona részei a választópolgárok öszessége),
sajtószabadság, tanszabadság, vallásszabadság és közteherviselés.
A forradalom leverésével az abszolutista terror eltörölte a márciusi törvények vívmányait, megnehezítette a polgári
átalakulás során megalkotott újszellemű jogrend gyakorlásának lehetőségét, amire azután az 1867 évi kiegyezés
adott enyhülést. Megalakult az Osztrák-Magyar Monarchia, amelynek uralkodója az osztrák császár és magyar király
egy személyben, ezzel is kifejezve az „új birodalom” rendszerét. Magyarország belügyeiben független állammá válik,
önálló kormánnyal, viszont a had-, kül- és pénzügyeket továbbra is Béccsel közösen kell intézni.
A kiegyezés után korszakban születtek meg ezek a törvények, amelyek tartalmuk alapján alkotmányos
jogszabálynak tekinthetők: a nemzetiségi törvény; az állampolgárságról szóló törvény; a büntető törvénykönyv, a
közigazgatási bíráskodásról szóló törvény.
1919 – a Tanácsköztársaság alkotmánya
Osztrák-Magyar Monarchia 1918-ban vesztes félként zárja az I. világháborút. A világháborút záró egyezmény
értelmében megszűnik az Osztrák-Magyar Monarchia. A Károlyi-rendszer még a saját legitimációja megteremtésének első lépéseinél tartott, amikor az antanthatalmak ultimátuma folytán keletkezett válságot kihasználva az
egyesült kommunista és szociáldemokrata párt kikiáltotta a Tanácsköztársaságot.
A Tanácsköztársaság az első szovjet alkotmányt követve megszervezte a tanácsválasztásokat, összehívta a tanácsok
országos gyűlését, amely törvénybe iktatta az alkotmányt, amely rögzíti, hogy a cél a kapitalista rendszer megszűntetése és a szocialista rendszer megteremtése. A tanácsköztársaság gyakorlatilag teljhatalmú irányító szerve –
kormánya – a Forradalmi Kormányzótanács lett.
1920. évi I. törvény
Jogfolytonosságra hivatkozva e törvény szellemében Magyarország államformája ismét királyság. IV. Károly, az
utolsó Szentkoronával felkent uralkodó nem térhetett vissza a trónra, így a királyt helyettesítő kormányzó, Horthy
Miklós vette kezébe a hatalmat, felhatalmazását a Nemzetgyűlés adta 1920-ban. Visszaállt az alkotmányos rend,
működött a nemzetgyűlés, és az annak felelős szuverén magyar kormányok, amelyek talpra állították a trianoni
sebektől vérző Magyarországot.
Ennek a korszaknak vetett végett 1944-ben a nyilas hatalomátvétel és terror, amelynek idején Debrecenben alakult
meg az ideiglenes nemzetgyűlés.
1946. I. törvény
Az 1945-ös általános választások eredményeként, a kisgazdapárt szerzett többséget a nemzetgyűlésben, amely
megalkotta az 1946. évi I. törvényt. Ennek fő rendelkezései a következők: – az államhatalom kizárólagos forrása a
magyar nép, – Magyarország köztársaság, – államhatalmi ágak elválasztása, – a parlament feloszlatása csak az
országgyűlés kezdeményezésére lehetséges, – végrehajtó hatalmat a köztársasági elnök a Nemzetgyűlésnek felelős
minisztérium útján gyakorolja, hatalma gyenge, – köztársasági elnök választása 2/3-os többséggel, illetve
közfelkiáltással 4 évre, – a bíróságok a köztársaság nevében gyakorolják a bírói hatalmat, – a bírókat a köztársasági
elnök nevezi ki, – biztosította az ember természetes és elidegeníthetetlen jogait, – a kormány tagjai felelősek a
parlamentnek. A törvény ezen kritériumok alapján hordozta a korszerű, demokratikus alkotmány ismérveit.
1949. évi XX. törvény
Az 1947-es előrehozott „kékcédulás” választásokon már a kommunista szalámitechnika (rágalomhadjárat, a nem
kommunista csoportok erőszakos felaprózása) érvényesül. A demokratikusan megválasztott kormánykoaliciót a
csalás ellenére sem tudják megdönteni, de képviselőik bejutnak a parlamentbe. Megkezdődik a harc a kommunisták
részéről a hatalom kizárólagos birtoklásáért, és kiütik a hatalomból a demokratikusan megválasztott kormányzópártot. 1948-ban a munkáspártokat egyesítő kongresszuson már megemlítik az alkotmány kidolgozásának tervét.
Az 1949. évi XX. (augusztus 18.) törvénybe iktatják az alkotmányt, amely szerint Magyarország államformája
népköztársaság. A törvény az 1936. évi szovjet alkotmány mintájára készült. A demokratikus állami berendezkedés
gyakorlatilag megbénult: hiányoztak a jogi biztosítékok a polgári jogok érvényesítéséhez, formálisan a parlament az
államhatalom legfelsőbb szerve, de az alaptörvény szerint évente csak kétszer kellett összehívni, a helyette
folyamatosan működő elnöki tanács viszont vita nélkül hagyta jóvá a kormány előterjesztéseit. A bírói függetlenség
ugyan deklarálva volt, de nem volt rá jogi biztosíték. Tehát a hatalmi ágak szétválasztása a hatáskörök
ellenőrizhetősége, mint minden demokrácia alapja, abszolút nem működött. 1950. I. törvény felszámolta az
önkormányzatokat, kiépült a tanácsrendszer, amely centralizált szervezet lévén szembement a szubszidiaritás, az
önrendelkezés elvével, önálló költségvetés nélkül, az állami költségvetésnek alárendelve működött. A választások
zárt listás rendszerűek lettek. Magyarország 1955-ben kérte az ENSZ tagságot, így kötelezettséget kellett vállalnia az
emberi jogok tiszteletben tartására.
Az alkotmányt 1949 és 1989 között számos alkalommal módosították. 1972-ben a módosítások mellett új, egységes
szerkezetbe foglalták. Az új szöveg az 1968-as új gazdasági mechanizmusnak megfelelően előírta a tervezésről, az
államháztartásról és az állami vállalatról szóló törvények megalkotását; deklarálta az MSZMP és a Hazafias
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Népfront vezető társadalmi szerepét. 1984-től Alkotmányjogi Tanács működött, amely a jogalkotás alkotmányosságát volt hivatott ellenőrizni, és ezzel a mai Alkotmánybíróság elődjének tekinthető.
1989. XXXI. törvény
Már az ellenzéki kerekasztal résztvevőinek – MDF, SZDSZ – közreműködésével készült, de még a hatalmon lévő
MSZMP hozta a törvényt. Ezért nevezték a rákövetkező húsz évben ideiglenes alkotmánynak, hiszen nem kétharmados többség és nem társadalmi konszenzus alapján készült, valamint benne maradtak a kommunista-szocialista
berendezkedés elemei. Ugyanakkor elmondható, hogy megvalósult az Alkotmány alapvető, gyökeres módosítása,
melynek eredményeképpen Magyarország államberendezkedése – a modern demokráciák mintáját követve –
átalakult. A törvénybe bekerültek az un. kétharmados módosítási lehetőségek, köztük az alkotmánymódosítás, így a
végleges alkotmány kidolgozására, kétharmados felhatalmazás híján több mint húsz évet kellett várni. 1989-et
követően az alkotmány kisebb módosításaira került sor a NATO-hoz és az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk
miatt.
2012. évi új magyar alkotmány
Új Alaptörvényünk a bevezetőben elismeri a Szentkorona jogfolytonosságát, a
kereszténység nemzetmegtartó erejét. Az alaptörvény a házasság intézményével
kapcsolatban nevesíti, hogy ez férfi és nő kapcsolata. Nevesíti, hogy a költségvetési
gazdálkodásért a kormány viseli az elsődleges felelősséget; nemzetközi jogszabály
csak itthoni kihirdetéssel válhat a magyar jogrend részévé; a magzati életet
fogantatásától védi; elismeri a békés gyülekezés jogát, anélkül, hogy kiegészítő
feltételeket szabna; biztosítja az akadémiák, a felsőoktatás tudományos és művészeti
szabadságát és szervezeti önállóságát. Nemcsak az
állampolgári jogokat, hanem kötelességeket is
MAGYARORSZÁG OTMÁNYA /
rögzíti, mint például az újkori közteherviselést,
ALAPTÖRVÉNYE
tehát mindenki jövedelme szerint járuljon hozzá a
(2011. április 25.)
közellátásokhoz; lefekteti, hogy képességei és
(tervezet)
lehetőségei szerint mindenki köteles munkával
ISTEN,
ÁLDD
MEG A MAGYART
hozzájárulni a közösség gyarapodásához. A fügNemzeti
Hitvallás
/ Nemzeti Nyilatkozat
getlen testületek, mint alkotmánybíróság, legfelsőbb bíróság, nemzeti bank, médiahatóság,
Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén,
számvevőszék, költségvetési tanács elnökei
felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az
részére a korábbinál hosszabb mandátumot rögzít,
alábbiakat:
ezzel is biztosítva ezek kormányzatoktól való fügBüszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer
getlenségét. Meghatározza a nemzeti vagyon foévvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és
hazánkat a keresztény Európa részévé tette.
galmát; rögzíti az eladósodottság megengedett
Büszkék vagyunk országunk megmaradásáért,
mértékét a GDP bruttó hazai össztermék előző évi
szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.
mértékének felében. Jogi, erkölcsi, társadalmi gaBüszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi
ranciát ad, hogy a Magyarország új Alkotmányát
teljesítményeire.
megfogalmazó képviselők kinyilvánították, az
Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át
alaptörvény rendelkezéseit történeti alkotmányunk
harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával
vívmányaival összhangban kell értelmezni.
gyarapította annak közös értékeit.
A magyar történelmi alkotmány kifejezés, illetve a
Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. ….
mögötte lévő tartalom és gondolkodásmód a
szentkorona-tan sajátja. Ebben az eszmerendszerben a Szentkorona úgy jelenik meg, mint
önálló tudattal, cselekvő erővel bíró entitás, amely a nemzet teljességét és egységét hivatott megtestesíteni, és
letéteményese a magyar történelmi alkotmány megvalósulásának. A történelmi alkotmány normája szerint az állam
a személyes és közösségi életet szolgáló struktúraként működik, amely felelősségre vonható. Az állam a történelmi
alkotmány esetében elszámoltatható, mert hite szerint az alkotmány a nemzet államalkotó akarata. Tehát a nemzet,
az élő szerves emberi közösség alanya, az értékelvi meghatározója a társadalmi cselekvésnek. Az állam a működési
elveiben feltétlenül az életet kell, hogy szolgálja. Az alkotmány, és az alkotmányos állam a szentkorona-tan
értelmezésében tehát bármely formájában az életnek alárendelt struktúra egészen az önkormányzatokig.
Demokratikus és korszerű törvény született, amely figyelembe veszi a magyar szokásjogot, a jelenkori realitást, és
garantálja a nemzeti érdekek megvalósulását, hosszú távon is.
Az Alaptörvényt megalkotó képviselők – az okmány záró mondatai szerint – az alkotmány szövegét Isten és ember
előtti felelősségük tudatában fogalmazták meg. Magyarország első, egységes Alaptörvényét elfogadták 2011. április
25-én, Feltámadás ünnepén. Életbe lép 2012. január 1-én.

(Koczka Tamásné)
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A MAGYAR SZENT KORONA
Wass Albert
Második Szilveszter pápának különös álma volt egy
éjszaka. Álmáéban egy angyal jelent meg előtte, és
ezeket mondta:
– Sok évszázaddal ezelőtt egyik elődöd mezítláb lépett
ki Róma kapuján, hogy kegyelmet kérjen Atillától,
hunok királyától a város számára. A hatalmas Atilla
meghallgatta elődöd kérését, és békésen vonult el Róma
falai alól. Most ennek az Atillának egyik utóda,
magyarok uralkodója, Géza fia István fordul kéréssel
hozzád. Királyi koronát kíván magának, és népe számára
apostoli áldást. Teljesítsd kívánságát, Szilveszter, mert
ha teljesíted, a kereszténység pajzsává válnak a
magyarok, s kardjuk az egyház kardja lesz. Több
áldozatot hoznak, és ezerszer többet szenvednek majd a
keresztény hitért ezek a magyarok, mint a világ összes
népei együttvéve.
S lám, alig telt el néhány hét a különös álom után, amikor a magyarok földjéről megérkezett Rómába Asztrik érsek,
királyhoz illő kísérettel és gazdag ajándékokkal, és királyi koronát kért István névre keresztelt Géza fia Vajk magyar
fejedelem számára.
Szilveszter pápa nagy örömmel fogadta magyarok küldöttjét, és levél kíséretében küldte meg apostoli áldását és a
királyi koronát. Így szólt a levél:
„Szilveszter pápa, Istennek szolgája, áldását küldi magyarok uralkodójának! A felséges Isten és a szent apostolok
által ránk ruházott hatalmunknál fogva engedélyezzük, küldjük és adományozzuk áldásunkkal együtt mindazt, amit
tőlünk kértél. A királyi koronát az apostoli királyi címmel együtt, érsekséget Esztergom székhellyel és a többi
püspökségeket. Mindezeken felül apostoli hatalmunknál fogva engedélyezzük és kívánjuk, hogy úgy te magad, mint
minden jogos utódod, bárki legyen is az, maga előtt hordhassa a keresztet, mint apostoli jelvényt. Te és utódaid,
ahogy apostoli királyokhoz illik, magatok döntsetek, ítélkezzetek és rendelkezzetek mi helyettünk minden egyházi
dologban úgy a jelenben, mint a jövőben országotok földjén. Róma, az Úrnak ezredik esztendejében, március
hónapjának huszonhetedik napján.”
Ahogy a Szent Korona megkezdte útját Rómából a magyarok földjére, mennybéli angyalok serege kísérte magosan
az égen, elterelve útjából a fellegeket, szeleket, viharokat és árvizeket. Ahol a koronát vivő kis csoport elhaladt,
virágok nyíltak ki hirtelen az út két szélén, még a magos hegyi hágókon is, ahol hó lepte a földet. Sok egyéb csoda is
kísérte útját. Az út mentén lakozó népek tehenei kétszer annyi tejet adtak, mint azelőtt. A juhok három bárányt
hoztak a világra, és legelők, kaszálók, szántóföldek, gyümölcsösök termése megtízszereződött. A csodák láttára
letérdelt a nép mindenütt az út mentén, amerre csak a Szent Korona elhaladt és minden nép a maga nyelvén áldotta
az Urat, Róma városától a magyarok földjéig.
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