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2011. Karácsonya XII. évf. 3. szám (45)                         A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja 

 

                                     Nem az egészségeknek kell az orvos,  

            hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg,    

  mit jelent:  Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.  
            Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam,  

                                         hanem hogy a bűnösöket.                   

                                                                                                                               Mt 9,11-13 
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 Alföldi Géza:  
Krisztus!... Krisztus! 
 
Karácsony éjjel, 
kint most verte az éjfelet, 
az égen 
furcsa fehérlő fény remeg. 

Az éjben 
apró lámpások pisla fénye 
forrósítja 
az éjjel áhitatát, 
mintha élne 
a tiszta 
hótól felsugárzó visszfény 
s a kispatak vizén 
valaki jár. 
Felnevet a sivár 
erdők hólepte 
fáira, 
s a mosoly lelke 
mámort hint a 
hallgató tájra, 
az éjjel szája 
is mosolyra rándul, 
a völgy felett 
valaki átnyúl 
s óriás diadalíveket 
 

feszít a patak 
fölé, hogy aki a 
víz színén halad 
érezze, várják; 
hívja 
a rét, a hegy, a táj, -- 
valaki jár 
a patak vizén. 
A szél himnuszt 
orgonál a vén 
fák koronáján, 
a víz hátán 
ezüstszőnyeg feszül 
a titokzatos gyerek 
lába elé. A hegyek 
orma fejet 
hajtó öreg anyóka, 
a hold a 
lámpását lopva 
a parti bokrokra akasztotta. 
S megy a gyerek a patak 
vizén a diadal 
ívek alatt: 
megy-megy, 
halad 
éjféli misére. 
 

Az egek fénye 
baldachinként 
alázatot bíborlik 
a tájra, 
s a szél az ég orgonása 
fortissimóra 
hangolja 
a hegyek, a víz, az árva 
erdők kórusát. 
Zeng-zúg a dallam 
a kórus ajkán. 
Csupa áhítat minden 
az égen, a réten, a vízen 
és itt lenn. 
Hat szólamra 
zsolozsmázik az éjjel, 
csupa vágy a táj, 
csupa megrázó ritmus, 
diadalmasan zeng 
minden: 
Isten..... Isten, 
Krisztus..... Krisztus! 
 

1952. Karácsonya 

 

December 4. Advent 2. vasárnapja 
6. Szent Miklós püspök 
8. Szeplőtelen fogantatás ünnepe  

11. Advent 3. vasárnapja  
18. Advent 4. vasárnapja  
24. Szenteste, Ádám, Éva 
25. Karácsony, Jézus születésének ünnepe 
26. Szent István első vértanú 
27. Szent János apostol  
28. Aprószentek ünnepe 
30. Szent Család ünnepe 
31. Szent Szilveszter pápa, 

Január 1. Újév, Szűz Mária, Isten anyja 
8. Vízkereszt 

15. Évközi 2. vasárnap 
22. Évközi 3. vasárnap 
29. Évközi 4. vasárnap 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 
5. Évközi 5. vasárnap 

11. Lourdes-i Szűz Mária jelenése 
12. Évközi 6. vasárnap 
19. Évközi 7. vasárnap 
22. Hamvazószerda 
26. Nagyböjt 1. vasárnapja 

December 8. – A Boldogságos Szűz Mária 
Szeplőtelen Fogantatásának Ünnepe 
 

Kilenc hónappal Mária születése előtt ünnepeljük az ő 
Szeplőtelen Fogantatását. Azt a kiváltságot, hogy Isten – 
Megváltó Fiára való tekintettel –, a földi édesanyát, 
Máriát, fogantatásának első pillanatától megóvta az 
eredeti és minden más bűntől. Ezért szólítja az angyal 
„Kegyelemmel teljesnek” – akivel az Úr van. 
A hitigazságot mindig vallotta az Egyház, de hittételként 
Boldog IX. Piusz pápa 1854. december 8-án hirdette ki. 
 

Czifra Lászlóné 
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Szentek krónikája 

SSZZEENNTT  AAMMBBRRUUSS  
Emléknapja – december 7.  

 
,,Istennek ez az embere a katolikus igazságnak 

szokatlanul kemény védelmezője volt a tévtanítókkal 

szemben. Nem törődött az életveszéllyel, bátran 

küzdött Krisztusért, hűségesen tanított az Egyházban. 

Úgy tisztelem őt, mint atyámat, hiszen engem is 

 – a keresztség által – ő hozott a világra Krisztusban.  

Én magam is együtt éltem meg vele a katolikus hit 

iránti szeretetét, erősségét, a szenvedéseket és a 

fenyegetéseket, amelyekben tettei s 

 prédikációi miatt része volt.”  

 

(Szent Ágoston: Vallomások) 

 

 

* * * * * 
 

 
 
 
Ambrus 339-ben, Trierben született egy három-gyermekes keresztény családban. Atyja birodalmi tisztviselő, 

Gallia prefektusa volt. Édesapját Ambrus korán elvesztette, ezért édesanyja Rómába vitte, ahol világi pályára 
készíttette fel, hogy a birodalom tisztviselői karában kapjon helyet; kiváló retorikai és jogi oktatást biztosított 
számára. 370 körül már Emilia és Liguria tartományok kormányzójává választották, milánói székhellyel.  

Akkoriban dúlt az ariánusok és a keresztények közötti küzdelem. (Az arianizmus Ariusnak és követőinek 
mozgalma volt a 4. században, amelyet később eretnekségnek nyilvánítottak. Legfőbb tétele, hogy a Fiú-Isten nem 
öröktől való, csupán az Atya-Isten „teremtménye”, amivel Jézus isteni voltát, s egyúttal a Szentháromság tanát 
tagadja. – szerk.) 

374-ben meghalt Auxentius, Milánó ariánus püspöke, így a helyzet még feszültebb lett a két tábor között. 
Félő volt, hogy a város katolikus és ariánus lakossága egymásra támad. Ambrus, a város kormányzója, joggal tartott 
a legrosszabbtól, ezért személyesen jelent meg a templomban katonáival. Ambrus becsületes ember és jó hivatalnok 
volt, de a kereszténységtől még távol állt, hiszen már harmincéves volt és a keresztségre még nem szánta rá magát, 
így nem választhatott, és őt sem jelölhették volna püspöknek. Ám a választás hangzavarában egy gyermek 
fölkiáltott: „Ambrus a püspök!” Így bár még csak egyszerű katekumen (hitújonc) volt, a nép a város püspökévé 
választotta.  

Ambrus ugyan erélyesen tiltakozott, de hiába, meg kellett hajolnia a nép kívánsága előtt. Ezért 
megkeresztelkedett, majd pappá és 374. december 7-én püspökké szentelték. Bár az új püspök műveltség 
tekintetében jól felkészült volt, a Szentírást mégsem ismerte, így lelkes buzgalommal kezdte tanulmányozni, 
elsősorban Origenész görög művei alapján. Emellett nagy lelkiismerettel kezdte tanulni a püspöki teendőket és a 
teológiát.  

 Kiváló egyházi szónok vált belőle, aki a felebaráti szeretetet hirdette, beszédeit tömegek hallgatták. 
Nagyszerű szónoklatainak híre Szent Ágostont – akkor még mint retorikatanárt és nem keresztény embert – 
Afrikából Milánóba hozta. Ambrus sok időt szánt az Örömhír hirdetésére, különösen szerette Lukács evangéliumát. 
Prédikációiban gyakran magyarázta a Szentírást, és szüntelenül bibliai személyekkel példálózott. Mint római 
polgárra, rá is nagy hatással volt Cicero gyakorlatias gondolkodásmódja, így kiválóan magyarázta prédikációiban a 

Szent Ambrus portréja 

Sir Peter Paul Rubens tanulmányportréja a Szent Ambrus 

elutasítja Theodosius császárt című művéhez  
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Szeretettel ajánljuk olvasásra Dr. Babura László Szent Ambrus élete című művét. 

hit igazságainak erkölcsi és gyakorlati oldalát is. Erkölcsi témájú beszédei közül 
kiemelkednek azok, amelyekben nagy szeretettel szólt a szüzességről. Hatására 
távoli helyekről jöttek Milánóba, hogy az ő kezéből vegyék át a szűzi életet 
jelentő fátyolt. Olyan is megtörtént, hogy anyák megtiltották leányaiknak, hogy 
Ambrus prédikációját hallgassák, mert attól féltek, hogy hatása alatt ők is a szűzi 
életformát választják.  

Az egyháztörténetben olyan püspökként tartják számon, aki Egyházának 
függetlenségét mindvégig biztosította a Római Birodalom államhatalmával 
szemben. Ambrus védte az Egyházat a tévtanításokkal szemben, még akkor is, 
amikor emiatt szembekerült a császári udvarral. 386 első napjaiban a fiatal 
császár és az anyacsászárnő úgy határozott, hogy elkoboz egy templomot a 
püspöktől, hogy átadhassa azt ariánus ceremóniák céljára.  

Szent Ágoston így számol be Ambrus és egyházának tanúságtételéről, 
akik az elkobzásra szánt épületben együtt imádkoztak és énekeltek: „a hívők 
imádkoztak, és készek voltak a püspökkel együtt meghalni.”. Végül, a császár, 
látván a nagymértékű ellenállást, elállt tervétől és meghagyta a keresztényeknek 
a templomot. Az ekkor még kételkedő Ágoston szíve mélyén most szólalt meg 
igazán az első hang, ami a megtérés felé vezette. Ágostont később Ambrus 
püspök keresztelte meg, az ő élete és példája nyomán kezdett hinni, majd tanult 
meg prédikálni. 

Ambrus elsősorban nem teológus akart lenni, hanem hívei atyja és 
pásztora. Vagyonát szétosztotta, napjait munkával, imádsággal és tanulással 
töltötte. Szociális tanításában a pénz hajszolását s a vagyon utáni törtetést erősen 
elítélte. Ágoston arról számol be a Vallomásokban, hogy ahányszor csak meg-
látogatta Ambrust, mindig nélkülözők serege vette körül, annyira, hogy csak a 
legnagyobb nehézségek árán lehetett hozzáférkőzni. Mindig hosszú volt azoknak 
a sora, akik vigasztalást és megértést vártak a püspöktől.  

Nagyon tekintélyes az irodalmi hagyatéka, Ambrus szerette a liturgiát, és 
azon fáradozott, hogy a nép énekléssel vegyen részt benne. Ezért ő maga is írt 
himnuszokat, és dallamot is adott hozzájuk a görög dallamkincsből. 
Himnuszaiban a mélységes hit egyszerű kifejezési módban jelenik meg, 
költészete új műfajt teremtő és messzire ható volt. Emellett számos tudományos 
könyvet írt, mint A Szentlélekről vagy A keresztség, bérmálás és az eukarisztia 
szentségéről címűt. 

Ambrus püspök Milánóban halt meg 397-ben, nagyszombat hajnalán. 
Nagypéntek délután karjait kitárva, ágyban fekve imádkozni kezdett. Hajnaltájt, 
magához vette az Úr testét, alighogy lenyelte, kilehelte a lelkét. 

 
 

* * * * * 

 

 
 

A legenda szerint – amely nyomán később 

a méhészek védőszentjévé lett – Ambrust 

még csecsemőkorában egy méhraj zúgta 

körül, amint a ház udvarán pihent. A méhek rátelepedtek a bölcsőjére, s teljesen ellepték a 

gyermeket, még a szájába is bemásztak, mintha csak szőlőfürt lett volna, amelyből a méhek 

nektárt szívnak. Anyja rémülten kiáltott föl: Ha ez a gyermek életben marad, nagy ember lesz 

belőle! De a kicsi Ambrust egyetlen méhecske sem szúrta meg és semmi baja sem esett. 

Édesanyja jóslata pedig bevált, ezért is nevezték őt mézajkú prédikátornak. 
(Zsófi)

   

Szent Ambrus  

Adventi himnusz 
 

Figyelmezz, Izrael Ura,  
Ki ülsz a Kerubok felett,  
Jelenj meg Efraim előtt,  

Jöjj, támaszd fel hatalmadat! 
 

Nemzetek Megváltója, jöjj,  
Szűznek szülötte, jöjj közénk,  

Ámuljanak a századok:  
Istenhez illő születés! 

 

Nem férfiú magva hozott,  
Titkos lehellet ád nekünk:  

Isten Igéje testbe vált,  
S a szűzi méh virága vagy. 

 

Kelyhe gyümölcsöt bontogat,  
Szemérme bár bontatlan áll,  

Erénye tisztán tündököl:  
Isten járja e templomot. 

 

Szemérme mint királyi ház:  
E nászteremből lép elő,  
Mint kettős lényű óriás,  
S vígan repes az út elé. 

 

Kijössz Atyádnak mélyiről,  
Bemégy Atyádnak mélyire.  
Leszállasz mind a poklokig,  

Felszállasz Isten székeig. 
 

Ki az Atyának mása vagy,  
Ölts testet, győzelmed jelét.  
Testünket, a gyámoltalant,  

Tegye acélossá erőd. 
 

Már fénylik Jézus jászola,  
Új fényt lehel az éjszaka.  

Ezt immár meg ne rontsa éj,  
Nem-szűnő láng legyen a hit. 

 
Fordította: Sík Sándor 
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Adventi gyertyagyújtás a dunaharaszti 

Laffert kúriában és a taksonyi Fő téren. 

Ünneplőbe öltöztettük a szívünket.  
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AA  ssáárr  ffeelléérrttéékkeellőőddiikk,,  hhaa  ggyyéémmáánntt  hhuulllliikk  bbeelléé……  
 

Testvéreim Krisztusban! Az ember nem szívesen 
várakozik, de az üdvösség történetében sokat, nagyon 
sokat kellett várnia az emberiségnek, mire eljött a 
megígért Megváltó. Elképzelhetjük, mekkora volt az 
öröm, amikor beteljesedett az ószövetségi várakozás, és 
eljött hozzánk az Isten Fia! Fényt hozott a sötétségben 
élő embernek. 

Manapság is sok a sötétben tapogatózó, hiányt szenvedő 
ember. Ezért Jézus Krisztus kínál egy megoldást: kössük 
össze az életünket az Övével! Mi emberek valami 
hasonlót kínálunk egymásnak: próbálok segíteni neked, 
karolj belém, építs rám, segítek! 

A különféle biztosító társaságok is ezt ajánlják és ígérik: 
köss velem „üzletet”, és én segítek neked. Kedves 
testvérek, ha elfogadjuk az emberek segítségét, akkor 
még inkább el kell fogadnunk az Isten ajánlatát! 

Az Isten és az ember közösségének az alapja, garanciája 
nem más, mint az Isten örök ember-szeretete. Ezért 
teremtett meg minket, és tette valahol az ember 
teremtését befejezetté a megtestesülésben. Mert amíg a 
Fiú nem lett emberré, addig valami még hiányzott az 
Isten önfeltáró szeretetéből. 

Ma viszont megvalósult az, ami eddig még hiányzott: az 
Isten nekünk adta egyszülött Fiát! És hogy a szeretete 
mennyire valós és igazi távlatokat nyitó számunkra, azt 
elmondja egy kedves történet. 

Karácsony éjjelén angyalok kísérték Jézust a földre, és 

amikor meglátták, hogy hová kívánkozott az Isten Fia – 

poros, kietlen, sivár világunkba – nagyon elkeseredtek. 

Hamarosan vissza kellett menniük a mennybe, de még 

ott sem tudták elfelejteni földi tapasztalatuk okozta 

szomorúságukat. Este, mikor lefekvéshez készülődtek, 

néhányan részvéttel gondoltak a kis Jézusra, és úgy 

ítélték, kár, hogy lement a földre. Mások azonban 

megsejtették a Terv nagyszerűségét, és helyeselték tettét. 

Mindkét angyali tábor nagyon biztos volt a saját 

igazában, így hát hamarosan összevesztek, és hatalmas 

párnacsata tört ki közöttük. Bár igen jó minőségűek 

voltak a párnahuzataik, azok mégis kiszakadtak, a 

tollpihék lehullottak a földre, és csodálatos fehér 

szőnyeget borítottak rá. Úgy látták onnan felülről, hogy 

így most már sokkal szebb lett a föld. 

Kedves testvérek! Mi is ebben a reményt és távlatot 
keltő? Az, hogy az Isten Fia tudta, hogy a sáros földre 
jön, gyenge emberek közé, és mégis ide akart jönni! Őt 
nem riasztotta vissza a gyengeség, sem a hiány. Eljött a 
földre, erre a „sárgolyóra”, hogy behozza életünkbe a 
Menny fényességét, és igazi békét adjon nekünk! 

De felmerül bennünk egy kérdés: miért, hogy olykor alig 
tapasztaljuk ezt a békességet? Talán nem volt sikeres a 
„behozatal”? Nem vettük át? Fura ellentmondás, hogy 
miközben Ő nem riad vissza az emberi gyarlóságtól, 
addig mi félünk elfogadni az Ő tökéletességét?!? Vajon 

mi okozza ezt a távolságtartást? Talán az, hogy nem 
ismerjük Őt… Nem ismerjük igazán. 

Az emberi közösségben mindenki hat a másikra: 
család, munkahely, baráti társaság... Életünk során 
különféle hatások érnek minket, barátságok, 
szerelmek szövődnek, megismerjük, megszeretjük, 
és alakítjuk egymást. Kedves testvérek! Az idei 
Karácsonyon ezt engedjük meg Jézusnak is! És ez 
által adjunk magunknak is egy újabb esélyt a Vele 
való kapcsolat elmélyítésére! 

Ő azért jött közénk valóságosan, hogy nekünk 
ajándékozza önmagát! Fogadjuk el ezt az ajándékot! 
Életünk legnagyobb, legértékesebb ajándékát! Ha Ő 
bizalmat szavazott nekünk, akkor mi sem tehetünk 
másképp! 

Ha vágy ébred bennünk, hogy közelebb kerüljünk 
Hozzá, akkor azt mondom: „pásztorként” menjünk 
Betlehembe! Vagyis azzal az egyszerűséggel, 
bizalommal és készséges engedelmességgel, amivel 
ezek az emberek felkerekedtek, és keresték a 
Gyermeket. 

Talán néha azt érezzük, hogy méltatlanok vagyunk 
Jézus elé járulni, és gyarlóságunk miatt meg sem 
érdemeljük az Ő közelségét: Ilyenkor jusson 

Hesz János Mihály: Szent család, 1813 
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Juhász Gyula: Karácsony felé 
 
Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  
Ilyenkor decemberben.  
 
…Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  
Beheggesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben.  
 
…És valahol csak kétkedő beszédet  
Hallok, szomorún nézek,  
A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  
S ne csak így decemberben.  

1902 

 Helyesbítés: a 2011. Szent István napra megjelent 

számunkban a Szeretet összeköt című tudósítás 

szerzője Rötzer Erzsébet.  

Elnézést kérünk Tőle a hibáért.                 Szerk.  

eszünkbe, hogy vallási szempontból a pásztorok sem 
voltak feddhetetlenek. Hiszen munkájuk miatt nem 
tudták teljesen betartani a Törvény előírásait, és emiatt 
bizony lenézték őket. 

De azt látjuk, hogy az Isten egészen másként ítéli meg 
őket. Saját gyarlóságunkat szemlélve megnyugtató azt 
látni, hogy az Isten fölemeli azt, aki önhibáján kívül 
„alacsonyrendű” és szegényes. 

Isten azt is értékeli, aki elől az emberek elfordítják 
fejüket, és elzárják előle szívüket. Megnyugtató azt 
látni, hogy az Isten más értékrend szerint ítél, mint az 
ember. Ő tudja igazán, hogy ki kicsoda, és mi miért 
történik. Mi viszont sokszor alap nélkül kritizálunk. Ne 
nézzük le azt, akit az élet más körülmények közé sodort, 
hanem bízzuk őt az Isten irgalmára. Jó volna megtanulni 
hallgatni, és az Isten irgalmas szeretetébe ajánlani 
mindazt, amit nem értünk… 

A pásztoroktól pedig tanuljuk el azt a készséges 
igyekezetet, amivel azonnal engedelmeskedtek az 
angyalnak, és rögtön útnak indultak Jézushoz! Persze 
fontos megjegyezni, hogy ennek az volt az előzménye, a 
pásztorok ott voltak, ahol lenniük kellett! Azt írja a 
Szentírás: az angyal „megtalálta” őket. Kedves 
testvérek, nekünk is a helyünkön kell lennünk, 

teljesítenünk kell a feladatainkat, mégpedig azért, hogy 
meghívhatók, és „használhatók” legyünk! 

A pásztorok ajándékot is vittek Jézusnak: bárányt, sajtot, 
ami épp a kezük ügyébe esett, amijük volt. Nekünk is 
valamiképp így kell cselekednünk, hiszen Jézus örül a 
mi spontán jóságunknak, ha azt az egyszerű kis dolgot 
megtesszük, amire éppen képesek vagyunk. Valami 
olyat vár tőlünk, amiben benne van a szívünk. Amit nem 
kötelességből teszünk, hanem önzetlen szeretetből. Csak 
azért, hogy örömet szerezzünk Neki. 

Talán most, itt, 2011-ben, egyfajta kései pásztorokként a 
saját „lelki Betlehemünkbe” megérkezve, megértjük, 
hogy az Isten Fia értünk jött a földre. Mindannyiunkért, 
és mégis külön-külön személyesen is: értem és érted! 

Ezt tudatosítva, talán ma könnyebben meg tudjuk 
fogalmazni a válaszunkat: Uram, én Neked szeretném 
ajándékozni magamat, ez az én ajándékom. Nem sokat 
ér, de ez mindenem. És tudom, hogy Te szívesen 
fogadod, ha szeretettel adok Neked valamit, bármilyen 
kevés is legyen az. És köszönöm, hogy amikor 
hódolattal borulhatok Eléd, az Isteni Gyermek elé, akkor 
Te rám mosolyogsz, és újra a szeretetedbe fogadsz 
engem! Köszönöm! 

 
 

Ezekkel a gondolatokkal szívemben kívánok minden jóakaratú embernek  

Istentől megáldott, békés, boldog Karácsonyt! 
 

Berci atya 
 

* * * * * 
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Közelgett a karácsony, talán néhány nap hiányzott még az 
ünnepből. Mindenki lázasan készülődött, hisz ilyenkor 
nincs harag, csak a szeretet a fontos. Mi is, mint gyerekek, 
mindenben segítettünk otthon, a szerény ajándék 
reményében vártuk az ünnepet. 
Azon a téli délutánon ketten voltunk anyámmal a 
konyhában, kellemesen sütött a nap, de már haragosan 
harapdálta a gyülekező szürke felhőket, amik igencsak 
havat rázogattak karácsonyra a falura. Én a szaloncukrokat 
kötöztem, hogy ne az ünnep estéjén bíbelődjünk, közben 
magamban számoltam, hány szem is jut fejenként a Víz-
kereszt utáni fenyőbontáskor. Anyám a „hencseren” pihent, 
ez olyan ülő-fekvő alkalmatosság volt, de a nyikorgása 
ellenére is mindenki szívesen birtokba vette, aki éppen 
ráért. Lázasan „dolgoztam”, a két copfom ide-oda him-
bálózott az igyekezettől, mint amolyan tizenkét éves 
fruskának. Anyám figyelt és mosolygott, aztán megszólalt: 
– Gyere, ülj ide mellém, mesélni akarok valamit neked. 
Kelletlenül abbahagytam a kötözést, anyám mellé kupo-
rodtam. Elkezdte a történetet. 
– Tudod, te váratlanul jöttél a világra, nem számítottunk rád 
apáddal, de talán az Isten akarta így. A nővéred alig volt 
három éves, a legnagyobb bombázás alatt pincében 
született egy orosz orvosnő segítségével. Kúszva jött a 
pincéig, még cukrot és tejport is hozott, orvosi segítség 
nélkül nem tudtam volna világra hozni a nővéredet. Amikor 
apád hazajött a fogságból, majd megbolondult örömében, 
hogy neki kislánya van, aki vidáman majszolta a kovászos 
uborkát a hintalóban, mit sem törődve a szegénységgel, a 
nélkülözéssel. Boldogok voltunk, soványak, de fiatalok, teli 
élettel és tenni akarással a kis családunkért. Lassan vettünk 
ezt-azt, igaz, hogy a Telekin, de az nem számított.  
Két év múlva úgy éreztem megint más állapotban vagyok, 
gyönge, vékony asszonyka voltam, akit akár egy nagyobb 
szél is elvitt volna. Elkeseredetten elmentem a Tarnay 
doktor úrhoz, aki csak megerősítette a sejtésemet, igen, 
várandós vagyok. 
A doktor úr megcsóválta a fejét és ezeket mondta, amik 
szinte vágták a lelkemet, mint egy jégdarab. 
– Magdus, hát maga olyan gyönge, gondoljon arra, milyen 
nehezen szülte a kislányát. Előbb erősödjön meg, utána 
vállaljanak újabb gyermeket. Egyébként a magzat alig 
tapintható, gyönge, szinte életképtelen.  
– Gondolja meg! Írok egy beutalót a Rókusba, menjen és 
vetesse el, aztán hamar elfelejti az egészet, fiatalok és sok 
gyermekáldás lehetséges az életükben. 
Megköszöntem a vizsgálatot, lehajtott fejjel, szomorúan 
bandukoltam haza a Midi néniék albérletébe. Útközben 
összetalálkoztam a jó bába Kati nénivel, aki már annyi 
gyermeket segített a világra egészségesen. Akkoriban nem 
volt még nőgyógyász a faluban, csak egy orvos és a 
bábaasszony.  
– Lányom, neked meg mi a bajod? Egészen sápadt vagy. 
Elmeséltem az orvossal való beszélgetésemet, aki csak 
„jót” akar nekem, mert gyönge vagyok. Kati néni ingatta a 
fejét és megsimogatta a hasamat. 
– Egyet se búsulj, felejtsd el a Tarnayt, én a bába 
megígérem, hogy világra hozzuk ezt a babát, egészségesen! 

Bízd rám magad! Te meg lányom egyél sokat, hogy 
megerősödj a szülésre! 
– Igaza van Kati néni, mindent megpróbálok. 
Tarnay doktor nem nyugodott bele a „kudarcba”, egy-két 
nap múlva a nagyanyádat kezdte nyaggatni, aki akkoriban 
házvezetőnő és amolyan mindenes volt náluk. 
– Ugyan már Róza néni! Beszélje rá a lányát a kórházra, 
hiszen olyan vékonyka, amúgy sem tudná kihordani, meg a 
magzat ugyanolyan gyönge, csak jót akarok maguknak! 
Nagyanyád felegyenesedett a teknő mellől és csak annyit 
mondott: 
– Fent az Isten doktor úr, majd ő ítélkezik, ne az ember 
döntsön! 
Apád majd kiugrott a bőréből, amikor elmondtam neki a 
bánatomat, hisz rettentően szeretett volna egy fiút a 
nővéred mellé, aki továbbviszi a nevét és a szakmáját is. 
Telt az idő, az én pocakom nőtt, te meg szerényen, alig 
rúgtál párat, mint aki tudta, hogy nem volt betervezve, csak 
a véletlen hozta így. A szomszédok is kedveskedtek ezzel-
azzal, amikből több volt nekik, bár a 40-es évek vége még 
mindig nehéz volt a háború miatt. Kati néni rendszeresen 
jött látogatni, vizsgálni és mindig mosolyt varázsolt az 
arcomra a biztatásával. Akkoriban nagy telek jártak, sok 
hóval, kevés tűzifával.  
Egy januári délután jöttek az ismerős fájdalmak. Izzadtam 
és fáztam egyszerre a meleg konyhában. Nemsokára 
megjelent bába Kati néni, teli izgalommal. Apád és a 
szomszédok kinn toporogtak, ideges volt mindenki, mert 
bizony te bőven kilenc hónapra születtél. Nyögésekkel telt 
az este, ám később gyereksírás verte fel a tábortűz mellett 
szunyókálókat.  
Kati néni először apádat szólította be, később a többieket. 
– Nézd Janikám ezt a gyönyörű göndör hajú kislányt, a 
tiéd! 
– Hát nem fiú? – lepődött meg apád egy pillanatra, aztán 
hozzátette: Nem baj, amilyen hosszú ujjai vannak, könnyen 
megtanítom, hogyan kell vonalat húzni a falra. 
Mi legyen a neve? Tanakodták mindnyájan. Én a Gizellára 
gondoltam, ez akkoriban divatos névnek számított. 
– Nem! – mondta apád. Ez a sötétkék szemű kislány csakis 
Ibolya lehet. 
Mindenki elcsodálkozott, de nyomban elfogadták ezt az 
akkoriban ritka keresztnevet. Talán még nem is volt a 
faluban ilyen nevű gyerek. Aztán eljött a keresztelő napja. 
Elvittünk keresztanyáddal a régi, tornyos templomunkba, 
csikorgott a hó a talpunk alatt. Wieland esperes úr 
megkeresztelt, – ahogyan ez szokás – majd ezeket mondta: 
– Magdus! Ez a kislány ezúttal helyet kapott Jézus bárányai 
között, neveljetek jó katolikust belőle, Isten áldásával! 
Anyám befejezte a történetet, pár percig néma csönd lett a 
konyhában, ami addigra kihűlt, talán a tűz is kialudt.   
Észre sem vettük, hogy beesteledett, a konyhabútor árnyai 
magasra nőttek a szürkületben. Odakint már szállingózott a 
hó. A szaloncukrok bánatosan, kötözetlenül hevertek az 
asztalon. Egy maró könnycsepp pottyant az arcomra, aztán 
még egy és sok-sok. Odabújtam anyámhoz, úgy mint 
gyerekkoromban, de most szorosabban, hogy a két szív 
ritmusa eggyé vált, szinte kis magzat lettem újra. Annyit 
tudtam kinyögni a meghatottságtól: Köszönöm az életet! 

 
Piróthné Bálint IbolyaPiróthné Bálint IbolyaPiróthné Bálint IbolyaPiróthné Bálint Ibolya    

a család évére,  2011a család évére,  2011a család évére,  2011a család évére,  2011 
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Jézus utolsó ítéletről szóló beszéde óta tudjuk, hogy a 
felebaráti szeretet sokféle formáinak gyakorlása – benne 
a szociális tevékenység –, feltétele az ember üdvös-
ségének. (Mt 25) A kereszténység szerint az irgalmasság 
testi és lelki cselekedeteinek főbb területei: éhezőnek 
ételt adni, szomjazóknak vizet adni, ruhátlanokat 
felruházni, utasoknak szállást adni, betegeket látogatni, 
foglyokat kiváltani, holtakat eltemetni, tudatlanokat 
tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat 
vigasztalni, bűnösöket meginteni, sértése-
ket megbocsátani, másokat türelemmel 
elviselni, élőkért, holtakért imádkozni. Az 
elmúlt 120 évben 14 pápai megnyilatkozás, 
enciklika, több mint 1300 püspökkari, szi-
nódusi döntés jelent meg szociális problé-
mákról, azok megoldásáról. 
A karitász-mozgalom, a Katolikus Egyház 
hivatalos segélyszervezete – amelyet Magyarországon – 
1931-ben a Katolikus Püspöki Konferencia alapított 
meg, majd az 1950-es egyezménytől kezdve szerveze-
tileg úgyszólván megszűnt.  
Az 1991-ben újjászervezett Magyar Katolikus Karitász-
nak: 69 szociális otthona (idősek napközijétől autista 
segítőközpontig), 3 kórháza, 1 orvosi rendelője, 1 házi 
szakápoló szolgálata, 1 családsegítő központja, 6 RÉV 
szenvedélybeteg-segítő szolgálata, 1 RÉV- pszichológiai 
és szenvedélybeteg nappali ellátó, 1 katolikus alkoholista 
önsegítő csoportja, Betánia lelkigondozója, ingyenesen 
hívható Caritas Lelkisegély Telefonszolgálata, 1 Vasúti 
Szociális Szolgálata, 1 országos- és 15 egyházmegyei 
karitászközpontja, több karitászboltja, 10 ingyenkony-
hája és téli teajárata (hajléktalanoknak) van. Itt kell meg-
említeni a börtönpasztorációt, ahol 35 katolikus pap és 
50-60 világi segítő végez rendszeres lelkigondozó és 
segítő tevékenységet, és a Mécses Szeretetszolgálat (30-
40 fővel) a fogvatartottakkal levelező szolgálatát. A 
börtönmisszióhoz tartozik két utógondozó otthon is.  
A legsúlyosabb szociális probléma ma hazánkban a 
krízisbe került személyek és családok egyre kilátásta-
lanabb helyzete. A Magyar Katolikus Karitász kidolgo-
zott a részükre egy segélyezési programot, és közel 3000 
rászoruló családnak tudott adni differenciáltan 10-50 
ezer forintig terjedő segélyt. Ebben a pályázatban a 
Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász is részt vett: 2 
családnak szerezve így központi támogatást 2010-ben és 
2011-ben. A közel 650 plébánián működő önkéntes 
karitászcsoport közvetlen kapcsolatban áll a helyi 
egyházközséggel és a helyi lakossággal. Ezek közé tarto-
zik a Szent Erzsébet Karitász Csoport is. Ez a közvetlen 
kapcsolat egymásrautaltságot is jelent. Nemcsak az 
önkéntesek számára fontosak a kapcsolódási pontok 
egymással, a karitász-tagokkal, az egyházközséggel, a 
településen élőkkel, de ez viszont is igaz. A karitász 
felekezeti, etnikai vagy világnézeti különbség nélkül 
segít a bajbajutottaknak, hiszen egy városban élünk, is-

merjük egymást, a problémákat és a lehetséges válaszo-
kat is. A helyi egyház számára nélkülözhetetlen a 
karitászcsoport tevőleges szolgálata, amely az evange-
lizáció, a hitelesség alapja. A jóság, vagyis az Atya be-
mutatása a célunk, mert egyedül csak Isten jó. De a 
kegyelmeket Ő osztja, és mert jót tenni jó, ezt a 
csodálatos érzést tapasztalhatja meg mindenki, aki az 
Isten nevében jót tesz; aki segít az egyháznak bemutatni 
az örömhírt: Isten jó és szereti az embert! 

Mi, a Szent Erzsébet 
Karitász Csoport , 
úgy érezzük, hogy 
Isten különleges ke-
gyelme az, hogy Jé-
zust szolgálhatjuk az 
emberekben. E szol-
gálat igen sokoldalú 

és érdekes, mint amilyenek az emberek is. Beteg-
látogatástól, ruhaosztáson, kézműves-táboron keresztül, 
a segély-adásig – sok egyéb szolgálattal együtt – ível ez 
a skála. A karácsonyi időszak különösen gazdag, hiszen 
igen sok dolgunk akad ilyenkor: adventi jótékonysági 
vásárra készülődés-szervezés-részvétel (a városi és a 
templomi helyszíneken), ajándékvásárlás a szűkölkö-
dőknek, családok-személyek látogatása, helyzetük és 
egyéb segítségnyújtási lehetőség felmérése a célunk. 
Köszönjük a ruha-, pénz,- édesség, tea-, C-vitamin-, 
játék,- mézadományokat! Köszönjük a Szent Erzsébet-
napi pénzadományokat is: a Szent Imre Egyházközség: 
20.000,-Ft-ot, a Szent István Plébánia 40.000,-Ft-ot 
gyűjtött össze. Ezek az adományok az alapjai a karácso-
nyi csomagosztásnak.  
Mi nem esetekkel, kliensekkel találkozunk, hanem a - 
sokszor reményt-vesztett – felebaráttal. Mit tenne Jézus? 
Mit tehetünk mi Jézus nevében? A tapasztalatok 
gazdagodását jelenti az is, amikor a jótevőkkel, amikor a 
jóság együttérzésével találkozunk, mert az emberek 
szívének mélyén ott a jóság és a szeretet. Az is meg-
rendítő, amikor jó anyagi helyzetben élőnek tudunk – a 
sokrétű kapcsolódási pontokon keresztül – adni=beszélni 
arról, hogy az Isten szeret mindannyiunkat, hogy Ő nem 
személyválogató. 
 Fontos, hogy e szolgálat gyakorlása folyamatos legyen: 
akkor lesznek önzetlen embertársaikért élő fiatalok, ha a 
szeretet gyakorlása a közgondolkodásban megelőzi majd 
a karriert, a gazdasági hasznot és a pénzimádatot. Ez 
pedig hit nélkül, a tapasztalatok szerint, nem megy – írta 
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. XVI. Benedek 
pápa pedig ismételten hangsúlyozta az egyház szociális 
elkötelezettségének jelentőségét, ami soha nem elméleti, 
hanem mindenekelőtt evangéliumi tanúságtétel. A pápa 
szerint az egyház szociális elkötelezettsége nem pusztán 
emberi, a társadalom keresztény szellemben történő át-
alakítása, amelyet a hívek évszázadokon keresztül tettek: 
válasz az Úr eljövetelére a világban. 

 
 

SSzzeerreetteetttteell  ééss  kköösszzöönneetttteell::  DDuunnaahhaarraasszzttii  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  KKaarriittáásszz  
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SZENT PÁL APOSTOL  
GALATÁKHOZ ÍRT LEVELE 

 
Kedves Olvasók! 
Folytatom az Újszövetségi Szentírás könyveinek ismer-
tetését, azokon belül a leveleket.  

Szent Pál apostol működésének és eredményes ige-
hirdetésének jó tükre a Galatákhoz írt levél. Most kará-
csony közeledtével azt a mondatot emelném ki mindjárt az 
elején, amelyet a 4. fejezet 4. versében ír: „…amikor 

elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki 

asszonytól született, s a törvény alattvalója lett.” (4,4) Az 
egész levél középpontjában az Úr Jézus Krisztus áll, Pál 
apostol Róla tesz tanúságot. Arról beszél, hogy minden 
kegyelem forrása Krisztus, nála fontosabb személy nincs a 
világon.  

Kiknek és mikor írta Szent Pál ezt a levelét? 

Mindjárt az elején megállapíthatjuk, sosem volt kétség, 
hogy ezt a levelet az apostol személyesen írta. A levél 
befejező részében olvassuk: „Nézzétek csak, mekkora 

betűkkel írok nektek saját kezemmel.” (6,11) 

Az első kérdés: Kik voltak azok a galaták? 

A galata nép kelta eredetű törzs volt, akiket galloknak is 
neveztek. Krisztus előtt a 4. században a Rajna vidékére 
betörő germán törzsek elől Itálián és a Balkán félszigeten 
keresztül Kis-Ázsiába vándoroltak, ott sanyargatták a helyi 
lakosokat addig, amíg Pergamon királya I. Attalusz le nem 
győzte őket Kr.e. 239-ben. Mivel a rómaiak mellé álltak a 
csatákban, Róma megnövelte területüket, és Galácia 
tartomány néven a Római birodalomhoz csatolta. Területük 
északon a Fekete-tengerig, délen a Földközi-tengerig 
terjedt a Kr.e. 1. században. E vidék lakossága meg-
lehetősen kevert volt. Galaták, görögök, gallo-görögök, 
rómaiak és zsidók lakták. Szent Pál a második és a 
harmadik missziós útján jutott el a galatákhoz (ApCsel 
16,6 és 18,23). Lelkes fogadtatásban volt része (Gal4,13). 
Több egyházközséget alapított, melynek tagjai jobbára a 
pogányokból megtért hívők voltak (Gal 4,8), bár nem 
hiányoztak a zsidók közül megtért keresztények sem (4,3). 
A levél megírásának helye valószínűleg Efezus, ideje pedig 
Kr.u. 54. 

Miért írta az apostol ezt a levelet? 

A Szent Pál eltávozása után Palesztínából érkező zsidó-
keresztény tanítók nagy zavart keltettek a galáciai 
keresztények közt. Azt hirdették, hogy a körülmetélkedés 
és a mózesi törvény megtartása nélkül nem lehet üdvö-
zülni, vagyis az örök életre eljutni. Mivel tanításuk 
homlokegyenest ellenkezett az Apostol evangéliumával, 
arra törekedtek, hogy tekintélyét megdöntsék. Azt 
terjesztették róla, hogy nem teljes jogú apostol, küldetését 
emberektől és nem Istentől kapta, és evangéliuma nem 
egyezik meg a tizenkét apostoléval.  

Szent Pált mélyen elszomorítják a galatáktól érkező hírek, 
és komolyan aggódik a fiatal egyházak sorsa miatt. 
Kötelességének tartja, hogy erélyesen föllépjen és 

megvédje a kr isztusi  evan-
gélium tisztaságát. Levelében 
kifejti, hogy a mózesi törvény 
megtartása nemcsak, hogy nem 
szükséges, hanem káros is, ha 
valaki attól várja a megiga-
zulást és az üdvösséget. Mert annak egyetlen forrása a 
Jézus Krisztusba vetett hit.  

És most következzék a levélnek néhány kiemelkedően szép 
mondata. 

Ismert és kevésbé ismert tanításai a levélnek: 

Már a bevezetőben magasztalja Istent és az ő szent Fiát, 
Jézus Krisztust: „Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, 

az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól, aki föláldozta magát 

bűneinkért, hogy kiragadjon minket a jelen világ 

gonoszságából Istenünk és Atyánk rendelése szerint. Övé 

legyen a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.” 

Szent Pál megvédi apostoli küldetését: „Tudtotokra adom 

testvérek, hogy az általam hirdetett evangélium nem 

embertől ered. Hiszen nem emberektől kaptam vagy 

tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. 

Hallottátok ugye, hogyan viselkedtem egykor a zsidó 

vallásban: könyörtelenül üldöztem Isten Egyházát és 

pusztulására törtem. A zsidó vallásban fölülmúltam számos 

fajtámbeli kortársamat, mert szerfölött buzgólkodtam 

atyáim hagyománya érdekében. Ám úgy tetszett annak, aki 

már születésemtől kiválasztott, s kegyelmével meghívott, 

hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, akit hirdetnem kell a 

pogányoknak.” (1,11-16) Ez a meghívás a Damaszkuszba 
vezető úton történt, ahogyan tudjuk is. Ekkor az Apostol 
három évre elvonult készülni hivatására. Ez alatt kapta a 
kinyilatkoztatást közvetlenül az Úr Jézus Krisztustól. Erről 
egy másik levelében ír. Majd fölmegy Jeruzsálembe, hogy 
a többi apostollal találkozzék, Erről így ír: ”Tizennégy év 

múlva Barnabás kíséretében ismét fölmentem Jeruzsá-

lembe, s magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatásból 

indítva mentem föl, s megbeszéltem velük, a tekin-

télyesekkel külön is az evangéliumot, amelyet a pogányok 

közt hirdetek, hogy ne hiába fáradozzam, vagy fáradjak. … 

A tekintélyesek engem semmivel sem terheltek meg. 

Ellenkezőleg: elismerték, hogy én vagyok megbízva a 

pogányoknál az evangélium hirdetésével, mint Péter a 

zsidóknál. …Mikor Jakab, Péter és János, akiket 

oszlopoknak tekintettek, felismerték a nekem adott kegyel-

met, az egyetértés jeléül nekem és Barnabásnak jobbjukat 

nyújtották.” (2,1-10) Itt is megmutatkozik egyrészt, hogy 
az Egyház hierarchikus szervezet, vagyis Krisztustól az 
apostolokon át vezet az út az üdvösségre; másrészt 
megmutatkozik Szent Pál alázata és igazság keresése. 
Krisztust akarja híven szolgálni az Anyaszentegyház 
keretein belül.  
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A Szentírás nincs „kozmetikázva”, azaz nemcsak a szép, a jó, a pozitív 
értékeket mutatja, hanem az emberi gyöngeségeket is, akár a legtekin-
télyesebbeknél is. Példa erre: Pál még Péterrel is szembeszáll, hogyha a hit 
értékeiről van szó, és ezt le is írja. „mikor azonban Péter Antiochiába 

érkezett, szembeszálltam vele, mert rászolgált. Mielőtt némelyek meg-

érkeztek Jeruzsálemből, együtt étkezett a pogányokkal, de amikor meg-

jöttek, visszahúzódott és különvált tőlük. Figyelmeztettem kétszínű visel-

kedésére.” (2,11-14) 

Az Apostol teljesen Krisztusban él. Minden percében Krisztust képviseli, 
és belőle táplálkozik. Híres gyönyörű, közismert mondása: „Krisztussal 

keresztre vagyok feszítve. Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él 

bennem. Amennyiben most testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki 

szeretett engem s önmagát adta értem.” (2,20-21) 

Az evangélium egyetemessége nyilvánvaló, minden nép meg van hívva az 
Egyház közösségébe: „Isten fiai vagytok ugyanis mindnyájan, a Krisztus 

Jézusba vetett hit által. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek 

Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, 

rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egy személy 

vagytok Krisztus Jézusban. (3,25-29) 

Isten fiai vagyunk, ezért Istent Atyánknak hívhatjuk. Az Úr Jézus is erre 
biztat a „Miatyánk” imában. Ezért nem félünk a jövőtől, nem félünk semmi 
emberi gyöngeség megtapasztaláskor sem, mert tudjuk, hogy Isten kezében 
vagyunk. Az Apostol még meg is erősíti ezt a Szentlélek által: „Mivel Isten 

fiai vagytok, Isten elküldte Fiának Lelkét szívünkbe, aki ezt kiáltja: Abba, 

Atya! Tehát nem rabszolga többé, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten által 

örökös is.” (4,6-7) 

A megtévesztett és hűtlenné vált galatáknak írja: Hiszen tudjátok, hogy először a test erőtlenségében hirdettem nektek az 

evangéliumot, s mekkora próbát kellett kiállnotok testi állapotom miatt. De ti mégsem vetettetek meg s nem utasítottatok 

vissza, hanem úgy fogadtatok, mint Isten angyalát, mint Krisztus Jézust. Hova tűnt a lelkesedéstek? Állítom, hogy ha 

módotokban lett volna, szemeteket vájtátok volna ki s adtátok volna nekem.” (4,13-16) E mondatokból gondolják, hogy 
Szent Pál sokat szenvedett szembetegsége miatt. De ennek ellenére fáradhatatlanul ment, és hirdette az evangéliumot.  

Az 5. és a 6. fejezetben is találunk néhány jelentős tanítást az Apostoltól; amit modern szavakkal úgy fejezünk ki, hogy 
más a szabadság és más a szabadosság. Az első érték, a második bűn.  

„Testvérek, ti szabadságra vagytok hivatva. Csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel 

szolgáljátok egymást. Az egész törvény ugyanis ebben az egy mondatban teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint 

önmagadat.” Ámha egymást marjátok és rágjátok, vigyázzatok, hogy egymást föl ne faljátok.” (5,13-15) 

Azután így folytatja: „Azt mondom tehát: Lélek szerint éljetek! Akkor nem fogjátok teljesíteni a test kívánságait. A test 

ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek pedig a test ellen, s ellentétben állnak egymással. (5,16-17) 

Ezután sorolja fel a test cselekedeteit és a lélek gyümölcseit.  

A 6. fejezetben szelídebbre fordul Szent Pál szava: „Testvérek, ha botláson értek valakit, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek 

meg a szelídség szellemében. …Viseljétek el egymás gyöngéit, így teljesítitek Krisztus törvényét.” (6,1-2) 

„Ne fáradjatok bele a jótettekbe, mert ha nem fáradtok bele, annak idején még aratni is fogtok. Rajta hát! 

Sok fejtörést okozott a Szentírás tudósainak a levél utolsó néhány mondta. Valószínű, hogy Szent Pál stigmatizált volt, 
vagyis testén hordozta Jézus öt sebét, mint Szent Ferenc vagy Pió atya. Ezt írja: 

„Engem azonban Isten őrizzen attól, hogy mással dicsekedjem, mint Urunk Jézus keresztjével, ki által a világ meg van 

feszítve számomra, s én a világ számára. Krisztus Jézusban ugyanis sem a körülmetélés, sem a körülmetéletlenség nem 

számít, hanem az új teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik e szabályt követik”. (6,14-16) Ezután senki ne 

okozzon kellemetlenséget nekem, mert és az Úr Jézus jegyeit viselem testemen. (6,17) 

Végül az Apostol így köszön el a levél végén: „A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek. 
Ámen.” 

Kedves Olvasók! 

Szent Pált újabb oldaláról ismertük meg a galatákhoz írt levelében. Remélem, hogy ez az ismertető is erősíti keresztény 
meggyőződésünket, és tiszteletünket Krisztus apostolai iránt.  

Szent Ágoston mondása illik ide a beszámoló végére: „Nem az a tragédia, hogy elestünk a bűnben, hanem az a tragédia, 
ha abból nem akarunk felkelni.” 

Istentől megáldott boldog, meghitt, szent Karácsonyi ünnepeket kívánok mindnyájuknak és kedves családjaiknak.   

Szeretettel: András atya 

SZENTMISÉINK RENDJE: 
Taksony 

Szent Anna templom 
vasárnap ½ 9 óra, 

hétköznap hétfőn és pénteken, 
valamint szombat este 6 óra, 

kedd reggel 8 óra 
Dunaharaszti 

Szent István plébániatemplom 
vasárnap  

reggel 7 óra és de ½ 11 óra,  
hétköznap hétfőtől csütörtökig 

reggel 7 óra, 
elsőpénteken este ½ 5 óra 

Ligeti Szent Imre kápolna 
vasárnap de ½ 10 óra, 
pénteken reggel 7 óra, 

szombaton este ½ 5 óra 
 

*** 
Fogadóóra: 

A dunaharaszti Főplébánián 
szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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A jubiláns házaspárok csoportképei – A hálaadó szentmise a Dunaharaszti Szent István templomban 

2011. november 13-án, a Taksonyi Szent Anna templomban 2011. november 20-án volt megtartva. 
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Illusztráció: Boticelli Gránátalmás madonna c. olajfestményének részlete 

 

LLééggyy  éébbeerr,,   vvii rrrraasssszz,,   
ééss  sszzáámmoott  ttuuddsszz  aaddnnii   ssááffáárrkkooddáássooddrróóll   
 

Az adventi szent idő a 
virrasztás, várakozás és 
készülődés ideje. Elmél-
kedjünk sokat, de ne ha-
szontalan dolgokról, mint 
manapság szokás, hanem 
az Úr Jézus eljöveteléről. 
Amilyen az adventi felké-
szülésünk, olyan lesz a 
karácsonyunk. Elsődlege-
sen lélekben készítsük fel 
magunkat, minden más 

másodlagos. Ha lelkünkben béke van, legyen bár szerény 
az ünnepi asztal, vagy az ajándék a fenyőfa alatt, az Úrral 
szívünkben mi leszünk a leggazdagabbak és legboldo-
gabbak. Ezt azonban csak Istenbe vetett hittel érhetjük el. 
Szomorú valóság, hogy ma az emberek lelkében tél ural-
kodik, a keresztény hit és keresztény erkölcsök nem jutnak 
el hozzájuk; hazánkban, Európában, sőt az egész világon. 
Ennek fő oka a pénz szeretetének előnyben részesítése Isten 
szeretetével szemben. A saját erős akaratunk és Isten segít-
sége szükséges, hogy ezen változtassunk. Elmélkedjünk 
erről is az adventi szent időben. 
A kis Jézus azért jött gyermekként a földre, hogy szeressük, 
hiszen a gyermekeket mindenki szereti. Ifjúként az enge-
delmesség példaképe volt, s felnőttként a jó Pásztor, aki 
tanította híveit és megismertette velük az örök élet igéit. 
Elmélkedjünk el azon is, hogy mi a földön csak átutazók 
vagyunk, és végcélunk az égi haza, a Mennyország az Úr 
mellett. Ehhez azonban úgy kell élni földi életünket, hogy 
életünk utolsó óráján számot adhassunk, hogyan is sáfár-
kodtunk az Úrtól kapott talentumokkal. Aki sokat kapott, 
sokat kérnek tőle, aki keveset, attól kevesebbet. De 
mindenkinek számot kell adnia, hogyan sáfárkodott. 
Életem során találkoztam olyan emberekkel, akik azt 
vallották, nincs Isten és ezért nem is hihetnek benne. Ezeket 
a hitetlen embereket nagy csalódás éri. Akár hisz valaki, 
akár nem: Isten létezik. Volt, van és örökké lesz. Csak 

akkor már késő lesz szembesülni tévhitükkel e meg-
tévesztett embereknek. Sajnos ez több generációt is érint. 
 Nem hívő vagy hitét megtagadó ember, gondolkozz el 
ezen, elmélkedjél, amíg teheted. Gondolj arra is, ma 
hitedért nem kell vértanúságot elszenvedned, mint sok 
szentnek, aki életét áldozta hitéért. 
Én, mint a Szent Cecília énekkar tagja, példaként említe-
ném Szent Cecíliát, szüzet és vértanút, az egyházi zene 
védőszentjét, aki utolsó perceiben is lelkeket nyert meg a 
hitnek. Akár Szent András, aki Krisztus tanítványa volt, 
halászból emberhalásszá lett, és vértanúként áldozta életét. 
Idézet hozzá írt versemből: 

 
 

„Thrákiában és Görögországban hirdetted az örömhírt, 

Örményország pusztaságain és Kundisztán hegyein, 

A Fekete-tenger partjáig, és a szkíták földjén is, 

Felkerested a nomád pásztorok és vadászok sátrait.” 

 

 

 

Szent András is, mint sok vértanú szent, bátran vállalta a 
kínzásokat és a halált, mint a Mester, Jézus. Gondoljunk a 
magyar szentekre, Szent István országalapító királyunkra, 
aki terjesztette a keresztény hitet, vagy Szent Erzsébetre, 
aki egész életében gyakorolta az önzetlen szeretetet, segí-
tette a szegényeket. A XX. század szentje Batthyány-
Strattmann László, aki orvosként ingyen gyógyította a 
szegényeket. Sok embertársunk ma is segítségre szorul, 
éhezik, fázik, kilakoltatják, szükségük van szeretetünkre, 
pártfogásunkra és imádságunkra az Úrhoz érdekükben. Egy 
vigasztaló szó, egy mosoly feléjük enyhíthet fájdalmukon, s 
mosolyt fakaszthat az ő ajkukon is. Legyünk mindig 
EMBEREK – hiszen Isten annak teremtett – s ne érzéket-
len, egoista földi lények.  
Az adventi szent idő és Szent Karácsony ünnepe lelkü-
letével szeressük egymást a Szent Család példáját követve. 
Szentestén boruljunk le a kis Jézus jászola elé szívünk 
legmélyebb hódolatával. Az Ő szeretetével feltöltődve 
induljunk haza és kamatoztassuk talentumunkat az ünnepek 
pihenő idejében és a dolgos hétköznapokon. 
 
 
 
 
 

Testvérek! Legyünk éberek, virrasszunk, de nem csak 
Adventben, hanem az év minden napján, erre figyelmeztet 
Szent Márk: „Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az 
ég angyalai sem, sőt még a Fiú sem, csak az Atya. 
Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor 
jön el az idő.” Ha felfedezitek magatokban a jót, azt 
kövessétek, ha a rosszat, azt a jövőben kerüljétek. 
Legyen számunkra az újév valóban egy új év kezdete. 
Istennel kezdve, Istenért folytatva és Istennek kezét fogva 
jussunk el az örök dicsőségbe. Ehhez kérjük a Betlehemi 
Kisded és a Boldogságos Szűzanya pártfogását a Mennyei 
Atyánál, értük esendő, színe látására törekvő emberekért. 

 
 
 

Ennek reményében kívánok Mindenkinek kegyelemteljes 

karácsonyi ünnepeket és áldott, békés, boldog új esztendőt, 

igaz szeretettel:  
 

 
 

 

 
 

 

Gömöriné Fajta Anna 
 

 

 

 

Adventi várakozás 
 
Nyíljon meg a föld és teremjen üdvösséget, 
A világosság űzze el a földről a sötétséget. 
Erre vár az emberiség évezredek óta, 
Eljő a Messiás, ki a Világ Világossága. 
 

Az Adventi Szent Időben várjuk mi is tiszta szívvel, 
S ha megérkezik hozzánk, fogadjuk nagy örömmel. 
Karácsonykor az Úr legyen legnagyobb ajándékunk,  
S megteremtette számunkra gyümölcsét imádságunk. 
 

Hívő és te hitetlen is várd az Urat most Adventben, 
Ki kisgyermekként jön közénk karácsony éjjelén. 
Legyen minden ember szívében legalább most szeretet, 
S imádkozzunk életünkben, hogy ez mindig így legyen. 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
„Jézus Krisztus fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától” 

1. Isten Fia emberré lett 
 

I. Miért lett testté az Ige? 
A Nicea-Konstantinápolyi hitvallással válaszolunk, amikor megvalljuk: „Értünk, emberékért és a mi üdvösségünkért leszállott a 
mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett.” 
Az Ige testté lett, hogy minket Istennel kiengesztelve üdvözítsen: „Isten, aki szeret minket, elküldte Fiát bűneinkért 
engesztelésül.” [1Jn 4,10] Az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül.” [lJn 4,14] „Ő azért jelent meg, hogy elvegye a 
bűnöket.” [1Jn 3,5] 
A mi beteg természetünk azt kérte, hogy meggyógyíttassék, a bukott természet azt, hogy fölemeltessék, a halott, hogy 
feltámasztassék. Elveszítettük a jó birtoklását, kellett, hogy nekünk azt visszaadják. Nekünk, akik be voltunk zárva a sötétségbe, 
szükségünk volt arra, hogy meghozzák a világosságot. Fogolyként szabadítóra várunk, bezártként segítségre, rabszolgaként 
szabadítóra. Vajon ezek az okok jelentőség nélkül valók? Nem érdemelték-e meg, hogy megindítsák Istent egészen addig, hogy 
leszálljon a mi emberi természetünkbe, hogy meglátogassa azt, hiszen az emberiség oly nyomorúságos és szerencsétlen 
állapotban volt? (Nisszai Szent Gergely: Or. catech. 15) 
Az Ige testté lett, hogy mi így ismerjük meg Isten szeretetét: „Az Isten szeretete abban nyilvánult meg bennünk, hogy az Isten 
elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.” [1Jn 4,9] „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” [Jn 3,16] 
Az Ige testté lett, hogy a szentség példaképe legyen számunkra: „Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem…” [Mt 11,29] 
„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet, senki sem jut az Atyához, csak általam.” [Jn 14,6] És a színeváltozás hegyén maga az 
Atya parancsolja: „Őt hallgassátok” [Mk 9,7]. Valóban Ő a boldogságok modellje és az új törvény normája: „Szeressétek 
egymást, amint én szerettelek titeket.” [Jn 15,12] Ez a szeretet magába foglalja önmagunk tényleges felajánlását az Ő 
nyomában.” (vö. Mk 8,34). 
Az ige testté lett, hogy az „isteni természetből részesítsen minket” [2Pt 1,4]: „Ez volt az ok, amiért az Ige emberré lett, és Isten 
Fia ember fiává lett, hogy az ember az Igével kapcsolatba lépve és Tőle elnyerve az istenfiúságot, Isten Fiává legyen” (Szent 
Iréneusz: Haer. 3,19,1). „Az Isten Fia emberré lett, hogy minket istenekké tegyen.” (Szent Athanasziosz: Inc. 54,3) „Isten 
egyszülött Fia minket istenségéből akarván részesíteni, felvette természetünket. Hogy az embereket istenekké tegye, emberré 
lett.” (Aquinói Szent Tamás: Opusc 57 in festo) 
 

II. A megtestesülés 
Átvéve Szent Jánostól a kifejezést („Az Ige testté lőn” Jn 1,14), az egyház megtestesülésnek nevezi azt a tényt, hogy az Isten Fia 
emberi természetet vett magára, hogy abban végbevigye a mi megváltásunkat. A Szent Pál által idézett himnuszban az Egyház 
így énekel a megtestesülés misztériumáról:  
Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem 
tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette magát, és hasonló lett az 
emberekhez. Külsejét tekintve olyan lett, mint egy ember. Megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a 
kereszthalálig. [Fil 2,5-8] (vö. LH szombati vecsernyék éneke) 
A Zsidókhoz írt levél ugyanerről a misztériumról beszél: 
Ezért nyilatkozik így, amikor a világba lép: Áldozatot és ajándékot nem kívántál, de emberi testet alkottál nekem. Nem kedves 
előtted az engesztelő és égőáldozat. Ezért így szóltam: Nézd, megyek, Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, mint a 
könyvtekercsben rólam írva van. [Zsid 10,5-7, amely idéz: Zsolt (40,7-9 LXX)] 
Az Isten fia igazi megtestesülésébe vetett hit, a keresztény hit megkülönböztető jele. „Az Istentől származó lelket erről ismeritek 
föl: Minden lélek, amely megvallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, az Istentől van.” [1Jn 4,2] Az Egyház kezdettől fogva 
ezzel az örvendetes meggyőződéssel énekli „az istenfélő élet nagy titkát”: „Megjelent testben”. [Tim 3,16] 
 

III. Valóságos Isten és valóságos ember 
Az Isten Fia megtestesülésének egyedülálló és teljesen sajátos eseménye nem azt jelenti, hogy Jézus Krisztus részben Isten, 
részben ember, sem azt, hogy az isteni és az emberi elem zavaros keverékének az eredménye. Ő valóban emberré lett, miközben 
valóban Isten maradt. Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Az Egyháznak meg kellett védenie és ki kellett 
fejtenie az első századok folyamán a hitnek ezt az igazságát az eretnekségekkel szemben, amelyek ezt meghamisították.  
Az első eretnekségek nem annyira Krisztus istenségét tagadták, mint inkább valódi emberségét.  Az apostoli időktől kezdve a 
keresztény hit hangsúlyozta az Isten Fiának valóságos megtestesülését: „testben jött el” (vö. 1Jn 4,2-3; 2Jn 7). De a III. századtól 
kezdve az Egyháznak Szamoszatai Pállal szemben az Antiochiai zsinaton már azt kellett megerősítenie, hogy Jézus Krisztus 
Isten Fia természete szerint, nem pedig örökbefogadás által. Az I. egyetemes Niceai zsinat, 325-ben, hitvallásában kijelentette, 
hogy Isten Fia „született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű”, és elítélte Áriuszt, aki azt állította, hogy „Isten Fia a 
semmiből jött elő” (DS 130), és hogy „más lényegből való, mint az Atya” (DS 126). 
A nesztoriánus eretnekség Krisztusban külön emberi személyt tételezett föl, aki az Isten Fiának isteni személyéhez kapcsolódott. 
Ezzel szemben Alexandriai Szent Cirill és a III. egyetemes zsinat, Efezusban, 431-ben vallották, hogy „az Ige személyében 
egyesülve egy értelmes lélekből éltetett testtel, emberré lett” (DS 250). Krisztus emberségének nincs más alanya, mint Isten 
Fiának isteni személye, aki azt magára vette és magáévá tette fogantatásától kezdve. Ezért az Efezusi zsinat 431-ben kihirdette, 
hogy Mária teljes valóságában Isten anyjává lett, Isten fiának az ő méhében történt emberi fogantatása által: „Isten anyja nem 
úgy, mintha Isten Igéje belőle vette volna isteni természetét, hanem mert értelmes lélekkel ellátott szent testét vette tőle, 
amellyel az Ige személyben egyesült és test szerint született.” (DS 251) 
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A szentatyák nyomában egyöntetűen tanítjuk, hogy vallani kell egy és ugyanazon Fiút, a mi Urunk Jézus Krisztust, aki 
istenségében és emberségében is tökéletes: aki valóban Isten és valóban ember, akinek értelmes lelke és teste van, és aki 
istensége által egylényegű az Atyával, embersége által pedig egylényegű velünk, „aki hozzánk hasonló mindenben, a bűnt 
kivéve” [Zsid 4,15]; istensége szerint minden idők előtt az Atyától született és ezekben a végső napokban érettünk és a mi 
üdvösségünkért embersége szerint a Szűztől, az Isten anyjától született. 
Két természetbe egyetlen és ugyanazon Krisztust, Urat, egyetlen Fiút kell fölismernünk összekeveredés, változás, megosztás és 
szétválasztás nélkül. A természetek különbsége egyáltalán nem rontatik le az ő egységük által, hanem inkább mindegyik 
sajátossága megőrződik és egyesül ugyanazon egy személyben és ugyanazon egy hüposztatiszban (DS 301-302). 
Az V. egyetemes zsinat 553-ban, Konstantinápolyban Krisztussal kapcsolatban megvallja: „Csak egy hüposztatisz (vagy 
személy) van, aki a mi Urunk Jézus Krisztus, egy a Háromságból” (DS 424). Krisztus emberségében tehát mindent az Ő isteni 
személyére kell vonatkoztatni, mint saját alanyára (vö. már az Efezusi zsinat: DS 255), nemcsak a csodákat, hanem a 
szenvedéseket, sőt még a halált is. „Az, aki megfeszíttetett testben, a mi Urunk, Jézus Krisztus, valóságos Isten, a dicsőség Ura, 
és egy a Szentháromságból (DS 432). 
Az Egyház vallja, hogy Jézus Krisztus szétválaszthatatlan, valóságos Isten és valóságos ember. Ö valójában Isten Fia, aki 
emberré, testvérünkké lett, ugyanakkor nem szűnt meg Urunknak, Istenünknek lenni.  
 

IV. Hogyan ember az Isten Fia?  
Mivel a megtestesülés titokzatos egységében „az emberi természet felvétetett, de nem semmisíttetett meg (GS 22,2), az Egyház 
arra törekedett a századok folyamán, hogy Krisztus emberi lelkének teljes valóságát vallja értelmi, akarati és testi működésével 
együtt. De párhuzamosan mindannyiszor arra is emlékeztetett, hogy Krisztus emberi természete az Isten fia isteni személyéhez, 
mint sajátja, hozzátartozik, aki azt magára vette. Mindaz, ami Ő, és mindaz, amit tesz az isteni személyében, az a „Háromságból 
Egy” megnyilatkozása. Az Isten Fia tehát közli emberségével a Szentháromságban való sajátos, személyes létezési módját. Így 
Krisztus az Ő lelkében és testében emberi módon kifejezi a Szentháromság isteni életét (vö. Jn 14,9-10). 
Az Isten Fia kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, és emberi szívvel szeretett, Szűz 
Máriától született, így valóban egy lett közülünk: mindenben hasonló hozzánk, a bűnt kivéve (GS 22,2). 
 

Krisztus lelke és emberi tudása 
Laodikeiai Apollinarisz azt állította, hogy Krisztusban az Ige helyettesítette az értelmes emberi lelket. Ez ellen a tévedés ellen 
vallotta az Egyház, hogy az örök Fiú fölvett egy értelmes, emberi lelket is (vö. DS 149). 
Ez az emberi lélek, amelyet Isten Fia fölvett, valódi emberi tudással rendelkezik. És mint ilyen, ez a tudás nem lehet korlátlan. 
Ezt az ismeretet létének történelmi feltételei között gyakorolta térben és időben. Ezért akarhatott az Isten Fia emberré lévén 
„gyarapodni bölcsességben, korban és Isten és emberek előtti kedvességben” [Lk 2,52], és ugyanúgy kérdezősködhetett afelől, 
amit az emberi állapotban tapasztalatból kell megtanulni (vö. Mk 6,38; Mk 8,27; Jn 11,34). Ez megfelelt az akarattal vállalt 
kiüresítés valóságának, amellyel magára vette a „szolga állapotát”. [Fil 2,7] 
De ugyanakkor az Isten Fiának ez a valóban emberi ismerete kifejezte személye isteni életét (vö. Nagy Szent Gergely: Ep 10,39; 
DS 475). „Az Isten Fia emberi természete nem önmagától, hanem az Igével való egység által ismerte és nyilvánította ki mindazt, 
ami Istenre tartozik.” (Hitvalló Szent Maximosz: Qu. dub 66). Ez elsősorban annak a bensőséges és közvetlen ismeretnek az 
esetére vonatkozik, amellyel az emberré lett Isten Fia rendelkezik az ő Atyjától (vö. Mk 16,36; Mt 11,27; Jn 1,18; 8,55 stb). A 
Fiú akkor is megmutatta az isteni tudás behatolását az emberi tudásába, amikor azt mondta, hogy ismeri az emberek szívének 
titkos gondolatait (vö. Mk 2,8; Jn 2,25; 5,61). 
A megtestesült Ige személyében az isteni bölkcsességgel való egysége által, Krisztus emberi ismerete teljes mértékben tudta 
azokat az örök terveket, amelyeknek kinyilatkoztatására jött (vö. Mk 8,31; 9,31). Amiről elismeri ezen a téren, hogy nem tudja 
(vö. Mk 13,32), arról egyébként ki is jelenti, hogy nem kapott küldetést annak kinyilatkoztatására (vö. ApCsel 1,7-9). 
 
Krisztus emberi akarata 
Ezzel párhuzamosan az Egyház a VI. egyetemes zsinaton (III. Konstantinápolyi zsinat 681-ben) megvallotta, hogy Krisztus két 
akaratot és két természetes működést birtokol, istenit és emberit, nem egymással szembeállítva, hanem együttműködve: 
úgyhogy a megtestesült Ige emberileg az Atyának adott engedelmességben akarta mindazt, amit isteni módon elhatározott az 
Atyával és a Szentlélekkel a mi üdvösségünkre (vö. DS 556-559). Krisztus emberi akarata „követi isteni akaratát ellenállás és 
ellenszegülés nélkül, vagy jobban mondva: alávetve magát ennek a mindenható akaratnak” (DS 556). 
 

Krisztus valóságos teste 
Mivel az Ige testté lévén valódi emberséget öltött magára, Krisztus teste körülhatárolt (vö. Lateráni zsinat 649-ben: DS 504). A 
VII. egyetemes zsinaton (II. Niceai zsinat 787-ben: DS 600-603) az Egyház törvényesnek ismerte el azt, hogy megjeleníthető 
legyen szentképeken.  
Ugyanakkor az Egyház mindig elismerte, hogy Jézus testében „a természete szerint láthatatlan Isten, láthatóvá vált 
szemünknek.” (Karácsonyi prefáció). Valóban, Krisztus testének sajátosságai kifejezik az Isten Fia isteni személyét, aki annyira 
magáévá tette emberi teste vonásait, hogy szentképre festhetők és tisztelhetők, mert a hívő, aki tiszteli az Ő képét, „benne a 
személyt tiszteli, akit lefestettek” (II. Niceai zsinat: DS 601). 
 

A megtestesült Ige Szíve 
Jézus földi élete, haláltusája és szenvedése alatt mindannyiunkat, együttesen és külön-külön ismert és szeretett. 
Mindegyikünkért odaadta önmagát: „Az Isten Fia szeretett engem és föláldozta magát értem.” [Gal 2,20], mindannyiunkat 
emberi szívvel szeretett. Ezért Jézus szentséges Szívét, amelyet bűneinkért és a mi üdvösségünkért átszúrtak (vö. Jn 19,34), 
„úgy tekintjük, mint annak a szeretetnek a kiváló jelét és szimbólumát, amellyel szüntelenül szereti az örök Atyát és minden 
embert, kivétel nélkül.” (XII. Piusz „Haurietis aquas” kezdetű enciklika: DS 3924; vö. DS 3812). 
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A SZENTLÉLEK CSODÁI: 
a Lélek-keresztség  

1.rész 
 

„Keresztségünk és bérmálásunk máig aktuális forrása a kegyelemnek”  

(XVI. Benedek pápa) 

 
Isten ott és úgy árasztja ki Lelkét, ahogy akarja. A Szentlélek-keresztség magától Jézustól (Mt 3,11) származik: 
menybemenetelekor mondta, hogy „János csak vízzel keresztelt, de ti a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” 
(ApCsel 1,5)  Így is történt: pünkösdkor az apostolok megmerítkeztek az Atyaisten szeretetében, megismerték a 
Szentlélek szeretet tüzét és erő töltötte el őket. A Szentlélek józan részegsége olyan dolgokat értetett meg velük, 
amelyeket korábban nem tudtak megérteni. (ApCsel 2, 1-13)  
 
Ez a pünkösdi élmény az idők során mindig létezett?  
Igen, a Szentlélek-keresztség az egyháztörténelem során mindig jelen volt, mert Isten hűséges, nem szűnik meg 
kiárasztani Szentlelkét. „Az Egyház legelső szükséglete az, hogy mindig élje a Pünkösdöt.” (VI. Pál pápa) 
Bizonyítja ezt a szentek tapasztalata és tanúságtétele – az apostoloktól kezdve Szent Ágostonon, Avilai Szent 
Terézen, az arsi plébánoson, Don Boscón keresztül a mai tanúságtevőkig –, nem állíthatjuk tehát, hogy a karizmák a 
messzi múltba tartoznak. A szekularizáció azonban sok keresztényt eltávolított Istentől, társadalmunk fokozatos 
elvilágiasodása, a racionalizmus túlzott térnyerése mélyen érintette a keresztények Urukkal való kapcsolatát; az 
istenhit szokás dolgává vált. 
 
Isten gondviselése azonban titokzatos módon működik.  
1901. január 1-én XIII. Leó pápa – Elena Guera nővér prófétai könyörgésére – kérte a Szentlélek ajándékait a 20. 
századra a Föld megújulásáért. 
1962-ben a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának előestéjén nagy reményekkel várták az összehívott bíborosok a 
meghirdetett Zsinatot, ahol is XXIII. János pápa arra kérte az Urat, hogy mintegy új pünkösdként ismételje meg 
csodáit a mi korunkban is. A zsinati atyák így összegezték a Lumen gentium 4-ben a zsinat eredményeit: „A 
Szentlélek újítja meg, tanítja és vezeti az Egyházat adományaival, s az Evangélium erejével megfiatalítja.” 
A II. Vatikáni Zsinat befejezése (1965) után világszerte alakultak olyan közösségek, imacsoportok, amelyek a 
Biblia-olvasás köré a Szentlélek kezdeményezésére születtek. A karizmatikus megújulás az 1967-es év során született 
meg a Katolikus Egyházban Pittsburghban, ahol egyetemisták lelkigyakorlatra gyűltek össze, mert szívükben ott 
égett a vágyakozás pünkösd után, amelyet XXIII. János pápa hívogatott a Zsinat előestéjén. Olyan fiatalok voltak ők, 
akik ugyan keresztény életet éltek, de „mintegy ürességet, a dinamika hiányát, erőveszteséget éreztek imáikban és 
tevékeny életükben. Mintha keresztény életük túlságosan a saját csinálmányuk lenne, mintha csupán a saját 
képességeik, a saját akaratuk vinné őket előre. Úgy érezték, hogy a keresztény élet nem állhat pusztán emberi 
cselekvésből.” 
 
Amikor az Egyház a Szentlélekhez imádkozik, azt mondja: „Jöjj, Szentlélek!”  
Isten válaszolt hívásaira, várakozásaira. A Szentlélek olyan erő gyanánt jelent meg, amely az Egyházat előre hajtja 
útján a világban és megadja misszionárius dimenzióját, katolicitását, vagyis egyetemességét. Maga Jézus jelentette 
ki, hogy a Lélek, akit majd elküld, megdöbbentő kegyelmek és adományok kíséretében jelentkezik övéiben. 
Olyannyira, hogy a tanítványok nagyobb tetteket fognak véghez vinni, mint Ő maga, beleértve a csodákat is.  
 
Isten Lelke ugyanígy jelentős dolgokat visz véghez napjainkban is az Egyházban.  
A Szentlelket – a Harmadik Isteni Személyt – megkaptuk a keresztségben, bérmálásban, de befogadóképes-
ségünkhöz mérten. Isten Lelke befogadóképességünkhöz mérten veszi birtokba a szívünket. Ha beleegyezünk, Isten 
kitágítja befogadóképességünket, így ha újra hívjuk, a Lélek még teljesebben átjárja életünket. Isten nem fukarkodik 
adományaival, s a legnagyobb, amit adhat, maga a Szentlélek. Ő a véghetetlen, a mérhetetlen, olyan szeretet, amely 
gyógyító, szabadító, megerősítő! A Szentlélek „Aki életre kelt bennünket.” (Róm 8,11) 
 
Napjainkban az élő istenkapcsolat újjáéledésének vagyunk tanúi. Amikor igent mondunk erre a Szeretetre, ez a 
Szeretet elkezdi átalakítani az életünket, mert a Szentlélek újra megvalósítja bennünk Jézus példáját. (Jn 16, 12-13) 
A Szentlélek műve az, hogy Krisztus feltámasztott és élő lesz a szívünkben, mivel Ő él. Nemcsak úgy ismerem már, 
mint egy történelmi személyiséget, hanem, mint egy velem (bennem!) élő barátot, Aki egyúttal az Isten. A 
Szentlélek-keresztség által ítélőképességünk világosabbá válik, hogy így Jézus nevében ellenálljunk a gonosz 
erőknek, mert a Lélek felvértez erre a csatára. (Ef 6,10) 
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A Szentlélek mindenkit Krisztushoz hasonlóvá akar és tud tenni, minden emberi gyengeség, bűn ellenére is; azonban 
nem ellenállhatatlanul hat a szabad akaratú emberre, hanem csak akkor, ha az ember együttműködik vele. (Az egy 
évvel ezelőtti Szentlélek-szemináriumra gondolhatunk, akik ott lehettünk a 9-hetes lelkigyakorlaton.) Minden 
keresztény „élő kő”, „lelki épület” megalkotására hivatott (1Pét 2,5). A Szentlélek nem önmagát nyilatkoztatja ki, 
hanem Jézus Krisztust dicsőíti meg és nyilvánítja ki, Őbenne pedig az Atyát. Mégis érezni tevékenységét: hasonlít a 
szélhez, amelyet nem látunk, de a megremegő levelek elárulják fuvallatát. 
 
Az Egyház újjáéled, a Szentlélek-keresztség felszabadítja a karizmákat, a lelki adományokat (1Kor 12,4-11), az 
Erősség Lelke az emberi erőt meghaladó képességekkel ruházza fel az Egyházat: vagyis minket, a tagokat, hogy 
hirdessük Jézust. Isten itt és most cselekszik – általunk és ennek nagyon nagy jelentősége van az újraevangelizáció 
szempontjából. (Jn14,12)  Kell, hogy bátorságunk legyen hinni Jézus ígéreteiben, Aki misszióba küld bennünket. A 
jóhírt=evangéliumot gyógyulások jele kíséri: akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: a „Nevemben ördögöt 
űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig 
betegre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” (Mk16,15-19) Az Egyháznak tudatosítania kell, hogy ez teljesen 
természetes része az evangélium hirdetésének.  (Karizmának nevezzük azokat az Istentől kapott ajándékokat, lelki 
képességeket, melyeket azért adott, hogy szolgáljuk az Egyház küldetését. Szent Pálnál a karizmák háromféle 
felsorolásával találkozunk: Róm12,6-9; 1Kor12,7-12; Ef 4,7-14, és azokat Isten ereje robbanásának tekinti, amelyek 
egy pillanatra villanásszerűen felszabadítják Isten energiáját a hívőben a szolgálat nyomán: Lk 8,46.)  
A karizmatikus megújulási mozgalom a Katolikus Egyházban speciális út, amit nem mindenki érez magáénak; a 
Szentlélek-keresztség azonban mindenkinek szól.  
 
A karizmatikus megújulás kegyelmei ma mindenütt feltörnek, ami Isten különleges gondviselése. Katolikusok, 
ortodoxok, protestánsok, pünkösdisták még mindig megosztottak, bizalmatlanok. Mégis: számtalan csoda, rend-
kívüli jel és adomány által minden felekezetben mindannyiunkat szólongat az Úr mélyebb megtérésre, kitárulásra 
Lelke folytonos áradása iránt, a Lélek adományainak és szolgálatainak befogadására és felhasználására, egymás 
iránti szelídségre, türelemre, megbocsátásra, hogy a titokzatos Test igazán megvalósuljon. A kegyelemnek ez az 
áradata nem korlátozódhat a katolikusokra, protestánsokra, ortodoxokra: Isten egész népére akar hatni, minden 
képzeletünket meghaladó hatalommal és erővel. Úgy tűnik, hogy a teljes egyházi megújulás korszakának küszöbén 
állunk, és az Egyháznak az a hivatása, hogy ritka erejű tanúbizonyságot adjon a világnak. A Szentlélek az 
Egyházban olyan egység megvalósítója, amely meghaladja emberi mértékeinket. Jézus, a mi Királyunk, egész 
népének Ura akar lenni: kiönti Lelkét az emberiség minden családjára. Szent Pál bőségesen beszél a Szentlélek 
gyümölcseiről. Fogható, érezhető, ízlelhető gyümölcsök ezek, a Lélek hiteles jelenlétének jelei: „A Lélek 
gyümölcsei – mondja a galatáknak –: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szolgálatkészség, jóság, bizalom 
másokban, szelídség, önuralom.” (Gal 5,22-23) Ilyenek a hiteles kereszténység jelei, próbái. 
 
A Lélek képessé tesz, hogy nagyobb erővel szeressünk, mint amire magunktól képesek lennénk, felvértez a gonosz 
lelkek elleni küzdelemre, és felszabadítja a lelki adományokat. S ahol ez megtörténik, ott megújul az Egyház. Az 
Egyház története hosszú s tele a Szentlélek csodáival. 

Tóth Marianna 
Forrás: 
Mary Hearly, a teológia doktora előadása a Szentlélek-keresztségről 2011 http://www.magyarkurir.hu/hirek 
L.J. Suenens bíboros: Új Pünkösd? Bp., Marana Tha 2000, 1994 The Lord, the Spirit and the Church  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 
                       Itt szeretném megköszönni Tóth Mariannának kitartó szeretetét és szorgalmát,  

                       amelynek  tanító gyümölcseit folyamatosan megosztja Olvasóinkkal. Marianna  

               felkészültsége, karizmái  és életgyakorlata révén képes olyan ajándékokra, mint a  

9-részes, A Katolikus Egyház  Szociális tanítása című, alapos és lélektől átjárt dolgozatsor, s 

valamennyi korábbi megszólalása, melyek mind a Szentlélek csodáiról szólnak, ébresztően, 

hívogatóan. Hálával tartozunk töretlen munkálkodásáért, áldozatkészségéért, amellyel ő is 

felvállalta a sajtóapostolkodás szolgálatát, hiszen kivétel nélkül minden számunkban 

jelentkezett. Nélküle nem lehetnénk fényesek. Áldozatos szolgálatáért hivatásában és családi 

életében kérjük Rá Isten áldását, szeretettel.                                               A Szerkesztő  
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Keresztények beszélgetnek  

AAZZ  ÚÚJJ  EEVVAANNGGEELLIIZZÁÁCCIIÓÓ  
Megkeresni az embert ott, ahol van, és megajándékozni őt a hit örömével.    
 
XVI. Benedek pápa 2011. 
október 21-i üzenete adta az 
alkalmat beszélgetésünknek, 
valamint az, hogy a Szentatya, 
a II. Vatikáni Zsinat meg-
nyitásának 50. évfordulójára, 
a 2012. október 12-től 2013. 
november 24-ig tartó idő-
szakra meghirdette a Hit évét.  
II. János Pál pápa, a 2000. 
jubi leumi év alkalmából 
megerősítette az új evange-
lizáció megújult kötelezett-
ségét, miszerint „az első 
keresztények kezdeti lendü-
letével” kell hirdetnünk az 
evangéliumot mindenkinek. 
 (Novo millenio ineunte 
apostoli levél)  
XVI. Benedek pápa e kötelezettségünk jegyében indította 2010-ben az olyan kezdeményezéseket, mint az Új Evange-
lizáció Pápai Tanácsának felállítása, amelynek feladata, hogy a II. János Pál által kigondolt új evangelizáció teológiai és 
lelkipásztori hátterét kidolgozza, együttműködjön a püspöki konferenciákkal a vonatkozó egyházi tanítás terjesztésében, 
összehangolja a különböző kezdeményezéseket, s legfőképpen előmozdítsa a Katekizmus ismeretét és használatát a 
keresztények között.  
II. János Pál pápa így fogalmazta meg az új evangelizáció alapgondolatát: Megkeresni az embert ott, ahol van, és 

megajándékozni őt a hit örömével. 

2012-re a Magyar Katolikus Egyház család és ifjúsági pasztorációs programokat hirdetett meg az új evagelizáció jegyében.  

Ez tehát a kiindulópontja a mai beszélgetésünknek.  
 
Az evangélium hirdetése a legfontosabb és legértékesebb, egyetemes szolgálatunk mindnyájunknak. A szentmise 
zárószavai is erre késztetnek minket: Ite missa est – Menjetek, küldetésetek van (ezt így szoktuk hallani: Menjetek 
békével, és szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben.) A Máté evangélium záró mondataiban is erre int 
bennünket Krisztus: Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a fiú és a 

Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok 

mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19) 
Az emberi történelem, folyton változó társadalmi háttérben, de ugyanazt követeli a Krisztus-követőktől: az evangélium 
hirdetését. Mindannyiszor bebizonyosodik, ha az ember Isten nélkül akarja megoldani életét, zsákutcába kerül. Sok 
korszak tanúskodik ilyen próbálkozásokról. Napjainkban a liberalizmus a legfőbb romboló erő, de az emberek 
mindinkább ráébrednek, hogy a hamis értékrend, a pénz kizárólagos értékmérővé tétele milyen fájdalmas követ-
kezményekkel jár az emberi kapcsolatokban.  
 
Változnak a körülmények, a cél ugyanaz, a Krisztusi 

tanítás közvetítése az embernek. Hogyan látjátok a 

jelen idők feladatát, kit kötelességünk megszólítani?  

 

András atya Szerintem minden embert kötelességünk 
megszólítani, csak ez nem könnyű. Mi, egyháziak, zárt 
körben vagyunk, azokkal állunk közvetlen kapcsolatban, 

akik templomba járnak, és vannak olyanok, akik eljönnek 
hozzánk; kérnek keresztelést, esketést, temetést az Egy-
háztól, vagy esetleg tanácsot kérnek különböző ügyekben. 
Ilyenkor találkozunk a hozzánk jövő emberekkel. Tehát ez 
az egyik lehetősége az evangelizációnak, hogy akik kérnek 
tőlünk valamit, azokhoz szólunk, azokhoz próbáljuk 
közvetíteni az Isten kegyelmét. Ugyanebbe a kategóriába 
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tartoznak, akik egyénileg jönnek, és valami miatt szük-
ségük van lelki támogatásra, tájékoztatásra, pl. összeborult 
felettük a világ, mert történt valami tragédia, vagy valami 
olyan lépést tettek az életükben, amit megbántak, és kérdik 
tőlünk, hogyan is tudnak abból kikeveredni. Ez nem 
nagyon gyakori eset, de ez az, ami kézzel fogható. Külön 
kiemelném ezen alkalmak közül, ami számomra nagyon 
kedves és fontos, ugyanakkor érzem, hogy szép feladat is, 
ez a jegyesoktatás, ahol sikerül megtalálnom az embe-
rekkel a hangot. Gyakran elég vegyes társaság jár hozzám, 
hiszen jönnek olyanok, akik közül egyik sincs meg-
keresztelve, bár ez elég ritka, vagy az egyikük van csak 
megkeresztelve, vagy nem volt elsőáldozó, vagy semmi 
hittant nem tanult. Idén például az anyakönyvben egész 
oldal van azokból, akik egyike sem volt elsőáldozó, de 
szeretnének templomban esküdni. Az oktatást legtöbbször 
a keresztvetéssel kell kezdenem, a tudásban annyira sok a 
hiányosság. Tapasztalom viszont, hogy az emberek nagyon 
hálásak. A jegyesoktatás hosszú folyamat, tizenegy 
alkalomból áll, mialatt nagyon sok élmény éri ezeket a 
házasságra készülő fiatalokat. A beszélgetéseket úgy 
kezdem, hogy először kikérdezem őket, eddig mit 
gyűjtöttek be az Istennel, Egyházzal, lelki dolgokkal 
kapcsolatban. És amikor mindenki elmondja a saját 
gondolatait, akkor kezdek el én beszélni. Hiszen ha 
előadást tartanék nekik, az elszállna a fejük felett, mint a 
füst, inkább afelől közelítem meg őket, amilyen gondot, 
problémát jeleznek, azokból indulok ki, s úgy próbálom 
nekik hirdetni az Örömhírt.  
 
Csak személyre szabottan lehet emberekkel foglalkozni, 

a pedagógus is úgy lehet sikeres, ha minden egyes 

gyermeket személyesen közelít meg, ismeri a család-

jukat, a hátterüket. Ugyanígy van ezzel a lelkipásztor. 

Kedves Orsi, neked, aki pedagógus és hitoktató vagy, 

milyen tapasztalataid vannak ezen a téren, téged milyen 

emberek szoktak megkeresni?  

 

Czifra Lászlóné Én szerencsésnek mondhatom magam, 
mert akár tanítóként vagy hitoktatóként, illetve a Vinculum 
Caritatis közösség tagjaként, széles réteggel találkozom. 
Persze különböző nehézségekbe ütközöm, de mégis 
sokakat meg lehet szólítani. Hitoktatóként megtapasztaltam 
az elsőáldozókat előkészítő csoportban, hogy a szülőket 
még gyónásra is lehet serkenteni, volt néhány sikeres 
csoportom, amelyekben mind a szülőknek, mind a 
gyermekeknek nagy élményben volt részük. Elmondhatom, 
hogy a magyar és az osztályfőnöki órákon, a tananyagon 
keresztül sok alkalom kínálkozik, amikor a pedagógus fel 
tudja mutatni Istent, tud pluszt nyújtani a tanítványainak, 
hitből is, keresztény értékrendből is. Soha nem tagadtam a 
gyerekek előtt a hitemet. Nagyon fontos továbbá, hogy 
lássák a fiatalok, mi éljük is ezt a hitet. S mivel a gyerekek 
mögött szülők állnak, így a szülőket is meg tudjuk szólítani. 
Ez hol jobban, hol kevésbé jól sikerül. Örömet ad, ha egy-
két szülőben megmozdul valami a hittel kapcsolatban, vagy 

sikerül elirányítani őket bizonyos kérdésekben a pap-
jainkhoz. Sokszor vagyok közbenső lépcső ilyen ügyekben. 
 
A Vinculum Caritatis közösségben milyen módon 

tevékenykedtek?  

 
Cz.L. Foglalkozunk felnőttekkel és gyermekekkel egyaránt, 
családlátogatást végzünk. Köztudott, nem csak ilyen, lelki 
programokkal jól ellátott helyek vannak az országban, mint 
nálunk. Nincs ennyi lehetőség az elszigetelt falvakban: 
sokszor nagyon egyedül álló emberek, házaspárok vívnak a 
hitükért, azokért az értékekért, amik számukra fontosak.  
 
András atya Most nyáron én is résztvettem a Vinculum 
Caritatis családi lelkigyakorlatán, gyóntattam a szülőket. 
Nagyon nagy élmény volt számomra.  
 
Cz.L. Itt a családok igénylik a Szentírás-olvasást, a 
beszélgetést, rendszeres látogatás. Sokszor nem is gondolja 
az ember, mi minden jelenthet problémát az embereknek… 
még olyan ügyekbe is engednének beleszólni, és segítséget 
kérnek, amelyekben magadtól nem is mernél tanácsot adni. 
Máshol találkozom a nagyon öntudatos réteggel is, akik, 
úgy tűnik, semmiben sem szorulnak segítségre.  Ilyen 
értelemben elég tág az a kör, amiben mozgok.  
 

A Vinculum Caritatis közösséget valóban hívják kicsi 

falvakba, családközösségekbe?  

 

Cz.L. Elmegyünk, ahova hívnak bennünket, ahova küld a 
közösség. Annak idején, kb 25 éve, a közösség női ágából 
sokan táboroztattak gyermekeket. Ezek közül többen, akik 
később olyan házasságot kötöttek – kimondottan katolikus 
házasságot –, valamint az Atyák által küldött további 
családok kapcsolatban maradtak a női ággal, amelynek 
tagjai tovább pásztorolták őket. A gyermekeikkel, uno-
káikkal jönnek hozzánk, így kapcsolódnak végül egész 
családok hozzánk. Ezt nagyon igénylik, például ott, ahol 
nem találnak családcsoportra, vagy legalább két-három 
hasonló gondolkozású házaspárra. 
 
Mióta jársz ebbe a közösségbe? 

 

Cz.L. Majd 20 éve ismerkedtem meg a közösséggel, majd 
később köteleztem el magam a Szeretet köteléke közös-
ségben, amelynek van női ága, papi ága és családi ága. Én 
a női ágban szolgálok, András atya a papi ágban.  
 
Sok jó tapasztalatod van a szolgálat során?  

 

Cz.L. Sok jó tapasztalatot gyűjtöttem. Számomra öröm, 
hogy nyitottak ezek az emberek. Annyira őszinték, és jól 
esik a bizalom. Tanítóként, hitoktatóként viszont vannak 
olyan esetek, amikor egy-egy csoporttal vagy szülői érte-
kezleten nincs nagy sikerélményem, de ezt nem szabad 
kudarcként megélnünk. A magot azt mindenképpen vet-
nünk kell. Nagyon leleményesnek kell lennünk, hogy 
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milyen csatornán szólítsuk meg hatékonyan embertár-
sainkat, s ha nem olyan a visszhang, amit szerettünk volna, 
nem szabad elkeserednünk, vagy a lelkesedésünkből veszí-
tenünk.    
 
András atya Én is azt tapasztalom, hogy akár jegyes-
oktatáson, akár családokkal való foglalkozásokon, a mai 
fiatalok, nem tizenévesek, hanem felnőtt fiatalok, nagyon 
őszinték tudnak lenni. Régen úgy mondta nekem az egyik 
kántor bácsi, hogy a pap előtt begombolkoznak az emberek. 
Rákosszentmihályon mondta ezt az öreg Kovács Zoli bácsi. 
Én viszont ezt itt nem tapasztalom. A jegyesoktatáson vagy 
szülői értekezleten az emberek olyan őszintén elmondják a 
véleményüket. Meg is szoktam nekik mondani előre, 
nekem ne szépeket mondjanak, hanem ami a valóság, amit 
éreznek, ami problémájuk van, mert csak az őszinte 
beszédre lehet jó választ adni, vagy segítséget nyújtani. 
Nyugodtan mondjanak el mindent, mert csak úgy van 
értelme a beszélgetésnek.  
 
Az emberek azért nyílnak meg, mert valóban a 

krisztusi szeretetet és irgalmat akarjátok közvetíteni 

feléjük. Ezt te hogyan éled meg, kedves Orsi? 

 

Cz.L. Ezt úgy élem meg, hogy ezeket a kegyelmeket: a 
szeretetet és az irgalmat elsősorban én kapom Istentől a 
mindennapi szentmisében és szentáldozásban. Próbálok 
ezekkel felvértezve elindulni minden nap, ha nem is sikerül 
sokszor egész napra megtartani ezeket. Nagyon sok erőt 
merítek a rendszeres elmélkedésből és imádságból, az 
ember feltöltődik ezekből, és van miből továbbadni. 
Állandóan készen kell állni, hogy meglásd az alkalmat, 
pillanatot és próbáld a „jókor jót” elvét követni.  
 
András atya, fogalmazd meg számunkra, mit jelent 

minden embertársunkat szeretni, mit jelent a krisztusi 

irgalom közvetítése, gyakorlása az embertársak felé?  

 

András atya Számomra minden ember sok értéket hordoz, 
kincs maga a lélek és maga a személy, csak a mai világ 
ezeket nagyon sokszor háttérbe szorítja. Elő kell hozni az 
emberekből azt, ami bennük értékes. Amikor tudatára 
ébrednek ennek, akkor még egy kis öntudat is támad 
bennük, hogy tényleg érdemes ezekkel a lelki dolgokkal 
foglalkozni. Visszatérve a házasulandók csoportjához, 
bizakodom benne, hogy azt, amit ők sajnos nem kaptak 
meg az akkori körülmények miatt a szüleiktől, a társa-
dalomtól, azt saját gyerekeiknek már megadják. Csak úgy 
tud a mai világban az Egyház megújulni ebben a bizonyos 
új evangelizáció keretében, hogyha azon, ami történt, azon 
túl tudunk lépni, tudunk egy kicsit változtatni; ha azt 
nézzük, hogy a nagyszülők már nem tanultak hittant, és 
nem tanultak már a gyerekeik sem, így a mostani, 
fölnövekvő kis gyermek a nagyszülőtől, a szülőtől talán 
keveset kap lelkiekben. Tehát, ha mi foglalkozunk a 
jövendő szülőkkel, akkor rajtuk keresztül elindítunk 
valamit, hogy a gyermekeiknek adják meg a lelki nevelést. 

Ez nagyon nagy dolog. Tulajdonképpen Isten megismerése 
maradt ki az életükből… Sokat szoktam beszélni arról, a 
saját életem tapasztalata alapján, hogy az egyik 
legfontosabb, bízzanak az Isten, mennyei Atyánk gondos-
kodó szeretetében. Hiszen mindenféle gondok és meg-
próbáltatások között is föl lehet fedezni azt, Isten vezeti és 
írányítja az életünket. Ezt próbálom közvetíteni, és ez 
nagyon jó fogódzó számukra. Ebből kiindulva talán 
valóban elindulnak az Isten felé.   
 
Milyen közösségi keretekben, intézményi rendszerben 

közvetíti az Egyház az örömhírt?  

 
András atya Az örömhír közvetítésének elsődleges eszköze 
maga a vasárnapi szentmise. Ez a legfontosabb. A 
szentmisét úgy kell megtartani, hogy mindenki, aki akár 
rendszeresen, akár egyszer-egyszer látogatja a szentmiséket, 
vagy bejön a templomba, kapjon olyan lelki élményt, 
amiért máskor is eljön. Más alkalmak például a már 
említett jegyesoktatás, az elsőáldozás, amikor olyan ke-
resztszülők jönnek el, olyan szülők, rokonok, akik 
különben nem járnak templomba, de ott kapnak egy szép 
élményt, és az elindít bennük valamit. Egyik főnököm, 
vagyis a plébánosom, aki mellett káplán voltam, azt 
mondta, a jó lelkipásztor minden hónapban csinál valamit, 
ami nem a megszokott, ami kicsit megmozgatja az 
embereket. Erre azóta is mindig törekszem. Tehát például 
meghívjuk a templomba a házas jubilánsokat, és egy 
megható, szép ünnepet rendezünk számukra. Meghívjuk az 
időseket, betegeket egy alkalommal, egyházközségünk 
rendez családi napot, amikor olyan családok is eljönnek a 
plébániára, amelyeknek különben nincs az Egyházzal 
kapcsolatuk. Aztán például február elején, Gyertyaszentelő 
Boldogasszony ünnepe körül meghívjuk az elsőáldozásra 
készülő gyermekeket és szüleiket, hogy ők adják át a 
gyermekeiknek azt a gyertyát, amelyet a keresztelő 
alkalmával az Egyház nekik adott, hogy jelképezze azt, ők 
az első hitoktatói a gyermeküknek, törődjenek velük, 
tanítsák meg őket imádkozni, figyeljenek oda a lelki 
dolgokra, ne csak a testi nevelésre. Orsika tudja ezt, hiszen 
ő is részt vesz a felkészítésükben.  
 
Említhetjük a bibliaórákat … 

 

András atya A bibliaórákon nagyon komolyan, elmélyedve 
tanulmányozzuk a Szentírást.  Felnőtteknek is van hittanóra, 
amelyen keresztelésre, gyónásra, áldozásra, vagyis a 
gyakorló keresztény életre készítem fel őket. Most idén 
sajnos elég kevesen jelentkeztek, alig vannak, de az elmúlt 
években volt olyan, hogy nyolcan-tízen is jártak hozzám. 
Felnőttekkel nemcsak én foglalkozom, hanem a 
hitoktatóink is. Aztán ott vannak a családközösségek, 
amelyekben bizonyos korosztályok szerint házaspárok 
járnak össze. Ezek talán bizonyos értelemben zárt 
közösségek, de kisugároznak. Hiszen én pap létemre nem 
tudok eljutni például a munkahelyekre, ők viszont kint 
élnek a világban, és tudják vinni az Örömhírt. Említsük 
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meg még zarándoklatainkat, ifjúsági táborainkat, amik 
szintén megerősítenek hitben, lelki életben, az Istennel való 
közösségben.  Feltétlenül szólnom kell a helyi karitász-
csoport által szervezett nyári táborokról, ahová annyi a 
jelentkező, hogy alig tudnak már elférni a plébánián. 
Mindenféle gyerek összejön, olyanok is, akik talán nem is 
hívők. A karitász munkatársainak nagyon sok szülő önként 
jön segíteni, mert látják, hogy ez apostoli munka, amit ők 
tesznek. Nem tartanak hittanórát, de a keresztény légkör, 
ami körülöleli a gyerekeket, az maga evangelizáció. Meg 
kell említenem még a szentjánosbogár klubot, ami szintén 
igen hatásos evangelizációs szolgálatot végez a fiatalok 
körében. És beszéljünk még egyházi iskoláinkról. Nagyon 
jó dolog, hogy sokan mennek innen egyházi iskolákba. Az 
egyházi iskolákban hagyományosan kiváló felkészítést 
kapnak a gyermekek, nem is beszélve a csodálatos 
fegyelemről, ugyanakkor átadják nekik a hitet, keresztény 
gondolkodásmódot és erkölcsöt, ami az élet minden 
területén maradandó és üdvös a személynek és környe-
zetének egyaránt. Ők, mint a kovász, olyanok a társa-
dalomban.  
 
Kedves Orsi, te felnőttekkel és gyermekekkel is 

foglalkozol? 

 

Hittanra elsősorban gyermekeket tanítok, leginkább alsós 
korosztályt, de azért alkalmanként felsőseim is vannak. Az 
Atyák meg szoktak kérni időnként, hogy helyettesítsek 
bérmálási csoportok felkészítésében. Ott már nagyon jól el 
lehet beszélgetni a gyerekekkel! Az ilyen alkalmak kihívást, 
ugyanakkor tartalmas, jó élményt jelentenek számomra is.  
 
András atya, hogyan szervezitek a hitoktatást 

Dunaharasztiban és Taksonyban?  

 

Minden óvodában van hittan foglalkozás, amelyet óvónők 
tartanak. Az általános iskolákban, elsőtől nyolcadikig a 
káplán atya és a hitoktatók látják el ezt a szolgálatot. 
Nyolcadikos korban és első gimnáziumban készülnek a 
fiatalok a bérmálásra, a középiskolásoknak, egyetemis-
táknak, ez egy vékony réteg, a szentjánosbogarak csoport-
ján keresztül folyik a hitoktatás. Ők meg tudják őket 
szólítani. A plébániákon is folyik hitoktatás, azok számára, 
kik az iskolai hittanon nem tudnak valamiért résztvenni. 
Tizennyolcadik éve vagyok már itt. Magam már kevesebb 
hittanórát tartok, mert igyekszem a többi lelkipásztori 
feladatra koncentrálni az erőmet.  

Az élet által létrehívott új követelményeknek milyen 

eszközökkel, módokkal tudunk megfelelni? 

 

András atya Ilyen eszköz például Krisztus fénye újságunk 
és az internetes megjelenés lehetőségei. Vannak olyan jó 
híveink, akik elviszik a lapunkat sok emberhez, és így 
adják tovább az örömhírt olyan embereknek, akik nem 
járnak templomba, de érdeklődnek a szép, a szent dolgok 
iránt, az Egyház iránt. Fontos országos eszköz a Katolikus 
Rádió, a Mária-rádió, amelyek az egész nemzetközösséget 
elérik.  
 
Cz.L. Én sokat olvasok, olvasmányainkat is ajánlhatjuk, 
mert egy jó könyv nagyon hasznos tud lenni adott 
pillanatokban.  
 
András atya, a jövőt tekintve, milyen tervekről, 

feladatokról tudsz beszámolni?  

 

A jövő tekintetében várom, hogy Anyaszentegyházunk 
irányt, útmutatást adjon, merre lépjünk tovább, milyen 
ösvényeken induljunk. Mi magunk is kutatjuk a 
lehetőségeket, de az iránymutatásra, segítségre feltétlenül 
szükségünk van, hogy tudjunk továbblépni. Az a kérdés, 
hogy mik azok az újabb eszközök vagy lehetőségek, 
amelyekkel azokat tudnánk megszólítani, akiket aztán 
sehol sem érünk el.  
 
Az egyház és társadalom párbeszédéhez alapkövünk a 

Katolikus Eegyház Katekizmusa és Sszociális tanítása. 

Nekünk ezeket részletesen kell tanulmányoznunk, 

híveknek, papoknak egyaránt, hogy az ott megnevezett 

értékrendet – hit és hűség, igazságosság, szolidaritás, 

önrendelkezés, emberi személy méltósága, élet tisztelete, 

család, munka, tanulás, egészség értékének elismerése – 

át tudjuk vinni a gyakorlatba, alkalmazzuk életünkben, 

nem csak egyházi berkekben, hanem nemzetszinten, 

országosan is. Ez is evangelizáció.  

 

András atya S idekívánkozik ez a gondolat is: az emberhez 
úgy kell közelednünk, hogy bemegyünk az ő utcáján, és 

együtt kijövünk a mi utcánkon. Tehát nem szabad 
rátelepedni az emberre, sok beszéddel elárasztani, hanem 
meg kell találni benne azokat a pontokat, amelyek mentén 
visszatalálhat a Jóistenhez. Mert azt kell néznünk, hogy ő 
boldoguljon.  

 
 

A beszélgetés résztvevői 
Láng András 

Czifra Lászlóné és 

Koczka Tamásné 
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VVIIIIII..   OORRSSZZÁÁGGOOSS  KKOONNGGRREESSSSZZUUSS  

TTIISSZZTTÚÚJJÍÍTTÓÓ  KKOONNGGRREESSSSZZUUSS    
 
Tisztelt Olvasók! 
 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 2011-ben Kongresszusi éve és tisztújító 
Küldöttgyűlési éve is volt. 
Kérem, fogadják beszámolómat erről a két nagyon fontos eseményről. 

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kétévente tart Kongresszust, és mindig valamilyen aktuális, a társadalmat 
érintő és érdeklő kérdéskör a témája. 
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének VIII. Országos Kongresszusa az Országház Felsőházában kapott helyet 
2011október 8-9-én. A kongresszusunk címe: Krisztusban van az igazság. Mottója: Mi ígérete alapján új eget és új 
földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és 
feddhetetlenül találjon benneteket. (2Pét 3,13-14). 
A kongresszus fővédnöke Kövér László házelnök úr volt. 
A Kongresszust felszólalásával Orbán Viktor miniszterelnök úr nyitotta meg. Miniszterelnök úr a napi politikai 
küzdelemről szólva, gondolatait elmondta mottónkról is. Amikor új Magyarországról hallunk, meg modernizációról, 
meg arról, hogy Magyarországot újra ki kell találni, akkor mi keresztények ösztönösen elutasítjuk ezeket a 
gondolatokat., mondván, hogy az ország köszöni, jól van, ki van találva, Szent István elég jól kitalálta, és 
megalapította, és egyáltalán nem szeretnénk lecserélni, valami gyanús és ismeretlen új Magyarországra. Az az 
ember, aki csak a mának él, és nem tudja, honnan jön és hová megy, és ez nem is érdekli, talán lehet a fogyasztói 
világ ideális alanya és tárgya, de alkotó ember aligha lesz belőle, nem tudja átvenni ősei örökségét, és nem tudja 
tovább adni az utána következő nemzedéknek sem. – Elmondta továbbá, ha a megújulás forrásait veszi számba 
,mindenfajta pénzügyi, természeti erőforrás előtt tartja számon azokat az embereket, akik „új eget és új földet” 
várnak, közben „békességben, tisztán és feddhetetlenül" akarnak élni. Akik nem azért várják az új földet, mert 
megunták vagy, mert leértékelik a régit, a földi hazájukat, hanem azért, mert szükségük van arra a távlatra, arra a 
jövőre, ami nem engedi őket elsüllyedni és elcsüggedni akkor sem, ha nem lesz meg már holnap, nem lesz meg már 
azonnal mindaz, amiért küzdenek. Úgy tekinteni mindennapi tennivalóinkra, hogy felismerjük benne azt, ami érték 
és maradandó, és el tudjunk fordulni attól, ami árt és rombol. Ez a keresztény értelmiségi hivatás. És mindezt tovább 
is kell adni.  
Ha a KÉSZ, a Szentírás szavaival, az új ég és az új föld mércéjét kínálja föl a megújuló Magyarországnak, 
békességben tisztán és feddhetetlenül, akkor a magyar kormány nevében ezt üdvözölni és megköszönni tudom – 
mondta Orbán Viktor.  
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A Kongresszus vendégei voltak a kormány szakpolitikusai, akik az igazságosság érvényre juttatását saját szak-
területükön mutatták be a résztvevőknek. 
 

Budai Gyula                 az igazságszolgáltatásban 
Hoffmann Rózsa          az oktatásban pedagógus és diák között 
Ángyán József              a vidék és város között 
Répás Zsuzsanna          a Kárpát medencében 
Szászfalvi László          a civil társadalomban 
Harrach Péter:              a családbarát politika sarkpontjait a Család évében 
 

A Kongresszust Erdő Péter bíboros prímás úr, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke zárta. 
Bíboros úr az igazságosság és a közjó viszonyáról elmélkedett, és rávilágított fontos momentumokra. 
Ezek közül nagyon hangsúlyosnak tartottam a mai kihívásokkal kapcsolatosan a közjóról szóló elmélkedését az 
atyának. 
A közjó nagyon könnyen üres formulává válhat akkor, ha a világot csupán vágyak és vélekedések összességének 
fogjuk fel. Akkor természetesen a közjóval kapcsolatban is alapvető nehézségek merülnek fel. 
Körülnézve a világban könnyen úgy találhatjuk, mintha csapdában vergődne az egész emberiség. Szinte nincs olyan 
ország, ahol ne akarnák leépíteni a társadalombiztosítást, az egészségügyi szolgáltatást, az oktatást, a nyugdíjakat. 
Mintha maga az emberiség válna fölösleges kiadássá egy elidegenedett, pusztán pénzügyi szemlélet számára. Nagy 
kérdés, hogy egy kis országnak vagy akár a világ legnagyobb államának is milyen lehetősége van arra, hogy a 
közjót, az emberek életének valódi javát védelmezze az elvont számok kényszerével szemben. 
A lehetőségek határa nem a világ egy laboratóriumi körülmények közé zárt szektora, de még csak nem is a teljes 
univerzum, amely most úgy tűnik, hogy gyorsulva tágul, de amelyről ma leginkább azt vallják, hogy volt kezdete, és 
lesz vége. 
Akiben mi hiszünk, az túl van az univerzumon, Ő nem csak alkotója a mindenségnek, hanem emberi módon szólva – 
akaratával fenn is tartja ezt a világot. Személyes valóság ő. Megrendítően hatalmas, aki szóba áll velünk, 
kommunikálni akar az egyes emberrel és az emberiséggel. 
A mi feladatunk az, hogy képességeink teljes latba vetésével kutassuk a világot,  legyünk munkatársai az 
emberszerető, igazságos és irgalmas Istennek, és bízzunk az ő jóakaratában. 
 

A Kongresszus elvégezte munkáját. A feszítő kérdésekre a válaszok meggyőzőek voltak, de továbbra is maradtak 
nyitott kérdések, amelyekre keresztény értelmiségiként konkrét válaszokat kell keresnünk. 
 
 
Másik nagyon fontos esemény volt a KÉSZ életében a tisztújító 
Küldöttgyűlés. 
 

Budapesten 2011. november 25-26-án tartottuk. Egyhangú szavazással 
ismét Osztie Zoltán atya lett a KÉSZ elnöke. A gratuláció ilyenkor 
kevés, mert köszönettel tartozunk neki áldozatos, fáradságot nem 
ismerő munkájáért. Isten bőséges áldását kérjük életére, munkájára. 
A KÉSZ által alapított díj átadásával két személy volt 2011-ben a 
kitüntetett. 
Csanád Béla díjban részesült Fejes Antalné Klárika, aki a pénzügyekért 
felelős az országos szövetségben. 
A Szent Adalbert díjat Járóka Lívia európai parlamenti képviselő 
asszonynak adományozta a KÉSZ.  
A kitüntetetteknek ezúton is gratulálok. Életükre Isten áldását kérem. 
Ők mindketten példaképeink lehetnek. Köztünk élnek, tanulhatunk 
tőlük. Vannak köztünk élő példaképek is.  
Az ünnepélyes évzáró a taksonyi Sziget étteremben volt, melyen a 
díjak átadásra kerültek, és ahol finom vacsora mellett beszélgetéssel és 
tervezgetéssel ért véget a Küldöttgyűlés. 
Köszönöm, a lehetőséget, hogy beszámolhattam erről a két fontos eseményről.                          Osztie Zoltán atya,  

a KÉSZ elnöke 
 

Áldott Karácsonyt és boldog, békés új esztendőt kívánok minden kedves Olvasónak. 
A szerkesztőség minden munkatársára Isten áldását kérem. 
 

Györke Erzsébet 
a KÉSZ taksonyi csoportjának tagja 
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Szent Imre búcsú 

Rákócziligeten, 2011. 
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AAzz  IIsstteennhheezz  ééss  aa  hhaazzááhhoozz  vvaallóó  vviisszzoonnyytt  aazz  eemmbbeerr  ootttthhoonnrróóll  hhoozzzzaa    
  
  

  
  

  

FFOOLLYYÓÓ  ÉÉSS  ÓÓCCEEÁÁNN  
magyar családtörténet századunkból  

 
Beszélgetés Nagy Istvánnal és 

 feleségével, Nagyné Számel Teréziával  

 
 
 

 

 

 

– Kedves Pista, pár napig nem voltál itthon, a 

Vértesbe utaztál, csendes, de aktív pihenésre.  

– Számomra kedvenc időtöltés a vadászat.   

– Milyen vadra vadászol? 

– Nagyvadra: szarvas, őz, vaddisznó. 

– Mikor van ennek időszaka? 

– Ez változó. Most lehet őzet, szarvasbikát lőni, 
vaddisznót. Őzbakot nem. Bérelt területre járok évek 
óta. Vannak magasleseim, amelyek hőszigeteltek, 
kényelmesen fel vannak szerelve. Ott alszom fönn a 
lesen, jó levegőn. Most nem is volt hideg. Nagyon 
szeretek ott lenni, egyedül is. Gyakran velem vannak 
barátaim. Nálunk nem is a lövés a lényeg, az 
együttléteink a barátságról szólnak.  

– A ligeti egyházközségben is a közösség, a jó társaság 

kedvéért volt megrendezve a Szent Imre búcsún az agapé 

a templomkertben, ahol Te voltál az egyik főszereplő: Te 

főzted a birkapörköltet, és te is osztottad az ételt a 

bográcsból. Annak idején Zalán atya ötlete volt, hogy 

Pünkösdkor rendezzünk, ahogyan Ő nevezte, birka-

partyt. Majd az agapé megrendezése átkerült a búcsúi 

ünnepre.  

– Ennek az a hagyománya, hogy Velkei Karcsi, a ligeti 
egyháztanács elnöke, hoz mindig egy nyúzott birkát az 
ehető belsőségekkel, májjal, szívvel együtt. Ha szép a 
tüdeje, az is belefőzhető a pörköltbe. Vannak Karcsinak 
régi juhász ismerősei a téesz időkből, akik itt a 
környéken legeltetnek. Egy kiskunsági juhásztól szerzi 
be Karcsi a birkát. Megkóstolta, amit főzök, így került 
most rám a sor a szakácskodásban.  

– Jobbágy Gábor és Kovács Sándor is jó szakácsok 

voltak, emlékszem. Érteni kell a birkához. … 

– Most Bartus Péter segített a birka előkészítésében. Már 
hajnali háromkor hozzá kellett kezdeni, mert ez 
rendkívül komoly munka. A birka előkészítése nagyon 
sok időt igényel, hogy formás és ehető is legyen. Az 
előkészítés sok törődést igényel. Itthon főztük.  

 

 

 

– Hol tanultál birkapörköltet főzni? 

– Juhászoktól tanultam meg jó birkapörköltöt főzni. 
Szeretem a racka húsát, elmegyek érte a világ végére is. 
Manapság nehéz rackához jutni, nem gazdaságos.  

– Ez milyen fajtájú birka volt, amit ettünk? 

– Merino kos volt. Pörköltnek nem való fiatal birka, 
jobb az idősebb.   

– Hány kiló egy ilyen állat? 

– Ez nagy volt, szerintem volt 40 kg, megtisztítva. Az 50 
literes bográcsba nem tudtuk az egészet beletenni, egy 
pár kilót ki kellett hagynunk. Nem mértük, de nagyon 
szép jószág volt.  

– A főzésről beszéltek? Azért volt olyan finom, mert 
Pista a szívét is beletette – mondja Terike mosolyogva, 
aki most lép a szobába, s csésze gőzölgő teát tesz elém. 
– Olyan nagy szeretettel főzte.  

– Csak az a baj – fűzi tovább a szót Pista –, ha én főzöm, 
nem szoktam enni belőle. Jobban szeretem, ha más főzi, 
és úgy ülhetek asztalhoz. Az az igazság, hogy én egy 
igazi birkapörkölt-evő helyről származom, ahol nem 
tisztogatják le ennyire a birkát, ahogy manapság szokás. 
Megígértem a Terikének, hogy egyszer főzök a 
gazdakörnek egy olyan pörköltöt, ahogyan a juhászok 
igazán szokták. Még gyerekkoromban figyeltem ezt 
meg. Én azt a típusú főzést alkalmazom, ahogyan azt 
Karcagon csinálják, amit az UNESCO elfogadott hunga-
rikumnak. 

– Mitől karcagi ez a recept? 

– Egészen egyszerű. Nem szabad bele tenni semmi 
zöldet, csak a hagymát és a pirosparikát, és csak maga a 
hús fő szárazon. Ízét a hagyma és a só aránya, és a hús 
minősége adja meg. Csak száraz csöves paprikát teszünk 
bele, hogy csípős legyen.  
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– És az számít, hogy a birka az ország melyik részéből 

való?  

– Végülis én ettem sok helyen jó pörköltet, de a sziki 
birkát mondják a legjobbnak.  

– Tagja vagy a helyi gazdakörnek is.  

– Alapítótagja vagyok a dunaharaszti Gazdakörnek. 
Velkei Karcsival kezdtük el szervezni még ’90-ben. Ő 
most a Gazdakör elnöke.   

– A szőlőd megvan, Tasson? 

– Szántóföldjeim vannak Tasson. Volt szőlőm, de a 
téesz kiszántotta. Gyermekkoromban volt szőlőnk.  

– Kiadod művelésre a földedet? 

– Nem adom ki. Van pár gépem, és él ott egy család, 
akinek több gépje és három erős férfitagja van. Ők 
értenek a gépekhez és a földhöz is. A két gép-
állománnyal együtt dolgoznak, én a napszámot fizetem 
ki nekik. Időközönként elszámolunk. Teljesen önállóan 
tevékenykednek. Ők vannak ott helyben, tudják, mikor 
mit kell csinálni. Kukoricát, búzát, napraforgót, repcét, 
árpát váltogatjuk.  

– Van tárolóhelyed? 

– Van, de általában nem tárolom be a terményt, hanem 
aratás után eladom fölvásárlóknak. Őstermelők vagyunk.  

– Mondtad, hogy gyermekkorodban tanultad meg a 

birkafőzést, hol volt ez a gyermekkor? 

– Tass községben nőttem fel. Tass ősi magyar település 
a Duna-mentén. 1100 körül keletkeztek az első írásos 
emlékek róla, a családom is szerepel az ősi családok 
között. Tasson több kiemelkedő közéleti személy is élt, 
úgymint Földváry Gábor, az első Nemzeti Színház 
építtetője, a Darányiak, akik adtak egy miniszterelnököt 
és egy földművelésügyi minisztert az országnak. Az ő 
rokonságukhoz tartozott Hóman Bálint, aki véleményem 
szerint a legműveltebb politikus volt Magyarország 
történelmében. Kulturális minisztersége Klebelsbergé-
hez fogható. A szüleimtől, nagyszüleimtől sokat 
hallottam róla, a szomszéd birtokosok voltak a 
Hómanok és Darányiak. Olyan megélhetést biztosítottak 
a náluk dolgozóknak, hogy a nőknek nem kellett 
dolgozniuk.  A férfiak annyit kerestek, hogy el tudták 
látni a családjukat. A cselédeknek olyan házaik voltak, 
hogy a faluban a gazdáknak nem voltak olyanok. Hóman 
Bálintot aztán méltatlanul perbe fogták, teljesen tönk-
remenve, 1951-ben halt meg a váci fegyházban. Senki 
nem mert mellette kiállni, Szekfű Gyula sem, aki 
nagyon jó barátja volt. Együtt írták Tasson A magyarok 
története című művüket Hóman kis kastélyában. Ebből 
később tanyasi iskola lett, amit a téeszesítéskor minden 
ok nélkül lebontottak. Több ilyen nagy ember élt 
Tasson, ami egy kicsit kötelez, mi erre mindig büszkék 
vagyunk.  

– Az Istenhez és a hazához való viszonyt az ember 
otthonról hozza a családból, a szülőktől és a nagy-

szülőktől. A mi falunkban a rekatolizálást az én őseim 
kezdték el. Itt, a Duna mentén végighaladt a reformáció, 
zömben református települések vannak. Tass is refor-
mátus település volt. Soha nem felejtem el, és mindig 
nagy szeretettel gondolok Szalay Imre esperes úrra, 
akitől a hittant tanultam, és ministráltam nála. Csodá-
latos ember volt, szerény, nagyon egyszerű, kiválóan 
tanított.  

– Fantasztikus élmény volt számomra, hogy gyerekfejjel 
ismerhettem meg az Isten vándorát, Regőczi István 
atyát. Volt szerencsém hallgatni őt a papi szószékről. Ki 
volt telepítve a szomszéd településre, Szalkszent-
mártonba, onnan járt át hozzánk prédikálni. Róla tudni 
kell, hogy két-háromszáz árva gyermeket nevelt, gon-
doskodott róluk, és emiatt folytonos üldöztetésnek, 
förtelmeknek volt kitéve. Sok évet töltött börtönben. 
Állandóan üldözték, megfigyelték.  

– Megjárta az Andrássy út 60-at, és börtönben is 
szenvedett. – egészíti ki Terike. 

– Hol nevelte Regőczi István atya ezeket a gyerekeket? 

– Amerre az országban őt száműzték. Például az 50-es 
évek elején, ha jól tudom, Erzsébeten volt, és Vácott, 
Szalkszentmártonban, ahol templomot is épített. Elül-
dözték onnan a gyerekek miatt, és talán Máriaremetén is 
szolgált, ha jól tudom. Regőczi atya hite számomra 
meghatározó élmény egész életemre! Ministráltam is 
Regőczi atya mellett. Gyermekként még nem mértem föl 
az ő nagyságát. Csak később.  

– Az 50-es években Szalay Imre atya hogyan tudta 

megszervezni az egyházközség életét? 

– Megmondom őszintén, hogy nagyon nehezen. Az 50-
es években, mikor kisgyerek voltam, a Terike és az én 
családomon kívül templomba senki nem mert járni a 
faluban. Talán pont azért, mert előtte itt olyan emberek 
éltek, és így a megfigyelés gonoszabb és keményebb 
volt.  

– Ezek szerint Terézia is tassi családból származik. 

Hány lelkes volt akkor ez a falu? 

– Olyan négyezer. 

– És most? 

– Háromezer körül.  

– Hogyan származtál el Tassról, hiszen tudom, régóta 

élsz Dunaharasztin? 

– Közel ötven éve élek Dunaharasztin, 63-ban költöztem 
ide. A szülőfalumból nem teljesen a magam szántából 
kerültem el. Amikor a téesz világ beköszöntött, az egész 
falu félt a szovjet típusú csajka-rendszertől (nincs fize-
tés, egy csajka ételért dolgoztatták az embereket – 
szerk.). A szüleim úgy döntöttek, hogy menjek szakmát 
tanulni a Csepel Művekbe. Tizenkét évet töltöttem a 
Csőgyárban, lakatosként, ám soha nem tartoztam igazán 
a munkásosztályba, amit persze nem is néztek jó 
szemmel.  
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– A szüleidnek persze elvették a földjeit.  

– Amikor 60-ban elvették a földeket, amíg erőszakot 
nem alkalmaztak, nálunk senki nem lépett be a téeszbe. 
Aztán az apám végig ott dolgozott.  

– Testvéred van, Pista? 

– Egy öcsém van.  

– Ő is eljött a faluból, fiatalként? 

– Úgy volt, hogy Tasson marad, de aztán másként 
alakult. Ő zenész. Már 12 éves korában kántorizált a 
templomban. Tehetséges gyerek volt, ma is muzsikál.  

– Visszatérve Csepelhez: 12 év után eljöttél, és 

önállósítottad magad. 

– Csepelre 12 évig úgy jártam be a gyárba, hogy 
messziről kiabálták utánam: földet vissza nem adunk! Ez 
hozzá tartozott az akkori élethez. Mindemellett 
szerettem Csepelen dolgozni, szerszámgépeket generá-
loztam. Megbecsülték a munkámat, bár fiatal voltam, 
volt szakmai tekintélyem. Jól is éreztem magam, 
mígnem egyszer kezembe nem került a Csepel újság egy 
száma, amelyben egy egészoldalas cikk volt egy 
lakatosról, aki 40 évet dolgozott a gyárban. Az utolsó 
feltett kérdés az volt: mit hagy a családjára? A válasz: a 
munkaszeretetet. Egész éjjel nem aludtam, mindig 
éreztem, hogy nem jó helyen vagyok, s ez a cikk 
megerősített. Másnap bementem, és beadtam a föl-
mondásomat. Meglepődtek, mert Csepelről nem volt 
divat kilépni. Vándormadárnak hívták a munkahelyüket 
cserélőket. Én pedig azt mondtam, ha elmegyek másik 
helyre, a régi, fontos kapcsolatokat nem veszítem el, 
viszont találkozom új emberekkel, új munkaterülettel, 
amit aztán megtanulok. Bátorság és tudásvágy volt 
bennem, hasonlóan a régi céhlegényekhez, akik nyakuk-
ba vették Európát, hogy megtanulják a szakmát. Úgy 
döntöttem, hogy önállósítom magam. 79-től voltam 
önálló kisiparos, később saját gazdasági társaságban 
tevékenykedtem, amíg nyugdíjba nem vonultam.  

– Harasztiban a ligeti egyházközséghez kötődöl.  

– Otthonom is a ligeti Szent Imre kápolnához van 
közelebb, de már a költözéskor nyilvánvaló volt 
számomra, hogy a kisebb templomban van a helyem. 
Megszoktam ezt otthon. Tasson egy óriási, büszke 
református templom van, és egy kicsi katolikus, 
amelynek ugyan nagyon örülnék, ha most Ligeten 
hasonló állhatna. Így karácsony táján elmondhatom, 
hogy a Názáreti Jézus is istállóban született, miért ne 
lehetne ilyen egyszerű kis helyen, mint a ligeti kápolna, 
imádkozni. Bár nagyon szeretném, hogyha Ligeten 
épülne egy kis templom, sajnos ez idáig nem sikerült. 
Költözésemkor ttt Venczeli Béla atyával találkoztam. 
Nagyon élveztem a prédikációit, jónéhány estét 
átbeszélgettünk. Nagy hatással volt rám.  Manapság úgy 
tapasztalom, egyre többen járnak ide, és nemcsak a 

Ligetről. Mióta nincs Venczeli Béla atya, a fiatal 
káplánok járnak legtöbbször misézni, akik olyan 
lelkesek, öröm nézni, ahogy tevékenykednek. Az ember 
szívesen hallgatja őket. Ha tehetem, én ide jövök, még 
akkor is, ha szűk a hely, vagy nem tudunk leülni, 
annyian vagyunk.  

– Terike, röviden te is meséld el az életedet. Megtudtuk, 

hogy Tasson voltál kislány. A továbbiakban? 

– 63-ban jöttünk fel Soroksárra. 

– Hasonló okokból, mint Pista családja? 

– Kilenc éves voltam, az apukám jött először, mert nem 
akart beállni a téeszbe.  

– Mekkora földjeitek voltak korábban? 

– Nem emlékszem pontosan, de a föld biztosította a 
megélhetést a családunknak. Állataink is voltak. 
Apukám jött fel Soroksárra, hogy munkát keressen. 
Négyünket, két fiút, két leányt nevelt, eltartotta édes-
anyámat. Nagyon nehéz volt. Akkor ott csak egy 
szobánk lett, majd szoba-konyha. Nem volt egyszerű az 
indulás, hiszen a városban mindent meg kellett venni. 
Apukám a Papírgyárban dolgozott, anyukám a soroksári 
Nagyboldogasszony templomban lett sekrestyés, segített 
a plébánián, és kendővarrást vállalt, bedolgozóként.  

– Emlékszem, néhány éve Kanadából jöttél haza. 

Hogyan kerültél Soroksárról Kanadába?  

– A bátyám kezdte törni az utat előttünk, ő 79-ben, a 
húgom 82-ben, majd én 86-ban mentem el. A legidősebb 
bátyám maradt itthon. Közel 10 éve, hogy ő meghalt. 
Azóta már a kisebbik bátyám visszajött, én is, a húgom 
maradt csak ott. Közel 20 évet töltöttem Kanadában.  

– Hazahozott a szíved. 

– Visszakanyarodott az életem, mert édesapám 2005-ben 
megbetegedett, segítettem a gondozásában. Sajnos pár 
hónap alatt meghalt. Édesanyám 83 éves, jól van, 
egészséges. Ő a tartóoszlopa a családnak.  

Terike örök diáknak mondja magát: könyvelői 
végzettsége van, természetgyógyász, hotel-vendéglátás 
szakmában szerzett diplomákat.   

Most nem voltam pár napot a templomunkban – 
folytatja –, mert fenn voltam Dobogókőn, a Manrézá-
ban, csütörtök estétől vasárnap délig csendes lelki-
gyakorlaton. Négy segítőnk volt, én Ágnes nővérhez 
kerültem. Ő Arló faluban szolgál, Szent Ferenc kis 
nővérei között. Szent Ignáci lelkigyakorlat volt.  

– Kedves Pista, az elmúlt napokban te is egyedül voltál, 

csendben.  

– Jól esik néha a magány is, több napon keresztül.  
Elmélkedem. Pár nap csend után viszont nagyon jó 
hazajönni. 

 

(Koczka Tamásné) 
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Boldog Emmerich Katalin:  
    A Boldogságos Szűz Mária élete –  A szemlélődő a három királyok elé vonul c. fejezetből 
 

Amikor az utolsó szemle után ismét visszatértem a legelők környé-
kére, éjszaka volt. Mély csend borult a környékre. A legtöbb 
pásztor aludt a kis sátrak alatt, csak egyesek óvakodtak el időről 
időre az alvó nyájak körül őrködve, amelyek fajtájuk szerint 
elkülönített, különféle módon körülkerített helyeken, tőbbé-
kevésbé összezsúfolva, nyugodtan feküdtek. Számomra pedig min-
denek előtt mélyen megindító és jámbor látvány volt, hogy látom e 
nagy legelő fölött, amely tele volt békésen alvó nyájakkal, a 
mérhetetlen mélykék égi legelőt feszülni, amelyen számtalan 
csillag ragyog, s e csillagok a mindenható Teremtőjük hívására 
jöttek elő, akinek pásztori hangját hűséges nyájakhoz hasonlóan 
engedelmesebben követik, mint a földi báránykák halandó 
pásztoraikét.  
És amikor láttam, hogy az itt-ott járkáló, őrködő pásztorok többet 
tekintenek föl az ég csillagnyájaira, mint azokra a nyájakra, 
amelyeket oltalmukra bíztak, akkor nyilván ezen elmélkedhettem: 
joggal néznek föl csodálattal és hálával oda, ahová az őseik 
évszázadok óta vágyakozva és imával várakozva tekintettek. Mert 
hasonlóan a jó pásztorhoz, aki az eltévedt báránykát felkeresi, és 
nem nyugszik, amíg újra meg nem találja és haza nem vitte, így 
tett most a mennyei Atya is, e mérhetetlen térség számtalan csillag-
nyájainak hű pásztora; midőn az embert, akinek hatalma alá vetette 
a földet, s aki vétkezett, megátkozta büntetésül, de mint az el-
veszett báránykát, ismét felkereste az elbukott embert s a földet, a 
tartózkodási helyét, sőt elküldte egyszülött Fiát, hogy emberré 
legyen, az elveszett báránykát hazavezesse, és mint Isten Báránya 
magára vegye a bűnöket, eleget tegyen, meghalva értük, az isteni 
igazságosságnak. – És a megígért Megváltó érkezése most 
bekövetkezett. Királyaik, akiket a csillag vezet, az előző éjjelen 
fölkerekedtek, hogy az újszülött Megváltónak hódoljanak; bizo-
nyára ezért néztek föl a nyájak őrzői csodálkozva és imádva az égi 
legelőkre, hiszen a pásztorok pásztora onnét jött le, és először a 
pásztorok kaptak hírt róla.  
Miközben így elmélkedtem a tágas legelőn, hallottam, hogy az éj csöndjét siető tevék csordájának közelgő 
patadobogása töri meg. A tevéken férfiak ültek. A menet gyorsan sietett az alvó nyájak mentén, a pásztorok 
tanyájának fősátra felé. Az alvó tevék, amelyeket a zaj fölébresztett, itt-ott a menet után fordították hosszú nyakukat; 
hallani lehetett a fölébredt bárá-
nyok bégetését, az érkezők közül 
egyesek leugrottak teherhordó 
állataikról és fölébresztették a 
sátrakban az alvó pásztorokat, a 
közelebb lévő nyájőrzők is oda-
léptek a menethez. Csakhamar 
mindenki élénken gyű l t  egybe 
az érkezők köré. Itt-ott meg-
szólaltak, a csillagokat nézték és 
értelmezték. Az egyik csillagzat-
ról vagy égi jelenségről beszél-
gettek, ami már bizonyára elmúlt, 
mert magam nem láttam a jelen-
séget.  
 

Iványi Grünwald Béla:  

Három királyok, 1903 

„A rengeteg csodálatos közlést az Ó- és 

Újszövetségből, s a szentek életéből való 

számtalan képet Isten irgalma nem csupán 

saját okulásomra adta nekem – hiszen sokat 

nem tudtam felfogni –, hanem hogy 

közzétegyem, s így sok elzárt és feledésbe 

merült dolgot ismét felébresszen …” 
 

A fenti vallomás a 2004-ben boldoggá 
avatott Emmerich Katalin (1774-1824), 
dülmeni Szent Ágoston-rendi apácától 
származik. Katalin Vesztfáliában született,  
Flamske faluban, szegény parasztszülők  
ötödik gyermekeként. Folytonos 
betegségeiből fakadó szenvedései és 
iskolázatlansága ellenére, látomásaiban 
megrázó részletességgel ecsetelte a Biblia 
sokszor szűkszavú leírásait. A szerzetesnő 
testén megjelent stigmáknak és látomásainak 
természetfeletti jellegéről egyházi vizsgálat 
után nyilatkozott az Anyaszentegyház. 
Clemes von Brentano, német romantikus 
költő és író rendszeresen felkereste a 
misztikusnőt, és feljegyezte látomásait. A 
Boldogságos Szűz Mária életéről szóló 
könyvet 1855-ben adta ki az irodalmár, a mű 
magyarul 2007-ben jelent meg az Új Ember 
kiadó gondozásában. A kötet lapjain 
csaknem filmszerűen jelenik meg előttünk 
Krisztus édesanyjának élete: mindaz, ami az 
evangéliumokban szerepel, és számtalan 
további történet, amely őseinek emlékeitől 
egészen haláláig kíséri annak sorsát, aki Isten 
örök rendelése és saját elfogadó szeretete 
által világra hozta az Üdvözítőt.  
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JJeelleenniittss  IIssttvváánn  SSPP  
A jászol ökre és szamara     
 
A betlehemeknek s az első karácsonyéjszakát ábrázoló képeknek hagyományos 
alakja az ökör és a szamár. Ismerősként köszöntjük őket, nemcsak azért, mert 
megszoktuk, hogy ott vannak a kis Jézus közelében, hanem azért is, mert valóban 
odaillenek a jászol mellé. Mégsem árt tudnunk, hogy az evangélium karácsonyi 
beszámolójában kifejezetten nem esik szó róluk. A Biblia íróinak nem szokása, 
hogy egy-egy esemény színhelyét pontosan leírják, figyelmük rendesen csak a 
lényeges szereplőkre irányul. Jézus születéséről is csak ennyit ír Szent Lukács: 
„Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott 
nekik hely a szálláson (2, 7).  

Érdemes-e kutatnunk, hogy került mégis oda az ökör meg a szamár az oltárképekre, a kódexek miniatúráira s a mi 
karácsonyfáink alá is? Nem egyszerűbb megelégednünk azzal, hogy bizonyára a képzeletnek természetes leleménye 
állította őket a jászol mellé, szinte önként adódó mozdulattal kiegészítve a Biblia szűkszavú beszámolóját? Elvégre 
így is lehetne, csakhogy akkor aligha vált volna ennyire általánossá, szinte kötelezővé ennek a két alaknak az 
ábrázolása, s ez az állat-téma bizonyára több változatot is ismerne: megjelennének a jászol közelében más 
háziállatok is, esetleg egyszer-másszor egyedül maradna az ökör vagy a szamár.  

A tudósok valószínűnek tartják, hogy ez a két jámbor állat Izajás próféta könyvéből került a betlehemi jelenetbe. 
Mert Izajás szerint Isten így emel vádat választott népe ellen:  

„Halljátok, egek, és te, föld, jó figyelj, mert az Úr beszél: Fiakat neveltem és naggyá tettem őket, ők azonban 
hűtlenné váltak. Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismert meg, népem nem 
tud semmit megérteni” (1,2-3).  

Ha ismerjük ezt a prófétai szemrehányást, más szemmel nézzük az ökröt meg a szamarat a betlehemi ábrázolásokon. 
Nem azért vannak ők ott a jászol körül, hogy leheletükkel Jézust melengessék, hanem inkább azért, hogy minket 
lelkiismeretvizsgálatra indítsanak. Okoskodásunk, gyanakvásunk, fölényeskedésünk nem irtotta-e ki belőlünk a 
szívnek egyszerű, elemi vonzalmait: a hűséget, a hálát, az önfeledt örömet? Aki ezekből „kinőtt”, hiába hivatkozik 
az értelemre, messzebb szakadt a megértéstől, mint az ösztönösségben tájékozódó állatok.  

Mikor Betlehemet faragok, festek, fűrészelek, vagy egyszerűen csak leporolom a régit, meggondolom: olyan 
holmival van dolgom, amelynek minden apró részlete beszédes. Nemcsak játszani akarok vele megilletődve; azon 
vagyok, hogy minél többet megértsek abból, amit jelent. S aztán ne feszengve, félszegen keressem majd helyemet a 
családi karácsonyfa alatt, hanem olyan igazi hűséggel és örömmel, amilyen az ökör meg a szamár szemében ragyog.  
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KKöönnyyvvééllmméénnyyeeiinnkk  
 
Mi, mindannyian, halandó emberek, ma is, régen is – minden korban tűzpróbára 
tétetünk. Mai világunk tele van „hajótörött”, magányos, kisemmizett, lelkileg, 
erkölcsileg sínylődő emberrel. Rengeteg a teher az emberek, a családok vállán. 

S a mai korban belekiáltja az Egyház a világba, mint már kétezer éve: „Örüljetek!” 

Most, az adventi időszakban került újra a kezembe egy rég olvasott életrajz, Kiss 

Mária Hortenzia: Tűzpóbára tétetett című regénye, egy édesanya életének 
története, aki a szenvedés nehéz iskoláját járta az 1800-as évek végén. 

Dr. Bálint Sándor – ismert néprajztudósunk – mondotta a könyvről: „Édesanyának 
szebb emléket még nem állítottak. Ez az életrajz tipikus képe a Szeged-vidéki népi 

lelkiségnek.” 

Kászó Veronika ötgyermekes, szegény sorsú családban élt, az 
édesapa kedvenc „kislánya” volt. Már gyermekkorában erősen 
vonzódik a Szent Szűzhöz, buzgón imádkozik hozzá, majd meg is 
ígéri, hogy az övé lesz. Be is költözik a zárdába, ahol szinte a 
Mennyországban érzi magát, de megbetegszik és ez az út végleg 
lezárul előtte. 

A kor szokásaihoz híven, édesanyja döntése alapján 16 évesen 
férjhez megy, és ekkor elindul a nehéz, sötét úton, ahol csak 
Teremtő Istene az egyetlen fénysugár. 

Szeretetlenség, meg-nem-értés, magány, megaláztatások sorozata, 
adósságok, éjt nappallá tévő munka az osztályrésze. A nehezen 
megszerzett ház, termés többszörösen odaveszik, de ő mindig 
talpra áll, bízik, reménykedik; szorgalmas munkával küzd a 

családjáért, gyermekeiért. Teszi, amit lehet, kell. „Isten jósága 
nem hagyja el a Benne bízót!” – imádkozza szüntelen. 

Gyermekeit szinte egyedül neveli fel, de hitben, szeretetben. 
Fia pap lesz, s élete végéig öröme, támasza lelkileg, azonban 
egyetlen percre sem tartja otthon a maga segítségére. 

Mikor révbe érnek gyermekei, nagy áldozatok árán maga is 
naponta részt vesz szentmisén, és szentáldozáshoz járul. Isten 
jelenlétében éli küzdelmes napjait, majd esténként a kis 
parasztszobákba gyűjti esti imára az embereket. Lelki 
könyveket tanulmányozva segíti, vezeti őket. Különösen a 
betegeket és a haldoklókat keresi fel és papot hív hozzájuk. 
Minden jó ügyre kiterjed figyelme, pedig már a tüdőbaj is 
gyengíti fizikai erejét. 

Minden alkalmat megragad, ami közelebb viszi Istenhez. Jézus 
Szíve ünnepén felajánlja magát családostul az Úrnak. 

Egy rendkívül küzdelmes életutat bejárt, de mindvégig 
Istenben bízó lélek élete mutathat utat ma is a kilátástalannak 
tűnő, nehéz helyzetekben és üzeni a ma emberének is: 

„Istennél semmi sem lehetetlen.” (Lk 1,37) 

Az eseményekben nagyon fordulatos, hiteles élet- és korrajzot 
bemutató regényből erőt merítünk mi is! 
                                                               Czifra Lászlóné 

A galatákhoz írott levél 
Sumonyi Zoltán költő,  

Pál apostol nyomán, 1990-ben 

 

Testvérek! Csudálom, hogy kebletek attól 
Ki Krisztushoz hívott, ily könnyen elpártol; 
Evangéliumot kerestetek máshol, 
Holott nincsen is más! – sok rossz prédikátor 
Kiforgat, meghántol! 
 
Tudnotok kell: amit tinéktek hirdetek, 
Azt nem „megtanultam”, nem embertől ered; 
Kinyilatkoztatás térített engemet, – 
Mivel addig vassal védtem ős-hitemet, 
S tűzzel! Ellenetek.  
 
Hanem kiválasztott – születésem óta! – 
Aki Fiát bennem hirdeti, megóvja. 
S immár nem hallgatok vér meg test szavára, 
Nem Jeruzsálembe, nem apostol-csókra 
Mentem Damaszkuszba. 
 
Így én a pogányok térítője lettem,  
Mielőtt apostolt egyet is ismertem. 
Volt persze gyanakvás! De mint jelentettem:  
Az Első Zsinaton minden tekintetben 
Megerősítettem. – 
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Érdekes olvasmány került a kezembe az ősszel, Süveges Gergő: 
Pál apostol – Utazás téren, időn és hangokon át című interjúkötete, 
melyet CD melléklet egészít ki; e könyv élményét szeretném 
Olvasóinkkal is megosztani. A lánglelkű Szent Pál apostol 
életművét, szellemi hagyatékát szándékszik körüljárni a szerző, aki 
teológusokat, tudósokat, művészeket szólaltat meg: mit jelent a mai 
kor emberének Szent Pál alakja. A kötet fő sodrát Korzenszky 
Richárd OSB, tihanyi perjel, Cseri Kálmán református lelkész és 
Fabiny Tamás evangélikus püspök gondolatai adják. Megszólal a 
kötetben Köves Slomó rabbi is, és a három tudós paphoz csatla-
kozik Pál művének szellemi elemzésével másokkal együtt Dr. 
Zlinszky János, akadémiai jogász doktor, Fröhlich Ida történész, 
Jelenits István piarista szerzetes tanár, Jankovics Marcell és 
Cselényi László rendezők, Ferenczy György zenész. Sok nézőpont, 
sokféle ismeret és értelmezés találkozik a kötetben, ami minden-
képpen érdekes és érdemes színfoltja napjaink könyvkiadásának. A 
kötet apropóját, inkább előzményét Gryllus Dániel szerzeményei 
adták. Gryllus Dániel Sumonyi Zoltán Pál apostol levelei nyomán 
írt költeményeit zenésítette meg. A versek nagyon tetszenek, igazi 
meglepetéssel szolgáltak számomra. Klasszikus versformában, 
hiteles szövegezés, mai stílusban. Gryllusz Dániel zenéje precíz, 
Dániel ráénekel a versekre, elmondja azokat muzsikájával. Nekem 
azonban hiányzik belőle a tűz, ami visszaadná az apostol lelkületét. 
A zene csendes, inkább elbeszélő és meditatív, mint lelkesen 
lángoló. A CD-n Gryllusz Dániel énekel, citerán játszik, mellette 
kiváló zenészek közreműködnek: Halmos Béla népzenész, akit 
csak szuperlativuszokkal szabad említeni, és Ferenczi György 

Rackajam zenekara.  

E bátor vegyes stílus a 
hallgatók tág köre számá-
ra teheti vonzóvá a zenei anyagot.  

A könyv és CD fényes eszköze a kortárs evangelizációnak.  

 

Szent Pál életének történelmi, földrajzi vonatkozásaival, a 
korai keresztény időszakkal foglalkozik egy másik kötet, 
amelyet Kránitz Mihály teológus professzor írt, kis-ázsiai 
utazása nyomán. A professzor végigjárta azokat a helyeket, 
ahol Szent Pál személyesen is megfordult, ahol missziós 
munkája során keresztény közösségeket alapított. Bőséges 
ismereteket és lelki táplálékot nyújt a képekkel gazdagon 
illusztrált kötet, amelynek címét Szent Ágoston felhívása adja: 
Videte Paulum – Tekintsetek Pálra! Pál a népek apostola, ma 
is őt kell követnünk, az ő lelkesedésével kell hirdetnünk az 
evangéliumot, közvetítenünk az örömhírt társainknak.  

Mindkét kötet ebben segít bennünket.  
 

Koczka Tamásné 

Oktalan galaták! Most hát feleljetek, 
Ezután még ki tud szítani titeket?! 
Mondjátok: a Törvény betartása tehet 
igazzá? Vagy Krisztust óhajtó hitetek? 
Csak hit és szeretet! 
 
Eddig a Mózesi Törvény fogott össze 
És őrzött is minket a megváltó Hitre, – 
Ám Krisztus jöttével a Törvény betöltve: 
Istenben testvérség vár ránk mindörökre, 
Zsidóra, görögre.  
 
De sok rossz szándékkal forognak köztetek,  
Hogy tőlem, szakadván, utánuk menjetek. 
Fiaim! Szülési fájdalmat szenvedek 
Újra, amíg Krisztus nem épül bennetek, 
S féltelek titeket! 
 
Testvérek! Jussotok lehetne szabadság! 
Nehogy visszaélve hívságok megrontsák! 
Hiszen már leskelődik az elszabadultság! 
S vigyázzatok! Akik egymást marják, rágják: 
Egymást fölzabálják! 
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  Akik gyermekeinket nevelik… 8/ 
 

Horján Krisztina óvónő. Pályáját Budapesten kezdte 1990-

ben, az Óvónőképző Szakközépiskola elvégzése után. 1994-

ben nappali tagozaton főiskolai diplomát szerzett. 2001-ben 

költözött Dunaharasztiba, 2003 óta a Mese óvodában dolgo-

zik.  Családos, két lánya van: Olimpia 14, Petra 11 éves, 

„szentjánosbogarak”. A ligeti Szent Imre plébániára járnak 

szentmisére. 
 

 

 – Tíz éve laktok Harasztiban, de csak két évvel később 

kerültél a Mese oviba. Nehéz volt elhelyezkedni? 

 – Nem ez volt az ok. Amikor ide költöztünk, kicsik voltak még a lányok, ezért otthon voltam velük. 

Fontosnak tartottam, hogy velük legyek. Nagyon örültem, hogy a Mese óvodában dolgozhatok, maga a munka-

kezdés azonban elég izgalmasan alakult. Egyszerre kezdtünk mind a hárman: Olimpia ment iskolába, Petra óvodába, 

velem együtt, de engem rögtön az első héten ügyeletesnek osztottak be. Az ügyeletes az, aki ott marad estig azokkal 

a gyerekekkel, akikért későn jönnek. Úgyhogy szegény Olcsi rögtön úgy kezdte az iskolát, hogy ott sírt a napközi-

ben, mert már minden gyereket haza vittek, ő volt az utolsó. Nem volt könnyű. 

 – Érezni, hogy még ma is mennyire elszomorít, ha erre gondolsz, pedig az csak egy rövid, átmeneti 

kényszerhelyzet volt. 

 – Igen, mert nem ez a természetes. Az utóbbi években úgy veszem észre, hogy szinte divat lett otthagyni a 

gyerekeket az óvodában ameddig csak lehet, még az ügyeletben is. És nem is kényszerből, mert, mondjuk, a szülő 

dolgozik. Legtöbbször az anyuka otthon van, elvihetné a kicsit időben, és mégis ott hagyja. A sokszor hangoztatott 

érv az, hogy „közösség kell a gyereknek”. Olyan, mintha teher lenne a gyerek. Nem bírnak vele, nem tudnak vele 

foglalkozni. Óvónőként és anyaként is szomorú ezt látni. Nagyon sajnálom ezeket a gyerekeket. Először persze 

sírnak szegénykék, de aztán, mit tehetnének, pár nap után beletörődnek. És akkor, sajnos, a szülő ezt úgy értelmezi, 

hogy jó így a gyereknek, mert „lám, milyen jól beszokott”. Mi, óvónők sok mindennel találkozunk. Az érzelmi 

elhanyagoltság mellett előfordul a másik véglet is: a túl féltő, túl aggodalmas „majomszeretet” is. Ez sem tesz jót a 

gyermeknek. Mindenféle – akár testi tünetekig menő – problémát okozhat. 

  – Talán mostanában már nem magától értetődő számunkra, hogyan is kell jól szeretni; mi az, ami igazán a 

gyerek javát szolgálja… 

 – Sok az elvárás is. A másik divat, hogy már az óvodásokat beíratják mindenféle különórára: németre, 

úszásra, erre-arra. Mert nem tudják a szüleik, hogy ebben az életkorban nem erre van szükség. Igazából az, ami a 

legfontosabb, leginkább fejlesztő lenne a kisgyermek számára az, hogy az anyuka mesél neki, elmennek együtt „csak 

úgy” sétálni, falevelet gyűjteni, vagy együtt sütnek valamit – az nincs meg. Látom a szülőkön, hogy állandóan 

rohannak, folytonos időzavarban vannak – de el kell dönteni, hogy mi a legfontosabb! 
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 – Szíven üt, amit mondasz, mert én is hasonlóan gondolkodom, és mégis látnom kell: a legtöbbször nem 

sikerül e szerint rendeznem a napjainkat.  

 – Pont most gondoltam rá én is, milyen gyakran elmennek a hétvégék takarítással, mindenféle 

tevékenységgel, és milyen ritkán jut idő rá, hogy például leüljön a család egy jót kártyázni. A lányaim már elég 

nagyok, és mégis, még mindig nagyon fontos lenne minél több időt együtt tölteni. Gondoljunk bele abba is: az a 

szülő, aki egész napra „lepasszolja” a kicsit, „benyomja” az oviba, bölcsibe, mire számíthat később? A gyereke így 

nőtt föl, ezt a mintát látta, tehát felnőtt korában valószínűleg teljesen rendjén való lesz számára, hogy majd ő is 

„benyomja” megöregedett szüleit az idősek otthonába. 

 – Milyen pedagógusnak tartod magad? Van-e olyan területe a szakmádnak, amire tudatosan nagyobb 

hangsúlyt helyezel? 

 – Én nagyon szeretek énekelni – sokat énekelünk nem csak gyerekdalokat, hanem népdalokat is. De nem ez 

a legfontosabb! Ahhoz, hogy valaki alkalmas legyen az óvónői pályára, nem elég, ha szépen énekel és szívesen 

kézműveskedik. A legfontosabb, hogy szereti-e, érti-e az ember a gyerekeket. Ha nem, a többi képesség mind 

hiábavaló. Egyébként viszonylag szigorú óvó néninek érzem magam. Bár a szülők azt mondják, én vagyok a 

„tyúkanyósabb”. Igaz, én tényleg nagyon szeretem is a gyerekeket. Úgy van ez a szeretettel, hogy ha sokat adsz, 

rengeteget kapsz is. Többet adnak a gyerekek nekem, mint én nekik. Amikor bemegyek, elém szaladnak, kiabálva 

fogadnak, ölelgetnek. Nagyon ki vannak éhezve a szeretetre! 

  – Akkor a te „profilod” az, hogy pótolgatod a szeretet-hiányt? 

 – Ahhoz nem elég egyetlen ember. Küszködünk a magas létszámmal, és látom, hogy nem csak mi. Túl sokan 

vagyunk egy csoportban, és így nem jut annyi idő egy-egy gyerekre, mint szeretnénk. Tudatosan oda kell figyelni 

például a visszahúzódó gyerekekre, mert ők azok, akik ilyenkor könnyebben kiesnek a figyelemből. A nap végén 

végiggondolom, ma jól csináltam-e: ha csak néhány szó erejéig is, de odafordultam-e ma ezekhez a gyerekekhez is? 

Visszatérve a „profilra”, minden óvodában különböző munkaközösségek dolgoznak, pl. „minőségbiztosítási”, 

„mozgásos”, stb. Én a „játék” munkaközösség vezetője vagyok. Játékokat, meséket, verseket, kézműves 

tevékenységeket gyűjtünk a különböző ünnepkörökhöz. Tulajdonképpen majdnem az összes óvodai 

foglalkozásféléhez mi gyűjtünk anyagot. Néhány kolléganőmmel rendszeresen összeülünk, és megbeszéljük, hogy 

mire helyezzünk nagyobb hangsúlyt. Nálunk is, mint az iskolákban, kompetenciaalapú szemlélettel folyik az oktatás, 

mi is ebből a szempontból készítjük elő a foglalkozásokat. 

 – Az eddigiekből is kiderült, milyen jó az értékrended, de azt is lehet tudni rólatok, hogy hívők vagytok. A 

kistemplomba jártok szentmisére, sőt, a lányok nemrég felcsaptak Bogárnak. 

 – Mindkét lány jár Szentjánosbogár klubba. Nagyon élvezik! Már a nyári tábor is nagyon tetszett nekik. 

Örülök, hogy más szülőktől hallottunk erről a lehetőségről. Fantasztikus, ahogy Latinovics Zoli, a munkája mellett, 

mennyi energiát fordít erre, és ilyen sokat tesz a gyerekekért! Nagyon sokat szervez: most szilveszterkor például a 

nagyokat három napra Fülére viszi, még Petra is velük mehet. Azután sítáborba mennek Erdélybe, a gyerekek már 

nagyon várják. Nekik jó a sok élmény, nekem pedig fontos szempont, hogy úgy gondolkodjanak, mint mi, a 

férjemmel. Fontos a jó értékrendű gyerekközösség. És észrevettem, hogy ezek a gyerekek sokkal nagyobb 

jóindulattal vannak egymás iránt, mint az átlag. 

  – Van-e olyan ember, akinek a példája segít a munkádban vagy a keresztény életedben? 

 – Ha szentet kell mondanom, akkor mindenképpen Szűz Máriát választom. De élő példa számomra a férjem 

testvére; sógornőm adventista, nekik a Biblia a legfontosabb. Látom, ahogy a hite szerint él, a hitében küzd meg a 

nehéz helyzetekkel is, látom, ahogyan erőt vesz magán és továbblendül. Látszik rajta a hite. Vele szívesen is 

beszélgetek. Az a jó, hogy nem akar „megtéríteni”. 

(Pozsgai Nóra) 
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Állt az erdőben egy szép, sudár kis fenyőfa. Jó helye volt: 
nap is érte, levegő is simogatta, idősebb társai, lucfenyők 
meg jegenyefenyők zúgtak körülötte. De a kisfenyőnek 
minden vágya az volt, hogy magasabbra nőjön; a meleg 
napot, az üdítő levegőt sem élvezte, s ügyet se vetett a 
parasztgyerekekre, akik ott jártak-keltek, fecsegtek 
körülötte, amikor szamócáért, málnáért mentek az erdőre. 
Sokszor egész köcsöggel szedtek, máskor szalmaszálra 
fűzték fel a szamócaszemeket, aztán leültek pihenni a 
kisfenyő tövébe, és azt mondták: 
– Milyen szép ez a kicsi fa! – S ezt a kisfenyő nem szívesen 
hallgatta. 
A következő esztendőben egy jókora hajtással lett 
magasabb, újabb év múlva még egy hajtással; a fenyőfák 
hajtásaiból mindig meg lehet mondani, hány évesek a fák. 
– Ó, ha akkora lehetnék én is, mint a társaim – sóhajtotta a 
kis fenyőfa –, akkor messzire szétterjeszthetném ágaimat, 
koronámmal pedig kitekinthetnék a nagyvilágba! Madarak 
fészkelnének az ágaim között, s ha szél támad, én is olyan 
méltóságosan bólogathatnék, mint azok ott! 
És nem örült a napfénynek, sem a madárkáknak, még a 
szép kis piros felhőknek sem, amelyek napkeltekor, 
napnyugtakor elvitorláztak fölötte. Elközelgett a tél, 
csillogó fehér hótakaró borított körülötte mindent, néha 
egy-egy nyúl iramodott el arra, és futtában átugrotta a 
kisfenyőt. Ó, milyen bosszantó volt! Két tél is elmúlt, míg 
végre a harmadikon akkorára nőtt, hogy a nyulak már nem 
ugorhatták át, meg kellett kerülniük. Ó, nőni, nőni, nagyra 
nőni és hatalmasra, mégiscsak ez ér legtöbbet ezen a 
világon – áhítozott a kis fenyő. 
Ősszel favágók jöttek az erdőre, és minden esztendőben 
kidöntöttek néhányat a legmagasabbak közül. A fiatal 
fenyő, amely időközben szépen felcseperedett, reszketve 
figyelt: a fenséges faóriások recsegve-ropogva zuhantak a 
földre. Fejszével lecsapkodták ágaikat, csupaszon hevertek; 
így, ágaiktól fosztottan, soványan, alig lehetett megismerni 
őket. Aztán szekérre emelték a rönköket, a lovak közé 
csaptak, és elvitték őket az erdőből. 
Hová vihették? S mi várhat rájuk? 
Tavasszal, amikor a fecskék, gólyák visszatértek, 
megkérdezte tőlük a fenyő: 
– Nem tudjátok, hová vitték a társaimat? Nem találkoztatok 
velük az úton? A fecskék nem tudtak róluk, de egy öreg 
gólya hosszan elgondolkozott, aztán bólintott, és azt 
mondta: 
– Alighanem láttam a társaidat. Amikor Egyiptomból útra 
keltem, új hajókat láttam a tengeren. Pompás árbocaik 
voltak – a társaidból faraghatták őket, mert fenyőillatuk 
volt. Köszöntem is nekik, de igen magasan hordták a 
fejüket. 
– Ó, lennék csak magasabb! Most a tengert járhatnám. 
Milyen is az a tenger, mesélj róla! 
– Hosszú volna arról a mese! – felelte a gólya, és 
továbblépdelt. 

– Örülj az ifjúságnak! – intették a napsugarak. – Örülj üde 
hajtásaidnak, a fiatal életerőnek, ami betölt! 
És a szél csókot lehelt a fára, a harmat megkönnyezte, de a 
kis fenyőfa velük sem törődött. 
Karácsony táján aztán fiatal fenyőket is kivágtak az erdőn, 
még olyanokat is, amelyek zsengébbek voltak a 
nyughatatlan fenyőfánál. Ezekről a zsenge fákról – a 
legszebbeket válogatták ki – nem csapkodták le a gallyakat, 
úgy rakták szekérre, s a lovak ezeket is elvitték az erdőből. 
– Ugyan hová viszik őket? – töprengett a mi fenyőfánk. – 
Nem nagyobbak nálam, volt köztük egy, amelyik még 
kisebb is, mint én. Mért hagyhatták meg az ágaikat? Hová 
vihette őket a szekér? 
– Mi tudjuk! Mi tudjuk! – zsinatolták a verebek. – Lent a 
városban benéztünk itt is, ott is a házak ablakán. Tudjuk, 
hová mentek a szekéren. Olyan pompa és fény veszi körül 
őket, amilyenről te nem is álmodol! Bekukucskáltunk az 
ablakon, és láttuk őket: meleg szobában álltak szépséges 
díszekkel, aranyalmával, mézeskaláccsal, sokféle játékkal 
aggatták tele az ágaikat, s az ágak hegyén száz meg száz 
gyertya fénylett. 
– És aztán? – kérdezte a fenyőfa, és reszketett minden ága. 
– És aztán? Aztán mi történt? 
– Többet nem láttunk. De ez gyönyörűséges szép volt. 
– Hátha engem is szerencse ér, s megjárhatom ezt a 
ragyogó utat! – ujjongott a fenyőfa. – Hiszen ez még 
nagyszerűbb, mint a tengereket járni! Ó, hogy epedek, hogy 
vágyakozom! Bár itt volna már újra a karácsony! Vagyok 
már akkora, mint a társaim, akiket tavaly a városba vittek. 
Csak már szekérre emelnének! Csak ott állhatnék már a 
meleg szobában, pompa és fényesség közepette! Vajon mi 
következik aztán? Biztosan még jobb lesz, még szebb, 
különben minek díszítenének föl olyan gazdagon? Utána 
még nagyszerűbb, még pompásabb dolgok várnak rám. De 
mik azok? Ó, hogy mennék már, hogy vágyom el innét! 
Magam sem tudom, mi lelt. 
– Örülj nekünk! – mondta a levegő meg a napsugár. – Örülj 
az üde ifjúságnak itt az Isten szabad ege alatt! 
De a fenyőfa nekik sem tudott örülni. Nőtt, nőtt, ahogy csak 
erejétől telt, s zöldellt télen-nyáron. Az emberek, akik látták 
sötétzöld pompájában, azt mondták: „De szép fa ez!” És 
karácsony táján őt vágták ki elsőnek. Velejéig hatolt a 
fejsze, s egy mély sóhajjal elzuhant. Kínzó fájdalmat érzett 
s félájultan feküdt a földön; nem tudott most a 
szerencséjére gondolni, elszomorította, hogy meg kell 
válnia szülőföldjétől, a helytől, ahol felnövekedett; tudta, 
hogy nem látja soha többé kedves öregebb társait, körül a 
kis bokrokat, virágokat, talán még a madarakat sem. 
Bizony, az utazás nem volt kellemes. 
Csak akkor tért újra magához, amikor társaival együtt 
lerakták egy udvaron, s hallotta, hogy egy ember így szól: 
– Ez a legszebb! Ezt választjuk. 
Aztán két libériás inas egy szép, tágas terembe vitte a 
fenyőfát. A falakon körös-körül arcképek függtek, a 
cserépkályha mellett magas kínai vázák pompáztak – 
oroszlán díszítette a tetejüket –, hintaszékek, selyemhuzatú 
heverők voltak a nagy szobában, meg hatalmas asztalok 
tele képeskönyvekkel, játékokkal, amelyek százszor száz 
tallérba kerültek – legalábbis így mondták a gyerekek. A 
fenyőfát egy homokkal megtöltött, nagy hordóba állították: 
a hordót senki sem láthatta, mert zöld szövettel vonták be, 
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és egy nagy, tarka szőnyegre állították. Ó, hogy remegett a 
fenyőfa, hogy leste-várta, mi következik! 
Inasok és szobalányok léptek a szobába, és díszítéséhez 
láttak. Színes papírból kivágott kis hálókat aggattak ágaira; 
a hálókat cukorkákkal töltötték meg; aranyozott almát, diót 
függesztettek fel gallyaira – úgy festettek, mintha rajta 
termettek volna. Ágai hegyére vagy száz piros, kék, fehér 
gyertyát erősítettek. Zöld tűi között babák ringatóztak, 
szakasztott olyanok voltak, mint az emberek, csak 
kicsinyek – a fenyőfa még sohasem látott ilyeneket –, fönt, 
a fa csúcsán pedig egy nagy aranycsillag tündöklött. Szép 
volt, ó, milyen szépséges szép! 
– Ma este – mondták körülötte –, ma este meggyújtjuk 
minden gyertyáját. 
"Ó, csak már este volna! – sóvárgott a fenyőfa. – Csak már 
meggyújtanák a gyertyáimat! Vajon mi következik aztán? 
Eljönnek-e társaim az erdőből, s látnak-e engem? 
Bekukucskálnak-e a verebek? Gyökereket eresztek-e itt, s 
így állok-e feldíszítve, télen-nyáron, öröklétig?" 
A roppant vágyakozásba belefájdult a kérge, a kéregfájás 
pedig éppen úgy gyötri a fákat, mint az embereket a 
fejfájás. 
Aztán végre meggyújtották a gyertyákat az ágain. Micsoda 
ragyogás! Micsoda pompa! A fenyőfának minden ága 
beleremegett; az egyik gyertya le is perzselte zöld tűit egy 
jó darabon. 
– Jaj, Istenem! – kiáltozták ijedten a szobalányok, s gyorsan 
eloltották a tüzet. 
Most már vigyáznia kellett, nehogy megint elfogja a 
remegés. Pedig ó, hogy félt! Folyton attól reszketett, hogy 
elveszíti valamelyik ékességét – szinte eszét vette a 
kápráztató ragyogás. De egyszer csak kitárult a 
szárnyasajtó, s egy sereg gyerek rontott be, olyan hevesen, 
mintha föl akarnák dönteni a fát. A felnőttek nyugodt 
léptekkel követték őket. A kicsinyek némán álltak egy 
pillanatig, aztán megint kitört belőlük az ujjongás, de úgy, 
hogy zengett belé a nagy szoba. Körültáncolták a fenyőfát, 
és egymás után szedegették le róla az ajándékokat. 
– Mit akarnak? – töprengett a fa. – Ugyan mi lesz velem? 
A gyertyák tövig égtek az ágain, s akkor gyorsan elfújták 
őket, aztán megengedték a gyerekeknek, hogy leszedjék a 
fáról, amit csak megkívánnak. Azok megrohamozták, hogy 
csak úgy recsegtek az ágai; ha a csúcsát meg az 
aranycsillagot nem erősítették volna a mennyezethez, talán 
fel is döntik. 
A gyerekek boldogan ugráltak körülötte pompás 
játékaikkal; a fára már ügyet se vetett senki, legföljebb az 
öreg dajka pillantgatott ágai közé, de ő is csak azt nézte, 
nem felejtettek-e egy almát vagy fügét a fán. 
– Most egy mesét! Egy mesét! – hízelegtek körül a 
gyerekek egy alacsony, kövér embert, és odavonszolták a 
fenyőfa alá. A kövér ember leült a fa tövébe. 
– Itt erdőben vagyunk – mondta –, s hátha a fának is 
hasznára válik, ha meghallgatja a mesét. Hanem igazán 
csak egy mesét mondok el. Válasszatok: Mákszem 
Matyiról akartok hallani, vagy Együgyű Jankóról, aki 
lebucskázott a grádicson, mégis becsületet nyert, és 
feleségül kapta a királykisasszonyt? 
– Mákszem Matyiról mesélj! – kiáltották néhányan. – 
Együgyű Jankóról! – követelték a többiek. Nagy zsivaj 
kerekedett. Csak a fenyőfa állt szótlanul és tűnődve, s azt 

gondolta: „Velem már nem is törődnek!” Pedig hát ő már 
kivette a részét a dicsőségből. 
És a kövér ember mesélt Együgyű Jankóról, aki 
lebucskázott a grádicson, mégis becsületet nyert, és 
feleségül kapta a királykisasszonyt. A gyerekek tapsoltak, 
és azt kiabálták: 
– Mesélj még! Mesélj! 
Mákszem Matyi történetét is hallani szerették volna, de be 
kellett érniük Együgyű Jankóval. 
A fenyőfa némán és elgondolkozva meredt maga elé: az 
erdei madaraktól nem hallott efféle mesét soha. „Együgyű 
Jankó lebucskázott a grádicson, mégis megkapta a 
királykisasszony kezét! Igen, úgy látszik, ez a világ sora!” – 
tűnődött, és elhitte a mesét az utolsó szóig, hiszen olyan 
derék embernek látszott, aki elmondta! „Bizony, bizony, ki 
tudja! Hátha egyszer én is lebucskázom a grádicson, és 
királykisasszonyt kapok feleségül!” – álmodozott. S már 
előre örült a másnapnak; biztosan újra gyertyákkal, 
játékokkal, aranyos gyümölcsökkel ékesítik fel. 
„De holnap nem remegek! – fogadkozott. – Szívből örülök 
majd a pompámnak. Holnap újra meghallgatom Együgyű 
Jankó történetét, talán még Mákszem Matyiét is”, és 
hallgatagon, tűnődve virrasztott egész éjszaka. 
Reggel inasok és szolgák léptek a nagy szobába. 
„Újra feldíszítenek!” – gondolta ujjongva a fenyőfa. 
De megfogták, és kivonszolták a szobából, fölvitték a 
lépcsőn a padlásra, s egy sötét zugba állították, ahová 
egyetlen napsugár sem ért el. 
„Hát ez meg micsoda? – kérdezte magában a fa. – Mit 
csináljak itt? Hiszen ide egy hang se jut el hozzám!” 
Nekidőlt a falnak, és gondolkozott, gondolkozott: Ráért: 
napok mentek, éjszakák múltak, de a padlásra nem ment föl 
senki. Végre megjelent valaki, de csak azért, hogy néhány 
ládát állítson a sarokba. A fenyőfa ott állt a sötét zugban, s 
már úgy látszott, hogy mindenki megfeledkezett róla. 
„Odakinn most tél van – vigasztalta magát. – Kemény és 
fagyos a föld, hó takar mindent. Most nem tudnak elültetni, 
azért kell ebben a zugban megvárnom a tavaszt. Lám, 
gondot viselnek rám. Milyen jók is az emberek! Csak olyan 
sötét ne volna, s akadna valami társam!” 
– Cin, cin! – cincogta egy előiramodó egérke. Aztán 
odaszaladt egy másik is. Körülszimatolták a fát, és 
besurrantak az ágai közé. 
– Rettenetesen hideg van! – panaszkodtak a kisegerek. – 
Különben egészen jó itt, igaz-e, te öreg fenyő? 
– Nem vagyok én öreg! – felelte a fenyő. – Vannak nálam 
sokkal öregebbek. 
– Honnan jöttél? – kérdezték az egerek. – És mit láttál? – 
Szörnyen kíváncsi szerzetek voltak. – Mesélj nekünk a 
világ leggyönyörűbb helyéről, ha ugyan jártál ott! Voltál-e 
az éléskamrában, ahol sajtok illatoznak a polcon, és sonkák 
lógnak a rúdról? Ahol faggyúgyertyán táncol az egérnép? 
Soványan megyünk be oda, és kövéren jövünk ki. Jártál-e 
ott? 
– Ott nem jártam – felelte a fenyőfa. – De mesélek nektek 
az erdőről, ahol nap süt, és madarak énekelnek. 
És elmesélte egész ifjúságát. A kisegerek még sohasem 
hallottak ilyen mesét, buzgón hallgatták, és azt mondták a 
végén: 
– Ó, de sok mindent láttál te! És milyen boldog voltál! 
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– Boldog? – kérdezte a fenyő, aztán újra végiggondolta, 
amit elmondott. – Csakugyan, egészen szép idők voltak 
azok! 
Aztán elmesélte, mit látott karácsony este, amikor 
mézeskaláccsal aggatták teli, gyertyákat gyújtottak az 
ágain. 
– Ó! – álmélkodtak az egérkék. – Milyen boldog is lehettél, 
öreg fenyő! 
– Mondtam már, hogy nem vagyok öreg! – bosszankodott a 
fenyő. – Ezen a télen hoztak az erdőről. A legszebb korban 
vagyok. Csak nagyon magasra nőttem. 
– Olyan szépen tudsz mesélni! – lelkesedtek a 
kisegerek. És másnap éjjel magukkal hoztak 
még négy egérkét, hogy azok is hallhassák a 
fenyőfa meséit.  
A fenyő pedig minél tovább mesélt, annál 
jobban emlékezett ifjúságára, és azt sóhajtotta 
magában: 
„Mégiscsak szép idők voltak azok! De 
visszatérhetnek, még visszatérhetnek egyszer! 
Együgyű Jankó is lebucskázott a grádicson, 
mégis megkapta a királykisasszony kezét, 
hátha nekem is királykisasszony jut feleségül!” 
– és az erdő legszebb fiatal nyárfája jutott az 
eszébe. Az ő számára az a kis nyárfa volt a 
világ legszebb királykisasszonya. 
– Ki az az Együgyű Jankó? – kérdezték az 
egérkék. És a fenyő elmondta nekik az egész 
mesét – karácsony este minden szavát 
megjegyezte magának. Az egerek majdnem a 
fa csúcsáig szökdeltek gyönyörűségükben. A 
következő éjjel már egész sereg egér hallgatta a fenyőfát, 
vasárnap pedig két patkány is odavetődött, de ezek 
ócsárolták a mesét, s elszomorították vele az egérkéket. 
Most már nekik sem tetszett olyan nagyon a fenyőfa 
meséje. 
– Csak ezt az egyetlenegy mesét tudod? – kérdezték a 
patkányok. 
– Csak ezt – felelte a fenyő. – Életem legboldogabb estéjén 
hallottam, csakhogy akkor még nem tudtam, milyen boldog 
vagyok. 
– Nyomorúságos mese ez! Nem tudsz olyat, ami faggyúról 
meg szalonnáról szól? Valami éléskamramesét? 
– Olyat nem tudok – mondta a fenyő. 
– Akkor ajánljuk magunkat! – És a patkányok faképnél 
hagyták. Lassanként a kisegerek is elmaradoztak, és a 
fenyőfa keserűen sóhajtotta – Milyen jó is volt, amikor a 
fürge kisegerek körém telepedtek, és a meséimet hallgatták! 
Ők is elfelejtettek. Most már csak akkor leszek boldog, ha 
egy napon levisznek innen. 
De mikor lesz az, mikor? 
Egy reggel emberek jöttek fel a padlásra, félretolták a 
ládákat, és kiráncigálták a sötét zugból a fenyőt. Nem 
bántak éppen szelíden vele, odacsapták a padlóhoz, s egy 
szolga már vonszolta is a lépcső felé, ahol fényesen sütött a 
nap. 
– Újra kezdődik az élet! – ujjongott a fenyő. Érezte az üde 
levegőt, az első napsugarakat – kinn volt az udvaron. Olyan 
gyorsan történt vele mindez, hogy ideje sem volt 
végignézni magát. Volt elég látnivaló körülötte. Az 
udvaron túl viruló kert illatozott; rózsák hajoltak üdén, 

mosolyogva az alacsony sövényre, a virágzó hársak között 
fecskék cikáztak, és boldogan csivitelték: „Csivitt, csivitt, a 
párom, az van itt!” De persze nem a fenyőfára értették. 
– Most aztán élek! – örvendezett a fenyőfa, és 
kinyújtóztatta az ágait, de jaj, megsárgult és elszáradt 
minden kicsi tűlevele. 
Ott hevert csalán és gaz között az udvar sarkában. De a 
csúcsán még ott tündöklött az aranycsillag, s visszaverte a 
napsugarakat. 
Az udvaron vidáman játszottak a gyerekek, akik karácsony 
este körültáncolták a fenyőfát, és annyiszor örültek neki. A 

legkisebbik most odaszaladt hozzá, és leszakította csúcsáról 
az aranycsillagot. 
– Nézzétek, mit találtam ezen a csúnya, vén karácsonyfán! 
– kiáltotta, és rátaposott a száraz ágakra, amelyek recsegve 
törtek le kis csizmája alatt. 
A fenyőfa elnézte az üdén virágzó, szép kertet, aztán 
végigtekintett magán, és szégyenkezve vágyott vissza a 
padlás sötét zugába. Az erdőre gondolt, üde ifjúságára, a 
vidám karácsonyestre meg a kisegerekre, akik olyan 
gyönyörűséggel hallgatták Együgyű Jankó meséjét. 
– Elmúlt, minden elmúlt! – sóhajtotta a szegény fenyőfa. – 
Mért is nem örültem akkor, amikor még örülhettem volna? 
Most már késő! 
Jött egy fejszés ember, és fölvágta a fenyőfát; jókora nyaláb 
aprófa lett belőle. Föllobogott a nagy üst alatt, s mélyeket 
sóhajtott, olyan hangosan, hogy puskaropogásnak 
hallatszott. A kint játszadozó gyerekek be is szaladtak, 
leguggoltak a tűzhely elé, belenéztek, és harciasan 
kiabálták: „Piff-puff!” A fenyőfa pedig minden roppanásnál 
– egy-egy sóhaj volt minden roppanása – egy nyári napra 
gondolt, vagy egy téli éjre kinn az erdőben, amikor 
csillagok szikráztak fölötte; a karácsonyestre gondolt meg 
Együgyű Jankóra, az egyetlen mesére, amit hallott és 
elmesélt. Végül nem maradt belőle más, csak egy marék 
hamu. 
A gyerekek tovább játszottak az udvaron; a legkisebbik a 
mellére tűzte az aranycsillagot, amely azon a boldog estén a 
fenyőfa legszebb ékessége volt. De annak az estének vége; 
vége a fának is, vége a mesének is; vége, vége – minden 
mesének ez a vége. 
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A rejtvény megfejtése után, a kiemelt oszlopban a 

vers utolsó sorát kapjuk. Jó szórakozást! 

RREEJJTTVVÉÉNNYY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A karácsonyfa alatt találod 
2. Jézus szülővárosa 
3. Móra …., híres magyar író, újságíró, muzeológus 
4. Dunaharaszti nemzetiség 
5. Északi szomszédunk 
6. A  legnagyobb és legősibb ma élő szarvasféle, az északi 

országok egyik jelképe 
7. Árpád-házi fejedelem volt 955-971 között 
8. Toronytemplom, sajátos mezopotámiai templomforma 
9. Róth …., világhírű magyar üvegfestő, üvegmozaik 

készítő (1865-1944) 
10. Jézus születésekor volt Júdea királya 
11. Az Alföld észak-keleti részén található tájegység 
12. Oroszország fővárosa  
13. Ütős labdajáték, közkedvelt sportág 
14. Szent …. (347–420) a korai keresztény egyház 

teológusa, egyházatya, a Vulgata fordítója 

15. A tizenkét apostol egyike, János apostol evangéliumában 
Nátánelnek nevezi 

16. …….. Mihály, költő, író, műfordító, a Nyugat első 
nemzedékének tagja. 

17. Déli megyénk 
18. XV. …….. pápa (1854-1922) 
19. ……. Bálint, erdélyi szász zeneszerző és lantművész, 

reneszánsz (XV. század) 
20. Svájci …….., a római pápa védelmét ellátó kis katonai 

alakulat 
21. A katolikus egyház állama 
22. Tömjéntartó latin neve 
23. Szűz Mária édesanyja 
24. Szent ……., a Mikulás 
25. Szárítással tartósított zöldtakarmány, a haszonállatok 

egyik legjelentősebb téli eledele  
26. A három napkeleti bölcs egyik ajándéka 

Juhász Gyula: Búcsúfia 
 

A tanyáról jött Tandari Valér  
Öreg szülékkel a nagy búcsúra.  
A pöttöm szöszke lány most lát először  
Világi vásárt és templomi oltárt.  
Künn a tanyán csak Isten napja süt  
S Isten szegénye őrzi a libát.  
Egy léggömböt vett az egész rokonság  
A kis Valérnak, szép piros szinűt,  
Mely ott lebeg a szöszke fej fölött.  
A vén templomba is bevitte persze  
Az új jószágot a boldog gyerek  
S amíg ő némán, tátott szájjal ámult  
A túlvilági tündöklő csodákra,  
Az arany és ezüst barokk mennyország  
Szentjeire és angyalaira  
S amíg hallgatta repeső szívével  
A magasságok orgonaszavát,  
A búcsúfia léggömb hirtelen csak  
Elszállt kezéből és repült vígan,  
Pirosan, mint az élet és öröm  
A mennyezet felé, hol régi mester  
Remekén hódolnak három királyok  
A betlehemi gyermek jászolánál.  
Öreg szülék és Tandari Valér  
Ijedten látták szállani a gömböt.  
– Istentelen! – csattant föl egy mogorva  
Templompribék. Vörös! – zúgott a másik.  
Valér szepegve és szipogva állott  
És kicsi szíve riadót dobolt.  
A piros üdvözlet pedig mosolygón  
Suhant, suhant a hívő nyáj fölött  
S a kis Jézuska ölében pihent meg.  
A kis Jézuska áldást adva nézte  
És úgy tetszett, hogy néki kedvesebb  
Ez áldozat, mint arany, mirrha, tömjén  
És szinte mintha szólott volna ajka:  
………………………………………….  
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HIRDETÉSEINK 
 
KARÁCSONY 
Éjféli szentmise   Dunaharaszti Fő  éjjel 22 őra 
   Rákócziliget        éjjel 24 óra 

Taksony              éjjel 24 óra 
Karácsony napján és másnapján ünnepi miserendet tartunk, mint vasárnapokon. 
 

SZENTCSALÁD ÜNNEPE december 30. péntek, a Család-év lezárása 
Vasárnapi miserendet tartunk. A szentmiséken minden családot külön-külön is megáldjuk.  
 

ÉVVÉGI HÁLAADÁS December 31. szombat 
Szentmise keretében tartjuk meg az évvégi beszámolót egyházközségeink életéről, és adunk hálát az év 
kegyelmeiért.  
Kezdés időpontja:  Dunaharaszti Fő  délután 16 óra 

Rákócziliget        délután 16 óra 30 perc 
   Taksony        este 18 óra 
 

ÚJÉV ÜNNEPE – Délelőtt minden templomban vasárnapi miserend lesz. 
Hozzá még délután a szilveszterezőknek:   Dunaharaszt Fő délután 16 óra 30 perc 

Taksony   este 18 óra 
 

BIBLIAÓRA Újév után – január 4. szerda este 6 óra 
 

VÍZKERESZT ÜNNEPE január 8. vasárnap  – Délután 14 órától HÁZSZENTELÉS bejelentés alapján 
 

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 
Taksony január 15. vasárnap du. 17 óra református templom 
Dunaharaszti 16-21-ig este 18 óra 

Ünnepélyes befejező istentisztelet január 22. vasárnap este 17 óra református templom 
 

ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA 
Január 29-én, vasárnap ½ 9 Taksonyban és ½ 11 Dunaharaszti Fő templom 
 

NAGYBÖJT KEZDETE 
Február 22. hamvazószerda. 
 

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ április 1. vasárnap 
Taksony ½ 9 óra Dunaharaszti Rákócziliget ½ 10 óra és Dh. Fő de. ½ 11 óra 
 

* * * * * 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ról 

* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,  

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13, 

* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13, 

* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a 18702563-1-13 

adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.  

Adományokat: 

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 65000025-11002020, 

* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 65000018-11003674, 

* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a  

11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.  

Egyházadót: 

a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon, a „Rákócziligeti római 

katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és a „Taksony római katolikus plébánia”  

11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni, ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.  
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Zenekari tag beszólása… 
 

– Még hogy mi művészek volnánk? Ezzel a 
fizetéssel és terheléssel??? Sokkal inkább 
akkordmunkások vagyunk! 

Kisgyerek az operában 
 

– Anya, miért veri az a bácsi azt a nénit? 
– Ő nem veri a nénit, ő a karmester. 
– Jó, de akkor miért kiabál a néni olyan nagyon? 

ZZeennéésszz  ttöörrttéénneetteekk,,  bbeesszzóólláássookk,,  vviicccceekk  
 

Johann Sebastian Bach életének egyik története 
 

Lipót anhalt-kötheni herceg szokása szerint zeneestet adott, de nem a kötheni palotájában, 
hanem Karlsbadban, ahova 1718 májusában azért utazott, hogy ivókúrát tartson a 
világhíres gyógyvízzel. Vele utazott Johann Sebastian Bach, zenei mindenese, az udvari 
zenekar több tagja, valamint három szolga, akik a csembalót hordozták. Maga a herceg is 
gyakran vett hegedűsként tevékenyen részt a zeneestélyeken. 
Szeretett dicsekedni, udvari karmesterével, akit igazi kincsnek tekintett. Amikor Bach 
Köthenbe érkezett, számos jó zenészt, hegedűst, fuvolistát, csembalistát talált, de a 
könyvtárban alig volt kotta, amiből játszhattak volna. A herceg ösztönzésére rövid idő 
alatt számos mű sorakozott már a polcokon, kamarazenei darabok, szólószonáták és 
számos más mű. 
Csakúgy mint otthon: egy kvintett szolgáltatta a szórakoztató zenét, amelyet Bach a 
csembaló mellől vezényelt. Egy férfi különös érdeklődést mutatott a zenész iránt; 
odament hozzá és olyasmit mondott, hogy „Bravó, kitűnő!” A férfi a brandenburgi őrgróf 
volt, aki nagy művészpártoló hírében állott. Saját zenekara volt, valamint olyan jövedelme, amely lehetővé tette számára , hogy 
bármikor zeneműveket, rendeljen magának. A megjegyzését további dicsérő szavakkal folyatta, amit Bach megbízásként 
értelmezett. Amikor visszatértek Köthenbe, nekifogott és megírt hat „több hangszerrel előadandó concertó”-t, amelyeket később 
Brandenburgi versenyek névvel foglalt össze. Több mint két évvel később az ifjú őrgróf születésnapjára 1721. március 24-ére a 
következő levél kíséretében küldte el a hat versenyművet Brandenburgba. 
 

Monsegnieur, 
két évvel ezelőtt, amikor az a megtiszteltetés ért, hogy játszhattam királyi Felséged előtt, észrevettem azt a megtisztelő 
érdeklődést, amelyet az égtől kapott zenei tehetségem iránt tanúsított, és úgy értettem, királyi Felséged szívesen venné, ha kapna 
tőlem néhány szerzeményt. Ennek a kegyes kívánságnak megfelelően bátorkodom alázatos tisztelettel átadni királyi Felségednek 
ezeket a concertókat, amelyeket különböző hangszerekre írtam, azzal a kéréssel, hogy ne Kegyelmed kifinomult és kényes ízlése 
szerint ítélje meg őket, hanem az én mélységes alázatom és tiszteletem kifejezését lássa bennük. Végezetül mélységes tisztelettel 
arra kérem királyi Felségedet, továbbra is terjessze ki rám kegyeit, és biztosítom nincs más kívánságom, mint hogy minél hívebben 
szolgáljam. 
A legalázatosabb odaadással, Monsegnieur, saját kezűleg írom alá, mint királyi Felséged legalázatosabb és legengedelmesebb 
szolgája,  

Johann Sebastian Bach 
Köthen, 1721. március 24.  

 

A hercegek azonban nagyon kényelmes módon rövid emlékezőtehetséggel vannak megáldva, és az őrgróf nyilvánvalóan 
elfeledkezett a karlsbadi közjátékról. Mindenesetre semmiféle válaszról nem tudunk. A concertók nem szerepeltek a hagyatéki 
leltárban. A zenekara feltehetőleg sohasem játszotta őket – hogy úgy mondjuk, szégyenére-, mivel amikor a kéziratok évekkel 
később előkerültek, szemmel láthatóan érintetlenek voltak. A művek rejtve maradtak a herceg 1734-ben bekövetkezett halála 
után is. Ekkor eladásra kínálták egyéb haszontalan holmikkal egyetemben, és tulajdonostól tulajdonosig vándoroltak, amíg végül 
a berlini Királyi Könyvtárban elhelyezték őket.  
1850-ben, több mint egy évszázaddal Bach halála után kerültek előadásra, Brandenburgi versenyek. A sors iróniája, hogy ezek a 
versenyművek, a Brandenburg névre nem az uralkodó őrgróf, hanem Johann Sebastian Bach révén hoztak ragyogást. 

 

Kodály Zoltán története 
 

A háború utáni első nagy Bartók-ünnepségen Kodály Zoltánt az első sorba, Rákosi Mátyás mellé ültették. A méltató beszédek 
között az egyik szónok a következőket mondta: 
- Ha Bartók élne, kiemelkedő tagja lenne a Magyar kommunista Pártnak! 
Kodály – bár tudta milyen kockázatot vállal, azonnal megszólalt: 
– Drága barátom emlékére mondom, nincs párt a földön, amely magának követelhetné Bartók Bélát. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Egy zenekari tag élményeiből 
 

– Elmentem az intendánsomhoz és megmondtam, vagy több pénzt kapok, vagy felmondok. Végül tisztességes 
kompromisszumot kötöttünk: ő nem adott több pénzt, én nem mondtam fel. 
 

TTaammááss   
             UI: A történeteket Márkus János Muzsikus anekdoták című kötetéből válogattam.  
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SSZZEENNTT  AANNDDRRÁÁSS  EEVVAANNGGEELLIIZZÁÁCCIIÓÓSS  IISSKKOOLLAA    
 

 

 
 

 
 

 
 

A Szent András Evangelizációs Iskola célja: Evangelizátorokat képezni a Katolikus 
Egyház számára. Evangelizáció egy teljes egyházi tevékenységet átölelő folyamat, amely 
egymásra épülő szakaszokból áll. (Katekézis Általános Direktóriuma. K.A.D. 47-49) 
Ebből a folyamatból az iskolának a kérügma meghirdetése a profilja. 
Kérügma: A meghalt és feltámadt Jézusnak a meghirdetése, tanúságtétele, ezáltal szemé-
lyesen elvezetni az embereket Jézushoz. 
Miért Szent András nevünk? 
Megkeressük a Pétereket (ahogy Szent András elhívta testvérét Pétert (vö. Jn 1,42), akiből 
az első egyházfő lett), aki nálunk jobban szolgálja, hirdeti, szereti Jézust. Nem 

mozgalomként, hanem Iskolaként működünk, nem konkrét épületben, hanem elsősorban plébániákon. Hozzásegítjük 
a híveket a Jézussal való találkozásra. Megtanítjuk őket arra, hogy másokat hogyan taníthatnak meg a tanúságtételre. 
Mindezt kurzusok formájában tanítjuk az embereknek. A kurzusaink szisztematikusan és logikusan épülnek 
egymásra. 

Az első lépcső, hogy a megkeresztelt 
tanú és tanítvány legyen. 
Erre való a Fülöp kurzus: Személyes 
találkozás Jézussal. 
 

Emmausz kurzus: Lángoljon a szívünk 
Isten Igéjétől! 
Jézus kurzus: Megismerni Jézus szemé-
lyét a négy evangéliumon keresztül. 
Üdvtörténeti kurzus: Isten üdvtörté-
netében nekünk is helyünk van. 
János kurzus: A tanú tanítvánnyá váljon. 
 
 

Kornéliusz kurzus. Közösséget alapítani. 
Megmutatja, mi a különbség a csoport és 
a közösség között. 
 
 
 

Második lépcső, a tanítvány legyen evan-
gelizátor. Evangelizátor az, aki másokat 
megtanít arra, hogyan tegyen tanúságot a 
meghalt és feltámadt Jézusról. 
 
 

Pál kurzus: Arra tanít, hogy minden kö-
rülmény között tanúságot tudjál tenni a 
hitedről. 
 

Timóteus kurzus: Szívedben éljen Isten 
igéje. 
 
 

Pünkösd kurzus: A Szentlélek erejéből 
hatalommal evangelizálni. 
 
 

Harmadik lépcső, mikor az evangelizátor 
apostollá válik, mint Péter apostol; 
tudatosan és szisztematikusan felépít egy 
evangelizációs szolgálatot egy adott 
plébánián (mint Pál és Péter). 
 
 

Az iskola nem teológiát tanít. Világi 
hívőket képez és tanít meg arra, hogy a 
Szentlélek erejéből bátran és hatalommal 
hirdessék ki, hogy Jézus ma is él. 

Az Iskola dinamikákat alkalmaz, interaktív és döntésre hív. 
Hálásak vagyunk Istennek, hogy XVI. Benedek Pápa meghirdette az Új Evangelizáció Pápai Tanácsát. Az első 
találkozó idén október közepén volt, amelyen jelen volt iskolánk alapítója, José Prado Flores. Ő személyesen 
találkozott a Szentatyával és a közös tervekről beszélgettek. A magyar iskolát a jelenlegi igazgató Gyuris Gellért 
képviselte. 
A Szentlélekbe kapaszkodunk, aki az egyházon keresztül a Szent András Evangelizációs Iskolát is irányítja. 

 

 

 
 

Pákozdyné Varga Erzsébet 
 

 

 

 

 

 

A két oldal képei a 2011. április 1-3 között Dunaharasztin tartott Kornéliusz kurzuson készültek.  
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„Hát nem lángolt a szívünk…? 

(Lk24,32) 

EEMMMMAAUUSSZZ  KKUURRZZUUSS    
aa  DDuunnaahhaarraasszzttii  RRóómmaaii  KKaattoolliikkuuss  PPlléébbáánniiáánn  

 
Ismét különleges esemény volt a Dunaharaszti - 
Taksonyi egyházközségben: 2011. november 25-
27.-én Emmausz kurzust tartott a Szent András 
Evangelizációs Iskola! Az Iskolának a honlapján 
megfogalmazott küldetése: „Küldetésünk az idő 

ellenében dolgozni: új evangelizátorokat képezni a 

harmadik évezred új evangelizációja számára.”, 
mert „Az egyház azért van, hogy evangelizáljon” – 

és teszik ezt Dunaharasztin rendületlenül, immár a 
harmadik alkalommal. Mindezek nem jöhettek 
volna létre az egyházközség vezetőjének áldásos 
beleegyezése nélkül, hála és köszönet ezért András 
atyának! 
Emlékeztetőül: az Iskola „pedagógiájában” egy-
másra épülő „Fülöp” és „Kornéliusz” után került 
sor az „Emmausz” kurzus megtartására. Hálát 
adunk Istennek, (és nem utolsó sorban a Pákozdy 
házaspár szervezőmunkájának), hogy mindhárom 
kurzus áldásaiban részesülhettünk! 
És most a kurzusról: ahogy az előző kettő, ez a 
kurzus is a Szentírás egy meghatározott, újszövet-
ségi részére épült. A mostani kurzuson Kleofással 
és társával mentünk végig az úton, Jeruzsálemből 
Emmauszba és vissza. Micsoda út volt…! 
Ahogy Kleofáséknak el kellet jutniuk a csalódástól, 
a felismerésig: feltámadott! – úgy mi sem 
spórolhatjuk meg az emmauszi utat. Vajon meg-
járjuk-e mi is, és mi is eljutunk-e a felismerésig: 
Jézus feltámadott? Magunkban bizonyosan nem! 
De hát Kleofás és társa sem volt magára hagyatva: csatlakozott hozzájuk Valaki, akit először nem ismertek 
fel, és aki „Aztán Mózesen elkezdve az összes prófétánál megmagyarázta nekik, amit az Írásokban róla 

írtak” (Lk 24,27).  Ekkor lángolt a szívük, és felismerték a kenyértörésben! 
Vajon hozzánk csatlakozik Valaki? Vajon nekünk elmagyarázza Valaki az Írásokat? Vajon nekünk lángol 
a szívünk? Vajon mi felismerjük a Feltámadottat? Vajon elmondjuk-e másoknak is az Örömhírt?  
Ezeket a kérdéseket mi sem tudjuk megkerülni, mert bennünk vannak akkor is, ha nem tudatosítjuk! 
A kurzus a maga egyedülálló, interaktív módszereivel odavarázsolt minket a Biblia világába, és 
szembesített ezekkel a kérdésekkel. Megmutatta azt az Útitársat, aki mindig velünk akar jönni, ha 
hajlandóak vagyunk csatlakozni hozzá. Mert Jézus ma is él, ma is el akar kísérni minket az úton.  Mert 
Jézus az Ige.  Jézus szól a Szentírásban a próféták szavával, Ő szól hozzánk az evangéliumokban. 
Amit ezen a hétvégén együtt átéltünk, az maga volt a csoda. Átéltük a közösség örömét, a szeretetet, a 
közös vidámságot, az emmauszi út élményét. Másként vesszük már a kezünkbe a Szentírást, mert már 
tudjuk, hogy élő, eleven Ige, az egyetlen biztos iránytű az életünkben. 
Hát lángol a szívünk, testvérek…? 

Szerencsés Júlia/Máté Béla 
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Ti nagy, hatalmas Messiásra vártok, 
Ki fölkavarja az avult világot, 
Kinek hatalma tisztító vihar, 
Ki poklot ostromol villámival: 
Én Jézust várom, a kis gyermeket, 
Ki bölcsőjében játszik és nevet. 
 

Vajúdást vártok, eszmék harcait, 
Vak gyűlölettel, gőggel küzd a hit, 
Viharzó harcot vív az öntudat 
A szent szabadság zászlaja alatt. 
Én Jézust várom, a kis csecsemőt; 
Letérdelek kis lábai előtt. 
 

Titeket súlyos problémák gyötörnek: 
Én átadom magam a szent gyönyörnek. 
Filozofáltok, írtok könyveket, 
Az én problémám: lélek s szeretet. 
Én Jézust várom, aki mosolyog, 
És mosolyától én boldog vagyok. 
 

Gyertek fiúk, ti kicsinyek, körém 
A hópelyhes karácsony estéjén, 
Gyertyás és cukros kedves fa alatt 
Hagyjuk a küzdő, merész vágyakat! 
Mi Jézust várjuk, a kis gyermeket, 
Ki báj, szelídség s égi szeretet. 
 

 

Én Jézust várom, a kis Gyermeket 
Radványi Kálmán verse 

 

Adventi lelkigyakorlat Taksonyban 
 

Az elmúlt évek folyamán a munkám miatt sajnos nem tudtam részt venni minden lelkigyakorlaton, általában csak a 
szombat előesti szentmisén. Az újonnan meghirdetett lelki napnak nagyon örültem és nagy lelkesedéssel vártam. Dr. 
Stella Leontin atya mégsem tudott eljönni betegsége miatt, így délelőtt Ország Tibor atya adventi elmélkedését 
hallgathattuk meg, melyben az Örömhírről, a fényről beszélt. Később kiscsoportos beszélgetések folyamán egymást közt 
 kerestük a választ az általa feltett kérdésekre. A mai keresztények arcán sokszor a fájdalom ül, mintha a világ összes 
keresztjét a vállunkon hordoznánk. Sajnos nem tudunk örülni. Általában mindennek a negatív oldalát látjuk meg először, 

nemhogy inkább a pozitívumokat ke-
resnénk. Közösségeinkben töreked-
nünk kell arra, hogy látható legyen a 
jézusi örömhír. Újra meg kellene 
tanulni igazán örvendezni, hogy az élet 
fellendüljön az Egyházban, egyház-
közösségekben. Felmerült az a kérdés 
mért nem vagyunk vonzóak a fiatalok 
számára, miért zárkóznak el az em-
berek az új dolgok elől. Rájöttünk, 
hogy hálásnak kell lennünk,  mennyi 
közösségünk van (szentjánosbogár, if-
júsági hittan, Szent Anna kórus, 
KARITASZ, KÉSZ, rózsafüzér tár-
sulat). Az idősebb testvérekkel arról 
beszélgettünk, hogy mennyivel volt 

más régebben az adventi készülődés és a karácsony. Nem sajnáltak sem időt, sem fáradtságot a hajnali miséken való 
részvételre. 
A délután folyamán Szigetvári Imre atya azt a kérdést tette fel, hogy az apostolok, Mária, Keresztelő Szent János mit 
vártak Jézustól, és vajon Ő mit várt el Tőlük. MI mit várunk el Jézustól? Észrevesszük-e mikor szól hozzánk Jézus más 
jelenlétében? Hová helyezzük el életünkben, mit tartunk fontosnak? A csoportunk egyik nagy öröme az volt, hogy fiatalok 
is képviseltették magukat, és gondolataikkal, hozzászólásaikkal építették. Kitértünk arra, hogy a mai fiatalok többségének 
fontosabb a karrier, későn állapodnak meg, vállalnak családot és egy kis probléma kapcsán milyen hamar válnak el. Nem 
az a lényeg, hogy a gondokat, bajokat meg kéne oldani, meg kéne beszélni!  
A Taizei szentségimádás és a gitáros szentmise  – Berci atya gondolataival – méltó befejezése volt a napnak. 
 

 

Szegvári Anna 
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E.N.D. országos találkozó Dunaharasztin 
 
Idén a dunaharaszti E.N.D. közösségek vállalták a házastársi mozgalom 
országos találkozójának megszervezését, melyre 2011. december 3-4-én került 
sor a Dunaharaszti Főplébánián. A kétnapos találkozóra Vácról, Debrecenből és 
az erdélyi Déváról érkeztek házaspárok, közülük többen gyermekeikkel. 
Szombat délben közös imádsággal kezdődött a program, melyet egy játékos 

bemutatkozás követett: a házaspárok rövid ismerkedő beszélgetés után egymást mutatták be a többieknek. Ettől 
nagyon hamar oldott, baráti hangulat alakult ki, mintha sokan nem is most találkoztak volna életükben először. A 
közös ebéd után országos vezetőnk, Pellet Ildikó tartott előadást Boldog II. János Pál pápa elmélkedéseiről, 
melyekben a Szentatya a házasság szentsége és a papi szentség közötti párhuzamról fejti ki minden keresztény 
házaspár számára megszívlelendő gondolatait. Az előadás második részében az E.N.D. mozgalom Máriás 
vonásairól, valamint a csoportfelelősök közösségben betöltött szerepéről esett szó, majd az elhangzott témákról 
kiscsoportokban folytattuk a beszélgetést. Az első nap csendes szentségimádással zárult. Vasárnap délelőtt az éves 
közgyűlés után a Szent István templom közösségével együtt vettünk részt a szentmisén. 
Mozgalmunk országos találkozója megerősített bennünket, hogy a mai atomizálódott világban milyen fontos szerepe 
van a közösségeknek és a közösségben megélt hitnek, mert ezáltal tehetjük jobbá kapcsolataink emberi és 
keresztényi oldalát. 

Dunaharaszti E.N.D. közösségek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Drágán József: Szent család, 1867 
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A jubileumi Liszt-év alkalmából 

 

„A zene a mennyország előcsarnoka” 

LISZT FERENC (1811-1886) 
 
Liszt Ferenc születésének kétszázadik, halálának 
125. évfordulója tiszteletére világszerte változatos 
programokkal és kulturális eseményekkel tiszte-
legtek a zeneszerzőzseni hatalmas és szerteágazó 
életműve előtt. Hazánk kulturális életét egy éve 
meghatározzák a műveit megszólaltató koncertek, 
kiállítások sorozatai, míg Európa több pontján, 
Németországban, Ausztriában, Franciaországban 
vagy a Vatikánban is nagyszabású rendezvényekkel 
idézték meg szellemét. A tiszteletére rendezett 
események összefogták, és szorosabbra fűzték az 
európai művelődési élet különböző színtereit. 
Liszt Ferenc, akinek az alakja mintegy átszövi a 19. 
századi európai művelődéstörténetet, és méltán 
képviseli a ma már elcsépelt közhelyként oly sokat 
emlegetett európaiságot a szó magasztos értelmében, 
két kultúrába született bele. 
 

Kép: Liszt Ferenc, Barabás Miklós festménye 
 

Apai örökségként a magyar, anyai örökségként pedig 
az osztrák mentalitást és hagyományokat tudhatta 
magáénak, és különös sorsszerűségként egész 
életében elkísérte a kettősség, amely a teljes életmű 
tekintetében emberi mértékkel alig mérhető 
sokszínűséget eredményezett. Provincialitás és 

nagyvilágiság, magánélet és nyilvánosság, egoizmus és önzetlenség, vallásosság és világiasság kettősségei 
alkotják életútjának és munkásságának pilléreit. 
Egyszerű szülők gyermekeként a vidéki létforma naivitását kellett levetkőznie ahhoz, hogy bejuthasson 
azokba a társadalmi körökbe, amelyek értékelték és méltatták tehetségét és művészetét, autodidakta módon 
felnőttként kellett pótolnia mindazt a tudásanyagot, amellyel nem ismerkedhetett meg gyermekkorában, hogy 
később nem csupán előadó-
művészként és zeneszerző-
ként, hanem a korabeli szel-
lemi élet egyik vezéreként is 
elfogadják. 
 

Korának egyik ikonikus jelen-
ségeként mintegy előfutára a 
korunkra jellemző, már-már 
hisztérikus egzaltáltsággal ün-
nepelt személyiségeknek. Ma-
gánéletének nem lehettek tit-
kai, a nyilvánosság és ma-
gánélet különböző színterein 
zajló viszonyaival vagy kap-
csolataival állandó beszéd-
témát nyújtott a korabeli sza-
lonokban, amelyek a mai 
bulvárlapok hírveréséhez ha-
sonlóan hamis nimbuszt szőt-
tek alakja köré.                                                                                        Kép: A h-moll szonáta partitúrája 
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Bár minden lehetőséget megragadott a társadalmi érvényesülésre, és már-már hedonista módjára élvezve 
mindazokat a kiváltságokat, amelyek státuszával jártak, ünnepelt személyiségként sem feledkezett meg 
azokról, akiknek szükségük volt a támogatására. Felkarolta a tehetségeket, pénzadománnyal segítette a 
rászorulókat, nevét és tevékeny energiáját adta nemes ügyekhez. 
 
Elismert zenepedagógusi tevékenysége nemcsak pénzkereseti forrás volt számára, hanem szívügye is; 
abbévá való avatása után pedig már nem fogadott el pénzt tanítványaitól. Ugyanolyan önzetlenül segítette és 
kísérte figyelemmel a fiatal tehetségek boldogulását, mint ahogy jótékonysági előadások sorozatát szervezte 
(például az 1838-as pesti és szegedi árvízkárosultak javára rendezett koncerteket), vagy ahogy a magyar 
zenei művelődés központja, a Zeneakadémia létrejöttét a támogatta. 
 
Virtuóz zongoraművész és zeneszerző, a 
romantikus programzene népszerűsítője, 
ugyanakkor Liszt Ferenc zenei átiratok 
és zeneirodalmi esszék szerzője is.  
Pályája kiteljesedését azonban az egy-
házi zene megújítását célzó törekvései 
jelentették. Egyházi zenei műfajok 
sokaságával, misék, oratóriumok, zsoltá-
rok és himnuszok komponálásával kí-
vánta megtisztítani a templomokba is 
beszivárgott világiasság értéktelen sal-
langjaitól az egyházi zenét, újra a 
korábbi magaslatra akarta emelni azt, 
visszatérve a gregorián dallamokhoz és 
Palestrina magasztos egyszerűségéhez. 
 

 

Kép: Liszt Ferenc 50. éves jubileuma 

 

Akárcsak édesapja, aki a noviciátusig jutott tizenéves korában, fiatal éveiben Liszt Ferenc is a papi hivatást 
akarta választani. A szóhagyomány szerint apja volt az, aki korán felismerve fia kivételes tehetségét, 
eltérítette őt a papi hivatástól, mondván: „Te a művészeté vagy, nem az egyházé!” 
Alakjának nagyszerűségét jelzi, hogy bár koncertjein tomboló tapsvihar kísérte virtuóz előadásait, ünnepelt 
és irigyelt alakja volt a francia, olasz és német közéletnek, illetve már életében több biográfia is született 
róla, meg tudta őrizni azt a szabadságot, amellyel függetlenítette szellemét a hírnév veszélyes csapdáitól, és 
élete végéig magasabb ideálok megvalósítására törekedett, hogy végül, miután megtapasztalta a 
sikertelenséget, méltósággal és elfogadással viselje a mellőztetést és magányt is. 
 

Már életében megjárva a mennyet és a poklot, Liszt ünnepelt művészként magánéleti tragédiák sorát viselte 
el, és ezeket a veszteségekkel teli válságos időszakokat a hit és a vallás segítségével élte túl: „A hívő lélek 

minden szenvedéssel közelebb jut ahhoz, aki mindnyájunkért a legnagyobb gyötrelmeket szenvedte.” 

Élete során többször is felmerült benne a gondolat, hogy egyházi pályára lép, a végső döntést azonban két 
gyermekének halála és Wittgenstein hercegnővel tervezett házasságának meghiúsulása után hozta. 1857-ben 
a Szent Ferenc harmadik rendjének tagja lett, majd 1865-ben felvette a kisebb egyházi rendeket, és papi 
ruhába öltözött.  
 

A tehetséget mindig isteni adománynak tartotta, és nagyviláginak tűnő életmódja sem feledtette vele soha, 
hogy a kegyelem, amelyben Isten őt részesítette, nem önmagáért való, hanem határozott célja van. Rendkívül 
összetett és hihetetlenül szerteágazó munkásságához emberi esendősége révén kevés lett volna az ereje, ha 
nincs jelen életében mindvégig a lelki tisztaságra való törekvés vágya és erős hite, amelyről ő maga így írt:  
„...bár életem útján számtalanszor botlottam és megtévelyedtem – amit szívemből töredelmesen megbántam 

–, a szent kereszt isteni fénye sohasem tűnt el teljesen az életemből, sőt olykor egész lelkemet elárasztotta 

ragyogásával. Hálát adok ezért a jóságos Istennek és lelkemet a keresztnek, Megváltómnak, Üdvözítőmnek 

ajánlva halok meg...”  
Szentgyörgyi Georgina 
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Adventi zenés áhítat – a dunaharaszti Szent István templomban idén december 4-én, 

a taksonyi Szent Anna templomban december 11-én rendezték meg az egyházközségek. 
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VVAARRGGAA  LLÁÁSSZZLLÓÓ  aattyyaa  

kköösszzöönnttéésséérree  
 
Varga László atyát személyesen kilenc esztendeje ismerem. 
A Szent Cecília kórus tagjaként látogattunk el hozzá, miután 
Bánky Tamás karnagy úr felvette vele a kapcsolatot. Azóta 
rendszeresen résztveszünk az éves OMCE találkozókon, 
melyeket Vácott illetve Budapesten rendez meg az Országos 
Magyar Cecília Egyesület. Miseszolgálatra is rendszeresen 
kapunk Laci atyától meghívást. Legutóbb a Váci Nagy-
boldogasszony székesegyházban, a hagyományos Szent 
Cecília hangversenyen vehettünk részt, amelyen Gounod 
Szent Cecília miséjét és Varga László atya Te Deum című 
művét énekeltük a helyi 120 fős, szintén Szent Cecília nevét 
viselő kórussal, amelynek maga Varga László a vezetője, 25 
év óta. Ennek a köszöntőnek az ad alkalmat, hogy Varga 
László atyát 25 éve, 1986-ban nevezte ki Marosi Izidor 
püspök atya a Váci Székesegyház karnagyává.  
 

A váci Szent Cecília kórus karnagya Varga László kanonok, 
zeneszerző a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
Egyházzenei Testületének, az OMCE-nek igazgatója, az 
ország egyházzenei életének egyik legjelentősebb szerve-
zője. Egyházzenei tevékenysége mellett a Váci Egyház-
megye Média Bizottságának elnöke, a Váci Katolikus 
Televízió valamint a Magyar Katolikus Rádió főszer-
kesztője, MALEZI egyházzenei főreferens. 
 

Életrajzát a Miért hiszek? sorozatban Cantate Domino! 
címmel megjelent, Simon Éva készítette életrajzi interjú 
alapján foglalom össze.  
 

Édesapja a felvidéki Tesmag községben született, 
onnan a benesi időszakban, magyar származása miatt 
kitelepítették Bakonynánára. Ott ismerkedik meg 
leendő feleségével, aki dunántúli sváb származású. A 
család, két gyermekkel, később Felsőgödre költözik. 
Szülei, nagyszülei már gyermekkorában tanítják 
énekelni, a Felvidék és Dunántúl zenei népdalkincsén 
nő fel. Bakonynánán a templom közvetlen közelében 
laktak, földes parasztházban.  

Bakonynánán, az első lelkipásztor az életében, Antalffy Lestár ciszterci szerzetes, plébános, zenész 
pap. Édesanyja és édesapja is énekelt a kórusban, amit a szerzetes vezetett. Felsőgödön szintén zenész 
pap mellé került, ő Bartos Márton plébános atya, aki hegedűn játszott. Felsőgödön Halász Mária 
Hermina salvator nővér volt a kántor. Tőle tanulta az egyházi ének és kórusirodalom kezdeti, 
legszükségesebb repertoárját, és Varga László atya szavai szerint e nővér példája mutatta meg neki az 
áldozatos apostoli lelkületet. A felsőgödi káplánok sorában emlékezetes számára P. Németh Tibor SJ 
atya, aki szintén zenész volt. Ő ültette először hangszer elé, a harmóniumhoz, tizenkét éves korában, ő 
tanította orgonálni. Az iskolában ugyanakkor Szakáll László tanár úr tanította az éneket, aki korábban 
szintén kántorizált. Az ő tanácsukra jelentkezett a budapesti kántorképzőbe. A kántorképzőt Harmat 
Artúr, Werner Alajos, Bárdos Lajos, Kósa Ferenc szervezte meg 1950 után, amikor a szerzetesrendeket 
feloszlatták. Kósa Ferencnél történt a jelentkezés, aki akkor az Országos Magyar Cecília Egyesület 
igazgatója is volt. Ő azt mondta, „nagyon kicsi még ez a gyerek”, de azért felvette (12 éves volt), és 
Varga László el is végezte a kántorképzőt. A kántorképző adta meg a szilárd alapot a későbbi zenei 
tanulmányokhoz. P. Rumi Tamás karmelita szerzetestől, aki Felsőgödön volt plébános, nagyszerű 
zeneértő pap, tőle hallott először a gregorián szépségéről, a klasszikus vokál polifónia fontosságáról az 
egyház liturgikus életében. A magyar katolikus egyháznak ugyanis az egyszólamúság területén a 
gregorián, a többszólamúság területén a XVI. századi Palestrina-stílus, vagyis a klasszikus vokál-
polifónia a hivatalos zenéje. Felsőgödről Varga László lett elsőként pap. Az egyházközség fiatal, 1923-
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ban létesült, azóta még öt papot adott,  ami nagy mértékben köszönhető P. Rumi Tamás atya karmelita 
lelkiségének. Varga László tizenhat évesen vegyeskart szervezett Felsőgödön. Amikor elment papnak 
tanulni, akkor búcsúzott el tőlük. A nyolc osztály után nem zenei szakközépiskolába ment, hanem a 
Landrer Jenő Számítástechnikai Szakközépiskolába iratkozott, Újpesten. Azóta is nagy hasznát veszi a 
műszaki tudásnak, akár lelkipásztori szolgálatában, akár rádiós szerkesztőként. A missziós szükség 
irányította a média, sajtóapostolkodás felé (tévé, rádió, újság, Magyar Kórus). Tizenhárom éves kora 
óta élt benne a papi hivatás iránti elkötelezettség. Érettségi után jelentkezett az Egri Hittudományi 
Főiskolára. Ott Bosák Nándor püspök atya elsőévesként megbízta az énekkar vezetésével. A 
szemináriumban Soóky István, miskolci kántor volt az énektanár. Megismerkedett Simon Sándor 
atyával, aki az Egri Bazilika énekkarát vezette, és jó barátja volt Kodály Zoltánnak és Bárdos Lajosnak.  

Lelkipásztori szolgálatot először Kartalon teljesített. Szervezett ifjúsági énekkart, felnőtt vegyeskart. 
Majd átkerült Turára. Ebben az időben Vácott Huszár Dezső atya, kapucinus szerzetes volt a 
székesegyház karnagya, aki harminckét éven keresztül látta el a szolgálatot. Ő alapította a Váci 
Székesegyház Szent Cecília kórusát 1955-ben. Amikor Bánk József püspök atya aranymiséje elérkezett, 
Dezső atya kérte fel Varga László atyát, hogy szervezze meg zeneileg a misét. Hetventagú szimfonikus 
zenekart, százötven tagú kórust hívott össze. Jelen volt az egész püspöki kar, ő pedig, mint turai káplán 
vezényelt ezen az ünnepi szentmisén. Dezső atyának az volt a terve, hogy felhívja rá a figyelmet, és 
átadhassa a karmesteri pálcát. Az aranymisés bemutatkozás olyan sikeres volt, hogy Lékay László 
bíboros Esztergomba hívatta, hogy ott nevezhesse ki a székesegyház karnagyának. Egerből is 
érdeklődtek iránta korábban. Bánk érsek úr nevezte ki végül a Váci Dóm kántor-káplánjává, majd egy 
év múlva Marosi Izidor püspök úr a székesegyház karnagyává. Ez 1986-ban történt. Kinevezte őt 
ugyanakkor a Váci Egyházmegye négy kántortovábbképző körzetének fő moderátorává.  

17 évesen, a váci székesegyház kórusán találkozott először Werner Alajos atyával, aki ott kántor-
továbbképző kurzusokat tartott. Varga László egy karmelita éneket orgonált, Werner Alajos pedig oda-
lépett hozzá, és meghatottan megkérdezte, „fiacskám, hol tanultad te ezt?” Hosszú évekkel később az 
OMCE igazgatójának a szintén karmelita Dr. Takács Nándor püspök atya nevezte ki.  

Amikor átvette a váci kórust, harminckét idős hölgy, három idős úr és két fiatalember járt énekelni. 
Egyházi ifjúsági kórust kezdett hát szervezni. Összejött hatvan fiatal, azokat összevonta az akkor már 
negyventagú öregkórussal. A szólampróbákat a plébánián, a szobájában tartotta (ott látott minket is 
vendégül). Az első megszólalásuk nagyszombaton történt, 1986-ban. Dr. Lengyel Antal volt akkor a 
váci plébános. Szentéletű, örökké áldott emberként emlékezik rá.  

A budapesti kántorképző és az egri évek után Petróczy Sándor kanonok atya késztette őt, hogy 
képezze tovább magát zeneileg. Elvégezte Budapesten az egyházi karnagyképzőt (öt éves). Itt Gergely 
Ferenc orgona, Béres György, a Magyar Gregorán Társaság alapító elnöke, Tardy László, a budapesti 
Mátyás templom karnagya, aki már a kántorképzőn is karvezetéstanára volt, oktatják. Az itteni 
tanulmányok voltak a lépcső a Zeneakadémia felé, ahol egyházzene, karvezetés és zeneszerzés 
szakokon végzett, miközben járt az ELTE-re zenetörténetet hallgatni. Egyértelművé vált számára, hogy 
az ő lelkipásztori eszköze a zene. Dr. Takács Nándor püspök atya nevezte ki az OMCE központi 
igazgatójává, hogy országosan is szervezze az egyházzenei életet Magyarországon.  

A boldog papok sorában tartja magát számon. Pap, kántor, karnagy egy személyben. Volt 
kórházlelkész, börtönlelkész, kollégiumigazgató a Szent József kollégiumban, plébániai kormányzó 
Kosdon, részt vesz a papnevelésben, musica sacrát tanít a szemináriumban. A papi hivatást azért 
választotta, hogy ne csak a saját családjában, hanem minél szélesebb körben tudja az evangéliumot, s 
főleg magát Jézus Krisztust megismertetni az emberekkel – mondja az interjúban. – Világgá kívánom 
kiáltani a szívemben missziós vágyamat, amely az életemben minden mást felülmúl: szeretném, ha a 
Jóistent nemcsak kevesen, hanem az egész földkerekség, minden nép és minden nemzet dicsérnék. 
Ezért vállaltam, élem, viselem és teljesítem az evangélium hirdetésének örömében papi és egyházzenei 
hivatásomat. 

Az OMCE a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia valamint az alá rendelt egyházi hatóságok és 
intézmények hivatalos egyházzenei testülete. Szent Cecília fiatal római leány, szűz vértanú, énekelve 
vállalta a vértanúságot. A XVI. században lett az egyházzene védőszentje, amikor általános törekvéssé 
vált az egyházzene tisztaságának a megóvása.  

László atya így ismerteti az OMCE-t: 1897-ben alakult, célja ma is a római katolikus liturgikus 
egyházi zene oktatása és gyakorlati művelése a II. vatikáni zsinat és a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
által hozott rendelkezések szerint. A gregorián korális, a klasszikus polifónia, a művészi értékű 
népénekek őrzése, ápolása, tanítása és liturgikus használata, hagyományaink szerint sajátos „ceciliánus” 
lelkiséggel történik. Alapvető a gyakorlati keresztény élet, ezen belül a Mária-tisztelet, a hazaszeretet, 
és mindenkor az önzetlen szolgálat szelleme. AZ OMCE tagjainak állandó törekvése, hogy 
tevékenységük mindig imádság legyen. 
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Varga László atya a Cecília hangversenyeket az egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztus király 
ünnepének estéjén szokta megrendezni, több mint két évtizede.  Pap, zenész, újságíró, zenetudós és 
zeneszerző – művészember. Kötődik a költészethez, Pilinszkyt is említi. Az éjjeliszekrényén a Szentírás, 
Kempis Tamás Krisztus követése és Sík Sándor összes versei. Karnagyként Ferencsik János össze-
fogottsága a példa számára.  

Szeret és tud improvizálni, akár egy napon keresztül is képes lenne rá, ahogy említi.  
A korszakról: Inter arma silent musae. A materializmus elvonja a figyelmet a lélekről, ami igazán 

fontos.  
Tizenhét éves korában írta az első zenekari miséjét. További művei: Milleniumi himnusz, motetták, 

Váci mise, a székesegyház akusztikai terére komponálva, Mindszenty ének, a Te Deum, ami számomra 
nagyon emlékezetes. Hatalmas vonulatú zene, amely a magyar lelkületből forrásozik, ősi magyar zenei 
motivumok érződnek ki belőle. Varga László atya mindig hangsúlyozza Mária iránti nagy-nagy 
tiszteletét, a hősi, élő hit fontosságát, a hit megvallását. Mindig mondja nekünk, hogy legyünk lelkesek, 
valljuk meg hitünket.  

A Te Deum című művéhez ezt az ajánlást írta: „Készült Vácon, a XX. század alkonyán, az 
ezredfordulóra, Krisztus, a világmindenség királya iránti hálából, születésének 2000. évfordulójára, 
valamint a magyar Millenniumra. 1999. február 11-én, a Boldogságos Szűz lourdes-i megjelenésének 
ünnepén. D.O.M  Isten a leghatalmasabb” 

 

Megtisztelő, hogy Laci atya minket hívott meg közreműködni az idei Cecília hangversenyen, amely az ő személyes 
ünnepe volt – 25 éves szolgálatát köszöntük meg neki. A hangverseny előtti szentmisén a váci kórus kamara-
együttese szolgált, Palestrina lendületes, égi zeneiségű miséjét, a Missa papae Marcelli-t énekelték, majd a misét 
követően, a Cecília hangverseny keretében adtuk elő Gounod Szent Cecília miséjét és Varga László Te Deum című 
művét, a váci szimfonikusok közreműködésével.  
Laci atya két keze madárként röppen, amikor vezényel, könnyed, összefogott stílusú, nincs felesleges mozdulata, 
megköveteli a koncentrációt és a fegyelmet. A Te Deum utolsó hangjai után égnek emelte két kezét: hálát adott a 25 
évért, és a felcsattanó tapsban azt jelezte: egyedül Istené a dicsőség. Megható volt. Isten áldja Őt szolgálatában. 
Köszönjük, hogy társai lehetünk.  
Az ünnepi szentmisét Dr. Beer Miklós püspök atya, az OMCE elnöke celebrálta, ő köszöntötte Varga László atyát, 
velünk együtt, 2011. november 20-án, este, a Váci székesegyházban.  
 
 

Koczka Tamásné  
a dunaharaszti  

Szent Cecília kórus tagja 
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Ahol nem volt karácsony… 
Kiss Dániel egykori recski fogvatartott visszaemlékezése  

 

 
Egy néhány év előtti beszélgetés jutott eszembe minap, 

ahogy azóta is minden évben, advent idején. Kiss 

Dániellel, a sokat szenvedett recski rabbal volt 

találkozóm. A decemberi délutánon szállingózott a hó, 

az autók már nyomot hagytak az úton. Kabátomat 

összehúzva siettem a Stefánia úti kultúrpalota felé. 

Szinte egyszerre értünk a bejárathoz az egykori rabbal. 

Néhány perccel később már forró tea mellett beszé-

lgettünk a régi, szépnek semmiképpen sem nevezhető 

időkről; arról, hogy miként lehet túlélni a napi 

megaláztatásokat, a kegyetlenséget, a kilátástalannak 

tűnő rabságot, ott, ahol minden nap munkanap, ahol 

sosincs ünnep, ahol nincs karácsony. 

 
– Minek felszakítani a behegedt sebeket? – szokták 

kérdezni, ha valaki a kommunizmusban elkövetett 
bűnökről beszél. Miért van ez így? Miért van, hogy a 
nácizmusban elkövetett tettekkel nap-mint nap 

találkozunk a nyilvánosság minden fórumán, a 
szovjet Gulág vagy a Vörös Khmerek alig kerülnek 

szóba, az itthoni internáló, munka- és haláltáborban 
elkövetett gyalázatot pedig szinte a teljes hallgatás 

kíséri. Tényleg csak a sebek feltépéséről lenne szó, 
vagy más üzenete is van a múlt feltárásának; kell-e 
beszélni Recskről és a kommunizmus bűneiről? 

– Szerintem kell. A mai generációk elől egészen 1989-
ig eltitkolták Recsket, azt is tagadták, hogy ilyen tábor 
létezett. 1990 után a Politikai Foglyok Országos 
Szövetsége, a Recski Szövetség létrejötte, a megjelent 
könyvek, filmek, a nyilvánosság elé kerülő tanúk 
jelenléte ezt nem tette már lehetővé. Azóta azonban 

sokan meghaltak közölünk, megöregedtünk, egyre nagyobb a közöny irántunk. A jelenlegi gazdasági, média és 
politikai elit több prominense pedig felmenői ágán érintettje az ÁVÓ-s korszaknak, így érthető a csendes felejtés 
elősegítése, vagy ami még rosszabb, a tudatlanság okozta történelemhamisítás. Nemrég iskolás gyerekeket 
kérdeztek, tudják-e mi volt Recsken? Azt válaszolták, hogy igen, ott raboskodott a Nagy Imre kormány alatt Kádár 
János…  
– Milyen is volt valójában Recsk? 

– A szovjet Gulág mintájára akarták létrehozni, de a magyar csahosok, a „legjobb tanítványok” mindig túl akarták 
teljesíteni a nagy Sztálin elvárásait. A Gulagra ítélettel, Recskre azonban ítélet nélkül került az ember. Oda zárták 
azokat, akiktől rettegett a kommunista rendszer: egykori vezérkari tiszteket, papokat, arisztokratákat, elkötelezett 
magyarokat, akik hazafiságukat többre tartották az internacionalizmusnál. A hadifogságon átesett katonák mondták, 
hogy Szibériában is foglyok voltak, éheztek, de azt el sem képzelték, hogy Recsken egy kőbányában saját 
nemzetünk tartsa fogva őket. A táborban voltak koncentrációs lágerek borzalmait átélt zsidók is. Éhezniük ott is 
kellett, de itt ráadásul ütöttek-vertek bennünket a nehéz munka mellett. Egyikük, Gábori György oda is mondta az 
ávósnak: „amit velem tesznek Recsken, az még Dachauban sem történhetett volna meg” – és szemen köpte az őrt. A 
következményekről jobb nem beszélni. Csak azok érthetik ezt a borzalmat, aki átélték, mit jelent nyolc-kilencszáz 
kalóriával tizenkét órát dolgozni. Indok nélkül vertek, ütöttek, este pedig pihenés helyett kiráncigáltak a barakkból és 
gúzsba kötöttek. Amikor a követ törtük, általában a mellettünk dolgozókra repkedett a szilánk – kőtörő szemüveget, 
vagy védőeszközt persze nem kaptunk –, így sok volt a sebesülés, s ezt jelenteni kellett. Egy társam, akinek kőtörés 
közben kifolyt a szeme, odament a felügyelőhöz és jelentette. Az őr ezt válaszolta: „Csak az egyik?  Nem baj, 

dolgozzon tovább! A lelki megalázás is mindennapos volt. Egy fiatal papnak – aki azért került közénk, mert vonaton 
a katolikus újságot osztogatta – egy nagy hasábfát kötöttek a nyakába. Ezzel a kolonccal kellet követ törnie és 
közlekednie a táborban, hogy „el ne kóboroljon”. És sorolhatnám tovább… 
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– Neked is kijárt a kínzásokból… 

– Sokszor voltam büntetve, mert makacs ember voltam. 
Velem történt meg az úgynevezett „ÁVH-s baleset”. 
Egyszer „szokásosan” gúzsba kötöttek, majd a földön 
fekve odahúztak a dobkályha mellé, hogy az összekötött 
kezem szinte érintette a bádogot. Ezután megrakták a 
kályhát, hogy az pirosan izzott, és két órán át 
szabályszerűen sütötték a kezemet. Iszonyú kínokat 
éltem át, az égett hús szaga betöltötte a helyiséget. 
Recsken nem kezeltek, mert aki fogdán volt, az nem 
mehetett a kórházbarakkba. Ellátás és gyógyszerek 
nélkül szabályszerűen elrohadt a kezem. Több nap 
múlva kerültem csak egy fővárosi börtönkórházba. Jobb 
kezemet megmentették, de a balt csonkolni kellett. Az 
orvos, amikor vödörbe dobta levágott ujjaimat, 
gúnyosan megjegyezte: „Hát, maga sem zongorázik 
többet.”  
– Mikor szabadultál? 

– 1953-ban, Sztálin halála után felszámolták a tábort. 
Ekkor szabadultam, bár ez sem volt igaz, mert nem 
engedtek haza, a kistarcsai internálótáborba kerültem. 
Ott fogva tartottak még egy darabig. Alá kellett írnom, 
hogy Recskről, és ami ott történt, soha senkinek nem 
beszélhetek, és hogy a kezem leégése üzemi baleset volt. 
De volt olyan társunk, akit mielőtt szabadon engedtek 
volna, másfél évre elvittek egy bányába kényszer-
munkára; kilencvenhat százalékos rokkantként tért haza. 
Aztán jött 1956. Az akkori Politikai Foglyok Szövet-
ségének elnöke lettem. A forradalom leverése után 
Bécsbe emigráltam, ott éltem a Kádár rendszer idején.  
– Nem volt ez veszélyesen közeli? A titkosszolgálat 

keze át-átnyúlt a határon.  

– Lehet, hogy az volt, de nekem már ez a távolság is túl 
nagy volt a hazától. A titkosszolgálat pedig tényleg 
működött, és nem is akárhogyan. Példa erre Ábrányi 
Aurél esete, akit Bécsből rabolt haza a magyar 
titkosszolgálat, s aki utána nyomtalanul, örökre eltűnt. 
De személyes tapasztalatom is van. 1956 után aktívan 
részt vettem az emigráció szervezésében. Létrehoztuk az 
emigráció újságát, a Magyarok Világlapját. Volt egy 
három pilléren nyugvó tervem. Egy pénzügyi támogatási 
rendszert akartunk alapítani, amire meg is szereztem a 
megfelelő banki hátteret – báró Ullmann György, a 
Hitelbank fő részvényesének a fia személyében, aki 
később a kölni Oppenheim Bank vezérigazgatója lett. 
Ezzel akartuk támogatni az emigrációban élő és aktívan 
működő magyar politikusokat Kéthly Annától Kővágó 
Józsefig, hogy ne legyenek külföldi kormányok 
kiszolgáltatottjai. Egy alapot is létre akartunk hozni az 
otthonról kivándorolt vállalkozók számára az 
újrakezdéshez, ami után, ha sikeressé válnak az 
üzletben, majd támogathatják a világban élő 
magyarokat. A harmadik pillér pedig csomagokat 
küldeni az otthoni üldözötteknek, rászorultaknak. 
Mindenki, az egész emigráció támogatta a tervet, de 
Szabó Miklós – aki akkor a Forradalmi Kisgazdapárt 
Intézőbizottságának titkára volt – mindezt profi módon 
meghiusította. Később kiderült, hogy Kádár beépített 

ügynöke volt, erről könyvet is adott ki hazatérése után 
1984-ben – Berecz János előszavával. Így tudta egy 
ügynök hosszú éveken át befolyásolni a kint élő 
magyarok életét. Csak a csomagküldés valósult meg, 
húszezer csomagot adtunk fel az otthoniaknak. 
– Mikor jöttél haza? Jártál-e azóta Recsken? 

– Sokáig nem engedtek be az országba. Kint is 
megfigyeltek, és a későbbiekben bizonyítottan ki is 
derült, hogy nyolc ügynök volt rám állítva. Még anyám 
temetésére sem jöhettem haza. Távollétemben a sírját 
régi barátom, a neves színész, Feleki Kamill gondoz-
tatta. Csak 1984-ben – meghívás alapján – jöhettem 
először, majd később megkaptam a kettős állam-
polgárságot. Természetesen sokszor kimegyek Recskre. 
Sághy Gyula nagysikerű filmjének forgatásakor beszél-
tem egykori őrzőinkkel is. Persze, ők ma egészen 
másként emlékeznek… Mai napig rendszeresen talál-
kozunk bajtársainkkal, és emlékezünk a már nem élőkre. 
Sajnos egyre többet. Magyarországon már csak 58-an 
vagyunk. 
– Mit jelent a ma Magyarországa egy volt recski 

rabnak?  
– Magyarország mindig a haza, ez nem változik, de 
szomorú, hogy az országban ma is nagy befolyással 
bírnak a recski – és a többi hasonló – tábor létrehozói 
vagy utódjaik. Ez a magyar nép egyik tragédiája. A 
másik, a nemzeti összefogás hiánya. 
– Mit tartasz fontosnak, hogy ez megváltozzon? 

– Az én lehetőségeim korlátozottak, de mindig azért 
küzdök, hogy mindaz, amit átéltünk, ne merüljön 
feledésbe, és emlékeztessen. Nem miattunk, bár a 
kommunizmus áldozatai eddig nem kapták meg sem a 
társadalmi, sem az anyagi kárpótlást és valódi 
elismerést, mint más diktatúrák szenvedői. Nem a 
bosszú vezérel, hanem a valóság feltárása, mert ha nem 
emeljük föl a szavunkat, akkor az utókor néhány év 
múlva úgy fogja tudni, hogy Recsken nem haláltábor, 
hanem biliárdklub működött. Tagja vagyok a Recski 
Nemzeti Emlékpark Alapítvány kuratóriumának. 
Szeretném bebizonyítani, hogy Recsket megsemmisítő 
táborként hozták létre, csak a történelem változásai 
nyomán „szépítették” munkatáborrá. Ezt bizonyítja, 
hogy civil ruhánkat és értékeinket rögtön eltűntették, 
soha sem kaptuk meg, nem gondolták, hogy valaha is 
szabadulunk, és azokat vissza kell nekünk adni. A 
táborban meghalt rabtársak sírhelye, hamvai a mai napig 
nem ismertek, nem kerültek elő. Vagyis, fel sem merült 
bennük, hogy az ott fogvatartottakkal valakinek is el kell 
majd egyszer számolniuk.   
Szükséges, hogy a következő generációk megtudják az 
igazságot, értsék a nemzeti összefogás értelmét és 
szükségességét, valamint felismerjék az ez ellen ható, 
gátló erőket, a lopakodó diktatúrát! Csak így marad meg 
Magyarország, mert csak tiszta tudatú, történelmét 
ismerő és felelősséggel gondolkodó népnek van jövője. 

 

 

 

 

Gáll Sándor 
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Gárdonyi GézaGárdonyi GézaGárdonyi GézaGárdonyi Géza::::    

A tűz 
 
Szeretem a tüzet nézni. A tűz örök rejtelem és jóleső melegség. Aki a tüzet nézi, 
annak a lelke megcsöndesül; valami édes félálom szállja meg – édes félálom: 
nyugodalom.  
A tűzben történetek vannak. Mesehangú és mesének illő színes történetek, amiknek 
se eleje, se vége nincsen, hanem minden rend nélkül egybefolyik egyik a másikkal. 
Az ember nem tudja, valóban megtörténtek-e, vagy csak álmodja őket.  
De ilyenkor mindegy is az. A lángok játszanak a tűzben. A gondolatok játszanak az 
ember elméjében. Rend nélkül való színes gondolatok – mint ahogy a lángocskák is rend nélkül jelennek meg és tűnnek 
el. A tűz eleinte rostogva ég, aztán halk mormogással, sziszergéssel, susogással, végül vörösen izzó parázs az egész, 
kezdetben tündöklő aranykupac, később tündöklő vörösréz. A tűz ilyenkor végtelen mélynek látszik. Az apró lángok 
föllebbennek a semmiből; táncolnak a parázs fölött; és eltűnnek a semmibe, mintha egy láthatatlan kéz söpörné le őket a 
parázsról.  
A hosszú téli estéken elüldögélek néha a nyitott ajtajú kályha előtt. Nem valami drága kályha, csak afféle 
cserépalkotmány, amilyen a falusi tanítóknál szokott lenni. De nekem mégis jó és eléggé szép is. Mikor már túl vagyok a 
dolgaimon, odavonom a karosszékemet a tűz elé. Csak szalmából van ez a karosszék, de nekem jó ez, szép is.  
Kívül, a havas faluban csönd van, és csönd van idebent is. A téli estnek álommal áthatott csöndessége ez. A kályha száján 
félig nyílt legyező alakjában áramlik ki a vörös fényesség, s a tűznek meleg lehelete.  
A macskám is itt van a lábamnál. Úgy szereti a tüzet, mint én. Összeguborodva fekszik a padlón, a lábaim előtt, s mindig 
úgy tesz, mintha aludnék. Pedig sohasem alszik. Csak hunyorog. Néha fon. Ez az ő éneke. Mikor így fonva rám néz, 
nekem énekel. Mikor a tűzbe merengve dorombol, akkor a maga kedvére fon. Egyhangú, de mégis kedves melódia az ő 
dorombolása, a megelégedésnek, s maga jólérzésének melódiája. A tücsök ciripelése is csak egy hangnak a folytonos 
ismétlése. A béka sem ümmög több hangot egynél, de az az egy hang a boldogság hangja; – soha nem unalmas és nem 
fárasztó, mint az emberi hangversenyek.  
Így tudom én mindig hallgatni ennek a szelíd kis házi tigrisnek a fonását. Milyen boldog és elégedett tud ez lenni egy kis 
kályhatűztől. Épp úgy gyönyörködik az aranyló parázsban, mint én, és ilyenkor bizonyára neki is mindenféle gondolatok 
meg történetek délibábjátéka vonul át az elméjén. Az ő történetei bizonyosan vadásztörténetek. A tavaszra meg a nyárra is 
gondolhat olykor. A tavaszra, mikor a verőfényben elnyújtózkodva melengeti az ő rozsdaszínű selymes bundácskáját, 
miközben mind a négy fehér lábát elnyújtja, és jóízűeket álmodik. De a virágokat is szereti. A nyáron sokszor láttam, 
milyen kedvvel lépked a violák meg a rezedák között, és hogyan szaglálja meg-megállva hol az egyiket, hol a másikat, s 
ilyenkor félig lehunyja a szemeit. Így élvezik a virág illatát a lányok is.  
De most nincs virág és nincsen napsugár. A kályha verőfénye az egyedüli, ami emlékeztet a nyárra. Azonban nekünk ez is 
elég. A boldogság békéje van a szívünkben.  
Mi a boldogság?  
Mikor a vágyak pihennek. Mikor az ember nem gondol a holnapra, csak bámulja a parazsat félálmos nyugovással, s lelke 
úgy leng a múltak fölött, mint tó fölött a madár.  
Ahogy így a kályha langyos melegáramlatában üldögélve nézem az örökszép parazsat, arra gondolok, hogy miért nincs itt 
még egy karosszék, és miért nem ül abban még egy valaki, akinek a kezére rátehetném szelíden és gyöngéden a kezemet, 
és aki a fejét a vállamra hajtaná.  
A csöndnek szárnyatlan óráiban megjelenik néha előttem ez a gondolat, és tündérorcával mosolyog reám. De én 
szomorúan nézem őt vissza.  
Mert az egyedülvalóság nem is nézhet másképpen, mint szomorúan. Az egyedülvalóságnak hosszú az árnyéka. Az 
egyedülvalóságnak árnyéka az a gondolat, hogy nem fogunk soha az életben találkozni azzal, akivel álmainkban mindig 
találkozunk.  
Ez az árnyék engemet se hagy el. De hogy is gondolhassam, hogy van a világon valaki, aki reám vár és ide mellém, ebbe a 
szegény kis szobába belekívánkozik. Ha volna olyan valaki, az már rám nézett volna, és nyújtotta volna nekem a kezét. 
Azt mondta volna:  
– A szobád nem szegény, mert te is benne vagy –; és nem kicsiny, mert én elférek a szívedben is.  
A parázsra hamu kezd borulni. Homály homályra száll a szobában. Úgy érzem, mintha én is elmúlóban volnék: így, amint 
ülök, belemulandó árnyék az árnyékba, puszta értéktelen árnyék, amit a tűz véletlen vak okból jelenített meg, s amely épp 
úgy véletlen vak okból enyészik és múlik bele a sötétségbe.  
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Egy késő őszi este a mezőn keresztül vezet utad. Sötétség borul a tájra, s az 
idő hidegre fordul. Ebben a holt világban a lélek egészen egyedül érzi magát. 
Ösztönös erővel keres maga körül valamit, amihez hozzátapadhatna, de 
sehonnan sem érkezik válasz. A kopaszon álló fa, a hideg hegylánc, a puszta 
síkság, – minden kihalt. Ő az egyedüli élő köröskörül a pusztaságban. Ekkor 
egy fordulónál hirtelen fény ragyog föl... nem a lélek szólította-e elő? Nem 
úgy tűnik-e föl, mintha felelet volna a lélek keresésére? Mint valami régvárt, 
hozzátartozó valóság?  
Vagy pedig késő este a homályos szobában ülsz. A falak szürkén, részvétlenül meredeznek, a bútorok némák. Ekkor 
jól ismert léptek zaja üti meg füledet, egy ügyes kéz megigazítja a kályhát, bent sercegni kezd, felcsap a láng... 
Nemde egyszerre mindent átváltoztat? Minden lelket kapott. Mintha egy halott ember arcán az élet biztató sugara 
villanna föl.  
Igen, a tűz rokon az élővel, a mi élő lelkünk legtisztább jelképe, jelképe mindannak, amit mi bensőleg, elevenen 
megtapasztalunk: meleg és ragyogó, és mindig mozog, mindig fölfelé tör. Ha azt látjuk, hogy a lángnyelv 
szüntelenül fölfelé csapdos, hogy minden légáramnak enged ugyan, de mégsem lehet eltéríteni attól, hogy fölfelé 
törjön, hogy fönt lobog és meleget áraszt magából, nem érezzük- e meg, hogy a tűz mélységesen rokon azzal a 
bensőnkben levő valamivel, ami szintén fényesen ég, világít és fölfelé tör, mégha a körülötte levő alacsony hatalmak 
közben-közben le is nyomják? És ha látjuk, hogy a fény hogyan hatja át az egész környezetet, hogyan élteti és 
nemesíti át azt, hogyan lesz mindennek élő középpontjává, bárhol gyulladjon is meg, nem ismerjük-e föl itt annak a 
bennünk levő titokzatos világosságnak szimbólumát, amely azért gyulladt ki ebben a világban, hogy mindent 
átjárjon és mindennek hazát adjon, otthont teremtsen?  
Igen, így van a dolog. Úgy ég a láng, mint szimbóluma a mi belső világunknak, a bennünk levő törekvő, világító, 
erős valóságnak: a szellemnek. Bárhol találkozunk is a lánggal, úgy érezzük, hogy lobogásával és fényével úgy szól 
hozzánk, mint valami élő. És ha a saját életünket akarjuk kifejezni, ha saját életünket akarjuk valahol megszólaltatni, 
lángot gyújtunk.  
Így azután megértjük azt is, hogy ott is égnie kell a lángnak, ahol tulajdonképpen nekünk is mindig lennünk kellene: 
az oltár előtt. Ott kellene állnunk, imádkozva, figyelmesen, összegyűjtve magunkban mindent, ami tiszta és erős, 
abban a titokzatos szent istenközelségben. Isten szeme rajtunk, s a mienk Őrajta. Legalábbis így kellene lennie a mi 
részünkről. Ezt azáltal ismerjük el, hogy meggyújtjuk ott a lángot, mint saját életünk jelképét és kifejezését.  
Gondoltál-e már arra, hogy az a lángocska ott az örökmécsesben – te vagy? Hogy a te lelkedet jelenti? A földi láng 
egymagában semmit sem mond Istennek. Teneked kell azt megtenned Isten felé fordult lelked kifejezőjévé. Az 
istenközelség eme szent helyén kell igazában égnie a lelkednek, ahol egészen érte él, egészen lánggá, fénnyé alakul 
át Őérte. Lelkednek annyira otthon kell itt lennie, hogy az a csendes láng ott fenn a mécsesben valóban a te bensődet 
fejezze ki.  
Feszítsd meg erőidet, hogy ez sikerüljön. A dolog nem olyan könnyű. De ha csak egy kicsit is közelebb jutottál 
hozzá, akkor a világító csendesség eme pillanatai után nyugodtan térhetsz vissza újra az emberek közé. A láng ott 
marad az istenközelség szent helyén, s te így szólhatsz Istenhez: ,,Uram, ez az én lelkem. Az mindig Nálad marad.''  

(Romano Guardini: Örökmécs, részlet) 
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