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A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

A mélységből kiáltok, Uram, hozzád,
Uram, halld meg a szavam!
Füled figyeljen fel könyörgő szavamra!
Ha számon tartod a vétkeket, ki állhat meg akkor, színed előtt, Uram?
Ám nálad bocsánatot nyer a vétek, hogy féljenek téged.

Remélek az Úrban, benne remél lelkem, és bízom a szavában. …

Mert az Úrnál az irgalom és bőséges nála a megváltás.
(130. zsoltár 1-5; 7)
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Szent Adalbert püspök és vértanú – 15 évesen elkerült
Prágából egy őszintén katolikus világba, Magdeburgba.
Hazatérvén látta, hogy a legalapvetőbb erkölcsi törvényeket sem
tartják be, és Prága püspökeként elkezdett harcolni azért, hogy az
emberek megértsék: nem a pénz, nem a gyönyörök, nem a
hatalmi érdekek boldogítanak. Kétszer is elűzték őt. Második
alkalommal a pogányok közé ment –gondolván őket kevésbé
képmutatónak – de ők életét vették.
Adalbert számára ugyanazok az alapvető a problémák jelentették
a bajt, amelyek mai világunkban is nagymértékben jelen vannak.
Kérjük Szent Adalbert püspököt, imádkozzon értünk, hogy a
keresztény erkölcs és a Tízparancsolat találjon utat a szívekhez.
(Magyarországi vonatkozása is van életének, ugyanis Ő bérmálta
Géza fejedelem fiát, első szent királyunkat.)

Czifra Lászlóné

Március 4.
11.
15.
18.
19.
25.
26.
Április 1.
5.
6.
7.
8.
9.
15.
22.
23.
29.
Május 1.
6.
13.
20.
24.
27.
28.

Nagyböjt 2. vasárnapja
Nagyböjt 3. vasárnapja
Nemzeti ünnep
Nagyböjt 4. vasárnapja
Szent József, Szűz Mária jegyese
Nagyböjt 5. vasárnapja
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Virágvasárnap
Nagycsütörtök
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvétvasárnap
Húsvéthétfő
Isteni Irgalmasság vasárnapja
Húsvét 3. vasárnapja
Szent Adalbert püspök
Húsvét 4. vasárnapja
Munkás Szent József
Húsvét 5. vasárnapja
Húsvét 6. vasárnapja
Urunk mennybemenetele
Szűz Mária, keresztények segítsége
Pünkösdvasárnap
Pünkösdhétfő

Fekete István: HARANGSZÓ

Puha ostorával keletre suhint,
Szakad az ég, és lelép a virradat,
Aztán elbolyong szerte a határban,
Tavaszban, őszben, télben vagy a nyárban,
S elpihen a nádon s az erdők alatt.
Pihen az érc is, néma ősi fészek.
Most nem ringatja a kopott vasszívet.
Aztán jön a dél, és újra megdobban,
Zengő kondulása újra kilobban,
És tenyerére veszi a Kenyeret.
Itt elidőzik. Hosszabban szól és száll.
(Néhol – tudjuk – öreg a harangozó…)
Az Úrangyalát is el kell kísérni,
Esőben napot, napban esőt kérni,
És Nándorfehérvárról is esik szó…
Délután alszik. Néha rakoncátlan
Szélkölykök táncolnak fészke peremén.
Bolyongó lélek is akad akárhány,
Reszketve dohos, régi bűnök árnyán,
S kézen kell fogni, hogy ne féljen szegény.
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Aztán csak haza! Mert mire hazaér,
Ámbár a járást ismeri már régen,
Bárányfelhőkön és alkonyi árnyon,
Lelkeket ringató szárnytalan szárnyon,
Bizony, a csillag már fent van az égen.
Szép esteli csillag, búcsúzó csillag.
Fáradtan cseng-bong reszkető sugarán.
Az öreg szíveket még meglegyinti,
A gyerekeket is álomra inti,
S elhal a temető álmos alkonyán.
Vége. Talán csak a halottak hallják,
Amint a nagy éjszakában leng, mesél.
A régi sírokat simogatja,
Régi bánatokat elcsitítgatja,
És aki élt valaha, most újra él.
Szárnya ölelését mindenek érzik,
Benne a Jóság örök csillagait,
De múlik az éjjel, fárad az álom,
Virradat ébred mindig új világon,
S a harang kiröpteti új fiait.
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Szentek krónikája

NAGY SZENT VAZUL
Em l ékn apj a j anu ár 2.

Vazul (görögül Βασίλειος) Caesareaban, Kappadókia székvárosában született 330 körül. Szülővárosa Caesarea (ma
török terület) a 4. században jelentős és művelt város volt.
Filozófusai és rétorai méltán tették híressé, örök nevet azonban három keresztény tanító szerzett neki, a három ,,nagy
kappadókiai”: Vazul, Nisszai Gergely és Nazianzi Gergely.
Vazul előkelő családból származott, nagyszülei – a tartomány
apostolának, Csodatévő Szent Gergelynek a tanítványai – a
Diocletianus uralkodása alatti keresztényüldözés vértanúi
voltak. Apja, hivatásos rétor volt, vagyis az ékesszólás tanítómestere, édesanyja, Emmeleia is magas rangú családból
származott. A család tíz gyermeket nevelt fel. A keresztény
szellemiség erejét dicséri, hogy Vazul, a későbbi szent és
egyházatya két testvére, Nüsszai Szent Gergely és Szebasztai
Szent Péter is a keresztény egyház felszentelt püspökei voltak, és legfiatalabb húgát, Makrénát is szentté avatták.
Családjának vagyoni helyzete megengedte, hogy Vazul
hosszú időn át csak tanulmányainak éljen. Nagyon tehetséges
ifjú volt. A tanulást Caesareaban kezdte, majd Konstantinápolyban folytatta – itt lépett életre szóló barátságra Nazianzi Gergellyel – és Athénben fejezte be.
A kijevi Szent Szófia székesegyház mozaikképe
Athénben költőkkel, filozófusokkal, történetírókkal és rétorokkal barátkozott. Bőséges tudást és szellemi műveltséget szerzett.
Tanulmányai végeztével, kiváló tudással felvértezve tért vissza szülővárosába, ahol egy éven át retorikát tanított, ám
hamarosan felhagyott ezzel. Több várostól kapott ajánlatot rangos hivatalok ellátására, Vazul azonban elutasította
ezeket, és megkeresztelkedett. Későbbi 223. levelében így számol be karrierje félbeszakadásának okáról: „Sok időt
pazaroltam el bolondságokra, hiábavaló munkával töltöttem el ifjúságomnak csaknem egész idejét, és oly bölcsességnek szenteltem, melyet Isten bolondsággá tett, mígnem egy napon, mintha mély álomból ébredtem volna fel,
megpillantottam az evangélium igazságának csodálatos fényességét, és felismertem, hogy a világ fejedelmeinek –
kik immár semmivé lettek – bölcsessége hasznavehetetlen. Bő könnyeket ontottam nyomorult életem felett, és vezetésért könyörögtem, hogy az istenfélelem iskolájába bevezetést nyerjek.”
A fiatalember, nem sokkal azután, hogy a nyilvánosság előtt is a keresztény hitre tért, szerzetessé lett. Úgy érezte,
hogy amikor a szerzetesi életet vállalja, eltölti az ősegyház erős hite, és ez nagyon megfelelt tökéletességet kereső
vágyainak. Az Írisz folyó partján volt birtoka, ide vonult vissza 355 körül, egy távoli völgy mélyére. Gyenge
fizikuma ellenére gyalog járta végig ezt a nagy utat. Meglátogatta a remetéket barlangjaikban, megismerkedett életmódjukkal. Örömmel fogadta hasonló felfogású társak csatlakozását, mert véleménye szerint az istenszeretet akkor
hiteles, ha közös élet és másokat átölelő testvéri szeretet áll mögötte. A remeteséggel szemben Vazul azért értékelte
többre a közösségi létformát, mert az lehetővé teszi a testvéri szeretet gyakorlását. A fegyelem szigorú, az
engedelmesség feltétel nélküli volt. Az élet imádságban és munkában telt, de úgy, hogy megmaradt az egyén belső
és szellemi szabadsága. A sivatagi atyák gyakorlatával szemben ez az életmód lényeges újítást hozott: bőséges teret
biztosított a szellemi munkának, elsősorban a Szentírás tanulmányozásának.
Vazul azonban nem sokáig élvezhette ezt a békés nyugalmat. Konstantin császár rendelete (313) után, amely a
kereszténységet államvallássá tette, új szakasz kezdődött az Egyház történetében. Az üldözések helyébe a hitbeli
viszálykodások léptek, amelyek során a császárok önkényesen beavatkoztak a hit ügyeibe.
Vazul a tettek embere volt, így nem maradhatott tétlen, amikor az Egyház ekkora veszélybe került. 360-ban már
püspöke kíséretéhez tartozott, amikor teológiai megbeszélést tartottak Konstantinápolyban. Két évvel később
egyházi szolgálatba lépett, 364-ben pappá szentelték, 370-ben pedig szülővárosa püspökévé választották. Mint
Caesarea püspöke Pontosz egyházmegye exarkhajává és ezzel együtt metropolitájává vált. Ilyen módon öt püspökség került alárendeltségébe.
Ettől fogva főpásztor volt a szó legteljesebb értelmében. Ügyelt az egyházi fegyelemre, keményen lesújtott minden
visszaélésre, fölszámolta a botrányokat és gondoskodott alkalmas püspökök választásáról. Nem elégedett meg azzal,
hogy hivatali tekintélyének súlyával intézze el az ügyeket, hanem arra törekedett, hogy másokkal is megértesse,
döntéseit mi indította.
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A caesareai püspök hamarosan népszerű lett egyházmegyéjében. Örökölt vagyonát már kezdetben szétKIK AZ EGYHÁZATYÁK ?
osztotta a szegények között, és szószólója, atyja lett az
ínségeseknek. Püspöki beszédeiben nyomatékosan ráAz Úr Jézus tanítását az apostoloknak adta át. Őket
mutatott a tulajdonjog határaira: a gazdagokra csak jabízta meg, hogy tovább vigyék az embereknek az
vaiknak kezelését bízta Isten. Az a kötelességük, hogy
evangélium örömhírét, azokat az igazságokat, amegondoskodjanak a szegényekről, s ha ezt megteszik, a
lyeket tanított, őrizzék.
felebaráti szeretetből testvériség lesz. Vazul kiközöAz apostolok amerre jártak, egyházközségeket alapítotsítette a bordélyház tulajdonosokat. Ostorozta a gazdatak, és azok élére tanítványaik közül szenteltek fel
gok kapzsiságát: ,,A ruhák, amelyeket ládáitokban
püspököket illetve presbitereket (papokat). Ezek közül
őriztek, elegendőek volnának egy egész didergő nép
is kiemelkedtek, azok, a híres tanítók, akik tanításukat
felöltöztetéséhez.” Kíméletlenül elítélte az uzsorásole is írták. Őket hívták későbben apostoli atyáknak.
kat: ,,Pénzt csikarsz ki a síróból, fojtogatod a ruhátlant
Ide tartozik Antiochiai Szent Ignác, Szent Polikárp,
és vered az éhezőt.”
Római Szent Kelemen és valószínű Papiász és QuadNem elégedett meg azzal, hogy prédikáljon a szociális
ratus. Írásaik az Újszövetségi Szentírás pasztorális
igazságosságról. Tettekkel harcolt a nyomor ellen, és
leveleivel egykorúak (pl. Szent Pál levelei). Őket is az
jótékonysági intézményeket hozott létre. Népkonyhát,
egyházatyákhoz sorolják tágabb értelemben.
menhelyeket állított fel, amelyek nem csak a kereszSzorosabban véve egyházatyáknak nevezzük azokat a
tények előtt álltak nyitva. Egyházmegyéjében több
keresztény írókat, akik a III. és az V. század körül éltek,
„falusi püspök” (khorepiszkoposz) segítette Vazul kariakik életszentségükkel és a tanításban való kiválótatív munkáját. Karitatív tevékenységére egy nagy
ságukkal és tudásukkal kitűntek az Egyház tanítói
szociális központ létesítésével tette fel a koronát, aközül. Ezért kapták az Egyháztól ezt a különleges
melyben segélyszervek, szálláshelyek, valamint különmegjelölést.
féle kórházak találtak helyet. Az utókor BaszileiászSzámon tartunk a legnagyobbak közül négy keleti és
nak, Vazul-intézetnek nevezte el ezt az alapítványt.
négy nyugati egyházatyát.
Vazul jó pásztor volt az anyagi ügyekben, de még
Keleti egyházatyák: Nagy Szent Vazul, más néven
nagyobb volt lelkivezetőnek és teológusnak. A görög
Baszileiosz, a bazilita szerzetesrend alapítója (az egyetegyházatyák közül ő az első irodalmi értelemben vett
len keleti szerzetesrend). Nazianzi Szent Gergely,
képzett szónok. A rétorika szabályait töviről-hegyire
Aranyszájú Szent János és Szent Atanáz. Ők készítették
ismerte, és értette a módját, hogy Athénban szerzett
nagyrészt a szentmise szertartásának görög szövegét.
műveltségét sokoldalúan kamatoztassa. Széles látóA nagy nyugati egyházatyák: Szent Ambrus, Szent
köre, amellyel a dolgokat szemlélte, alkalmassá tette
Jeromos, Szent Ágoston és Nagy Szent Gergely pápa.
arra, hogy az egész kereszténység tanácsadója és útRajtuk kívül még többeket is neveznek egyházmutatója legyen.
atyáknak, pl. keleten Nisszai Szent Gergelyt vagy
A szellemi harcok kora volt ez, polémikus kornak is
nyugaton Szent Hiláriuszt, Damaszkuszi Szent János
nevezik. Korának szellemi küzdelmei Vazult is belestb.
vitték a teológiai harcokba, amelyek csak élesebbek
Ezek az egyházatyák örök igazságokat közölnek írálettek attól, hogy a világi uralkodók beavatkoztak e
saikban, amelyek mindig aktuálisak, ma is érvényesek
vitákba. Vazul teljes erejével síkra szállt az egyház
és tanítanak bennünket Krisztus követésére. Ezért
egységéért és békéjéért. Mindig gondja volt az egész
érdemes ma is, a harmadik évezred kezdetén olvasni
egyházra, a testvériség szellemére, a tettekben megírásaikat.
nyilvánuló és látható egységre. Hűséggel és éles elméAndrás atya
vel védelmezte a hitet úgy, ahogy azt a niceai zsinat
(325) hitvallásba foglalta.
Nagy Szent Vazul az ún. keleti egyházatyák egyik legjelentősebbike. Terjedelmes életművében szerzetesi, lelkipásztori és egyházvezetői tapasztalatait összegezte. A Horoi kata platosz és a Horoi kata epitomen című művei
(„Életszabályok”, szerzetesi regulájának részletesebb illetve tömörebb változatai) nagy hatással voltak a keleti
koinobita (közösségi) szerzetesség fejlődésére.
Szentírást magyarázó homíliái máig megőrizték időszerűségüket. Fennmaradt prédikációi főleg erkölcsi és társadalmi problémákkal foglalkoznak. Kilenc böjti beszédében a teremtés hat napját értelmezte (Hexaémeron); ebben
kifejtette, hogy a természet gazdagsága és szépsége Isten nagyságát tükrözi vissza.
Vazul személyisége több mint 300 fennmaradt leveléből rajzolódik ki a legjobban. Ezekben gyakran mindennapi
dolgokkal foglalkozik, de vannak köztük rövid teológiai és etikai eszmefuttatások is. Több kanonikus levelében
taglal egyházfegyelmi kérdéseket, ezek a keleti ortodox egyház kánonjogához tartoznak. Nem tudni, hogy a Nagy
Szent Vazul liturgiájában szereplő eucharisztikus imádságok milyen mértékben származnak tőle, de legalábbis az
epiklézis központi imája (a kenyér és a bor megszentelésekor) bizonyosan az ő szellemét tükrözi, s Caesareában már
az ő életében használatban volt.
Vazul nevéhez fűződik a bazilita rend, latin nevén Ordo Sancti Basilii Magni, OSBM megalapítása. Szerzetesi
regulája az alapja mindmáig a keleti szerzetességnek. A rendalapító az aszkézis célját az ember megszentelődésében
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látta: a szerzetestől mindenek előtt engedelmességet kívánt, de hangsúlyozta a szegénység és a tisztaság követelményét is. A rend tagjai földművelő és kézműves munkából éltek, és a Regula megengedte, hogy a monostorban
gyermekeket, főképp árvákat neveljenek. Előkelő helyet biztosított a szegények és a betegek iránti gondoskodó
szeretet gyakorlásának. Nagy Szent Bazil rendjének terjedését az iszlám előretörése állította meg.
Magyar földön már a XI-XII. században számos görög szertartású monostor működött. Hanyatlásuk a XIII.
században, a latin szertartás térhódításával következett be. Az utolsó bazilita monostorokat a tatárjárás pusztította el, majd 1360-ban telepedtek
meg ismét a Munkács melletti Csernekhegy monostorában.
A bazilita rend modern megújítása
XIII. Leó pápa nevéhez fűződik.
Baziliták a XVIII. század első felében
kerültek Máriapócsra (lásd képet),
ahol 1731-ben megkezdték a kegytemplom és vele párhuzamosan a monostor építését. Bazilita szerzetesek
1950-ig szolgálták a könnyező Szűz
Anyához érkező zarándokokat, a környék lakosságát, és az egyházközségi
iskola mellett, 1777-től, középfokú iskolát is vezettek. Lelkipásztori munkájukban a bazilita nővérek voltak
elsőszámú munkatársaik.
Nagy Szent Bazil Regulája szellemében a magyar bazilita szerzetesek legfőbb feladata az életszentségre, vagyis az
Isten és emberszeretetre való kitartó törekvés. A Rend őrzi a hagyományos aszkétikus gyakorlatokat: vezeklés, böjt,
virrasztás. A közös zsolozsmavégzés mellett mindig készen állnak a lelkipásztori szolgálatra, számos népmissziót és
lelkigyakorlatot tartanak Magyarországon és külföldön egyaránt. Szolgálatuk kiterjed a szociális élet területére:
rendszeresen gondoskodnak a környék szegényeiről.
A történelmi Magyarország területén fennálló magyar tartomány kilenc monostort foglalt magába a következő
helyeken: Munkács, Máriapócs, Ungvár, Krasznibród, Bukóchegy, Bikszád, Misztics, Kisberezna és Husztboronya.
Trianon után mindössze Máriapócs maradt meg, amely ma nemzeti kegyhely. A magyar bazilita szerzetesek 1933ban Hajdúdorogon, 1946-ban Makón és 1948-ban Kispesten nyitottak házat. Az Apostoli Szentszék 1947-ben
állította fel az önálló magyar Szent István tartományt. 1950-ben a magyar bazilita rendet, amelynek akkor 39 tagja
volt, a kommunisták, más rendekhez hasonlóan, feloszlatták. 1989 után a rend Magyarországon is újjászerveződött.
Ma a közösség elsődleges célja és feladata a máriapócsi búcsújáróhely és kegytemplom ellátása, lelkipásztori
szolgálata. Mindemellett a bazilita hagyományt folytatva a nevelő-oktató munkába is szeretnének bekapcsolódni.
A rend sajátos karizmája a katolikus egyházban a bizánci rítus szerinti imaélet. Lelkipásztori, apostoli, szemlélődő
közösség a görög szertartás szellemisége alapján.
Vazul 379. január 1-jén hunyt el, alig 50 évesen. Egészsége már fiatalon meggyengült, májbaja végigkísérte egész
életén, és a telek zordsága és a magára vállalt aszkétikus életmód csak súlyosbította állapotát. Temetésén a későbbi
Nazianzi Szent Gergely, a kiváló szónok méltatta életét. Máig fennmaradt dicsőítő beszéde, amelyben Bazil nagyságát, életét, cselekedeteit részletesen tárgyalja. Éveken át éltek egy közösségben, jó barátok voltak, tehát mint hiteles tanú tett bizonyságot barátjáról a temetése napján.
Vazul felnőtt fejjel tért Krisztushoz, és soha többé nem tekintett hátra. Szemét állandóan az Úrra szegezte törhetetlen
hűséggel, amelyet élete minden fordulatában megőrzött és hősies fokra emelt. Rendelkezett olyan kezdeményező
erővel és felelősségtudattal, hogy azok révén a szerzetesből a gyakorlati életben helytálló ember és lelkipásztor
lehessen. A legfinomabb műveltségű és legelőkelőbb lelkületű szerzetes-püspökök közé tartozik. A bizánci Egyház
halála napján, január elsején ünnepli Szent Vazult. 1969-ben január másodikára tették ünnepét, egy napra Nazianzi
Szent Gergellyel.
XVI. Benedek pápa, az Egyházatyák című könyvében, így méltatja Nagy Szent Vazul életművét: „Ennek a távoli
korszaknak a tanítója még mindig szól hozzánk, és nagyon fontos dolgokat mond. Mindenek előtt a mai kultúrában
való figyelmes, kritikus és teremtő részvételre tanít bennünket. Tanít továbbá a társadalmi felelősségre: olyan korban
élünk, amelyben, egységesülő világunkban még azok is, akik fizikailag távol vannak tőlünk, valójában felebarátaink.
Tehát Krisztussal, az emberarcú istennel való barátságra tanít. Végül pedig a teremtő Istennek, mindannyiunk
Atyjának ismeretére és elismerésére tanít: csak akkor építhetünk egy igazságosabb és testvériesebb világot, ha
nyitottak vagyunk Istenre, mindannyiunk Atyjára.”
(Összeállította Koczka Tamásné)

5

Krisztus fénye

2012. Húsvét

Az ökumenikus imahét idén is sok lelki
gazdagságot nyújtott a keresztényeknek
Dunaharasztin.

A záró istentisztelet a
református templomban volt,
2012. január 29-én.
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Ökumené

A szegedi dóm

A nemrég megrendezett ökumenikus imahét kapcsán gondolkodtam el azon, hogy
vajon mennyire ismerjük a hazánkban élő más keresztény felekezeteket?
Készítettem egy rövid összefoglalót ezekről az egyházakról, hozzávéve saját
Anyaszentegyházunkat is.

A Magyar Katolikus Egyház
A katolikus jelzőt Antióchiai Szent Ignác használta először az egyetemes keresztény
egyházra hozzávetőlegesen Kr. u. 107-ben. A nagy egyházszakadás, Kr. u. 1054 után
már ezt a jelzőt inkább a nyugati, latin rítusú egyházra alkalmazták. A XVI. századtól
viszont a római katolikus egyház alatt kizárólag olyan vallási közösséget értettek,
amely a pápát az egyetemes egyház fejének, Rómát pedig az egyházi egység központjának tekintette. A római pápának az
Egyházi Törvénykönyv megfogalmazása szerint azóta is „a legfőbb, teljes, közvetlen és egyetemes rendes hatalma van …
az összes részegyházak és azok csoportjai fölött is”.
Az egyház, mint szervezet egyházmegyékre van osztva, ezek részei a plébániák. A Magyar Katolikus Egyháznak
megfelelő állandó intézmény a Magyarország területén működő egyházmegyék püspökeiből álló Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia. Az egyházszervezetbe beleértendőek nem csak a latin rítusú egyházmegyék, hanem az itt működő
keleti katolikus részegyházak is, nevezetesen a görög katolikus és örmény katolikus egyházkormányzati egységek.

A római katolikusok
katolikusok
Már 381-ben, a Honfoglalás előtt az aquileiai zsinat elismert Pannóniában működő érsekségeket. Majd a
magyarok letelepedése után, Szent István királyunk, akinek
közismert nagyszabású „modern” államszervezési tevékenysége, 1001-től több érsekséget és püspökséget szervezett az országban, mint Esztergom, Pécs, Kalocsa vagy
Erdély. Az 1520-as évektől országunkba is eljutnak a
reformáció tanai. Néhány évtized elteltével az ország
lakosságának többsége valamelyik protestáns felekezet
követőjévé vált. Erre a katolikus ellenreformáció, élén
Pázmány Péterrel, volt a válasz, melynek magyarországi
kezdete Rudolf király 1576-os trónra lépéséhez köthető.
Majd a II. József által 1781-ben kiadott Türelmi rendelet
engedélyezte más felekezetek tagjainak nyilvános vallásgyakorlását is. Később 1848-ban a XX. törvénycikk
kimondta, hogy Magyarországon nincs uralkodó vallás,
ezzel elindul a szekularizáció. A rövid, vérzivataros XX.

század egyik egyháznak sem hozott szép jövendőt. 1945ben a katolikus egyház földjeit államosították, a kommunista rémuralom kezdetén, 1948-ban letartóztatták
Mindszenty József bíborost és koncepciós perben elítélték.
1950-ben az államhatalom megvonta a szerzetesrendek
java részének „működési engedélyét”, csak a rendszerváltás óta működhetnek újra „törvényesen”.
1969-ben vezették be a II. vatikáni zsinat reformjait követő
mai liturgiát a katolikus egyházban. Legnagyobb hatású
újításai: a misézés a latin nyelv helyett nemzeti nyelven
történik, a miséző pap nem a híveknek háttal, hanem a
néppel szemközt állva vezeti a szertartást, a szentírási
olvasmányok három évenként visszatérő rendben (A, B és
C év) követik egymást, egyszerűsödik és érthetőbbé válik a
liturgia. A püspökök azóta dolgoznak püspöki konferenciákban.

A görög katolikusok
A görög katolikusok azok a bizánci szertartású keresztények, akik a katolikus egyházzal teljes egységben élnek,
így hazánkban az esztergomi prímás érsek joghatósága alá
tartoznak. Elnevezésükben a görög szó a bizánci szertartásra, a katolikus pedig a Római Apostoli Székkel való
egységre utal. Ma Magyarországon a mintegy 300 ezer
görög katolikus hívő két egyházkormányzati egységben él:
a Hajdúdorogi Egyházmegyében – melynek székhelye
Nyíregyházán, püspöki székesegyháza viszont Hajdúdorogon van – és a Miskolci Apostoli Exarchátusban, miskolci központtal.
A Hajdúdorogi Egyházmegye megalapítása előtt a magyar
görög katolikusok ószláv és román liturgikus nyelvű
egyházmegyékben éltek. A XVII-XVIII. században a
Magyarországon élő, többségében rutén és román nemzetiségű ortodox keresztények jelentős része egységre lépett a
katolikus egyházzal. A köztük élő magyarok és a már
magyar anyanyelvű ruténok és románok az 1900-as évek
végétől kezdődően igényelték a magyar nyelv liturgikus

használatát, hiszen az iskolai oktatás ellenére az ószláv és a
román nyelvű szertartásokat számos településen már nem
értették.
Több évtizedes kitartó küzdelem után Ferenc József király,
mint a magyar katolikus egyház főkegyúra, 1912-ben alapította meg a Hajdúdorogi Egyházmegyét a magyar ajkú és
identitású görög katolikusok számára. Róma hozzájárulását
adta az alapításhoz, feltételként adva, hogy az új egyházmegye nyelve az ógörög lesz, és a magyar nyelv csak
csekély mértékben kap szerepet a liturgiában.
A trianoni határmódosítások csak egyik súlyos következménye, hogy több tízezer magyar görög katolikus hazánkon kívül rekedt, ahol a csehszlovák és román hatóságok
minden eszközt bevetve akadályozták, hogy magyarságukat és görögkatolikusságukat egyszerre élhessék meg.
Emellett a Hajdúdorogi Egyházmegye elveszítette parókiáinak felét, ugyanakkor Kis-Magyarország új határain
belülre került huszonegy görög katolikus egyházközség,
melyek nem a Hajdúdorogi Egyházmegyéhez, hanem az
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Eperjesi és a Munkácsi Egyházmegyékhez tartoztak. Ezek
számára hozta létre 1924-ben XI. Piusz pápa a Miskolci
Apostoli Exarchátust.
Ma a jelentős görög katolikus népességgel rendelkező településeken óvodák és általános iskolák, valamint szociális
intézmények létesültek. Hajdúdorogon elkészült a görögkatolikus gimnázium, Nyíregyházán a Szent Atanáz Gö-
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rögkatolikus Hittudományi Főiskola új épülete, Máriapócson korszerű zarándokház épült, illetve sor került a
bazilika teljes rekonstrukciójára. XVI. Benedek pápa 2011.
március 5-én módosította az exarchátus területét, mely így
megegyezik Borsod-Abaúj-Zemplén megye területével.

Az örmény katolikusok
Az örményországi kereszténység a hagyomány szerint Bertalan és Tádé apostolok
missziós tevékenységére nyúlik vissza. Az egyházalapítás időpontja Kr. u. 301.
Magyarországon a középkortól vannak bizonyítottan jelen, bár Anonymus Gestája
szerint már a honfoglaló magyarokkal is érkeztek örmények a Kárpát-medencébe.
A XVII. század második felében Moldvából és Lengyelországból érkeztek nagyobb számban örmény kereskedők és kézművesek. Apafi Mihály fejedelem
kiváltságokkal jutalmazta őket és letelepítette őket az erdélyi havasok aljába. Az
erdélyi örmények 1690-ben egyesültek a katolikus egyházzal. Kis-Magyarországon
az örmény katolikus egyházközség 1924-ben létesült, az egyetlen örmény templom
pedig Budapesten épült.
+++

Az örmény templom
a budapesti Orlay utcában

Protestáns Egyházak
A XVI. század első felétől megjelenő reformációs hullám arra irányult, hogy az egyház hanyatlását és a visszásságokat
megakadályozza és visszatérjen a régi, ideálisnak gondolt állapothoz. A reformáció táptalaja a reneszánsz eszméje, a
humanizmus. Az erőteljes urbanizációval megjelenő városi polgárok a középkori egyházi viszonyok merevsége miatt
spirituális megújulást kerestek. 1517-ben Martin Luther megírta 95-pontos, búcsúról szóló tételét, melyet elküldött a
magdeburgi érseknek és a brandenburgi püspöknek. Luthert kizárólag lelkipásztori indítékok vezérelték, nem kívánt
forradalmit tenni, az új egyházszervezetet csak szükségmegoldásnak tekintette. Viszont, teológiájában csak a keresztséget
és az eucharisztiát tekintette szentségnek, a többi „öt jelet” csupán jámbor szokásként értelmezte, amivel megfosztotta a
szentségeket attól a funkciójától, hogy az egyház üdvösségközvetítői eszközei legyenek. A lutheranizmus kezdettől fogva
a „régi egyházzal” való kontinuitásban értelmezte önmagát, elutasítva a későbbi kálvini tanokat. Az evangélium szerinti
megújított egyházzá akart válni, bírálta az akkori teológiai fejleményeket és kérdésessé tette az akkori egyházi szisztémát.
A XVII. századtól a lutheránusok már ténylegesen különálló egyházat szerveztek, Luther személyét apologetikus célzattal
előtérbe helyezték, mondván tanítása „Isten szava”.
Luther fellépése új reformátorok megjelenését hozta, mint a genfi Jean Calvint, aki „Isten igéje szerint megreformált
egyházat” akart alapítani. Teológiájának sarkalatos tézise „az eleve elrendelés” elve, mely szerint Isten akarata szabadon
választja ki, vagy taszítja el az embert az üdvösségtől. Bírálta az egyetemes papságot, szerinte ugyanis Isten és ember
között nincs szükség közbenjáróra, az egyetlen közbenjáró ugyanis maga Jézus Krisztus. Emellett szerinte szintén csak két
szentség létezik, a keresztség és az úrvacsora.
A reformációs mozgalom valószínűleg a fennálló egyházra korlátozódott volna, ha nincsenek a háttérben politikai
érdekek. A magyar történelemben példa erre, amikor a reformáció válaszvonalként osztotta meg a nemzetet a függetlenségi harcokban, a katolikus Habsburgokkal szemben.

Magyarországi Református Egyház
Tantételeinek összessége a kálvinizmus teológiai rendszerére épül. Az egyház szervezetének egységesítése útján
mérföldkőnek számított az 1567-es Debreceni Zsinat, ahol
két hitvallást fogadtak el, a Heidelbergi kátét és a II. Helvét
hitvallást.
A Magyarországi Református Egyház megerősödésének
folyamatát nagymértékben támogatta a XVI. század egyik
nagy szellemi teljesítménye, a teljes Szentírás magyar
nyelvre való lefordítása, ami Károli Gáspárnak köszönhető.
A „vizsolyi Biblia” 1590-ben került kinyomtatásra. Az ezt
követő ellenreformációs korszak nem kedvezett a hazai
reformátusoknak. Később a Türelmi rendelet hozott enyhülést ezekre a sebekre, melynek életbe léptével minden
községben szervezhettek gyülekezetet, tarthattak lelkipásztort. Ezt követően az 1881-es újabb Debreceni Zsinat-

nak köszönhetően beszélhetünk kerületeiben autonóm, de
egészében egységes magyar református egyházról. Az első
világháborút követően Magyarország területvesztésével
együtt számos református egyházrész került határainkon
kívülre.
A napjainkban működő Magyar Református Egyház új alkotmányát 2009-ben alkotta, melyet a hazai református
egyházkerületek, az erdélyi, a királyhágó-melléki, a délvidéki és a kárpátaljai magyar református egyházrészek
püspökei írtak alá, ezzel nyilvánítva ki együttműködési
szándékukat. A döntéssel a Kárpát-medencei magyar református egyházrészek alkotmányjogi egységét mondták ki.
Itthon négy egyházkerületük van: a Dunamelléki, a Dunántúli, a Tiszáninneni és a Tiszántúli Egyházkerület.

Magyarországi Evangélikus Egyház
Egyház
Az evangélikusok Luther Márton és az Ágostai hitvallás
tanait („minden időben egy, szent keresztény egyháznak
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Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház. Tanításának
mértéke elsősorban a Szentírás, másodsorban pedig tíz
hitvallási irat, melyek együtt alkotják a Konkordia Könyvet. Eleinte országunkban a lutheranizmus tanai domináltak, főleg a németek lakta városokban és a szlovák falvakban, de a XVI. század közepe felé a reformáció hívei
már nagyrészt a Kálvin-féle tanítást követték.
A protestáns egyházszervezet kiépítése az augsburgi
vallásbékét (1555, „akié a föld, azé a vallás”) követően
indult meg, a különálló evangélikus egyházszervezet létrejötte azonban évtizedeket vett igénybe, mert nemcsak a
katolikusoktól, hanem a többi protestáns irányzattól is el
szerettek volna határolódni. A reformátusoktól való szét-

válást az 1591-es csepregi kollokvium véglegesítette. A
XVI. század másik nagy protestáns fordítója Sylvester
János, aki az első teljes, magyar Újszövetség-fordítást készítette, ez volt az első hazai nyomdában készült magyar
nyelvű könyvünk.
A Türelmi rendelet újjászületést jelentett az evangélikusok
számára is. A gyülekezetek jelentős része ekkor éledt újjá,
megindult a rendezett egyházi élet. Az 1791-es pesti zsinat
pedig egyházjogi téren is újjászervezte az evangélikus egyházat. A II. világháború utáni kommunista egyházüldözéssel szemben elsősorban Ordass Lajos püspök szállt
szembe, akit Mindszentyhez hasonlóan, szintén koncepciós
perben börtönbüntetésre ítéltek.

Magyarországi Baptista
Baptista Egyház
A baptista irányzat követői a bibliai hitvalló felnőtt
keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus példáját követve,
vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják. Innen kapták a
görög nyelvből eredő nevüket is „bemerítve keresztelő”. A
mai baptizmus tanításait és gyakorlatát már a reformáció
korában egymástól függetlenül több helyen keletkezett anabaptista mozgalmak (Svájci Testvérek, Münzer Tamás) is
hordozták.
Az újkori baptizmus a XVII. sz. elején indult, 1609-ben az
anglikán egyház által üldözött John Smyth társaival lelki
közösséget hozott létre Amszterdamban, majd később a
társaság egy része visszatért Angliába, hogy létrehozzák az
első baptista gyülekezetet. Európa másik felén Johann
Gerhardt Oncken munkásságával indult a baptizmus. Az
általa alapított hamburgi gyülekezettel került kapcsolatba

az 1842-es tűzvész pusztította város újjáépítésében résztvevő magyar iparoslegény, Rottmayer János, aki társaival
1846-ban tért vissza Magyarországra.
Magyarországon az 1895. évi XLIII. Törvénycikk, a vallás
szabad gyakorlásáról előírta, hogy a jövőben elismerendő
vallásfelekezetek kötelesek a „hitéletre vonatkozó összes
rendelkezéseket magába foglaló szervezeti szabályzatot
jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi miniszternek
bemutatni”. A törvénycikk nyújtotta lehetőségeket kihasználók Udvarnoki András vezetésével megalkották az ún.
Ócsai Hitvallást, mely mindezeket tartalmazta. Így 1905ben az állam által elismert felekezetté váltak. A második
világháború után a történelmi egyházak és a baptisták
kölcsönösen közeledni kezdtek egymáshoz, ez megalapozta
a későbbi ökumenikus együttmunkálkodást.

+++

A magyarországi ortodoxia
Az ortodox görög kifejezés, jelentése: Istent helyesen dícsérő, tiszta hit. Az ortodox egyházak a kereszténység bizánci
ágához tartoznak, a Római Birodalom keleti felében alakultak. Később az ortodoxia a birodalom határain is túlra nyúlt,
főként a keleti szlávok között nyert teret magának. Az első évszázadokban a politikai határoknak megfelelően metropoliták, majd később patriarchátusok alakultak, önálló egyházi egységként saját liturgikus és teológiai hagyományokkal.
A nyugattal való több éven át tartó folyamatos feszültség az 1054-es egyházszakadáshoz vezetett.
A következő századokban az iszlám térhódítás következtében török uralom alá került a legtöbb patriarchátus, így
Oroszország vált az ortodoxiát védő nagyhatalommá. Emellett nagy szerepe volt a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának, aki a millet-rendszer szerint az összes ortodox keresztény feje és képviselője volt a szultánnal együtt. Az évszázados török uralom alatt élő ortodox egyházak támogatták az egyes nemzetek függetlenedési törekvéseit. Az egyház
szerepe igen jelentős volt a XIX. században létrejövő új államok, mint Bulgária vagy Görögország létrejöttében. A XX.
század politikai viharai újra végigsöpörtek az egész keleti egyházon, a török uralom után, 1917-től viszont az összes
kommunista uralom alá került.
Az ortodox egyházak teljesen önállóak, nemzetükhöz erősen kötődnek, még sincs nagy különbség a tanításukban, alig
valami a liturgiájukban, emellett eucharisztikus közösségben vannak egymással. Az egyházi struktúrájuk püspökiszinodiális, élükön a pátriárka, a metropolita vagy az érsek áll, minden egyház legfőbb szerve pedig a püspöki konferencia. A ma is működő ökumenikus pátriárkának a konstantinápolyi egyház vezetésén kívül csak tiszteletbeli rangja van.
A történeti Magyarország területén már a IX. századtól éltek keleti keresztények, ám az államtól elismert, illetve az
uralkodó áldásával létrejött első hivatalos ortodox egyházszervezet csak 1695-ben született meg. Ekkor alakult meg
ugyanis hét püspökséggel az önálló szerb ortodox egyházszervezet. Később, a XVIII. századtól kezdődően kisebbnagyobb etnikai csoportok, román, szerb, görög, bolgár keleti keresztény, balkáni népcsoport telepedett le országunkba,
főként kereskedők, kézművesek. Így Magyarországon fokozatosan úgy kezdtek tekinteni az ortodoxiára, mint az etnikai
kisebbségek vallására.
A trianoni katasztrófa következtében a többmilliós hazai ortodoxia néhány tízezerre zsugorodott. A strukturális problémák
megoldásának érdekében a 1920-as években tárgyalások folytak arról, hogy az összes magyarországi ortodox egyházközség a budai szerb püspök joghatósága alá tartozzon, de ez csak terv maradt. Egy újabb próbálkozás történt 1940-ben,
amikor megalakult a Magyar Ortodox Egyház, melybe beletartozott a Kárpátaljai Ruszin Ortodox Egyház, a görög
alapítású egyházközségek a fővárosi kivételével, három magyar ortodox parókia, a székelyföldi magyar ortodox
egyházközségek, valamint a magukat magyarnak valló hazai román egyházközségek néhány kivétellel. Ezt az egyházszervezetet azonban egyetlen hazai ortodox egyház sem ismerte el, így 1946-ban felbomlott.
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Ám ezzel továbbra is megoldatlan maradt a magyar ortodox egyházközségek, valamint a görög alapítású parókiák kánoni
helyzete. Rendezésükre több próbálkozás is született: a konstantinápolyi patriarchátus, a budai püspökség és a moszkvai
patriarchátus elképzelése. A konstantinápolyi patriarchátus a budapesti egyházközség görög parókusát szerette volna
püspökké szentelni. A budai szerb püspökkel folytatott tárgyalások során felvetődött tervezet szerint viszont az összes
magyarországi ortodox parókia a budai püspököt ismerte volna el és csak hat görög alapítású egyházközséget lett volna
hajlandó egyházi joghatósága alá vonni. Ezen püspökségen belül három vikariátus létezett volna: szerb, román és magyar.
Végül a magyar kormány tett pontot a vita végére, feltételezhetően Moszkva sugallatára szorgalmazta, hogy a magyar
egyházközségek felett az orosz egyház gyakoroljon kánoni joghatóságot. A mai magyarországi ortodoxia öt joghatóságban hét nemzetiséget foglal magában.

Magyar Ortodox Egyházmegye
Főhatósága ma is a Moszkvai Patriarchátus. 1949-ben
alakult a Trianon utáni Magyarországon a helyüket kereső
magyar ortodoxokból. Joghatósága alá tartoznak a hazai
magyar nyelvű egyházközségek, a budapesti orosz egyházközség filiájával együtt. Ezeket a templomokat látogatja a

hazánkban élő görögök jó része, valamint az itthon megtelepedett szír, orosz és ukrán keresztények is. Használják
az egyházi görög és szláv nyelvet egyaránt a hívők
összetételének megfelelően.

Román Ortodox Püspökség
A mai magyarországi román ortodoxok ősei az oszmánok
kiűzése után telepedtek le. A román ortodoxok számára
Mária Terézia alapított püspökséget Brassóban, 1761-ben,
amely rövidesen Nagyszebenbe költözött, és a Karlócai
Szerb Metropólia joghatósága alatt működött. 1864-ben
viszont már megalakulhatott az önálló Nagyszebeni Román
Ortodox Érsekség három püspökséggel.

Ma a román ortodoxok húsz településen, huszonegy parókiát tartanak fenn. A bukaresti székhelyű Román Ortodox
Egyház 1997-ben emelte püspöki rangra a magyarországi
román ortodox egyházat. Gyula város első román püspökének beiktatására 1999-ben került sor, ezzel megalakult a
Gyulai Román Ortodox Egyházmegye.

Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Továbbra is létezett a Budai Szerb Ortodox Püspökség,
amelyhez az összes szerb egyházközség tartozott. Élén
Zubkovics György püspök állt, aki 1912-től irányította
egyházmegyéjét, ám halála után, 1951-ben a kommunista
állam nem engedélyezte új püspök beiktatását, amely
állapot egészen a rendszerváltásig így maradt. A második
világháború alatt megsérült budai püspöki templomot
Rákosi 1949-ben leromboltatta, a püspöki rezidenciát elvette, így a székhely Szentendrére került. Majd a szerb or-

todox egyházat is sújtotta az államosítás. Az egyházmegye
és egyházközségei elvesztették iskolaépületeiknek többségét és a papi és egyházközségi földeket. Több, mint egy
tucat templomot lebontottak, néhányat pedig átadtak használatra más felekezetnek.
Ma a Belgrádi Patriarchátus fennhatósága alá tarozik. A
szerb egyháznak itthon negyvenkét temploma van és páratlan egyházművészeti gyűjteménnyel rendelkezik Szentendrén.

Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
A két bolgár egyházközség 1916-ban alakult Budapesten,
illetve Pécsett, addig szerb pap látta el lelki gondozásukat.
A ’20-as években még több bolgár telepedett le hazánkban,
akik a budapesti Szent Cirill és Metód templomot önerőből
építették 1931-ben. A második világháború után a vidéki

létesítmények megszűntek, az iskolai oktatást a törvények
nem tették lehetővé. Ma Budapesten van a székhelyük, és
működik kápolnájuk Pécsett. Budapest a székhelye a Bolgár Ortodox Egyház közép- és nyugati-európai metropolitájának is.

Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus
Joghatósága alá tartoznak a hazájukon kívül élő görögök, Kréta és
Észak-Görögország egyházmegyéi. 2000-ben a magyar államalapítás
millenniuma alkalmából hazánkba látogatott Bartholomaiosz pátriárka
és bejelentette, hogy a konstantinápolyi szent szinódus Szent István
királyunkat és Hierotheosz hittérítő püspököt eredményes missziós
munkája miatt szentjei közé emelte. (Hierotheosz püspököt Gyula vezér
hozta magával, Bizáncban történt megkeresztelkedése után.)
A görög alapítású egyházközségek az 1930-as évekig, a Budai Szerb
Ortodox Püspökség alá tartoztak, melynek keretén belül bizonyos
hallgatólagos autonómiát kaptak. Többségük helyzete a második világháború után rendezetlen maradt. Az egyház újraszervezése 1992-ben
A beloianniszi görög templom
kezdődött, mikor a Beloianniszban élő görögök számára parókia és
templom épült. Bécs görög metropolitája felvette a „Magyarország exarchája” titulust, jelezve, hogy a Konstantinápolyi Patriarchátus szeretné kánoni oltalma alá vonni az összes görög alapítású egyházközséget. Ezután hosszú pereskedés kezdődött a templomok és egyházi épületek hovatartozását illetően,
pedig néhány egyházközség (Kecskemét, Szentes, Karcag) maga deklarálta, hogy szeretne a konstantinápolyi egyházhoz
tartozni.

(Zsófi)
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A márciusi ifjakról
Évről évre igyekszünk egyik legszebb magyar ünnepünket megünnepelni, hazánk iránti
szeretetünket kifejezni, és utódainknak továbbadni.
Életünk gyökerei országunk történelmébe nyúlnak vissza. Ezer éves nemzetünk viharos, szép
történelmével készítette elő a jelent.
Mi is a hazaszeretet? Sokan sokféleképpen fogalmazták már meg. Mi most az
evangélium alapján gondolkodunk róla, és kiragadjuk a jézusi szavakat:
„Nagyobb szeretete, senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.”
A hazaszerető ember – bármilyen jelentéktelennek látszó munkát végez – történelmet építő
ember. Hát még, ha híven teljesíti kötelességeit, s még életét is áldozza e szent ügyért!
A márciusi ifjakban ilyen hazaszeretet lángolt. Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi és még nagyon
sokan, annak a nemzedéknek a tagjai, amelyik radikális változást követelt; még többet, mint
az előttük élt generáció.
Legtöbbjük nemesi származású, de elszegényedett nemes. Mind polgári foglalkozást űztek.
Költők, írók, publicisták, festők, színészek, akik munkásságukkal néha a hivatalos politikusoknál is nagyobb hatással szolgálták a polgári átalakulás eszményeit. Szabad, demokratikus,
teljesen független nemzetet akartak teremteni, majd tökéletes harmóniát a többi független
nemzeti, haladó állammal. Vasvári Pál, a márciusi ifjak legkiválóbbjainak egyike (történelemtanár), a forradalmat nem csak a magyar, de az együtt lakó népek szabadságához vezető
eszköznek tartotta.
Reformkori diáktársaságok (a későbbi önképző körök), melyek ifjúsági kezdeményezésekre
alakultak, egykor virágzó, komoly célokat tűztek maguk elé. Önművelődésre, „szépet, jót,
nemest, maguk elébe cél gyanánt tűzni, s elérésére közös erővel törekedni, s reménykedni,
hogy a serdülő ifjúság igyekezni fog gazdagabb jövendőt felhozni…” (Kölcsey Ferenc). Ilyen
diáktársaságok szerveződésének köszönhető a reformkor legjobbjainak, élükön Petőfi
műveltségének, íráskészségének megalapozása.
Petőfi, a fiatalság legtudatosabb képviselője – kinek a szabadság és a szerelem volt két
vezérlő csillaga – március 14-én este már eldöntötte: „Holnap ki kell vívnunk a sajtószabadságot! És ha lelövöldöznek? Isten neki, ki várhat ennél szebb halált?” Egy-egy verse,
Vasvári történelmi jegyzetei, Jókai elbeszélései többet számítanak most a történelem
sodrában, mint a mégoly rangos méltóságok utazgatásai és szónoklatai.
„Ahol szabadság van, ott van a mi hazánk!” – vallja Jókai. S szavaik után következtek tetteik,
melyeket jól ismerünk. A márciusi ifjak ekkor mind huszonévesek voltak.
Miben voltak oly nagyok? Gondolkodásukban, álmaikban, reményeikben, tetteikben. „Mi
Európa drága pillanatait nem akartuk elszalasztani. A márciusi ifjak fő dicsősége az, hogy
kebleikben meg vannak érve a szabadságeszmék. Sőt azt hitték, miszerint eljött az idő,
melyben az igazság eszméi megtestesüljenek” (Vasvári Pál)
Vasváriról pedig így ír Leöwey Klára: „Gyűlöltséget egy nép ellen sem táplált. A testvériséget szívvel lélekkel akarta.”
Jókai, aki a szépirodalmi divatlappá fejlesztett Életképek szerkesztője volt, így vall a
forradalomról: „Igazságot tesz mindenkinek, s mégsem áll bosszút senkin./ Mindenkit megvéd, s mégsem üldöz senkit./ Mert fegyvere nem halált, hanem életet oszt./ Lássátok, ez a
forradalom” (Életképek 1848. május 18.)
1848. március 15-e a magyar szabadság jelképe: „Részünk minden nyomor…/ De szabadok
vagyunk!” (Petőfi)
„Szent Istvántól napjainkig ekkor fordult legnagyobbat a történelem kereke. A Bessenyei fellépésétől Deák
Ferencig, 1867-ig terjedő idő, kevesebb, mint egy évszázad (1848-ig hetvenhat év!) elég volt ahhoz, hogy a 17.
századvég rettenetes éveinek testi és erkölcsi nyomorából magunkhoz térjünk. Ebből a szempontból Mária Terézia
uralkodásától Ferenc József uralkodásáig eltelt évszázad, különösen a reformkor 1848-cal, kultúránk történetének
Hunyadi Mátyás óta legfényesebb korszaka.” (részlet Nemeskürty István Magyarnak számkivetve című könyvéből)
Erre emlékezve, ebből tanulva, merítve példát a márciusi ifjak bátorságából, tettrekészségéből, haza és embertárs
iránti felelősségérzetéből, mindennapi kötelességük teljesítéséből, egységre való törekvésükből, áldozataikból
fogadjuk meg Jókai szavait: „A mi feladatunk nem a távoljövő számára építeni, hanem gondoskodni a jelenkor
jólétéről, és nevelni a legközelebbi generációt. Az állam alapja a gyermekek erkölcse. Aki nemes, magasztos,
gyöngéd eszmékkel foglalkozik, annak a lelke megnemesül általuk.”
Czifra Lászlóné
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Jókai Mór írásai a forradalmi napokban, az Életképek című lapból

A FORRADALOM KÖLTÉSZETE
Ne ijedjetek meg e szótól: forradalom.
Nem villám ez, csak napsugár, mely szemetekbe süt.
Minden, mi szép, minden, mi fönséges, e szóban benne
van. Isten-irgalom és emberszeretet, férfierény és nőszerelem, néphatalom és világszabadság – minden,
minden e szóban: forradalom.
Éj után hajnal jő. Az álmok elfutnak. A sötétség visszatér kriptáiba, a hegyek arannyal festik ormaikat, a nap
sugára szétlövell. Minden, mi sötét és a sötétség lakója,
visszafut odvába; de fölébred minden, ami szép és az
Istené. Millió csillag, az ég millió gyémántos királya
tűnik el egy sugarától a napnak. Nem látja senki, hogy
hová lettek? Nem tudja senki, hogy vannak-e. Életök
csak a ragyogásban látszék,
s ragyogásuk elmúlik, mihelyt az ég megszűnik
fekete lenni. Helyettök ott
fenn a pacsirta zengi énekét.
Lássátok, ez a forradalom.
A hajnal nem gyilkol meg
senkit, hogy éjt nappallá
változtassa. Az éj mindenkit elaltat, hogy uralkodhassék.

A hajnal pirulása nem az a vér, mely a szívből kiömlik,
hanem amely a hős arcán pirul, midőn sisakját fölteszi.
Az éj halált oszt mindenkinek. Még az élő is elalszik, s a
virág becsukja kelyhét.
A hajnal életet oszt szét, még a sír is kivirágzik, s a
tengerfenék növény-erdőt terem, hová szeme elhat s kicsalja a börtönnyíláson át az eltemetett halovány virágot.
Lássátok, ez a forradalom.
Változik minden. Ég és föld más alakot ölt. De életre
változik minden. Világ és szabadság terjed szét mindenütt.
Ki boldogtalan volt, a forradalom szívét meggyógyítja,
ki félt, bátorrá teszi, a vak szeméről a hályogot letépi,
mindent ad mindenkinek s
mégsem vesz el senkitől
semmit.
Igazságot tesz mindenkinek
s mégsem áll bosszút senkin.
Mindenkit megvéd s mégsem üldöz senkit.
Mert fegyvere nem halált,
hanem életet oszt.
Lássátok, ez a forradalom.

Vannak, kik azt hiszik,
hogy a forradalom eszméje egy a zsarnok-gyilkolással.
Ez lehetett akkor, mikor a zsarnokok a népet üldözték,
midőn a nép a szabadság után sovárgott, s csak egy Brutusnak kelle születni minden Caesar mellé, hogy a
népszabadság biztosítva legyen.
Újabb időkben a zsarnokok találtak módokat, melyekkel
a népeket magukba szerelmesekké tegyék, s ha ledűl egy,
a nép másikat emel helyébe.
Ilyenkor nem a zsarnokokat, a rabszolgákat kell kiirtani.
Mihelyt nem lesznek rabszolgák, nem lesznek zsarnokok.
S ide nem kell kard, nem kell guillotine, ezt tenni fogja a
forradalom szelleme.
A keresztyén vallást nem fegyver terjeszté el a világon,
forradalom volt az is, mit az a földön, az égben és a föld
alatt előidézett, csatát vívott emberekkel, ördögökkel és
hamis istenekkel, csatát magával a halállal és győzött,
mert fegyvere a szent igazság volt.

A hamis istenek oltárán
kihamvadt a tűz, az ördögöket nem hitte többé senki, s a
halál fejéről leesett a korona. A halál megszűnt öldöklő
angyal lenni. Új élet angyala lett belőle. Mert úgy akarta
az örökhatalmú szellem.
E szent lélek újra eljöend!
Nem hoz magával semmi fegyvert, mint igazsága szavait. Nem öl meg senkit, de mindenkit újra teremt. A félistenekből egész emberek lesznek, s a késő utókor
bámulni fogja azon csecsebecséket, babonás népfétiseket, miket egykor a nép térdre omolva imádott.
Ha a nép ember előtt hajtja porba arcát, nem azt kell
porba sújtani, kit bálványul körülvesz, hanem őt kell
kiemelni a porból s tudtára adni, hogy ki asszonytól született, az nem isten, de nem is igavonó barom.
S ezt fogja tenni a forradalom.

Életképek 1848. május 18.
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NYÍLT SZAVAK HONUNK FIATALSÁGÁHOZ
Itt az idő, testvéreim, hogy elveinket kimondjuk.
Első volt szavunk a forradalom piacán, elsők valánk kimondani a jelszót: legyen szabadság!
És lőn szabadság…
Most, miután önerőnket ismerjük s benne bízhatunk,
tegyük, hogy ez egyesült fiatal erő honunknak mindég
jobb keze legyen, áldást hozó az igaz ügynek, romlást az
ellennek.
Két fegyver van kezünkben: a sajtó és a kard. Az igaz
honfitűz, mely e kettőt kezeinkbe adá, egyszer meggyújtva, nem fog kialunni többé, hanem napként fog
égni a haza egén, hogy világot és meleget árasszon
széjjel.
A holtak föltámadásának napja eljött.
A századoktól eltemetett nemzetdicsőség s a börtönben
tartott szabadságérzet voltak e halottak. Most ne keressétek őket sírjaikban, ők feltámadának.
A magyar nemzet ismét dicső és szabad!
Magyar hang, magyar nemzeti szín, magyar érzelem
minden ajkon, minden lobogón, minden kebelben.
Választottaink a belrend, dandáraink a külnyugalom
fölött őrködnek, mi pedig lépjünk föl a szabad sajtó
terére s vegyük őrködésünk alá a szellemet.
A szerkesztőség ezennel tért nyit minden, a szabadság,
emberiség és haza ügyeit érdeklő nyilatkozatoknak, melyek a fiatalság kimondott elveivel megegyeznek, bárkitől jöjjenek is azok.
Legelsőbben felszólítunk minden hazafit, hogy a nemzetőrség zászlói alá gyülekezni siessen. Mert minden
eddigi győzelmeink biztosítéka egyedül csak a fegyveres
önerő, s nem tudjuk, hogy mely percben leend rá szükség?
A nép legyen bizalommal választottai iránt, ezek pedig
tartsák e bizalmat minden egyéb megtiszteltetésnél becsesebbnek, s a nép érdekeit sehol és soha el ne felejtsék.
Igyekezzünk honunk idegenajkú fiatalságát magunkhoz
testvéri kapcsokkal csatolni, rontsuk le a századok óta
keblünkben megkövesült választófalat, mely bennünket
rokonainktól eddig elkülönzött, s fogjunk kezet mindenkivel, kinek jelszava a szabadság.
Irtó háború minden hiúságnak! Az embert nem a ruha
teszi többé, hanem ami keblén belől van; szoktassuk
hozzá a népet, hogy az egyszerűséget kezdje el szeretni.
A nemzetőrség öltönye legyen egyszerű, s viseljük azt
büszke önérzettel mindenkor és mindenütt. Az „arszlán”
szó ne legyen ismert fogalom többé. Legyen mindenki
annyi, mennyit a haza előtt ér.
Magánkötelességeinket a forradalom ideje alatt se
feledjük el; mihelyt a kardot letettük, térjünk napi mun-

káinkhoz s adjunk példát a népnek, mint tettük a
forradalom kikiáltásakor.
A sajtószabadságot ne használjuk személyeskedési célokra, legyen előttünk szent és isteni minden, minek
neve szabadság.
Ezért komolyan megrójuk mindazokat, kik jelen időben,
midőn az izgatott kedélyeket a rend és béke eszméire
kellene téríteni, a vak lázadás üszkét szórják a nép közé,
kik a népet a fegyveres katonaság ellen bujtogatják, kik
a kasztákat egymás elleni irigységre költik, s kinyilatkoztatjuk, hogy mi egyéb ellenséget nem ismerünk, mint
kik kitűzött jelszavainkat tiszteletben nem tartják.
Ezen jelszavak: „béke, egyenlőség és szabadság!”
Ellenségeink tehát, kik a véres lázadásra izgatnak; kik
ahelyett, hogy a nép választmánya által adja tudtára
akaratát az igazgató választmánynak, tömegestül „via
facti” akarják azt a síkra vezetni.
Kik a hon lakosai bármely osztályának a nemzetőrségből
leendő kirekesztésére munkálódnak. Kik a zsidók ellen,
mely osztály a forradalom leghevesebb percében erősen
részt vett a tett mezején, a polgárok között izgatnak, és
viszont; kimondtuk az egyenlőség elvét, különbséget
ember és ember között csak a jellem és becsület tisztasága tesz; ezek fölött határozni ott van az osztályozó
választmány, mely mindazoknak, kik a nemzetőrségnek
becsületére nem lennének, fegyvert adni nem fog. A
szabadság jótékonysága alól senkit kizárni nem szabad;
ezen idő az, mikor egymásnak minden ellenszenvet,
minden eddigi botlást és sérelmet meg kell bocsátanunk;
ezen idő az, melyben a régi fogalmak halomba vannak
döntve, s új évszak kezdődik, mely a múlt vétkeinek
sírja fölött emeli az emberiség nevében oltárát.
Vége a kasztagyűlöletnek! Kiket a régi fogalmak korhadt
omladékainak pártolói maguktól elüldöznek, azokat mi
fogadjuk védelmünk alá, és esküdjünk pártfogást mindennek, ami elnyomott, üldözött és méltatlanul bántott.
Az üldözöttek asyluma a mi körünk legyen. S legszebb
diadalunk legyen az, hogy mindenki, ki méltatlanul
nyomva érzi magát, hozzánk jő, bántalmai orvoslása
végett.
Az elmúltakért semmi szemrehányás! Március 15-én az
egész haza újjászületett, vele együtt minden egyes hazafi.
Legyen gondunk a jövőre, ne a múltra.
Egyenlőség, szabadság, testvériség!
Éljen a haza!

Életképek 1848. március 18.
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Napról napra

TÉLUTÓ
Aznapra mindenki szép tavaszt várt – de a hó nemigen törődött ezzel. Először csak szerényen, halkan, aztán
egyre sűrűbb zuhatagban esni kezdett, beborítva mindent és mindenkit.
Egykedvűen ballagtam az úton. A hirtelen visszatérő hidegben eltűntek az emberek az utcáról, a madarak az
ágakról, a vastagodó fehér lepel elfedte a hangokat és minden gondomat. Miközben az összetorlódó hóban gázoltam
és magamban azt számolgattam, mikorra olvad el, hogy folytathassam tavaszi életemet, tekintetem a felém
bólintgató ágakra tévedt. Fakószürke gallyak, fehér csipkepamacsokkal terhelve. – Milyen szép is ez! – ötlött fel
bennem, aztán, szinte ösztönösen, gyorsan igyekeztem elhessegetni a magamban banálisnak titulált gondolatot. Hát
igen: a dolgok ékességét megcsodálni a maguk természetes valójában, ez nemigen jellemző a ma emberére. A hó
meg csak esett tovább rendületlenül, nem zavartatva magát az én gondolati csavarjaimtól. Hullott, hullott, és
felékesítette a tetszhalálba süllyedt természetet. Akár az isteni kegyelem. Betakarta a már rügyezni készülő
ágacskákat – és befedte a látszólag teljesen elszáradtakat is.
Ó Égi Naivitás! – Hiszen legalább a negyede már nem fog kizöldülni! Én csak tudom… Néha
legszívesebben én magam irányítanám a havazást: ide ess, ide ne… Lekapargatnám a fehér bársonyt, hogy felfedjem
az ágak hibáit: - Na ugye! Én megmondtam. Vagy indulatosan leráznám a hótakarót az életképtelen gallyakról: –
Ugyan, Uram! – Erre már nem érdemes!... És csak lassan veszem észre, hogy eddig életerős karjaim élettelenül
hanyatlanak le és már csak száraz nyúlványként fityegnek oldalamon.
De a havazás nem áll meg. Hull, csak hull, meggyönyörködteti az emberek szemét, megvédi a még
felkészületlen növényeket – és „nem tér vissza eredménytelenül, hanem bevégzi, amiért küldetett.” Az ágvégek
pedig bátortalanul, de kíváncsian kandikálnak ki a hó alól.
Hátha mind kihajt majd.

Bánfalvi Bella

TAVASZODIK
Bizony, olyan időket élünk, hogy egyik nap hópaplan alá rejtőzik a táj körülöttünk, másnapra nyoma sincs a
hónak, s a földek feketén nyújtóznak a napsugár simogató tenyere alá.
A bokraink, kicsit megszédülve a csélcsap, se ősz, se tél időjárástól évek óta, karácsony idején duzzadó
rügyeket hintáztatva tekintgetnek az ünnep elé, elirigyelve mellettük magasodó fenyőink örök zöldjét.
Most tavaszi a hónap, de tegnap nagy pelyhekben hullt a hó; megcsodálhattuk szabad szemmel a soha nem
ismétlődő mesteri mintázatot – ma lábunk alatt locspocs, felettünk aranyló sugár tűz a tisztára söpört kékségből.
Böjti szelek orrunkba télillatot sodornak, ám a könnyelműn tavaszi ruhába öltözött piciny növénykék táncra
készülődnek. Szél úrfi pördül a kertek felett, moccan ezer élet, ébredezik fűszál és levélke, integetnek apró élelmes
gyomok, piciny hóvirág billenti kalapját, kankalin mosolyog szélesen, nárcisz áraszt illatfolyamot. Cicáink
szerelmes szédülten csavarognak, és madár visszatér rendbe tenni télzilálta fészkét.
S a víz, az éltető, csepeg, csurran, csacsog, folyik az ereszről, csatornából zubog, hegyoldalakon csermelyek,
kis folyók szaladnak anyjuk ölébe.
Tavaszodik. Visszavonhatatlanul. Ki-ki rendje szerint, élni akar. Tél búját felejti, fényben nyújtózik,
mosolyog a világ.

Nagy Angela
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Az igazi ki ncs nem földi,
hanem mennyei
Véget ért a farsangi időszak, a mulatságok ideje, s az idén már korán
beköszöntött a Nagyböjt, a bűnbánat és lemondás ideje, amely
Hamvazószerdával kezdődik. A katolikus egyház rendelése szerint
Hamvazószerdán és Nagyböjt minden péntekjén a hívek háromszor
ehetnek, egyszer lakhatnak jól, és a hús tilos. Ez vonatkozik a 14-60
éves korosztályra, kivéve, ha beteg valaki. Ilyenkor testben és
lélekben felkészülünk legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra, Jézus
Krisztus feltámadásának ünnepére.
Ez az időszak a legalkalmasabb arra, hogy megszívleljük Máté
evangéliumából Jézus szavait: „Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a
földön, ahol moly rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a
tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is.” [6,19-21]
Jézus Krisztus az anyagi értékekről beszél, a földi javak mulandóságáról, hiábavalóságáról, és ezzel szemben az örök értékek fontosságára hívja fel figyelmünket.
A mai kor emberének sajnos a földi értékek jelentenek mindent, a
pénz szeretete mindennél előbbre való sok ember számára. Pedig ha
elolvasnák a Példabeszédek könyvét, az felhívja a figyelmet a
becstelenül jutott pénz által a bűnnel szerzett gazdagságnak a következményeire: „Jobb a szegény, ha tisztességben él, mint aki rossz úton
jár és gazdag.” [28,6] és „Aki sanda szemmel mohón vagyonra tör,
nem látja előre, hogy nélkülözésre jut.” [28,22].
Ember, Istentől kaptál szabad akaratot, te döntöd el, hogy adományát
jó vagy rossz célra használod! Ne aggódj, mert Isten mindig gondoskodik az Őt szerető és követő emberekről a világ
minden táján. Aki feddhetetlenül él, az segítséget kap, de aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik. Ne a földön, hanem a
mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, és ne feszítsétek túl a húrt, mert könnyen elpattanhat, és akkor már semmit
sem lehet tenni.
A böjti időszak tanítson meg az önfegyelmezésre, amikor a lélek
Nagypénteki meditáció
harcol a test ellenében, és a testi vágyak kielégítése helyett a
lelkiek felé fordulunk; és ez nem pénz kérdése. Szükségünk van
a becsülettel megkeresett pénzre életünk fenntartására, de ezt
Sokan nem ismernek még, megváltó Uram,
sohase tévesszük össze a gátlástalan pénzszerzéssel.
Mert ők gondolkodni csak emberi ésszel tudnak.
Tudjunk lemondani önmagunkról másokért, amit egy magasztos
Nem tudják felmérni, mily nagy vagy és hatalmas,
célért, Jézusért teszünk. Érte, aki feláldozta életét, hogy minket
Ég és föld előtted térdet hajtanak.
megváltson. Szenvedett, pedig bűn nélkül való volt, teljesítette az
Atya akaratát értünk, bűnös emberekért. Gondolkodjunk el ezen,
Nem tudják felfogni, hogy nem vagy látható,
testvéreim, és ráébredünk, a mi szenvedésünk Jézuséhoz képest,
Csak az anyagban hisznek, ami tapintható.
mint csepp a tengerhez. Viszont ha követjük Őt a keresztFélrevezették őket hazug társadalmak,
hordozásban, földi életünk után, reménységünk szerint, kitárul
Egyedül nem lelik a kivezető utat.
előttünk az örök élet kapuja.
Aki elmulasztotta a Nagyböjtben a bűnbánat gyakorlását, kezdje
A mi dolgunk, hogy őket felvilágosítsuk,
el a Húsvéti időben vagy az év bármely napján, csak jusson el
Nekünk, hívőknek nem szabad meghátrálnunk.
minél előbb az Isten felé vezető útra. XVI. Benedek pápa is
A Szentlélek kegyelmével felfegyverkezve,
felhívta a figyelmet korunk „egyházi analfabétizmusára”, ezért fel
Segítsünk a hitetlenek megtérítésében.
kell világosítani a tudatlan híveket. Elszomorító, hogy valaki
időnként, nem rendszeresen betéved a templomba, és gyónás
Tán csak arra várnak, hogy beszélgessünk velük,
nélkül szentáldozáshoz járul. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni:
Ismertessük meg az Úr szenvedéseit.
érvénytelen és bűn! Az Úr ismételt megalázásáért nem itt a földön,
Értük is vállalta a rút kereszthalált,
a mennyben felelnek. Érdemes ezen elgondolkodni. S főleg azon,
Köszönjék meg a nékik is nyújtott megváltást.
két urat nem lehet szolgálni. Vagy a teremtő Istent vagy a
mammont. Senkit sem szeretnék megbántani, csak fel szeretném
Nagypénteken mindnyájan imádkozunk értük,
hívni erre a figyelmet.
S a Szentháromság segítségét kérjük.
A megértésben bízva, kívánok mindenkinek kegyelemmel telt,
Ne éljen senki Isten megismerése nélkül,
áldott Húsvétot, sok szeretettel:
Őt megismerni, szolgálni, ez lesz üdvösségünk.
Gömöriné Fajta Anna
Kép: Krisztus elesik a kereszttel,
MS mester táblaképe, 1506
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AKIK AZ ÚR JEGYEIT VISELIK
Nagyböjt idején Jézus feltámadására készülődve testünk, lelkünk megtisztulásával fejezzük
ki hitünk mélységét, az Úr iránti szeretetünket. A szigorúbb böjti étrend testünk belső
megtisztulását célozza, az ima, a szertartásrend betartása lelkünk megtisztulását szolgálja.
Az elmélkedés is hozzásegít ahhoz, hogy tiszta lélekkel várjuk a Húsvétot, szent életű
elődeink példája kapaszkodót, támaszt jelenthet számunkra azon az úton, amelyet ilyenkor
bejárunk a bűnbánatban és engesztelésben.
A krisztusi szeretet és odaadás példáját állítják elénk az Egyház által is hitelesnek elismert
stigmatizáltak, akik olyan határtalan szeretettel élték át Jézus kínszenvedéseit, hogy
méltónak találtattak arra a kegyelemre, testükön megjelenhettek az Úr sebei.
A stigma szó a görög 'szúr' vagy 'döf' jelentéséből származtatva eredetileg azokat a jegyeket
jelentette, amelyeket állatok bőrén ejtettek – szúrtak, döftek, hogy azonosíthatóak legyenek.
Később, az ókorban a rabszolgákat és katonákat jelölték meg, vagy a megszégyenítés
jeleként bűnösöket bélyegeztek meg. A kereszténység története során Szent Pál apostolnak a
Galatákhoz írt első levele nyomán jegyekkel ellátottaknak, azaz stigmatizáltaknak nevezik
azokat, akik testükön viselik Jézus sebeit: „Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget
nekem, mert Jézus jegyeit viselem a testemen” (Gal 6,17).
A stigmák megjelenhetnek Jézus öt szent sebe helyén, a kéz- és lábfejen, illetve a mellkason, vagy lehetnek kálváriájának
bármilyen testi nyomai: vér verítékezése, a töviskorona okozta sebek, a kereszt súlya által hagyott nyom a vállakon vagy
az ostorozás jelei. Ezek a jegyek lehetnek láthatóak vagy láthatatlanok, orvosi magyarázat nélkül jelennek meg vagy
tűnnek el, rendszerint rendkívüli fájdalommal járnak, és gyakran a szenvedéstörténet óráiban jelentkeznek, csütörtöktől
péntekig.
Assisi Szent Ferencet tartják az első stigmatizáltnak, akiről ferences testvérei jegyezték fel, hogyan kapta meg őket, és
aki titkolta jegyeit, így azok csak halála után váltak köztudottá. A szent legendája megörökítette ezt az eseményt:
„Mikor a csodálatos látomás eltűnik, Szent Ferenc szívében a túláradó gerjedelem és az isteni szeretet tüzét, testében
pedig Krisztus kínszenvedésének csodálatos képét és pecsétjét hagyja. Minek okából kezein és lábain azonnal feltűnnek
a szegek nyomai úgy, ahogyan a szeráf képében megjelent keresztrefeszített Jézus Krisztus testén látta. Kezei és lábai
eszerint közepükön szegektől általütötteknek tetszenek. A szögek feje a tenyereken és a lábfejek felső részén
domborodik, hegyük a kézfejeken és a talpakon van s a húsból kinyúló részük annyira visszahajlott, hogy
görbületeikbe, mint valami gyűrűbe, az ujjat könnyen be lehetne dugni. A szögfejek kerekalakúak és feketék. A
jobboldalon hasonlatosképpen egy forradatlan piros és véres lándzsaseb jelenik meg, mely
utóbb Szent Ferenc szent melléből gyakran vért szivárogtat s csuháját és alsóruháját is
összevérzi.''
A stigmatizáció tényét bizonyítja egy ereklyeként tisztelt lapocska, amely megörökítette
Szent Ferenc kézírásával azt a dicséretet, amelyet a szent az isteni kegyelem megszerzését
követően, az élmény felkavaró hatására írt, és amelyhez a szent hű krónikása, Leó testvér
megjegyzést fűzött:
,,Szent Ferenc két évvel halála előtt Alverna hegyén negyvennapos böjtöt tartott Isten
Anyja, a Boldogságos Szűz Mária és Szent Mihály arkangyal tiszteletére, Nagyboldogasszonytól Szent Mihály ünnepéig. És az Úr keze érintette őt: a szeráf megjelenése és a vele
való beszélgetés és Krisztus sebhelyeinek testébe nyomása után a túloldalon olvasható
dicséretet készítette és sajátkezűleg leírta, így adván hálát Istennek a vett jótéteményért.”
Kép: A Szent Ferenc kézírását őrző lap
Szent vagy, egyetlen Úristen,
ki csodákat művelsz.
te vagy reményünk és vigasságunk,
Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy az igazságosság,
te vagy a mindenható király,
te vagy a mértékletesség,
Szentséges Atya, ég és föld királya.
te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.
Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene, Te vagy a szépség,
te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
te vagy a kedvesség,
az Úr, az élő és igaz Isten.
te vagy védelmezőnk,
Te vagy a szerelem, a szeretet;
őrállónk és oltalmazónk;
te vagy a bölcsesség,
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
te vagy az alázat,
Te vagy a reményünk,
te vagy a türelem.
te vagy a hitünk,
te vagy a szépség,
te vagy a szeretetünk,
te vagy a kedvesség,
te vagy minden édességünk,
(A fölséges Isten dícsérete – Szent Ferenc)
te vagy a biztonság,
te vagy a mi örök életünk:
te vagy a megnyugvás,
Nagy és csodálatos Úr,
te vagy az öröm,
mindenható Isten, irgalmas Üdvözítő.
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A történelem során magyar stigmatizáltakat is számon tartanak, elsőként közülük Magyar Boldog Ilonát (1200 k.-1270 k.),
a veszprémi domonkosrendi apácazárda prioráját, akiről azt tartják, hogy hét évig Árpád-házi Szent Margit nevelője is
volt. Boldog Ilona halála előtt nem sokkal jelentkeztek testén az Úr jegyei, ezt rendnővérei eskü alatt tanúsították.
Az elkövetkező évszázadokban számos stigmatizáltat tartanak számon; Boldog Magyar Ilona, Sziénai Szent Katalin,
Casciai Szent Rita, Boldog Emmerich Katalin, Galgani Szent Gemma, Pietrelcinai Szent Pio csupán néhány azok közül,
akik a stigmák kegyelmében részesültek.
A vérző sebeket feltáró egyéneket azonban érthető szkepticizmussal kezelik, az egyház több esetben is leleplezett
csalókat. A hiteles, isteni eredetűnek tartott jegyeket viselő szentéletűek a legtöbb esetben alázattal igyekeztek titokban
tartani fájdalmas jegyeiket, elrejtve a sebeket a kíváncsi szemek elől. Sziénai Szent Katalin (1347-1380) stigmái kérésére
láthatatlanok voltak, 1375-ben kapta meg azokat, és élete végéig hálával és odaadással viselte őket.
Casciai Szent Rita (1381 k.-1447) Jézus koronája egyetlen tövisének fájdalmas jegyét viselte
homlokában, mely elmérgesedve riasztó szagot árasztott, elzárva őt az emberektől, és élete során
csak egyszer tűnt el, amikor egy zarándoklat során Rita könyörgésére csupán a fájdalom maradt
meg. Ő egyike azoknak, akiknek teste kiváltságként haláluk után is megmaradt, romlatlan
porhüvelye ma is látható Casciában.
Boldog Emmerich Katalin (1774-1824) egyszerű németországi parasztemberek leányaként lett
ágostonrendi apáca. Gyakori betegeskedése idején Krisztus kínszenvedéséről elmélkedett, és
látomások közben kapta meg testén Jézus szenvedésének jegyeit. Látomásait, elmélkedéseit
lejegyeztette, és A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése című írásában részletesen leírta stigmái
kialakulásának történetét.
„Három nappal volt újév előtt, körülbelül három óra délután. Jézus szenvedéseiről elmélkedtem és könyörögtem,
engedje szenvedéseit nekem is éreznem, s elimádkoztam öt Miatyánkot, öt szent sebe tiszteletére. Kitárt karokkal
feküdtem ágyamban. Ekkor nagy-nagy édességet éreztem és végtelen szomjúságot Jézus fájdalmai után. És erre valami
fényt láttam leereszkedni reám; felülről jött ferdén. Egy megfeszített test volt, teljesen élő és átlátszó, kitárt karokkal, de
kereszt nélkül. A sebek fényesebben ragyogtak, mint a test; öt dicsfény még erősebben tündökölt ki az egész glóriából.
Egészen el voltam ragadtatva és szívemben nagy fájdalom kavargott, de édességgel párosulva abban a vágyban, hogy
Megváltóm szenvedéseit vele együtt érezhessem. És míg epekedésem Jézus kínjai után sebeinek megpillantásakor még
jobban fokozódott és mintegy kezemen, lábamon és oldalamon át keblemből előtörve az ő szentséges sebeiért esedezett:
a látománynak először kezéből, aztán oldalából, végül lábából hármas piros sugarak lövelltek elő, alul nyílban
végződve, kezem, oldalam és lábam felé. (...) A kereszt a mellemen már rég megvolt; Szent Ágoston napja táján kaptam;
kitárt karokkal térdeltem és Jegyesem nyomta azt oda. Miután megkaptam a sebeket, testemben erőszakos változás
ment végbe. Éreztem, hogy vérkeringésem egészen megfordul és fájdalmas vonzódással ezek felé a pontok felé
áramlik.”
Különös módon a huszadik században megnövekedett a stigmatizáltak száma, mintha a tudomány, a technikai fejlődés
száz évében nagyobb, égetőbb szükség lenne azok közbenjárására a bűnös emberiség megtisztításában, akik engesztelésül
vállalták Jézus fájdalmait.
Közülük az egyik legkülönösebb az olasz Galgani Szent Gemma (1878-1903), akinek sebei az
orvosi vizsgálatok előtt mindig eltűntek. Szentté avatásának vizsgálatai azonban bebizonyították,
hogy az önkezűség, a hamis szándékosság teljesen kizárt az esetében. Gemma, vagy, ahogy később
nevezték: az Egyház ékköve, mélyen hívő szülők gyermekeként árvaságra jutva, mindössze tizenkét
évesen hét testvérének viselte gondját, és súlyos betegsége ellenére mindig szeretettel és
együttérzéssel bánt a szegényekkel és elesettekkel. Csendes és bensőséges lelkiséggel gazdag élete
fordulópontját az 1899-es év Szent Szív ünnepének előestéje jelentette, amikor egy belső hang
jelezte számára, hogy hamarosan különös kegyelemben részesül.
Nem sokkal később jelentkeztek kezén és lábán a stigmák, amelyek éveken keresztül rendszeresen
visszatértek csütörtök esténként, és a szaggató fájdalom és vérzés egészen péntek estig vagy
szombat reggelig megmaradt, hogy akkor eltűnjön, fehér heget hagyva hátra. A stigmák élete utolsó
három évében tűntek el, amikor gyóntatója és lelki atyja tanácsára forró fohászokban kérte a jegyek
gyógyulását; a fehéres hegek azonban haláláig megmaradtak a bőrén.
Pietrelcinai Szent Pio atya talán a huszadik század legismertebb stigmatizáltja. Kisgyermekként szülei gazdaságában állatokra vigyázott, egy ilyen alkalommal egy ferences rendi
atyát megpillantva határozta el, hogy ő is szerzetes lesz. A vérző stigmákat 1918-tól viselhette,
és állította, hogy csodás szívcserét is megtapasztalt. (A szívcsere a misztikus jegyességet
kísérő élmény, a Jézussal való egyesülés mély átélése.)
Egy látomása során Jézus feltárta neki, hogy a sebek fájdalmát ötven éven keresztül fogja
viselni, és valóban, a sebek csak 1968-ban bekövetkezett halála pillanatában tűntek el testéről.
Szent életútjához csodás gyógyulások, ésszel felfoghatatlan jelenségek kötődtek, azt tartották
róla, hogy bilokációra is képes, testi mivoltában két helyen is megjelenhet. Így látogathatta
meg Mindszenty bíborost is börtönébent, és segítette, hogy a bíboros hozzájuthasson az
olyannyira áhított Oltáriszentséghez.
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Mark Rupnik szlovén jezsuita művész ezt a jelenetet is megörökítette a Szent Pio tiszteletére emelt templom mozaiksorozatában, amelyet a Szentatya 2009-ben áldott meg. A Vatikáni Rádiónak adott bensőséges hangú nyilatkozatában a
jezsuita művész beszélt arról a kegyelemről, amelyben ő maga is részesült az alkotás létrehozása közben.
Kép: Szent Pió látogatása Mindszenty bíborosnál

„Az egyetlen téma, amivel nem boldogultam, Pio atya bilokációinak témája. Mert ha
valaki végignézi a mozaikképeket, láthatja, hogy ezeken az eredeti történések nem
önmagukban, hanem teológiai, biblikus vagy liturgikus összefüggésrendszerbe
foglalva jelennek meg. Ezért nem akartam a bilokációt két Pio alakkal ábrázolni, de
nem találtam más megoldást. El is keseredtem, mert annyi kegyelmet kaptam ehhez
a munkához, és már majdnem befejeztem az összes többi jelenetet, mikor ez az egy
falrész még üresen állt.
Akkor az egyik kapucinus szerzetestől elkértem Pio atya bilokációinak anyagát, hogy
újra elolvassam. Ő adta azt a tanácsot, hogy ne a már ismert eseteket nézzem át,
hanem a szenttéavatási akták másolatában olvassam el mindegyiket. Amikor eljutottam a Mindszenty bíborosnál tett börtönbeli látogatásához, elállt a szavam, mert
ez teológiailag különbözött az összes többitől. Pio atya maga vallotta be, hogy
többször is meglátogatta ezen a kegyelmi úton a magyar prímást, de az egyik ilyen alkalommal magával vihette a
szentmise bemutatásához szükséges kellékeket, ami első olvasásra felfoghatatlannak tűnt. Hiszen a bilokáció a
Szentléleknek a feltámadásba vetett hit megerősítését szolgáló kegyelmi adománya, a feltámadásra rendelt test kettős
megjelenése, nem pedig tárgyak megkettőződése. Kiderült az aktákból, hogy a bíboros rosszul volt, és nagyon szeretett
volna szentmisét bemutatni, de fogvatartói ezt megtiltották. Imáiban kérte Pio atya segítségét. A különleges tehát az,
hogy mivel a bíborosnak ez a rendkívüli lelki szükséglete támadt, egy rendkívüli bilokációra kerülhetett sor: Pio atya
elvihette neki az Eucharisztiához szükséges anyagokat is.”
Pio atya a több különös kijelentést is tett a magyarokra vonatkozóan, az egyik szerint:
„Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert
általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a
magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”
Másik különös megjegyzése a hozzá elzarándokoló magyarokhoz szólt: „Minek jönnek ide Magyarországról? Van
maguknak is stigmatizáltjuk: Galgóczy Erzsébet.”
Stigmatizáltunk, Galgóczy Erzsébet (1905-1962) is egyszerű, ám mélyen vallásos szülők
gyermekeként látta meg a napvilágot, születése előtt édesanyja őt Máriának ajánlotta.
Galgóczy Erzsébetet a betegség már kisgyerekként legyűrte, 1920-tól pedig élete végéig ágyhoz kényszerítette. Látomásaiban Szűz Mária segítette és irányította, eltöltötte szívét az Úr
utáni vágyakozó forró szeretettel. A stigmákat 1929-ben Nagyboldogasszony napján kapta meg
kezén és lábán, homlokán pedig Karácsony éjjel. Élete eseményeit, Jézus szent anyjával való
bensőséges találkozásait lejegyezte. Álljon itt most egy részlet naplójából, amely annál
megrázóbb, hogy tudjuk, a világégés iszonyatát átélve, az ország leghevesebb bombázásakor,
szeretteit és az országot is féltő aggodalom közben szorongó szívvel emésztette a kérdés: miért
nem láthatta Máriát már egy hete?
Kép: Galgóczy Erzsébet

Erzsébet naplójából: (1944) Október 16. Hétfő
Mária úgy látszik, végleg magamra hagyott, minden epedő vágyam és forró könyörgésem dacára nem láttam Őt 7-e este
óta. Pedig mindennap nehezebb a testi-lelki szenvedés is! Az ágyúzás még mindig tart, a pincéből csak rövid időre
tudnak feljönni. Én 8-a óta nem láttam a jó Isten napját. A láz teljesen elgyengített, nagyon erőtlen vagyok. Két nap óta
szakadatlanul hányok. Enni egy falatot sem tudok, mindig csak vizet kérek. De ha egy pár kortyot iszom, mikor
felmelegszik a gyomromban, azonnal hányok. Az egész testem csupa láz és sepsis. A lábam sebeimben szinte hemzseg a
kukac. Semmit sem tudok ellene tenni, nincs kötszer, nincs gyógyszer, még egy lázcsillapító sincs, de Jézust és Máriát
szeretem, mint még soha! Szenvedéseimmel a szeretetem is fokozódik. Vajon látja-e Mária, hogy mennyire szeretem Őt?
És látja-e emésztő vágyódásomat? Sokszor korholom magam epedő vágyam miatt, hiszen Máriát is feláldoztam, akkor
fel kell áldoznom vágyódásomat is. El is mondom – csak a jó Isten tudja hányszor – felajánlásomat! Ajkaimmal folyton
mondom, csak a szegény szívem remeg az emésztő vágytól. Soha nem tudtam elképzelni, hogy így lehet vágyakozni
szeretet után? De talán így tudom megérteni Jézus ötödik szavát a kereszten: „Szomjúhozom”. Igen, Ő a lelkeket
szomjazta és én is majd meghalok a vágytól Jézus, Mária szeretete után.
Gyakran felajánlom szenvedéseimet, és bár néha azt hiszem, egy perc múlva már nem bírom tovább a szenvedéseket, de
azért folyton mondom, ha úgy látod Jézusom, hogy még bírom, akkor kérek még többet. Péntek óta elhatároztam,
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mindennap elmondom a Tedeumot – hálaadásképpen a kapott szenvedésekért. De csakugyan van-e értéke az én
szenvedésemnek? Fel tudom-e úgy használni, hogy Jézusnak csak parányi kedve is telne benne? Nem-e értéktelen
silány valami lesz így Mária nélkül?
Mennyi kísértés kínozza néha lelkemet! – De nem, ez
Galgóczy Erzsébet: HUSZONHAT ÉV
mégsem lehet! Kell, hogy Jézus lássa jó szándékomat, és
(Betegségem 26. évfordulóján)
nagy-nagy szeretetemet, akármilyen parányi vagyok. –
Öt napig feküdt szegény katona az utcán, míg végre irgalmas
Te vagy életemnek szent igenje,
lelkek eltemették. Nem volt koporsója, nem szentelte be senki,
Gyermeki lázongásomnak elpihent csendje.
nem kapott áldást, de én lélekben naponta többször
Termékenyítő gazdag béke,
fölkerestem a sírját és imádkoztam érte. Jézusom, kell, hogy
Szenvedő lelkemnek áldott menedéke.
irgalmazz neki! Vidd magadhoz, szívesen vállalom helyette a
Hitet adó mélységes nagy Jóság,
tisztítótűz szenvedését, de neki irgalmazz! –
Áldozatra serkentő valóság.
Szombaton újra hevesebb lett az ágyúzás és majdnem 10
Forrás, melyből merítek minden jót és szépet,
percenként jöttek a repülőgépek bombázni. Kétségbeesve
Éretted érdemes szenvedni…26 évet…
jajgatott mindenki a pincében a félelemtől. Hiszen Szolnokon
én is sokszor éreztem félelmet a sziréna hangjára, és most,
Kicsi gyermek voltam, mikor Reád vártam,
amikor minden pillanat halálveszedelmet sejtet, mintha
A földre küldött kis parány,
Mária magával vitte volna ezt az emberi gyengeséget, a
Célt a szenvedésre Te adtál nekem,
félelmet. –
Addig csak voltam… de most Te vagy mindenem!
Vasárnap délelőtt újra fokozódott az ágyúzás, délután mindig
Minden kegyelemnek szent igenje,
hevesebb lett a harc. Nem tudtam, kit sajnáljak jobban, kiért
Földi bolyongásom elpihent csendje,
és miért is imádkozzam, hiszen mindkét fél meg van győződve
Veled együtt a Golgotát járom,
róla, hogy a legjobbat akarja. És Jézus is imádkozott
Míg Magadhoz emelsz, Jézus!... Boldogságom!
ellenségeiért is. Én is ezt tettem. Soha nem féltem tőlük,
éppúgy szívemből imádkoztam, mint az enyéimért. Jézus
Kisújszállás, 1946. március
tudja, miért engedte meg mindezt megtörténni. Jézus tudja,
hogy mindennap újra meghaltam volna szívesen, hogy ez meg ne történjen. De Jézus akarata mindennél szentebb
előttem.
Édes Máriám, nagyon kérlek, vigyázz szeretteimre, óvjad, védjed őket. Nagyon sokat gondolok szenvedéseim között
Marschall tanár úrra és pártfogoltjára: a grófra. Nagyon aggódom értük. Naponta százszor is Jézus és Mária drága
szent Szívének ajánlom őket, és Jenő kis testvéremet. Nagyon fájna, ha miattam nyugtalan lenne, vagy szomorkodna.
Legalább jól felhasználná szenvedéseit! Oh, de szeretném, ha megtanulná a szenvedés szeretetét.
Azt mondják, a város nagyon össze van rombolva. Rengeteg ház égett le, sokat a bombák semmisítettek meg. Két utca
házsora teljesen leégett. A mellettünk levő ház is égett az éjjel. Hajnalban, ahogy az ágyúzás kezdett csendesedni,
próbálták az itteni házbeliek is oltani, de megmenteni már semmit sem lehetett. Mindenfelé sok a halott, a lakósság
köréből is. Részben a bomba-találatoktól, részben az ágyúgolyók becsapásától. De halottakkal senki sem törődik, romok
alatt és az utcákon fekszenek.
Amint ezeket hallom, megelevenedik előttem az a kép, melyet Mária mutatott október 7-én éjjel. Itt is az utcán a fák
tövestől kitépve, villanyoszlopok derékba ellőve, a villanydrótok, mint kígyók tekergőznek az utcákon. Nagyon sok ház
romban és üszkösen, csak a falak maradtak meg. Mindenfelé pusztulás és rom. Fel lehet ezt még valaha építeni?
Mária, hogy fájhat a Te drága Szíved Országodért? Hiszen az enyém is majd beleszakad! – Vagy kivettél bennünket
Szívedből, oltalmadból? Nem, ez nem lehet soha! Te mindig Magyarország Nagyasszonya maradsz, ami jó Édesanyánk.
Magyarország a Te országod, könyörögj érte, Édesanyai Szíved minden szeretetével.
Hol vagy István Király? Téged magyar kíván! Hányszor könyörgöm naponta: Szent István, Szent Imre herceg,
Árpádházi Szent Margit könyörögj érettünk és édes hazánkért! –
Soha, soha nem tudtam volna még elképzelni sem, hogy ennyit lehessen egy embernek szenvedni. Nem egyszer
hallottam, amikor a házbeliek maguk között mondják, jobb lenne, ha meghalnék már. Hányszor vágyódtam sóvárogva a
halál után? Most minden szenvedésem dacára sem gondolok a halálra, mert semmi mást nem akarok, mint Máriának
engedelmeskedni. „Engesztelni” az utolsó csepp véremig! „Engesztelni”.
„A szeretet nem ismer határt” jelmondat vezette Galgóczy Erzsébet egész életét; naplójegyzeteinek részleteit ezen a címen
adta ki Kindlemann Károlyné, a Szeretetláng engesztelő imamozgalom létrehozója, Kiss Mária Hortenzia pedig „A
stigmatizált Galgóczy Erzsébet” címen megjelentette naplóját és rövid életrajzát, és ő fogalmazta meg a gondolatot, hogy
az Egyház gondoskodik majd róla, ha eljön az ideje.
A vérző sebeket viselőkre mindig is titokzatos jelenségekként, áhítattal vegyes csodálattal gondolunk. Az Egyház azonban
nem csupán a külső jegyek alapján ítél, hanem az egész egyéniséget vizsgálja, a belső tulajdonságokból, az életút
jámborságából, alázatosságából, a Krisztusi szeretet intenzitásából és a személy morális minőségéből állapítja meg a
stigmatizáltság tényét.
Közös jegye minden stigmatizáltnak az a forró szeretet és odaadás, amellyel az Úr fele fordulnak, és az az őszinte és
olthatatlan vágy, amellyel Jézus szenvedéseiben osztozni kívánnak.
Szentgyörgyi Georgina
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Wass Albert – E L M O N D J A A F A
– Hiába igyekszem már visszaemlékezni rá: nem tudom,
hogyan kerültem a városba. Él valami homályos sejtés
bennem arról, hogy valamikor vessző voltam, s valamikor mag voltam egy gyümölcsben. De ez nem biztos.
Biztos csak az, hogy itt élek a városban, hosszú-hosszú
idő óta már, sok hideg és sok meleg óta, csonkán és
nyomorúságosan, s hogy már nem sokáig élek, az is
biztos.
– Sok mindent éreztem, amióta itt vagyok, jó rezgéseket
és gonosz rezgéseket. Éreztem házakat és tornyokat
épülni. Éreztem állatokat és embereket, tüzeket és
árvizeket, és mindez úgy egybefolyt bennem, mint
ahogy a napkelték és a napnyugták egybefolynak, kezdet
és vég nélkül, véghetetlen sorban.
– De éreztem közben egyszer, valamit. Valami mást is.
Valamit, ami történt. Ami lépcsőt vájt az időben, és
fölülemelkedett azon. Valamit, ami nemcsak körülöttem,
de bennem is történt, és ami azóta úgy él tovább, mint
egy nyom, amelyik vezet valahova.
– Egy ember jött be a városba.
– Hogyan fejezzem ki? Már sok mindenféle embert
éreztem magam körül. Vígat és szomorkodót, jámbort és
gonoszat, alázatosat és kevélyt. De ez más volt. Még
csak az első rezgései értek el hozzám messziről, s már
tudtam – ez Ő. A testvér. A legidősebb köztünk. A
legidősebb testvér. A király. Nem a város királya, nem is
az emberek királya. Mindnyájunké. Az első köztünk.
– Tavasz volt. Meleg hullámzott és nedvek áradtak.
Csupa lelkes sugárzás volt a föld. Ő úgy jött ebben a
sugárzásban, mint ahogy a nap jön föl a csillagok közé.
Egyszerre nem éreztem egyebet, csak Őt.
– Kimondhatatlan erővel áradt belőle a Nagy Titok. Jó
törvények tudása és gonosz, sötét törvények tudása. Ez a
kettősség sugárzott belőle, és mégsem volt félelmetes
vagy nyugtalanító ez a kettősség. Békességes volt. Erős,
biztos, nyugalmas sugárzás volt. Kicsit szomorú, mert a
gonoszság törvényeinek tudása is benne volt, de ugyanakkor végtelenül boldogító és örvendetes, mert a gonoszság törvényei mögött ott volt a Jó törvénye is, az
egyetlen végső és győzedelmes törvény.
– Az Idők tudása sugárzott belőle. Mindaz, ami jön.
Aminek jönnie kell, mert az ember megszegte a
parancsokat és a törvényeket, mert az ember megfeledkezett a feladatról, amit kapott, és letért a nyomról,
mely fölfele visz. Mérhetetlen szenvedések tudása sugárzott belőle, gyökérig megremegtető fájdalmak tudása.
Ölés és pusztulás tudása, gonoszságok és céltalanba
vezető makacs szándékok tudása, minden, aminek még
jönnie kell a Gonoszság törvényei szerint.
– Éreztem és megértettem mindent, ami belőle áradt.
Hogy ember támad ember ellen és nemzetség nemzetség
ellen. Hogy lesznek éhségek és döghalálok és földindulások, mindenfelé. És hogy mindez csak a nyomorúságnak a kezdete, mert megsokasodik a gonoszság, és a
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szeretet sokakban elhidegül. Sokan elárulják egymást és
gyűlölik egymást. És sok hamis próféta támad, akik
sokakat elhitetnek. És amikor a pusztító utálatosság
ellep mindeneket, akkora nyomorúság lesz a földön,
amilyen még nem volt és nem is lesz soha. És ha azok a
napok meg nem rövidíttetnének, senki sem menekülne
meg. De megrövidíttetik az az idő, a tiszták és
választottak kedvéért, akik tiszták maradtak a
förtelemtől és a gonoszságtól. A nap elsötétedik és a
hold nem fénylik, és a csillagok az égből lehullanak, és
az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik
majd a Jel az égen …
– Éreztem és megértettem mindent. És a leveleim
megremegtek és a virágaim becsukódtak, pedig még
nem volt este. Két állat is jött arra. Egy kutya és egy
szamár. És ők is megérezték mindezt és megálltak, és a
kutya szűkölni kezdett, és odaszaladt Hozzá, hogy
lefeküdjék a lábai elé, és a nyomát nyalja a porban.
– De az emberek, akik körülötte voltak, elűzték a kutyát,
és oldalba verték a szamarat. Ők nem érezték meg azt,
ami belőle sugárzott. Hitetlenség áradt az emberekből,
és megkeserítette a levegőt. Miket beszél ez a Galileabeli ember? – reszketett bennük a kérdés, és féltek tőle,
és nem érezték meg, hogy Ő a király.
– Nem hittek a gonoszság törvényeiben, amelyeknek
útjait járták, s mely utak a végső pusztulásba vezetnek
egykor, midőn majd a nap elsötétedik, és a hold nem
fénylik többé, és az egeknek erősségei megrendülnek. És
nem bíztak a Jelben, mely feltetszik majd akkor az égen,
hogy a választottakért megrövidüljenek azok a napok.
Nem hitték a rosszat, és nem bíztak a jóban. Emberek
voltak.
– Aztán továbbment. De a sugárzása ott maradt bennem
örök időkre, gyökerem mélyén, rügyeim csúcsán, a
levegőben és a vízben és a földben, mindenütt. És megtöltött örömmel, mert megéreztem a titkot, a Jó törvényét és a Jelt. És olyan volt ez, mint egy nyom, amelyiken majd valamikor elindulunk.
– Nehány nap múlva két ember jött. Nem éreztem
bennük egyebet, mint szolgai alázatot és tunya ostobaságot. Megálltak mellettem, aztán fűrész hasított a
törzsembe.
– Váratlanul jött. Mint minden, ami gonosz. Remegtem
és próbáltam megéreztetni velök azt, hogy fáj. Hogy
amit velem tesznek, az gonosz és igazságtalan. Hogy ez
a pusztulás, és hogy élni jó.
– Hiába volt. Lefűrészelték a törzsemet. A gyökerem és
a törzsem elváltak egymástól, és külön éltek, két
darabban. De tudtam, hogy ez rövid ideig tart, aztán
vége lesz. Törzsemben alvadtak már a nedvek.
– Azt a részemet, amelyik a törzs volt, elvitték magukkal.
Baltákkal vagdostak össze, szögeket vertek belém, s így
lettem kereszt. Éreztem a pusztulást magamban, a

2012. Húsvét
nyomorúságot, ami a gonoszság törvényéből fakad, és
csupa fájdalom voltam és keserűség.
– Aztán egyszerre csak megéreztem az Ő sugárzását. Ő
volt és mégsem Ő. A Jó Titok tudása összekeveredett a
Gonosz titok érzéseivel. Éreztem, hogy ott van a
közelemben és szenved, mint én.
– Aztán újra szegek hasítottak belém, és minden rostom
megrándult a kalapácsütésektől. És akkor egyszerre
megéreztem az Ő vérét. Rostjaimat áztatta és nedveimmel keveredett össze. Olyan volt, mintha valami
szomorú fényesség járt volna át, végigvilágította volna
minden sejtemet. Már nem fájtak a szögek, már csak azt
a világosságot éreztem, ami az Ő vérében volt.
– Hogy mi történt körülöttünk, nem tudom. Csak erre a
furcsa, szomorú fényességre emlékszem, mely forróbb
volt, mint a nap, és egyre emelkedett, egyre nőtt, és már
olyan volt, mint egy csodálatos torony, melegségből és
fényből való. Ő volt ez a fény és ez a melegség, ez a
felszabadító pompás növekedés. És én vele nőttem. Csak
nőttünk és nőttünk, és egyre magasabbak lettünk, és a
világ elmaradt alattunk, és valahol fent, egészen fent
beleáradtunk egy végtelen nagy puha fényességbe. És én
tudtam, hogy ez a Cél.
– És tudtam, hogy mindez azért történik velem, mert
hozzákötöznek a szögek, azok a rettenetes, gonosz és
fájdalmas szögek, eltéphetetlen erővel kötöznek hozzá,
és egyszerre valami szép és szelíd hálát éreztem, valami
békés szeretetet a szögek iránt és a kalapács iránt,
amelyik belém verte azokat a szögeket, és a balta iránt,
mely keresztet faragott, s a fűrész iránt, mely kettévágta
az életemet. És még az emberek iránt is, akik szolgai
alázattal és tunya ostobasággal mindezt cselekedték
velem.
– Aztán … annak a részemnek vége lett. Annyira
emlékszem csak, hogy a meleg és a fényesség egyre nőtt,
és már semmi sem fájt, és tudtam, hogy a Célnál
vagyunk. És lassan megalvadtak bennem a nedvek, és az
Ő vére is száradt. És ahogy száradt a vér, úgy nőttem a
fényességben Vele együtt, összeszögezve a szeretet által
a Jó Titka felé. És lassan derengeni kezdett bennem egy
halvány fölismerés, hogy mindez énérettem van. És
emellett a fölismerés mellett eltörpült minden más, a
fűrész és a balta, a szögek és a kalapács, és csak a
fényesség maradt, a Cél és Ő, aki eggyé lett velem.
Pedig én csak egy fa vagyok, és Ő ember, és azok között
is a legtöbb, a legidősebb testvér, a király.
– Mikor a furcsa álomszerű kábulatból magamhoz
tértem, itt voltam megint. Hogy mennyi idő telt el
közben, nem tudom. Tavasz volt újra és én egy rügyecske voltam, aki a csonk tövén kisarjadt. És újra
magam körül éreztem a világot, azt, amelyiket itthagytunk volt. A fényesség nélkül való világot, melyet
gonosz érzések rezgései töltenek meg, fűrészek zaja,
balták csattogása, melyet szögek hasítanak tele és
kalapácsok döngetnek, s mely a gonoszság törvényeinek
útján halad. És újra éreztem magam körül az embereket,
akik megtöltik ezt a földet fűrészekkel és baltákkal,
szögekkel és kalapácsokkal, és kereszteket faragnak, és
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megölik azokat, akik a jó törvényét tanítják. És akik nem
hisznek a Jóban, és nem bíznak a Célban, és nem látják a
nyomot, pedig ott van előttük és fölfele vezet. És akik
miatt majd egyszer elsötétedik a nap, és fényét veszti a
hold, és lehullanak a csillagok, és megrendülnek az egek
erősségei. És akik miatt mégis feltűnik majd a Jel, hogy
utat mutasson a szabaduláshoz.
– Azóta sok tavasz telt már el. Házak épültek, és tornyok
épültek, házak dőltek össze és tornyok dőltek össze.
Emberek jöttek és mentek, mint ahogy jönnek és
mennek a szelek, amik semmit sem hoznak. Nemzetek
támadtak nemzetek ellen és országok országok ellen, és
lettek éhségek és döghalálok és földindulások mindenfelé. És mindez még a sok nyomorúság kezdete csupán.
Sok hamis próféta támadt, sokan elárulták egymást, és
sokan gyűlölték egymást. És mert a gonoszság megsokasodott, a szeretet sokakban meghidegült.
–És ama pusztító utálatosság maholnap ott áll már a
szent helyen, és reánk szakad a nagy nyomorúság,
amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és
nem is lesz soha.
– Érzem. És reszketek. És várok.

Kép: MS mester Keresztre feszítés, 1506
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A HIT ÚTJÁN JÁRVA JUTHATUNK EL
AZ ÖRÖK HÚSVÉTRA
Testvéreim Krisztusban!
Szokatlan húsvéti üdvözletet kapott egy plébános. Egy ismerőse lapot küldött neki, rajta ez a szöveg: „A
sírban már ne keress! A többiről kérdezd a barátaimat! – aláírás: Jézus”. Talán ez lehetett volna az első körlevele
hozzánk, ha egyáltalán akart volna ilyet írni feltámadása után. De nem akart, hanem rábízta az örömhírt és minden
földre hozott kincsét, hűségét, evangéliumát és szeretetét választottaira, az Egyházra és annak képviselőire, tagjaira,
akik századok és ezredévek múltán hamisítatlanul, hitelesen és megbízhatóan állítják: igenis Jézus él, és mi vagyunk
az ő tanúi!
Ha valaki ma, a kereszténység legnagyobb ünnepén veszi a fáradságot és elolvassa mind a négy evangélista
leírása szerint a Jézus föltámadásáról szóló híradásokat, annak szemébe ötlik a tény, hogy nincs bennük semmi
rendkívüli. Egyszerű, rövid, mondhatnánk szűkszavú tényközlések, melyek kiegészítik egymást. Semmi elragadtatás, álom, rémtörténet, mese, hanem éppen ellenkezőleg: „normális” körülmények között történik minden,
mégis páratlanul rendkívüli esemény. A szűkszavúságból jellemző a Jánosról szóló állítás: „Látta és hitt!”.
Az asszonyok híradása után ő ért legelőször a sírhoz, de csak Péter után lépett be, és saját élményéről jegyzi
le: akkor látott és hitt. Mint ahogy majd a Genezáreti-tónál is igen kevés szóval, csupán ennyit mond Simon
Péternek: „Az Úr az!” Jézus feltámadásának ténye valami olyan bizonyosság, amiről nem regények szólnak, nem
vaskos kötetek tárgyalják, hanem elég róla egy-egy lényeges szóval beszélni. A valóságot nem a szavak áradata
hitelesíti, hanem a tények ereje.
Ez fogalmazódik meg az emmauszi történetben is, amikor két tanítvány elkeseredetten bandukol hazafelé,
talán, hogy visszatérjenek régi munkájukhoz, és minél hamarabb elfelejtsék a kudarcot és Jézus személyét. Egy utat
kell bejárniuk. Mint mindannyiunknak…
A Jeruzsálem és Emmausz közötti út: a hit útja. Jézus velük van. Harmadikként ott járja azt az utat, amelyet
az Atya akaratából engedelmesen vállalt. Ő nemcsak karácsonykor, amikor testté lett, tette meg az utat a mennytől a
földig, nemcsak a mennybemenetel útjára készül, hanem az ember mellé szegődik itt, ezen a földön. Isten nemcsak
akkor van az emberrel, ha az ember ezt tudja, elismeri, hanem akkor is, amikor nem tud róla, mint ahogyan ez a két
tanítvány nem tudta, hogy ki a harmadik útitárs.
Nemcsak jó dolgunkban figyelmeztet, hogy hálásak legyünk, hanem szomorúságunkban, kétségeinkben,
kilátástalan helyzeteinkben és halálfélelmünkben is végigjárja az utat. Hogy vezessen. A két tanítvány tudja az utat
Emmausz felé, de a belső békességnek, a csendességnek, a biztonságnak és a boldogságnak az útját kizárólag Jézus
Krisztus tudja, és ebben Ő az igazi vezető. Sőt, Ő maga az Út!
Kedves Testvérek! Az ember ösztönösen törekszik a halhatatSZENTMISÉINK RENDJE:
lanságra. Mindannyian dédelgetünk magunkban egy vágyat: de jó lenne
Taksony
örökké élni! Ezt még az az ember is így gondolja, aki elkeseredésből olykor
Szent Anna templom
az ellenkezőjét mondja: „bárcsak meghalnék”. Jézus Krisztus föltámadása
vasárnap ½ 9 óra,
az ember hőn óhajtott vágyának a teljesülése. Kinyílt az út! Mert sírjaink
hétköznap hétfőn és pénteken,
magánya, reménytelensége csak a látszat. Mi is föltámadunk! Ezt
valamint szombat este 7 óra,
erősítették egymásban az őskeresztények a húsvéti köszöntéssel: „Krisztus
kedd reggel 8 óra
feltámadt! – Valóban feltámadt!”
Dunaharaszti
Az Emmauszba tartók 12 kilométeres gyalogútját: az elkeseredés, a
Szent István plébániatemplom
csüggedés, a kétségbeesés pályáját járja sokszor a mai ember is. És ugyanvasárnap
az a csalódott kijelentés fogalmazódik meg manapság is bennünk, mint
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,
akkor a tanítványokban: „pedig azt reméltük, hogy ő fog megszabahétköznap hétfőtől csütörtökig
dítani…”
reggel 7 óra,
Megszabadítani az áldozattól, az igazságtalanságtól, a fájdalomtól,
a betegségtől, a rosszkedvtől, a háborútól, és végül a haláltól. Ezek szerint a
elsőpénteken este ½ 6 óra
názáreti Jézus tényleg halott! Nem tud segíteni, vagy nem akar. Magamra
Ligeti Szent Imre kápolna
hagy...
vasárnap de ½ 10 óra,
Ezt az érzést tapasztalta meg a legenda szerint Péter apostol is
pénteken reggel 7 óra,
Rómában, a keresztényüldözés poklában. Néró felgyújtatta Rómát, és a
szombaton este ½ 6 óra
pusztítást a keresztényekre fogta. A császári kertben tömegesen keresztre
***
feszítettek, szurokba mártottak, oroszlánok elé vetettek láttán Péter úgy
Fogadóóra:
gondolja, ő gyenge, neki ebből a városból menekülnie kell.
A dunaharaszti Főplébánián
Ez számára újra a kísértés és a sötétség órája. El is indul kifelé a
szerdán du 4-6 óráig
városból,
a Via Appián azonban szembe találkozik a Mesterrel, akinek
(kivéve ünnepek)
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Kolozsvári Tamás
Kálvária szárnyasoltára,
készült a garamszentbenedeki
bencés apátsági templom
egyik mellékoltára részére,
1427-ben

vállán ott a kereszt. Gyökeret ver a lába: Quo vadis, Domine? Hová mész, Uram? – kérdezi. Mire az Úr válasza:
Megyek Rómába, hogy újból keresztre feszíttessem magam! Ez a találkozás, látomás erőt adott Péternek ahhoz,
hogy visszatérjen, és ő maga is vállalja a felfeszíttetést, a vértanúságot. Látjuk, hogy nincs más út. A tanítvány nem
lehet különb a Mesterénél… Azonban Nagypéntekre mindig Húsvét a válasz!
„Ti oktalanok” – e szavakkal hordja le Jézus az értetlenkedő, Emmauszba tartó tanítványokat, majd
Mózestől kezdve végig az Írásokban bizonyítja, hogy ennek „kellett” történnie. Mi sem rendülhetünk meg a
tragédiák láttán; a kishitűség, a bizalom hiánya, a türelem próbái nem kezdhetik ki húsvéti hitünket, amelyet Jézus
Emmauszban a kenyértörés élményével is megerősített. Sőt, a földi eseményekből ki kell tudnunk olvasni a végső
igazságszolgáltatás szükségességét: a gonoszság nem nőhet a végtelenbe!
Életünk „Krisztussal az Istenben van elrejtve”. Jézus él, és mi az ő vérkeringésében vagyunk, belőle lélegzünk, ő a vezérünk, ő a táplálékunk! Ha ez tényleg így van, akkor ő oszlatja el félelmeinket, zavarunkat, csüggedtségünket, kiúttalanságunk kínzó magányát is.
„Krisztus szenvedését nézve megérthetjük az emberek történelmét, amelyben a jókat megalázzák, a
szelídeket megtámadják, az igazakat eltapossák, a tisztaszívűeket harsányan kinevetik.” – nyilatkozta Comastri érsek
a Vatikáni Rádiónak. – „És ekkor jön a kérdés, amely az egész Via Crucis-on átível: Ha maga Isten hordozza a
keresztet, és elítélik, akkor ki a győztes?”
Kedves Testvérek! Mégis, végigjárva Jézus keresztjének útját biztosak lehetünk benne: az utolsó szó mindig
az Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, és bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó
nap nem a Nagypéntek, hanem Húsvét. A Húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet
felett, az Élet győzelme a halál felett. A Húsvét a jók győzelme, mert ez a végső Jó-nak, a végtelen jóságnak,
Istennek a győzelme.
Húsvét örök tanítása ez: célja van a világnak, és Isten megváltott minket az örök haláltól, a testi halál pedig –
Assisi Szent Ferenc szavaival – „testvérünkké” lett, és az ember minden akadály ellenére képes Jézus Krisztus által
ebbe az örök, maradandó életbe, a neki szánt halhatatlanságba eljutni.
Adja Isten, hogy egykor mindannyian találkozhassunk ott, és együtt ünnepelhessük a Bárány győzelmét, az
Örök Húsvétot. Úgy legyen! Ámen!
A feltámadt Krisztus békéjével kívánok kegyelmekben gazdag, áldott Húsvéti Ünnepeket!

Berci atya
23

Krisztus fénye

2012. Húsvét

MINDSZENTY
Mindszenty József hercegprímásra emlékezünk születésének 120. évfordulóján, 2012. március 29-én. A jubileum alkalmat
adott arra, hogy Mind sze nty-e mlé ké v keretében számos kulturális, tudományos rendezvényen méltathassuk a hős
főpap életét, küzdelmeit és munkásságát, egyházi és civil keretekben egyaránt.
2012. március első hétvégéjén Veszprémben, a Veszprémi Egyházmegye ünnepi programmal emlékezett meg egykori
főpásztoráról. Az Érsekség turisztikai és kommunikációs központjában, a Szaléziánumban megtartott konferencián
felszólalt Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, Gaál Gergely, az
Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnök-helyettese és a tudományos élet képviselői. A bíboros életművét méltató
előadások után Koltay Gábor a Fehér vértanú című filmjét tekinthették meg az érdeklődők. Március 3-án Márfi Gyula
érsek mutatott be ünnepi szentmisét a Szent Mihály székesegyházban vértanú elődje emlékére.
A Felvidéken, Dunaszerdahelyen a Pázmáneum Társulás tartott megemlékezést a Város Művelődési Központtal karöltve,
február végén, a Mindszenty emlékévhez kapcsolódva. A megemlékezések március 29-én folytatódtak, Komáromban, a
Szent András plébániatemplomban.
Március 28-án Veres András püspök nyitotta meg Szombathelyen az Állok Istenért, Egyházért, hazáért című állandó
kiállítást, amely Mindszenty József hősi életútjának állít emléket.
Ezekben a napokban a magyarság világszerte
megemlékezik Mind szen ty Józse f hercegprímásról, ünnepi szentmisét tartottak tiszteletére
Rómában, Bécsben és Münchenben is.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tudományos napot rendezett március 28-án a Budapesti Papnevelő Intézetben, amelyet az MKPK
elnöke, Erdő Péter bíboros nyitott meg. Erdő
Péter bíboros atya március 30-án a zalaegerszegi
Mária Magdolna plébániatemplomban mutatott
be koncelebrációs szentmisét, majd koszorúztak
Mindszenty József szobránál. Ugyanez nap délutánján Emlékezés a lelk ip ásztor Mind szen ty
Józse fre címmel megrendezett konferenciával
folytatódott az ünnepség.
Március 31-én a szombathelyi székesegyházban
mutatott be hálaadó szentmisét Erdő Péter bíboros, Veres András szombathelyi püspök és a
püspökkari konferencia tagjainak koncelebráláMindszenty József hercegprímás találkozása VI. Pál pápával.
sával. A jeles eseményre meghívást kaptak a körA hercegprímás végrendeletének végrehajtnokául a
nyező külföldi egyházmegyék főpásztorai is.
pápa őszentségét és az amerikai elnököt jelölte meg.
Egy hír, amely igazságot szolgáltat Mindszenty József életáldozatáért:
Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros rehabilitálási eljárása utóda, Erdő Péter bíboros-prímás kérésére a napokban a
Legfőbb Ügyészség határozatával hivatalosan is lezárult. A budapesti Népbíróság IX. 254/1949 sz. alatt folytatott ügyben
a Legfőbb Ügyészség már 1989 végén perújítási nyomozást rendelt el. Az 1990. évi XXVI. törvény a törvénysértő
elítélések orvoslásáról szólt. A mostani határozat a korábbi perújítási nyomozás hivatalos lezárását jelenti, és egyben
kinyilvánítja Mindszenty József bíboros teljes körű jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálását.
Erdő Péter bíboros-prímás, az Esztergom-budapesti Főegyházmegye érsekének nyilatkozata szerint ez az esemény egy
szenvedéssekkel teli, hosszú történet összefoglalása, amely reménye szerint hozzájárul múltunk igazságának megismeréséhez, népünk lelki gyógyulásához és felemelkedéséhez. Egyértelmű jele annak, hogy hazai igazságszolgáltatásunk
szakított a koncepciós perek nehéz örökségével, és komolyan törekszik az igazságosság alapvető emberi követelményeinek érvényesítésre (forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye).
Mindszenty József életműve, hite és küzdelme, hajlíthatatlansága, két diktatúrával szembeni megalkuvást és félelmet nem
ismerő helytállása, hazaszeretete, töretlen szolgálata, fáradtságot nem ismerő szolgálni akarása példa számunkra ma is.
Lelkipásztori végrendeletének szavait, amelyeket közvetlenül halála előtt vetett papírra, fogadjuk meg mai sorsunk alapjainak megvetésekor:
„Húzódjatok vissza a véres, zord időkben a családi körbe, az legyen tiszta és evangéliumi. Apa, anya, gyermek eszményét
Názáretben találja meg. Ilyen családokból épül újra hazánk.
Addig is mindig a magyar a magyart részvéttel szeresse és ne ártson egymásnak.
Mindnyájan ragaszkodjatok a valláshoz, mert megtapasztaltátok, hogy mennyire felette áll a vallásos ember a vallástalannak. A katolikusok tekintsenek Rómára, a Szentatyára, a Kősziklára a nagy omlás között. Bízzatok gyermekien a
mindenkor segítő Patrónában, a magyarok Nagyasszonyában, aki Isten Anyja s immár ezer éven át a mi édesanyánk is.”
Legyenek segítségükre ma hős pásztorunk szállóigévé vált szavai: Ha lesz egymillió imádkozó magyar, nem félek a jövőtől.
Vagyunk. Ne féljünk hát, se a jelentől, se a jövőtől!
Koczka Tamásné
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Krisztus fénye

A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
„Jézus Krisztus fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától”
2. „…Fogantatott a Szentlélektől, született Szűz Máriától”
I. Fogantatott a Szentlélektől
A Máriának szóló angyali üdvözlet „az idők teljességét” vezeti be [Gal 4,4], vagyis az ígéretek és előkészületek
beteljesülését. Mária arra kapott hivatást, hogy azt foganja (méhében), akiben „testileg lakozni fog az Istenség
teljessége” [Kol 2,9]. Az ő kérdésére: „Hogyan lehetséges ez, hiszen férfit nem ismerek?” [Lk 1,24], az isteni válasz
a Szentlélek hatalmára hivatkozott: „A Szentlélek száll tereád” [Lk 1,35].
A Szentlélek küldetése mindig a Fiú küldetéséhez kapcsolódik és annak alá van rendelve (vö. Jn 16,14-15). A
Szentlélek azért küldetett, hogy megszentelje Szűz Mária méhét és isteni módon termékennyé tegye. Ő – aki „Urunk
és életünk” – tette, hogy Mária megfoganta az Atya örök Fiát a sajátjából vett emberségben.
Az Atya egyetlen Fia, aki Szűz Mária méhében emberként fogantatott, a „Krisztus”, vagyis emberi létezésének
kezdetétől fogva Szentlélektől Fölkent (vö. Mt 1,20; Lk 1,35), még ha ez fokozatosan is nyilatkozott meg: a
pásztoroknak (vö. Lk 2,8-20, a bölcseknek (vö. Mt 2,1-12), Keresztelő Jánosnak (vö. Jn 1,31-34), a tanítványoknak
(vö. Jn 2,11). Jézus Krisztus egész élete kinyilatkoztatja tehát, hogy „miként kente fel őt Isten Lélekkel és erővel”
[ApCsel 10,38].

II. …született Szűz Máriától
Az, amit a katolikus hit Szűz Máriáról vall, azon alapszik, amit Krisztusról hisz. Az, amit viszont Máriáról tanít,
megvilágítja a Krisztusba vetett hitét.

Mária eleve elrendelése
Isten elküldte az ő fiát [Gal 4,4]. De hogy neki „testet
adhasson” (vö. Zsid 10,5) egy teremtmény szabad
közreműködését akarta. Ezért az egész örökkévalóságtól
fogva Isten kiválasztotta Izrael egy leányát, a galileai
Názáretben élő zsidó lányt, hogy Fiának anyja legyen,
„aki el volt jegyezve egy József nevű férfinak Dávid
házából, és akit Máriának hívtak” [Lk 1,26-27].
Az irgalmas Atya azt akarta, hogy előzze meg a
megtestesülést az eleve elrendelt anyának beleegyező
igenje: így ugyanis, amint egy asszony volt részes a
halál előidézésében, egy asszonynak lett része az élet
visszaszerzésében is. (LG 56; vö. 61)
Az Ószövetség folyamán végig elő volt készítve Mária
küldetése a szent asszonyok küldetése által. A kezdet

kezdetén Éva engedetlensége ellenére azt az ígéretet
kapta, hogy ivadéka győzni fog a gonosz felett (vö. Ter
3,15), és hogy minden élő anyja lesz (vö. Ter 3,20).
Ennek az ígéretnek erejében Sára idős kora ellenére fiút
fogant (vö. Ter 18,10-14). Minden emberi várakozás
ellenére Isten azt választotta ki, akit tehetetlennek és
gyöngének tartottak (vö. 1Kor 1,27), hogy kimutassa
ígéreteihez való hűségét: Annát, Sámuel anyját (vö.
1Szám 1), Deborát, Ruthot, Juditot és Esztert és sok más
asszonyt. Mária a legjelesebb „az Úr alázatosai és
szegényei között, akik az Úrtól remélik és kapják meg
az üdvösséget. Végül az ígéretre való hosszas várakozás
után ővele, Sion fönséges leányával telik be az idő, és
kezdődik meg az üdvösség új rendje”. (LG 56)

A Szeplőtelen fogantatás
Ahhoz, hogy az Üdvözítő anyja lehessen, Máriát „Isten
megajándékozza nagy méltóságához illő adományokkal”.
(LG 56) Az angyali üdvözletben Gábriel angyal úgy
köszöntötte őt, mint „kegyelemmel teljest” [Lk 1,28].
Máriának a legteljesebb mértékben szüksége volt Isten
kegyelmére ahhoz, hogy hivatásának meghirdetésekor
hitének szabad beleegyezését adhassa. Őt Isten kegyelme hordozta.
Századok folyamán az Egyház tudatosította: mit jelent
az, hogy Mária Isten által „kegyelemmel teljes” [Lk
1,28]; vagyis a megváltásban részesült fogantatásától
kezdve. Ezt vallja meg a IX. Piusz által 1854-ben
kihirdetett Szeplőtelen fogantatás dogmája: A Boldogságos Szűz Máriát fogantatásának első pillanatától
kezdve, a mindenható Isten sajátos kegyelme és védelme
folytán, az emberiség megváltójának, Jézus Krisztusnak

érdemei erejében, sértetlenül megóvta az eredeti bűn
szennyétől. (DS 2803)
Ez a „teljességgel egyedülálló szentség”, amelyet „fogantatásának első pillanatától kezdve birtokolt” (LG 56),
teljességgel Krisztustól származik. „Ő a megváltásban
fenségesebb módon részesedett fiának érdemeiért”. (LG
53) Minden teremtett személynél jobban „megáldotta őt
az Atya Krisztusban minden lelki áldással a mennyben”
[Ef 1,3]. Őt az Isten „szeretetében Krisztusban
választotta ki a világ teremtése előtt, hogy szent és
feddhetetlen legyen előtte a szeretetben” (vö. Ef 1,4).
A keleti hagyomány atyái az istenanyát „egészen
szentnek” nevezik, és úgy ünneplik, mint „a bűn minden
szennyétől mentes Istenanyát, akit mintegy a Szentlélek
alkotott és képzett új teremtménnyé”. (LG 56) Isten
kegyelme által Mária minden személyes bűntől is tiszta
maradt egész élete folyamán.
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„Legyen nekem a te igéd szerint…”
A hírre, hogy a „Magasságbeli fiát” fogja a világra
szülni, férfit nem ismervén, a Szentlélek erejéből (vö.
1,28-37), Mária a „hit engedelmességével” [Róm 1,5]
válaszolt, biztos lévén abban, hogy „Istennek semmi
sem lehetetlen”: „Az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen
nekem a te igéd szerint” [Lk 1,37-38]. Így Isten szavára
teljes beleegyezését adva, Mária Jézus anyja lett és teljes
szívvel magáévá tette az üdvösség isteni akaratát,
ugyanannyira, hogy ebben semmi bűn nem tartotta
vissza, teljes mértékben átadta magát Fia személyének
és művének, hogy szolgálja tőle való függéssel és vele

együtt, Isten kegyelme által, a megváltás művét (vö. LG
56,8-9).
Amint Szent Ireneusz mondja: „Engedelmessége által
Mária a saját és az egész emberi nem üdvösségének oka
lett.” Vele több régi atya is állítja: amit Éva engedetlensége összebogozott, azt Szűz Mária engedelmessége kibontotta. Amit Éva megkötözött hitetlenségével, azt Szűz Mária feloldotta hitével. Évával
összehasonlítva, Máriát az „élők anyjának” nevezik, és
gyakran kijelentik: Éva által a halál, Mária által az élet
(vö. LG 56).

Mária istenanyasága
Akit az evangéliumok „Jézus anyjának” neveznek [Jn 2,1; 19,25, vö. Mt 13,55], Máriát, a Szentlélek hatására, Fia
születésétől kezdve, mint „Uramnak anyját” hirdetik [Lk 1,43]. Valóban az, akit ő fogant, mint embert, a
Szentlélektől, és aki valóban test szerint az ő fia lett, nem más, mint az Atya örök Fia, a Szentháromság második
személye. Az Egyház vallja, hogy Mária valóban Isten anyja (Theotokosz) (vö. DS 251).

Mária szüzessége
A hit első megfogalmazásaitól kezdve (vö. DS 10-64) az
Egyház megvallotta, hogy Jézus egyedül a Szentlélek
erejéből fogantatott Szűz Mária méhében. Ennek az
eseménynek egyben testi vonását is hangsúlyozta. Jézus
„a Szentlélektől férfi magva nélkül fogantatott” (Lateráni Zsinat 649-ben: DS 503). Az atyák a szűzi
fogantatásban látják annak a jelét, hogy Jézus valóban
Isten Fia, aki emberségben jött e világra, mint a miénk.
Így Antiochiai Szent Ignác (II. század eleje): „Szilárdan
meg vagyok győződve a mi Urunkról, aki valóban test
szerint Dávid nemzetségéből való (vö. Róm 1,39). Isten
akarata és hatalma szerint Isten Fia (vö. Jn 1,13) valóban
egy Szűztől született (…) Poncius Pilátus alatt érettünk
testében keresztre szögezték (…), valóban szenvedett,
mint ahogyan valóban föl is támadt.” (Smyrn 1-2)
Az evangéliumi elbeszélések (vö. Mt 1,18-25; Lk 1,2628) úgy értik a szűzi fogantatást, mint isteni művet,
amely minden emberi megértést és lehetőséget felülmúl
(vö. Lk 1,34): „Aki benne fogantatott, a Szentlélektől
van”, mondja az angyal Józsefnek Máriáról, az ő jegyeséről [Mt 1,20]. Az Egyház ebben látja az Izajás próféta
által adott isteni ígéret beteljesedését: „Íme, a szűz

méhében fogan és fiat szül” [Iz 7,14] Mt 1,23 görög
fordítása után.
Néha zavar támad amiatt, hogy sem Szent Márk
evangéliuma, sem az újszövetségi levelek nem beszélnek Mária szűzi fogantatásáról. Felvetődhetett a kérdés,
hogy nincs-e itt szó legendákról vagy minden történelmi
alapot nélkülöző teológiai elbeszélésekről. Erre azt kell
válaszolni: a Jézus szűzi fogantatásába vetett hit igazi
nagy ellenállást, gúnyolódást és értetlenséget a nem
hívők, a zsidók és a pogányok részéről (vö. Szent
Jusztinosz: Dial. 99,7) váltott ki: ezt a hitet nem motiválta a pogány mitológia vagy pedig a kor eszméihez
való bármiféle alkalmazkodás. Ennek az eszménynek az
értelmét csak a hit tudja megközelíteni, amely meglátja
benne „azt a köteléket, amely összekapcsolja a misztériumokat egymás között” (DS 3016), Krisztus misztériumainak együttesét, megtestesülésétől húsvétjáig.
Antiochiai Szent Ignác már tanúskodik erről a kapcsolatról: „Ennek a világnak a fejedelme nem ismerte
Mária szüzességét és szülését, ugyanúgy, mint ahogy az
Úr halálát sem. Ez a három misztérium Isten csendjében
teljesedett be” (Ef 19,1; vö. 1Kor 2,8).

„Örökké szűz” Mária
A szűzi anyaságba vetett hit elmélyítése vezette az
Egyházat arra, hogy vallja Mária valóságos és örök
szüzességét (vö. DS 427) még az emberré lett Isten Fia
születésében is (vö. DS 291). Valóban, Jézus születése
„nem kisebbítette, hanem megszentelte anyjának szűzi
érintetlenségét”. (LG 57) Az Egyház liturgiája úgy
ünnepli Máriát, mint Aeiparthenosz-t, „örökké szüzet”
(vö. LG 52).
Ez ellen néha fölhozzák, hogy a Szentírás említi Jézus
testvéreit és nővéreit (vö. Mk 3,31-35; 6,3; 1Kor 9,5).
Az Egyház mindig úgy értette ezeket a szentírási helyeket, mint amelyek nem Szűz Mária gyermekeit jelölik.
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Valójában Jakab és József, „Jézus testvérei” [Mt 13,55]
egy másik Máriának, „Krisztus tanítványának” [Mt
27,56] fiai, akit jelentőségteljesen úgy is említ, mint a
„másik Mária” [Mt 28,1]. Tehát Jézus közeli rokonairól
van szó, az Ószövetségben ismert kifejezés szerint [Ter
13,8; 14,16 stb.].
Jézus Mária egyetlen fia. De Mária lelki anyasága [Jn
19,26; Jel 12,17] kiterjed minden emberre, akinek
megváltására jött Jézus: – „Ő szülte a Fiút, akit Isten
elsőszülötté tett a sok testvér” [Róm 8,29], vagyis a
hívek között, és aki anyai szeretettel működik közre
születésükben és felnevelésükben.
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Mária szűzi anyasága Isten tervében
A hit tekintete felfedezheti a kinyilatkoztatás együttesével kapcsolatban azokat a titokzatos okokat, melyek
miatt Isten az Ő üdvösségtervében azt akarta, hogy Fia
Szűztől szülessék. Ezek az okok érintik Krisztus személyét és megváltói küldetését is, ugyanúgy, mint ennek a
küldetésnek Mária által történt elfogadását minden
ember számára.
Mária szüzessége Isten abszolút kezdeményezését teszi
nyilvánvalóvá a megtestesülésben. Jézusnak csak Isten
az Atyja [Lk 2,48-49]. „Az emberi természet, amelyet
fölvett, sohasem távolította el őt az Atyától (…)
Istensége révén ő Atyjának Fia, emberi természete révén
nyilvánvalóan anyjának fia, de sajátosan Isten Fia az ő
két természetében.” (Friauli Zsinat 796-ban)
Jézus a Szentlélektől fogantatott a Szűzanya méhében,
mert ő az [1Kor 15,45], aki új teremtést vezet be: „Az
első ember földből való földi; a második ember a
mennyből való [1Kor 15,47]. Krisztus embersége, fogantatásától kezdve Szentlélekkel telt el, mert Isten
„mérték nélkül adja a Lelket” [Jn 1,16; 3,34]. Az „ő
teljességéből”, tőle, a megváltott emberiség fejétől [Kol
1,18] kaptunk „kegyelmet kegyelemre” [Jn 1,16].
Jézus, az új Ádám, a szűzi fogantatás által a Szentlélek
és a hit révén megvalósuló fogantatott fiak új születését
vezeti be. „Hogyan lehetséges ez?” [Lk 1,34; Jn 3,9] Az
isteni életben való résztvétel nem jön „sem a testből,
sem a férfi akaratából, hanem Istentől” [Jn 1,13]. Ennek

az életnek a befogadása szűzi, mert ez az élet teljes
egészében ajándék a Szentlélektől az embernek. Az
emberi hivatásnak Istenre vonatkozóan jegyesi értelme
van [2Kor 11,2], amely tökéletesen Mária szűzi
anyaságában teljesedik be.
Mária Szűz, mert szüzessége hitének jele, „amelyet
semmi kétség nem homályosít el” (LG 63), és jele annak
a fönntartás nélküli odaadásnak is, amellyel Isten
akaratába beleegyezett [1Kor 7,34-35]. Hite tette
lehetővé, hogy a Megváltó anyja legyen: „Boldogabb
Mária, amikor Krisztus hitét fogadja be, mint mikor
Krisztus testét foganja”. (Szent Ágoston: Virg 3)
Mária egyszerre szűz és anya, mert ő az Egyház előképe
és legtökéletesebb megvalósulása. (LG 63) „Az Egyház,
miközben Mária titokzatos szentségét szemléli, szeretetét utánozza, és hűségesen teljesíti az Atya akaratát az
Isten Igéjének hívő elfogadása által, maga is anya lesz.
Az igehirdetéssel és keresztséggel ugyanis új, halhatatlan életre szüli a Szentlélektől fogant és az Istentől
született fiakat. És szűz az Egyház is: sértetlenül és
tisztán megőrzi vőlegényének adott szavát.” (LG 64)
Szűz Mária „szabad hittel és engedelmességgel közreműködött az emberiség üdvözítésében.” (LG 56) Igenjét
„az egész emberiség nevében” (Aquinói Szent Tamás: S.
Th. 3,30,1) mondta ki. Engedelmessége által új Éva lett,
az élők anyja.

Dán Károlyné
*****

Az elsőáldozók bemutatása ünnepélyes szentmise keretében,
2012. január 29-én, a dunaharaszti Szent István plébániatemplomban
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A SZENTLÉLEK CSODÁI
2. rész

Veni Creator Spiritus!
Az emberek Isten széles és makacs visszautasításában járnak; a bűn és az erkölcstelenség áldozatai; képtelenek arra,
hogy megértsék és szeressék egymást, s így lábbal tiporják az emberi jogokat. Az Egyház a Szűzanya Szeplőtelen
Szívén keresztül esdi le a Földre a Szentlélek rendkívüli kiáradását. A Lélek majd második ragyogó pünkösdhöz
vezeti el az Egyházat. „Urunk, újítsd meg jeleidet és csodáidat napjainkban, adj új pünkösdöt!” (XXIII. János pápa)
A még bíboros Jozeph Ratzinger, a későbbi XVI.
Benedek pápa ezt írta: „Ami az egyetemes Egyházban
reményteli esemény – még azon válság közepette is,
amelyet az Egyház ma a nyugati világban átél –, az az új
mozgalmak megjelenése. Ezt a jelenséget senki nem
tervezte és senki sem hívta létre, a mozgalmak egyszerűen maguktól születtek, a hit belső életerejétől hajtva.
Ami bennük megnyilatkozni látszik, az nagyon hasonlít
ahhoz, amit az egyház pünkösdi órájának nevezhetnénk.
Példaként a karizmatikus megújulást, a neokatekumenátus, a cursillo, a focolare, a Communio et Liberazione
stb. mozgalmakat említhetném. Csodálattal tölt el, hogy
a Lélek újra teljesen eltérő módon lát munkához. Úgy
tűnhet, hogy a Zsinatot (melynek ötven éves évfordulóját ünnepeljük idén) követő időszak alig váltotta
valóra XXIII. János reményeit, aki új pünkösdre
áhítozott. A racionalista szkepticizmus megosztotta
világ szívében a Szentlélek új megtapasztalása jött létre,
amely egy egész világra kiterjedő megújulást indított el.
Mindaz, amit az Újszövetség a karizmákkal, mint a
Lélek eljövetelének látható jeleivel kapcsolatban
elmond, már nem pusztán régi, letűnt történelem: ez a
múlt mára lángoló valósággá vált.” És olvashatjuk még,
hogy – „Az új evangelizáció új erkölcsi életet kínál föl
és fakaszt, melynek gyümölcsei a szent élet és a
missziós tevékenység. Mindennek alapja Krisztus
Lelke.” – II. János Pál pápa „Az Igazság Ragyogása”
című enciklikájában.
Raniero Cantalamessa kapucinus szerzetes, a Pápai
Ház prédikátora a nukleáris energia hasonlatából
kiindulva megállapította, hogy a világi hívek az Egyház
számára egyfajta nukleáris energiát jelentenek spirituális
értelemben: az evangéliumtól áthatott laikus úgymond
„megfertőzhet” másokat. Mivel a papság négyszázezres
számához képest a világi hívek több millióan vannak,
valóban döntő szerepet játszhatnak az evangélium
terjesztésében a világon. Ugyancsak Cantalamessa atya
mondja, hogy: „ismerjük fel a Szentlélek éltető erejét.
Így megtapasztalhatjuk, hogy Isten szól hozzánk
személyesen, mert a Biblia élő könyvvé válik. Ne
féljünk a Szentlélek fuvallatától! Krisztus lehelete van
az Egyházon. Talán szükséges, hogy szétromboljuk
magunkban a hamis elképzelést, mintha minden rendben
lenne a hitünkkel. Hiszel? Valóban hiszel? Hiszed-e
egészen, hogy a Krisztus feltámadt a halálból? S talán a
végén azt fogjuk mondani: Nem Uram, nem hiszek
egész szívemmel, teljes lelkemmel és minden erőmmel!
„Növeld bennem a hitet!”

28

Ha a Lélek indíttatására átadjuk az életünket az
Úrnak, ha ráhagyatkozunk Jézusra, ezzel lehetőséget
adunk Neki, hogy kinyilvánítsa minden erejét, amelyet
az összes szentségben megkaptunk, mindazzal a természetfeletti élettel, amit magunkban hordozunk. Isten
Lelkének áradása mindig valami újat jelent: visszaadjuk
Istennek a hatalmat:… „legyen meg a Te akaratod”…
Ekkor a Szentlélek veszi át a vezetést – ehhez le kell,
hogy bontsuk önvédelmi rendszerünket, meg kell halnunk önmagunk, az egónk számára (mint a búzaszemnek, ha belehull a földbe) –, meg kell magunkat
fosztani a hatalomtól. Isten egyre mélyebb szabadságot
akar ezek után ajándékozni, szeretne boldoggá tenni
minket, s azt akarja, hogy a Szeretet Lelke által másokat
is boldoggá tehessünk, hogy másokon segítsünk.
„Elveszem belőletek a kőszívet és hússzívet adok
belétek.” (Ez 36,26)
Isten nagy művének kellős közepén találjuk
magunkat. „Nekünk azonban Lelke által kinyilatkoztatta
Isten, mert a Lélek mindent átlát, még Isten mélységeit
is. Ki ismeri az ember bensőjét, ha nem az ember lelke,
mely benne van? Éppúgy Isten bensőjét sem ismeri senki más, csak Isten Lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk,
hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit
Isten nekünk ajándékozott.” (1Kor 2,10-16)
A szentek is olyan emberek voltak, akik Isten nagy
művének kellős közepén találták magukat. A kortársaikhoz képest abban különböztek tőlük, hogy a szentek
többet akartak, és hittek. Hittek, és az a tapasztalat, hogy
szeretve vannak (vagyunk!), megnyitotta szívüket a
Szentlélek tisztító fuvallata előtt. Bűnbánat, megtérés,
ima, irgalmasság, alázatosság, engedelmesség, hit, a
kegyelemben való állhatatosság által elnyerték Isten
kegyelmének teljességét és dicsőségének koronáját. Úgy
tűnik, hogy az egyik kulcs ahhoz, hogy többet örököljünk, a nagyobb látás, a bátrabb vízió ajándéka. Az Isten
királyságának ügyére való nagyobb vágyódás korreál a
víziónk méretével, és az imánk pedig akkora, amekkora
a vágyunk. Rendszeresen táplálhatjuk a víziónkat
azáltal, ha fölidézzük a Katolikus Egyház nagy szentjeinek életét, amikor életpéldájuk által rendkívüli módon
megújult az Egyház, ekkor különösen nagy erővel
tapasztalhatták meg a kortársak is a Szentlélek kiáradását.
Hirdeti a húsvéti harangzúgás: Feltámadt az Úr!
Értünk meghalt, de feltámadt a halálból az Úr Jézus
Krisztus! Ismerje meg egész Teste (misztikus teste =
az Egyház), hogy milyen dicsőség vár rá!
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„De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el
benneteket és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész
Judeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső
határáig.” (olvassuk az Apostolok Cselekedete 1,8-ban,
a Szentlélek evangéliumában, ahogyan az Egyház nevezi
az ApCsel-t). Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen
tanúságot tenni a feltámadt Úrról, hacsak a Vele való
személyes találkozást nem tette lehetővé a Szentlélek.
Így történt az első pünkösdkor Péterrel és a többi
apostollal; mert az élő, személyes kapcsolat Jézussal,
amely lehetővé teszi a tanúságtevővé válást, a Szentlélek
működésétől függ. Teológiailag egészen egyértelmű,
hogy a pápák miért kapcsolják össze az új evangélizációra szóló felhívást az új pünkösd fogalmával.
Már Novatianus (Róma, Kr.u. 258) hangsúlyozta: „a
Szentlélek az, Aki erőt adott pünkösd után a tanítványok
lelkének és elméjének, Aki föltárta az evangéliumi
misztériumokat, Aki megvilágosította bennük az isteni
dolgokat; Tőle bátorítván nem féltek sem a börtönöktől,
sem a láncoktól, melyeket az Úr nevéért kellett
viselniük; sőt legyőzték a világ hatalmasságait és gyötrelmeit. Immár fölfegyverkezve és megerősítve álltak a
világban, magukban hordozván az ajándékokat,
melyeket a Lélek ékszerként áraszt az Egyházra,
Krisztus jegyesére. Ő az ugyanis, Aki az Egyházban
támasztja a prófétákat, oktatja a tanítókat, vezérli a
nyelveket, teszi a csodákat és gyógyít, megadja a lelkek
megkülönböztetését, és megszabja a kormányzás feladatait, jó tanácsot ad, szétoszt és összhangban tart minden
karizmatikus ajándékot, s ezáltal mindenben és mindenütt teljesen tökéletessé teszi az Úr Egyházát.”
Szt. Iréneusz (Kr.u.110) csodákról számol be, a
halottak föltámadásáról épp úgy, mint a normális
keresztény szolgálatot kísérő jelenségekről, akár a helyi
plébániák életében: „néhányan, akik meghaltak, feltámadtak és itt élnek köztünk számos éve. Megszámolni
sem tudjuk a csodákat, melyeket Isten Lelke művel az
Egyházban minden nap, világszerte, Jézus nevében.” Ez
a nagy ébredés a sivatagi atyák által indult, hihetetlen
csodákhoz vezetett, tökéletes alapokon nyugodott, így a
halottak feltámasztása, a hónapokon át tartó kenyérszaporítás, hatalom az elemek fölött, évekig étel nélkül
való élés, a csodás gyógyulások és a szabadulások a
feltámadt Jézus fényét hordozták. Néhány kolostornak
10.000 fő feletti szerzetese volt. A sivatagi atyák egyike,
Copres, elbeszéli, hogyan jöttek a szerzetesekével
szomszédos földekről való emberek hozzá, mert földjük
kétszer annyit termelt. Azt mondta nekik: „Ha van elég
hitetek Istenben, még ez a sivatagi homok is gyümölcsöt
fog teremni nektek.” Az emberek habozás nélkül,
kötényként használva ruhájukat, megtöltötték azt homokkal és kérték, hogy áldja meg azt. Ezután elvetették
a homokot a maggal együtt, és a földjük azonnal termé-
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keny lett. Minden évben visszatértek a szerzetesekhez
áldott homokért és minden évben gazdag termésük volt.
Egy másik csodálatos kegyelmi időszak Szt. Patrick
életében volt (389-461) 30 év alatt Lélekkel eltelve
szinte egy egész népet megtérített a pogányságból, a
Druidák jól kiépített vallásából. 350 püspököt szentelt,
700 templomot épített, 5.000 papot szentelt, és különleges csodákat művelt napi rendszerességgel. Szent
munkálkodásának köszönhetően Írország a nyugati
kereszténység fellegvára és mentsvára lett, különösen a
népvándorlások korában, amikor a civilizált Római
Birodalom virágzó városait fölperzselték a vandálok és
más népek. Az ír kolostorok ily módon megőrizték az
ókori nagy gondolkodók írásait. E békés és biztonságot
adó keresztény sziget a szorgalmas és írástudó
szerzetesek révén – akik átmásolták az ókori pergameneket a középkori kódexekbe –, megőrizhették
könyvtáraikban az utókornak Platón, Arisztotelész és a
többi nagy ókori tudós írásos emlékezetét. Ha Szt.
Patrick nem téríti meg az íreket, ma egyáltalán nem tud
Európa (és a világ) az emberiség nagyjainak munkásságáról.
Ferreri Szt. Vincének (1350-1419) is csodálatos
szolgálata volt a Szentlélek által. Körülutazta Európát,
és azzal együtt, hogy csak a valenciai nyelvet beszélte,
mégis mindenki értette, minden országban, ahol tanított.
10.000 ember kísérte az utazásait, akik a Gondviselésből
éltek, imával közbenjártak, kiszolgáltatták a szentségeket, és segítették az ő szolgálatát. Hatalmas tömegek
tértek vissza Európa szerte a hithez és sok nem
keresztény megtért. Csodáinak számát képtelenség
összeadni, 873 csodát feljegyeztek az Acta Sanctoriumban, valamint 28 ember feltámasztását is. Egy ezek
közül: amikor egy apa a fia darabokra vágott testét hozta
Szent Vincéhez, aki összeillesztette a részeket és
Lélekben imádkozott a gyermekért: a fiú életre kelt.
Ranzano püspök, az ő legkorábbi életrajzírója azt írta,
hogy ez a csoda képezte Szt. Vince szenttéavatási eljárásában a megerősítést.
Sokan közülünk a minket körülvevő szellemi
sivatagra tekintünk, és évről évre elcsüggedünk a szegényes termés miatt, pedig az Úr azt mondja nekünk: Ha
van elég hitetek Istenben, még ez a sivatag is gyümölcsöt fog teremni nektek.
„Imádkozom, hogy Jézus Krisztus Urunk Istene, a
dicsőség Atyja, adja meg neked a bölcsesség és kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerd Őt, hogy
világosodjon meg a szíved látása, megértsd, mi az a
remény, amelyre Ő hív meg téged, mi az Ő szentjeinek
gazdag, dicsőséges öröksége, mi az Ő mérhetetlen
erejének hatalma, amelyet a benne hívőknek ad.” (Ef 1,
17-19)
Tóth Marianna

Források:
Damian Stayne, Cor et Lumen Christie Mission Fellowship, 2008
Joseph Ratzinger és Vittorio Messori: The Ratzinger Report, San Francisco, Ignatius Press, 1985
Raniero Cantalamessa: A karizmatikus megújulásról, Magyar Kurír, 2012
Ralph Martin: Mit mond a Lélek: a Katolikus Egyház egy korszak végén, Budapest: Lélek és élet, 1997
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KÖZLEMÉNYEINK:
Rövid beszámoló a Taksonyi templomban tavaly elvégzett munkálatokról
A víz az élet alapeleme, nélküle nincs élet, de ugyanakkor minden emberi alkotás a víz miatt mehet tönkre. Ezért a
templomunk állagának megóvása érdekében 2011-ben a templom teljes csatornázását felújítottuk, valamint az
özönvízszerű esőzések miatt körben, a templom mellett kútgyűrűket ástunk be, hogy a rengeteg hírtelen lezúduló
víz oda folyjék, és ne a templom falához, és így ne áztassa a templom falát.
A plébánián a padlást szigeteltük le, hogy az emeleti szobákból a meleg ne szökjön ki a mennyezeten keresztül.
De ez még kevés az energiaspóroláshoz, mert a nyílászárók nagyon rossz állapotban vannak; a bejárati ajtók és az
ablakok egyaránt. 2012-ben szeretnénk az összes nyílászárókat, ajtókat, ablakokat kicserélni.
A Dunaharaszti és Taksony közötti Kálvária Kápolna és környéke
Az 172-ben épült Kálvária Kápolna 2012-ben éppen 250 éves. A kápolna a világháború alatt elpusztult, a
Domonkos testvérek újjáépítették, de nem volt lehetőségük az eredeti formáját visszaállítani. A Kálvária domb
is elveszítette eredeti formáját, sok bokor, fa és aljnövényzet borította be. A télen a Zöldkorona Kft. rendbe
tette a dombot, a Kálvária környékét.
Szeretnénk ebben az évben visszaállítani a kápolna eredeti formáját. A tervezés elkészült, és minden hozzá
tartozó dokumentáció. Mindezek elkészítését és a domb megtisztítását felajánlásképpen vállalták a
dunaharaszti vállalkozók. Mindezekért hálás köszönetet szeretnénk mondani Egyházközségünk nevében.
Az Önkormányzat engedélyével meg is kezdhetjük a helyreállítást. Ezután készül el a költségvetés. Bízunk
benne, hogy anyagiakban és munkálatokban való felajánlásokkal ezt a fontos munkát el is tudjuk végezni, és
2012. szeptember 14-én, a Kálvária Kápolna búcsújának napján meg tudjuk áldatni a Püspök atyával.
Az elkövetkező feladatokról tájékoztatni fogunk mindenkit az újságokon, televízión és a templomi
hirdetéseken keresztül.
Rákócziligeten
Szeretnénk a kistemplom kövezetét felújítani. Még mindig az eredeti burkolat van, amely akkor készült, amikor még
ott lakott az atya és különböző szobák voltak. Egységes szép padlólapos burkolatot szeretnénk készíteni, hogy méltó
legyen templomunkhoz. A tervezés már folyamatban van.
A Dunaharaszti főplébánia kerítésének felújítása
Olyan szép lett a Fő út, amelynek része a Plébánia is. Elég rossz állapotban van a kerítésünk. A ház előtti rész,
amely díszes elemekből áll, kidűlő félben van, legalább is egy része. A további résznek, a drótkerítésnek csak
egyetlen előnye van, hogy a kutyák nem jönnek be a plébánia udvarba.
Szeretnénk az egész utcafronton olyan díszkerítést készíteni, amilyen a ház előtt van. Azért csináltattunk az
utcai járdán a kisház után is piros téglával kirakott formát, mert szeretnénk oda is egy nagykaput, ún.
gazdasági bejáratot készíteni.
Jelenleg a tervezés és az árajánlatok elbírálása folyik. Természetesen akkor tudjuk megvalósítani tervünket, ha
lesz rá anyagi fedezet. De bízunk benne, hogy ez is meg fog valósulni, mint annyi más az elmúlt évek alatt.

András atya
Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ról
* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a 18702563-1-13 adószám
feltüntetésével lehet rendelkezni.
Adományokat:
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 65000025-11002020,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 65000018-11003674,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a
11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.
Egyházadót:
a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon, a „Rákócziligeti római
katolikus egyházközösség” 11742180-20065661 és a „Taksony római katolikus plébánia”
11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni, ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.
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AZ ANGYALOK
Találkozás Isten követeivel

–

Keresztény hitünk tanítása szerint Isten a világ teremtésekor nem csak látható, anyagi dolgokat teremtett, hanem a
mi szemünk számára láthatatlan lelkeket is, az angyalokat.
Értelmük és szabad akaratuk van, de anyagi testük nincs.
Feladatuk az Isten dicsőségének szolgálata. Nekik is el
kellett azonban ismerniük Isten mindenhatóságát. Sok nevük közül az „angyal” a leggyakoribb. Magyarul ez a név küldöttet, követet
jelent, az angelosz görög hírnök szóból származik. A Biblia és az apokrif könyvek (Apokrif –
görög szó, jelentése ősi. Az Egyház által nem
kanonizált könyveket jelöljük ezzel a jelzővel.)
az angyalok hatalmas számáról beszélnek. Nem
is tudjuk számukat, bizonyára nagyon sokan
lehetnek. Korábban (V. század) különböző, öszszesen kilenc csoportba, ún. angyali karba sorolták őket:
• Az első kar: Kerubok, Szeráfok, Trónállók
• A második kar: az Uralkodók, Erősségek és
Hatalmasságok
• A harmadik kar: a Fejedelmek, Főangyalok
(Arkangyalok) és Angyalok rendje tartozik.

Dán Károlyné összeállítása
állította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy
őrizzék az élet fájához vezető utat” (vö. Ter3,24). Támogatták Lótot; „Két angyal kivezette őket, ezt mondták
Lótnak: Menekülj, az életedről van szó. Ne tekints hátra, ne
állj meg sehol a környéken, hanem menekülj a hegyekbe,

A jó angyalokat, akik Isten színelátásában
vannak, az Egyház a szentekkel együtt tiszteli.
(D302, DS 3320) Az egyházi hagyomány és
liturgia ismeri az őrangyalok tiszteletét is, akiket
Francesco Botticini: Tóbiás a három arkangyallal, 1470
a szabad akarat és a kegyelem rendjének, valamint az angyalok szellemi természetének kell
elgondolni. Az angyalokról szóló tanítás tehát beletartozik nehogy elpusztulj” (vö. Ter19). Lót megérkezett Coárba.
a kinyilatkoztatásba és az Egyház hitéletébe. A Szentírás Akkor Isten kén és tűzesőt bocsátott az égből Szodomára
csak a vallás keretei között beszél az angyalokról. A hét és Gomorrára (vö. Ter19,24). Megmentették Hágárt és
főangyal közül Gábriel, Rafael és Mihály főangyalokat gyermekét (vö. Ter21,17). Feltartóztatták Ábrahám karját
említi. Isten teremtő erejét Gábriel, gyógyító jóságát (Ter21,11). Angyalok jelennek meg Ábrahám előtt, hogy
Ráfáel, uralmát pedig a legfőbb Mihály főangyal jeleníti fia születését megjövendöljék (vö. Ter18,2). Az Újmeg. A legismertebb Gábriel, akinek Máriához intézett szövetség szerint Jézus születésekor is angyalok jelennek
szavait mindennap délben az Úr angyala imádságban meg a pásztoroknak (vö. Lk2,9). Az Úr angyala adja hírül
elimádkozzuk. Szent Mihály pedig a gonosz ellen küzdő Máriának, hogy fiút fog szülni, és Jézusnak fogja nevezni
égi seregek fővezére. A három főangyal emlékezetét külön (vö. Lk1,31). Ugyanez az angyal – Gábriel – közli
Keresztelő János születését Zakariással (vö. Lk1,11). Jézus
is ünnepli az Egyház, szeptember 29-én.
A Szentírás tanítása szerint minden embernek van külön feltámadása után az Úr angyala magyarázza meg a jámbor
őrangyala, aki vigyáz reá, jó sugallataival az üdvösség felé asszonyoknak, hogy hiába keresik Jézus testét az üres
vezeti, valamint közbenjár érte Istennél. A szent őrző- sírban (vö. Lk24,4). A Jelenések könyvében Mihály és
angyalokat október 2-án ünnepeljük. Illő, hogy kifejezzük angyalai legyőzik a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga
hálánkat a gondviselő Istennek a szent őrangyalokért az az ördög, a sátán. Angyalok támogatták a gyermek Jézust
imádság által is. Ezt az őrangyalszolgálatot a Teremtő (vö. Mt 1,20; 2,13), a pusztában szolgálták Jézust (vö.
kiterjeszti egyes közösségek védelmére is, hogy ezek az Mk1,12; Mt 4,11), megerősítették halálfélelmében (vö. Lk
áldott lelkek, gyakran nehéz helyzetben, néha csodálatos 22,43), és őt megszabadították volna ellenségeinek kezéből
(vö. Mt26,53), mint egykor Izraelt (vö. 2Mak10,29-30).
módon a létesítmények felett is őrködjenek.
Krisztus az angyalok világának a középpontja. Ők Krisztus Angyalok voltak azok is, akik „evangéliumot hirdettek”
angyalai: „Amikor az Emberfia eljön dicsőségében minden (Lk2,10), Krisztus visszatérését is ők adták hírül (vö.
angyalával együtt…” (Mt25,31). Azért az övéi, mert általa ApCsel 1,10-11), szolgálni fogják őt ítélethozatalában (vö.
Mt13,41; 24,31; Lk12,8-9). Tehát a megtestesüléstől a
és érette teremtettek.
Az angyalok a teremtéstől fogva, az üdvösség történel- mennybemenetelig a megtestesült Ige életét imádattal és
mének folyamatában, közelről vagy távolról, hirdetői vol- szolgálattal vették körül az angyalok.
tak ennek az üdvösségnek, szolgálták Isten üdvösségtervé- Az Egyház egész élete örvend az angyalok titokzatos és
nek megvalósulását; bezárták a földi paradicsomot, hatalmas segítségének (vö. ApCsel5,18-20; 8,26-29).
„Amikor az embert elűzte az Éden kertjéből keletre, oda-
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Angyalok a művészetben
A bizánci művészetben ruhát viselnek, és Krisztus vagy
Mária kíséretében jelennek meg. A barokkban elterjedt az
őrangyalkép. A XII. századi kölni festészetben felbukkant
a kis gyermekangyal, a barokk és rokokó felhőkben
nyüzsgő gyermekek serege. Később egyre szívesebben
ábrázolják az angyalokat pufók fiúgyermekként, hol pedig
szárnyas emberi lényként. Néha muzsikálnak, hogy a

szférák zenéje, a mennyország gyönyörűségei érzékletessé
váljanak (pl. Bellini: a velencei S. Giobbe oltárképe, 1487
körül). A síremlékműben a barokk óta különös szerepet
játszottak az angyalok, de szellemi voltukról megfeledkezve egyre inkább testi valóságként ábrázolták őket.
Önálló ábrázolási típus mindössze a legelőkelőbbek: a
kerubok, a szeráfok és a főangyalok számára alakult ki.

Égi kísérőink, az őrangyalok
Prohászka így elmélkedik az angyalokról (343-344):
Nem vagyok magányos és elhagyott; jár velem az Isten
angyala. „Angeli eorum”, az én angyalom. Szeretnék
beszélni vele, szemébe nézni, szívére borulni, de csak
lélekben közelíthetem meg, mert egy „más világ” ő
mellettem, melynek csak fuvalmát érzem. Hiszem, hogy
van védangyalom, mert van szellemi világ, melyet nem
tagadhatok. Van láthatatlan, szellemi világ, ahhoz szem
kell, az értelem, a lélek szeme. Hiszem, s örülök neki. Nem
karolhatom, nem ölelhetem át, de értem, s szeretem.
Hogyan közeledjem hozzá? Tisztelettel s szeretettel. Tisztelem, mint nagy, fölséges szellemet. A szellemek értelme
intuitív, tudásuk ragyogó napvilág. Bölcsek s ez a bölcsesség fölfelé húz és nem ragad le. Istennel egyesült, kegyelemmel telt lelkek ők. Ily tiszta, fölényes szellem áll

mellettem, jár velem! Megbecsülöm, érte lelkesülöm, hogy
magamat társaságára méltóvá tegyem.
Azután lelkes szeretettel kell irántuk viseltetnem; hiszen
erős, bátor hadseregek élén győzelmet hozó szellemek,
mint a makkabeusi harcokban; jótékony, irgalmas, kegyelmes szellemek, „a béke, a vigasz, az irgalom angyalai”.
Szépek, fölségesek. Vezetnek, őriznek, bíztatnak minket.
„Elküldöm előtted angyalomat”: szeresd, bízzál benne,
mondja az Úr. Nem járok pusztában, ha angyalok szavára
hallgatok, ha szeretettel kérdezem: mit akarsz tőlem,
győzelmes, fölséges, hősies szellem? Ugye azt, hogy ne
csüggedjek, ne tétovázzak, ne féljek, hanem szeressek,
bízzak s hívjam segítségül Istenünk nevét és kegyelmét.

A szárnyak
Az emberek ősidő óta szárnyas lényként képzelték el az
angyalokat. A szárny e lények határtalan mozgékonyságának és gyorsaságának jelképe, hiszen ők nincsenek
alávetve a tér és az idő korlátainak. Így egyetlen pillanat
alatt bárhol ott lehetnek. A te angyalod mindig pontosan ott
van, ahol te vagy. A szárnyak azt is jelképezik, hogy az
angyalok könnyedséget és bizalmat ajándékoznak nekünk.
Szárnyalóvá tesznek.
Bingeni Szent Hildegárd úgy gondolta, az angyaloknak
semmi eszközre nincs szükségük, ha közölni akarnak
velünk valamit. „Az angyaloknak nincsen szárnyuk, mint a

madaraknak, mégis százszor gyorsabban repülnek náluk.
Éppen úgy, mint az emberi gondolatok.”
„Az angyaloknak nincs szükségük arra, hogy testbe
öltözzenek. Ezt csak mi érettünk teszik.” (Aquinói Szent
Tamás)
Az angyalok beragyogják jelenünket. Isten világából
hoznak el valamit egész valónk számára. Az angyal működését – életadó valóságát – csak hitünkkel fogadhatjuk el,
és fogadhatjuk be életünkbe. Isten követei jó hírt hoznak
Tőle és arra bátorítanak, hogy válaszoljunk.
Bízzunk meg őrangyalunkban és abban a szentben is,
akinek a nevét viseljük.

Az angyal és az ember
Rafael, a gyógyítás angyala, nevének jelentése: Isten az én
gyógyítóm. Szembeszáll a gonosz erőkkel, a démonokkal:
legyőzi Asmodeus démont és megkötözi Azazélt, a
démonok királyát, majd letaszítja a mélységbe.
A Szentírás Rafaelről, az angyalról Tóbiás könyvében
emlékezik meg. Rafael látja az apa, Tobit s a fiatal Sára
reménytelen helyzetét, hallja imájukat. A halálukat kérik,
mert nem látnak más kiutat. Az angyal mindezt elmondja
Istennek, aki emberi alakban küldi el Rafaelt a földre.
Tobit hűséges Isten törvényéhez. Balszerencsével megvakul, felesége is kigúnyolja: Mire mentél igaz voltoddal?
Tobit kétségbeesetten fordul Istenhez: Parancsold meg és
elszáll a lelkem. Ám hirtelen sugallatot kapott, eszébe
jutott az a pénz, melyet barátjának adott megőrzésre egy
másik városba, s amely megmenthetné elszegényedett
családját. Elküldi a távoli útra fiát, Tóbiást, hogy hozza
haza a nagy összeget. Meghagyja, keressen egy helyismerettel bíró embert. Rafaellel akad össze, aki angyal
volt, ám Tóbiás ezt nem tudta. Rafael az ifjú Tóbiást
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elkíséri útján. Útközben a Tigris folyóból egy halat fogtak,
belsőségeit eltették. Ekbatanában Tóbiás megházasodott,
feleségül vette Sárát. Az angyal elhozta Tóbiás atyjának
pénzét, s elindultak hazafelé. Tóbiás otthon a hal epéjével
meggyógyította apja szemét, Tobit visszanyerte látását.
Tobit hálás volt és meg akarta jutalmazni. Akkor Rafael
fölfedte kilétét. Angyal vagyok. Nem magamtól jöttem,
hanem Istenünk akaratából. Ezért őt dicsőítsétek minden
áldott nap, mert őt illeti a köszönet.
„Az ember legyen arról meggyőződve, hogy Isten őt az
égből mindig, minden időben szemmel tartja, tetteit Isten
szeme mindenütt látja, és az angyalok minden órában
jelentik neki.” (Szent Benedek regulája 7,13)
Sok szép őrangyal ima íródott gyermekeknek, felnőtteknek,
különböző imakönyvekben, imafüzetekben találjuk
(Számord Ignác, Kovács Károly, Blaskó Mária stb.
őrangyal imái. Mécs László: Angyalainak parancsolt
felőled…)
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Az egyház könyörgése a szent őrangyalokhoz

Krisztus fénye

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő
híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus
Krisztus által. Amen.
Felhasznált irodalom:
A Katolikus Egyház Katekizmusa
Magyar katolikus lexikon
Ábel-Zsuzsanna: Képes Bibliai Lexikon
Égi kísérőink az őrangyalok, katolikus kalendárium 2002.
Szent őrangyal imafüzet
Odilo Lechner nyug. apát: Az angyalok
Esztergomi keresztény múzeum anyagai
Új misszió kat. folyóirat, 2011. január

A szellemek megkülönböztetésének fontossága
Isten mindent jónak alkotott, az egész teremtett világot és
benne az angyalokat és az embereket is, akiket értelemmel
és szabad akarattal ajándékozott meg, hogy szabadon
választhassák őt. Az angyalok egy része elutasította Istent,
így gonosz szellemek, ördögök lettek: a rossz angyalokat
démonoknak, a sötétség fejedelmeinek, illetve Sátánnak,
Belzebubnak, Lucifernek stb. nevezi a Szentírás. A rossz
angyalok is kapcsolatban állnak az emberekkel, szüntelenül
kísértik és a rosszra csábítják, olykor teljesen birtokukba is
veszik (ördögi megszállás). Isten azt adta nekik, amit ők
választottak, hogy örökre elszakadjanak Tőle. Ez a pokol.
Ők Isten iránti gyűlöletükből és irigységből mindent
elkövetnek, hogy minket, embereket is szembefordítsanak
Istennel, hogy mi is, mint ők, örökre a pokolban szenvedjünk.
Az ördögnek, a „hazugság atyjának” ősszüleinket sikerült
rávennie, hogy Isten parancsát megszegjék, és ezzel bűnt
kövessenek el. Ennek a bűnnek a következményeit az
egész világ megszenvedi. A bűnös ember értelme
elhomályosult, akarata meggyengült, szenvedés és halál vár
rá.

Rutilio Manetti: Lót megvendégeli a két
angyalt, 1630 körül

Annyiféle jó és rossz hatás ér minket állandóan.
(Örök)életbe vágó, hogy a jót és a rosszat meg tudjuk
különböztetni, mert a rossz ellen csak úgy tudunk
védekezni, ha felismerjük. Szállóige, hogy az ördög
legveszedelmesebb cselvetése az: elhiteti az emberekkel,
hogy nem létezik. Pedig a Szentírás világosan tanítja, hogy
létezése valóság: „Józanok legyetek és vigyázzatok, mert
ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán körüljár,
keresve, kit nyeljen el. Erős hittel álljatok neki ellen.”
(1Pt5,8) Az ember valójában mindig a jóra vágyik. Ezt
használja fel a gonosz szellem, mert „ravaszabb, mint bárki
más” (Ter3,1-7) és „a világosság angyalának képes magát
mutatni” (2Kor11,14). A szent angyalok és Isten emberei, a
próféták Isten üzeneteit közvetítik számunkra. De
„álpróféták és álkrisztusok fognak fellépni és nagy jeleket
és csodákat visznek végbe, hogy megtévesszék, ha lehet,
még a választottakat is.” (Mt 24,24) „Szertetteim, ne
higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a
lelkeket, hogy Istentől származnak-e, mert sok hamis
próféta rontott a világra.” (1Jn4,1) Mégsem kell félnünk:
„bízzatok. – mondta Jézus –, én legyőztem a világot!”
(Jn16, 33)

Honnan ismerhetjük fel, hogy valami a gonosz szellemektől, emberi természetünktől vagy Istentől
származik-e?
Szempontok, melyek útbaigazítanak

A Szentírás. A Szentlélek nem kerülhet önmagával ellentmondásba, tehát ha valami ellene mond a Szentírásban levő
tanításnak, az nem származhat Istentől.
Az isteni parancsolatok. Ami ellentétben áll az igaz, bölcs szeretettel, az nem származhat Istentől.
Az Egyház hivatalos tanítása. Jézus megígérte Péternek és utódainak, hogy egyházán a poklok kapui sem fognak erőt
venni, ez azt jelenti, hogy amit a pápa a püspökökkel egyetértésben hirdet, az feltétlenül igaz és helyes.
A helyes lelkiismeret. Általa Isten figyelmeztet minket: akkor nyugtalanít, ha bűnt készülünk elkövetni, akkor lelkesít, ha
jóra törekszünk. A kísértő gonosz szellem, ezzel ellenkezően, elkövetése előtt a bűnt vonzónak tünteti fel, utána pedig
megpróbál kétségbe ejteni, nehogy bűnbánatot tartva megtérjünk.
Jó motiváció. Megokolás, jó eszközök, jó cél, mert ha az egyik is rossz, biztosan nem jöhet Istentől.

A kísértő gonosz szellemek módszerei
Két példa a Szentírásból: Ha elolvassuk a Teremtés
könyvének harmadik fejezetét, ősszüleink megkísértését, a
következőket figyelhetjük meg: – Éva nem ismeri fel, hogy
a kígyó képében megjelenő kísértővel nem szabad szóba

állni. – Hogy a kígyó hazudik. – Jót ígér, de szavát nem
tartja be. – A bűn iszonyú következményét elhallgatja. –
Ha elég sokszor halljuk, hajlamosak vagyunk elhinni. –
Hogy a bűnbe esett ember magával rántja a másikat is. – A
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gonosz a bűn elkövetése után szégyenkezéssel
Nem véletlen, hogy Isten a jövőnket
félelmet kelt, így akar távol tartani
általában eltakarja előlünk. Hívni a
Istentől. – Ellentéteket szít: szembemegholtak lelkét, szellemet idézni,
fordítja az embert Istennel, a férfit a
különösen azért, hogy a jövőt vagy
nővel. – Ellentétesen működik a
más titkokat tudjunk meg tőlünk,
Szentlélek egyesítő erejével. – A
súlyos bűn és ostobaság is. Ilyen
bűnös ember felelősséget nem válcélból a jó szellemeket Isten nem
lal, hanem másra hárítja. – A kísérengedi megidézni. Csak gonosz
tő a bűn elkövetése után néha elszellemek lehetnek, akik idézésre
veszi a bűntudatunkat, hogy ne
megjelennek, – akár még szeretismerjük be a bűnösséget. Máskor
teink alakjában is – és azok csak
fokozza a bűntudatot, hogy elárthatnak nekünk.
higgyük, ekkora bűnre nincs boAmi a horoszkópot, kártya- vagy
csánat.
tenyérjóslást illeti, amellett hogy
Pedig Jézus azért halt meg, hogy
„utálat tárgya az Úr szemében”,
minden bűnünktől megszabadítson.
hiába mondjuk, hogy nem hiszünk
Jézus megkísértésének története is
benne (de akkor miért foglakozunk
tanulságos (Mt4,1-11). Jézus a
vele?), tudatunk alatt befészkeli
pusztában negyven nap és negyven
magát, és befolyásol, megzavar
éjjel böjtölt, végül megéhezett.
minket.
Odajött a kísértő, aki erre a három
A
boszorkányság,
bűbájosság
bűnre kísértette: mértéktelenségre,
divatja is terjed. Még a gyermeamikor azt mondta neki: „Mondd
keknek szánt játékokban és mesékhogy ezek a kövek kenyérré válben is! Ez különösen veszélyes,
janak”; hiú dicsőségre: „Ha Isten
hiszen a gyermek nem tud különbFia vagy, vesd le magadat”; kevélységet tenni. Komolyan veszi, hajlaDavid Ghirlandaio:
ségre: midőn megmutatta neki a
mos arra, hogy kipróbálja. Mire
Mária megkoronázása, XV. sz eleje
világ valamennyi országát és azok
észbe kapunk, nagy mértékben a godicsőségét, és azt mondta: „Mindezt neked adom, ha le- nosz befolyása alá kerülhet.
borulva imádsz engem.”
Ismeretlen eredetű energiák használata: az eléggé
Az ördög felismeri, hogy miben szenvedünk hiányt, elterjedt agykontroll tanfolyamok, mára már gyermekek
felhasználja az éhező ember természetes testi vágyát, Istent részére is szerveznek, egy „magasabb rendű intelligenciát”
kísértő, önpusztító vakmerőségre bíztat. A hatalom, a hívnak segítségül, aki akár gonosz szellem is lehet!! A
birtoklás, a dicsőség vágyával kísért. Jézus válasza: Szentírás szava: „Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok
„Távozz, Sátán!” Akkor elhagyja őt az ördög, és íme, meg, mindenféle gonosztól óvakodjatok!” (1Tessz5,21) Az
angyalok jöttek hozzá, és szolgáltak neki. Bármilyen agykontroll hatása eleinte kedvezőnek tűnhet, de később
hatalmas is a sátán és a többi gonosz szellem, Isten pa- pszichés zavarok jelentkeznek.
rancsol nekik!
Természetgyógyászat
ürügyén
a
bevált,
ősi
Életünk kritikus területei, ahol igen gyakran találkozhatunk megfigyeléseken alapuló jó gyakorlat mellett nagyon sok
a világ és a gonosz szellemek okozta kísértésekkel.
látszólagos, ha éppen nem ártalmas „gyógymód” van
Bizonyos rockzene. A zene önmagában se nem jó, se nem terjedőben. Ez veszélyes dívat, mert megnehezíti, néha
rossz, de rosszra is fel lehet használni. Köztudott, hogy a meg is akadályozza, hogy a betegek idejében szakszerű
rockzene egyes irányzataiban használnak sátánista neveket orvosi ellátásban részesüljenek, de okkult praktikákkal a
és
szimbólumokat,
és
nyíltan
buzdítanak
a gonosz szellemek befolyásának szolgáltatják ki őket, és ez
drogfogyasztásra és az erőszakra. A diszkókban a zene beláthatatlan következményekkel járhat. Vannak, akik
hangereje szándékosan a tűréshatár fölött van, ez egy idő tudatlanságukban jó szándékkal gyakorolják, de vannak
után egyfajta depressziót vagy agresszivitást kelt. A dalok sarlatánok, akik búsás haszonért.
szövegében vagy nyílt támadás van Krisztus és az Egyház A könyvek, filmek, játékok közül egyre több
ellen, vagy kódolt sátáni üzeneteket tartalmaznak, amelyek kimondottan keresztényellenes felfogást terjeszt. Összepéldául csak a lemezeket visszafelé lejátszva hallhatók. mossák a jót és a rosszat. Jó célok elérésére rossz
Corrado Balducci az egyik legtapasztaltabb vatikáni eszközöket is felhasználnak, vagy a rossz elkövetőjét
szakértő a „Sátánizmus és rockzene” című könyvében a szimpatikusnak ábrázolják, hogy neki szurkoljunk. A
sátánista szekták terjedésének és az ördögimádók becsület útján járókat pedig nevetségessé teszik.
megdöbbentő elszaporodásának fő okai között első helyen A játékok és mesék figurái közt sok a szörnyalak. A
a sátánista rockzenét említi.
gyerekek közt terjed a divat, hogy ezeket játékból,
Spiritizmus, jóslás, horoszkópok, boszorkányság, kabalaként hordják magukkal, és tőlük várnak segítséget.
bűbájosság. Ezek olyan dolgok, melyekről így szól a Azok, akik ilyeneket gyűjtenek, nem tanulják meg
Szentírás: „Ne akadjon közted senki, aki… jöven- helyesen felmérni saját képességeiket, és nem tanulnak
dőmondásra, varázslásra, csillagjóslásra vagy boszor- meg Istenben bízni, Aki tényleg tud segíteni.
kányságra adja magát, aki bűbájosságot űz, szellemet vagy A sátáni szimbólumokról sokan nem is tudják, hogy mit
lelket kérdez; aki halottat idéz. Mert aki ilyet tesz, utálat jelentenek, mert akkor elkerülnék ezeket. Ezek nem
tárgya az Úr szemében.” (MTörv18,10)
egyszerűen minták a pólón vagy ártatlan ékszerek. Nem
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csupán hovatartozást fejeznek ki, mint a kereszt vagy egy
sportjelvény, hanem bélyegek, melyek hatnak. A testékszerek és a tetoválások viselése nem csak divat, hanem a
megjelölés eszköze is lehet!
Soha ne viseljünk, és ne mondjunk semmi olyasmit,
aminek a jelentésével nem vagyunk tisztában, és aminek
eszméivel nem akarunk azonosulni.

Hogyan védekezhet a keresztény ember?
Az igazság keresésével, józan ésszel igyekezzünk
felismerni, hogy honnan, milyen támadás fenyeget minket
és szeretteinket. Megigazulásunkat szolgálják a szentségek,
mindenekelőtt a szentgyónás, a szentmise és a gyakori
szentáldozás. A békesség evangéliumát akkor hirdetjük, ha
szeretettel, szelíd szavakkal próbáljuk meggyőzni a ránk
bízottakat a gonosz fenyegető támadásairól és a védekezés
módjáról. Ha mégsem hallgatnának ránk, vigyük őket
imában az Úr elé. Ő teljesíti, ami a Szentírásban áll:
„Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, a tieid is!”
(ApCsel16,3) Ez a hit a mi védelmező pajzsunk.
Az Isten igéje, a Szentírás rendszeres olvasása sokszor
meglepő módon jön segítségünkre. Nagyon fonton, hogy
azonnal ellen mondjunk minden kísértő gondolatnak,
mihelyt jelentkeznek. „Álljatok neki ellen és elfut
előletek.” (Jak4,7)
Nagyon fontos a böjt és az imádság. Jézus, amikor
tanítványai megkérdezték tőle, hogy ők miért nem tudták
kiűzni a megszállt fiúból a gonosz szellemet, így válaszolt:
„Ez a fajta nem megy ki másként, csak imádság és böjt
hatására.” (Mk9,28)
Az önfegyelem gyakorlása lehet testi böjt, ami ételről,
italról, élvezeti cikkekről való lemondást jelent, vagy bármi
megengedett élvezetről való önkéntes lemondás. Fontos,
hogy ez Isten iránti szeretetből történjék, valamilyen jó

Jan Wellens de Cock Szent Antal megkísértése, 1530 körül

szándékra, például engesztelésül vagy egy kegyelem elnyeréséért. Ez különbözteti meg a böjtöt, például a diétázók önfegyelmétől.
A közös imának hatalmas ereje van, nemcsak a
templomban, a kolostorban, de a családokban is. A személyes imádság meghittségét semmi nem pótolhatja. Példaképünk lehet II. János Pál pápa, aki sok elfoglaltsága
mellett mindig tudott időt szakítani a személyes imára és a
rózsafüzérre is.
Nagyon fontos a teremtett dolgok megfelelő használata.
„Mit ér az embernek, hogy megszerzi az egész világot, ha a
lélek kárát vallja?” (Mk8,36)

Mit tehetünk a gyerekekért, a fiatalokért?
A megelőzésben a legdöntőbb a család, milyen ott a
szellemiség, milyen a légkör. Fontos a környezet, a barátok, az iskola. Ne ijesztgessük embertársainkat, de nyíltan
beszéljünk a gonosz létezéséről, és hogy mennyit árthatnak
nekünk.
Ne engedjük, hogy a gyerekek szüleik tudta és beleegyezése nélkül válogatás nélkül nézzenek mindenféle
filmet a tévében, videón vagy moziban!
Ne engedjük, hogy válogatás nélkül olvassanak mindenféle
könyvet, folyóiratot!
A szülők és a nevelők minden jószándékú emberrel
fogjanak össze! Együttes fellépéssel még a „mindenható”
médiákat is lehet befolyásolni.
Neveljük gyermekeinket arra, hogy tanuljanak meg ők
maguk helyesen dönteni. Engedjük választani nem a bűnös,

mindig a jó dolgok közül! Tanítsuk önfegyelemre, arra,
hogy helyesen szeressék önmagukat, embertársaikat és az
Istent. Tanítsuk meg őket szívből imádkozni! Mi is hívjuk
segítségül a Szentlelket, a Boldogságos Szűz Máriát, az
angyalokat és a szenteket. Legyen szoros személyes
kapcsolatunk az őrangyalunkkal.
Jézus Szentséges Szívének és Szűz Mária Szeplőtelen
Szívének tisztelete olyan kegyelmi erőforrást jelent, amit
nagyon sok tapasztalat igazol, és amit igen nagy kár lenne
veszni hagyni. Ezért nagyon kívánatos lenne, hogy minden
gyermek, aki már volt elsőáldozó, végezze el Jézus
Szentséges Szíve tiszteletére a kilenc egymást követő
hónap első péntekén a szentgyónást és járuljon szentáldozáshoz.

A gonosz legyőzése
„Én legyőztem a világot.” – mondja Krisztus. (Jn16,33) E szavak biztosítéka a húsvéti misztérium. Az Evangélium
megtanít minket arra, hogy nevén nevezzük a jót és a rosszat, de arra is felszólít, hogy „Ne engedd, hogy legyőzzön a
rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval!” (Róm12,21) (II. János Pál pápa)

A végső időkről így tanít a Szentírás
„Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de
nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az
ördög, a sátán, … Ekkor harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa.” (Jel12,7-10)
Felhasznált irodalom: Lélekmentő füzetek 18. A gonosz szellemek módszerei és legyőzésük
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EZOTÉRIA ÉS KERESZTÉNYSÉG
1. RÉSZ
Sorozatunk úgy született, hogy szinte egyszerre gondoltunk egyet, majd hívtuk egymást telefonon. Mindketten úgy
éreztük, hogy beszéljünk-írjunk erről a témáról, kezdeményezzünk az egyházközségben ismeretterjesztő gondolatébresztést, keresztény szempontú ismertetést. A témák között szerepel az ezotéria, a new-age, a Hellinger-féle
családállítás, a reiki, a kinezológia, a homeopátia, varázsvessző. Vezetőnk a Katolikus Egyház hivatalos véleménye
lesz, olyan hiteles személyiségek, papok segítségével, mint Pál Ferenc vagy Gál Péter professzorok. Kérjük,
tartsanak velünk!

Meditáció
Minden ember spirituális lény. Ez azt jelenti, hogy
kiolthatatlan vágy és kiolthatatlan indíttatás jellemez
minden embert a spiritualitásra vonatkozóan. A
spiritualitásnak mindenképpen lényege, hogy az ember
valamiképpen hódolattal leboruljon egy nálánál több
előtt. A lényege az, hogy átélem magamat valami nálam
nagyobbnak a részeként. Nem lehet megúszni a spiritualitást anélkül, hogy az ember le ne boruljon.
Ma gyakran hallani, hogy Istent sokféle úton el lehet
érni, valójában az egy Istent hiszi mindenki, aki hívőnek
mondja magát, tehát mindegy melyik úton megyünk.
Akik ezt olyan nagyon elfogadóan hirdetik, általában
egyetlen úton sem mennek Isten felé. Ráadásul, aki úton
van, tapasztalatból tudhatja, hogy egy-egy nehézség
csak elkötelezettséggel és hűséggel győzhető le. Van
különbség tehát a keresztény imádság és a meditáció
között. A keresztény imádság lényegét tekintve mindenképpen Isten jelenlétében történik. Valamiféle kapcsolatfölvétel egy személyesnek tekintett Isten és az ember
között. Két személy között. A meditációban azonban
nem szükséges, hogy nekem istenhitem legyen, vagy
Istenről bármiféle képzetet elfogadjak, vagy ne fogadjak
el. A meditáció akkor is lehetséges, hogy ha én ezt nem
Isten jelenlétében kívánom tenni, mert adott esetben
nem is gondolom, hogy van Isten. A meditáció akkor is
meditáció marad, ha nem akar kapcsolatfölvétel lenni
bárkivel vagy bármivel, akit Istennek mondok. Istennel
nehéz úgy kapcsolatba kerülni, hogy magamat kihagyom.

Tökéletes mozdulatlanság, leheletszerű légzés, a
gondolkodás kiiktatása, míg végül az „én” eltűnik. A
lebilincselő benne az, hogy ebben az állapotban nincs
lehetőség többé a szenvedésre, hiszen nincs többé „én”.
Csakhogy aki nem tud szenvedni, az szeretni sem tud
többé, hiszen nincs többé „én”, aki szeressen – mutat rá.
„Becsapós, amikor nyugaton a keleti tradíciókat
mutatjuk be, megfeledkezünk az „én” radikális eltűnéséről, ami azt is jelenti, hogy bizony a szeretet
illúzió” – folytatja Verlinde atya. – Buddha szerint a
szeretet, éppúgy, mint a gyűlölet, illúzió: a másik
különbözőségének illúziójára épül, ezért meg kell
semmisíteni. A Nyugat nem megy ilyen messzire: azt
állítja, hogy a nagy mindenség, amelybe belemerítkezhetünk, a szeretet mindent beborító energiája. Ez
azonban önellentmondás. „Szeretve lenni ugyanis azt
jelenti, hogy valaki más szeret. A szeretet két személy
közötti kapcsolat tökéletessége, akik szabadon választják
egymás kölcsönös elfogadását. Ketten kell lenni ahhoz,
hogy szeressünk.” / 1./

Az indiai meditációs iskolát megjárt, majd ezoterikus
gyógyítóként ismert belga származású Joseph-Marie
Verlinde atya így fogalmazza meg a keleti meditáció
lényegét: „Abban a keleti tradícióban, amely felé akkor
a nyugat fordult, nem létezik személyes transzcendens
Isten – éppen Őt próbálták meg eltávolítani. Tehát egy
személytelen, isteni energiáról van szó. E személytelen
energiába kell bemártóznom, belefojtanom személyes
énemet, hogy eljussak a nagy mindenségbe való
beolvadás megtapasztalásáig. Ez valóban lebilincselő
élmény, amit magam is többször átéltem” – mondja
Verlinde atya.

Előbbiek szerint nagyon nem mindegy, hogyan-kivel
(vagy Ki nélkül!) meditálunk. Magát a módszert: a külső
ingerek és a gondolatok kiiktatását, az Egyházban is
alkalmazzák pl. a Sacre Coeur nővérek „kreatív
meditáció”-ként (az alkotó-teremtő ima egy olyan formája, amikor a gondolatok kikapcsolásával, a lélek
mélyéről fakadva hoznak létre alkotásokat) vagy a
jezsuiták meditációs lelkigyakorlata, amelyekben „a
hangsúly a szemlélődő nyugalmon, Isten jelenlétének
egyszerű megtapasztalásán van.” Igen hasznos eszköznek bizonyul tehát, megfelelően alkalmazva. Érdekességképp: egy olasz doktornő, Adriana Gini az ima agyra
gyakorolt kedvező hatását vizsgálta és fejtette ki egy
fórumon, amelyet a Kultúra Pápai Tanácsa támogatott.
„A neuroradiológus a fiatalokról és a digitális korszak
kommunikációjáról tartott multimédiás római fórumon
szólalt meg. Gini még április 14-én az Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum keretében elmondta, hogy a csend
gyakorlása, akárcsak az ima és a meditáció az agynak
azon területeit fejleszti, amelyek a türelmet és az
emberbaráti oldalt erősíti.” /2./

A meditáció célja, hogy különböző (fizikai, légzési,
pszichikai, mentális és vizuális koncentrációs) technikák
segítségével az alany minden aktivitását felszámolja.

Másrészről, mindennapi imáinkból sokszor nagyon is
hiányzik a „meditatív hajlam”: elhadarjuk az „előírt
penzumot” – félszemmel már a külső körülményekre
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pislogva –, aztán némely önkritikusabb pillanatunkban
beismerjük, hogy „nem jó ez így”… Mindez pedig jól
felismerhető magasabb szinteken is. Franc Rodé bíboros
a vallási közösségeket fenyegető veszélyekről, a szekularizációról nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak.

gyakran csak formális, minden meditáció nélküli. A
szekularizáció továbbá aláássa az engedelmesség
erényét, és valamiféle „demokratikus” mentalitást
terjeszt, ami kizárja egy legitim tekintély szerepét.” /3./
Ez azonban már egy másik meditáció témája…

„Rodé szerint a vallásos élet helyzete mostanában nem
éppen rózsás, számos helyen veszély fenyegeti. Az ima
Bánfalvi Bella és Tóth Marianna
Források:
1.
2.
3.

http://magyarkurir.hu/hirek/az-indiai-gurutol-az-okkult-termeszetgyogyaszaton-krisztus-papsagaig-videoval
Magyar Kurír 2011. 04. 30.
Magyar Kurír 2011. 02. 18.

HIRDETÉSEINK:
 NAGYCSÜTÖRTÖK április 5. Csütörtök
Taksony este 6 óra
Dunaharaszti Fő este ½ 8 óra, szentmise, virrasztás
Rákócziliget este ½ 6 óra
 NAGYPÉNTEK április 6. péntek
Taksony este 6 óra
Dunaharaszti Nagytemplom este ½ 8 óra, passió, szertartások
Rákócziliget este ½ 6 óra
(mindhárom helyen előtte keresztúti ájtatosság)
Éjjel ½ 10 órakor keresztút a Kálvária dombon
 NAGYSZOMBAT április 7. szombat
Szertartások kezdete
Taksony ½ 5 órakor
Dunaharaszti Fő este 8 órakor
Rákócziliget este 8 órakor
Feltámadási körmenet
Taksony kb. este 6 órakor
Dunaharaszti Fő kb. ½ 10 órakor
Rákócziliget kb. ½ 10 órakor
 HÚSVÉTVASÁRNAP április 8.
Hajnali imádság napfelkeltekor a Kálvária Kápolnában
Taksony reggel ½ 9 órakor
Dunaharaszti Fő reggel 7 és délelőtt ½ 11 órakor
Rákócziliget délelőtt ½ 10 órakor
 HÚSVÉTHÉTFŐ április 9.
Taksony reggel ½ 9 órakor
Dunaharaszti Fő reggel 7 és délelőtt ½ 11 órakor
Rákócziliget délelőtt ½ 10 órakor
 ELSŐÁLDOZÁS
Május 6. vasárnap délelőtt ½ 11 órakor Szent István templom
Május 13. vasárnap reggel ½ 9 órakor Szent Anna templom
 BÉRMÁLÁS
május 20. vasárnap 10 órakor, Taksonyi Szent Anna templom
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10 éves a Taksonyi Karitász Csoport
A Taksonyi Karitász Csoport 2002. februárjában kezdte munkásságát. Kezdetben 5 önkéntes segítővel dolgoztunk a
rászorulókért, mára taglétszámunk 11 főre emelkedett.
Megalakulásunk elsődleges célja a községben nehéz körülmények között élő emberek megsegítése, támogatása volt.
Ennek megfelelően ma is igyekszünk lehetőségeinkhez mérten minden nehéz sorsú embernek, egyénre szabottan
segíteni.
Anyagi forrásaink egy része adományokból gyűlik össze, másik részét pedig mi magunk teremtjük elő. Így időnként
ruhavásárt tartunk és az itt befolyt összegeket szintén a szegényekre fordítjuk.
Szükség szerint tűzifát, gyógyszert vásárolunk nekik, vagy étkezési utalványt adunk, amit a községben néhány
megjelölt kereskedőnél be tudnak váltani.
Egy helyi vállalkozó adományaként vasárnaponként házi tejet osztunk a főtéren.
Alkalmanként bútort, ruházati és műszaki cikkeket is szétosztunk, ha efféle tárgyi segítség érkezik.
A rászorulók személyének minél pontosabb megismerése érdekében folyamatosan kapcsolatban vagyunk a
családsegítő szolgálattal, az iskolával, az óvodával, a körzeti orvosokkal és az önkormányzattal.
Az elmúlt években többször szerveztünk közösségi programokat, így például falunapot május 1-jén, idősek napját,
Mikulás-ünnepséget, gyermeknapot, jótékonysági bált.
Minden évben részt veszünk az Adventi vásáron.
Szeptembertől május végéig folyamatosan minden pénteken 18-19 óráig gyűjtjük, és a továbbiakban is nagy
szeretettel várjuk a ruha- illetve bármilyen adományaikat a Plébánián (Szent Anna u. 1).
Tárgyi adományokkal többször segítettük már a helyi óvodát, bölcsődét és a gyermekorvosi rendelőt, így sok
használt játék is új gazdára lelt.
Munkánk során előfordult, hogy hajléktalan-szállót, hajléktalan-óvodát is szükségszerű eszközökhöz juttattunk.
Április elsejétől elhelyezünk egy postaládát a Petőfi Sándor Művelődési Házban és van egy ládánk a Római
Katolikus Templomban, hogy bárki névtelenül megjelölhessen segítségre, támogatásra szoruló embert, családot a
környezetéből. Reméljük, hogy ezeknek az anonim jelzéseknek a segítségével eljuthatunk olyan személyekhez is,
akiket eddig nem volt lehetőségünk támogatni.
A Taksonyi Karitász Csoport nevében szeretnénk megköszönni mindazon segítőink önkéntes, áldozatos tevékenységét, akik működésünk 10 éve alatt bármilyen formában támogatták munkánkat, gondolva ezzel nélkülöző
embertársaikra.
Bízunk abban, hogy összefogással, közös erővel a jövőben is könnyebbé, elviselhetőbbé tehetjük a szegényebb
sorban élők mindennapjait.
Elérhetőségünk: karitaks@freemail.hu
Áldott, szent, boldog Húsvétot kívánunk mindenkinek:

Taksonyi Karitász Csoport

Taksony, 2012. március 28-án

A Taksonyi Karitász Csoport 2012. évi nagyböjti tartósélelmiszer
gyűjtésének összegzése:
73 kg liszt, 3 kg sárgaborsó, 19 kg rizs, 59 kg cukor, 2 kg búzadara, 4 kg só, 21,2 kg tészta, 36 l olaj,
1 üveg zöldborsó konzerv, 1 tábla milka csoki, 2 üveg uborka konzerv, 0,5 kg lencse, 8 csomag leves,
2 db Fitt reggeli gabonapehely, 4 csomag puding, 6 csomag jó reggelt keksz, 7 üveg lekvár, 100 g nescafé,
1 üveg meggybefőtt, 3 üveg őszibarackbefőtt, 1400 g kakaó, 10 dkg piros paprika, 3 csomag gyümölcstea,
5 l tej, 23 doboz májkrém kiskonzerv, 5db 130g vagdalt hús, 1db 170g gomba, 2db 240 g bab,
1db melegszendvics krém, 1 csilis bab, 1 babgulyás, 9 db 400g löncshús, 23 db paradicsom konzerv,
2 olajos hal, 2 doboz tea, 2 csomag keksz
Az adományokból 30 taksonyi családot tudtunk támogatni.
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Régi beszélgetés jut eszembe András atyával Szent Erzsébetről és a Karitászról 1996 tavaszán, a plébánián.
Arról beszélgettünk akkor, hogy milyen jó lenne nálunk, Taksonyban egy olyan katolikus karitász csoport, amely a
szegényeknek, elesetteknak és rászorulóknak segítséget tud nyújtani szorult élethelyzeteikben.
Az egykori álom néhány évre rá valóra vált...
Mi kellett ehhez? Néhány elszánt, segíteni akaró és tudó emberből formálódó lelkes kis csapat, elszántság és alázat,
tenni akarás és támogatók.
Ez nemcsak lelkes fellángolás volt, hiszen már 10 éve, hogy a tagok segítenek a rászorulóknak, időseket látogatnak,
adományokat gyűjtenek, támogatnak és elhivatottan szolgálják szegény, elesett, magányos embertársaikat.
A Szent Anna templomban többször hallani a Taksonyi Karitász Csoport felhívását gyűjtésre, más hirdetését. A
katolikus közösség így erősíti a karitásztevékenységet, az elesettek segítését és támogatását. Így helyezheti el a
katolikus közösség is élelmiszer-, ruha- és pénzadományát a rászorulók javára – sok kicsi sokra megy alapon. Sok
eset dicséri munkájukat, pl. az árvízkárosultaknak teherautónyi adományt gyűjtöttek!
Az önkormányzati államháztartási szociális gondoskodás szigorú keretek között és jogszabályok között működhet
csak. A jövedelemviszonyok kizárólag papír alapon igazolhatók, bürokratikus eszközökkel és módszerekkel
támaszják alá a különböző igényeket. Vannak, akik iratokkal igazolják rászorultságukat, a jogszabályi kereteknek
megfelelő mértékű jövedelmi viszonyaikat – az életvitelük azonban nem támasztja ezt alá. Jog szerint megfelelnek,
de az erkölcs azt diktálja, hogy a valóságban lenne még rászorultabb – aki talán kérni sem mer.... Nehéz dolga van
ilyenkor az Önkormányzat Szociális Bizottságának, mert a jogszabályok szerint kell működnie. A Karitásznál
egyszerűbb ez, mert ott nincsenek bürokratikus szabályok, hanem ott mindig a valós életvitel alapján történik a
segítségnyújtás, és mondhatom, nagyon gyorsan. Mert kétszer ad, aki gyorsan ad!
Több esetben a Karitász felhívására avatkozott be az Önkormányzat, mert szégyellte a családfő a segítségkérést az
Önkormányzattól. Az idén télen is többször besegített a csoport akut esetekben – ezáltal talán életeket mentett, és
betegségeket előzött meg!
Amikor a Csepel-szigeti térségi polgári védelmi parancsok fagyveszélyre hívták a község vezetőit össze, addigra
Taksony Önkormányzata, a Karitásszal összefogva, kész cselekvési tervvel rendelkezett, és ezzel megelőzte a bajt!
A Karitász településünk színes közösségi életének nemcsak résztvevő és segítő csapata, hanem önálló nagy
rendezvényeikkel, mint pl. jótékonysági bálak, közösségi napok, majálisok sikeres szervezésével településünk igen
gazdag kulturális életét még jobban fölpezsdítik. Minden megmozduláson, eszmecserén, kerekasztalon aktívan részt
vesznek, véleményükkel a közéleti párbeszédet alakítják, formálják.
Eddigi munkájuk alapján bátran kijelenthetem, hogy településünk és faluközösségünk köszönettel tartozik ennek a
tettrekész csapatnak! Hálásak lehetünk Szent Erzsébet késői követőinek településünkön!
K i k Ő k ? A jelenlegi aktív tagok:
Rigóné Proksa Mariann, Stark Renáta, Kiss Károlyné Rozika, Kupi Tivadar, Mózer Apollónia, Paál László, Váradi
Timea, Huj Mihály, Rigó Anita, Proksa Antalné Évi, Micheller Ignácné Évi
Áldott békés Húsvéti Ünnepeket kívánok a Taksonyi Karitász csapatnak és támogatóinak, és Krisztus Fénye
olvasóinak egyaránt!

Wágnerné Bartha Zsuzsanna
alpolgármester, Taksony
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Beszámoló a Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport 2011-es évi
tevékenységéről és 2012-es terveiről
Pénzügyek
Bevételek
maradvány 2010-ről:
51.722,-Ft
adomány :
49.000,Szent Erzsébet napi gyűjtés (Szent István Plébánia: 40.000,-Ft Szent Imre Plébánia 20.000,-Ft):
60.000,jótékonysági rendezvény :egyéb: (önkormányzati pályázat: 300.000,-Szent Antal-persely+ruhaosztás: 174.735,-banki kamat: 2.500,-)
477.235,összesen :
637.957,Kiadások
segélyezés helyben (élelem: 54.560,- gyógyszer: 2.390-, utazási hozzájárulás szegény gyermekeknek a drégelypalánki
(ingyenes) karitásztáborba: 5.000,-):

61.950,segítség katasztrófában :
fenntartási költség (zsák):
egyéb (karitász-tábor: 328.640,-, Idősek Napja: 5.565 karitász-kézikönyv: 6.050,-):
karácsonyi ajándékozás:

összesen :
maradvány 2011-ről:

2.060,340.255,185.845 ,590.110,47.847,-Ft

2011-es év:
A fenti beszámolón kívül a Magyar Katolikus Karitász országos krízis-segélyezési pályázatán 2 szegény sorsú
haraszti családnak 20.000+30.000,-Ft-ot sikerült nyernünk, amelyet e családok tartósélelmiszer vásárlásra és
közüzemi díjak kiegyenlítésére fordíthattak. A pályázat szigorú feltételekhez kötött: többek között környezettanulmányt és kereset-kimutatást is kellett mellékelnünk a pályázati anyaghoz.
2011. húsvétjára sok ezer forint értékű tartós-élelmiszert adományoztak a hívek a dunaharaszti szükséget
szenvedőknek. (lásd: Krisztus fénye 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44)
2011-ben a karitász-helyiségben gyűjtött természetbeni adomány körülbelül 500.000,-Ft értékű: használt-ruha, játék,
könyv, színes televízió, automata mosógép, gyermekkocsi, mózes-kosár, gyermekágy, kihúzható rekamié, bőrönd,
táska, cipő, amit továbbadtunk a dunaharaszti nélkülözőknek; illetve a megmaradt ruhaneműt december végén
elszállította a farmosi Nagycsaládos Csoport. A helyiségben levő két régi szekrényt és a komódot odaadtuk – Láng
András atya engedélyével – egy nagycsaládnak.
Így kiürült a karitász-helyiség, mégpedig abból a célból, hogy új polcokat szeretnénk fölállítani; és amelyeket külön
szeretnénk megköszönni – mert így rendezettebben helyezhetjük el az adományokat – a SSI Schäfer Systems
International Kft-nek, akik felajánlották a polcrendszert a Szent István Egyházközség anyagi hozzájárulásával (fele
összeget fizette az egyházközség). Fejér Miklós egyházközségi képviselőnek, a fáradozását, szervezését köszönjük
szépen!
Továbbá külön köszönetet szeretnénk mondani a kanadai Fajta János úrnak a nagy értékű pénzátutalásáért! (ez az
összeg, valamint a karácsonyi jótékonysági vásáron (templom+Laffert Kúria) befolyt pénz majd a 2012-es
bevételben jelentkezik.) És nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni az Önök bizalmát, támogatását, figyelmét,
amellyel segítették a 2011-es év karitász-munkáját; az Úr Jézusnak szolgáltunk ezzel mindannyian, mert „jót tenni
jó”. Isten fizesse meg mindenki jóságát!
Az Idősek Napjáról és a júliusi karitász-táborról már korábbi Krisztus fénye számban beszámoltunk. Azt
tapasztaltuk, hogy szükség van ilyen jellegű rendezvényekre, találkozókra. Ha akaratunk arra irányul, hogy
segíthessünk másokon, akkor nyitottabbak leszünk Jézus Szentlelkére.

A 2012-es év célkitűzései:
„Szükség van arra, hogy a közjó érdekében együttműködjünk azokkal, akik nem osztoznak hitünkben. Jelenvalóvá
kell tennünk szociális elkötelezettségünk valódi és mély vallási indokait. Aki megérti a keresztények szociális
tevékenységének alapjait, az ösztönzést érezhet arra is, hogy közeledjen a Jézus Krisztusba vetett hit felé.” –
állapította meg XVI. Benedek pápa. Ezért keressük mi is mindazokkal a kapcsolatot, akik számára fontosak az
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alapvető emberi értékek. Erre a célkitűzésre válaszolt a „Játék a
könyvtárban” című, fiataloknak, gyermekeknek szervezett prevenciós
programunk, amelynek a Városi Könyvtár adott otthont, valamint
emberi és anyagi támogatást, – amit köszönünk az igazgatónőnek
Táborosi Zoltánnénak –, és amelyet 2012. február 23-án kezdtünk el,
és kétheti rendszerességgel (csütörtökönként 16-18 óráig) folytatódik
az első félévben. Prevenciós program, mert ezzel a fiataloknak
szervezett elfoglaltsággal szeretnénk őket megvédelmezni az
unalomtól, a magánytól, a környezet károsító hatásaitól (akár a drogtól
is). Több civil szervezet is jelentkezett közreműködőként, hogy
törődjünk a fiatalokkal. Minden gyermek szeretné a szabadidejét
kellemesen tölteni, ugyanakkor a szülő biztonságot, védelmet akar
nyújtani a gyermekének, akkor is, amikor neki dolgoznia kell. Ám,
hiába van a gyermek körül sokféle dolog, amivel elfoglalhatná magát,
ha nem segítik megszervezni neki saját szabadidejét, vagy ha nincs
társa a társasjátékhoz. Egy jól sikerült játék viszont elegendő ahhoz,
hogy boldognak érezze magát, ez önbizalom erősítő, és a társasjáték
pedig közösségépítő. A szabadidő aktív felhasználása a személyiségfejlődésben is fontos szerepet játszik. Ugyanakkor az élményszükséglet
biológiai szükségletünk, amelynek az a funkciója, hogy az általa létrehozott, aktuálisan felfokozott feszültséggel hozzájáruljon a pszichikum
egyensúlyának optimalizálásához, vagyis a lelki egészség fenntartásához. Maria Montessori a nagy pedagógus megállapította, „hogy
az életnek nem akkor vagyunk a segítségére, ha elnyomjuk megnyilvánulásait, hanem akkor, ha könnyítünk kifejlődésén és megoltalmazzuk a fenyegető veszélyektől.” Figyeljük a szaléziek kitűnő gyermekmentő programjait és igyekszünk
tanulni tőlük. Bosco Szent János áldását kérjük erre a munkánkra! Úgy tapasztaltuk, hogy sikeresnek ígérkezik ez a
kezdeményezésünk.
Ruhaosztást és ruhaátvételt rendszeresen tartunk a karitász-helyiségben. Legközelebb április 13-án és 20-án lesz
(pénteki napokon), 16.30-18 óráig ugyanitt. Az elvitt ruhákért szerény összeget elfogadunk. Aki közbenjáró imát
kér, kérjük, jelezze a jelen levő karitász-tagnak, vagy, ha problémái vannak, ha nehéz terheket hordoz, megoszthatja
velünk: megpróbálunk segíteni. Isten szeretetét szeretnénk közvetíteni.
Templomokban, a plebi.hu-n, a városi újságban, a Főplébániánál hirdetjük.
Idősek Napja lesz május 13-án, a Fatimai Szűzanya napján. 15.30-kor szentmisével kezdődik, amelyen Láng
András plébánosunk, Fazekas Tamás kántor és a Szent István Kórus szolgál majd. Verset Hoffer Bea mond majd.
Utána a Főplébánián agapéval kedveskedünk a megjelenteknek. Kérjük az egyházközség háziasszonyait, hogy
süteménnyel szíveskedjenek hozzájárulni ehhez a rendezvényhez. Az idős személyeket, akik nehezen közlekednek,
szívesen elhozzuk kocsival: tessék jelezni a sekrestyében vagy karitász-tagnál!
A karitász-tábor július 2-7. 9-16 óráig lesz a Főplébánián. Jelentkezési lapokat májustól lehet kérni.
Minden hónap utolsó péntekjén 16 órától karitász-találkozó van a Főplébánián, amelyre szeretettel várjuk az
érdeklődőket és a jövendő karitász-tagokat!

(Szent Erzsébet Karitász Csoport)
Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés
a dunaharaszti rászorulóknak a püspökkari körlevél felhívására – 2012. március 11-18.
Helyszínek: Szent István Főplébánia, Szent Imre Plébánia, Szent Erzsébet Karitász-bolt
30 db tartósított tej, 195 db liszt, 175 db cukor, 145 zacskó tészta, 90 db olaj, 30 zacskó keksz, 94 zacskó rizs,
8 zacskó kávé, 136 db konzerv, 25 doboz tea, 43 db levespor, 1 zacskó mazsola, 3 rúd szalámi, 17 db csoki,
18 zacskó cukorka, 5 db margarin/vaj, 9 zacskó bab/lencse, 1 db tejszínhab, 2 üveg citromlé, 7 zacskó só,
1 csomag wc-papír, 4 csomag mák/dió/kókusz, 1 csomag tört pirospaprika, 2 zacskó kakaó, 11 db szappan,
18 üveg befőtt
A támogatott személyek nevében köszönjük a felajánlott adományokat!
Isten fizesse meg a jószívű adakozóknak a jóságukat!
A csomagokat igyekszünk Húsvétra eljuttatni a haraszti nélkülözőkhöz.
Kép: Liezen-Mayer Sándor Szent Erzsébet c. festménye, XIX. sz. vége
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SZENTFÖLDI ÉLMÉNYEK
(Valamit ott hagyni Jézusnál…)
A közelmúltban a Szentföldön tett zarándoklat alkalmával elgondolkodtam azon, hogy mit is jelent
számomra Jézus nyomdokain járni. Igazából nem tudtam megfogalmazni ezt a hihetetlen érzést, de szerencsére egy
ferences atya megtette helyettem ezt az egyik helyen.
Ő azt mondta, hogy a Szentföldön zarándokolni: annyit jelent, mint „benne lenni a Bibliában”, testközelből
átélni a Szentírás eseményeit, Jézus földi életének titkait. Lelki szemeink előtt megelevenednek az akkori
események, és akaratlanul is a részévé válunk, magával sodor bennünket.
Óriási kegyelemnek élem meg,
hogy még a nagyböjt előtt juthattam el
Izraelbe, hiszen ez felfogható egy lelkigyakorlatnak is. Egy lelkigyakorlatnak, amelyet az Isten vezet, és ami felkészít a
közelgő Ünnepre, Jézus Krisztus feltámadásának misztériumára.
A csodaszép helyek közül csak
egyet emelnék ki, ahol szentmisét is
bemutathattam. Ez a Genezáreti-tó mellett
lévő dombokon épült „nyolc boldogság”
templom, ahol Jézus annak idején meghirdette hallgatóságának, és egyben mindenkori követőjének az igazi boldogság
alapjait.
Az itt elhangzott rövid elmélkedést
szeretném megosztani a kedves testvérekkel. Olvassuk nyitott szívvel!
Egy zarándoklat lényege az, hogy az ember kilép a megszokottból, elhagyja a biztonságot nyújtó környezetet,
az otthonát, és vállalkozik egy nagy kalandra. Az által, hogy az ember hátra hagyja mindennapos dolgait,
nyitottabbá válik a természetfelettire. A zarándok nyitott az újra, a változásra, a formálódásra. Jobban átéli az
Istentől való függését, teremtmény mivoltát, ugyanakkor jobban ráhagyatkozik a gondviselésre. Mi is kiléptünk
megszokott világunkból, magunk mögött hagytuk otthonunkat, környezetünket.
Mindenki valamiért jött ide el. Sokan, sokfelől jöttünk, de abban közösek vagyunk, hogy mindenki úgymond
hozott magával valamit, vagy valakit. Valamilyen szándékot, amiért imádkozik, vagy valakit a szívében, akiért
imádkozik.
Azonban nagyon fontos, hogy ne csak hozzunk, hanem valamit hagyjunk is itt. Igen, itt kell hagynunk valamit
a Szentföldön! Mire gondolok? Arra, hogy nem mehetek haza úgy, ahogy ide jöttem! Valamiben változnom kell!
Valamit itt kell hagynom. Egy rossz tulajdonságot, egy rossz szokást, egy helytelen ragaszkodást, egy bűnt…
Mindezt azért, mert ezek lehúznak, a földhöz szegeznek bennünket. Ahogyan a légballont a kötelek és a
homokzsákok nem engedik felszállni, minket is fogva tartanak, földhöz szorítanak ezek a negatív dolgok, és nem
engedik, hogy az ég felé, Isten felé emelkedjünk.
Ha egy kicsit is megérintett ez a hely, ahol az Isten Fia született, élt tanított, csodákat tett, meghalt és
feltámadt, akkor nem mehetek haza ugyanúgy, ahogy ide jöttem. Akkor nem mehetek haza változás nélkül. Más
embernek kell visszamennie oda, ahová az Isten helyezte, és ott tanúságot tenni arról, hogy ez az Isten ma is képes
megváltoztatni, újjáteremteni a szíveket.
Jézus Krisztus nyomdokain járva egyre krisztusibb emberré kell lennem!
Vajon fogják-e tapasztalni az otthon maradottak, megérzik-e rajtam, hogy a Szentföldön jártam? Látják-e
majd az életvitelemen, magatartásomon, szavaimon, lelkületemen keresztül, hogy boldog vagyok Jézussal, akivel itt
találkoztam igazán? Látják-e majd, hogy ez a Jézus megváltoztatott? Hogy ennek a Jézusnak oda mertem adni végre
valamit, amihez már olyan régen görcsösen, helytelenül ragaszkodtam?
Mert valóban, csak Általa, az Isten Fia által lehetek igazán szabad és boldog. Általa, aki meghirdette a
nyolc boldogságot. És nemcsak meghirdette, hanem élte is. És talán ez a legszebb az egészben: hogy megmutatta,
hogyan lehet emberként Istennek tetsző életet élni. Nem odafentről dirigál az Isten, hanem lejön, és megmutatja,
hogyan érdemes élni, és hogyan lehet az ember igazán boldog.
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A boldog-mondásokkal Jézus saját életmódját írja le. Hiszen Ő élt szegényként. Ő sírt a sírókkal. Ő volt
szelíd és alázatos. Ő éhezett az Atya akaratának teljesítésére. Az Ő szíve volt egészen tiszta. Valamint Ő az igazi
békesség elhozója, és Őt üldözték az igazságért.
Szűk és göröngyös utat járt Jézus, de mégis boldog volt. Volt öröme, amit senki sem vehetett el Tőle, és ezt az
örömet szánja nekünk is. Jézus Krisztus élte a boldogságot, és ezért tudta hirdetni is.
Kérjük Őt, hogy segítsen megszabadulni a kötöttségeinktől, béklyóinktól, hogy szabaddá válhassunk az igaz
boldogságra, és ezt a boldogságot, az újjászületés örömét tapasztalhassák meg mindazok is, akik hazavárnak minket.
Úgy legyen! Ámen!
Ezt kívánom minden kedves Olvasónak is.

Berci atya

A képeken Jeruzsálem
és a Nyolc Boldogság
templom látható.
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MEGHÍVÓ
A 20 éves Szent Cecília kórus szeretettel hívja a
kedves érdeklődőket 2012. április 22-én, délután 4
órára a dunaharaszti Szent István plébániatemplomban
tartandó jubileumi hangversenyére. Az ünnepi
eseményre meghívtuk a Budapest VIII. kerületi Szent
Rita kápolna énekkarát, a Szigetszentmiklósi Szent
Erzsébet kórust és Székely Miklós Városi Kart,
valamint a Nagybajomi Kórust, amelyekkel testvéri
kapcsolatokat ápolunk. Az ünnepre eddigi
szolgálataink színe-javával készülünk, felemelt heti
próbaszámmal, Bánky Tamás és Fazekas Tamás
vezetésével. Az eseményen hálát adunk az elmúlt húsz
évért, közösségünkért. Várjuk a kedves híveket,
érdeklődőket, ünnepeljenek velünk együtt, jöjjenek el
erre ezen a délután, és hallgassanak meg minket.
Elhangzanak: Halmos Béla, Koudela Géza, Liszt
Ferenc, Szokolai Sándor, César Franck, Francesco
Gasparini, Wolfgang Amadeus Mozart, Michael
Praetorius, Camille Saint-Saëns, Lodovico Viadana,
Tomás de Victoria művei.

Kép: Gebhard Flatz Szent Cecília, 1875
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CSÜCSOP
A Csütörtöki Csoport (közkeletű nevén Csücsop) egy Budapesten működő
Katolikus Ifjúsági Közösség. Lelki vezetőnk Bíró László püspök atya,
tagjaink pedig Budapesten tanuló főiskolások és egyetemisták, valamint
fiatal dolgozók (jellemzően 18-30 év közötti korosztály). A Csücsop
egyszerre kíván számukra otthon és ugródeszka is lenni. Otthon a Budapesten élő (de sokszor máshonnan érkező) fiataloknak, ahol személyes
kapcsolatokat építhetnek, elmélyíthetik hitéletüket, megoszthatják örömeiket
és gondjaikat másokkal. Ugyanakkor ugródeszka is, mivel a kezdetektől
fogva egyik célunk, hogy tagjaink a Csücsopon szerzett közösségi tapasztalat
birtokában később új közösségeket hozzanak létre vagy más, már működő
közösségeket erősítsenek.
A közösség életének a csütörtöki közösségi alkalmak alkotják a gerincét. Ezen esték rendje híven tükrözi a
Csücsop milyenségét. Négy rész követi egymást: ráhangolódás, Püspök atya beszéde, kiscsoportos megosztás, majd
agapé. A kiscsoportos megosztáson kívül – amikor mindenki a saját kiscsoportjával beszélget –, a többi részen
együtt vesz részt az egész közösség.
•

A ráhangolódás egy zenés, sokszor gondolatébresztőkkel vagy tanúságtételekkel tarkított imádság, amelyet
egy kijelölt kiscsoport vezet.

•

Püspök atya gondolatai adnak alapot a kiscsoportos beszélgetésekhez, amelyek – állandó csoportok lévén –
nagyon személyes hangvételűek is tudnak lenni.

•

Az agapé teljesen kötetlen, befejező része az estének.

Az alkalmat a különböző feladatokra beosztott kiscsoportok bonyolítják le, miközben más kiscsoportok az imahátteret biztosítják.
A találkozások helyszíne: 1085 Budapest, Horánszky utca 20. Keress minket a www.csucsop.hu címen.
Mivel a tanulmányaimnak hivatalosan is vége szakadt, így szükségesnek éreztem, hogy saját korosztályommal tartsak kapcsolatot, ezért Dunaharasztin élő jó barátom ajánlotta ezt a közösséget.
Püspök atya gondolatai mindig szíven találnak. Nagyon szereti a fiatalokat, szeretné őket felkészíteni az igazi életre.
Nagyon energikus ember, tele van életerővel, bármikor meg lehet keresni, segít, tanácsot ad, emberként beszél
velünk, és nem csak tanít, de élete nehézségeit is megosztja a közösséggel, és mi csak ámulunk, hogy ilyen létezik.
Ez a fiatalos lendület, ami a közösségen belül működik, vezetőkön, szervezőkön is múlik. Csoportom volt irányítója
mesélte nekem, nem tudsz olyan programot mondani, amire legalább egy csücsopos ne menne el.
A közösség tagjai minden évben változnak. Mindig jönnek új emberek, van mikor 130-an is vagyunk, van amikor
70-en, de a csoport alakulása utáni években, voltak 180-an is. A csücsop, egy olyan hely, ahol fontos vagy és
figyelnek rád. Ha új vagy, semmi gond, keltető csoportban kezdesz, és mikor látják, hogy nem csak egy-két hétben
gondolkodsz, akkor beosztanak állandó közösségbe. Nem mi választjuk meg, hogy hová szeretnénk kerülni. Ettől jó
ez, mert tanítja az elfogadást, mások megértését.
Zárszóként minden fiatalnak ajánlom, tapasztaljátok meg a közösség megtartó erejét, hiszen mikor rátok zúdul az
élet nehézsége, jó, hogy van hová menni.
Fazekas Tamás
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INTERJÚKÖTET
A PÁPÁVAL
Valódi ajándék a hívő olvasónak a XVI. Benedek pápával
készült interjúkötet, amely magyar nyelven a Világ világossága
címmel, a Duna International és Új Ember könyvkiadók gondozásában jelent meg 2011 év végére. A könyv eddig 28 nyelven
látott napvilágot, kapható Európán kívül és az összes arab
országban is.
A német nyelvű eredeti kiadást magyarra Török Csaba teológia
tanár fordította. A fordításért Erdő Péter bíboros atyától dícséretet kapott, aki ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „a vallási
fogalmakkal, az egyház és a világ életének mai problematikájával kellő pontossággal és kellő finomsággal bánik a
fordító, a magyar szövegben átjön a mondanivaló.”
Talán szokatlannak érezhetjük, hogy egy pápa leüljön személyes és hivatásbéli ügyekről beszélgetni a mai kor zsurnalisztájával. Azonban, ahogy ő maga mondotta, ez is a szolgálathoz tartozik. Napjaink egyik legjellemzőbb hozadéka a
nyilvánosság, ami lehet pusztító fegyver vagy áldásos eszköz.
Rajtunk múlik. Az evangélium hirdetése nem nélkülözheti a
szolgálattétel semmilyen korszerű formáját, így a sajtóbéli
megjelenést, megnyilatkozást, a média hatékony és felelős
alkalmazását sem.
A tetszetős kiadású könyvet nyomdai megformálása is könnyű olvasmánnyá teszi. Nagybetűs, jól tagolt szöveg segít
abban, hogy a mondanivaló átláthatóvá és könnyen követhetővé váljon.
A könyv szerzője Peter Seewald német újságíró, aki korábban már készített interjút Josef Ratzinger bíborossal, a
Hittani Kongregáció prefektusával, ismeretségük tehát nem újkeletű. Peter Seewald 2010-ben kapott lehetőséget a
Szentatyától, hogy annak nyári szabadsága alatt, Castel Gandolfoban találkozhassanak, és feltehesse neki kérdéseit.
A beszélgetés érinti a pápa hétköznapjait is, érdekes és megható bepillantanunk a főpap magánemberi életébe. XVI.
Benedek pápa őszintén és keresetlenül, türelemmel válaszol a kérdésekre, s ahogy Seewald írja, egyet sem hagyott
megválaszolatlanul. A szöveg jóváhagyásakor a pápa nem változtatta meg a kimondott szavakat, és csak néhány
apróbb javítást eszközölt, ahol tárgyi pontosításokat tartott szükségesnek. Az interjúkötet fő sodrát azonban
természetesen a nagy kérdések képezik: az idők jeleinek értelmezése, az Egyház hivatása, őszinte megbeszélése a
botlásoknak és bűnöknek, a feladatok és kihívások, az Egyházat és az embert érintő kérdések. A pápa elbeszél,
elmélkedik, hangosan gondolkodik. A Szentatya tudatában van annak, hogy az is hozzá tartozik a szolgálathoz, hogy
el kell viselni a támadásokat. Elsősorban Istenre van szükségünk, hogy szembe tudjunk nézni korunk gyötrelmeivel.
– mondja. – Most is szorongatnak bennünket.
Szavai nyomán ugyanakkor átérezzük a hallatlan felelősséget, hogy az emberek megéljék az őket egyesítő hitet, a hit
élő és teljes legyen. Hiszen Isten nélkül nem kormányozható a világ az ember boldogulására, s meg kell tanulnunk a
szabadságot, amely felelősség. A dolgok nem tét nélküliek.
Krisztus az Egyházra bízta evangéliumának hirdetését, és az Egyház felelős azért, hogy az élő hit eljusson az
emberekhez. „Az Egyház hivatása mindig arról szól, hogy megtegye, amiért Ábrahám Istenhez könyörgött, vagyis
viseljen gondot arra, mindig legyen elég igaz ember a gonosz és a pusztulás visszaszorítására. Úgy értettem a
mondottakat, hogy újra növekedjenek a jó erői. Ebben az értelemben Isten diadalai, Mária diadalai csöndesek, de
mégis valóságosak.” – fogalmazott a Szentatya.
A könyv végén közreadott életrajzi összefoglaló alapján világosan rajzolódik ki előttünk a pápai szándék: a
törésvonalak gyógyítása, a párbeszéd szorgalmazása a világ egyházai között, a megbékélésre, az egység létrehozására való főpapi törekvés. A beszélgetés részleteiből megismerhetjük ennek nehézségeit, és a jövőbe vetett
bizodalmat, hiszen a krisztusi tanításon nyugszanak béke és egyetértés.
A könyv lapjain barangolva megismerünk egy embert, és hálás sejtésünk ébredhet, mi mindent is jelent: PAPNAK
LENNI.
Koczka Tamásné
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Tisztelt Olvasók!
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége taksonyi csoportja, 2012 március 7-én tartotta
Taggyűlését. Engedjék meg, hogy beszámoljak erről a fontos eseményről.

Hufnagel Béla Attila elnök úr munkánk értékelésében visszatekintett egészen a kezdetekig, a
2003 évre.
A taksonyi csoport 2003 februárjában alakult. A tempó, amit felvettünk akkor, nagy volt. Nem
bocsátkozom ismétlésekbe, mivel Önök is, kedves Olvasók, együtt élték át velünk azokat a
nagyszerű éveket. Láng András atyával együtt láttuk azt a nagy űrt, amit be kellett tölteni a lelki és a fizikai valóságban. A
kívülről szemlélő talán azt látja, hogy kifogytunk volna az ötletekből, vagy kihunyt bennünk a tenni akarás. Nem az
ötletekből fogytunk ki, nem a tenni akarás hagyott alább a csoportban. A KÉSZ taksonyi csoportját is elérték azok a
gazdasági körülmények, melyek sújtják az egyént, a családokat, a civil szervezeteket, az önkormányzatokat, hazánkat és
az egész világot. A közjóért való tenni akarást azonban nem befolyásolja az anyagi javak minimálisra apadása.
Büszkék vagyunk arra, hogy a taksonyi közösség egyik nagy ünnepén, a Szent Anna nap i Búcsú
szombatját közösségi nappá tudtuk
alakítani. 2011. év búcsúján is, mint
minden évben, megemlékeztünk a
Taksonyból „málenkij robotra” elhurcoltakról, és Németországba
deportált őseinkről. – Ünnepélyes
keretek között megemlékeztünk II.
János Pál pápa boldoggá avatásáról.
– Az önkormányzattal közösen
ünnepeltünk az 1956. évi októberi
forradalom évfordulóján.
Elnök úr kiemelte a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködésének fontosságát, az együtt
gondolkodást és a tevékeny részvételt a közösségi életben.
Kreisz László polgármester úr, aki
tagja a KÉSZ taksonyi csoportjának, ezt megerősítette. Köszönetét fejezte ki a KÉSZ csoport nagyszerű és áldozatos
munkájáért, ami egyben értékrend közvetítés és példamutatás. Hogy a keresztény értékrend mennyire fontos, azt mutatja
az a bizalom a falu közössége részéről, hogy a képviselőtestület munkájában négy tagtársunk dolgozhat. A jelenlévők
kérésére Polgármester úr nagy vonalakban vázolta az önkormányzat terveit. Ebben az esztendőben a legfontosabb cél és
feladat a megkezdett beruházások befejezése, az intézmények zökkenőmentes működtetése, és a civil szervezetekkel való
szoros együttműködés.
Hufnagel Béla Attila elnök úr részletesen beszámolt a KÉSZ VIII. kongresszusának munkájáról és üzenetéről. A kongresszus a Parlament épületében volt megtartva, Kövér László házelnök úr meghívására. A kongresszus címe ez volt:
„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 kongresszuson Orbán Viktor miniszterelnök úr előadásában hangsúlyozta, hogy a teremtőjétől elszakadt embernek
bomlik a hite, az erkölcse, a családja, a társadalma. 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 csak
üdvözölheti és megköszönheti ezt a kezdeményezést – mondta Miniszterelnök úr.
Taggyűlésünkön megbeszéltük 2012. év feladatait. A KÉSZ taksonyi csoportja az elkezdett munkát folytatja. Közösségi
napot szervez. Aktívan részt vesz az 1956. évi októberi forradalomról történő megemlékezésben. Tervezünk zarándokutat
Magyarországon belül. Faluszépítésbe, virágosításba fogunk. Szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a karitász csoporttal.
Pénzügyileg a 2011-es gazdasági évet lezártuk, az országos KÉSZ-szel az elszámolás megtörtént.
Nagyon sok ötlet, kérdés fogalmazódott meg, amiket András atya javaslatára külön összejöveteleken beszélünk meg.
Fontos, hogy gyakrabban találkozzunk, mert feladatunk, ami ránk van bízva, nagy.
Feladatunk az, hogy képességeink teljes latba vetésével kutassuk a világot, legyünk munkatársai az emberszerető,
igazságos és irgalmas Istennek, és bízzunk az ő jóakaratában:
„Aszerint, hogy ki-ki milyen lelki ajándékot kapott, legyetek egymásnak szolgálatára, hogy az Isten sokféle kegyelmének
jó letéteményesei legyetek” (1Pét 4,10).
Minden kedves olvasónak Áldott Ünnepet kívánok.
Györke Erzsébet
KÉSZ taksonyi csoportja
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Beszámoló a tavaszi papi rekollekcióról,
vagyis a Váci Egyházmegye papjainak
máriabesnyői gyűléséről
Dr. Beer Miklós püspök atya engem, Láng András plébánost bízott meg azzal, hogy
számoljak be a három egyházközségünk hitéletéről, működéséről, főleg lelkipásztori,
de gazdasági szempontból is, a tavaszi papi rekollekción, amelyet 2012. március 13án tartottunk meg, Máriabesnyőn.

A Püspök atya minden továbbképzésen mindig egy
újabb egyházközséget kér majd meg a jövőben. Minket
választott elsőnek.
A beszámolóhoz való közreműködésre felkértem Berci
atyát is, mint aki a hitoktatásban és a hitre nevelésben
járatos, Dr. Tömösy László dunaharaszti egyházközségi elnökünket, aki többek között az egyházközségi testületeink működéséről és a gazdasági
részről számolt be, valamint a Krisztus Fénye
újságunkról, valamint a Pákozdy házaspárt, akik a
j egyesoktatásról, a házasközösségekről, a
Szent András evangelizációs iskoláról, a Szentjánosbogár klubról számoltak be.
Én, mint plébános vezettem a beszámolót, és az egész
éves programokat ismertettem.
Az atyák nagy érdeklődéssel hallgatták az előadásunkat, és utána sokuktól kaptunk elismerést itteni
munkánkért. Többen érdeklődtek az egyes programokról részletesen is.

Elmondtam azt is, hogy azért tudunk olyan
sokrétű lelkipásztori munkát végezni, mert
vannak jó munkatársaink és a híveink nagy
érdeklődéssel vesznek részt mindezekben.
Vannak olyan egyházközségek, ahol ezek
közül sokat nem tudnak megvalósítani. De
valamit mindenütt lehet találni, amire van
igény és érdeklődés, csak keresni kell.
Természetesen nálunk, a mi egyházközségeinkben is van sok minden, ami nem
sikerül, vagy kevésbé eredményes. De
azért adunk hálát, ami előre viszi a
közösség hitéletét, és sokakhoz el tudjuk
juttatni az evangélium örömhírét.
András atya
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A JÓ KÖNYV
Mets György versei:
Nekem a …
Nekem a hit,
ha borult is az ég,
nap a felhők mögött,
számomra a remény,
ha takar is felleg,
soha nem lankad,
éltető öröm,
mert átragyog, süt
az isteni szeretet
mindenek fölött.

Föl, föl, Feléd!
Szemem gyengül,
fogaim hagynak el,
embermód öregszem,
görbe bottal botlomcsetlem,
lomposodok,
futásom gondolat,
testben fáradok,
mégis néha
időben-térben
szabad lebegnem, Uram,
tehozzád vezető utam
engedd követnem.

A nap hajnalán
Öt óra, hajnal,
hasad az ég alja,
keserű fekete
kávém illogatom,
iszom kortyonként,
szürke és hűvös
sápadt pirkadás,
kezdetnek gyónom
a Mindenhatónak
fekete bűneim
fehér papíron,
fehéren feketén,
a nap hajnalán.

Eshetőségemben
Uram, add,
felettem ellen
győzelme
ne tiporjon!
S ha mégis,
Te tudod,
kezedből
a kapott kelyhet
kiiszom.
(2012. január)

Fél éve, hogy otthoni könyvtáramból kiválasztottam egy regényt a nagy magyar mesemondó, Jókai
Mór művei közül. Pihentetőnek, szórakozásnak.
Régen olvastam tőle regényt, elbeszélést, s persze
most is csodálatos világ tárult elém. Négy regényét
olvastam el egyhuzamban, mert bebizonyosodott
ismét, hogy Jókait nem lehet letenni.
Az Enyém, tied, övé, az Egy az Isten, a Cigánybáró
után a legutóbbi élményem a kétkötetes Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán című
regény volt, amelynek filmes feldolgozása is emlékezetes számomra tizenéves koromból.
Romantikus alkat lévén, lelkesítő számomra magának Jókainak s regényhőseinek is
jelleme. Jókai polihisztor, sok nyelven beszélő, a botanikához, csillagászathoz,
természetrajzhoz „mellékesen” értő jogászember, politikus, aki ráadásul jól fest, rajzol,
farag. Példa tehát számunkra műveltségben, és közéleti tevékenységét tekintve hős
hazaszeretetben is. Regényei, elbeszélései, versei terén rendkívül termékeny, hosszú
élete százon felüli irodalmi mű létrehozását engedte, és újságíróként, lapszerkesztőként
is sok évtizeden keresztül szolgálta bátran és okosan a magyar közügyet, nyílt vizeken
evezve és a magyar közélet elfojtásának éveiben egyaránt.
Az Egy magyar nábob és Kárpáthy Zoltán regények a XIX. század eleji Magyarországon
játszódnak. Az írófejedelem megrajzolja a kor jellegzetes alakjait: a főúr, aki nagylábon
él, habzsolja az életet, öröklött uradalmát hűséges szolgáira bízza és népe szereti, bár a
munkát hírből sem ismeri, tekintve a társadalmi berendezkedést. A külföldön tobzódó
magyar főúr, aki minden vagyonát Párizsban tékozolja el, hitelező karmaiba kerül,
jövőjét is elzálogosítja, s nem szégyell perre menni egyetlen rokonával, sőt halálát is
sietteti. Gazember ügyvéd, aki mindezt képviseli és álságos, fondorlatos módon elősegíti.
A másik oldalon a fejlődésért tenni kész, anyagiakban is áldozó, a társadalmi
igazságtalanságokon változatni akaró nemeseink, a szó igaz értelmében. Feltűnik,
mellékalakban, a nagy Széchenyi és Wesselényi. A magyar vidék, Pest és Pozsony,
Európa nyugati fele, mind ismerőseinkké válnak. A regény szövevényes cselekménye
sok gyötrelem, valós és visszahozhatatlan veszteség után nyugszik meg. A dolgok
helyükre kerülnek, megnyugtató katarzis a zárás, ám az igazság kivívása áldozatokkal is
jár.
Örvendetes arról olvasni, hogy győz a jó és megbűnhődik a rossz: a nemes lélek
megkapja jutalmát, a gonosz méltatlanul pusztul, saját maga az okozója, a gaz ügyvédet
eltiltják hivatásától, környezete megvetése sújtja. Jókai tiszta igent és nemet mond
eligazításul. Nála olyan világban járunk, ahol sziklaszilárd erkölcsi értékrend mentén
mozog minden, s aki ezt megszegi, közössége kiveti magából, feltétlen büntetést kap a
társadalomtól és saját lelkiismerete által egyaránt. Mert a lelkiismeretet nem lehetett
átlépni akkor sem, és ma sem lehet
Jókait, kora és stílusa szerint, a romantika és részben a realizmus világába sorolják az
irodalomtudósok, állíthatjuk azonban, hogy művészete túllép a besorolások korlátain,
műveltsége, nyelvi zsenije, emberismerete, tudományos műveltsége révén stílusjegye
egyedülálló, csak rá jellemző. Művei bőséges tárházát nyújtják a hon- és társadalomismeretnek, és bátran mondhatjuk, az egész világról tanít bennünket. Hiszen nem
csak magyarföldön barangol, elkalauzolja olvasóit a többi földrészre is.
Magát a könyvet szeretném ajánlani, az olvasást.
Nagy irodalmáraink, bölcsességükkel és tehetségükkel, művészi érzékenységükkel és
átlátó képességükkel, nemes honszeretetükkel és nemzetükhöz való ragaszkodásukkal
gyakran nyújtanak többet sok történelemkönyvnél.
Ha olvasunk, könnyebb a mát megérteni. Az irodalom mindig hű és nemes, egyben
élvezetes társ is abban, hogy múltat, jelent megismerjünk. Fejleszti nyelvi készségünket,
amely meghatározó képességeink kibontakoztatása terén. Nyelv nélkül csorba az ember,
anyanyelve míves ismeretén nagyban múlik a boldogulása. A jó irodalom tanít és nevel,
az erkölcsi példa felmutatása, a közös múlt nemes eszméinek, történéseinek továbbadása
elősegíti a jelen berendezkedését, s így jövendőnkét is.
Koczka Tamásné
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A Magyar Katolikus Rádió a szentmisét
a Dunaharaszti Szent István plébániatemplomból közvetítette 2012. március
25-én, délelőtt 10 órakor.
A szentmisét bemutatta Láng András
plébános atya. Zenei szolgálatot
teljesített a Szent Cecília kórus és a
Szent István ifjúsági közösség.
A szentmisén bemutatkozott a Váci
Egyházmegye ötödéves, diakonátusra
készülő kispapja, Szabó Mihály.
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A vörös emigráció
Az első világháború befejezése óta rendszerint akadnak magukat magyarnak mondó „jogvédők” és
„demokraták” a politika színpadán, akik az országot folyamatosan lejáratják, hamis híreket gyártanak, hazug
vádakkal támadják azokat, akik elkötelezettek a nemzet iránt. A trianoni békediktátum aláírását követő években is
létezett egy ilyen csoport, amely gyűjtőnévként a vörös emigráció nevet kapta. Tagjai mindent elkövettek annak
érdekében, hogy a talpra álló ország kormányait mindenféle aknamunkával és praktikával a világ közvéleménye
előtt lejárassák, működésüket ellehetetlenítsék. Hol gyökerezik ez a „hagyomány”? Erről olvashatunk Mályusz
Elemér 1931-ben megjelent könyvében, melyben a vörös emigráció történetét megőrizte az utókornak. Azt még ő
sem sejtette, hogy a történelem újra és újra ismétli önmagát, de üzente világos: a legnagyobb veszélyt a hazát
bármikor kifosztani, vagy kiárusítani képes méltatlanok hatalomba kerülése jelenti.

Az I. világháború éveiben az ország centralizálódott, a
gazdaság egésze és a nemzet anyagi javai állami
felügyelet alatt voltak. 1918-ban kétes múltú újságírók, a
frontokat kerülő kalandorok és pártnélküli önjelölt
vezérek egy csoportja felismerte, hogy egy kis létszámú
– a hatalom csúcsát birtokló – csapat szinte minden
felett uralmat szerezhet. Így elérkezettnek látták az időt,
hogy megszerezzék ezt a hatalmat. Mivel ezt önmaguk
sohasem érhették volna el, kellett egy olyan személy,
akit kirakatba helyeznek, s mögüle, háttérből irányíthatják az országot. A választás Károlyi Mihályra esett,
aki hatalmas vagyonával elkápráztatta az embereket,
ugyanakkor szellemileg korlátolt, önállótlan és
nagyravágyó volt, így tökéletesen alkalmasnak bizonyult
a feladatra. A monarchia széthullása, Tisza meggyilkolása, a háborút követő zavar és káosz megfelelő
időpont volt az októberi események kirobbantásával
megszerezni a hatalmat. Károlyit kikiáltották köztársasági elnöknek, és a csoport tagjai a gróf háta mögött
kényükre-kedvükre fő tanácsadójával, Jászi Oszkárral az
élen megkezdték – elsősorban saját hasznukat szolgáló –
uralkodásukat. Természetesen nem értettek a kormányzáshoz, de mint a piócák ragaszkodtak az egyre balra
tolódó munkáspárttal közösen gyakorolt hatalomhoz.
Országvesztő uralkodásuk végül is a Kun Béla által
puccsal kikiáltott Tanácsköztársaság létrejöttével ért
véget. A népköztársaság irányítói – néhány, a kommunistákhoz hű munkáspárti vezető kivételével – emigráltak. A proletárdiktatúra 133 napjának következménye
közismert: féktelen vörös terror, idegen csapatok által
megszállt ország, teljes összeomlás. Az antant fellépése
a kommunizmussal szemben végül is menekülésre
késztette a proletárdiktatúra véres kezű, de rendkívül
gyáva népbiztosait, vezéreit, s az általuk elkergetett,
magukat polgárinak mondott emigráció után siettek
Ausztriába, ahol az osztrák kormány meglepő lojalitást
tanúsított irántuk; Kun Béla osztrák és cseh segítséggel
tudott a felelősségrevonás elől Oroszországba menekülni
a Németországból hazatérő orosz hadifoglyok közé
vegyülve. A bécsi központtal kialakult emigráció három
csoportja – a polgári liberális, a szocialista és a kommunista csoport – hamar egymásra talált. A liberálisokat
Jászi Oszkár Károlyi Mihálynak és Hatvany bárónak a
támogatásával irányította, a szociáldemokrata vonalat
Kunfi Zsigmond, Rudas László és a Tanácsköztársasá-

got követő Peidl-kor mány néhány tagja jegyezte. A
kommunisták csoportja a bukott népbiztosokból: Landler Jenő, Korvin Ottó, Varga Jenő, Lukács György és
társaikból állt.
Hogy ennek az emigráns kolóniának mit jelentett a
haza? Jól érzékeltetik ezt a proletárdiktatúra bukása után
Bécsbe menekült Roboz Imre sorai: „Drága ifjúságom
szemétdombja, álmaim temetőárka Budapest székesfőváros kis csirkefogók Eldorádója mit is sajnálhatnék
tőled? … Miért legyek hű fia egy rossz hazának, hűtlen
hazának! Hátam mögött a magyar táj: had maradjon.
Hátam mögött a pusztulás: had pusztuljon. Nem kellettem: nekem sem kell. Gyenge népem, gyáva népem,
hitvány népség: mi közöm már hozzád. Munka, gondolat
szabadság, erő, forradalmi láz: én felétek indulok, vissza
se pillantok rátok.” De a féktelen bosszúvágy és a hatalomban folytatott luxusélet emléke mégis csak arra
ösztökélte őket, hogy felkészüljenek a Magyarországra
való visszatérésre, és a hatalom átvételére.
Céljaik érdekében nem válogattak az eszközökben.
Megszerezték a kisantant kormányok anyagi támogatását, és – azok elvárásait maximálisan teljesítve –
megkezdték a Magyarország ellen indított aknamunkát.
Bécsben a júdáspénzből új lapokat adtak ki, és
megkezdték rágalomkampányukat. Megalkották a 133
napos vörös terrorra adott spontán megtorlásokat felnagyítva, eltúlozva, és meg nem történt eseményekkel
kiszínezve a fehérterror máig élő legendáját. Ezt, mint
otthonról érkezett menekültek beszámolóit közzétették,
majd felháborodást szítottak a „független” európai baloldali lapokban, szakszervezeti, munkáspárti és kommunista kapcsolataik segítségével. Futószalagon gyártották
a Magyarországot lejárató, a Horthy-rendszer és annak
„személyiségi szabadságokat” sértő intézkedései ellen
irányuló cikkeket. (Ismerős?) Mindezek mellett a
Felvidéken a magyarok előtt az anyaország lejáratásával,
a csehek és szlovákok magas szintű demokráciájának
istenítésével szolgálták a bő anyagi támogatásért prágai
gazdáikat. 1920 elején az oroszok támadást indítottak
Európa felé; ekkor újságjaikban a Magyarországot elsöprő világforradalmat dicsőítették, bízva annak sikerében. Amikor Lengyelország visszaverte a támadást,
akkor sem estek kétségbe. 1920. június 20-tól a Nemzetközi Szakszer vezeti Szövetség a moszkvai és a
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munkásmozgal mi kapcsolataikat kihasználó bécsi magyar emigránsok
nyomására bojkottra szólította fel a
vasúti-, tengeri-, szállítmányozó-,
postai- és távíró dolgozókat, megpróbálva ezzel Magyarországot elvágni
a külvilágtól és megakadályozni a
szénszállítmányok bevitelét az országba. Tervük csak részlegesen sikerült,
mert csak egyetlen ország volt, amelyik következetesen betartotta a nemzetközi szervezet utasításait: Ausztria.
A bojkott sikertelen volt ugyan, de
nem vetett véget a támadásoknak.
Következő próbálkozásuk a PécsBaranyai Köztársaság kikiáltása volt.
1918 óta szerb csapatok tartották
megszállva Pécset és környékét, melyet a trianoni békeszerződés szerint
azonban vissza kellett adniuk Magyarországnak. Az emigránsok Bécsből szétszóródva Csehszlovákia, Románia és a
Szerb-Horvát-Szlavón Királyság központjaiba utaztak, hogy ügyüknek
megnyerjék azok vezetőt, s hogy ezt
megakadályozzák. Az emigráció felső
vezetésében azt a stratégiát alakították
ki, hogy létre kell hozni a szerbek
támogatásával egy önálló tartományt,
ahonnan fegyveres támadást is lehet
indítani Magyarország ellen. Jászi
Oszkár, az egyik fő teoretikus, déli
szomszédunknál igyekezett és ért el
sikereket. A szerb katonaság fennhatósága alatt 1920 augusztusában Linder
Béla – a magyar hadsereget feloszlató
egykori hadügyér – vezetésével átvették Pécs és környéke felett a hatalmat,
és bevezették a proletárdiktatúrát.
Terrorban tartották Pécs polgárságát,
és nélkülözésben az embereket. Kinyilvánították, hogy a Pécs-Baranyai Köztársaság nem
tartozik Magyarországhoz, annak törvényei nem
vonatkoznak rá, csakis Szerbia törvényei az irányadók.
A nagyhatalmak azonban ragaszkodtak a trianoni
döntéshez. Jásziék még felajánlották a Szerbiához való
csatlakozást is, csak a szerbek foglalják el a Dunántúlt,
és közbenjártak a cseheknél, hogy vonuljanak be az
országra és hozzák létre a cseh-szerb korridort, de végül
is a területet a szerbeknek át kellett adni. Ezek után 1921
augusztusában ugyanúgy menekültek, mint két évvel
korábban Budapestről. Távoztukban azonban még felszólították a pécsi munkásokat és bányászokat, hogy a
bevonuló magyaroknak ne engedelmeskedjenek, sztrájkoljanak, a gépeket és az eszközöket tegyék tönkre. De
mindez utasításokat a bátor vezérek már a biztonságos
Bécsből adták a cserbenhagyott pécsi munkásvezetőknek.
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A sikertelen Pécs-Baranyai Köztársaság kudarca
nyomán az emigránsok gyűlölete a magyarság ellen
fordult. Éles hangon bírálták az erdélyi magyarságot,
hogy nem képes a demokrácia útjára lépni, igyekeztek
az erdélyi kisebbséget megosztani azzal, hogy a
magyarokat és a székelyeket külön népnek állították be.
Győzködték elszakadt honfitársainkat, örüljenek, hogy
nem az antidemokratikus és az emberi jogokat lábbal
tipró anyaországhoz tartoznak, hanem a mindenekfelett
demokratikus Romániához. Megmagyarázták, hogy már
nem egy nagy nemzet polgárai, és tanuljanak meg igazi
demokráciában, kis népként élni.
1921-ben Károly király első visszatérési kísérlete
ismét lázba hozta az emigrációt. Bár a konfliktust
Horthy néhány nap alatt megoldotta, megjelentek a kisantant és a velük szorosan együttműködő bécsi anarchisták fenyegető cikkei, melyben a monarchiából ki-
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alakult, Magyarországot körülfogó utódállamokat Habsburg-restaurációtól, és szétesésétől féltették. Érdekes, a
bécsi csoportnak fontosabb volt az utódállamok egysége,
mint az esetleges magyar egyesítés. A csehek, románok
és szerbek Magyarországtól garanciát követeltek, és az
eset ürügyén megpróbáltak a belügyeinkbe beavatkozni.
A vörös emigráció el akarta érni, hogy francia vezetéssel
a nagyhatalmak Magyarországon Horthy eltávolításával
biztosítsanak új, „demokratikus” államvezetést, ami
természetesen az ő hazatérésük és hatalomba helyezésük
lett volna.
Mivel ezt nem sikerült elérni, újabb aknamunkába
kezdtek az antantnál, hogy kivívják Nyugat-Magyarország Ausztriának adását. Jászi a Nyugat-Magyarország körül kialakult helyzetet mindenképpen központi
európai kérdéssé kívánta tenni, így felváltva hol
Belgrádba, hol Prágába utazott, hogy a kisantant kormányait fegyveres beavatkozásra bírja. Az anyaország ellen
szító cikkekkel egyidőben az osztrák csendőrség által
megszállt terület lakosságát győzködték, hogy mennyivel jobb lesz az életük az új autonómiában a Magyarországénál összehasonlíthatatlanul fejlettebb és szakszerűbb szocialista közigazgatás alatt. Sajtójuk hamis
hírekkel próbálta befolyásolni az ott lakókat, miszerint a
szerb csapatok már átlépték a magyar határt. A lakosság
azonban fegyvert fogott és az osztrák csendőröket elkergette. A nagyhatalmak pedig lehűtötték a harcias kisantant államok vezetőit. A vörös emigráció ismét csatát
vesztett.
A sorozatos kudarcokért egymást okolták. Hol a
liberálisok határolódtak el a baloldaliaktól, hol a
szocialisták a kommunistáktól, akiket amúgy is belső
feszültségek jellemeztek. Moszkva az anyagi támogatásért eredményeket akart a kommunistáktól, hogy az
utódállamokban szervezzék a pártot. Az orosz fővárosban tartózkodó Kun Béla és jó barátja Rudnyánszki Ede
– féltve pozícióikat – cikkben ostorozták a bécsi
kommunistákat, hogy menjenek haza az illegalitásba.
Persze a bőséges apanázsból jól élő bécsieknek eszük
ágában sem volt hazamenni, hisz legtöbbjüket börtön
fenyegette a tanácsköztársasági időkben történtekért.
Ezért védekezésképpen kiteregették Kunék kegyetlenkedéseit és viselt dolgait, és ki akarták zárni őket a
párból. (Kun és Rudnyánszki, még a Tanácsköztársaság
alatt az Osztrák-Magyar konzulátusról ellopta az orosz
arisztokrácia Leninék elől oda menekített kincseit, és
elhelyezte a német Drescher Bankháznál, mint magánvagyont.) Kunék a kizárás hírére Bécsbe utaztak, kivettek egy nagyobb mennyiségű aranypénzt a rabolt
vagyonból és azzal korrumpálták le, és állították a
maguk oldalára párttársaikat. A viszály végül is Moszkvában ért véget, ahol magas szinten tárgyalták az ügyet.
Kun Béla félve, hogy kiderül milyen hihetetlen népirtást
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követett el Bakuban politikai biztos korában (néhány
nap alatt több mint 17. 000 embert végeztetett ki),
Zinovjev pártfogását bírva minden fortélyt, korrupciót,
zsarolást igénybe véve végül is felülkerekedett Landleréken. De ez a belső küzdelem is érzékelteti, hogy
milyen, a társadalom legaljából, minimális erkölcsöt és
jellemet sem bíró alakokból verbuválódott a proletárdiktatúra élgárdája.
Minden olyan alkalom, ami a kisantant és Magyarország amúgy is ingatag egyensúlyát kimozdította, azonnali egységet eredményezett a civakodó emigráció tagjai
között. Utolsó nagy próbálkozásuk az 1926-os frankhamisítási botrány volt. E kockázatos tettet egy magánember követte el. A Horthy-kormányzat hamar kivizsgálta az ügyet és megnyugtató bírósági eljárással le is
zárta. Természetesen Jászi és társaik ezt az alkalmat is
megpróbálták kihasználni, hogy az ellenséges utódállamokkal szövetkezve utolsó nagy rohamra induljanak
a magyar kormányzat megdöntésére. Károlyitól kezdve
az emigráció szinte minden vezetője Párizsba érkezett,
hogy le ne maradjon valamiről a várható hatalmi osztozkodásnál. Rágalmazó újságcikkek tömkelegében, népgyűlések szervezésével, minden politikai befolyásuk
latba vetésével fordultak a világ közvéleményéhez. A
leghangosabb cseh kormány is azt harsogta, hogy a
magyar kormány áll a hamisítás mögött, amivel pénzügyi válságba akarja sodorni Európát. Közösen követelték Magyarország példás megbüntetését, a tobzódó
fehérterror megszüntetését, és a kisantant államok érdekeit minden tekintetben szem előtt tartó „demokratikus
erők” visszahelyezését a hatalomba. Hiába volt azonban
mindez, a nagyhatalmak, de még a mindig ellenséges
Franciaország is elfogadta a vizsgálat eredményét, és
nem voltak hajlandók a konszolidálódott Magyarország
stabilitását megingatni.
A vörös emigráció lassan kifulladt. Sok magyar
munkáspárti amnesztiát kapott, hazatért, cserébe nem
politizált tovább. A vezetők ott maradtak csapat nélkül,
elfogytak a támogatások, a kisantant elfordult tőlük,
mert hasznot már nem remélhetett, és joggal félt a
baloldali felforgatás veszélyétől, amit mindenképpen el
akart kerülni. Károlyi még egy körutat tett Amerikában,
de ez sem volt sikeres. Adakozás helyett a kinti magyarok inkább arról faggatták, hogy hova lett korábbi
amerikai útján a forradalomra gyűjtött pénz. Ilyen
dicstelenül fejeződött be a vörös emi grációnak a
magyarság feletti hatalmat mindenáron megszerezni
próbáló küzdelme.
Befejeződött, de teljesen nem szűnt meg, mert még ma
is itt vannak utódaik és szellemi örököseik az európai
politika színpadán.

Gáll Sándor
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A Kereszténység Szakrális Építészete
4. fejezet

Az újkor szakrális építészete
Reneszánsz, Cinquecento
Michelangelo Buonarroti
5. rész
di, Krisztus siratását
már rengeteg itáliai
Kalapácsom a kőből kiszabadítja sorra
művész ábrázolta,
a lények benne rejlő formáit: testre testet,
azonban Michelande lendületem Tőle jön, ki százszor nemesebb
gelo volt az első, aki
s nag yobb énnálam. Markom a szerszámot csak fog ja.
nem többalakos művet hozott létre, haMivel minden az Eg ytől jön, ki az eget lakja,
nem egy bensőséges
Michelangelo
az örök moz gató, ki kalapácsot nem másolt,
kétszereplős kompoMichelangelo Buonarroti, teljes nevén Mi- hanem az ideából faragott kalapácsot,
zíciót. 1501 és 1504
chelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ki a szépséget adta, s aki mindannyiunk Atyja.
között formázta meg
(1475-1564) a reneszánsz művészet mestere,
a világ egyik, ha nem
a képzőművészet egyik legnagyobb alakja. S mert a pöröly csapása attól hatásosabb, ha
a leghíresebb reneMűvészete túlnőtt a reneszánsz határain, a kovács nem csak izmos, de mentől magasabbra
emeli:
én
nyomorult
is,
örökké
felnézek,
szánsz alkotását, Dáutat mutatva egy új korszaknak. Egyedi
vid szobrát. A szobor
alkotó világát összetett személyisége hamivel minden munkámmal meddő, befejezetlen
az addigi, többnyire
tározta meg. Michelangelo szobrász, festő,
torzó leszek, s magamnak is semmivé kell lennem,
végkifejletet kifejeépítész, és költő volt. Reneszánsz gondol- ha nem kapok az égi műhelyből segítséget.
ző alkotásokkal elkodását mély vallásosság övezte. Magába
Ford. Faludy Györg y
lentétben Dávid és
forduló, zárkózott szobrász zseni volt, aki
Góliát
harca
előtti
utolsó
pillanatokat
ábrázolja, rengeépítész szeretett volna lenni, de megrendelésre festenie is kellett. Különc, magányos, önmagával harcban teg feszültséget kifejezve. A szobor meghökkentő haálló személyisége a költészetbe menekült, igazi arca, tását annak monumentális, 4 méteres mérete is erősíti.
tehetsége művészetének eredetije mégis a szobrászat- Talán a legtöbb feszültséget kifejező szakrális műve
ban teljesedett ki. Síkbeli ábrázolása, festészete térbe- Mózes szobra. Az alkotást II. Gyula pápa rendelésére
liséget hordoz, épületei szoborként tündökölnek a mai készítette. A műalkotás a római San Pietro in Vincoli
napig. Egy kicsit eltérően az előző építészektől, most templomban található. A mű nem szomorúságot, bánaegy összegző képet szeretnék adni a géniusz világáról tot fejez ki, mint a Pietà, nem félelemmel átszőtt harc
természetesen elsősorban szakrális műveinek, tevé- előtti feszültséget, hanem visszafojtott dühöt, utolsó
pillanatban megfékenységének bemutatásán keresztül ahhoz, hogy
kezett indulatot. A
építészetének lényegét megláthassuk.
mű azt a pillanatot
Michelangelot életrajzírói nehéz, kemény, teábrázolja, amikor
kintélyt nem ismerő, önmagával és a világgal
Mózes megtudja,
állandóan harcban álló emberként írták le. Mehogy népe bálványt
cénásai, megbízói és közönsége rajongott érte. A
imád. Mózes tesművészettörténet elsősorban szobrászként tekint
tét úgy ábrázolta a
rá, de ennél jóval összetettebb művész volt. Minművész, mintha épp
denesetre alkotói pályája során az áttörést a szobfelugrani készülne,
rászat hozta. Első kiemelkedő alkotása a Pietà
de az utolsó pilla(1498-1499). Jean Bilheres de Lagraulas bíboros
natban visszafogja
megrendelése meghozta számára a hírnevet. Érdühét. Ez a mozdudekesség, hogy ez az egyetlen műve, amelyet kézlat, Michelangelo
jegyével ellátott. A megrendelés nem volt egyePietà
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Bemutatott alkotásainak méretei szinte épület nagyságúak. Monumentális
mércével mért festményei, szobrai
épület léptékben olvashatók.
Élete fő műve építészeti alkotásként
megépített műremek, amelynek lélegzetelállító hatásán érezni a szobrász
mester kezét. Ahogy a fent említett
képzőművészeti ágakban, úgy az építészetben is független, új és egyedi
utat választott. Nem nevezhető reneszánsznak, a hagyományos értelemben, de nem is „a barokk atyja”,
ahogyan sokan illetik, tévesen. Művészete a reneszánszból merített ugyan,
Mózes
Dávid
de azon túlmutatva, néhol megkerülábrázolásában a lelki feszültség kifejezésének mester- ve újat alkotott, de követői nem voltak. Stílusát később
foka. Szobrait szinte ösztönösen készítette, alig egy-két nem folytatták, talán nem is tudták. Sajátos egyedi
vázlatot skiccelt csak nagy vonalakban, vagy faragott alkotásai különleges színekkel gazdagították a XVI.
viaszból. Életében az egyik legbosszantóbb feladatnak század építészetét.
a festésre irányuló megbízásait tartotta. Nem tartotta Első építészeti megbízása a ﬁrenzei San Lorenzo
magát festőnek, nem is akart az lenni. Zsenialitása templom Sagrestia Nuovája, a Medici család sírkápolmégis ebben is megmutatkozott. Egyik legnagyobb nája volt. A terveket 1520-ban készítette. A tervezett
megbízója, II. Gyula pápa, kedvenc művészére bízta tér Brunelleschi Sagrestia Vecchiájának tükörképe a
a Sixtus-kápolna mennyezeti freskójának megfestését. szentélyrész északi oldalán. Alaprajza gyakorlatilag
Az ötlet állítólag az akkor már híres építész, a Szent megegyezik a Sagrestia Vecchiáéval: szentélybővíPéter Bazilika első alkotója, Bramante fejéből pattant téssel ellátott négyzet, mindkét részét kupola fedi.
ki, aki féltékeny volt szakmailag Michelangelora és A térfalak kidolgozása viszont lényegesen más, mint
gondolván, a megbízásba belebukik, rábeszélte
a pápát, hogy a szobrászra bízza a feladatot. Később III. Pál pápa megbízásából készítette el az
Utolsó ítélet című freskóját. Az elkészült mű
elképesztő méretekkel
bír, 17 méter magas, 14
méter széles, a közel 240
m2-es freskón 391 alakot ábrázolt. Festményei
árulkodnak az alkotó
szobrászi látásmódjáról.
Az ábrázolt alakok egymás mellé rendezettek,
éppúgy, mint egy domborműben. Az alkotó
tartózkodott a messze
Sixtus kápolna mennyezeti freskó
Az utolsó ítélet
hátranyúló tér mélységének érzékeltetésétől. Alakjai inkább plasztikai, mint Brunelleschi kápolnájában, mivel építészeti komfestői alkotások, főként a dinamikusságot, mozgást ki- pozíciót a síremlékek határozták meg. A térhatás
fejező alakok megformálásában lelte örömét, épp úgy, szempontjából döntő, hogy háromalakos kompozícimint egy szobrász.
ók előre türemkednek. A háromszög-kompozíciót al-
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San Lorenzo templom Sagrestia Nuovo
kotó szobrok annyira hangsúlyosak, hogy háttérbe
szorítják az építészeti tagozatokat. A kápolnában
csak a szentély oldalt emeli ki tektonikus tagolás,
itt a négy falfelületen azonos, többrétegű tektonikus rend jelenik meg. A külső plasztikus réteg sötét
pietra serenából készült. Határozottan rajzolódnak
ki a pilaszterek és ívezetek, a párkány architrávja és
koronázó része, a felső pilaszterek és ablakkeretek.
A síremlék csoportoknál páros pilaszterek keretezik a szoborfülkét. A szegmensívű oromzatos üres
fülkékkel, a megmozgatott párkánnyal és a fölötte
lévő füzérdíszes felületekkel mozgalmas hatásúak.
Ám világos márványburkolatuk miatt nem vetekszenek a sötét tektonikus tagozatok hangsúlyával.
A szoborcsoportokhoz nem illett volna a Sagrestia
Vecchia kétszintes tere, ezért iktatott Michelangelo
közbenső szintet az alsó rész és a csegelyzóna közé.
A térben a szobrok uralkodnak, de megjelenésük
hatását az építészeti keret lényegesen fokozza. A tagoló elemek rétegezése, zsúfolása, az ajtókra nehezedő
fülkék atektonikus elhelyezése és a részletképzés sajátosan egyedi. A klasszikus hagyományoktól idegen
ornamentikus szemlélet jelenik itt meg, akárcsak Michelangelo egyéb alkotásainál. Az anyaggal viaskodó
szobrász építészként is hű maradt önmagához.
Michelangelo alkotói tevékenységének csúcspontja
véleményem szerint több szempontból is a Szent Péter Bazilika kupolája. Bizonyára több művészettörténész is felkapná a fejét e kijelentést olvasva, de abban
egyetértenénk, hogy építészként ez a fő műve. Valamennyi alkotása közül ez a legnagyobb méretű, a legösszetettebb, a vallásos szemléletét egyik leginkább,
de mindenképp egyik leghatásosabban kifejező és a
nézőre talán legintenzívebben ható remekműve. Kívül a ma álló kupolája egy szoborszerű építményrész,
amely a bazilika egy lélegzetelállító belsőterét képzi.
A San Pietro folytatására a Palazzo Farnese-vel (római
Farnese palota) egy időben 1546-ban került sor. Michelangelo nézeteit egyik levelének sorai világosan tanú-
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sítják. „Nem tagadható, hogy Bramante tehetségesebb
építész volt, mint mindazok, akik a régiek óta mostanáig éltek. A San Pietro első tervét nem zavaros részekkel telve alakította ki, hanem egyszerűen, tisztán, jól
megvilágítva és minden oldalról szabadon állóan, úgy,
hogy a vatikáni palota egyetlen részét sem csorbította;
tervét szépnek tartották, és ez ma is érvényes. Aki eltért Bramante rendjétől, ahogyan Sangallo (reneszánsz
építész, Bramante utódja), az igazságtól távolodott el.”
Bramante halála után Raffaello, Peruzzi és ifj. Antonio
da Sangallo módosították a San Pietro tervét. Sangallo
terve azért váltotta ki Michelangelo határozott ellenkezését, mert az apsziskörüljárók miatt feloldódott a tér
egysége és meggyengült a természetes világítás. Michelangelo lényegében az eredeti tervhez tért vissza,

Szent Péter Bazilika
megtartva a korábban megerősített négyezeti pilléreket. Ám Bramante tervéhez képest elhagyta a melléktereket, és ezáltal a négyzet, valamint a görögkereszt
jóval tisztább kombinációját alakította ki. A középső
kupola térhatása felfokozódott, a kompozíció szervező egysége uralkodóvá vált. Michelangelonak meglévő szerkezeti adottságokból kellett kiindulnia. Terve
a központos tér hatását erősítette meg. Ezáltal a kupolateret övező térrészek végigjárásakor folyamatosan
érzékelhető a domináns központ
vonzása, de az
egész
együttes
szerves összetartozása is. A homlokzat és a tömeg
következetes tisztasággal tükrözi
a belső rendet.
Építészeti zsenialitása a tiszta tér- Michelangelo San Pietro alaprajza
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Szent Péter bazilika kupolája
formáláson túl szobrászi vénájában mutatkozott meg ként” emelkedő kupola ma is az építészettörténet és
ismét. Nem a tiszta, reneszánsz gondolatiságon alapuló a művészettörténet egyik legkiválóbb alkotása. A San
geometria volt az elsődleges a tervező számára, hanem Pietro mellett egyéb tervek is születtek, pl. a Rómáa homlokzatrészek szerves ötvözése, a szoborrá for- ban élő ﬁrenzeiek templomához, a San Giovanni dei
mált, „egy kőből faragott” tömeg. A falakat körben Fiorentinihez, amelynek központos elrendezésű térválkorinthoszi pillérpárok tagolják. Bramante lényegében tozatai szokatlanul klasszikus jellegűek. Michelangelo
vízszintes hatású tömeget tervezett. Ezzel szemben számára különleges feladatot jelentett IV. Pius pápa
Michelangelo dinamikusan felemelkedő épületén, a megbízása a Santa Maria degli Angeli templom kikellő egyensúlyt biztosító attika fölött ugyanúgy ural- alakítására – Diocletian termájának romjaiból – 1561kodik a magas tamburról felívelő kupola, mint a bel- től. Michelangelo mindössze néhány fal beépítésével
sőben; eszmeileg és vizuálisan egyaránt a betetőzést méltóságteljes görögkereszt alaprajzú teret alkotott,
jelenti. A későbbiekben bővített hosszház miatt Miche- középen az épségben megmaradt, keresztboltozatoklangelo főhomlokzata ma már csak az eredeti tervekről kal fedett nagy csarnokkal. A bővített kör alaprajzú
rekonstruálható. A ma látható központos kupolatér és egykori tepidariumból előtér lett, ezzel átellenben, a
kupola őrzi Michelangelo eredeti koncepciójának lé- nagycsarnokból hosszúkás, dongaboltozattal fedett
nyegét, bár halála után a kivitelezők kisebb módosítá- szentély nyúlt ki, amelyet Michelangelo adott hozzá az
sokat végezte rajta. Azonban belül csak kevéssé tűnik antik építményhez. Mindebből mára alig maradt vaelő a mester nagyvonalú elképzelése a XVII. századi lami, mivel a XVII. és XVIII. században folyamatos
díszítések miatt, Carlo Moderno (1556-1629) hosszhá- átalakítások és díszítések történtek.
za pedig alapvetően változtatta a térhatást.
Michelangelo művészetében önmaga lelkét fagyasztotta
A főhomlokzat hatalmas palotaarchitektúrája nagyon alkotásaiba: feszült érzelmeket, kitörés előtti utolsó
jelentős a mai városképben, amely a térről tekintve pillanatokat, monumentalitást. Mecénásai, kortársai
lerontja, sőt gyakorlatilag megsemmisíti Michelange- beleszerettek jellemébe és abba, amit műveivel kifelo kupolájának látványát. Ennek ellenére a „szobor- jezett. Valamennyi alkotása, legyen az freskó, szobor vagy templom, borzongató erővel hat még ma is
a szemlélőre. Művészete egyedi is megismételhetetlen
volt. A reneszánsz stíluson túlmutatott, de igazi követői nem voltak.
Felhasznált irodalom: B. Szűcs Margit: Az építészet
története: Újkor, Reneszánsz

Összeállította: Érces Gergő

Santa Maria degli Angeli templom
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A búzamező
Heródes király szolgái egy vándorral találkoztak és megkérdezték:
– Nem láttál egy csacsi hátán ülő asszonyt és egy mellette ballagó férfit?
A vándor felelt:
– Azt hiszem, találkoztam velük. Az asszony gyermeket tartott a karján.
A gyilkos legények egymásra tekintettek, szemük felvillant és így szóltak egymáshoz:
– Most nemsokára elkapjuk őket!
Gyorsabb ügetésre nógatták lovaikat a poros országúton.
Nem messze előttük Mária és József egy földművessel találkozott, aki az út mellett
búzát vetett a földjébe. Mivel az édesanya aggódott szívében, így kérte a földművest:
– Engedd meg, hogy átmehessünk a búzaföldön. Gonosz gyilkosok keze elől menekülünk. Ha találkoznak veled és megkérdezik tőled, láttál-e bennünket, mondd nekik:
„Igen, láttam őket, amikor elvetettem a búzát földembe.” A földműves furcsállotta a
dolgot, amikor azonban észrevette a szegény asszony bánatát, így szólt:
– Csak menjetek. Minden történjék úgy, ahogy akarjátok.
József tehát vezetni kezdte a csacsit a barázdákon át. Ahogy a földműves utánuk tekintett, nagy csodát látott: a
menekülők mögött megelevenedett a szántóföld. A földből kicsi zöld lándzsák törtek elő. Mindig magasabbra szökkentek, szárakká és kalászokká alakultak, amelyek hullámzottak a szélben. Már sárgulni és aranylani kezdtek, amikor a földműves mögött kemény hang csattant fel:
– Láttál-e erre egy csacsin ülő asszonyt, aki gyermeket tart a karján. Mondd meg az igazat, különben leütünk!
A földműves megfordult és így válaszolt:
– A tiszta igazságot akarom elmondani. Nézzétek a búzaföldemet! Amikor itt vetettem, akkor haladtak errefelé. Egy
idősebb ember vezette a szamarat.
– Átkozott vetés! – káromkodott a vezető, – hisz ez már régen történhetett, a vetés már sárgul. Legokosabb, ha
visszafordulunk, keresse őket az ördög!
Nagy öklével megtörölte a száját és a többiekkel együtt elballagott.

A búzacsoda
József a szántóföldön járt és búzát vetett. Aranyesőként hullt a mag a barázdába. A
szántóföld mellett állt a gyermek Jézus és nézte nevelőapja munkáját.
– Bárcsak én is vethetnék, néhány szemet legalább! – gondolta magában.
Amikor aztán József megállt a munkában és kezével homlokát törölgette, Jézuska
megszólalt:
– József, atyám, adj nekem is néhány szemet! Én is szeretnék vetni.
József válaszolt:
– Kisfiam, kapáld fel előbb a földet. Az utolsó marék szem a tiéd lesz.
A Fiú azonnal fogott egy kapát és kis kertecskét készített magának. Kiszedegette
belőle a köveket, ahogy nevelőatyjánál látta és elsimította a göröngyöket.
Nemsokára odaért József és Jézuskának nyújtott egy marék búzaszemet, amit az
ügyesen elvetett.
Akkoriban Jézuska nyolc éves volt.
Elmúlt a nyár. A napsugár tűző melegében megértek az aranyló kalászok és a
szemek súlyától a föld felé hajoltak.
Az aratási napon mindketten elindultak aratni. Ezüstös fénnyel csillogott a sarló.
Amikor József búzája már a földön hevert, átadta a sarlót Jézuskának. Ő szálanként vágta le a búzát. A szamár a csűrbe vitte a gabonakévéket, de a Fiú az ő
kalászait saját karjában vitte.
Néhány hét múlva József kicsépelte a gabonáját és több zsák megtelt vele. Végül a
Fiú is csépelni kezdett. Mintha aranypatakocskák ömlenének a kalászokból. Ó,
csoda! A szemek már kifolytak a csűrből. Jézuska addig csépelt, amíg térdéig nem értek a búzaszemek.
Utána elszaladt az utcára és beszólt a szegény názáreti emberek házába:
– Gyertek kosarakkal a házunkhoz, ott búzát kaptok!
Ezek nem mondatták maguknak kétszer és úgy futottak, mint a tyúk az etetéshez. Mindenki megtöltötte kosarát és
zsákját.
Ettől kezdve senki sem éhezett a názáreti szegények közül és valamennyien nagyon szerették a gyermek Jézuskát.
(Jakob Streit: A gyermek Jézus legendái című könyvéből, Ecclesia könyvkiadó, 2010)
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Rejtvény
A két kép látszólag egyforma. Ám, ha jobban megfigyeljük, tíz eltérést találunk köztük.
Vajon melyik az a tíz?

Kányádi Sándor:
MÁJUSI SZELLŐ
Almavirággal
futkos a szellő,
akár egy kócos
semmirekellő.
Kócosnak kócos,
de nem mihaszna,
okot nem ád ő
soha panaszra.
Füttyöget olykor,
mintha ő volna
a kertek kedves
sárgarigója.
Meghintáztatja
ágon a fészket,
leszáll a földre:
fűhegyen lépked.
Illeg és billeg,
s ha dolga nincsen,
elüldögél egy
kék nefelejcsen.
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