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Ave, crux, spes unica!
Üdvözlégy, kereszt,
egyetlen reményünk!

A 100 éve felállított kőkeresztnél tartott ünnepségről beszámolónk a 6. oldalon.
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Szent X. Pius pápa – a szent pápa, mivel keze nyomán
már földi életében csodák történtek. Pápai jelmondata:
„Mindent megújítani Krisztusban.” Ennek a megújításnak
azonban feltétele a hit tisztaságának megőrzése volt, a
modernizmus elleni küzdelem. Az egyszerű, közvetlen,
jókedvű, jótékonykodó lelkipásztor nagyon találékony volt
a hitélet szervezésében is. Szorgalmazta a napi
szentáldozást, s a gyermekek is neki köszönhetik, hogy már
kisgyermekként magukhoz vehetik Krisztust. – Nevéhez
fűződik többek között az Inter Sollicitudines kezdetű Motu
Proprio enciklika. Ez az egyházzene, a szent zene
megújításáról szól, melynek tételei ma is érvényesek,
hiszen a II. vatikáni zsinat változtatás nélkül elfogadta
azokat. 1954-ben avatta őt szentté XII. Pius pápa.
Kérjük közbenjárását hitünk megerősítéséhez, főként a Hit
évében!
Czifra Lászlóné
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Szentháromság vasárnapja
Úrnapja
Jézus szívének ünnepe
Évközi 11. vasárnap
Évközi 12. vasárnap
Szent Péter és Pál apostolok
Évközi 13. vasárnap
Sarlós Boldogasszony
Évközi 14. vasárnap
Évközi 15. vasárnap
Kármelhegyi Boldogasszony
Évközi 16. vasárnap
Szent Joakim és Szent Anna
Évközi 17. vasárnap
Évközi 18. vasárnap
Urunk színeváltozása
Évközi 19. vasárnap
Nagyboldogasszony ünnepe
Évközi 20. vasárnap
Szent István király
Szent X. Piusz pápa
Évközi 21. vasárnap

Dsida Jenő: TEMPLOMABLAK
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Kik csak az uccán
járnak-kelnek
szépséget rajta
nem igen lelnek,
kiváncsi szemmel
rá nem tapadnak:
csak egy karika,
szürke karika,
ólomkarika,
vén templomablak.

De ki belép
a tág, iromba,
boltozatos,
hűvös templomba
s belülről pillant
ablakára,
megdöbbenten áll,
megkövülten áll,
elbűvölten áll: Nézz a csodára! -

Rácsa rozsdás,
kerete málló,
emitt moh lepi,
amott pókháló, sütheti napfény,
sötét örökre,
mint világtalan,
bús világtalan,
agg világtalan
húnyt szeme-gödre.

Színek zengése!
Fények zúgása!
Mártir mosolya!
Szűz vallomása!
Kék, ami békül,
piros, mi lázad!
Magasba ragad,
a mennybe ragad
lángtünemény
és tűzkáprázat!

Ó, titkok titka:
a földön itt lent
belülről nézzen
mindenki mindent,
szemet és szívet
és harcot és békét! Áldja meg az Úr,
áldja meg az Úr
a belülről látók
fényességét!
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SZENT BARNABÁS
APOSTOL
Barnabás neve a 7. századtól szerepel a mise kánonjában,
ünnepét pedig a 9. századtól ünnepli az Egyház június
11-én.
Cipruson született, régi, Lévi törzséhez tartozó zsidó
családban. Van olyan hagyomány, miszerint Barnabás
Szent Márk unokatestvére volt, de az írások arról
bizonyosan tanúskodnak, hogy nagyon jó barátságban
voltak. Eredeti neve József volt, apostoltársai adták neki
a Barnabás nevet, amelynek jelentése a ’vigasztalás fia’.
Barnabás életéről, tetteiről az Apostolok cselekedetei
című szentírási könyvben számol be bőségesen a kortárs
és apostoltárs, Szent Lukács.
Barnabás az első keresztények közé tartozott, aki
szántóföldjét eladva, annak árát az apostolok lába elé
rakta, az egyházközség szegényeinek szánt ajándékként.
„Derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel” –
olvashatjuk róla az Apostolok Cselekedeteiben (11,24).
Ő volt, aki vállalta, hogy Pált összeismerteti az
apostolokkal és a jeruzsálemi hívekkel, tanúskodott Pál
mellett a közösség előtt, bizonyítván a keresztények
korábbi ádáz üldözőjének megtérését és igaz szándékát.
Paolo Veronese: Szent Barnabás beteget gyógyít
Ennek óriási jelentősége abban áll, hogy Krisztus
tanításának legnagyobb hirdetőjét indította el missziós
életművére.
Barnabás maga is buzgó hittérítő volt, utazott Pállal, és Márkkal, a második evangélium szerzőjével, sok veszély és
hányattatás közt, mindig pogányok lakta vidéken. Bejárta szülőföldjét, Ciprust és Kis-Ázsiát. Ennek egyik
egyházközségében, Antiochiában nevezték először Jézus híveit kereszténynek, vagyis Krisztus-követőnek (ApCsel
11,26). Barnabás a pogányok között misszionált annak a hitnek az indíttatásából, miszerint a megváltás az egész
világra kiterjed, és nem lehet feltételekhez kötni. A pogányok között végzett térítő munka indokolja tehát igazán,
hogy miért kapta Barabás a ’vigasztalás fia’ nevet társaitól.
Az apostolt az Írás fiúnak mondja a születés, a neveltetés, a követés és az örökbefogadás okán, hiszen Krisztus révén
a keresztségben újjászületett, az evangéliumban neveltetett, a vértanúságban őt követte, és a menny jutalmában ő
fogadta örökbe. Eljövő, mert mindenüvé eljutott és mindenütt prédikált,
hiszen Pál társa volt. A szegények és
elhagyottak vigasztalója volt, mert a
szegényeknek alamizsnát adott, az
elhagyottaknak pedig levelet vitt az
apostoloktól – írja Barnabásról Jacobus de Voragine a Legenda Aureaban.
Missziós útjairól visszatérve Barnabás szülőföldjének, Ciprusnak lett
első püspöke. Hazája akkori fővárosában, Szalamiszban halt meg, mártírhalállal, megkövezés által. A tett
helyszínének közelében temették el
egy barlangban. Sírját 482-ben találták meg, amikor Anthéneusz szalamiszi püspök látomásban magától az
apostoltól tudta meg a sír helyét. A
A szent sírja, szülőhazájában sírban Barnabás, a vigasztaló melle
felett egy pergamen feküdt Márk
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evangéliumának héber szövegével, melyet a szent saját kezűleg másolt, s magával hordott missziós útjaira.
Barnabás egy az Úr Krisztus hetvenkét tanítványa közül, akit a hagyomány a szegények és elhagyottak
vigasztalójának nevez, mert jó szívvel gondoskodott a szegényekről és elhagyottakról. Prófétálónak mond, mivel
prófétai lélek világított benne, és összeterelőnek, mert nagy sokaságot terelt össze és egyesített a hitben.
Alázatosként említ, mert mind Istent, mind felebarátját alázattal szolgálta. Értelmét a megismerés fénye világította
be, kívánsága mentes volt a világi szenvedély porától, az aranyat elvetendőnek ítélte, érintésre sem méltatta, akaratát
nagy becsületességgel erősítette meg, férfiasan tört magas célokra, bátor tetteket vitt véghez, és a balsorsban
szilárdan helytállt, így ismerjük meg Krisztus hűséges tanítványát az Apostolok cselekedeteiből. Az apostoltársak
így tesznek bizonyságot erről: „A mi szerelmesinkkel, Barnabással és Pállal, oly emberekkel, kik az ő lelküket a mi
Urunk Jézus Krisztus nevéért adták” (ApCsel 15,25–26).
Istenünk, add, hogy Barnabáshoz hasonlóan teljünk el hittel és Lélekkel, és Szent Fiad, Jézus Krisztus evangéliumát
az Egyház hű tagjaként mindenütt eredményesen hirdessük.

Koczka Tamásné

Ciprus egykori fővárosa,
Szalamisz, romjaiban is fenséges.

Barnabás sírja mellett kolostor,
sírja fölött pedig kápolna épült.
A török megszállás után a szerzetesek
elhagyták a kolostort, így az ma múzeum,
a kolostor templomában pedig
ikonkiállítás van.
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„Jézus szíve s Máriáé, hajoljatok össze”
A harmadik évezred keserű valósága, hogy kategorizálja az embereket,
pénz és vagyon szerint, és hab a tortán a sikerért való törtetés, bármi
áron. A célok elérése gátlástalanul történik, egyik ember átgázol a
másikon, mintha a szíve helyén kőszív lenne. Ilyenkor imám énekben
száll fel az ég felé a Szent Szűzhöz és Jézushoz: „Jézus szíve s Máriáé
hajoljatok össze, Szíveinket, ha szétválnak, ti fűzzétek össze.”
Ezen minden embernek el kellene gondolkoznia és belátnia, hogy a hosszan tartó kommunista
éra milyen mérhetetlen károkat okozott a lelkekben. Megteremtette az ateizmust és Isten helyébe a pénzt emelte. Aki
józanul gondolkodik, rá kell jönnie, Isten nélkül sem a földi élet, sem a mennyei el nem képzelhető. Hazánknak és
Európának is, vissza kell térnie a kereszténységhez ugyanúgy, mint Ázsiának, Afrikának, Amerikának. Mi emberek
különböző világrészek más-más országában élünk, de ezek mind a Földet alkotják. Isten minden ember számára
teremtette meg a Földet, és készítette elő a mennyei öröklétet. Rajtunk múlik, hogy élünk-e vele.
Korunk embere csak úgy maradhat talpon, ha visszatér a keresztény életformához. Mi az Istenember, Jézus szavait
hallgassuk, tanítását megértsük, csak őt kövessük. Ehhez kérjük édesanyjának, Máriának a segítségét, aki a mi
Édesanyánk is. Május a Szűzanya hónapja, Ő vár bennünket a májusi ájtatosságokon, amelyeken sajnos kevesen
köszöntjük Őt. A májusi ájtatosság és az októberi rózsafüzér gyermekkorom óta vonz engem a templomba, és nem
szoktam alkalmat mulasztani. A Szűzanya tiszteletének lelkületét Édesanyám oltotta belém, akivel haláláig mindig
együtt vettünk részt a litániákon. Haló poraiban is áldom őt ezért. Kívánom, hogy ma is legyen sok olyan édesanya,
aki vallásos lelkülettel neveli gyermekét.
Szánjunk időt arra, hogy elgondolkodjunk a
földi és az örök életről. Aki megismeri
Kezedből mindent elfogadok én
Istent, nem akar és már nem is tud Nélküle
élni. Rádöbben, hogy hiába van esetleg
A jót és a rosszat is elfogadom a kezedből, Uram,
gazdagsága, addigi élete mégis üres és
Bár most sokkal több rossz ér engem, mint jó, te tudod legjobban.
tartalmatlan volt.
Ha ezután csak rossz ér életemben folyamán, elviselem,
Mert te vagy az Utam, az Igazságom, az Életem.
Figyelmesen elolvasva a Bibliában Jézus
szavait, amit az utolsó vacsorán mondott,
A járt, kitaposott utat bölcs ember sosem hagyja el,
tudomásul kell vennünk, ha őt üldözték,
Az igazságérzetet is sok ember helyett örököltem.
minket is üldözni fognak. Egyedül ő volt,
Te voltál, ma is vagy és leszel, míg engeded: az életem,
aki ki merte mondani az igazságot, nem
Bátran szembenézek a sorssal, még ha szenvedést is rejt.
kendőzte el, hogy aki Őt követi, sok nehézséget kell kiállnia. A keresztény ember
Hálát adok, Uram, a rosszkedv csak rövid ideig tartó,
manapság a saját bőrén érzi e nehézségeket.
Adtál kitartást, töretlen hitet, hogy jobb jövőt hoz a sors.
Imádkozzuk naponta: „Szabadíts meg minBenned bízva, kezdet fogva, míg élünk, reménykedünk,
ket minden gonosztól, minden bűntől, de
Segítségeddel egy igazságos, boldog hazában élnünk.
főként a méltatlan és szentségtörő áldozástól, a hitetlenségtől és erkölcstelen élettől,
édes Jézus! Add meg nekünk kegyelmedet,
Istenben hinni és bízni
és hallgass meg minket. Ámen.”
Ha átelmélkedjük eddigi életünket, ráébredHa be is borul felettem az ég, tudom, kisüt a nap,
hetünk, mit tettünk rosszul, mi az, amin
Amit rövidebb vagy hosszabb időre a felhő eltakar.
még változtathatunk. A jót követni kell, a
Így van ez a szív fájdalmával is, ha sokszor sajog és fáj,
rosszat elhagyni. A jó utat választani soha
Egy örömteli pillanat viszont feledteti fájdalmát.
nem késő, amíg élünk. De az élet véges.
Az élet egy körforgás, hol jó, hol rossz, állandóan változik,
Én mindig reménykedem, s napi imámban
Reméld, hogy jóra fordul, és tudj Istenben hinni, bízni.
kérem Isten kegyelmét minden ember
Hívő embernek könnyebb elviselni az élet terheit,
számára a hit megismeréséhez és gyakorS az elért örömet is többszörösen tudja megélni.
lásához.
Az örök élet reményében ajánlom soraimat
Jelszavad ez legyen: csak istenben bízhatsz és remélhetsz,
minden embertársamnak, szeretettel:
Gondolj arra, Istennek, bármit kérsz, semmi sem lehetetlen.
Ha melletted volt életedben, melletted lesz halálodban,
Végórádon angyalok kísérnek Hozzá égi honodba.
Gömöriné Fajta Anna
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A 100 éve felállított útszéli keresztnél, Szentháromság vasárnapján ünnepi megemlékezést
tartottunk, amelyen Ruff Béla beszélt az Egyház keresztekhez fűződő régi szertartásairól.
Ebből idézzünk:
Ez az esemény nem csak arra ad alkalmat, hogy felelevenítsük a kereszt történetét és megemlékezzünk annak építtetőiről,
hanem arra is, hogy a „keresztjáró napok” liturgiáját újra megismerjük.
Az én korosztályom a nálam bölcsebbektől – szülőktől, nagyszülőktől – még hallott a PROCESSZIÓRÓL, melyben a
taksonyi hívek papjuk vezetésével Soroksárra vagy Varsányra mentek, gyalog zarándokolva el az adott település
búcsújára.
Ezek a búcsújárások a háború után, egészen az ötvenes évek elejéig tartottak.
A keresztjáró napokról azonban már az én szüleimnek és korosztályának sincs emléke, ehhez a harmincas évekig kell
visszanyúlni.
A búzaszentelés ünnepét követően a hívek a pap vezetésével vonultak a faluból kivezető utak mentén álló útszéli
keresztekhez, hálát adni. Sokszor a hívek magukban – asszonyok, gyermekek – is meglátogatták a kereszteket, ahol
imádkoztak, énekeltek. A
gyerekek játék gyanánt kis
koszorúk at fontak erdőmező virágaiból, ezekkel
ékesítve a talapzatot.
A keresztek a falu határait
is jelezték, ház nem állt
már rajtuk kívül a külterületen.
Mindegyikük őriz egy-egy
titko t is, méghoz zá az
építés titkát.
Mely család vagy magánszemély milyen célból –
engesztelésül, köszönetül –
építtette az adott keresztet,
melyet azután közösen
gondozta k és tarto ttak
rendben az itt lakók.
A történet az ősi időkig
vezethető vissza – jóval a
kereszténység megjelenése
elé, amikor még tisztelték a
földet, hittek annak lelkében és abban, hogy a Föld
is élő organizmus. Az ősi elemek – az áldozatok bemutatása – később a kereszténység liturgiájával ötvöződve, levetkőzve
a pogány tartalmat hagyományozódtak az utókorra.
Az egyház könyörgő napjai a keresztény ókorban kerültek a húsvéti időbe.
Az ünnep eredeti időpontja április 25-ére esett, ezt később a római katolikus vallás is megtartotta, ide került a
búzaszentelés. A kisebb könyörgések, keresztjáró napok – melyeket 3-napos böjt előzött meg, valamint tilos volt a tánc és
a mulatozás – pedig az áldozócsütörtök előtti hétfőre, keddre és szerdára helyeződtek.
A hagyomány szerint, mikor a frank népvándorlás elárasztotta Galliát az V. században, földrengések, árvíz és tűzvész is
riasztották a népet.
Mamertus viennei püspök 496-ban rendelte el, hogy Urunk mennybemenetelének ünnepe előtt a hívek három napon át
járják körbe az egész határt. Közben kápolnáknál stációkat, állomásokat tartottak, ahol kitartóan imádkoztak Isten
segítségéért. A megfelelő időjárásért – ha szárazság volt, esőért, ha árvizek voltak, jó időért –, valamint a járványos
betegségek, kivált a középkor legborzasztóbb réme, a pestis elleni oltalomért.
A mi határainkban nem állnak kápolnák, így az útszéli keresztek lettek e körmenetek végállomásai.
Mára sajnos elhalt ez a hagyomány, sőt attól tartok, hogy sok helybéli már azt sem tudná megmondani, hogy a gyönyörű
korpusszal ékesített keresztjeink hol is rejtőznek a bokrok és fák árnyékában. Régen az előttük elhaladó vándor keresztet
vetett, ma már a tekintetünket sem emeljük rájuk…
A mai ünnep után vigyük hírét ezeknek a csodálatos alkotásoknak, és gondozzuk emléküket, mint ahogy – hála Istennek –
élnek köztünk emberek, akik fontosnak tartják, hogy magukat a kereszteket és környéküket is ápolják.
Ennél a keresztnél meg kell köszönnünk a Mohácsi család áldozatos munkáját, valamint a Fibi-család itt élő tagjainak,
hogy ápolják dédszüleink, nagyszüleink hagyományait.
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A 100 éves kereszt a Szent Imre úton (Bugyi úton)
1912-nél ezt olvassuk a Historia Domusban (háztörténetben):
„Fibi Mihály és neje Kreisz Borbála a Bugyi úton kőből egy keresztet állíttatott fel. Kegyalap nincsen. A család
gondoskodik a fenntartásáról. Megáldatott néhai Zabb János plébános által ez év Szentháromság vasárnapján.”
Ezt az eseményt Wieland Mihály adminisztrátor írta be a háztörténetbe utólag 1915-ben. Hogyan lehetséges ez,
amikor Wieland Mihály 1925-től volt csak taksonyi plébános, 1954. augusztus 31-ig, amikor is Dr. Tóth János
követte őt. Zabb János 1901. október 15-től 1915. január 17-ig volt plébános Taksonyban. Ő azonban a
Háztörténetet csak 1908-ig vezette. Utódja Wildmann Béla volt, aki 1915. május 15-én vette át a plébániát. Közben
januártól-májusig ideiglenesen Wieland Mihály adminisztrátorként vezette a plébániát. Ez alatt az idő alatt pótolta be
a Háztörténetet 1809-1915-ig. Így ő számol be a kereszt felállításáról és megáldásáról.
András atya
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Jézus: az Élet Kenyere
Testvéreim Krisztusban! Anyaszentegyházunk Úrnapján az Oltáriszentségnek szentel ünnepet. Szentmisére hív
bennünket, hogy rámutathasson a kenyér és bor színe alatt közöttünk lakó Úr Jézusra. A húsvéti idő befejeztével külön
ünnepet rendel az Oltáriszentségnek, hogy jobban kiemelje és felhívja figyelmünket erre a nagy lelki ajándékra.
Ugyanakkor arra buzdít, hogy használjuk ki az Úr Jézussal való személyes találkozás lehetőségét, és merítsünk ebből
a számunkra felkínált erőforrásból. Az ünnep imádságos áhítatában hálával gondolunk az utolsó vacsorán történtekre,
amikor az Úr Jézus az apostolokra bízta önmagát, a kenyér és bor színe alatt.
De még mielőtt ezt megtette volna, próbálta felkészíteni őket erre a nagy eseményre, és így beszélt a kafarnaumi
zsinagógában: „Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké él. Az a kenyér,
amelyet én adok, az én testem a világ életéért.”
A hallgatóság félreértette azt, amit Jézus mondott, hisz
vita támadt közöttük, hogy miként adhatja saját testét
eledelül. Az Úr Jézus pedig megerősítette, hogy Ő arról
beszél, hogy lelkünk táplálékává lesz: „Az én testem
valóban étel, és az én vérem valóban ital.”
Találhatott
volna
sokféle
más
formát,
rendkívüliebbeket, amelyek kétség nélkül bizonyítanák
isteni hatalmát. Isten mégis nagyon emberi utat választott. A
mindennapi táplálékban, a kenyérben és a borban maradt
közöttünk. Az Egyház ma különösképpen is ráirányítja a
figyelmünket arra a tényre, hogy az Úr Jézus lelkünk
táplálására maradt közöttünk az Oltáriszentségben. Nagy
szükségünk is van erre. Hisz az élet sok mindenben próbára
tesz. És senki sem lehet kivétel. Mindenkinek feladata a
vallásos életvitel.
Az Oltáriszentségben közöttünk lakó Jézus eligazító,
egyfajta lelki iránytű akar lenni mindenki számára. Az
ember szeretne eligazodni az élet kuszaságában, amelynek
annyi meg annyi buktatója van. Az Úr Jézusban pedig
megértő barátra lelhetünk, akitől mindig lehet tanácsot
kérni, mert őt sohasem zavarjuk.
A felnőtt sokszor reménytelennek találja a kenyérért
való harcot, mert a verejtékes munka nem hozza meg a várt
gyümölcsöket. A csüggedés idején erőforrás és biztatás az
Úr Jézus közelsége. Az idős ember nyugalomra vágyik, de
előfordul, hogy még előrehaladott kora ellenére is
gondokkal küzd. Az Úr Jézusnál nincs megértőbb, erősebb
támaszunk.
Az élet minden helyzetében előttünk áll Krisztus megszentelt áldozata, amely értékessé teszi a tudatosan vállalt
küzdelmet, szenvedést. Ennek gyümölcsei nem látványosak, nem is érnek be egyik pillanatról a másikra, mégis nagyon
valóságosak.
Sok életet változtatott meg már a Jézussal való rendszeres találkozás, hisz valóban mindennapi táplálék akar lenni,
amely az élet alapvető feltétele. A mai napon vessünk számot azzal, hogy mit is jelent nekünk a szentáldozás.
Vajon szomjazzuk-e az Úr Jézussal való találkozást? Mert vallásos életünknek csak akkor lesz kihatása a mindennapi
életre, ha gyakori vendégei leszünk Jézus asztalának. Sok minden táplálhatja benső életünket, sokfelől várhatunk hatékony
segítséget, de semmi nem nyújt annyit, mint az Oltáriszentség, hiszen Jézus személyes jelenlétét semmi nem pótolja.
Krisztus után 304-ben Diocletianus császár halálbüntetés terhe mellett megtiltotta a keresztényeknek, hogy Szentírás
legyen a birtokukban, valamint, hogy vasárnap szentmisére gyűljenek össze.
A mai Tunézia területén, az egykori Karthágó közelében 49 főből álló kis hívő csoport a császári tilalom ellenére
Octavius Felix házában szentmisére gyűlt össze. Ezért letartóztatták és Karthágóba vitték őket, ahol a császári helytartó
hallgatta ki őket.
Arra a kérdésre, hogy miért volt szükség a császári rendelet megszegésére, egyikük, egy Emeritus nevű keresztény
csak ennyit mondott: „Vasárnap nélkül nem élhetünk.” A 49 keresztény hosszú kínzás után mártírhalált halt. Meghaltak,
de elnyerték jutalmukat. Mi most a feltámadt Krisztus dicsőségében emlékezünk rájuk.
E vértanúk példáján nekünk, ma élő keresztényeknek is el kell gondolkodnunk. Nekünk sem könnyű keresztényként
élnünk a mai túlzottan fogyasztói, vallásilag közömbös és az isteni értékektől elzárkózó társadalomban.
Szükségünk van az Oltáriszentség kenyerére fáradságos földi utunk során. És a vasárnap, az Úr napja a legjobb
alkalom arra, hogy erőt merítsünk Abból, Aki maga az élet Ura.
A vasárnap megszentelésének parancsolata az öntudatos keresztény számára nem lehet egyszerűen külsőség, vagy
csupán hagyományhoz való ragaszkodás. A hívő embernek a vasárnapi szertartáson való részvétel és az Eucharisztikus
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kenyérrel való táplálkozás belső igény kell, hogy legyen, mert ebből merítheti az erőt, hogy képes legyen az előtte álló út
megtételére.
Az utat mellesleg nem mi választjuk önkényesen, hanem Isten mutatja nekünk. Az Úr azonban nem hagy bennünket
sorsunkra az út megtétele során, hanem velünk van, sőt azt szeretné, ha osztozhatna életünkben és azonosulhatna velünk.
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad és én őbenne.”
Krisztus az Eucharisztiában tehát valóságosan van jelen közöttünk, magához ragad bennünket, hogy önmagához
hasonlóvá tegyen minket.
Az a Krisztus, Akivel az Oltáriszentségben találkozunk mindenütt ugyanaz: ugyanaz Dunaharasztin, Taksonyban,
Rómában, Európában és Amerikában, Afrikában és Ázsiában. Az egyetlen Krisztus van jelen az eucharisztikus kenyérben
a föld minden részén. Ez azt jelenti, hogy a többi kereszténnyel együtt találkozhatunk vele, de csak az egységben vehetjük
magunkhoz Őt.
Ezt fogalmazza meg Szent Pál a korintusi
híveknek írt levelében: „Mi sokan egy
kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan
egy kenyérben részesedünk.” Az Eucharisztia
az egység szentsége, bár mi keresztények
sajnos megosztottak vagyunk. De nem csak
mi keresztények, hanem mi katolikusok is
megosztottak vagyunk.
Az Oltáriszentség erejében annál inkább
minden erőnkkel törekedjünk arra a teljes
egységre, amelyet Krisztus kért tőlünk az
utolsó vacsorán. Milyen szép és ugyanakkor
Isten előtt kedves lenne, ha az Oltáriszentség
ünnepén, mindannyian, akik Krisztus Testével táplálkozunk, alapvetően elhatároznánk,
minden energiánkkal azon fogunk munkálkodni, hogy Krisztus követőinek teljes és
látható egysége helyreálljon a családban, a
munkahelyen, közösségeinkben, függetlenül
attól, hogy pl. kinek milyen a politikai meggyőződése vagy érdeke.
Tisztában vagyok azzal, hogy ehhez nem
elegendő a nemes érzelmek kinyilvánítása,
hanem konkrét cselekedetekre van szükség,
amelyek behatolnak a lelkekbe és felébresztik a lelkiismeretet és mindenkit belső
megtérésre ösztönöznek, mert ez mindenfajta
egységre törekvő folyamatnak az előfeltétele.
Az Oltáriszentség szép ünnepén Isten
mindannyiunktól azt kéri, hogy határozottan
lépjünk rá a lelki egység útjára, amely az
imádságon és a szentségimádáson keresztül
is kinyitja a kaput a Szentlélek előtt, mert Ő
az egyetlen, aki egységet tud teremteni,
ahogy ez bebizonyosodott az első Pünkösd
alkalmával Jeruzsálemben, amikor a különböző nyelvű embereket tette egyetértőkké.
Úrnapjának ünneplése arra szólít fel
bennünket, hogy fedezzük fel büszkeséggel,
mekkora kiváltságban van részünk, amikor
vasárnap részt veszünk az Eucharisztia, a
szentmise ünneplésén. Antióchiai Szent Ignác az első keresztényeket úgy mutatta be, mint akik eljutottak az új
reménységre, mert a vasárnap jegyében éltek.
Mi, mai keresztények is a vasárnap ünneplésében, az Eucharisztia által találjuk meg az új lendületet ahhoz, hogy
eredményesen járhassuk életutunkat. Hirdessük Krisztust a világnak és valósítsuk meg a lelki egységet közvetlen
környezetünkben!
Legyen a lelkünk oltár, amelyen megjelenhet a Szentségi Úr Jézus, hogy egyéni és közösségi életünkben méltó
gyümölcsöket hozzon ez az ünnep. Úgy legyen! Ámen!
Berci atya
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ÓRIGENÉSZ
Az ókori keresztény egyház nagy személyiségeinek
egyike Alexandriai Órigenész (Ὠριγένης), akit hitbéli
szilárdságáért és hűségért, valamint rendkívüli
munkabírása miatt kortársai még életében az Adamantios,
vagyis ’gyémántkeménységű’ névvel ruháztak fel. Görög
nyelven alkotó teológiai író, a Szentírás-magyarázat
tudósa, a korai kereszténység egyetemes tudású, kiművelt
emberfője,
sokoldalú
és
rendkívül
termékeny
munkásságával a bibliai irodalmi kritika megteremtője és
az egyházi dogmák egyik első kialakítója.
Órigenész 185 körül született Alexandriában, mely város
a Krisztus utáni idők görög kultúrájának és keresztény
filozófiai műhelyének egyik központja volt, és az ezt
megelőző évszázadokban is világhírességnek számított a
pharos és a muszeion révén. A pharos az ókori világ hét
csodája között nyilván tartott világítótorony, s a város
ékköveként emlegetett muszeion, múzsáknak szentelt
hely, a Nagy Sándor-utód, Egyiptomban uralkodó görög
királyi dinasztia palotája mellett épült, s hétszázezer
tekercsből álló gyűjteményével az ókori világ legnagyobb
könyvtárának számított.
A keleti egyházatyák közül többen kötődnek ehhez a
városhoz, mint Kelemen, Órigenész, Szent Atanáz és
Szent Cirill, az ő nevük fémjelzi azt a keresztény teológiai
tudományos munkásságot és tanítást, amelyet a mai kor
alexandriai iskolának nevez.

Az egyik fennmaradt Órigenész-kézirat részlete
(a Brandenburgi Tudományos Akadémia honlapjáról)

Órigenész keresztény családból származott, édesapja, Leonidasz 201-ben halt vértanú halált Septimus Severus
császár uralkodása idején. A család vagyonát részben elkobozták, így amíg a fiatal Órigenész Alexandriai Kelemen
előadásait hallgatta, maga is tanított, hogy keresetéből gondoskodhasson családja megélhetéséről. Az üldözések elől
Kelemen elhagyta a várost, és Órigenész maga is Palesztinába menekült, innen hívta meg Demetriosz püspök, hogy
megbízza a katekéták iskolájának vezetésével. 230-ban szentelték Órigenészt pappá Theoktisztosz caesareai és
Alexandrosz jeruzsálemi püspökök. Meghívásra megjárta Rómát, Athént, Ceasareát, Antiochiát, nyilvános vitákon
nyújtott segítséget teológiai kérdések megoldásában, hiszen abban az időben különböző filozófiai alapon sokféle
vadhajtása mutatkozott a Krisztusi tanítás és a Szentírás értelmezésének. Hittérítő útjain még Arábiában is
megfordult.
Órigenész igazi mester volt, tanítványai tisztelettel és szeretettel emlékeztek meg róla: nemcsak kiváló teológusként,
hanem az általa átadott tanítás példaértékű tanújaként is. Életrajzírója, Ceasareai Euszebiosz így ír róla: „azt tanította,
hogy a magatartásnak pontosan egyeznie kell a szóval, s főleg emiatt vonzott – Isten kegyelmével megsegítve –
sokakat követésére.”
Órigenész egész életét a vértanúságra való szüntelen vágyakozás kísérte végig. Apja halála után negyven évvel,
egyik beszédében ezek a szavak hangzottak el ajkáról: „Semmire sem szolgál nekem, hogy vértanú apám van, ha
magatartásom nem helyes, és nem tisztelem meg ezzel családom nemességét, vagyis apám vértanúságát, és
Krisztusban az általa adott kiváló példát.” Vágya végül, ha részben is, teljesült. 253-ban, Decius keresztényüldözése
idején Órigenészt letartóztatták, és kegyetlenül megkínozták. A kiállt szenvedésektől elgyengülve halt meg a
következő évben, a főniciai Türosz városában. Sírját a 12. században még ismerték.
Órigenész irodalmi munkássága Aranyszájú Szent Jánoséhoz és Szent Ágostonéhoz hasonlítható. Mintegy kétezer
írásáról van tudomásunk, műveit jórészt kivonatokból, a Nagy Szent Vazul által összeállított Philokalia című
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antológiából valamint Szent Jeromos és Rufinusz latin
nyelvű átdolgozásaiból ismerjük. 33. levelében Szent
Jeromos 320 könyvcímet és 310 homíliát sorol fel
Órigenésztől. Sajnos, ennek az életműnek jórésze
elveszett, de az a kevés fennmaradt mennyiség is a
kereszténység első három századának legtermékenyebb
írójává teszi, akinek érdeklődési területe az exegézistől
a dogmáig, a filozófiáig, az apologetikáig, az
aszketikáig és misztikáig terjed. „Peri eukhész” (latin
címén De oratione, Az imáról) című munkájában az
imádság lényegét tárgyalta, míg „Protreptikosz peri
martüriu" (latinul Exhortatio ad martyrium, Buzdítás a
mártíromságra) című iratát a keresztényüldözések során
börtönbe vetett barátaihoz címezte. A keresztény
dogmatika első rendszerezését nyújtja „Peri arkhón”
című nagyszabású műve, amelyet Rufinusz fordított
latinra De principiis, Az alapelvekről címmel, és
magyar nyelven A princípiumokról címen jelent meg.
Ide kívánkozik az az örömteli hír, amelyet a bajor
nemzeti könyvtár adott közre június 11-én: a Johann
Jakob Fuger gyűjteményben található ógörög kéziratok
kategorizálása során teljes Órigenész-homiliákra
bukkantak. Az egyházatya zsoltárokhoz írt tanításait
eddig csak töredékeiben, illetve latin fordításban
ismerhettük. A most azonosított, a XII. századból
származó, terjedelmes kézirat eredetisége „a legnagyobb
valószínűséggel” bizonyítható – áll a tájékoztatóban. A
Homiliae in psalmos című kéziratot, restaurálása után,
december 5-én mutatják majd be, egy szimpózium
keretében.
Mivel a korabeli szellemi irányzatok sokszor visszaéltek
a Szentírás egy-egy szövegváltozatával, Órigenész, a
töredékesen fennmaradt Hexapla című főművében hat
hasábban, párhuzamba állította az Ószövetség szövegeit;
a héber eredetit, a héber szöveg görög betűs átírását, a
Septaguinta szövegét és másik három, ókori görög
nyelvű szövegfordítást. Mivel a Hexapla terjedelme
miatt nehezen volt kezelhető, kivonatot készített belőle,
a négyhasábos Tetraplát. Exegézisében háromféle –
verbális, morális, és misztikus-allegorikus – írásértelmet
különböztetett meg, s ezzel megvetette a középkorban
szélesen
elterjedt
Biblia-magyarázatok
alapját.
Órigenész főleg ezen az úton jutott el az Ószövetség
keresztény értelmezésének hatékony előmozdítására,
briliáns módon utasítva vissza az eretnekek kihívásait,
főleg a gnosztikus és markionita elképzeléseket. Az
egész Szentírást kommentálta, híres jegyzetei hűen
adhatják vissza azokat a magyarázatokat, amelyeket a
mester az alexandriai és ceasareai iskolai órákon adott
elő hallgatóinak. Órigenész írt szómagyarázatokat az
egyes könyvek nehezebben érthető helyeihez (szkholia),
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magyarázott szentírási szakaszokat (homíliák), és teljes
szentírási könyveket értelmezett versről versre
(kommentárok).
A Számok könyvéhez írt homiliájában így ír: „Én nem
hívom a Törvényt Ószövetségnek, ha a Lélekben fogom
fel. A Törvény csak azok számára lesz „Ószövetség”,
akik testi értelemben értik, vagyis megmaradnak a
szöveg betűjénél. De számunkra, akik Lélekben és az
Evangélium értelmében fogjuk fel és alkalmazzuk, a
Törvény mindig új, és a két szövetség számunkra
egyetlen szövetséget alkot, nem időbeli értelemben,
hanem jelentésének újdonsága miatt… Ellenben a bűnös
ember számára és azoknak, akik nem tisztelik a szeretet
szövetségét, még maguk az evangéliumok is
megöregednek.”
Órigenész szigorú és igényes volt önmagával és
másokkal szemben. Rendíthetetlen híve volt a papi
cölibátusnak. Sok tisztelője, barátja volt, de sok
ellenséget is szerzett magának. Jóllehet az Egyházon
belül sem ítélték meg egyformán tanítását, meghatározó
volt a későbbi egyházatyák, így például Szent Ágoston
(354–430) számára is.
Példa számunkra a Szentírás imádságos olvasásában és
az élet következetes elkötelezettségében. Órigenész,
óriási tudományos munkásságának és imádságos
életének gyümölcse az a meggyőződés, hogy Isten
megismerésének legmegfelelőbb útja a szeretet, és
nincsen hiteles Krisztus-ismeret (Scientia Christi) a vele
való szeretetteljes kapcsolat nélkül; az Isten-ismeret
legmagasabb szintje a szeretetből születik. Tanítása
szerint, a „felövezett derék” és a „papi öltözék”, vagyis
az élet tisztasága és becsületessége, másfelől a „mindig
meggyújtott világosság”, vagyis a hit és az Írások
bölcsessége, elengedhetetlen feltételei az egyetemes
papság, és méginkább a szolgálati papság gyakorlásának.
Órigenész a Leviták könyvéhez írt homíliájából
származnak ezek a hozzánk is szóló szavak: „Ma ti is
ebben a közösségben, ha akarjátok, szemeteket az
Üdvözítőre irányíthatjátok. Valóban, amikor szíved
legmélyebb tekintetét a Bölcsesség, az Igazság és Isten
egyetlen Fiának szemlélésére fordítod, akkor szemeid
meglátják Istent.”
A tökéletesség örök útja mindnyájunkat érint – írja XVI.
Benedek pápa Egyházatyák című művében, az
Órigenész életművét méltató beszédében – feltéve, hogy
„szívünk tekintete” a Bölcsesség és az Igazság
szemlélésére irányul, amely maga Jézus Krisztus.

Koczka Tamásné
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Nagymarosi jubileum
40 éves jubileumát ünnepelte május 19-én a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
Köszön ette l é s há lá va l emlékeztek az alapítók a
kezdetekről, az egyre növekvő létszámról, az összefogásról
és az akkori politikai helyzetben adódott lehetőségekről.
Mindezeken felül legfőképp a Gondviselés nagy-nagy
kegyelmi ajándékairól, a Szentlélek szüntelen kiáradásáról.
Minden évben kétszer a keresztény ifjúság városává válik
egy napra a festői szépségű, Duna-parti Nagymaros.
Messziről látni már a Duna jobb partján, a hegytetőn
emelkedő Visegrádi várat. Vele szemben a folyó másik
oldalán, hegyekkel koszorúzva a nagymarosi templom
tornya nyúlik az ég felé.
A vonatról tömegesen szállnak le a fiatalok és néhány
lépcső után, már zeneszó közt a templom terét szelik át,
megcélozva a hatalmas plébániakertet. Ez a füves udvar,
lejtős telek ideális férőhely,
„lelátó” a szabadtéri oltárra,
mely fölött a háttérben magasodik a Pilis-hegység vonulata. A természet gyönyörűsége, a zene lassan ráhangol
minket a természetfelettiekre.
1970-ben a Duna-kanyar lelkes és elkötelezett papjai
(Major Sándor, Sebők Sándor, Kerényi Lajos, Balás
Béla, Horváth István, Tomka
Ferenc atyák) körül összegyűltek a fiatalok. A verőcei
Duna-parti kápolnában először hangzottak fel nyilvánosan Sillye Jenő gitáros dalai.
Az ő pályafutását szintén
meghatározta
Nagymaros:
azóta szinte „végiggitározta
az életét”, ontotta magából a
jobbnál jobb számokat. Neki
oroszlánrésze van a Magyar
Egyház megújulásában.
A találkozók célja az ifjúság
össze fogása, pasztorálása,
Jézus tanításának és feltámadásának hirdetése. Évente két
alka lo mmal, tavasszal és
őssze l h ívjá k össze a
fiatalokat.
„Ezeknek az összejöveteleknek a gyümölcsei többek közt,
két-három napos túrák, élményszerű hittanórák, sok
kaland, öröm.”– mondta Kerényi atya.
Az első találkozóknak még Kismaros adott otthont (kb. 50
fiatal), de gyorsan kinőtték ezt a helyszínt és így kerültek át
Nagymarosra. A délutáni összejövetelek 1980-tól Nagymaroson már egész napos programmá bővültek. A fiatalok
özönlöttek a találkozókra; a kiváló előadók is nagy
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vonzerőt jelentettek a termé sze tfe le ttire kiéhezett
fiataloknak.
Nagy reneszánsza volt a hetvenes évek eleje a Magyar
Egyháznak. Az ifjúsági pasztoráció, a fiatalokkal való
foglalkozás azonban veszélyes volt az állandó megfigyelés,
fenyegetettség miatt, de a fiatalok nem féltek (nyilván az
atyák bátor helytállása is nagy erőt adott nekik). A
papokra, ha börtön nem is, de állandó zaklatás, méltatlan
bánásmód, elhelyezés várt, de mindegyikük ott folytatta a
munkát, ahova elhelyezték. Így még jót is tettek velük,
mert „végigfertőzték a fél országot”. Még 1986-87-ben is
lehallgatták a szervezők telefonjait.
Nagymaros azonban él azóta is, élteti a Szentlélek. Ma már
több ezerre tehető a részt vevő fiatalok száma, akik
hatá rain kon kívülről is
rendsz ere sen jönnek.
Zimonyi János, nagymarosi
plébáno s 30 éve látja
vendégül a találkozókat. Az
utóbbi években már az
„utódok” is megjelentek,
több száz (7-800) kisdiák
vett részt az úgynevezett
gyerek- és kamaszmaroson.
A gye rmek eke t nagyon
gazdag prog ra mokk al
várják a munkájukat önként
felajánló hitoktatók, szerzetesek.
Az ifjúság számára az előre
megha tároz ott témájú,
mindig nagysikerű főelőadások – majd azoknak
megbeszélése – akár kiscsoportokban, akár a főelőadóval nagyobb létszámban
nagy élményt jelent. Lehetőség van az érdeklődőknek
a szerzetesi fakultációkon is
részt venni. A templom körül pedig egész napos gyóntatás van.
A szerzete si fakultáció
hosszú évek óta hagyományosan része a találkozó programjának. Kezdetben együtt
szervezték meg a férfi és női szerzetesek számára; ennek
motorja Kállay Emil piarista atya volt. Itt lehetőség
kínálkozott „kérdezz -fe lelek” formában a jelenlevő
közösségek bemutatására.
Kb. egy évtizede külön fakultációt szerveznek a férfi és női
közösségek, ami egyben a program jellegét is megváltoztatta: tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések,
közös ének, játékok segítik az ismerkedést, a kapcsolatfelvételt.

2012. Keresztelő Szent János

Krisztus fénye

7-8 éve magam is részt veszek ezeken a fakultációkon, melyek programját legtöbbször a Szociális Testvérekkel együtt
szervezzük. Ezeken az alkalmakon két rendből tesznek tanúságot fiatal szerzetesnők meghívásukról, majd a jelenlévő
(általában 10-15 közösség) nagyon röviden bemutatkozik, végül az érdeklődő fiataloknak lehetőségük van beszélgetésre a
közösségek képviselőivel. Olykor akad egy-egy céltudatosan idelátogató, kereső fiatal; s találkoztam már rendben
elköteleződött egyénnel is, akit valamikor szintén kereső fiatalként ismertem meg. Nagy élmény volt újra találkozni.
Itt a különböző közösségek tagjai is ismerkednek egymással, egymás közösségeivel, vagy régi ismerősként köszönthetik
egymást. Jó lehetőség a kapcsolatok ápolására.
A fakultáció helyén fényképes tablók mutatják be a különböző közösségeket, alapítóikat, életmódjukat.
A délután programjának helyszíne ismét a plébániakert, ahol szentségimádás, majd ünnepi szentmise követi egymást.
Legtöbbször 30-40 atya is misézik együtt. A szentmise végén bevonulnak nagy taps közepette a gyerekmaros és
kamaszmaros diákjai. Ezután a Szűzanya köszöntése, majd zenés programok zárják a találkozót. Alkonyattól
folyamatosan ürül ki a Duna-parti település, mely ősszel visszavárja a fiatalokat, érdeklődőket egyaránt.
Czifra Lászlóné
Képek: nagymaros.katolikus.hu
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Önfeledten a családi napon
Rohanunk, hajtunk, próbáljuk átvészelni a hétköznapokat. Aztán nagyot sóhajtunk, és arra gondolunk, hogy minden
napnak megvan a maga szépsége. De néha szükség van behúzni a kéziféket, leállítani a motort és belefeledkezni a fociba,
a természet szépségeibe, egy önfeledt beszélgetésbe. Számomra az egyik ilyen alkalom a Pünkösdi Családi nap már
második éve.
Élményeimet szeretném megosztani, a „bejegyzéseimet” röviden:
„Reggel fél 8-kor meglepetésünkre már sokan vannak, a focin csapatokat kell csinálni, vegyesen a kisebbekbőlnagyobbakból és mehet a körmérkőzés. Fél 10-ig terveztük a focit, de egész naposra sikeredett – ki bánja? – egyre több
résztvevővel. Közben, aki elfáradt, gyorsan bekap egy sütit vagy zsíros kenyeret és iszik egy teát, aztán már rohan is
vissza játszani. Néha jól esik az eső és a pihenés is, ezt a kettőt össze is kapcsoljuk mindjárt.”

– Na de Apa, ide passzolj!

„Kármán János atya indiai keresztény közösségbe tett látogatásáról szóló úti beszámolója során érdekes meglátni, hogyan
élnek keresztény közösségben, más kultúrában. Az előadás nagyon tartalmas, de már éhesek vagyunk, úgyhogy
megszakítjuk egy kis pihenőre.”
„A bográcsos főzés végén már megint nem tudunk mindenből enni – csak majdnem –, mert a 300 résztvevő az ínyére
valót hamar befalja. Néhány rászoruló is betéved, és láthatóan jókat falatoznak.”
„Aztán végre megismerhetjük a templomot – hiába járunk már ide jó régen, észre sem vettünk egy csomó érdekes dolgot.
Külön élmény a hangszerek királynője, az orgona, főleg a sípok fújása a kedvencem – sajnos most nem tudtam fújni, mert
máshol volt dolgom, de azért bepótolom.”
„A problémamegoldó szakaszban Arató Domonkos gyermekpszichológus beszél a szülő és kamasz kapcsolatról, most
már sejtjük, mi vár ránk. Aztán átmegyünk a templomba, ahol ketten imádkoztak értem, miután azt érzem, hogy a nehéz
terhek sokkal kisebb súlyúak lettek. A mondás így az én esetemben megfordul: ép lélekben ép test. Ezt a lelki matematikai
egyenletet meg kell jegyeznem.”
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– Hol a sor vége? Még jó, hogy hoztam pár száz lufit!

„Kézműves dolog rengeteg van, hajrá gyerekek! Ekkor érkeznek a tigrisek, pókemberek az arcfestésről. A Bárkásokkal jót
beszélgetünk és beszerzek a gyerekeknek néhány kézi készítésű gyertyát. Itt van egy könyves stand, illik megnézni! Nagy
meglepetésemre sok nagyon jónak ígérkező könyvet találok, szerencsét is próbálok négy darabbal, mert a család nagyon
szeret olvasni. Jön egy póni és gazdái, valamint a kicsik fénypontja a napban: a lufi hajtogató bohóc.” – köszönjük a
gyerekek nevében is a fáradtságot nektek!
– Egy falatka ceruzát?

„Aztán itt a kellemes tavaszi zápor. Futás a garázsba,
gyerekek, lufit hajtogatni, talán beférünk! Hát jönne a
kedvencem, a tábortűz, amire a Szentjánosbogarak sokat
készültek – köszi srácok! –, de már csak ők és egy kisebb lelkes
csapat maradt a nagy eső után. Úgyhogy nagy vidáman
összepakolunk és időben hazakerülünk (kivételesen).”
A legjobban azt szeretem a hosszú szervezésben, hogy nem esik
nehezünkre, hanem örömmel és várakozással készülünk rá.
Persze egyedül nem megy, úgyhogy számtalan ember azonnal jön
a hívásra, és együtt készülünk. Aztán eljön a nagy nap, és huss
egy pillanat alatt elszalad. Majd visszatérünk rohanni, hajtani, de
találkozva egymással az örömteli emlék ott van a szívünkben, és a
mosoly új erővel tölt el.

Ui.: Nem utolsó sorban még egy nagy köszönettel
tartozunk a rengeteg önkéntesnek, a fő szervezőknek (akik
ezután az önfeledt nap után megérdemlik, hogy
megemlítsük őket) Gintner Orsinak és Fülöpné Tóth
Ritának. Már csak egy kérdés maradt: – Mikor jöhetünk
megint?
Fülöp Győző
– Na végre felpattanhatok!
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A katolikus bált idén 2012. április 29-én tartottuk a dunaharaszti József Attila Művelődési Házban. A
hagyományos színpadi előadás keretében a középiskolás korosztályhoz tartozó szentjánosbogarak idén
Kipling Dzsungel könyvéből készült musicalt adták elő, fergeteges sikerrel.
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„Mindannyiunkat egy Lélek itatott át…” /1Kor 12,13/
(Bérmálás – 2012)
A Szentlélek Úristen kiáradását éltük meg május 20-án Taksonyban, amikor is egyházmegyénk főpásztora, dr. Beer
Miklós püspök úr szentmise keretében kiszolgáltatta a bérmálás szentségét egyházközségeink fiataljainak.
Mindig bensőséges esemény és nagy öröm, amikor az egyház elöljárója gondoskodó atyaként bevezeti a hívő
fiatalokat a felnőtt kereszténységbe, erőt kérve számukra a Harmadik Isteni Személytől.
Idén tizenhét fiatal részesült a bérmálás szentségében.
(Dunaharaszti-fő: Gerstenbrein Fanni, Helméczy Károly, Kreisz János, Lőrincz Tímea, Lukács Andrea
Dunaharaszti-Rákócziliget: Híves Estilla, Sárkány Emőke
Taksony: Áhel Cintia, Danyi Rebeka, Danyi Regina, Fekete Patrícia, Kálóczi Kata, Kurucz Dominika, Máté
Alexandra, Ruff Annamária, Ruff Richárd, Stark Krisztián)
Imádkozzunk értük, hogy a Szentlélek kegyelmével megerősödve, élő tagjai maradjanak az Egyháznak, Krisztus
Titokzatos Testének.
(Berci atya)

A bérmálkozásra két évet készültünk. Az első év alatt részletesebben megismerkedtünk a szentségekkel. Ezen
kívül különböző aktuális, vagy bibliai kérdésekkel foglalkoztunk, ahogyan ezt a második évben is tettük. Az idén
viszont a választott szentek kaptak nagyobb hangsúlyt, hiszen mindenki bemutatta leendő „példaképét”.
Ez a felkészülés, a két év, olyan rövidnek tűnt, hogy csak a templom előtt eszméltem rá, hogy bérmálkozni
fogunk. Személy szerint én nem izgultam annyira, inkább boldog voltam. Már vártam azt a pillanatot, ahogy a
püspök atya elé állva kimondom a bérma-nevem.
Ez az egész egy születésnaphoz hasonlítható, ahogyan a kisgyerek várja a zsúron a tortáját, mert tudja,
utána megkapja az ajándékokat is. Mi a Szentlélek hét ajándékát kaptuk ajándékul.
Kívánom mindannyiunknak, hogy sokszor kérjük majd mind a hét ajándék tanácsát, valamint segítsenek
minket a keresztény életben.
(Híves Estilla)
***
Már két éve készültünk rá, most eljött a nap, amiért annyit fáradoztunk. El sem hittük. Először izgultam, de
mikor a szentmise elkezdődött, ez elmúlt. Valószínűleg a püspök úr jó kedve és közvetlensége miatt. Alig vártam,
hogy eltöltsön a Szentlélek kegyelme. A bérma-védőszent kiválasztása nem volt könnyű, de lehet találni olyat, ami
tökéletes és minden szempontnak megfelel.
Így jutottam el Savio Szent Domonkoshoz, aki a ministránsok védőszentje. Hiszen én a taksonyi templomnak
hűséges ministránsa vagyok, és az is szeretnék maradni. A hálaadó misén kaptunk egy galambformájú kitűzőt, amit
bátran viselek, az osztályomban többen megkérdezték, hogy honnan van, és miért hordom.
A Szentlélek segítségével bátran mondtam el nekik. Azóta más szemmel néz rám mindenki. És ne
feledkezzünk el tanító papunkról, Berci atyáról, aki igen sokat tett ennek érdekében.
(Ruff Richárd)
***
Számomra a bérmálás előtti időszak nagy várakozással és imádsággal telt. Nagyon vártam, hogy
részesülhessek a szentségben, és megkapjam a szentlélek 7 ajándékát! A védőszent választásánál fontos szempont
volt számomra, hogy azonosulni tudjak az illető személlyel. Végül is hosszas keresgélés után Orleans-i Szent
Johannára esett a választásom.
Az ő életpéldája és személyisége volt az, amivel egy az egyben tudtam, és szeretnék még jobban azonosulni.
Fiatal kora ellenére, bátran vállalta, amit az Isten rábízott! Erős hite és töretlen lelkesedése, azt hiszem,
mindannyiunk számára példaértékű lehet!
A bérmálás szentségében való részesedés számomra a hitben való megújulást és megerősödést jelentette.
Eddig sem volt kétségem az Isten szeretete felől, most mégis jobban érzem, hogy a tenyerén hordoz, és végtelen
figyelmével végig kíséri életem minden napját!
Remélem, hogy a jövőben minél több fiatal megérezheti Isten szeretetét, hasonlóan a most megbérmált
fiatalokhoz!
(Fekete Patrícia)
Deo gratias! – Istennek legyen hála!
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Bérmálkozóink csoportképe – 2012, taksonyi Szent Anna templom
A bérmálás szentségét kiszolgáltatta dr. Beer Miklós váci megyéspüspök
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Elsőáldozások május 6. és 13.
Dunaharasztin május 6-án, vasárnap volt az elsőáldozás.
Az idei egy kicsit különleges volt. Az egyik elsőáldozó kislánynak mindkét nagyapja görög katolikus
pap. Így hárman végeztük a szentmisét.
Amikor a szentáldozásra került sor először a két görög szertartású gyermeket áldoztatták meg a görög
atyák, mivel két görög katolikus kislány volt, majd én a többi gyermeket áldoztattam meg a mi szertartásunk szerint egy szín alatt. A többi híveket hárman, a két görög atyával együtt áldoztattuk meg a
nálunk szokásos egy szín alatt.
Magyarázatképpen, aki nem ismeri a görög katolikusokat. A görög szertartású keresztények kovászos
kenyérrel végezték a szentmisét és mindig két szín alatt áldoztatták meg a híveket (kenyérben és
borban). Valamint nem tették kötelezővé a celibátust (nőtlenséget). És amikor a görög szertartású
keresztények egy része visszatért a római pápához, megőrizték hagyományaikat. Vagyis a két szín alatti
áldozást kovászos kenyérrel és a papszentelés előtti nősülési lehetőséget. Akik elszakadtak, azok a görög
keletiek, ortodoxok, akik pedig a római egyházhoz tartoznak, azok a görög katolikusok.
A Taksonyi elsőáldozás a szokott módon történt május 13-án, vasárnap a ½ 9 órai szentmise keretében.
(András atya)
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Akik gyermekeinket nevelik… 9/
KARLNÉ PURCZELD ERIKA, a Hunyadi János Általános Iskola
igazgatója. Általános iskolai tanulmányait a Hunyadi János Általános
Iskolában végezte, majd a budapesti Kossuth Lajos Gimnáziumban, a
nemzetiségi

német

nyelvtagozatos

osztályban

érettségizett.

A

Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán tanítói, az ELTE Tanárképzőn pedig
német nyelvtanári diplomát szerzett. Jelenleg a BME Műszaki
Pedagógiai Tanszékén tanul, közoktatás vezetői szakon. Pályakezdése
óta a Hunyadiban tanít: volt tanító, napközis nevelő, felsős
osztályfőnök, igazgató helyettes. 2005 óta az intézmény vezetője.

– Amikor megkerestem, rögtön igent mondott az interjúra,
pedig ön nagyon elfoglalt.
– Köszönöm a megkeresést. Nem szeretek szerepelni, de ez
is a munkámhoz tartozik, a munkámat pedig nagyon
szeretem. Mindig is tanár szerettem volna lenni. Kicsi
koromban is ezt játszottam. Lakott a szomszédunkban két
kisgyerek, amikor átjöttek, mindig „tanárosdit” játszottunk.
A szüleim segítettek abban, hogy eljuthassak idáig. Imádok
tanítani, harminc év után is. A Hunyadit különösképpen
szeretem: ide jártam általános iskolába, ez volt az első
munkahelyem, azóta is itt tanítok. Érdekes, ahogy 1970-től
2012-ig a szemem előtt változott az iskola, akár az épület
maga, akár az oktatás szellemisége. Egykor a szüleim,
most pedig a férjem és a fiaim támogatnak, hogy
taníthassak és tanulhassak – mert most is tanulok!
Közoktatás vezetői szakon végzek két év múlva. Tényleg
igaz, hogy életfogytig kell tanulni.
– Az utóbbi néhány évben nagyon megszépült az iskola, az
alsó és a felső tagozat épülete is. Egész más így bejönni ide.
– A szép környezetnek nevelő hatása van, ez kézzel
fogható. Amíg az iskola csúnyább volt, bizony előfordult,
hogy diákok rongáltak, firkáltak. Most azonban
megbecsülik, vigyáznak rá, és egymást is erre nevelik.
– Az interjú-sorozatban eddig megszólaló pedagógusok
főleg a kisgyermekkor és a kisiskolás kor „specialistái”
voltak. Ön azonban felső tagozatban tanít, és iskolavezetőként is jobban rálát a serdülőkor szépségeire és
nehézségeire. Milyenek a mai 10-14 évesek? Mások-e, mint
akár a tíz-húsz évvel ezelőtti kiskamaszok?
– A mai gyermekgeneráció más, mint azok, akikkel a
pályám elején találkoztam. Sokkal tájékozottabbak. Ők
mondanak nekem olyan információkat, amiket nem tudok.
Ez természetes, el kell fogadni. Ez jó dolog. De persze a
tájékozottságnak nem csak előnyei vannak. Az információk
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tömkelegéből (internet, TV, egyéb médiumok) a gyerekek
sokszor a negatívumokat szűrik le, azután ezt ki akarják
próbálni a közösségben is. A mi feladatunk, és
természetesen a szülőké, hogy megtanítsuk gyermekeinket
„bánni” a médiával.
– Keresztény értékrendű szülőknek nem közömbös, hogy
gyermekeik milyen kortárs csoporttal érintkeznek, honnan
választják a barátaikat. Milyenek a gyerekek a Hunyadi
felső tagozatában?
– A kamaszkori problémák kor-, és nem iskolafüggőek.
Cigarettázás, magatartási gondok ebben a korosztályban
bármelyik iskolában előfordulnak. A Hunyadi elmúlt 10-12
évére visszatekintve nincsenek komoly gondjaink. Az
iskolán belül nincs vandálság, sem cigarettázás. Hogy vane agresszió? Az agresszió inkább verbális irányba tolódik,
ebben a korosztályban a szóbeli fenyegetés, arrogancia
jellemzőbb, mint a fizikai. Viszont ez is kárt tud okozni
hosszútávon. Az utcára kilépve már nem mi vagyunk a
helyzet urai. Előfordul, hogy interneten, facebook-on írnak
egymásnak meredek dolgokat, és erre sajnos nekünk,
nevelőknek már nincs ráhatásunk, nincs eszközünk. Ezek
megfoghatatlan dolgok, és ilyen esetben sajnos sokszor
még a rendőrség is tehetetlen. De annyi bizonyos, hogy a
mi iskolai közösségünkben kirívó durvaság, gonoszság
nincs. Sokkal kevesebb a rossz magatartás, mint régen.
– Hogyan lehet egy önkormányzati iskolában, ahová nem
válogatott gyerekek járnak, jó értékrendet kialakítani a
diákoknál?
– Nem vagyok híve a liberális nevelésnek. A gyereknek
elvárás kell! Különben céltalanná válik. De nem mindegy,
milyen az az elvárás. Ne legyen túl magas, mert akkor a
gyerek óhatatlanul és fölöslegesen kudarcot vall, amitől
elveszíti a lendületét, motiválatlan lesz. Ismerni kell a
gyereket, hogy olyan célokat tudjunk elé állítani, ami sem
túl könnyű, sem túl nehéz. Ha ezekben sikert él át, egész
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életére megtanulja, hogy érdemes célokat kitűzni és azokért
megküzdeni, érdemes dolgozni valamilyen ügyért.
Értelmes célokért küzdeni tudó, motivált felnőtt válik
belőle.
Mi nem minden esetben neveljük őket közvetlenül arra,
hogy ne cigarettázzanak, ne drogozzanak – persze vannak
drogmegelőző kampányaink – hanem azt tartjuk, hogy az
indirekt nevelési eszközök fontosak: a pedagógus
hitelessége, a beszélgetés a gyerekekkel és a szülőkkel.
Szorosan együttműködünk a szülőkkel. Fontosnak tartom a
következetességet a pedagógus munkájában Akkor lesz
eredményes a nevelés, ha a pedagógusi kar elvárásai
egységesek, mindenki oda tud állni egységesen egy cél
mellé. Erre törekszünk, és meg is látszik az eredmény.
Ha pedig gond van, akkor is együtt kell működni a
tanulókkal a nehéz helyzetek megoldásában. Úgy érzem,
hogy partnerként, bizonyos értelemben felnőttként tudom
kezelni őket, akkor is, ha probléma van. Nem idézem be
őket az irodámba szíre-szóra, kisebb ügyekért. Csak akkor
hívok be valakit az irodámba, ha erre komoly ok van. A
gyerek is fölméri, hogy akkor már nagy a gond. De
olyankor sincs kiabálás, fejmosás, hanem fölállítjuk a
magatartási korlátokat. Leülünk, higgadtan elbeszélgetünk
egymással. Közösen megbeszéljük, érveket keresünk rá,
hogy miért nem jó, amit tesz. Ha ez sikerült, akkor
pontokba szedjük, mi lenne a kívánatos magatartás. A
pontokat együtt leírjuk. Szerződést kötünk, amit
mindketten aláírunk. Azután, az eset súlyosságától függően
havonta vagy hetente újra találkozunk, hogy átbeszéljük a
pontokat: mit sikerült már megvalósítani és mit nem. A
kollégákkal is konzultálunk. Vallom, hogy csak rend és
fegyelem megtartása mellett lehet eredményesen tanítani és
tanulni.
– Hobbi?
– Lenne hobbim, ha lenne rá időm. De szeretem a
természetet. Nagyon szeretem a kertemet, szívesen
kertészkedem. Télen sokféle madár jön az etetőre, örömöt
okoznak ők is. Annak is nagyon tudok örülni, ha csak
kinézek az ablakon, és látom, ahogy süt a nap vagy
vonulnak a felhők.
– Azt hallottam, hogy nagyon jól síel…
– Majdnem elfelejtettem. Síelni a barátainkkal megyünk.
Feltöltődést jelent számomra, ha baráti társaságban lehetek.
Szeretek szórakozni, táncolni, jókat beszélgetni a
barátaimmal, kollégáimmal. Szeretek megismerni új
embereket. Ez a szakmámba vág, hiszen sokat kell
találkoznom, beszélgetnem a szülőkkel. Szívesen csinálom,
de érdemes is: utána a gyerek egész más megvilágításba
kerül. Ez nem azt jelenti, hogy a családok életében
vájkálnék, de mégis, közvetett módon is sok minden
magyarázatra lel. A gyerek a szülő leképeződése. Sokszor
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az az érzésem, hogy nemcsak a gyerekekkel kellene
foglalkozni, hanem a szüleikkel is. A szülőket is nevelni és
tanítani kellene a szülői hivatásra. Nemrég olvastam, hogy
Svédországban van kifejezetten ilyen intézmény. Mi is
próbálkoztunk hasonlóval itt az iskolában: „szülők
akadémiáját” szerveztünk szakértők bevonásával. Nevelési
kérdésekről volt szó. Drogprevenciós interaktív
foglalkozást is tartottunk szülők számára, de sajnos ezek
iránt nem nagyon volt érdeklődés, kevesen jöttek. Nem
értem, hogy miért.
– Mit tanácsolna a serdülőkorú gyerekek szüleinek?
– Nem könnyű ez a kor, de higgyék el, hogy egyszer vége
lesz. A legfontosabb a türelem. És a sok beszélgetés! El
kell érni, hogy akármilyen viharos időszakon megy is át az
a kamasz, ne zárkózzon be, nyitott maradjon, mert a szülő
akkor tud segíteni. Ha a szülőnek sikerült az első tizennégy
évben bizalmi kapcsolatot kialakítani a gyerekével, akkor
nyugodtan elengedheti a középiskolába.
– Önök a férjével támogatják a katolikus egyházközséget.
Aktívan részt vesznek például a Kálvária kápolna felújítási
tervében, körmenetekkor az egyik állomást mindig önök
rendezik be – gyönyörűen, virágokkal díszítve – a portájuk
előtt. Az iskolában pedig, nagyon elfogadó légkört
tapasztaltam a kereszténység irányában, a nem hívő
pedagógusok részéről is.
– Mindketten vallásos nevelést kaptunk, pedig akkoriban
az nem volt divat. A szentségeket is fölvettük. Ezeket az
értékeket közvetítettük a saját családunkban is. A fiúkkal
beszélgettünk a húsvétról, és megállapítottuk, hogy olyan
üresek lennének az ünnepeink a templom nélkül. A
hétköznapokat is megpróbáljuk méltón, hívőkként megélni.
Az egyház segítésével kapcsolatban azt mondhatom:
természetes – ha tudunk, segítünk. Bár jobban szeretjük ezt
csöndben, a háttérből tenni. Nem érzem magam mélyen
vallásosnak. De hit nélkül nem lehet élni. A hit általában is
nagyon fontos az életben. A gyerekeknek mindig mondom:
higgy! Higgy a képességeidben, hidd el, hogy tudod, hogy
képes vagy rá! A felnőttnek feladata, hogy ebben segítse a
gyermeket.
– Van-e olyan szent, aki közel áll önhöz?
– A Szent István templom egyik üvegablaka Szent Kingát
ábrázolja. A férjem szülei állíttatták, és amikor elkészült,
odakerült alá a Karl név. Utánaolvastam, hogy ki ő és
hogyan kapcsolódhat hozzánk, a családunkhoz. Úgy érzem,
arra tanít, hogy hiába vagyok itt igazgató, nem az uralkodás
a célom, hanem a szolgálat. Mivel nagyon elkötelezett
vagyok az iskola iránt, valóban úgy érzem, hogy ez
szolgálat. Szeretek tenni a közösségért, az iskoláért, ezen
keresztül tudok tenni a városért, és végső soron az országért.

(Pozsgai Nóra)
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„Jézus mondja: Engedjétek hozzám a gyermekeket,
mert ilyeneké a mennyek országa!”
Szeretlek, Jézusom! Szeretlek Jézuskám, hogy van
Anyukám és Apukám. Köszönöm, hogy van családom.
Tisztellek téged, mert őrzöl minket. Ígértem, hogy örökké
tisztelni foglak. Dicsérlek, hogy ideküldtél, és ígérem, jó
leszek.
Kedves Isten! Kérlek, hogy taníts hittanból sokat.
Köszönöm azt, hogy mehetek templomba.
Szeretlek, amikor veled vagyok.

Kedves Jézus, kérem, hallgass meg! Kérem, hogy a továbbiakban jól tanuljak!
Dicsérlek, mert mikor bajban vagyok, te mindig segítsz. Köszönöm azt, hogy jó
környezetben élek!

Édes Istenem, köszönöm, hogy
van családom, nagyon
köszönöm, hogy jó gondomat
viseled. Dicsérlek, mert egy
csomó ember bűneit vállaltad
magadra. Kérlek, hogy jobbak
legyünk a testvéremmel
egymáshoz.

Kedves Istenem! Köszönöm, hogy adsz a családomnak ételt,
italt. Ígérem, hogy nem leszek többé csintalan. És köszönöm,
hogy élhetek. Örökké imádni fogom a jó Istent!

Uram! Köszönöm, hogy meghallgatsz.
Kérem, hogy legyen jó a mama! Dicsérlek,
mert soha nem csinálsz rosszat.

Édes Istenem! Nagyon szeretlek téged, mert
megépítetted a világot. És adtál nekünk inni,
enni. Meg, hogy adtál nekünk családot, és hogy
vannak barátaink.

Köszönöm Istenem és Jézusom, hogy megtanultam
tőled sok mindent. Köszönöm, hogy mindig jól
bántál velem.

Kedves Jézus és Istenem! Köszönöm az én
életem gyönyörű perceit, amit Ti adtatok!
Dicsérlek Titetek örökkön örökké! Ígérem,
sosem felejtelek el Benneteket! Nagyon
szeretlek Titetek.

Mi Atyánk! Megköszönöm, hogy van családom, és hogy nem
az utcán lakok. Kérem, hogy egészségesen éljek, és családom
tagjai is. Dicsérlek, hogy megcsináltad a világot.

Kedves Istenem, köszönöm, hogy meghallgatod a mondandómat, a bánataimat.
Kérlek, hogy a családom egészséges legyen, és hogy szeretet legyen a háznál.
Szeretlek, mert mindig jó vagy hozzánk, és hogy szeretsz.
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Kedves Jézus! Nagyon köszönöm, hogy megismerhettelek. Sokkal több hitet adtál nekem.
Dicsérlek azért, mert értünk bűnösökért feláldoztad magad.

Kedves Jézus! Kérlek, hogy szeress. Köszönöm azt, hogy vigyázol rám. Dicsérlek, mert
olyan jó vagy. Szeretlek, mert nagyon jó vagy. Ígérem, hogy megpróbálok nem
veszekedni.
Kedves Jézus! Nagyon köszönöm, hogy megmutattad nekem a
hittant, és ezzel együtt új életet adtál nekem. Nagyon köszönöm ezt!
Nagyon szeretlek.

Kedves Jézus!
Köszönöm, hogy
mindent megadtál,
amit kértem. Ígérem,
hogy jó leszek mindig
minden körülmények
között. Ígérem, jó
leszek!

Kedves Jézus! Köszönök
neked mindent, amit tanultam
tőled. Megígérem, hogy
mostantól fogva minden este,
reggel imádkozni fogok
hozzád. Nagyon szeretlek
téged, mert te mindenkihez
kedves és jószívű vagy!
Kérlek, többször látogass el
hozzám!

Harmadikosaink írták

Közreadja:
Gintner Orsolya
hitoktató
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Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Hírek
„Nem tudom mi a sorsod, de egy dolgot tudok: csak azok lesznek igazán boldogok,
akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.”
(Albert Schweitzer)
A szép Schweitzer-idézethez kiegészítésként hozzáfűzhetjük, hogy maga Jézus fogalmazta meg az önkéntességről
szóló legszebb hitvallást: „Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet…Önként adom oda… Ezt a
küldetést kaptam Atyámtól.” (Jn 10, 17-18) A karitász-munka önkéntes szolgálat, amely azt jelenti, hogy nem anyagi
juttatásért végzi a karitász-tag, hanem legfőképpen azért, mert az Atya Isten meghívta az Egyház szolgálatára; ilyen
szép ez!
 Nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtés volt a dunaharaszti rászorulóknak a püspökkari körlevél felhívására 2012.
március 11-18-ig, amelyet a Szent Erzsébet Karitász-csoport 28 családnak (ehhez 62 gyermek tartozik) és 25
idős, nehezen közlekedő egyedülálló személynek és a Bárkásoknak szállított házhoz. (Tételesen leírtuk a
Krisztus fénye 2012. Húsvéti számában az összeadott adomány mennyiségét.)
 Köszönjük a segítséget a rászorultak felkutatásában! Ezzel kapcsolatban kérjük Önöket, hogy a
továbbiakban is figyeljenek oda a környezetükben élő hátrányos helyzetű személyekre és családokra, és
szóljanak nekünk, ha találkoznak rászorulókkal; ne legyünk közönyösek a gondokkal küszködőkkel
szemben! Ezzel kapcsolatos kérésünk, hogy csak pontos nevet és címet közöljenek, mert ha hiányosak az
adatok, akkor nem tudjuk felkeresni a nélkülözőket, és így az adományokból nem részesülhetnek.
Előfordult, hogy pontatlan adatok miatt tíz házba is becsöngettünk, s nem feltétlenül találtuk meg a
rászorultat.
 A karitász munkájának a célja mindig az, hogy rámutasson az Isten – mindenkire irányuló feltétel nélküli –
szeretetére, jóságára. Ez a feltétel nélküli szeretet azt jelenti, hogy „Az Isten nem személyválogató”
(ApCsel11,34): Ő világnézetétől, származásától, bűnösségétől függetlenül szereti az embert. „Isten aki,
fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.” (Mt 5,45) Így a karitász sem
válogat abban, hogy kinek nyújtson segítséget: nemtől, etnikumtól, világnézettől függetlenül csak a szociális
helyzet számít és természetesen a mi anyagi lehetőségeink/korlátaink (amelyek adományok): ez a Katolikus
Egyház Caritas Hungarica hitvallása. Azért is hangsúlyozzuk ezt ki, mert valaki nehezményezte, hogy
azért „nem nyújtottunk segítséget, mert a rászoruló nem jár templomba.” Aki ilyen hírt terjeszt, az hamis
információt ad a karitász-munkatársakról. Az ilyen fajta „negatív kinyilatkoztatásoktól” természetesen
elhatároljuk magunkat.
 Ugyanakkor szeretettel hívjuk az érdeklődőket tagjaink sorába: itt meg lehet tapasztalni az önkéntes
karitászmunka sokszínűségét, szépségét, valamint betekintést nyerhetnek arról is, hogy miként folyik ez a
szolgálat, valamint saját véleményükkel – mint karitász-tag – formálhatják is .
 Minden hónapban, az utolsó pénteken 16 órától van a karitász-találkozó a Főplébánián.
 Ugyancsak fontos információ, hogy tudják a kedves érdeklődők: a Katolikus Egyház Karitász-szolgálata
sohasem kopogtat be a házak ajtaján, hogy adományt gyűjtsön! Az adományokat meghatározott időben,
meghatározott helyen, hirdetés után kérjük a jóakaratú emberektől, mindig önkéntes alapon, valamint a
katolikus plébániához kapcsolódóan. Ez is azt mutatja, hogy Isten szabad akaratot adott minden embernek:
az egyén dönti el, hogy mit tesz, akar-e segíteni, hogy bele kíván-e kapcsolódni a Katolikus Egyház
akciójába, hisz-e az Isten végtelen jóságában, amely mindenkire sugárzik. Soha nem erőltethetjük, erőltetjük
az adakozást, a segítséget! De azt is mutatja ez, hogy csakis a katolikus plébánia szárnyai alatt gyűjtünk,
nem egyéni akcióként. Aki esetleg a nevünket fölhasználja és házal, az visszaél az emberek
jóhiszeműségével és a nevünkkel is. Ne engedjék magukat becsapni!
Tájékoztatásul szolgálatunkról és célkitűzéseinkről rendszeresen beszámolunk a Krisztus fénye hasábjain.
 Május 13-án a Fatimai Szűzanyának ajánlva megtartottuk az Idősek Napját, köszönet a megjelenteknek és a
közreműködőknek is, név szerint: Láng András atyának, Fazekas Tamás kántornak, Hoffer Beátának a szép
versért, Gintner Orsinak és Ábelnek a teremrendezésért, és Herceg Jánosnak, aki a technikát szerelte!
 A július 2-6-ig szervezett karitász-táborra májustól lehetett jelentkezni 6-12 éves korig. A nagyobb
gyerekeket segítőknek várjuk. A karitász-tábor ingyenessége is Isten feltétel nélküli szeretetét tükrözi, mert
Ő meghívja az embert a Szeretet-országba, ahol mindenkinek kijár a kegyelem, mert Isten szeretett
gyermeke: még a neve is ezt jelenti: „karitász-tábor”.
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Ezt az ingyenességet adakozásból, megnyert önkormányzati pályázati támogatásból és a karitász-tagok
önkéntes szervezésének-szolgálatának köszönhetően tudjuk nyújtani, és természetesen meg kell említeni
Láng András atya és a Főplébánia vendégszeretetét, Gintner Orsinak és családjának segítségét, sok szülő és
nagyszülő támogatását, valamint a programszervezők lelkes fölajánlásait is. Csak a szép összefogásnak
köszönhető évről-évre a karitász-tábor sikere!
 Hétfőtől péntekig, reggel 9-től 17 óráig tart a napközis karitász-tábor. A karitász-tagoknál, a Szent
István templom sekrestyéjében lehet érdeklődni a jelentkezés feltételeiről és a jelentkezési lapokról. Amint
betelik a létszám, sajnos le fogjuk állítani a jelentkezést. A tavalyi csapadékos, hűvös július ugyanis reálisan
megmutatta a plébánia korlátozott befogadóképességét.
 Július 1-én, vasárnap délután 15 órától tábor-előkészítő munkát tartunk a Fő úti plébánián, hogy
kellemes körülményekkel fogadhassuk a gyermekeket. Kérjük a szülők, nagyszülők segítségét, hogy a
takarításban, mosogatásban, fűnyírásban, tereprendezésben, asztal-, székhordásban szíveskedjenek segíteni!
De számítani szeretnénk az édesapák játékszervezésére is a karitász-tábor hetében, akár csak egy órára is
nagy segítség lenne erre.
 Ruhaosztás/átvétel június 8-án volt a karitász-boltban (a Főplébánia mellett: Fő út 71, „volt
cserkészház”). Csekély összeg ellenében lehet a ruhaadományokból hazavinni (személyenként 1
szatyornyit).
Aki szeretné megosztani lelki terhét, problémáját, annak a jelen lévő karitász-tag szívesen segít,
meghallgatja és ha szeretnék, imádkozik is, hiszen mi Isten szeretetét is megpróbáljuk a magunk egyszerű
eszközeivel közvetíteni. A nyári szünet után várhatóan szeptemberben lesz legközelebb ruhaosztás/átvétel.
 Kérjük Önöket, hogy ruhaadományaikat csak a meghirdetett időpontokban szíveskedjenek leadni a karitászboltban, mert máskor nem tudjuk átvenni, hiszen nem vagyunk ott, és így az Önök felajánlott ruhája a
szemétbe fog kerülni. A templomba se vigyék, mert a használtruhának nem a templomban van a helye.
 Ruháért nem tudunk elmenni házakhoz, hiszen erre nincs külön benzinköltség, mert a karitásztagok saját
gépkocsijukat igénybe véve próbálják az egyéb szolgálatokat lebonyolítani (ez történik, például amikor a
tartósélelmiszert házakhoz vittük a rászorulóknak, amikor a karácsonyi ajándékot megvásároljuk, vagy most
amikor az Idősek Napjára készültünk és Torontáli Nóra és Emese bevásárolt és megvette az inni-, és a
szendvicsnekvalót.)
 A „Játék a könyvtárban” programunk a nyári szünet után indul újra: (a következő időpontok a második
félévre: szeptember 13, 27, október 11, 25, november 8, 22, december 6, 20.) Gyertek, gyerekek, várunk
benneteket szeretettel és játékokkal, valamint a játékos kedvű felnőtteket is!

SZENTMISÉINK RENDJE:

Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász Csoport

Taksony
Szent Anna templom
vasárnap ½ 9 óra,
hétköznap hétfőn és pénteken,
valamint szombat este 7 óra,
kedd reggel 8 óra
Dunaharaszti
Szent István plébániatemplom
vasárnap
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,
hétköznap hétfőtől csütörtökig
reggel 7 óra,
elsőpénteken este ½ 6 óra
Ligeti Szent Imre kápolna
vasárnap de ½ 10 óra,
pénteken reggel 7 óra,
szombaton este ½ 6 óra
***
Fogadóóra:
A dunaharaszti Főplébánián
szerdán du 4-6 óráig
(kivéve ünnepek)
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
Jézus nyilvános életének misztériumai
Jézus megkeresztelkedése
Jézus nyilvános életének kezdete (vö. Lk 3,23) János által a
Jordánban történt megkeresztelése (vö. ApCsel 1,22).
János „hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök
bocsánatára” [Lk 3,3]. Bűnösök, vámosok és katonák (vö.
Lk 3,10-14), farizeusok és szadduceusok (vö. Mt 3,7) meg
utcanők (vö. Mt 21,32) tömege jött, hogy
megkeresztelkedjék nála. „Akkor megjelent Jézus.” A
keresztelő tétovázott, Jézus biztatta: felveszi a keresztséget.
A Szentlélek galamb képében leszállt Jézusra és a
mennyből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam” [Mt
3,13-17]. Ez Jézusnak, mint Isten Fiának és Izrael
Messiásának nyilvános megjelenése (Epifánia).
Jézus megkeresztelkedése egyben szenvedő szolgai
küldetésének elfogadása és megkezdése. Hagyja, hogy a
bűnösök közé számítsák (vö. Iz 53,12), Ő már „az Isten
báránya, aki elveszi a világ bűneit” [Jn 1,29]; már
elővételezi halálának „vérkeresztségét” (vö. Mk 10,38). Ő
már azért jött, hogy „megtegye, ami elő van írva” [Mt
3,15], vagyis Atyja akaratának teljesen aláveti magát:
bűneink bocsánatára, szeretetből elfogadja a halálba való

megkeresztelkedést (vö. Mt 26,39). Erre az elfogadásra
válaszolt az Atya hangja, akinek „Fiában kedve telik” (vö.
Lk 3,22). A Lélek, melyet fogantatásától kezdve Jézus
teljességgel birtokolt, „leszáll” rá [Jn 1,32-33] (vö. Iz 11,2).
Az egész emberiség számára az élet forrása lesz.
Megkeresztelkedésekor „megnyílt az ég” [Mt 3,16],
amelyet Ádám bűne bezárt; Jézus alámerülésével és a
Szentlélek leereszkedésével a vizek megszentelődtek.
Mindez új teremtés nyitánya.
A keresztség által a keresztény szentségileg Jézushoz
hasonul (aki megkeresztelkedésében elővételezte halálát és
feltámadását), be kell lépnie a bűnbánatnak és alázatnak
titkába, Jézussal együtt alá kell merülnie a vízbe, hogy
Vele együtt feljöjjön a vízből és Lélekből újjászületve, a
Fiúban az Atya szeretett fiává váljon és „új életre keljen”
[Róm 6,4].
Mindaz, ami Krisztussal történt, megismerteti velünk, hogy
a víz fürdője után felülről, az égből a Szentlélek száll ránk,
hogy az Atya hangja által Isten fogadott fiaivá váljunk
(Szent Hilár: Mat. 2).

Jézus megkísértése
Az evangéliumok beszámolnak arról, hogy Jézus, miután
Jánosnál megkeresztelkedett, egy időre magányosan a
elvonult: a Lélektől „ösztönözve”, hogy a pusztába menjen.
Jézus ott maradt negyven napig étlen, vadállatok között élt
és angyalok szolgáltak neki (vö. Mk 1,12-13). Végül a
sátán három ízben megkísértette, keresve, miként
kérdőjelezhetné meg gyermeki kapcsolatát Istenhez. Jézus
visszautasította ezeket a támadásokat, amelyek a
Paradicsomban Ádám, valamint a pusztában a zsidó nép
megkísértéseit összegezték és a gonosz lélek „egy időre
elhagyta” [Lk 4,13].
Az evangelisták kiemelik e titokzatos esemény üdvözítő
értelmét.
Jézus az új Ádám, aki hűséges marad ott, ahol az első
Ádám belebukott a kísértésbe. Jézus tökéletesen teljesítette
Izrael hivatását: ellentétben azokkal, akik annak idején,
negyven éven keresztül próbára tették Istent a pusztában
(vö. Zsolt 95,10). Krisztus úgy mutatkozott meg, mint Isten

Szolgája, aki tökéletesen engedelmeskedik az isteni
akaratnak. Mindebben Jézus a gonosz lélek legyőzője:
„megkötözte az erős embert”, hogy visszavegye annak
zsákmányát [Mk 3,27]. Jézus győzelme a kísértő fölött a
pusztában elővételezte a szenvedés győzelmét, amely az
Atya iránti engedelmes gyermeki szeretetének legnagyobb
megnyilvánulása.
Jézus megkísértése kifejezi, miként Messiás az Isten Fia,
ellentétben azzal, amit a sátán felkínált neki, és ahogyan az
emberek őt elképzelték (vö. Mt 16,21-23). Ezért mondjuk
azt, hogy Krisztus számunkra legyőzte a kísértőt:
„Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni
gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan
mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment
maradt” [Zsid 4,15]. Minden esztendőben, nagyböjt
negyven napja folyamán az Egyház egyesül Jézus
misztériumával, amelyet a pusztában megélt.

„Közel van az Isten országa”
János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az
Isten evangéliumát és mondta: „Beteljesedett az idő és már
közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot és
higgyetek az evangéliumban” [Mk 1,15]. „Krisztus tehát az
Atya akaratának megfelelően megalapította a földön a
mennyek országát” (LG 3). Az Atya akarata pedig az, hogy

„felemeli, isteni életben részesíti az embereket” (LG 2).
Mindezt oly módon teszi, hogy Fia, Jézus Krisztus körül
közösségbe gyűjti az embereket. Ez a közösség az Egyház,
amely itt a földön „ennek az országnak csírája és kezdete”.
Minden ember meg van hívva erre a Krisztussal való
egységre (vö. LG 3).

Isten országának hirdetése
Minden ember meghívást kapott Isten országába. Ez a
messiási ország, amelyet kezdetben Izrael gyermekeinek
hirdettek (vö. Mt 10,5-7), és arra hivatott, hogy minden
nemzetből mindenkit befogadjon (vö. Mt 8,11; 28-29).
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Ahhoz, hogy valaki oda bejusson, be kell fogadnia Jézus
igéjét: az Úr igéi ugyanis hasonlítanak a maghoz, amelyet
elvetnek a földbe. Akik hittel hallgatják, és Krisztus
kicsiny nyájához csatlakoznak, azok magát az országot
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fogadják be. Azután saját erejéből kicsírázik a mag, és
szárba szökik az aratás idejére (LG 5).
Az ország a szegényeké és kicsinyeké, vagyis azoké, akik
alázatos szívvel fogadják. Jézus küldetése az, hogy
„örömhírt vigyen a szegényeknek” (Lk 4,18; vö. 7,22).
Boldognak mondja őket, mert övék a mennyek országa [Mt
5,3]; az Atya a „kicsinyeket” méltatta arra, hogy
kinyilvánítsa számukra azt, ami rejtve maradt a bölcsek és
az okosok előtt (vö. Mt 11,25). A jászoltól a keresztig
Jézus osztozott a szegények életében: ismerte az éhséget
(vö. Mk 2,23-26; Mt 21,18), a szomjúságot (vö. Jn 4,6-7;
19,28) és a nyomort (vö. Lk 9, 58). Sőt, azonosította magát
azokkal, akik a legkülönbözőbb módon élik meg a
szegénységet, és az értük való tevékeny szeretetet az Isten
országába való belépés feltételéül szabta (vö. Mt 25,31).
Jézus az ország asztalához hívta a bűnösöket: „Nem az
igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket” [Mk 2,17] (vö.
1Tim 1,15). Megtérésre intette őket, amely nélkül nem
lehet belépni az országba, ugyanakkor szóban és
cselekedetben megmutatta nekik az Atya irántuk való
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határtalan irgalmát (vö. Lk 15,11-32), és azt a határtalan
örömet, ami a mennyek országában „lesz a megtérő
bűnösön” [Lk 15,7]. Ennek a szeretetnek legfőbb
bizonyítéka saját életének áldozata lesz „a bűnök
bocsánatára” [Mt 26,28].
Jézus tanításának sajátos kifejezésével, példabeszédeken
keresztül hívott és hív, hogy belépjünk ebbe az országba
(vö. Mk 4,349). Általuk hív az ország lakomájára (vö. Mt
22,1-14), de gyökeres választást kíván: az ország
megszerzéséért mindent oda kell adni (vö. Mt 13,44-45); a
szavak nem elegendők, cselekedetek kellenek (vö. Mt
21,28-32). Az ember számára a példabeszédek olyanok,
mint a tükör: mint kemény talaj, vagy mint jó föld fogadja
be az igét? (vö. Mt 13,3-9) Mit tesz a kapott talentumokkal?
(vö. Mt 25,14-30) Jézus és az ország jelenléte a
példabeszédek szívébe van belerejtve, be kell lépni az
országba, vagyis Krisztus tanítványává kell válni, hogy
„megértsük a mennyek országának titkait” [Mt 13,11].
Azok számára, akik „kívül” maradnak [Mt 4,11], minden
rejtve marad (vö. Mt 13,10-15).

Jézus országának jelei
Jézus szavait számos „csoda és jel” igazolta (ApCsel 2,22),
amelyek kifejezik, hogy benne az ország jelen van.
Bizonyították, hogy Jézus a megígért Messiás (vö. Lk 7,1823).
A Jézus által véghezvitt jelek tanúsítják, hogy Ő az Atya
küldötte (vö. Jn 5,36), és a belé vetett hitre ösztönöznek
(vö. Jn 10,38). Azok számára, akik hittel fordulnak felé,
megadja, amit kérnek (vö. Mk 5,25-34; 10,52; stb). A
csodák megerősítik a belé vetett hitet, aki az Atya művét
hajtja végre: tanúskodnak arról, hogy Ő az Isten Fia (vö. Jn
10,31-38). Azonban a csodák „botránkozás” alkalmai is
lehetnek (vö. Mt 11,6). Céljuk nem a kíváncsiság
kielégítése, sem az elbűvölés. Az olyan nyilvánvaló csodák
ellenére Jézust jónéhányan visszautasították (vö. Jn 11-4748), sőt azzal vádolták, hogy gonosz lelkek segítségével
cselekszik (vö. Mk 3,22).
Sok embert megszabadítva az éhség (vö. Jn 6,5-15), az
igazságtalanság (vö. Lk 19,8), a betegség és a halál (vö. Mt

11,5) földi bajaitól, Jézus messiási jeleket vitt végbe:
mégsem azért jött, hogy itt lenn megszüntesse ezeket a
bajokat (vö. Lk 12,13-14; Jn 18,36), hanem hogy az
embereket még súlyosabb szolgaságból, a bűn rabságából
felszabadítsa (vö. Jn 8,34-36), ami istengyermeki
hivatásukat akadályozza és az ember mindenféle
leigázásának forrása.
Isten országának eljövetele a sátán országának a veresége
(vö. Mt 12,26): „De ha én Isten Lelkével űzöm ki a gonosz
lelkeket, akkor már itt az Isten országa” [Mt 12,28]. Jézus
ördögűzései az embereket megszabadították a gonosz
lelkek hatalmától (vö. Lk 8,26-39). Elővételezték Jézusnak
„e világ fejedelmén” aratott végső győzelmét [Jn 12,31].
Isten országa Krisztus keresztje által végérvényesen
megszilárdult: „Isten a fáról országol” (Vexilla Regis
himnusz).

„Az ország kulcsai”
Nyilvános életének kezdetén Jézus tizenkét férfit választott
ki, hogy vele legyenek, és részt vegyenek küldetésében (vö.
Mk 3,13-18), hatalmából részt adott nekik, és „aztán
elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és
gyógyítsák meg a betegeket” [Lk 9,2]. Ők mindörökre
Krisztus országához tartoznak, mert Krisztus általuk vezeti
az Egyházat: „Ezért nektek adom az országot, mint ahogy
Atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és
igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael
tizenkét törzse fölött [Lk 22,29-30].
A tizenkettő kollégiumában Simon Péteré az első hely (vö.
Mk 3,16; 9, 2; Lk 24,34). Jézus egyedülálló küldetést bízott
rá. Az Atyától való kinyilatkozás kegyelméből Péter
megvallotta: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.” Urunk
akkor kinyilvánította neki: „Péter vagy, erre a sziklára
építem Egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta
erőt” [Mt 16,18]. Krisztus az „élő kő” [1Pt 2,4], aki Péterre,
a sziklára épült Egyháza számára biztosítja a pokol

hatalmai feletti győzelmet. Péter hitvallásából kifolyólag az
Egyháza rendíthetetlen sziklája marad. Küldetést kapott,
hogy ezt a hitet minden megingástól mentesen megőrizze,
és testvéreit megerősítse benne (vö. Lk 22,32).
Jézus különleges hatalmat bízott Péterre: „Neked adom a
mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a
mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a
mennyben is fel lesz oldva.” [Mt 16,19]. A kulcsok
hatalma azt a hatalmat jelképezi, amellyel az Egyházat,
Isten házát kormányozza. Jézus a „Jó Pásztor” [Jn 10,11],
aki feltámadása után megerősítette ezt a küldetést:
„Legeltesd bárányaimat” [Jn 21,15-17]. Az „oldás és
kötés” hatalma a bűnök megbocsátására, tanításbéli
döntések és egyházfegyelmi határozatok meghozatalára
vonatkozik. Az Egyházra bízta Jézus ezt a hatalmat az
apostolok szolgálatán (vö. Mt 18,18) és különösképpen
Péter szolgálatán keresztül, akire egyedül, kifejezetten az
ország kulcsait is rábízta.
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Színeváltozás: az Ország előíze
Attól a naptól fogva, amikor Péter megvallotta, hogy Jézus
a Krisztus, az élő Isten Fia, a Mester „jelezni kezdte
tanítványainak: Jeruzsálembe kell mennie… sokat
szenvednie… megölik, de harmadnap feltámad” [Mt 16,21].
Péter visszautasította ezt a jövendölést (vö. Mt 16,22-23),
és a többiek is értetlenkedtek (vö. Mt 17,23; Lk 9,45). Ebbe
a keretbe helyezkedik Jézus színeváltozásának titokzatos
eseménye (vö. Mt 17,18; 2Pt 1,16-18) egy nagy hegyen, az
általa kiválasztott három szemtanú: Péter, Jakab és János
előtt. Jézus arca és ruhái fényben tündököltek, Mózes és
Illés megjelentek, „és a halálról beszélgettek, amit
Jeruzsálemben kell majd elszenvednie” [Lk 9,31]. Felhő
takarta el őket, és a mennyből szózat hallatszott: „Ez az én
választott Fiam, őt hallgassátok.” [Lk 9,35].
Egy pillanatra Jézus megmutatta isteni dicsőségét, ily
módon megerősítette Péter hitvallását. Ugyanakkor
megmutatta: „hogy bemehessen dicsőségébe” [Lk 24,26],
Jeruzsálemben keresztet kell elszenvednie. Mózes és Illés a
hegyen látták Isten dicsőségét: a Törvény és a próféták
előre hirdették a Messiás szenvedéseit (vö. Lk 24,27).
Jézus szenvedése az Atya akarata: a Fiú Isten szolgájaként
cselekedett (vö. Iz 42,1). A felhő a Szentlélek jelenlétét
jelezte: „Az egész Szentháromság megjelent: az Atya a
hangban, a Fiú az emberben, a Szentlélek a fényes
felhőben.” (Aquinói Szent Tamás: S. Th 3,45 4 ad 2).
„Színedben átváltoztál a hegyen, és amennyire csak
képesek voltak, tanítványaid dicsőségedet szemlélték;

Krisztus Isten, hogy amikor majd keresztre feszítve látnak,
megértsék: szenvedésedet akartad, és hirdessék a világnak,
Te valóban az Atya Fénysugara vagy.” (Bizánci liturgia,
Urunk színeváltozásának ünnepén kontakion)
Nyilvános életének küszöbén: megkeresztelkedés; húsvét
küszöbén: színeváltozás. Jézus megkeresztelkedése által
nyilvánvaló lett „első újjászületésünk misztériuma: a mi
keresztségünk. A színeváltozás a második újjászületés
misztériuma: a mi feltámadásunk” (Aquinói Szent Tamás S.
Th 3,45 4 ad 2). A Szentlélek által, aki Krisztus testének
szentségeiben működik, már most részesedünk az Úr
feltámadásából. A színeváltozás számunkra Krisztus
dicsőséges eljövetelének előízét nyújtja, aki átalakítja
gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez
[Fil 3,21]. Arra is figyelmeztet azonban bennünket, hogy
„sok szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten
országába” [ApCsel 14,22].
Ezt Péter akkor még nem értette meg, hiszen a hegyen
Krisztussal akart maradni (vö. Lk 9,33). „Péter, ezt ő neked
a halála utánra tartogatta. Most azonban ő maga mondja:
Szállj le a földre, hogy fáradj, hogy szolgálj a földön, hogy
megvessenek, keresztre feszítsenek. Az Élet leszáll, hogy
megöljék; a Kenyér, hogy éhezzék,; az Út, hogy rajta járva
elfáradjanak; a Forrás, hogy szomjazzék, te pedig
visszautasítod a szenvedést?” (Szent Ágoston: Serm 78,6).

Jézus útja Jeruzsálembe
„Amikor már közeledtek szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe
megy” [Lk 9,51] (vö. Jn 13,1). Ezzel az elhatározással
kifejezte, hogy kész meghalni Jeruzsálemben. Szenvedését
és feltámadását három ízben is megjövendölte (vö. Mk
8,31-33; 9,31-32; 10,32-34). Útban Jeruzsálem felé mondta:
„Nem lehet, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el”
[Lk 13,33].

Jézus emlékeztet azoknak a prófétáknak a vértanúságára,
akiket Jeruzsálemben megöltek (vö. Mt 23,37). Mégis
kitartóan próbálta egybegyűjteni Jeruzsálemet: „Hányszor
akartam egybegyűjteni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá
gyűjti csibéit, de ti nem akartátok” [Mt 23,37b]. Amikor
meglátta Jeruzsálemet, megsiratta és még egyszer kifejezte
szíve óhaját: „Bárcsak te is felismernéd legalább ezen a
napon, ami békességedre volna! De el van rejtve a szemed
elől” [Lk 19,41-42].

Jézus messiási bevonulása Jeruzsálembe
Hogyan fogadta Jeruzsálem a Messiást? Jézus, noha
mindig visszautasította a tömegek kezdeményezését, akik
királlyá akarták tenni (vö. Jn 6,15), megválasztotta az időt
és előkészítette „Atyjának, Dávidnak” (Lk 1,32; Mt 21,1119 a városába történő messiási bevonulása részleteit.
Dávid fiaként üdvözölték, mint aki üdvösséget hoz
(hozsanna azt jelenti, „Üdvözíts! Add az üdvösséget!”).
Márpedig a „dicsőség királya” (Zsolt 24,7-10) „szamár
hátán” (Zak 9,9) bevonul városába: Sion leányát,
Egyházának jelképét nem furfanggal, sem erőszakkal,
hanem alázattal hódítja meg, amely az Igazságról
tanúskodik (vö. Jn 18,37). Ebből adódóan országának
alattvalói azon a napon a gyermekek (vö. Mt 21,15-16;
Zsolt 8,3), és „Isten szegényei”, akik úgy köszöntik őt,
amint azt az angyalok hirdették a pásztoroknak (vö. Lk
19,38; 2,14). Köszöntésüket: „Áldott, aki jön az Úr
nevében” (Zsolt 118,26) az Egyház átveszi az

eucharisztikus liturgia során a „Sanctus”-ban, hogy
megnyissa az Úr húsvétjának emlékezetét.
Jézusnak Jeruzsálembe történt bevonulása kinyilvánítja az
Ország eljövetelét, melyet a Messiás király, halálának és
feltámadásának húsvétjával, beteljesít. Az Egyház
liturgiája Virágvasárnap megülésével nyitja meg a
Nagyhetet.
„Krisztus egész élete tanításként fog megjelenni: rejtett
élete, csodái, imádságai, emberszeretete, lehajlása a
megalázottakhoz
és
szegényekhez,
az
emberek
megváltásáért vállalt kereszthalála, végül a feltámadása,
amely szavainak pecsétje és kinyilatkoztatásának
beteljesedése. (II. János Pál pápa: Catechesi Tradendae
Apostoli buzdítás a katolikus Egyház püspökeihez,
papjaihoz és híveihez korunk hitoktatásáról , CT 9)

Dán Károlyné
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A SZENTLÉLEK CSODÁI
3. rész

„A Lélek az, aki éltet.” (Jn 6, 63a)
Az Isten – az ember elismerésétől vagy tagadásától független – hatalmas valóság. Felfoghatatlanul hatalmas!
Még az engedetlenség bűnébe esés előtt ősszüleink – Isten legkedvesebb, legszebb, szeretett teremtményei –
közvetlen kapcsolatban álltak Istennel. A Teremtő Ádámot és Évát a saját képmásának hasonlóan alkotta meg (Ter
1,26-27;6,9). A Szeretet Arcának képmása lett az orcájuk! Számukra Isten léte olyan természetes valóság volt, mint
az Általa teremtett, és megtapasztalható világ realitása. A legnagyobb ajándék és képesség, amelyet Istentől kaptak –
hasonlóan az angyalokhoz – a szabad akarat volt.
A bűnbeesést – amely a kígyó képében megkísértő sátánnak való engedelmességet, vagyis az Isten akarata ellen való
lázadást jelentette – követően Ádám és Éva elvesztette az Isten-látás és -értés képességét, értelmük elhomályosult,
ami elsősorban a természetfeletti dolgok felfogását tette számukra nehezebbé. Isten szemében utálatos a gőgös, és
ahogy megbüntette a lázadó angyalokat, úgy lesújtott a két első emberi teremtményre is. Lucifer eközben győzelmét
ünnepelte, hiszen Ádám, Éva és utódaik számára bezárult a menny. (Ezt az eredendő bűnt örököli az emberiség
„genetikusan” az ősszülőktől.)
Áthidalhatatlan hasadás, szemléletesebben, szakadék keletkezett Isten és ember között. Ezért volt szükség a
Hídverőre, a makulátlan főpapra, Pontifex Maximusra, azaz Jézus Krisztusra. (Bizonyára sokan ismerjük azt a
szemléletes ábrázolást, amelyen a Kereszt köti össze egy szakadék két partját.) Isten szíve mélységesen fájt az
elbukott ember miatt, ezért megígérte, hogy a Második Isteni Személy megtestesülésével eljön a megváltás. Nincs
önmegváltás.
A sátán a bukás után e világban megalkotta saját
játékszabályait, és mindenkit arra akart kényszerítéssel,
hízelgéssel, stb. manipulálni, hogy ezt magától
értetődőnek vegye, és ezek szerint élje az életét. E
szabályok szerint lehetünk akár rendes emberek is, akik
semmi különös rosszat nem tesznek – na jó, időnként
ölünk a szavainkkal, időnként lopunk a vágyainkkal és
megcsaljuk szeretteinket, időnként lenézzük a
szegényeket és a gazdag felé törekszünk, de hát
„mindenki ezt teszi” – az ördög számára csak egy dolog
Reviczky Gyula: Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hírdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyeg kétségbe’, homályba’:
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

fontos : ne lépj ki e világ keretei közül és még véletlenül
se legyen élő kapcsolatod Istennel!
„Az idők teljességében” Jézus Krisztus értünk vállalt és
bennünket megváltó kereszthalálával bekövetkezett az
ősszülők
kiűzetésekor
kapott
vigasztalás,
és
beteljesedtek a próféták Messiásra vonatkozó
jövendölései. Az Isten Fia emberré lett, s megtanított
bennünket mindarra, ami az emberek örök rendeltetését,
az Istennel és az emberekkel való boldog földi és örök
együttélését lehetővé teszi. A Megváltó feltárta Isten
legszemélyesebb titkát, a Szentháromság misztériumát, s
az ember életviteléhez iránymutatásul a már korábban
átadott törvény (10 parancs) mellett meghirdette a
jóakaratú szeretet csodálatos programját. Jézus Krisztus
haláláig tartó engedelmessége és szenvedése árán –
amely az ISTEN kiengesztelődését jelentette az
EMBERREL – lehetőséget teremtett az Úr Istennel való
szoros emberi kapcsolat létrejöttének. Az emberek
részére kegyelemközvetítő jeleket, szentségeket (7
szentség) hozott létre és elküldte a Vigasztalót, a
bátorító Szentlelket, Aki az Anyaszentegyház alkotója
is. Isten az ember részére ily módon tette lehetővé a vele
való szeretetközösség minél szorosabb megélését. A
keresztség szentségében Isten gyermekei lettünk.
„Az Atya Isten nem teremtett olyant, ami kaotikus, és
amit a Szentléleknek helyre kell hoznia!” –
hangsúlyozza Raniero Cantalamessa, a Pápai Ház
prédikátora. „A Szentlélek tevékenysége abban áll, hogy
az univerzumot, az Egyházat és minden embert elvezeti
(ha az hagyja) a rendetlenségből a rendbe, a zűrzavarból
a harmóniába, a régitől az újdonsághoz. A Szentlélek
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jelen van az Egyházban, a keresztények életében és
megtisztítja lelküket a bűntől, felvilágosítja elméjüket,
továbbá elvezeti őket az Istennel való szoros
kapcsolathoz. Arról van szó, hogy Isten képét tegyük
minél ragyogóbbá, amelyet a bűn folyamatosan befed.
Ez a Szentléleknek köszönhetően valósítható meg. Ha
Isten Lelke eltölt valakit, annak szívében egy darab
mennyország valósul meg. A Szentlélek ajándéka az is,
ha megérzi az ember a Lélek szeretetáramát, és nem
sodródik bele a gyűlölet, az elutasítás folyamaiba.
Jézusnak szüksége van tanúkra, olyan férfiakra és nőkre,
akiken keresztül jelenléte megtapasztalható, akikben Ő
él. Isten az Ő Szentlelkén keresztül él bennünk. Amikor
ezek az Őt hordozó emberek másokkal találkoznak,
akkor azokkal Ő is érintkezésbe kerül, függetlenül attól,
hogy észreveszik-e, vagy sem.” „Látni-e szemünkben az
Isten fiainak fénycsillámát, homlokunkon a hit
csillagfényét, és a szeretet napsugarát?”– kérdezi
Prohászka Ottokár püspök.
A Szentlélek uralmat szeretne gyakorolni az életünk
felett, hiszen a szívünkben lakik; erőt akar adni a
mindennapjainkhoz, és egyre inkább Jézus hasonlatosságára akar formálni minket. A Szentlélek erejéből
élni nem azt jelenti, hogy van saját erőnk és hatalmunk,
és azt használni is tudjuk, hanem, hogy elismerjük
Istentől való függőségünket, és ebben meg is akarunk
maradni (ez az alázat), enélkül ugyanis nincs növekedés
a keresztény életben. Egyéni tervezés helyett a Lélek
vezetésére és időzítésére akarunk hagyatkozni. Éppúgy
elfogadni és kellőképpen feldolgozni az intenzív,
gyümölcsöző munka időszakait és azokat, amikor alig
megy valami előre. Ha forrásunkká válik Isten, az Ő
Lelke, az Ő kegyelme, akkor ez megváltoztatja
életünket. Megszabadulunk attól a kényszertől, hogy
saját magunkat helyezzük a középpontba. Abbahagyjuk,
hogy állandóan saját magunk visszatükröződését
keressük: Milyen vagyok? Milyen hatásom van?
Milyennek látnak a többiek? Megfelelek az
elvárásoknak? Elegendő elismerést kapok-e? Ha ki
tudunk lépni önellenőrzési kényszerünkből, a saját
magunk körüli keringésből, akkor végre fölszabadulunk.
Megkóstolhatjuk Isten gyermekeinek szabadságát: ezt az
állapotot nevezi Jézus „Lélektől születettnek” (Jn 3,8).
Ezt a Lélekből való szabadságot tapasztalta meg
Pünkösd után az ítélkező főtanács előtt álló Péter és
János, amikoris Péter így érvelt a Szentlélektől
megerősítve: „Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e
Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint az
Istenre?” (ApCsel 4,19)
Heves vihar és tűz kísérik Pünkösd szellemét. Ezek nem
nevezhetők kellemes természetes jelenségnek. Vihar és
tűz a Szentlélek szimbólumaként utal arra, hogy a
Szentlélek Isten bizony támadja azokat a szokásainkat és
gondolkodási mintáinkat, amelyek Isten Országának
útjában állnak, amelyek lehetnek akár az ördög
játékszabályai is mélyen belénk gyökerezve, megkötözve istengyermeki szabadságunkat. Reményeink
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szerint kapunk a Szentlélektől rengeteg örömet,
lelkesedést, erőt, ihletet – mindezt persze úgy, hogy
gondolkodásmódunkat, társadalmi, egyházi és legbensőbb életünk szerkezetét szépen érintetlenül hagyja. Ez a
tévhit – úgy tűnik – nagyon elterjedt, mégis képtelenség.
Amikor Isten eltölt bennünket Szentlelkével, ennek
következményeként
megváltoznak
gondolkodási
mintáink és struktúráink. Vihar és tűz – a Lélek jelképei.
Pünkösd Lelke össze akarja törni szűkre szabott aranyketrecünket. Ehhez azonban szükséges, hogy a vihar sok
mindent fölforgasson, a tűz martalékává váljanak
haszontalan, nyomasztó terheink. Akarod?
A hit mindig összefügg valamiféle megrendüléssel, csak
tűzzel lehet tüzet gyújtani! Akarod?
Pál apostol így ír erről: „Beszédem és igehirdetésem
nem a bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a
Lélek és az erő bizonyságából, hogy hitetek ne emberek
bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.” (1Kor
2,4-5)
A csodák Isten erejének és létének tanúságtevői a
hitetlenség korában. A csoda felülmúlja a természeti
törvényeket, és nem enged semmiféle lehetőséget arra,
hogy azt mesterséges eljárással megismételjék vagy
bizonyítsák. Az Egyházban lévő csodákból sok hasonló
azokhoz, amelyeket Jézus Krisztus tett, ezzel bizonyítva
Isten és az Egyház hitelességét: mind egy-egy pecsét,
amely Isten igazát megerősíti. Sok csoda fűződik a
szentek életéhez. Ők azok a bátor felebarátaink, akik
Isten Lelkének erejében képesekké váltak túllépni a
sátán szabályrendszerén. Megértették, hogy bár ebben a
világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk,
és ezért Isten parancsai és Szentlelkének tanácsai szerint
kell élni életünket. „Bizony, bizony mondom nektek: aki
hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe,
amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is
véghezvisz, mert az Atyához megyek, s amit a
nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya
megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben,
megteszem nektek.” (Jn 14,12-14)
A szentek azok, akik előttünk járnak ezen az úton, akiket
az Egyház nekünk példaként oltárra emelt: íme, egyikük,
nekünk harasztiaknak különösképpen is ismerős és
kedves:
Nepomuki Szent János (a gyónási titok vértanúja
életének rövid bemutatása (Pomuk 1350-1393 Prága):
IV. Vencel cseh király elhanyagolta államfői
kötelességét, ivott, nehezen érhető parancsokat adott ki,
céljai érdekében durván beavatkozott az egyházi
ügyekbe, olyannyira, hogy az egyházi személyeket
kegyetlenül megfenyegette, száműzte vagy elfogatta,
börtönbe vetette és megkínoztatta. Nepomuki Szent
Jánossal szemben – aki a Lélekkel eltelve bátran,
rettenthetetlenül mindvégig az Egyház mellett szállt
síkra – különösen dühödt elszántsággal lépett fel. Saját
kezűleg kínozta, égette meg az oldalát és más testrészeit,
majd lábát a tarkójához kötözve, végighurcoltatta a
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városon, végül a Moldva folyóba fojtatta. Több oka volt
a király határtalan gyűlöletének; talán a leglényegesebb,
hogy Nepomuki Szent János félelem nélkül, mindhalálig
megőrizte a gyónási titkot, soha, semmilyen kínzás
hatására sem volt hajlandó elárulni. Nincs írásos
bizonyíték arra, hogy Nepomuki Szent János a királyné
hivatalos gyóntatója lett volna, de a szóhagyomány
folyamatosan állítja ezt; tény azonban, hogy a királyné
lelki tanácsadója volt. A királyné tisztességes élete
merőben ellentétben állt – Nepomuki Szent János
Szentlélekkel eltelt bátor irányításának köszönhetően – a
féltékeny király kicsapongó életének, politikai
ármánykodásainak, intrikáinak. Nagyon útban volt a
szent személye a király terveinek, ezért minden
lelkiismeretfurdalás nélkül eltettette láb alól.
Csehország keresztény hitre való térésének és a prágai
érsekség alapításának (973.) ezeréves évfordulóján
Nepomuki Szent János földi maradványait egy bizottság
tudományos módszerekkel megvizsgálta és ekkor, az
elporladt szövetek és a még ép csontok között megtalálták a koponyában a sértetlen nyelvet. A vizsgálat
megállapította, hogy a nyelv ily mértékű épsége
természetes vagy művi úton nem elérhető. A természetfeletti erő vitathatatlan; Isten kétségen kívüli
bizonyítéka ez Nepomuki Szent János rendíthetetlen
hűsége mellett, aki semmilyen földi hatalomnak sem
volt hajlandó kiszolgáltatni a rábízott gyónási titkot.
Ma, 2012-ben Írországban fontolgatják egy olyan új
törvény bevezetését, amely tíz évig terjedő
börtönbüntetéssel sújtaná azt a gyóntató papot, aki nem
jelenti a civil hatóságnak, ha valaki gyermekek elleni
szexuális visszaélést gyón meg! Az Egyház a
leghatározottabban elutasítja a tervezetet, hiszen az az
egyik legfontosabb és legrégebbi szentségi kötele-
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zettséget, a gyónási titkot sérti. Az Egyház mélységesen
elítéli a gyermekek sérelmére elkövetett bűnöket, a
feljelentési kötelezettséget is helyénvalónak tartja – de a
gyónási titkok megsértésére a papokat semmilyen
törvény nem kötelezheti!
Legyen csak élő, eleven kapcsolatunk Istennel, kezdjünk
el krisztusi életet élni, kezdjünk el a Lélekben imádkozni
és hinni azok meghallgatásában, járjunk az Atya Isten
tanácsai szerint a Szentlélek erejében – lesz támadásban
részünk bőven! Ez a valóságos keret: Krisztus életét élni
egy Krisztus-gyűlölő, a sátán szabályrendszere szerint
működő világban.
„Ma Magyarország nem keresztény ország, mivel
kisebbségben vannak a hitüket gyakorló keresztények.”
– szögezi le Pál Ferenc atya. „Persze az” – folytatja –
„hogy ma kevesebb keresztény van, mint nem
keresztény, nem jelenti azt, hogy a kultúránkban a
kereszténység, mint gyökér vagy mint tápláló talaj, ne
volna ott. Szinte észre sem vesszük, hogy mennyire
átszövi a kereszténység a kultúránkat, és hogy ettől
milyen sokat kapunk. Identitásvesztésben van a
kultúránk. A ma tapasztalható zavarodottság, hogy
Európa azt se tudja, merre menjen vagy mit csináljon, a
gyökereink iránti tagadásból, tiszteletlenségből is fakad.
Érdemes volna elfogadnunk, hogy kik a szüleink, kik a
nagyszüleink, kik voltak az őseink, akkor is, ha lesz
benne nehezen felvállalható is. Mindez az örökségünk
része.” – szögezi le Pál atya. Várunk a Szentlélekre,
nagyon várunk, Aki kiveszi kőszívünket és hússzívet ad
cserébe; akitől lelkesedés-, odaadás-, bátorság-, és
lelkierő-infúziót kapunk, hiszen minden kereszténynek
feladata az, hogy Istent dicsőítő életet éljen (1Kor
10,31), valamint, hogy Krisztus hű követe legyen a
földön. (2Kor 5,20)

Az új természet (Krisztus, Aki Lelke által lakik bennünk) arra vágyakozik, hogy engedelmességben járja az Úr
ösvényeit, de a régi természetünk (a test) épp ellenkező irányba húz minket, el Istentől. „Mert nem olyan főpapunk
van, Aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, Aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett
mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet
találjunk, amikor segítségre van szükségünk” (Zsid 4, 15-16).
A Szentlélek∗megszabadít az ősbűn következményeitől, testünket, lelkünket, szellemünket harmóniába állítja: „Mi
pedig mindannyian, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra változunk át
dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által.” (2Kor 3,18) Szent Pál azt írja, hogy a léleknek és nem a testnek kell
irányítania minket. A mi testünk, amennyiben nincs hozzáférése Isten természetfölötti segítségéhez, korlátolt az
emberi tudás és emberi bölcsesség dolgaiban. A szellem által férhetünk hozzá Isten segítségéhez, így a
Szentlélekben megújult szellemünk képessé válik leküzdeni az értelmünket, sőt a hatalmába is ejteni, hogy az
értelem ne állíthasson akadályt Isten megismerésével szemben (2Kor 10,5).
Tóth Marianna
Forrás:
Keresztény Élet 2012.05.20.
Josip Loncar: Erő a magasból Budapest, Marana Tha, 2011
Pál Ferenc: Magyarország nem keresztény ország, 2012, www.magyarkurir.hu
Schamoni-Besler: Akták az újkori csodákról: szentéletű tanúságtevők, Budapest, Márton Áron K. 2001
Sipos Gyula 2012, www.szeretetfold.hu
Leo Tanner: Szentlélek engedd, hogy pünkösd legyen bennem, Budapest, Marana Tha, 2009
Giuseppe Tomaselli: Lázadó angyalok, Budapest, Marana Tha, 2012

Az újonnan megkeresztelt ajándékba kapja a Szentlelket. Fölkentté vált, mint a Szentlélek által fölkent személy tagolódik be
Krisztusba, Aki fölkent pap, próféta, király. (in: Katolikus lexikon: keresztség szentsége)
∗
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EZOTÉRIA ÉS KERESZTÉNYSÉG
2. 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!

Szinkretizmus és lélekvándorlás, mint a New Age eszközei
Gál Péter atya mondja, hogy : „A New Age nagyon
összetett világnézeti divat-áramlat, amely összefügg
kulturális,
filozófiai,
vallási,
orvosi,
hírközlési,
kereskedelmi területekkel; számtalan <csatornán> érkezik
a tartalma a hétköznapok emberéhez, aki éppen ezért nem
veszi észre a mozgalom belső, rejtett irányítottságát. E
gyanútlan és vallásila g tá jéko zatlan, jószándékú
tömegeknek a lelki helyzetére kiválóan illik a Római levél
részlete: <Tanúságot teszek mellettük, hogy van bennük
buzgóság Istenért, de hiányzik a kellő megértés. Mert
félreismerik az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval
próbálják behelyettesíteni, nem vetik alá magukat az
Istentől származó megigazulásnak. Márpedig a törvény
végső célja Krisztus, minden hívő megigazulására.> (Róm
10,2-3) Pál apostol szavai pontosan jellemzik napjaink e
divat-lelkületét, amely arra vezeti az embert, hogy Isten
hatalmát saját emberi hatalmával helyettesítse, valamint
Jézus Krisztus megváltásának elfogadása, hite helyett
olyan pszichotechnikákat tanuljon meg, mint saját maga
megváltóját, saját maga gyógyítóját, önmaga megvalósítóját <fedezi föl>.” /1./
De mi is az a szinkretizmus? – A lexikonok szerint
az ókorból ered: „a krétaiak módjára közös ellenség ellen
összefogni”. Más értelemben: „különböző filozófiai
irányok a vallá sos v ilág nézette l összhangba hozható
elveinek egyesítése.” És hogyan működik ez manapság? –
Úgy, hogy a tradicionális keleti és nyugati vallásokból
mindenki összeválogathatja a számára előnyös (ill. annak
tűnő) tételeket, esetenként néhány „privát igazság”-gal
vegyítve.
„A New Age SZINKRETIZMUSA eszmei
csipegetésre biztat minden irányba. <Nem számít, hogy mit
is hiszel, a lényeges, érezd jól magad. Egyébként teljes
nyugalommal tartozhatsz több valláshoz is: nincs ebben
semmi ellentmondás. A New Age vendégszeretetet gyakorol
minden vallás iránt; valamiféle szuper-vallás, mely
magasan fölötte lebeg minden dogmának, tekintélynek,
papságnak és szent könyvnek. Ez az »ökumenizmus«
diadala. »Egyébként is mi az igazság? Az, ami számodra
jó, az az igazság!«... Az érzelem itt az értelem fölé
kerekedik, és a miszticizmus az erkölcs fölé. A New Age
megtapasztalás dolga>. Ez a mentalitás, amely pontosan
megfelel a mai ember fogyasztói igényeinek, széltében és
hosszú távon oldja föl Isten tekintélyét, az emberi
társadalom erkölcsi értékeit és egocentrikus élményekre
váltja fel az egyénben a felelősség-tudat és a realitásokban
mozgó ráció rendjét.”
Ahogy Gál Péter írja: „Az ilyen keverékben az
eredeti tiszta értékek is elveszítik súlyukat, mert minden
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lánc olyan erős, mint a leggyengébb szeme.” /1./ – És hogy
mi úgysem kerülünk mindezzel kapcsolatba? Induljunk
csak ki a mindennapokból! Rendszeresen kapok olyan
emaileket, amelyek elsőre igen vallásosnak tűnnek.
Különféle imák elmondására-továbbítására buzdítanak.
Aztán jön a folytatás… „aki ezt az emailt/imát/képet nem
továbbította, szerencsétlenség érte…” vagy enyhébb
formában: „Küldd tovább és az áldás jönni fog: új
munkahely, egy lakás, házasság vagy anyagi siker.”
Esetleg még hozzáteszik, hogy ha nem engedelmeskedem a
levélnek, nem is fontos nekem Isten… De mi köze Neki
mindehhez?! És mikor ígért Ő könnyű utat a követőinek?
A témáról most – egy indiai katolikus papot –
Benvin Sebastian Madaressy verbita missziós szerzetest, a
Pápai Művek magyarországi igazgatóját is megkérdeztük.
„A szinkretizmus és a New Age innen-onnan csipeget össze
részigazságokat” – mondja a szerzetes atya. – „Főként
olyanokat, amelyek az emberek számára igen vonzóak és
könnyen emészthetők. De mi, keresztények tudjuk, hogy az
életünknek nem csak <vonzó és könnyen emészthető>
oldala van. Hiszen a megpróbáltatások, kísértések és a
veszteségek is a valóságos élet velejárói, amelyekkel
Krisztus kezét fogva szembe lehet nézni. Ám ez
szenvedéssel jár. Ma azonban senki sem akar szenvedni.
Ugyanakkor: szenvedés nélkül értékes, érett, boldog
életünk sem lehet. Fájdalmak nélkül senki sem értheti meg,
mi is az igazi öröm. A keleti tanok: a buddhizmus és a
hinduizmus a szenvedésből kivezetik az embert. A
buddhizmus éppen arra a filozófiára épül, hogy a világ
gyötrelmeitől menekülni kell. A világ ezért lesz idegen egy
buddhista számára, mert csak a problémák helyeként
értelmezi. Krisztus azonban sohasem mondta, hogy
meneküljünk a nehézségek elől. Ez az egyik nagy különbség
a keleti vallások és a kereszténység között. Baj, hogy a hitet
nem ismerő emberek ezeken a könnyebb utakon keresik a
vigasztalást, a szabadságot. De az is nagy gond, hogy
Magyarországon magukat kereszténynek valló emberek
ezoterikus tanokat követnek. Ők nem stabilak, hiszen nem
tudják, kiben is hisznek.” /2./
A keleti kultúra, filozófia egyik alappillére a
reinkarnáció, a lélekvándorlás tana – amit a New Age is a
magáévá tett. „A hinduk szerint” – folytatja Sebastian atya
– „ha valakinek az életében több volt a bűne, mint a jó
cselekedete, annak halála után a lelke egy alacsonyabb
lénybe költözik vagy így születik újjá. Az embernek a
karmája (a tettei, vagyis a cselekedetek következményeinek
a törvénye) dönti el a reinkarnációt, lehet fa, gabona,
gyümölcs, állat. Olyan is, amit megehetünk. Ez azt is
jelenti, hogy megehetjük egymást. Ez a tan megint csak
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nem egyeztethető össze a kereszténységünkkel. Mi azt
valljuk, hogy életünket Istentől kapjuk, mindannyiunk élete
egyformán kedves és értékes Isten előtt. Nincs alacsonyabb
rendű élet. Ha meghalunk, Istenhez térünk vissza. Nem
térünk vissza más testben.” /2./
Madassery atya elmondta azt is, hogy ez a tan
szorosan összefügg a kasztrendszerrel: abban az egyén nem
léphetett ki saját kasztjából, eleve „magasabb” vagy
„alacsonyabb rendű” volt más társadalmi csoportbeliekhez
képest és kötelessége volt saját kasztjának küldetését
(dharmáját) teljesíteni. – Azért az elgondolkodtató, hogy
amit egyesek a saját boldogsághoz vezető útnak hisznek, az
tulajdonképpen egy erősen diszkriminatív társadalom
fenntartásának eszköze… Aztán pedig: amikor a nyugati
ember reinkarnációt emleget, vajon bármiféle kötelesség
lebeg a szeme előtt? Nem inkább a dolgok elodázásának
lehetősége lett mindez: „majd a következő életemben”?
Akik keresztények pedig nem fogadjuk el a lélekvándorlás
elképzelését, hangsúlyozva életünk egyszeri és megismételhetetlen voltát – valóban ennek megfelelően éljüke? De induljunk csak ki a saját hitünkből: ha a teremtő és
megváltó Istenünkről úgy tartjuk, hogy szeret minket,
akkor miért feltételezzük, hogy mindaddig „visszadobna
minket a mélyvízbe”, amíg elég tökéletesen nem teljesítjük
az életünket? Egy tökéletlen „földi” szülő tenne ilyet a
szeretett gyermekével? Akkor hogy tenne így az Égi?!
„A REINKARNÁCIÓ hite s ennek a hitnek a
terjesztése a New Age egyik fontos eszköze. A lélek
minduntalan új testben történő <leszületésének> tanát
egyre több megkeresztelkedett ember veszi át akkor, amikor
egy-egy New Age csoporttal, egy-egy természetgyógyásszal
kapcsolatba lép, az említett tanfolyamokon részt vesz, az
okkultista irodalomba beleássa magát (Édesvíz Kft.).
Rögtön feltehetjük a kérdést, hogy kik is azok, akik oly
könnyen magukévá teszik ezt a vallási gondolatot, amelyet
az <Új Kor> előtt csak a keleti vallásokról szóló írásokban
láthattunk? Azok, akik esélyt látnak benne elrontott vagy
boldogtalan életük újrakezdésére. Azok, akik sajnos nem
ismerték meg komolyan és részleteiben a kinyilatkoztatást,
nem fogták fel teljességében Jézus üzenetét, nem egészen
adták át magukat Jézus Krisztusnak és az Ő Lelke
vezetésének, például a keresztségük megújításában, a
bérmáláskor, vagy később, akik ennélfogva nem is tudják
átélni és tudatossá tenni a feltámadás egyedülálló hitét,
vigaszát és örömét. De a reinkarnáció tanát sem gondolták
végig, mert ha megtették volna, Gandhival együtt
„elviselhetetlen tehernek” tartanák.
A keresztény hit ellene mond a reinkarnáció
tanának, olyannyira, hogy a kettőt nem lehet egyszerre
hinni.” /1./ Mivel új törekvések jelentek meg, hogy e kettőt
összemossák ill. a keresztény ember számára elfogadhatónak
és
összeegyeztethetőnek
tüntessék
fel
a
lélekvándorlást, lényegesnek tartjuk ezt hangsúlyozni.
Ugyan az előbbi téves nézet hirdetői elmulasztották, hogy
azoktól a neves egyházi személyiségektől, akikre hivat-
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koznak, egyetlen konkrétumot idéznének, mi hasznosnak
tartjuk aláhúzni az összeférhetetlenséget néhány bibliai
részlettel is:
„Már az ószövetségi kinyilatkoztatás világosan
beszél a halállal kapcsolatban: <Mint felhő tovaszáll,
eltűnik a távolban, nem tér az vissza, akit az alvilág elnyelt.
Házába sem mehet soha többé vissza és otthona nem látja
soha viszont> (Jób 8,9-10). <A holtaknak soha többé nem
lesz részük abban, ami a nap alatt végbemegy...> (Préd
9,6b). <Az ember gonoszságában megölheti ugyan a másik
embert, de az élet elszállt leheletét nem hozhatja vissza, és
az alvilágba sorolt lelket nem szabadíthatja ki> (Bölcs
16,4). Nemde egy élete van annak, aki testből és lélekből
áll?> (Malakiás 2,15a).
…Az Újszövetségben a Zsidókhoz írt levél röviden
és pontosan foglalja össze a keresztény hit lényegét arról,
hogy mi történik a halálban: <Az ember számára az a
rendelkezés, hogy egyszer haljon meg, és utána ítéletben
legyen része> (Zsid 9,27). <Akik jót tettek, feltámadnak az
örök boldogságra, akik gonoszat tettek, feltámadnak az
örök kárhozatra> – mondja az Úr (vö. Mt 25, 31-46).
Fontos számunkra a nagy jelentőségű párbeszéd, amit a
jobb latorral folytatott Jézus. Az ő mondata: <még ma
velem leszel a Paradicsomban> – teljes egészében tagadja
az újraszületés szükségességét. Hiszen ennek a bűnös
kivégzettnek a reinkarnáció értelmében igazán szüksége
lenne az újabb földi életekre.” /1./
Persze, az általános bizonytalanság növeli a
hiszékenységet is: sokan próbálkoznak sok mindennel,
hátha valami „bejön”. Ebben a zűrzavaros helyzetben
különös felelőssége van a hitüket komolyan élő
keresztényeknek. Ehhez viszont világosan ismernünk kell a
hitünket – és nem árt némi józan megfontolás is. Tisztán
kell látni az emberi vágyakat, törekvéseket, a jóindulatú és
őszinte, de ügyetlen kereséstől a nagyon is megtervezett,
haszonközpontú akciókig. Mert ahol borsos árú
tanfolyamokért kínálják a „megváltást” – az már nem a hit,
hanem az üzlet kategóriája. Jézus pedig így indította útjára
tanítványait: „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok!” (Mt
10,8)
Végül idézzük Madassery atya véleményét arról,
miért fordulnak ilyen nagy arányban az európai emberek
Kelet hitvilága felé: „Véleményem szerint Nyugaton a
vallási élet középpontjában főleg a precíz törvények és
pontos betartásuk áll. Keleten a vallás inkább tapasztalat
és személyes istenkapcsolat. Ma pedig Európában az
emberek személyes istentapasztalatra és kapcsolatra
vágynak. Sokaknak már nem tetszik az, ami a kontinensen
zajlik. Lassítani akarnak, ki akarnak költözni a zöldbe. Ez
is jel.” – Azonban: „A nyugati ember sajnos nem szeret
csendben lenni, lassítani. Miközben vágyik rá. Ezért is
remél megoldást Kelettől. De a nyugati kultúrában és a
kereszténységben megvan minden, ami az európai
embernek kell. Csak le kell ásni érte…” /2./

Bánfalvi Bella és Tóth Marianna
Források:
Gál Péter: „A New Age - keresztény szemmel” Pécs, Art Nouveau Kiadó, 1997
1.
2.
Koncz Veronika: „Vallási utak és útvesztők” Új Ember 2011. szeptember 18.
http://www.ujember.hu/index.php?flexi=1&cikk=8640&rovat=45&szam=2011.09.18.&ujsag=1&option=com_flexicontent&vie
w=category&cid=1&Itemid=28
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„Isten meghaladja az emberi értelmet és beszédet.
Az ismeri a legjobban Istent, aki felismeri,
hogy mindaz, amit gondol vagy mond Istenről,
meg sem közelíti Isten valóságát.”

Aquinói Szent Tamás
Amikor politikai eszmetörténetet hallgattam, mint másodéves főiskolás,
az egyik legkedvesebb gondolkodóm Aquinói Szent Tamás volt.
Leginkább az ő gondolataival tudtam először tanulmányaim során
azonosulni. Szent Tamás filozófiája nem csak a maga korában volt
nagyszerű. Az utána következő századok politikai gondolkodói is
szívesen nyúltak műveihez. Ma is példaként állhat előttünk. Tanítása
nem csak nekünk, keresztényeknek szól, megszólít laikusokat,
kételkedőket és másként gondolkodókat egyaránt.
Aquinói Szent Tamás 1225-ben született az itáliai
Roccaseccában, a nápolyi Aquinói grófok nemzetségéből.
Öt éves korában a közeli bencés kolostorban kezdte
tanulmányait. Majd tizennégy éves korában Nápolyba
küldték egyetemre, itt ismerte meg a virágzó domonkosok
rendjét. 1244-ben belépett a rendbe édesanyja minden
tiltakozása ellenére, aki ezért testvéreivel elraboltatta, és
fogságban tartotta a családi várban egy éven keresztül. Ez
idő alatt ígértek neki fűt-fát, például azt is, hogy megveszik
számára a milánói püspökséget. Tizenöt hónap raboskodás
után domonkos szerzetesek segítségével szabadult ki.
1245-ben Párizsba, majd Kölnbe ment, ahol Nagy Szent
Albert előadásait hallgatta. 1252-ben, mint főiskolai tanár,
már maga is órákat adott, négy év múlva, pedig a NotreDame kancellárjától kapott engedélyt, hogy önálló,
nyilvános tan ító te véken ysége t fo lytatha sson, mint
professzor.
Tamás az ezt követő éveket Itáliában töltötte, ahol szintén
teológiát oktatott. 1260-ban IV. Orbán a pápai udvarba
hívta, hogy a római Egyház álláspontját képviselje a görög
császárral folytatott uniós tárgyalásokon. 1265-ben átvette
Rómában a rendi főiskola vezetését, majd két évig VI.
Kelemen udvarában élt. 1272-ben a domonkos rend
visszahívta és megbízta, hogy Nápolyban központi teológiai főiskolát szervezzen. 1274-ben X. Gergely pápa a
lyoni uniós zsinatra küldte, súlyos betegsége ellenére
Tamás elindult engedelmesen, de útközben, március 7-én a
kora reggeli órákban meghalt a fossanuovai ciszterci
kolostorban.
Számos anekdotát örökítettek meg róla. Tamás mindig
nyugodt, termetes, lassú mozgású ember volt, akit
diáktársai „néma ökörnek” csúfoltak. Az étkezdében, ahol
ült, le kellett vágni a szék karfáját, mert két helyet foglalt
el. Azonban társai hamar megtanulták tisztelni jellemét.
Egyszer egy rendtársa azzal rontott be a közös helyiségbe,
hogy odakint egy szamár repül. Tamás kirohant a hírre,
ahol azután társai alaposan kinevették hiszékenységéért. Ő
csak annyit mondott mentségül: „Inkább el tudtam képzelni
azt, hogy egy szamár repüljön, mintsem hogy egy szerzetes
hazudjon.” Tanára, Nagy Szent Albert megjósolta, hogy
,,Ezt az ifjút néma ökörnek neveztük, de ha egyszer majd
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Az angyali doktor portréját
Carlo Crivelli festette (XV. sz eleje, olaj)

elbődül a tudományban, az egész világ visszhangozni fog
tőle.” Tamás nagyon termékeny szerző volt, írt bibliamagyarázatokat, filozófiai, teológiai értekezéseket és
Arisztotelész-kommentárokat. Kiemelkedő műve a Summa
contra gentiles (A teológia összegzése a pogányok
ellenében), melyet 1259-ben kezdett el írni. Négy kötetes,
nagyszabású mű, mellyel a pogányokat (zsidókat és
muzulmánokat) akarta meggyőzni a katolikus tanítás
igazságairól. Igyekszik bizonyítani Isten létét, attribútumait, a világ általa történt teremtését és a gondviselést. Olyan tanokat is bemutat, amit a keresztény
kinyilatkoztatás nélkül nem lehet megérteni: mint a
Szentháromság, Jézus Krisztus megtestesülése, a szentségek és a test feltámadása.
A másik óriási, több mint húsz kötetes műve a Summa
theologiae (A teológia összegzése), melyet élete utolsó
évtizedében írt. E művét sajnos nem tudta befejezni, de
egyéb írásaiból vett kiegészítésekkel tanítványai ezt
megtették helyette. A könyvek közvetlenül a katolikus
híveknek szólnak. Isten létezésének öt logikai bizonyítékát
sorolja fel bennük, amelyek a quinque viae, azaz az „öt út”
néven váltak ismertté.
Mivel a dolgok sajátosságát a formai ok határozza meg,
ezáltal az ész feladata a dolgokban rejlő formák
nyilvánvalóvá tétele, és ezt a cselekvő értelem képes
megjeleníteni. A lét és a lélek csak Istenben nem válik szét.
Az Isten, mint anyag nélküli tiszta szellem jelenik meg, így
örökkévaló és tökéletes, ezért az ember végső célja is
egyben. Csakhogy Isten léte közvetlenül nem bizonyított az
ember számára, ezért racionális érvekkel kell igazolni.
Érvei a következők: Minden mozog, mindennek van
mozgatója, ezért kell lenni egy mozgatónak, „és ezt
mindenki Istennek gondolja”. Mindennek van oka, az
oknak is van oka, így kell lenni egy első oknak, „akit
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mindenki Istennek nevez”. A jó és a jobb, az igaz és az
igazabb fokozatoknak az ad értelmet, hogy mennyire
közelítik meg a legtökéletesebbet. A dolgok lehetősége,
hogy vannak és nincsenek, keletkeznek és elpusztulnak,
ami azért lehetséges, mert valami van, s létre hozza, majd
elpusztítja őket, „és ez az Isten, minthogy Ő az első ok,
amint erre rámutattunk”. Minden dolog valamilyen célra
irányul, s ha eléri célját, nem a véletlen szándék győzött.
„Tehát van valamiféle intelligens lény, aki minden
természeti dolgot célra irányít, és ezt mondjuk Istennek.”
Isten a dolgok teremtője, mozgatója, eredője, végoka, a
szükségszerűség, a tökéletesség és a célszerűség, az
értelem Ősforrása.
Szent Tamás jelszava: a hiszem és értem. Ágostonhoz
hasonlóan őt is foglalkoztatta a hit és a tudás viszonya,
mind a kettőt Istentől eredeztette. Álláspontja szerint a
tudás és a hit területe között nem állhat fenn ellentmondás,
az ész nem áll szemben a vallással, a tudás a hittel, a kettőt
össze lehet, és össze is kell egyeztetni. A kettőt határozottan elhatárolta ugyan egymástól, szerinte, míg a tudás
elvont tapasztalat, addig a hit tételeit (pl. Szentháromság,
megtestesülés) a természetes értelem nem érheti föl: ezek
értelmen-túliak (de! nem értelem-ellenesek). Ezt a
tényállást támasztja alá, hogy az emberi értelem csak
azáltal juthat a megismerés birtokába, hogy természeténél
fogva rendelkezik bizonyos alapvető, a Teremtő által
belehelyezett igazságokkal, melyeket semmiképpen nem
lehet valótlannak gondolni. Ezek az igazságok minden
megismerés alapját alkotják. A hit az emberi megismerés
és cselekvés szabályozó elve. Mind a tudomány, mind a hit
ugyanahhoz az igazsághoz vezet el, csak a módszerük
eltérő, míg a filozófia a teremtett dolgokból indul ki, s
ennek vizsgálata során jut el Istenhez, addig a teológia
Isten vizsgálatára összpontosít és a készen kapott
kinyilatkoztatást értelmezi.
A filozófia segít a teológiának a hitelőzmények bizonyításával, a hitigazságokat szemléltető hasonlatokkal és az
ellenvélemények cáfolatával. Mivel mindkettőnek Isten a
forrása, hit és ész-igazságok között ellentmondás nem
lehet. Isten lényege a tiszta gondolkodás. Az isteni szabad
akarat az isteni észt követve teremtette meg a világot,
melynek időbeli lefolyása megismerhetetlen hitigazság,
filozófiai érvekkel csak a teremtés ténye bizonyítható.
A keresztény filozófia nem szakított teljes mértékben az
antik hagyományokkal, ezért Szent Tamásnál is közvetlen
párhuzamok ismerhetők fel az antik etikai gondolkodásmóddal. Tamás arra törekedett, hogy szintetizáló
rendszerbe foglalja az észt, a hitet, a filozófiát és a
teológiát, Arisztotelészt és a katolikus tanítást. Ugyan
Arisztotelész filozófiáját tisztelte, de vakon azt nem
követte! Szerinte az emberi tevékenység célja a boldogság,
aminek elérése, az erkölcsös cselekvés által elsősorban
értelmi feladat. A világ mindenség végső célja Isten,
minden lény hozzá hasonlóvá akar válni. Az embereket a
bennük lévő erkölcsi alapelv tudása kötelezi: „A jót meg
kell tenni, a rosszat pedig elkerülni.”
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A politikával Tamás többféle összefüggésben is foglalkozott, írt például kommentárt Arisztotelész Politika című
művéhez, és Arisztotelész hatását mutatja emellett De
regno (A királyságról) című műve is, amelyben a király
kötelességeit sorolja fel. Politikai véleményét főként a De
regimine principum (Az uralkodás elveiről) című művében
fejtette ki, melyet Ciprus uralkodójának ajánlott.
A Summa Theologiae első fejezeteiben a törvények négy
fajtáját különbözteti meg: az örök törvényt (az univerzum
isteni terve), a természeti törvényt (miáltal az ember az
örök törvényben az értelme alapján részesedik), az emberi
törvényt és az isteni törvényt. Az ember Tamás felfogásában integrált, társadalmi felelősséggel rendelkező
személyiség, aki képes a törvényeket megismerni és önálló
ítélete alapján alkalmazni. Az örök törvények és az emberi
törvények mellett létezik egy természetes erkölcsi törvény
is, amelyet Isten a kinyilatkoztatással minden ember előtt
feltárt, s amelyet a hit az ember lelkébe beleírt. „Tedd a jót
és cselekedj ésszerűen!” A természetes értelem és a
lelkiismeret által diktált jog fölötte áll az államok
törvénykeresésén.
Az ember természetéből adódóan él közösségekben, mint a
család, a község vagy az állam. Fölvetődik tehát Tamásnál
is a kérdés, hogy melyik a legmegfelelőbb társadalmipolitikai közösségi forma. A legmagasabb szerveződési
formának a nagyterületű államot tekintette, amely kellő
védelmi erő vel rende lk ezik önmaga fenntartásához.
Számára a monarchia tűnik a legmegfelelőbb uralmi
formának, mivel szerinte csak ez képes a sok viszály
közepette belső békét és egyetértést teremteni. Az állam
feladata a társadalmi béke megvédése, az egyéni önkény
korlátozása törvényekkel. Legjobb államforma tehát, a
monarchia, melyben a fejedelem Isten földi helytartó
szolgája. A fejedelmet népszavazással választják, és a
nemeseket bevonják annak tanácsadó testületébe. (A
monarchia olyan államforma, ahol az uralmat egy személy
gyakorolja, hatalmát örökléssel vagy választással szerzi, és
haláláig uralkodik. Ennek elfajult formája a zsarnoki
egyeduralom, a türannisz. Tamás a demokráciát is egyfajta
zsarnoki uralomnak tekintette, ahol a sokaság hatalma
elnyomja a kisebbségeket. – a szerk.) Számára a demokratikus kormányzat csak akkor fogadható el, ha a nép
kellően mérsékelt, s ha egy olyan ún. vegyes rendszer jön
létre, amely kombinálja a királyság, az arisztokrácia
uralmának és a demokráciának az elveit.
Amíg Tamás az észnek a lét területén mindenekelőtt
ítéletfunkciókat tulajdonít, addig a társadalom területén
játszott szerepe annál fontosabb számára. Az államot
tekintette minden morál és kultúra alapjának. A társadalom
vezetésének legfőbb célja kell legyen a bonum communae,
azaz a közjó, amely az egyéni célok, az individuum fölött
áll. A közösség ugyan fölötte áll az egyénnek, de
kötelességei is vannak azzal szemben, gondoskodnia kell
annak anyagi és szellemi jólétéről.
Hangsúlyozta, hogy szabad emberek kormányzásához
szabad intézmények kellenek. Az emberi jogok problematikája nála veszi kezdetét. Ugyan, általában az egyént az
uralommal szembeni engedelmességre intette, mégis hangsúlyozta minden ember jogát a zsarnoksággal való
szembeszegülésre. Ha a megválasztott vezetők visszaélnek
hatalmukkal, az engedetlenséget jogosnak tartja, a nép
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vagy a szenátus leválthatja, korlátozhatja hatalmukat.
Kivételként említi azt az esetet, amikor az ellenállás
veszélybe sodorhatja a teljes közösséget. Ebben az esetben
a zsarnokság elviselésére int, példaként a korai keresztényeket hozza fel, akik nem szálltak szembe a római
császárokkal. A zsarnokot tehát el lehet űzni, de ha erre
nincs mód, Istenhez lehet csak fellebbezni. A legjobb
azonban, ha a kormányzati tevékenységet úgy rendezzük
el, hogy eleve kizárjuk a zsarnokság lehetőségét.
Filozófiájában a társadalmi kapcsolatok állnak előtérben: a
rend nyugalma és az igazságosság hatása: társadalmi és
politikai béke. Az igazságos rend békéje előfeltételezi
annak közös tudatát, hogy mi igazságos és mi igazságtalan,
és szankcióra való felhatalmazással bíró döntési tényezőt
követel meg. Az olyan esetekben, amelyekben a két
feltételnek legalábbis egyike hiányzik, a béke és az
igazságosság nem minden tekintetben járnak együtt.
Az állam élére a legjobbaknak és a legerényesebbeknek
kell kerülniük. A megválasztás nem mond ellent a
szabadság elvének, mert a nép személyesen is részt vesz
a közügyekben azzal, hogy maga választja ki vezetőit. Az
állam vezetőinek a törvényekben az isteni jogot, a
természeti törvényeket kell megjeleníteniük, így a törvény
érvényesülése az isteni terv megvalósulása lesz az emberi
társadalomban. A normákat a társadalom irányítóinak kell
racionálisan megfogalmazniuk.
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Az uralkodó feladata tehát az, hogy az erények
gyakorlásának lehetőségét biztosítsa alattvalói számára.
Azonban ehhez a természetes célhoz Tamás még egy
teológiai célt is hozzáfűz, sőt föléemel: az ember célja,
hogy eljusson az örök boldogságra. Az állam az ember,
mint természeti lény tökéletesítésének célját szolgálja, az
egyház pedig természetfeletti lényegünk tökéletesítését, a
lelki üdvösséget. A legfőbb jó az üdvözülés, földi életünk
csak átmeneti jellegű. Így amint a természetes cél alá van
rendelve a transzcendens célnak, úgy a királyok is
alárendeltjei a pápának, ezt magától értetődőnek tekintette.
„Mivel az erény szerint élő ember a legvégső cél felé
rendeltetik, ami Isten élvezete (…) ugyanaz kell hogy
legyen a sokaság és az egyén célja. Az egyesült sokaság
végső célja tehát nem az erény szerinti élet, hanem az, hogy
az erényes élet révén elérje Isten élvezetét”.
Szent Tamás felfogása többek között a modern racionális
természetjog alapja. A természeti jog alapjai az értelem
számára közvetlenül adottak. Éppen ezért ezek minden
ember számára minden időben egyformán hozzáférhetők.
Tamás ily módon időtlen érvényességet tulajdonít a
természeti jognak, melyet az emberi ész garantál és
érvényesít.

Zsófi

Aquinói Szent Tamás:
Imádság keresztény erényekért
Engedd, irgalmas Isten, hogy mindazt, ami Neked tetszik, hőn óhajtsam, okosan keressem, igazán megismerjem,
tökéletesen megtegyem Neved dicséretére és dicsőségére.
Rendezd, óh Istenem, állapotomat és add tudnom, amit tőlem kívánsz, hogy megcselekedjem, és add, hogy véghez is
vihessem úgy, amint kell és lelkemnek hasznára válik.
Add, Uram, hogy jó- vagy balsorsban egyaránt megállhassam helyemet, hogy abban el ne bizakodjam, ebben el ne
csüggedjek. Semmin se örüljek, vagy sajnálkozzam, csak azon, ami Hozzád vezet, vagy Tőled elszakít. Senkinek se
kívánjak tetszeni, se ne féljek nemtetszeni, csak Neked.
Legyen előttem, Uram, silány minden, ami mulandó, legyen kedves nekem, ami örökkétartó. Legyen unalmas az öröm,
mely Kívüled vár, semmit ne kívánjak, ami Nélküled van. Teljék örömöm a munkában, mely Érted van, legyen unalmas
minden pihenés, mely Nélküled van.
Add, Uram, hogy szívemet Hozzád irányítsam, és ha lankadnék és botlanék, a javulás szent föltételével állandóan
tápláljam.
Tégy engem, Uram, engedelmessé minden ellenmondás nélkül; tedd, hogy szegény legyek minden levertség nélkül; tiszta
legyek sérelem nélkül, türelmes zúgolódás nélkül; alázatos színlelés nélkül, vidám pajkosság nélkül, megfontolt nehézség
nélkül; féljek tőled kétségbeesés nélkül; igazmondó legyek kétszínűség nélkül; jót cselekvő elbizakodás nélkül;
felebarátomat megintsem büszkeség nélkül; épülésére szolgáljak szóval és példával, képmutatás nélkül.
Adj, Uram, igen éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje; adj nemes szívet, hogy azt
semmi hitvány érzelem földre ne teperje; adj egyenes szívet, hogy azt semmiféle mellékszándék el ne görbítse, maga felé
ne hajlítsa, adj erős szívet, hogy azt semmi viszontagság meg ne törje; adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos
érzelem magához ne fűzhesse.
Adj, Uram, Istenem, Téged megismerő értelmet, Téged kereső buzgalmat, Téged megtaláló bölcsességet; add, hogy életem
Előtted kedves legyen, állhatatosságom téged bízvást várjon; és adj bizodalmat, mely Téged végtére átkarolhasson.
Add, hogy büntetéseidet itt a bűnbánat szellemében fogadjam, jótéteményeidet földi zarándoklásomban kegyelmeddel jól
felhasználjam, és örömeidet élvezhessem az örök hazában.
Ámen.
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ÉRIK A GYÜMÖLCS
Nyári könyvélményemet szeretném megosztani az Olvasókkal.
John Steinbeck Érik a gyümölcs című nagyregényét vettem elő
ismét a könyvespolc hátsó zugából; huszonöt éve, hogy olvastam
először, persze egész más szemmel, amikor angolul tanultam. Az
idő engem változtatott, a regényt természetesen nem, bár
mondanivalója az egymást követő nemzedékeknek talán lehet más
és más.
A szerző a kortárs amerikai nagypróza mestere, 1902-ben,
Kaliforniában született, a jóltermő (görögül Kalifornia – jól termő)
gazdag földön, ahová a regény több mint szerencsétlen szereplői
mind igyekeznek.
Steinbeck polgárcsalád ivadéka. Egyetemi tanulmányait nem
fejezte be, hanem hamar belevetette magát a mélyvizbe, alkalmi
munkákból tartotta fenn magát, és újságíróskodott, majd élményeit
regényeiben örökítette meg. Világhírűek az Egy marék arany, az
Egerek és emberek, Kedves csirkefogók, Az édentől keletre című
regényei, és az Érik a gyümölcs, mely a válságban vergődő ember
nyomorúságát rajzolja meg, a próza mesteri eszközeivel.
A harmincas évek gazdasági válsága kétségbeejtő nyomorba és küzdelembe kényszerített milliókat Steinbeck
hazájában is. Az Egyesült Államokban 1933-ban 17millió munkanélkülit tartottak nyilván, és a statisztika nem
beszélt mindenkiről, aki éhen halt az út szélén. Steinbeck saját élményei alapján írta meg az Érik a gyümölcsöt, ami
egy 30-as éveiben lévő fiatalembertől szinte hihetetlen nagyságrendű, érzékeny, megrázó, örök életre szóló
tanulságot hordozó műremek.
A regény címe a harag gyümölcséről (The grapes of wrath) beszél, az ötvenes években készült magyar fordítás
(Benedek Marcell munkája) Érik a gyümölcs címmel jelent meg, utalva talán a borzasztó nyomorból világszerte
kitörni akaró tömegeket meglegyintő szovjet álomra.
A világválság forrongó időszakának termése a mű, amely a mai nemzedék képzeletét is felülmúló valóság talaján
íródott: Steinbeck elé olyan kép tárult Oklahomában és Kaliforniában, amelynek lefestése miatt az írót hazájában
hazugsággal, kommunista fertőzöttséggel vádolták, bár az író 1936-tól 38-ig hónapokat töltött a földjükről elűzött s
az országutakon vándorló, hol itt, hol ott táborozó idénymunkások között, élményei tehát nagyon is hitelesek és
valóságosak.
A főszereplő családot, akik bérelt földön gyapotot termeltek, az eladósodottság és a gépesítés űzi el otthonából.
Nagytáblákon a bankok művelik meg a földet, a családi házat lerombolják, és a földönfutóvá tett nagycsalád, utolsó
dollárjain rozoga autót vásárolva, elindul a csábító nyugat felé. S velük emberek ezrei és tízezrei, mert nyugaton,
állítólag, van munka és ennivaló. Földönfutók modern kori népvándorlása! A gazdag és jóllakott vidék az éhes,
nyomorgó, jövőtlen tömeget természetesen ellenségesen fogadja, nincs is elég termés, melyet leszedhetnének, egy
gyümölcsösre százszor több a munkás kéz, a munkabérek aljas módon zuhannak. Nincs hely, ahol lehajthatnák e
hazátlanok a fejüket, razziáznak ellenük, bujdokolnak, beáll a hideg idő, és éhen vesznek, megfagynak emberek.
Ilyen a társadalom, ha nem igazság igazgatja. Beszélhetünk demokráciáról, ha a pénz az egyetlen úr. Persze, azóta
sokat változott, jobbá vált sok helyütt az országok berendezkedése, finomodott a demokrácia, nem lehet mindent
megtenni emberekkel. Papíron legalább. Mégis, tanulságos és megjegyzendő minden ilyen történet: mit tilos tennünk
– hamis haszonért a másik embert jövőtlen sorsra kárhoztatni, az otthont elvenni, az éhezőt az út szélén hagyni,
fülünket bezárni, ha bajba jutott kopogtat.
Nyolcvan év telt el, hogy Steinbeck e művét megalkotta, de a bankok okozta társadalmi válságok itt ólálkodnak,
tenyerelnek bele életünkbe most is. Pénzuralom, haszonelvűség, szabatosság mind ellenségünk. Tán nem is álom,
hogy másképp legyen. Érik a gyümölcs, reménykedjünk, a keresztény szeretet gyümölcse.

Koczka Tamásné
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IHLETETT CSELEKVÉS
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Taksonyi Csoportja 2003
februárjában alakult. Sok mindent valósított meg Taksonyban. Tartott előadásokat
jeles előadók közreműködésével. De látványos tevékenysége széppé tette a templom
környékét, amit sokféle létesítménnyel gazdagított. A Fő tér kialakításában is
tevékenyen részt vett. Milyen további feladatok várnak rájuk, ebben nyújtott
támpontokat a KÉSZ ORSZÁGOS KONGRESSZUSA, amelyen sok hasznos
gondolat hangzott el. Osztie Zoltán atya konkrét feladatokat tűzött ki a KÉSZ
csoportjai elé. Ezért ismertetem részben a kongresszuson elhangzottakat, valamint a
KÉSZ cselekvéstervét, amely Ihletett cselekvés címmel látott napvilágot.
KRISZTUSBAN VAN AZ IGAZSÁG. Ezzel a címmel tartotta a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége VIII.
országos kongresszusát a Parlamentben. Az országos kongresszuson több felszólalás is elhangzott.
Először Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének bevezető előadásából idézek néhány gondolatot. Előadásának
címe: Magyarországnak szüksége van a keresztény értelmiségre.
Mindnyájan ismerjük az értelmiség szerepének a társadalomban betöltött rendkívüli fontosságát és rendkívüli
fogyatékosságait is. Ismerjük az értelmiség szerepét abban, hogy a 20. században megmaradt és a 21. században is
megmaradhat a nemzet. Az értelmiség nagyon is hozzájárult ahhoz, hogy a diktatúrákat túl lehessen élni.
Mindnyájan ismerünk tanárokat, tanítókat, művészeket, tudósokat, akik gyakran az élet peremén élve, egy-egy
területen megtették a magukét. Tanítottak, gyógyítottak, óriási jelentőségű kulturális értékeket mentettek meg és
hoztak létre, közösséget szerveztek, és továbbadták a hitet. Ismerünk ma is ilyen értelmiségieket szerte a Kárpátmedencében és a világban.
Adjatok nekem egy fix pontot, és én kifordítom sarkából a világot – mondta állítólag Archimédesz, afölötti
örömében, hogy feltalálta a csigasort. Európa számára a fix pont, amely körül meg tudott fordulni, meg tudott
változni a világ, a kereszténység volt.
A kereszténység azt a kihívást állította elénk, hogy minden nap igyekezzünk megtalálni a helyes utat. A világon
egyedülálló módon beszél a szeretetről és a testvériségről, amikor azt mondja, hogy Isten előtt mindenki egyenlő.
Az ember nagyszerűségéről, amikor azt állította, hogy mindenki fontos az Isten számára, egyszeri és
megismételhetetlen. Az ember méltóságáról, amikor Isten képének és hasonmásának nevezte. A kereszténységre
szüksége van Európának, és szüksége van Magyarországnak.
A KÉSZ elnökének, Osztie Zoltán atyának az előadását ismertetem, amelynek címe:
IHLETETT CSELEKVÉS. A következő öt év prioritásai.
Ez az előadás meghatározza az egyes KÉSZ-csoportoknak is a feladatát, az elkövetkező években.
Az volt a szándékunk, – kezdte Zoltán atya –, hogy föltegyük azokat a kérdéseket, amelyek leginkább feszítenek
minket és a társadalom egészét, a mindennapokban küszködő állampolgárokat.
A jelenlegi politikai vezetést szellemében a magunkénak érezzük, és eredményeikre is büszkék vagyunk. Egyetkettőt ezekből:
Prófétai tett volt a Fidesz-KDNP pártszövetség részéről, hogy mert nemet mondani a pénzvilág urainak diktátumára.
Hogy az új Alkotmány a Himnusszal kezdődik.
Ismét prófétai tettel – a médiához, a „negyedik hatalmi ághoz” is hozzá mert nyúlni a magyar vezetés.
Ugyanakkor aggódunk is, mert érzékeljük magunkon és a környezetünkben élők hangulatán a rossz életérzést.
Aggasztó az elszegényedés ténye is. Egyenlőre nincs bizonyosság azzal kapcsolatban, hogy családjaink valóban
meg tudnak-e élni a mindennapi becsületes munkából.
Türelmetlenül várjuk, hogy az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvény megszülessék.
Továbbra is érzékeljük az elvándorlást, elsősorban a fiatal értelmiségiekét s ez nemcsak az orvostársadalomra
vonatkozik, hanem a különféle értelmiségi, sőt a nem értelmiségi szakmák képviselőire is.
Végül látjuk a munkahelyek bizonytalanságát. Bizony, sokan vesztették el közülünk is a munkahelyüket, illetve
kerültek úgy nyugdíjba vagy munkahelyükön kívülre, hogy annak módszere embertelen.
Ebben a környezetben kell beszélnünk arról, hogy mit jelent az igazság és az igazságosság. Az igazság Krisztus
maga. Ez számunkra megcáfolhatatlan alapelv. Ha nincs abszolút igazság, akkor a relativizmus feltartóztathatatlanul
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keresztülgázol rajtunk. Az igazságosság pedig azt jelenti, hogy az Isten által meghatározott rendben mindenki és
minden megkapja a maga helyét.
Ezután Zoltán atya a KÉSZ helyzetéről és feladatairól beszélt.
A kormányváltás előtt ellenzéki szerepet kellett vállalnunk, ami könnyebb volt számunkra, hiszen a magyar lelki
alkat szívesebben panaszkodik és kesereg. Most azonban új helyzet alakult a kétharmados többséggel, amelyben
továbbra is politikai pártok felett álló társadalmi szervezetként kell betölteni a magunk küldetését. Az alapításkor
megfogalmazott cél, az evangelizáció, nem változhat.
Lássuk most saját, belső gyöngeségeinket. És belső erőinket is fel kell mérni. Amikor utódot keres a helyi csoport
vezetője, de nem talál. A másik probléma, több településen tapasztalom, hogy nem igazán csapatmunka a helyi
KÉSZ-eseké. Márpedig hatékony munkát nem lehet egyedül végezni, csakis csapatban (teamben) lelkipásztorukkal
egyetértésben.
Létezik egy kommunikációs gát is, hiába a modern technika, egyesek ki sem nyitják a számítógépüket.
Boldogan tapasztaljuk viszont, hogy megjelent egy negyvenes éveiben járó nemzedék. A harmincéveseknek az
egzisztenciateremtés terheivel, a gyermekek nevelésével kell számot vetni.
Örömmel tapasztaljuk, hogy újabb csoportok alakulnak. Mutatkozik a társadalom igénye a KÉSZ-re. Elismernek
minket és tekintélye van szövetségünknek.
Kicsit előre tekintve a következő öt év prioritásiról is szeretnék szólni – mondta Osztie Zoltán atya.
1. A Kárpát-medencei egység építése. A történelmi régiók mindegyikébe ki akarjuk terjeszteni
kapcsolatainkat, a történelmi Magyarország egészébe.
2. Továbbra is vállaljuk a közéleti jelenlétet. A KÉSZ pártok fölött álló szervezet. Ám ott kell lennünk az
egyházi, társadalmi, és kulturális élet minden területén, s hallatni hangunkat, alternatívát jelentve a liberális,
dekadens környezetben. Valamint minél több egyéb társadalmi szervezettel keresnünk kell a kapcsolatot és
együtt dolgozni velük.
3. Meg kell találnunk anyagi lehetőségeinket.
4. A legfontosabb számunkra és figyelmünk homlokterébe kerül a következő időszakban a szakmai
műhelymunka. Ehhez kerekasztalokat és szakcsoportokat kell felállítanunk és megtalálnunk ezeknek a
felelős, tudós vezetőit. Ezek azért fontosak, mert hozzá kell szólnunk a társadalmi folyamatokhoz (tudósok,
barátaink, a Százak Tanácsa, a Batthyányi kör tudósai).
5. A helyi csoportokkal való együttműködés és egység újraerősítése.
6. Európa missziós területté vált, erről többször is szólt II. János Pál pápa, hiszen az elkereszténytelenedés,
sőt a hitvesztés, az istentelenség virágai lassan elburjánzanak. Létszükséglet tehát foglalkozni az új
evangélizációval, ez pedig tipikusan a mi területünk, a mi feladatunk is. Mit tehetünk tehát mi? Ahhoz,
hogy magyar egyházunk evangelizációs stratégiát dolgozzon ki, mindenképpen helyzetfelmérés szükséges.
Reprezentatív országos helyzetfelmérést kell végeznünk, amely nemcsak egyházi életünkre vonatkozik,
hanem közéletre, például a társadalmi szervezetekre, önkormányzatok helyzetére, a település közösségének
életére, sok szempontból. Ez valóban keresztény értelmiségi feladat. Ebből kiindulva lelkipásztori
evangelizációs tervre van szükség, hiszen ilyen nem létezik sem a magyar egyház egészére, sem az
egyházmegyékre, sem pedig egyházközségek többségére vonatkozólag. Hiába volt több egyházmegyében
zsinat, ezeknek a hatása, eredménye, gyakorlati következménye nem mutatkozik. Mert a jó stratégiát
nemcsak kigondolni kell, hanem végre is kell hajtani. Ez határozza meg következő munkánkat.
Összefoglalva három pontban:
1. Erősíteni kell a belső egységet és aktivitást, melynek eszköze régiónként megvalósuló találkozások
szervezése.
2. Végezni fogjuk a szakmai munkát szakértőkből álló csoportokban, konkrét kérdéseket megfogalmazva és
konkrét válaszokat keresve.
3. Végül az új evangelizációs stratégia készítéséhez országos helyzetfelmérést vállalunk.
Isten áldását kívánom a KÉSZ minden tagjára, minden munkaközösségére, csoportjára, gyümölcsöző munka legyen
a miénk! – fejezte be Zoltán atya felszólalását.
Kedves Olvasók! Gondolom, hogy nemcsak a KÉSZ tagjainak hasznos ezt a beszámolót elolvasni, hanem
Egyházunk és társadalmi életünk iránt érdeklődő minden embernek.
Szeretettel adom közre:

András atya,
a KÉSZ taksonyi csoportjának tagja
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KINEK A HAMVAI IS
FÉLELMET KELTENEK
Pillanatképek Nyirő Józsefről
„Régi idők öreg kopjafái alatt alussza álmát az én népem, mohos temetőkben,
vadvirágokkal takart padmalyos sírokban, szép madárszó mellett.
Itt járok közöttük, beszélgetek velük, költögetem őket, mert nem igaz, hogy négy
szál hitvány deszkával vége van mindennek. A sorsok nem múlnak el. Minden
holttest letett ruha, melybe a gyermek öltözik. A temető a soha ki nem alvó élet
álarca csak.
Egy az élet a föld fölött és a föld alatt. Fekete porból piros virág nyílik,
eltemetett gyászból új búbánat fakad. (…) Helyemet keresem a temetőnkben, és
olvasom a vén kopjafák történetét.”
Ezek a megható mondatok a kezdősorai Nyirő József
Kopjafák című balladisztikus novelláskötetének. A sors
kegyetlen fintora, hogy utolsó kívánságát is megtagadva
nem kerülhetett ősei közé sem a Házsongárdi temetőbe,
sem Székelyudvarhelyre, ahol a nagy magyarok között álló
mellszobra emlékezteti az arra járókat, milyen fontos az ő
népének a székely apostol, akinek porhüvelye hajléktalanként bolyongva várja, hogy megtérjen ősei földjébe. Tűz a
falun című írásának végén, mintha saját hamvainak helyét
keresné, baljós előjelként kérdi – „Ejnye, hol is lehet az a
sír?”
Ki is volt Nyirő József, akinek a személye ilyen vihart
kavart a politikában, hogy még a minden embert megillető
végső kegyeletet, a temetést is megtagadták tőle? Azon
már nem is csodálkozhatunk, hogy – mint történelmünk
során annyiszor – itthonról indult el a románok figyelmét is
felkeltő lejárató kampány a vörös emigráció köztünk élő
utódaitól.
A fiatalabb generáció talán sosem hallott Nyirő Józsefről,
hiszen az 1945 utáni – Takaró Mihály szavaival élve –
politikai és ízlésdiktatúra eltüntette nevét a magyar
irodalmi tananyagból, ahova az elmúlt húsz év liberális
kultúrpolitikája sem engedte vissza. Teljes élettörténetét és
munkásságát nem is tudjuk e néhány flekken bemutatni, de
ha felvillantjuk életének néhány pillanatképét, felelevenítjük egy-egy művének részletét, az sokat elárul az igazi
Nyirő Józsefről.
Papnak tanult. Édesanyja mély keresztény hitben nevelte, az ő ösztönzésére választotta a papi hivatást, melyet
felszentelése után a legtisztább hittel, lelkiismerettel,
odaadással és becsülettel teljesített. Ez a szolgálat szorosan
összefonódott szülőföldje és a székely nép szeretetével,
mindenekelőtti szolgálatával:
„A szürke fehérségbe eső horizont pereméről már ide
látszottak a falu faházai a hegyek aljából, odaragasztva a
Kárpátok sziklamellére, különös keleti formákban, mintha
Attila hunjai építették volna. Fenyők zöld zászlója lengett
fölöttük. A fűszálak esőcseppek alatt görnyedeztek, a föld
barna és ázott volt, mintha új emberteremtésre készítette
volna elő az Isten. Ezekből a sziklákból puhított, ebből a
sárból markolt fel engem is. Szinte átéltem saját
megteremtésemet. Ebből a völgyből áramló friss szél
szította fel az élet szikráját bennem, hogy ki ne aludjék. A
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talpamon át ennek a földnek erői költöztek belém. Amit
csak köröskörül látok, mindennek volt valami része a
megteremtésemben akár alulról jött, akár felülről, napfény,
eső, illat, felhő, köd képében. Az anyám és számlálatlan
elődeim testén át érzem velük a közösséget, a végtelen
magasságokba vezető tekintet sejtéses álmaitól kezdve az
el-harapott fű fanyar ízéig... És amire készülök, az oltár
előtt, csak a második primíciám. Az első ez, aminek
misztériumát végig érzem attól a pillanattól kezdve, hogy
az első székely virágot megpillantottam.
–Álljon meg, Álózi, hogy szakítsam is le!
Percek alatt bennsőleg kicserélődöm. Ezeket az embereket
most látom először, de mintha időtlen idők óta ismerném.
Mind testvéreim. Ha nem akarom is, szeretnem kell őket...
A sötétségbe vesző havasok erdői fölött villámlik... Ni, a mi
villámunk, a mi dörgésünk, a mi kutyánk, a mi madarunk, a
mi fáink, a r é g i felhőnk, drága vén napunk, minden a
mienk... Mintha forgószél kavarná bennem a szívet, olyan
nyugtalan és különösen boldog.
–Mindjárt, mindjárt megyek, Álózi! Csak előbb...
Csak előbb el kell mondanom első misémet mindennek, ami
körülöttem, fölöttem és alattam van... Csak előbb meg kell
áldoznom magamat értük, hiszen én csak értük lettem pap,
Álózi, nem a püspökök egyházáért, a fényes dómokért,
Róma világhatalmáért, hanem azért a kicsi fecskefészekért,
mit egy jóformán nevesincs, kis, testvértelen nép ide
ragasztott Kelet kapujára. Azért a dalért, amit az a
hegyoldalban dolgozó leány énekel, a mindenfelől rámbámuló életekért, a rongyokért, melyeket ezek a szegények
viselnek, azért; a füstért, ami ott az erdőben a sovány
vacsora hírét megviszi az Öregistennek. A lehulló
falevélért, amely azért esik le, hogy esztendőre búzaszem,
vagy egy tejcsöpp legyen értünk belőle...
–Mindjárt, Álózi!
… de előbb meg kell tanulnom új theológiámat: a
szegények, egyszerű, bűnös, megvert, árva székelyek
theológiáját, az ő életükét, melynek egyik orcája angyal,
másik orcája ördög…
–Mehetünk, Álózi.
Mehetünk nyugodtan, mert az én utamnak vége úgysem
leszen. Sok kocsi elporlik alattam, de én addig meg nem
állhatok, míg az én testem is valamivel magasabbra nem
emeli ezt a földet.
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– Mehetünk, Álózi. Az én primiciám megtörtént...”
1920-ban, nem akarván a román katolikus egyházhoz
tartozni, letette a reverendát, emiatt az egyház kiközösítette. Megnősült, malmot bérelt, később Kolozsvárott
vállalt újságírói állást, s nemsokára íróként is bemutatkozott „… erdélyi prózaíró tehetsége, magyar szellemisége
és egyedi stílusa vitathatatlan tények. Regényeinek,
novelláinak hitelessége, balladás látásmódja és eleven,
pezsgő nyelve nem hervadó értékei a hazai prózairodalomnak. Az 1920-as évektől meginduló írói pálya
töretlenül szárnyalt fölfelé, csak a II. világháború és az
1945-ös hazavesztés szabott gátat az írói pálya további
sikeres ívelésének. (…) A trianoni csapást követően
Magyarország és Erdély további sorsába elsősorban az
élvonalbeli írók csoportja: Kuncz Aladár, Kós Károly,
Reményik Sándor, Tamási Áron, Dsida Jenő és Nyirő
József lehelt életet, nélkülük az egész térség néma, idegen
tájjá dermedt volna, magán viselve a nyilvánvaló nemzetpusztulás visszavonhatatlan jeleit.” – írta róla Szeghalmi
Elemér az Új Ember honlapján.
1933-ban jelent meg kötetben az addig sorozatban
leközölt írásainak könyv alakja – talán leghíresebb műve –,
az Uz Bence, mely művel belevágott az eddig tőle távol
álló pikareszk regényformába is. A csavargó, a társadalom
peremén élő főhős kalandos történetei során leleményessége, furfangossága és vagánysága alapján boldogul. A
szatirikus hangvételű regények legismertebb alakja Tamási
Áron hőse, Ábel. Nyirő ezt szeretné folytatni, sőt célja,
hogy Uz Bence fölülmúlja Ábelt. Ugyanilyen híres Wass
Albert főhőse, Tánczos Csuda Mózsi, aki „góbéságával”
rendre túljár a román hivatalosságok eszén. Említeni kell,
hogy e népi hősök, kópék magyarországi alakja Tersánszky
Kakuk Marcija, aki időben is erdélyi társaik előtt járva,
mintát adhatott alkotóiknak.
1941-ben képviselőként a magyar országgyűlésbe kerül,
ekkor Budapestre költözik, és szerkeszti a Magyar Erő
című képes hetilapot, frontújságot. 1944-ben, a nyilas
hatalomátvételt követően is tagja maradt az Ausztriában
ülésező parlamentnek. Ennek nyomán éri a legtöbb vád,
úg yn evezett „po litikusi” ténykedésével kapcsolatban.
Nincs mit csodálkozni azon, hogy a magyar és a román
kommunisták – sok mindenki máshoz hasonlóan –
fasisztának nyilvánították, de az mégis döbbenetes, hogy
Hegedűs Géza A magyar irodalom arcképcsarnoka című
művében is háborús bűnösnek nyilvánítja több téves és
rosszindulatú adatot leközölve róla, de még felháborítóbb,
hogy internetes honlapokon, valamint lexikonokban, de
még a Magyar Elektronikus könyvtár honlapján ma is
Hegedűs Géza mondataival találkozunk:
„Papként a szeretet szószólója volt, hitehagyottként a
gyűlölködésé, politikusként és publicistaként háborús
uszító, tömeggyilkosságok felbujtója, háborús bűnös.
Emigránsként előbb a gyűlölet megszállottja, majd önostorozó bűnbánó, önkínzó megtérő, aki szerzetesként
önsanyargatással tagadja meg életét, művészetét. Nyirő
József háborús uszító, tömeggyilkosságok felbujtója,
büntetőjogi értelemben is háborús bűnös lett. Odatartozott
Szálasi szellemi vezérkarához. Még az emigrációban is,
Amerikában és Spanyolországban megjelent könyveiben is
ezt a szellemet próbálja igazolni.”

Krisztus fénye
Ténybeli tévedéseit, miszerint ilyen tartalmú könyvek
jelentek meg az emigrációban, illetve hogy szerzetesként
halt volna meg Madridban, az irodalmárok már cáfolták.
Lánya a következő szavakkal tiltakozott: „Szeretném egyszer s mindenkorra leszögezni, hogy apám nem volt nyilas,
soha semmi köze nem volt a nyilaskeresztes párthoz. Az
Erdélyi Párt képviselőjeként került be a parlamentbe és
minden erejével és törekvésével az erdélyi magyarság
ügyét igyekezett képviselni. (...)
Nem akarom apámnak a jobboldal irányába elcsúszott
magatartását tagadni, amely mindössze három évig tartó
politikai tevékenységét terheli, de tiltakozom az ellen, hogy
őt nyilasnak és fasisztának nevezzék, és tiltakozom a
hangulatkeltő kijelentések ellen, melyekkel a hatszázezer
magyar zsidó megrázó és embertelen sorsának és kétszázezer magyar katona pusztulásának a felelősségét Nyirő
József nyakába akarják varrni."
Hogy milyen háborús uszító volt, arról szóljon az a
részlet, amit önéletrajzi regényében találunk. A fiatal
paphoz frontharcosok jelentkeznek be gyónásra, de kiderül,
hogy csak az egyikük akar nyilvánosan gyónni. Ez az
egyház szabályai szerint nem lehetséges, ezért a pap
kimegy a sekrestyébe, miközben a katona társai előtt
megbánja bűneit, hogy „Uramisten! Teljes szívemből szánom és bánom, hogy örvendtem a háborúnak. Uszító
beszédeket tartottam, akit csak lehetett, a harctérre üldöztem, az ellenséget gyűlöltem, a lelkemben minden nap
elpusztítottam..." A katonák elmennek, és akkor a pap
megtörten rogy le az oltár elé, és sápadtan vezekel: „Úristen! Teljes szívemből szánom és bánom, hogy én is
örvendettem a háborúnak!” Később megdorgálták pacifista
prédikációi miatt, és megfenyegették, hogy hadbíróság elé
idézik „lázítás” miatt.

Az író
Pál Sári Dénessel,
akiről Úz Bence
alakját mintázta.
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Hogy lehetett-e fasiszta gyűlölködő? Bárth János néprajzkutató tanulmánya önmagáért beszél:
„Lélektanilag is finom, emberileg pedig éppenséggel megdöbbentő Bence muszáj-útonállása, kiúttalan dilemmája,
belső küszködése, ahogyan fejszét emel a rozoga szekéren
döcögő báránykereskedő zsidóra, ahogyan sápadt arccal,
könnyező szemmel visszaadja a sovány erszényt, s kiszolgáltatja magát Róth Sáminak. Ezzel a hatásos hangulatütemmel kezdődik a jelenet további sorsa: Bence a zsidó
jóságosan biztató szavára bevallja, hogy halott édesanyja
szemfedőjére kellett volna a krajcár: kezet fognak,
kibékülnek, a zsidó elbúcsúzik, majd később, míg Bence
fent jár a hegyormon, hogy sírt ásson anyjának, a zsidó
sírva, Ó Adonájt... énekelve, titkon odalopja a halott
asszony virágravatalára <a fajin finom szemfedőt.> Ez a
jelenetkomplexum olyan részlete a magyar prózairodalomnak, amelyhez hasonlót lelki rajz, hangulati finomság, hatáskeltő művésziesség tekintetében nem sokat találni
irodalmunk zsidó vonatkozású lapjain."
Benedek Marcell így méltatta: „A székely nép sorsa,
múltja, elhagyatottsága, emberi értékei az ő novelláiban
mutatkoznak meg először, az adomás népieskedéstől s a
felesleges, nyelvjárásbeli sallangoktól megtisztulva."
Regényei, mint az, Uz Bence, Az én népem, A sibói
bölény, Isten igájában, Madéfalvi veszedelem, stb. a magyar irodalom remekművei közé tartoznak.
A háború után a kommunista hatalom, mint háborús
bűnöst, kiadatását kérte a nyugattól. Nyirő mellett még
Dohnányi Ernőt, Muráti Lilit, Páger Antalt, Szeleczki Zitát,
Vaszary Jánost, Oláh Györgyöt, Milotay Istvánt, Wass
Albertet is kérték, de kiadatásukat a győztes hatalmak
elutasították. Az író 1949-ben minderre így reagált:
„...hogy idejutott Magyarország, önmagunkban keressük
az okot. A magyar öntudat és történelmi tisztánlátás
hiányzott otthon is és hiányzik sokakból, még most is. A
HAZA, a történelem, a Himnusz nem volt lényeg, élő
valóság a legtöbb emberben, hanem csak forma, külsőség,
jelszó, eszköz, térkép. Nem vallás, csak templomba járás.
Ugyanakkor minden importált, tőlünk idegen, ártalmas
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rendszerre, divatra, jelszóra, mozgalomra, minden téren,
gondolkodás nélkül kaphatóak voltunk. Olyan zöldséget
nem lehetett kiötleni sehol a földön, aminek követője ne lett
volna Magyarországon (…) A szociáldemokrata szociáldemokratább volt Marxnál, a kommunista, kommunistább
Leninnél. Magyarországért nem! De a nemzetköziségért
(internacionalizmusért) börtönt tudott szenvedni és
fanatikusan meg is halni érte..." (…) ’Europeer és
humánum’ otthoni megfogalmazásban és átélésben többet
ártottak Magyarország ügyének, mind sok csapás...”
Nyirő József az emigrációban visszatérhetett a katolikus
egyház kebelére. Szülőföldjére azonban nem. 1950-től
1953-ban bekövetkezett haláláig Spanyolországban élt.
Sírján a következő felirat állt:
„Nyirő József székely apostol. Escritor húngaró"
/ magyar író/
Még életében, 1940-ben megkapta Kós Károly és
Tamási Áron mellett a Corvin-koszorút, halála után 2002ben pedig a Magyar Örökség Díjat. Utolsó fohásza így
hangzott:
„Tégy velem, amit jónak látsz, de áldd meg ezeket a
magyarokat és minden magyarokat, fizess nekik bőségesen,
mindig rajtuk és sorsukon legyen a szemed, vezesd vissza
újra szép Magyarországba, az örömnek és békességnek
elveszett világába s mondd meg a búzának, hogy
kétszeresre nőjön számukra, tanítsd meg a madarat nekik
dalolni, törüld le a pusztulás, szenvedés és halál ítéletét a
homlokukról, ne engedj egyet is elveszni közülük,
aranyként csengjen a drága anyanyelv ajkukon, virágozzanak ki nagy magyar erények, és erdők fái, szűnjön
meg minden igaztalanság és áldás fakadjon számunkra
minden elejtett vércseppből és verejtékből.
Értük legyen minden gyötrődésem, és elviselni négy
embernek is sok szenvedésem… Ha testemet nem is, de
legalább lelkemet vidd haza a házsongárdi vagy az
udvarhelyi temetőbe, vagy terítsd le az áldott földön, hogy
attól is nőjön a fű, szebbüljön a világ…”
Kérjük Istent, hogy szavai meghallgattassanak…

Gáll Sándor

Két novellát szeretnénk közreadni a székely apostoltól. Két hangulat, ugyanaz a világ. A szülőföldjét szerelemmel szerető,
népét minden piciny porcikájáig ismerő íróember vallomásai.

Nyirő József: BOSSZÚ
Az örvénylő bogáréletet hirtelen szél fújja el az űrből, a
havas rejtélyes mélységeiben egyszerre elhallgat minden és
kialszik a világ. A virágok, a finom kis ékszerek becsukódnak, a hegyek orma esőbe burkolódzik, majd a fák
harsogni kezdenek, por és száraz levél fergetege táncol. A
fecske viharmetsző szárnnyal szembevág a fergeteggel,
belerepül nedves szájába. Sohasem fog visszatérni. Jó éjt
kicsi fecske! …
Az erdők alatt az üres karám mellett áll az „úr”, Both Áron.
Meredten, lobogó haraggal nézi a legsötétebb eget, mintha
korbáccsal várná maga elé a vihart. Ökörgulyája fennrekedt
a havason, ahol már dühöng a vihar. Ott fog pusztulni az
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ítéletidőben, melynek szelétől is kicsinyek lesznek a
völgybe szorult kalyibákban az emberek, mint a megijedt
szív. Csak akkor könnyebbedik meg az úr, amikor látja,
hogy végre a tetőn szarvas, fehér alakok törnek ki a setét,
vizes felhők szélén dübörögve. Három ázott kuvasz érkezik
elsőnek. Oda se néz az úr, míg a kalimpáló bottal, futva a
csordás meg nem áll előtte:
– Uram! … Uram! … – hebegi.
Both Áron gyilkos nyugalommal rásötétedik:
– No, Simon, itt vagy?
Az emberi alak félelmében siet a szóval:
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– Egy sem hiányzik, uram! Nincs semmi baj! Nincs semmi
baj!
– Így vigyázol a jószágra, gazember!
– De uram!
Többre nincs ideje. Az úr belemarkol a rongyos emberbe,
megöklözi, megalázza és eldobja magától, aztán büszkén
felpattan lovára.
A görbe csordás, az éhségtől, betegségtől gyenge,
nyomorult embersalak ösztönösen, négykézláb félremászik
a sárban. Hegyes, szürke fejéből kivillognak apró szemei,
csepegő orravérét véres folttá mossa az eső az ingén.
Többször kinyitja, becsukja a száját, de hang nem jön ki
belőle. Végül azonban morgással kezdődő hörgés, rekedt
káromkodás szakad ki belőle. Mozdulatlan fekszik a
földön, későre felkel és olyan, mintha ördögöt idézett
volna.
Az eső után hideg lesz. Tempósan tüzet gerjeszt és
összebúvik mellette. Orra sajog és görbült háttal füröszti
fejét a tűzben, mintha őszes haját a penésztől szárítaná.
Ősemberi módon saját gondolataival beszélget:
– Ne tűrd, Simon! … Öld meg!
– Félek!
– Ne félj, Simon! Éjjel a kés nem villan, vér nem látszik,
sikoltásnak nincs gazdája…
Lábai aprón reszketnek, mint a kutya ina a hidegben,
merev fejbőrén szikrák pattognak, de orra és fülei hidegek,
mint a beteg baromé.
– Nem merek!
Óvatosan hanyatt dől a bundán, a bosszú újra kötözi izmait
és jóleső friss vért önt testébe.
– Változzam akármivé, ha meg nem teszem!
Lassanként éj lesz. A jószág elnyugszik. A pásztor újra
tüzéhez ül és gyenge, száraz vacsorát eszik. Egyik kuvasz
lábaihoz csúszik és felpillog a tippadt, sárszínű kenyérre.
– Kusti! Vessz meg! ...
A bicsak megáll a kezében és felugrik:
– Hátha megveszne a kutya? …
Olyan kielégítő gondolat ez, hogy ülve nem bírja
elviselni… A kutyák a szomjúságtól, vagy a fogfájástól
szoktak megveszni… Meg fogja kötni az ebet és szomjan
kínozza, míg megdühödik… Aztán ráereszti az úrra. Így áll
bosszút.
– Kucu ne! Nenene!
Az eb ragyogó szemekkel símul. A pásztor láncot kerít és
durván nyakon ragadja az állatot. A közelben kiszáradt
vackorfa áll, koronáját már letördelte tűznek. Ehhez az
árnyéknélküli fához vonszolja a kutyát, megláncolja és
bőven megeteti. Vad örömmel a fellegtelen égre néz:
– Olyan forróság lesz holnap, hogy az Isten is beleizzad!
És ez az istenizzasztó forróság akadálytalanul fogja érni az
ebet, míg a velő felforr csontjaiban, a vér kábult táncot jár
ereiben, minden szőreszála pokoli hőt lehel és még jobban
kínlódik, ha a harmatot nyalja éjszaka.
– Várj csak! – rázza ökleit az ég felé.
Indulatát vér futja alá, mint a tehetetlenre kötözött bivaly
szemeit.
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– Ki tehet róla, hogy a kutya megveszett, s összemarta! –
kacag a vackán a tűz mellett. A karámban álmukban
mozduló ökrök nyakán fel-felver a kolomp és Simon
boldogan alszik el. A tűz egy ideig megvilágítja arcán az
ütések helyét, aztán az is leszakad.
A következő napon még mohón kapkodta el az eb a neki
dobált falatokat, de csakhamar izgatottan vinnyogni
kezdett, láncba harapott fogakkal küszködött és elviselhetetlenné vált őrjöngő panasza, valahányszor a nap megjárta fölötte pályáját. Erőtlen lábain előre görnyedt és
megdöbbentően szomorú volt. Éjjelenkint lankadt zöldben
égtek szemei. Társai nekiestek és marták, verték azzal a
különös állati ösztönnel, amely nem tűri meg fajában a
senyvedtet.
Simon élvezte, figyelte, a kutya apadó életerejébe mártotta
bosszúját és leste, mikor jelenik meg az állat habzó
szájában a halálcsira.
Végre!
Az állat fekete orrlyukain letörülhetetlenül csöpögni
kezdett a sötét rubinvér, összerágott nyelve több üvöltésre
képtelen volt, máskor ragyogó, fehér bundája szennyes,
sárgás, izzadt, csapzott, kócos, szegény lett és farkát lábai
közé csapta. Ekkor úgy vélte, hogy itt a pillanat.
Mámorában semmire se gondolt, csak a fehér fogakkal
kirakott véres kutyaszájra.
Leüzent a faluba az úrnak.
– Jere ki, uram, mert nagy baj van!
Both Áron lóháton, vágtatva jött.
A csordás messziről meglátta.
– Jere csak, jere! – lihegte.
Néhány lépésre volt már csak az úr.
– Mi baj, Simon?
Az embert elforrósította a mámor, a pillanat gyötörte, a
félelem kiverte, arcát dörzsölte kéjesen, mintha valami
drága, ritka folyadékkal mosakodnék. Kábultan morogta:
– A kutya! … A kutya… Rád eresztem!
Földre szegzett karral, félig öntudatlan oda botorkált az
ebhez, léptei inogtak, háta borsódzva fázott, s harapásnak,
vérnek, ütésnek, dühödtségnek álomképe táncolt előtte,
mintha lángoló fátyolon át nézne.
– A kutya! … A kutya…
Az ebuszítás hatalmához makogva kereste a szavakat, hogy
a halálos harapáshoz erőt diktáljon.
Both Áron rémülten félretolta.
– Vigyázz! Hátha veszett!
Az eb kirúgott lábakkal az oldalán feküdt. Csattogó
fogakkal kapkodott levegőért.
A férfi fölébe hajlott a pisztollyal. A dörrenés kurtán
megrázta az állatot, s csendben elsímult. Utolsó pillantása,
mit ráemelt, úgy maradt nyitva, mintha a megismerés
pillanatában pontosan megértette volna az emberi
szándékot.
A csenevész, rongyos csordás, ez az eltenyészett félbarom,
kinek teher és szégyen a léte, ez a dudvák közül előmászott
torz nyomorúság most szembe fordult az úrral, homlokon
verte sajátmagát és veréstől foltos, dagadt, sebes ábrázatát
odatárta:
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– Most ide lőjj, uram, mert én haraplak meg! … Lőjj, mert
esszeráglak!
– Mi lelt, Simon? ... Simon fiam, térj magadhoz!
Döbbenten vizsgálta, tébolyult-e az ember, vagy az eb
harapta meg.
A csordásnak már könnyek vegyültek káromkodásaiba.
– Siess, idelőjj, ahol megverted! …
Egyszerre kínos-világossá vált minden az úr előtt.
Szánalom és bánat ébredt benne. Szégyenkezve tünődött,
mivel riaszthatná el a fekete madarat az ember fejéről.
Az elkínzott csordás meggörnyedt, szederjes száján elhalt a
beszéd, tehetetlenül szenvedett.
Az úr hozzálépett:
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– Engedj meg nekem, Simon! – nyujtotta kezét. – Feledd
el, Simon!
Az ember egyszerre sárga lesz, mintha viaszpohárból ivott
volna. Reszketve ragadja meg az úr nekinyujtott jobbját az
ő földtől piszkos, repedt, bütykös, vértelen parasztkezével.
A másik felhúzza a földről, melléhez támasztja, emberré
gyámolítja. A csordás sóhajtva condrájába törülközik.
– Vallani akarok, uram!
– Előbb üljünk le, Simon!
Leülnek egymás mellé a juhászbundára és beszélnek
egymáshoz. A bunda úgy fénylik alattuk, mintha az Isten
bárányának aranygyapján ülnének mind a ketten.

FAJMALACOK
Két koszos yorkshiri malacot vettem alkalmilag a kőhalmi
vásáron, hogy legyen ami turkáljon az udvaron. A volt
gazdájuk, egy térdigcsizma, füligkalap mirkvásári szász az
istrángot, amellyel a hátsó lábuk meg volt kötve, a
markomba nyomta és ott hagyott. Csak ezután jutott az
eszembe, hogy nincs szekerem, amivel hazavigyem, vonatra pedig nem ültethetem. Hozzá köthetném egyik villanyoszlophoz, míg keresek valakit, de addig ellopják.
Szerencsére az Isten odahozta Pólya Jóska szomszédomat,
s mivel ostor volt a kezében, nem tagadhatta le, hogy
szekérrel jött. Mikor meglátott, akkorát kacagott, hogy a
hasa egészen megfájdult tőle.
– Mi a sújt csenál, tekéntetes úr? Miféle rusnya békákat
árul?
– Árulja a fene, Jóska. Hirtelen elmene az eszem, s
megvevém őket. Most nincs, amivel hazavigyem.
– Tegye a zsebibe őket! – mulatott Pólya Jóska. – Még el
es alusznak benne, míg hazaér.
Figyelmesen megszemlélte a malacokat, s rájuk köpött.
– Pü, meg ne igézlek! Szen ezeket maga orrba verte.
Egészen a homlokikba tűrődött az orrik. Ó, hogy a
tűzlángja vesse fel csóré ártánjait! Példa két állat! Tudja
mit ajállok?
– Mit, Jóska?
– Szép leptiben hajtsa el a szabóhoz, s varrasson gúnyát
reik! Az éccaka megfáznak.
– Ne tréfáljon, Jóska, hanem forduljon erre a lovakkal, s
hányjuk fel a saroglyába!
– Fel nem tenném semmiért a szekeremre! – tiltakozott
jókedvűen az ember, de csakhamar jött is a szekérrel és
már messziről kiáltott:
– Takarja le valamivel, nehogy a lovak meglássák, mert
mind a kettő csikózó, s még meg találják csudálni!
A szekérkasban egymás mellé húzódott a két rózsaszín
malac és egyet sem viccsant. Útközben elmesélte Pólya
Jóska, hogy az ügyvédekkel volna valami baja, s nem
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ártana, ha én is szólnék valamit az érdekében, amit meg is
ígértem.
– De ismernem kellene az ügyét, hogy tudjak hozzászólni –
tapogatóztam.
Pólya Jóska elkomorodott.
– Elég cudar ügy! … Válok az asszonytól.
– Elment magának a szép esze? – rivallok rá.
– Az ezután válik meg – legyezi a lovait az ember.
– Ha meghót volna, még a kicsi körmeivel is ki kellene
ásnia, amilyen szép, ügyes asszony a maga felesége!
– Hallod-e, Sármány? – rikkant oda büszkén a lovának
Jóska.
– Miféle szamárság miatt kaptak össze?
– Jól es mondá. Szamárság… Hogy nem fiú lett, hanem
leánka… Már a gyermek, aki született, tudja-e? … Hirtelen
mérgű ember vagyok. Én biza ágyastól feltettem az asszont
a szekérre, s hazavittem az anyjához. Nem hiszem, hogy ne
hallotta volna.
– Hallottam valamit.
– Hát ezért. Holnap kéne, hogy legyen a tárgyalás.
– Az nem megy olyan könnyen. Ki az ügyvédje?
– Zoltány úrfi.
– No, majd érdeklődöm nála.
Közben megérkeztünk a malacokkal a fogadóba „Tajfel
úr”-hoz. Azért Tajfel úr, mert ez a szójárása, hogy: – „Ich
bin ein armer Teufel.” Ami pedig egyáltalán nem igaz,
mert akinek olyan bora van, mint neki, az nem szegény
ördög. Különben rendes vendéglő, külön színnel a
szekereknek, külön a masináknak. Szoba is kettő van: a
korcsoma, s az „étteröm”. A népeknek egy ügyes ropogós
falusi leány hordja az italt, az uraknak „kisasszonyuk” van,
de akinek pénze van, az éjfél felé megszokta cserélni ezt a
két „virágot”.
– Mikor indulunk haza? – kérdezem a szekeresemet, hogy
ahhoz tartsam magam.
– Csak végezze a dolgát!
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Amíg a különböző megbízatásoknak eleget tettem, már
estére hajlott az idő. Csak a Tajfel úr kapujában jutott
eszembe, hogy a Pólya Jóska dolgát teljesen elfeledtem.
Majd mondok neki valamit, vigasztalódom, különben is
miért avatkozzék az ember a más családi ügyébe. Csak úgy
szemmel megállapítom, hogy a lovak ropogtatják a szénát
az „állás” alatt, tehát nem hagyott itt az én emberem.
Hirtelen falok valamit, hogy legyek készen, ha indulunk.
Le is telepszem egy kis kerek asztalhoz. Tajfel úr
előzékenyen és mosolyogva siet oda.
– Kit látnak szemeim! – mondja németül és mindjárt
beszédbe elegyedünk.
– Úgy látszik, megint a nemzeti párt jön – véli Tajfel úr.
– Jöhet akárki! – legyintek apatikusan a politikára.
– Ja, wir Minderheiten! – sóhajt Tajfel úr és bort loccsint,
míg elkészül a vacsora.
Éppen azt fejtegetjük, hogy lesz-e infláció, mikor nyílik az
ajtó, s béduvad rajta Pólya Jóska a feleségével, a saját és
ellenfele ügyvédjével. A válóper tanúi is elékerülnek.
– Tessék, tessék! – nyitja a külön szobát Tajfel úr.
Jóska mellém orozkodik és boldogan megdöfi az
oldalamat.
– Kibékülénk!
– Okosan tették! – dícsérem.
– De csak most az egyszer! – kottyant bele az asszony. –
Ha még egyszer úgy talál csinálni velem, nincs az a
vagyon…
– Akkor költözzék hozzám! – mondja gavallérosan az
ügyvédje.
– Netene! – büszkélkedik Pólya Jóska.

Krisztus fénye
Neki ülünk a békevacsorának.
A fiatal piros-ropogósra sült malacpecsenye kitűnő,
küküllőmenti bor mellett éltetjük az „új párt”. Éjfél körül
még köszöntőt is mondok rájuk. Tetszik. Hogyne
tetszenék. Pólya Jóska is, Tajfel úr is ragyognak a
megelégedéstől. Alig akar szétoszlani a társaság.
Szerencsére az egyik ügyvéd után küld a felesége, mire a
másik ajánlkozik, hogy „vállalom a képviseletet”.
– Ne menj!
– Maradjon, doktor úr! – bíztatja Pólya Jóska is. – Úgysem
válok el soha többet az életben.
Az asszony szerelmesen dől hozzá a melléhez, s azalatt az
ügyvéd megszökik.
Fene tudja, hány óra lehetett, mikor felültünk a szekérre…
Már a falu végén jártunk, mikor felzökkentett a szekér a
szundikálásból. Akkor jutottak eszembe a malacok. Mint
gondos gazda hátranézek a saroglyába, s akkor látom, hogy
malacnak híre-helye sincs.
– Hó, Jóska! Baj van! … Ellopták a malacokat!
– Lopták a fenét! – morog hátra Jóska. – Nézze meg jól,
mert ott kell, hogy legyenek!
– Itt nincsenek! – matatok a setétben.
Az asszony teszi magát, mintha aludnék, Pólya Jóska pedig
kuncog az ülésen.
– Nem es lehetnek, mert az este megevők őket! …
– Megettük?
– Azokat meg! … No ne búsuljon, majd ellátom én a
tekentetes urat malacokkal… Gondoltam, mért kacagtassa
magát az egész faluval két ilyen példa, tetves malac
miatt…
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A Dunaharaszti Kálváriakápolna felújításának ütemterve
2012. június 11. – 16. Kápolna kiürítése: padok, kegytárgyak biztonságos helyre szállítása. Árammérő óra telepítése.
június 18. – 30. Tető- és födém bontása, vakolat leverése. Kőműves munkák: vb. koszorú építés.
július 02. – 20. Tetőépítés, tetőfedés, födémépítés.
július 23. – augusztus 15. Villanyszerelés, lakatos munkák, vakolat javítások.
augusztus 27. – szeptember 08. Festés, takarítás. Kápolna átadása
Frankovits Ferenc és Mészáros Ernő építészek,
a Kápolna felújításának és újjáépítésének műszaki vezetői

A megújuló Kálváriakápolna látványterve
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Kálvária-kápolna Dunaharasztin
Kálvária
A Kálvária-kápolna Dunaharaszti és Taksony határán elhelyezkedő szakrális épület. Maga a Kálvária-domb egy a szél
által összehordott homokbucka, amelyet közel 50 hektáros buckás erdő övez. Ez Dunaharaszti déli részének legmagasabb
pontja (110 m), szép kilátással a Csepel-szigetre. Közelében folyik a Duna-Tisza csatorna. Növény és állat ritkaságai
kivételes helyi értéket képviselnek, melyeket helyi védelem alá kellene helyezni. A két település történeti, egyházi
emlékéhez tehát szorosan hozzátartozik táji környezete is, amit az épített környezethez hasonlóan óvni kellene.
A kápolnát a Szent Kereszt tiszteletére szentelték. E templomtitulus hazánkban már természetesen a középkorban jellemző
volt, azonban a barokk korban terjedt el igazán. A kálvária szabad térben, legtöbbször magaslaton – a Golgota hegyére
emlékezvén – felállított architektonikus és képzőművészeti együttes. A domb tetején álltak a keresztek és a kápolna, ide
vezettek a keresztút állomásai, a stációk. Itt a haraszti kápolnánál a domb tetején felállított három feszület és a kápolna
szólította a hívőket lelki zarándokútra. A keresztút állomásai minden bizonnyal a kis kápolna falain belül voltak, ahogy
ma is az oldalfalak belső oldalán látjuk ezt. Az első szabadtéri kálváriák a 15. századból származnak, majd a 17-18.
században számos emlékük létesült a katolikus hit messziről látható tanúiként. A sokféle elrendezésű, típusú kálváriák
leglényegesebb sajátossága a tájban való elhelyezésük, ezért is igen fontos a táj eredeti felszínének, környezetének
megtartása.

Írott források és szóbeli hagyomány
A haraszti Kálvária-kápolnáról az első történeti adatokat a Historia Domus, illetve canonica visitatio tartalmazza. Stolcz
József pesti polgár építtette faragott kövekből, szobrokkal 1762-ben, Bier András plébános idején. Az alapító a Kálvária
karbantartására 200 ezüstforintot adományozott. Örököseinek kellett volna a kápolnáról gondoskodni, ám utóda, Stolcz
János ennek nem tett eleget.
A templom alapításáról több szóbeli legenda is fennmaradt. Egy peregi földesúr emeltette volna a templomot hálából
sóskúti mészkőből, mivel családjával együtt a hatalmas viharból megmenekült ezen a helyen 1760 tavaszán. Később a
haraszti és taksonyi németajkú lakosok kőkeresztet állítottak.
A szobrok már 1777-ben rossz állapotban voltak. 1785-ben XIII. Kelemen pápa teljes búcsút engedélyezett a Kálváriának,
tehát rendszeresen miséztek benne. A pesti polgár alapítványához Ráhner Ferenc, dunavarsányi bérlő apjával, Mátyással
együtt 250 forintos utalványt csatolt, és a haraszti plébániatemplomnak írásbeli kötelezvényt adott erről. Eszerint a
plébános minden évben köteles az összeg kamataiból énekes misét mondani a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén
és a nagyböjt péntekjein. 1807-ben a kápolnát a keresztekkel együtt renoválták (450 forint).
Az 1828-ban készült, a Laffert család által készíttettett színes gazdasági térképen is jelölték a taksonyi út sarkán a papi
földeknél a kálváriát kis kápolnájával.
A kápolnához és környékéhez egy 1848 szeptemberi helyi hagyomány is kapcsolódik. Amikor Jellasich horváth bán
hadserege átlépte a magyar határt, hogy elfoglalja a magyar fővárost, leverje a magyar forradalmat, akkor Kossuth Lajos a
magyar forradalom megmentésére alföldi toborzó körútra indult. Hazafias lelkesítő szavára a népfelkelők százai, ezrei
vonultak a Duna-Tisza közén a Dunántúl irányába, hogy megállítsák az ellenséget. Dömsödtől Harasztiig népfelkelő
osztagok vártak a Dunán való átkelésre. Állítólag néhány napig mintegy 800 népfelkelő várakozott a Kálvária-dombon.
Bár a Dunán való átkelésre nem került sor,
mert Jellasich seregét a Móga János vezette
magyar néphadsereg Pákozdnál megállította és
így már nem volt szükség az itt állomásozó
népfelkelők átkelésére. Ez az esemény
nemcsak történeti hagyomány, de a történeti
hitelességnek megfelel.
Sajnos 1944 őszén aknatalálat érte a Kálváriadombot. Ekkor megsemmisült a kis templom
huszártornya, tetőzete, falainak egy része, és a
keresztek. A kápolna hosszú évtizedekig
romosan állt, míg Domokos Tibor és villamosmérnök bátyja, Viktor saját költségükön és
munkájukkal lényegében az eredeti falak
felhasználásával ismét felépítették Isten dicsőségére. A falak nagyjából a hajóban elhelyezett
két szoborfülke vállvonaláig értek. Ez látható
azokon a fényképeken, amelyen Domokos
Tibor látható munkálatok közben. A kápolna
tornyát nem építették újjá. Domokos Tibor nem
volt ferences szerzetes, ám szoros kapcsolatot
A Kálvária-kápolna vakolatlan főhomlokzata
a Domokos-féle újjáépítés után, a bejárathoz vezető lépcsővel
tartott fenn a ferencesekkel, akik egyébként a
keresztúti ájtato sság okat elsőként kezdemé-
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nyezték és széles körben terjesztették. Domokosék áldozatos fáradozása eredményeképpen 1985 nyarától miséznek újra a
kápolnában, az építkezéseket az 1970-es évek közepén kezdték meg. 1988 nyarán Mihályi Márton, dunaharaszti lakos
keresztet állítatott az elpusztult keresztek helyére. 1992-ben az országúttól a kápolnáig vezető beton lépcső is elkészült.
2007-ben a vakolatlan falakat a Váci Egyházmegyei Ifjúsági találkozó előtt, bevakolták, ekkor sárga színezést kapott. Az
ifjúsági találkozó résztvevői az erdőn keresztül érkezvén keresztutat végeztek, amely a dombon álló feszületnél fejeződött
be. Majd a kápolna történetét Dr. Sárospataki György ismertette meg a zarándokokkal.

A 18. századi és a mai kápolna
a képi források tükrében
A mai kápolna, melynek főhomlokzata az 510-es út
felé néz, tehát alapformáit tekintve nagyjából követi
az egykori késő barokk, 1762-ben emelt istenházát.
Maga az épület igen egyszerű megjelenésű; ma szinte
minden díszítést mellőz, hiszen a II. világháborúban a
külső részletformái is elpusztultak.
Csupán közel 100 éves fényképfelvételek és képeslapok vallanak egykori fényéről. Ezen alapvető képi
források szerint a kápolna egyhajós, szabadon álló
épület volt. A hajóhoz keskenyebb, egyenes záródású,
téglányalakú szentély illeszkedett.

A Kálvária-kápolna
a 20. századi pusztulás előtt

A Kálvária-kápolna mai állapota
A szentély mögött – a domb legmagasabb pontján – három kőkeresztet emeltek: Krisztusét és a két latorét. A felvételek
alapján elmondható, hogy középen, Krisztus keresztje alatt körplasztikaként siratók álltak (általában Mária, Mária
Magdolna és János szobrai). Krisztus feszülete és a jobb lator keresztje (Krisztus jobbján) között még egy sirató alak
szobra látszik. Az egész kompozíciót hátulról alacsony mellvédfal övezte.
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A képi forrásokon a templom főhomlokzata látható kissé a homlokzat síkja mögé helyezett huszártornyával és déli oldalhomlokzatával. A homlokzatok természetesen
vakoltak voltak. A főho mlok zat
alsó szintjét, a tagozott főpárkányig
talán kompozit fejezetű pilaszterek
(két pilaszter a bejárat mellett és
egy-egy sarokpilaszter) osztották
három axisra. A kápolna bejárata
egyszerű sz alag kere te s, egyenes
lezárású, kétszárnyas kapu volt,
ahogy ma is. Felette alacsony félköríves lezárású, szalagkeretes
ablak nyílt könyöklőpárkánnyal.
Ennek formáját követi, minden
rész le tformá t elhagyván a mai
rácsos homlokzati főablak.
A két szélső tengelyben egy-egy
A templombelső mai nézete a szentély felé
félköríves,
szalagkeretes fülkét
építettek, eredetileg minden bizonnyal szobrokat terveztek ide. Erre utal a mai főhomlokzat egészen egyszerű fehéren
hagyott falfülkéje. A pilaszterek és a nyíláskeretek a falfelülettől eltérő színűek voltak. A főhomlokzat mai oromzata a
barokk formákat imitálni próbáló íves, megtört lezárás; egyetlen dísze a két sarokváza. A képeslapok tanúsága szerint
eredeti főhomlokzata a főpárkány felett íves szegélyű oromfallal folytatódott, középen szalagkeretes körablakkal, felette
füzéres, annak középtengelyében lecsüngő dísszel. A hagymakupolás torony négy oldalát az oldalhomlokzatokénál díszesebb keretezésű négy harangablak törte át. A barokk zsindelyes tető hajlásszöge természetesen meredekebb volt, mint a
mai torony nélküli, vörösre festett bádog tetőzet hajlásszöge. A két oldalhomlokzatot egy-egy talán kompozit pilaszter
tagolta és egy-egy egyszerű félköríves ablak.
A templom hajóját sík famennyezet fedi, amelyen latin kereszt látható, utalván a titulusáéra. A szembemiséző oltár mögött
a keskeny szentélyben volt a szentsír egykor. A templom padjai egy ferences templom altemplomában voltak, és állítólag
a felrobbantott Regnum Marianum templom belső berendezéséhez tartoztak. Ezeket is Domokos Tibor hozatta a kápolnába. A templom berendezési tárgyai a 2000-es években megfogyatkoztak a sorozatos betörések miatt, ezeket később
pótolták. mindenesetre a legjelentősebb templomi berendezési tárgyként a padok említhetők. Mára a templombelső is
felújításra szorul.
2012-ben – a Kálvária-kápolna 250 éves évfordulóján – megépülhet az elpusztult torony helyett az új torony, amely az
építészeti tervek szerint a Domokos-féle újjáépítés főhomlokzati elrendezését magában foglalja. A leendő főhomlokzat az
eredeti, barokk oromzati lezárást és a torony elrendezését is követi. Természetesen az eredeti épületdíszítés nem kerül
rekonstruálásra, hiszen a képi források csak nagyvonalúan adnak erről felvilágosítást.
N. Tóth Ágnes
művészettörténész
Felhasznált irodalom, források
Canonica visitatio, 1841. október 20.
Dr. Dán Gellértné: A Kálvária-kápolna története. In: Koczka Tamásné Nagy Angela - Láng András szerk.: 100 éves a
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Domokos Tibor az 1848-as eseményekről, Tóth Sándor szóbeli közlése
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Az „Egyházközségi önkéntes hozzájárulásról”, régi nevén az „Egyházi adóról”
Dunaharaszti Szent István Római Katolikus Főplébánia
2330 Dunaharaszti, Fő út 71.
A Dunaharaszti Szent István Római Katolikus Főplébániához tartozó kedves hívek, évente rendszeresen támogatják
anyagiakkal is egyházközségünk működését. A valamikori egyházi adó „beszedése” egyházi adószedőkön keresztül,
személyes megkereséssel történt. Az évek alatt, megfogyatkozott a segítő önkéntes adószedők létszáma, és volt
olyan terület az egyházközségben, ahová nem jutottak el személyesen. Ekkor határozott úgy az akkori képviselő
testület, hogy megpróbálja bevezetni a „csekkes” rendszert is, párhuzamosan a még meglévő személyes
megkereséssel. Jelenleg az „Önkéntes hozzájárulás” befizetése történhet csekken, amelyet a templomban
kihelyeztünk az újságok mellé, illetve az elmúlt évben címlista alapján igyekeztünk minél több helyre becsöngetve
személyesen, illetve a postaládába bedobva eljuttatni kedves híveinkhez. A befizetés történhet banki átutalással a
„Dunaharaszti Római Katolikus Főplébánia” alábbi számlaszámára:
11742180-20075426
A befizetés készpénzben nyugta ellenében is teljesíthető a „megszokott” módon, egyházközségünk segítő tagjainál,
az önkéntes adószedőknél, akik már a 2012. évben is elkezdték munkájukat. A Főplébánián a fogadó órák
alkalmával, illetve a sekrestyében a szentmisék után is lehet az egyházközségi hozzájárulást rendezni.
Az egyházközségi önkéntes hozzájárulás mértéke immár több éve 2400,- Ft/év családonként, özvegyeknek és
egyedülállóknak 1.200,- Ft/év.
Isten fizesse meg sokszorosan a kedves híveknek a támogatásokat egészségben és kegyelmekben! Kérjük, hogy a
2012. évben is támogassák anyagilag egyházközségünket lehetőségeikhez mérten, hiszen ebből a pénzből tudjuk
fenntartani és működtetni épületeinket és finanszírozni rendezvényeinket. Köszönjük támogatásaikat, amellyel
könnyítették a közüzemi díjak kifizetésének terheit, segítették templomunk állagának megóvását. Kérjük továbbra is
segítőkész támogatásukat.
Dunaharaszti, 2012. június 06.
Köszönettel: Láng András plébános és Oláh János pénztáros

Dunaharaszti Rákócziliget Szent Imre plébánia
Korábban az egyházi adót munkatársaink szedték be a testvérektől nagy szeretettel, mert szívügyeiknek tekintették,
hogy Egyházközségünk működni tudjon.
Köszönet érte minden egyházi adót szedő munkatársnak. Sokan közülük betegek lettek, nem tudják e feladatot
ellátni, ezért az Egyházközségünk egyszámla számával ellátott csekket bíztosíttottunk azoknak a római katolikus
testvéreinknek, akik korábban is fizettek egyházi adót.
2011. évben az egyházi adók 50 %- a csekken történő befizetésekkel realizálódott, és mintegy 20 %-kal több is folyt
be mint korábban. A Rákócziligeti római katolikus egyházközösség” bankszámlaszáma:
11742180-20065661
2012-ben is ellátjuk Egyházközségünk tagjait egyházi adó befizetésére alkalmas csekkel, és a munkatársaink akik
még tudják vállalni a munkát, szívesen megkeresik a katolikus testvéreinket. A templomban, a sekrestyésnél is lehet
egyházi adót fizetni.
Dunaharaszti, 2012. júníus 7.
Üdvözlettel: Kovács-Nagy Gáborné
Taksony Szent Anna plébánia
A 2011. év folyamán az Egyháztestület Gazdasági bizottságának döntése alapján, számítógépen került rögzítésre az
egyházadót fizető személyek névsora. A döntés azt a célt szolgálta, hogy az adatok egységes formában
áttekinthetőek, könnyen kereshetők legyenek. Az egységes lista a beszedők munkáját is könnyíti. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján jelentősen nőt azoknak a száma, akik csekken fizetik be az adót, de továbbra is lehetőség nyílik
a személyes befizetésekre is. A „Taksony római katolikus plébánia” bankszámlaszáma:
11742180-20075983
Taksony, 2012. június 7.
Köszönettel: Szegvári Anna
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RÁKÓCZI-LIGETI TEMPLOMÉPÍTÉS –
az első lépések
A tényt bizonyára mindenki ismeri: Dunaharaszti Rákóczi-ligeten a második világháború befejezése óta nincs igazi,
kőből épült templom. Bár én mindössze kilenc éve lakom itt, mégis azt hiszem, a helyi egyházközséghez tartozó
hívek soha nem tettek le arról az álmukról, hogy egyszer majd a régi helyén újraépülhet az Isten háza. Örömmel
számolok be arról, hogy ennek talán most elérkezett az ideje! „Igazi” temploma lehet Rákóczi-ligetnek, ahol az
elmúlt néhány évben felpezsdült az egyházi élet. A régóta itt lakó és az utóbbi évtizedben ide költöző hívek között
egyre barátibb, egyre mélyebb és lelki értelemben is élőbb kapcsolatok szövődtek. Bátran kijelenthetjük: közösséggé
formálódtunk, felépítettük magunkban és a közösség szintjén is azt a „lelki templomot”, a Szentlélek templomát,
amire immár nyugodt szívvel odaálmodhatjuk a kőtemplomunkat. Az alap szilárd, a ligeti közösséget pedig elég
elszántnak, elkötelezettnek érzem ahhoz, hogy a több évtizedes közös vágyunkat végre megvalósítsuk.
Az egyházközség Pasztorális Tanácsa 2012. április 25-i ülésén döntött arról, hogy az adományozással megörökölt és
a közelmúltban megüresedett Thököly utcai ingatlanunkat, valamint a Toldi utcai plébánia épületét eladjuk, ha új
templom építésébe kezdünk. András atya teljes támogatásáról biztosította a tanács határozatát, amit az egyházközség
nevében ezúton is nagyon köszönünk. Sőt, elfogadva kezdeményezésünket, néhány nappal a döntés után a
pasztorális tanács képviselőivel együtt felkereste a nyáregyházi és táborfalvai plébániákat, azt a két egyházközséget,
ahol pár évvel ezelőtt a híveknek vadonatúj templomot sikerült felépíteniük. (Ha tehetik, látogassanak el oda,
érdemes!) Az utazás közben fogalmazódott meg az ötlet: állítsunk össze egy kérdőívet, melyben kérjük testvéreink
véleményét, ők hogyan gondolkodnak magáról a templomépítésről, illetve annak részleteiről. A kérdőíveket
egyháztanácsi tagok juttatták el a plébániai nyilvántartás szerint az egyházunkhoz valamilyen módon kötődő ligeti
lakosoknak. A válaszok, vélemények begyűjtése, feldolgozása, értékelése a Krisztus fénye jelen számának
nyomdába adásakor még tartott. Reményeink szerint a következő számunkban már az eredményről is tájékoztatni
tudjuk olvasóinkat.
Adjunk hálát Istennek, amiért lehetőséget adott, hogy belevághatunk e nagy kalandba. Munkánkban minden
jóakaratú ember támogatására számítunk, legyen az akár fizikai, anyagi vagy lelki. Most már elsősorban rajtunk,
híveken a sor, hogy régi álmunk valósággá váljon. Isten dicsőségére és az egész dunaharaszti katolikus közösség
örömére.
Szüntelenül imádkozzunk érte!
Dékány Zsolt

HIRDETÉSEINK
• BIBLIAÓRÁK. A nyári szünet előtti utolsó bibliaóra június 20-án, szerdán este 6 órakor lesz a Dunaharaszti
főplébánián. Ősszel szeptemberben folytatjuk.
• A TAKSONYI SZENT ANNA BÚCSÚ ebben az évben július 28-29-30-án lesz, szombat-vasárnap-hétfőn.
• A DUNAHARASZTI SZENT ISTVÁN BÚCSÚ pedig augusztus 20-án, hétfőn lesz.
• JEGYESOKTATÁS A második jegyestanfolyam a vége felé közeledik. Szívesen várjuk továbbra is azoknak a
fiatal pároknak a jelentkezését, akik még ebben az évben szeretnének házasságot kötni templomainkban.
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A Taksonyi plébánia ablakainak és bejárati ajtóinak cseréje
Több mint 10 éve egy asztalos mester javítgatta a plébánia ablakait, de azt mondta, hogy nem sokat tud tenni
vele, ki kellene cserélni az ablakokat, ajtókat. Azóta a helyzet csak romlott. A Szent Anna alapítvány
keretében és egy egyházközségi képviselőnk anyagi segítségével sikerült a nyílászárók cseréje a
plébánián. A javítások miatt a helyiségek meszelését is el kellett végeznünk, különben is kb. 20 éve volt
utoljára festve a plébánia, legalább is nagy része.
Még egy beruházás lesz most a nyár elején. A Taksonyi templomkertet zártláncú figyelő kamerákkal
látjuk le. 24 órás megfigyeléssel és évekig tárolva a felvételeket. A figyelő monitor a plébánián lesz.
Szeretnénk az esetleges rongálásokat kiszűrni, illetve megelőzni. Ezt is egy egyházközségi képviselőnknek
köszönjük meg.
A bérmálásra készülve a templomban történt részleges templomfestés. Ezt a munkát a Rózsafüzér
Társulat anyagi támogatásával tudtuk megvalósítani. Köszönet érte a Rózsafüzér Társulatnak.

A Dunaharaszti Főplébánia utcai kerítése
Megszépült a Fő út Dunaharaszti központjában, amelynek része a plébánia is. Ezért szeretnénk a
drótkerítést kovácsoltvas kerítésre cserélni. Idén a kerítés fele készül el, a drótkerítés kiváltása, jövőre pedig
a plébánia épület előtti elöregedett kovácsoltvas kerítés cseréje az iskoláig. A kerítéselemek gyártása
folyamatban van. Nemsokára megtörténik a kerítés felállítása is. Hozzá az alapot nekünk kell elkészíteni.
(András atya)
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Havi rendszerességű szentmisék
az Orchidea Idősek Otthonában, Dunaharasztin
Karácsonykor meglátogattuk az időseket az otthonban, nagyon örültek az otthon lakói.
Ekkor határoztuk el, hogy minden hónapban elsőpéntek előtt meglátogatom őket, és
szentmisét mutatok be nekik. Az Úr Jézus megjelenése közöttük, nagy hatást gyakorol
rájuk. Bizonyára az Úr Jézus áldása segíti őket, hogy az öregséggel együtt járó
szenvedésüket enyhítse, és a közösséget egymás iránt még nagyobb szeretetre indítsa.
(András atya)

53

Krisztus fénye

2012. Keresztelő Szent János

A Hungaro-Art Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Anyák napi köszöntő koncertjei
a Szent Anna templom II. János Pál Közösségi Házában
Ebben az esztendőben, 2012-ben immár hetedik alkalommal rendezhettük meg Anyák napi köszöntő koncertünket a II.
János Pál Közösségi Házban.
Sok köszönettel tartozunk Láng András plébános úrnak, segítségével kellemes és ihletett környezetben fogadhatjuk az
Édesanyákat, Nagymamákat és Dédnagymamákat. Rajtuk kívül, természetesen szívesen látunk minden érdeklődőt,
zeneszerető vendéget.
Első alkalommal, 2006-ban 5 műsorszámmal mutatkoztak be a növendékeink. Az idő múlásával tanítványaink száma
növekedett, gyarapodnak tudásban és tapasztalatban, ezért egyre színesebb, változatosabb műsorszámokkal léphettek,
léphetnek a nagyérdemű közönség elé. Szólók, duók, kamaradarabok, énekszámok szólalnak meg váltakozva.
Képviseltetik magukat a zongoristák, szintetizátorosok, fafúvósok, rézfúvósok és gitárosok.
2007-től rendszeres résztvevője ezeknek a koncerteknek iskolánk fúvós együttese. 2011-ben Johann Sebastian Bach:
147. Kantátájának előadásában már az iskolánk kamarakórusa is közreműködött.
A hangversenyek műsorának összeállításánál gondolunk arra is, hogy a zeneművek mellett elhangozzék néhány szép
vers is, melyek az Édesanyákat, Nagymamákat köszöntik.
Minden alkalommal, a koncert végén a közreműködő gyermekek virággal ajándékozzák meg jelen lévő Édesanyjukat,
Nagymamájukat, Dédnagymamájukat. Befejezésül-vendégül látjuk kedves vendégeinket és a közreműködő
gyermekeket. Egy kis sütemény, üdítő ital mellett lehetőség kínálkozik a kötetlen beszélgetésre a tanárok, gyermekek
és szüleik között.
Kellemes élményekkel feltöltődve, nagy lelkesedéssel folytatjuk zenepedagógiai munkánkat egy-egy Anyák napi
hangverseny után.
Taksony 2012. június 7.

A képek a 2011. évi ünnepségen
készültek. Az ifjú muzsikusok:
Arnóti Anna, Hasznos Mercédesz,
Huj Péter, Kreisz Janka,
Tamás Daniella
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MEGHÍVÓ
VIII. VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ
PILINY, 2012. június 29-30.
A találkozó házigazdája, a Nógrád megyei Piliny egyházközsége
festői környezetben és kiváló programokkal várja a látogatókat!
Program tervezet:
PÉNTEK /Szent Péter és Pál apostol/
8.00 regisztráció
9.00 megnyitó
9.30 ifjúsági programok: akadályverseny, méta
felnőttek: 9.30 kiállítás megnyitása az egyházközségekről
10.30 lelkiségek bemutatkozása 1. rész
11.30 ságújfalui néptáncos gyerekek műsora
12.00 Úrangyala
12-14.00 ebéd
eközben:
12.10 karancsaljai Rozmaring népdalkör fellépése
12.40 lelkiségek bemutatkozása 2. rész
13.10 ságújfalui, etesi és a szalmatercsi népdalkörök műsora
14.00 Szőke András humorista előadása
15.00 Csiszér László koncert
16.00 dr. Kellermayer Miklós professzor úr előadása
17.30 gitáros szentmise
19.30-21.00 Gospel koncert
21.00 éjszakai keresztút
22.00-22.30 köszönet az együttlétért, ima a templomban
22.30 tábortűz
SZOMBAT /A szent római vértanúk/
8.00 regisztráció
9.30 köszöntések
10.00 Pál Ferenc atya előadása
11.30-13.30 ebéd
eközben:
11.30 kamarazene
12.00 Úrangyala
12.10 a magyargéci gyerekek szereplése
12.40 roma műsor a helyiekkel és vendégekkel
13.30 színdarab, helyi színjátszók
14.30 A karancssági énekkar és meghívott gyerekkórusok hangversenye
16.30 énekpróba
17.00 záró szentmise
19.00 népzene és táncház /DŰVŐ együttes Salgótarján/
Alternatív program fiataloknak, gyerekeknek:
10.00-13.00 gyalogos zarándoklat a karancssági szentkúthoz
13.30-16.30 kézműves foglalkozások, játékok
Választható lehetőségek mindkét nap 11-17 óra között: lelkiségek sátrai; meghallgatlak (gyónási lehetőséggel); droginfo;
csendes szentségimádás a kápolnában; kiállítás megtekintése
Mindkét nap helyi ízek utcája.
Bővebben: http://www.vetpiliny.hu/
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A Kereszténység Szakrális Építészete
4. fejezet

Az újkor szakrális építészete
Reneszánsz, Cinquecento
Vignola és Palladio
6. rész
Vignola és Palladio
Michelangelo művészete messze túlmutatott a reneszánsz ideológiáján, egyedi volt minden tekintetben.
Szakrális építészeti alkotásai páratlanok, de nem
mozdították érdemben előre a reneszánsz stílust,
lényegében építőművészete „zsákutca” volt. Egyedi,
utánozhatatlan alkotómódszere kivételes jelenség
volt, ezért a valódi fejlődést csak áttételesen befolyásolhatta.
Rómában a mester befejezetlen épületeinek egyik
folytatója, vezető építésze Giacomo Barozzi (15071573), közismert nevén Vignola lett. Építészete a
reneszánsz stílus folytatása, barokkba hajló stílusjegyek alkalmazásával. Életművét bátran nevezhetjük
a korai barokk előfutárának. Eredetileg festészetet
tanult Bolognában és a római antik emlékek hatására
kezdett foglalkozni az építészettel. III. Pál pápa megbízásából a bolognai San Petronio templom főhomlokzatához dolgozott ki terveket, festőien keverve a
gótikus és reneszánsz formákat.
Első megvalósult épülete az 1550-es évekből a kis S.
Andrea templom, a római Via Flaminián, amely főként azért jelentős, mert ovális kupolával fedett. Az
egyszerű, statikus geometriai alakzatok eszmei alapjától mindaddig csupán néhány építész (Peruzzi –
művei nem épültek meg, Michelangelo – teret tervezett) tért el. Vignola S. Andrea templománál elsőként
válik a reneszánsz elvek szempontjából rendhagyó
alakzat a térhatás meghatározó elemévé. A belsőtér
kialakítása elmozdul a lendületes barokk irányába
ugyan, de egyelőre még a központos térformálás a
meghatározó. A csegely-zónát rejtő négyszög tömb
erőteljességét a párkány fokozza, de a sima felületen
kirajzolódó oromzat az elliptikus kupolára irányítja
a figyelmet. Valamennyi tektonikus szürkés kőből
készült a világos falakon, és a rajzosság Brunelleschi
módszerét idézi fel. A mérlegelten kiegyensúlyozott
felületek azonban dinamikus térhatásban egyesülnek
a kupola miatt, amelynek elliptikus formáját erőteljes, díszes talppárkány hangsúlyozza. Az elliptikus
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S. Andrea templom a Via Flaminián
boltozatok feltűnése és a velük járó bizonytalan térérzet a reneszánsz alkotómódszerek válságát tükrözte. Az ellenreformáció kibontakozásával kapcsolatos
egyházi intézkedések gyökeres ellentétben álltak a
reneszánsz racionális-tudományos szemléletével. A
templomoknak az egyház dicsőségét kellett tükrözniük és ez az építészeti kifejezőeszközök megváltozásával járt. Az antik kompozíciók és formák szerepe
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nem csökkent, alkalmazásuk azonban többé nem a
régmúlt hatalom, vagy az egyetemes harmónia felidézését szolgálta, hanem a hívek lenyűgözését. Ez a
változás először és egyben a további fejlődést meghatározó módon Vignola templomainál követhető
nyomon.
Vignola legjelentősebb épülete a római Il Gesù templom. A jezsuita rend főtemplomához már korábban is
készült két terv, az egyiket Michelangelónak tulajdonítják. Mindkét esetben csak az alapköveket helyezték
el a telekkel kapcsolatos nehézségek és a pénzhiány
miatt. Végül Alessandro Farnese kardinális vállalta a költségeket, és saját építészére, Vignolára bízta
a tervek kidolgozását. Korábban Vignola tervezte a
caprarolai Palazzo Farneset. A templom kialakítására döntően hatottak a radikális egyházi intézkedések,
amelyek az ellenreformáció kapcsán születtek. Elsősorban a prédikációk hatékonyságát akarták fokozni, és ehhez tágas, jó
akusztikájú tér kellett. Farnese a jezsuita
rend tagjaival tanácskozott, és kívánságaikat levélben közölte a tervezővel. „A
templom terve olyan
legyen, hogy építése
ne haladja meg a költségeket; hosszúsága,
szélessége és magassága jó aránnyal feleljen meg a jó építészet
szabályainak; ne három-, hanem egyhajós
legyen, két oldalán kápolnasorral…és boltozat fedje…” Vignola
a kötöttségek ellenére
bizonyította
rátermettségét. Nagy újítása a hagyományos latinkereszt-elrendezés
tömörítésében, a bővített központos tér és a
kápolnasoros hosszhajó páratlanul szerves
egyesítésében rejlett.
A lényegében téglalap
alakú befoglaló formából csak a szentély
félköríve nyúlik ki, a
rövid keresztkarokat

Krisztus fénye
alig jelzi a határoló falak enyhe kiülése. A jó építészet
szabályait rendkívül egyszerű arányok
Il Gesù
alkalmazásával tartotta be. A reneszánsz szemléletű
arányok hatását a megvilágítás is fokozza. Bár a hajó
boltozatába vágott fiókdongák ablakain át egyenletes fény árasztja el a tágas hosszanti teret, a kupola
köré szervezett központos rész jóval világosabb a
tambur és a keresztkarok lunettáinak ablakain bejutó fény miatt. A szentélyben és az oldalterekben
lévő oltárokat minden napszakban hangsúlyos, sugárszerű megvilágítás emeli ki. Az Il Gesù templom
terénél első ízben valósult meg a töretlen kapcsolat
hosszhajó és kupolás központos tér között. Az építészettörténet gyakran visszatérő témája e rendkívül
nagy jelentőségű új koncepció eredetének felderítése.
Forrásként felmerültek a jezsuita rend spanyolországi templomai, francia emlékek, néhány római temp-
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lom, leggyakrabban azonban a mantovai, S. Andrea,
Leon Battista Alberti antik ihletésű, nagyszabású alkotása. Valóban ez utóbbinál következett be a teljes
elszakadás az ősi, többhajós alaprajzi formától, és az
antik építészet után először a monumentális dongaboltozat is biztonsággal alkalmazott szerkezetté vált.
Alberti átütően új téralakítása mégsem világítja meg
maradéktalanul Vignola koncepcióját. Az 1568-ban
elkezdett templomot 1584-ben fejezték be, de nem a
Vignola által tervezett főhomlokzattal. Az eredeti belső teret első ízben a XVII., majd a XIX. században is
átépítették, így ma már nem tükrözi teljes egészében
Vignola eredeti terveit. Azonban koncepciója határozottan feszíti szét a reneszánsz stílus hagyományos
szerkesztési módját és válik egy lassan kibontakozó
új stílus úttörőjévé.
Az itáliai reneszánsz építőművészet utolsó szakaszának kiemelkedő egyénisége Andrea Palladio
(1508-1580), az egyetemes építészettörténetben is
rendkívül jelentős. Az egyetlen, akinek a nevéből stílusfogalom lett: a palladianizmus. E stílus kialakulása
a XVIII. század elején kezdődött Angliában. Palladio
Padovában született, 13 éves korától kőfaragást tanult. Vicenzában figyelt fel tehetségére a neves humanista Giangiorgio Trissino. Építészeti tevékenysége
során elsősorban palotákat tervezett: Palazzo Porto
Festa, Palazzo Chiericati, Palazzo Porto-Barabarano,
Palazzo Valmarana, Villa Pisani, Villa Foscari, Villa
Rotonda, stb.
Palladio elméleti ember volt, 1570-ben Velencében
jelent meg Vitruvius nyomán, feljegyzései és tapasztalatai alapján összeállított könyve: I Quattro Libri
dell’ Architettura – Négy könyv az építészetről címen. Messzemenően hagyománytisztelő volt és kö-

tődött az antik építészethez, azonban sosem mondott le a kísérletezésről, és a múlt építészetét teremtő
módon akarta újjáéleszteni. Sajátos messze ható elvek tanulmányozhatók Palladio templomépítészetében is. A reformáció mélyen megrázta az egyházat,
és az építész kötelességének érezte, hogy a megőrizendő hagyományokat a kialakuló új szellemhez illő
alkotásokkal fejezze ki. Legjelentősebb templomai
Velencében épültek. Velence különleges helyzete miatt rendkívül nehéz volt a helyi építészettől történő
elszakadás. Röviddel Palladio előtt Vignola római Il
Gesù templomának térkoncepciója jelentett döntő
változást és Milánóban is érzékelhető volt hasonló
kísérletezés G. Alessi részéről. A törekvés arra irányult, hogy a templom belsőterében egyesüljön a
humanisták igényelte központos forma az új liturgia
igényeinek megfelelő tágas, jó akusztikájú, hosszanti
elrendezéssel. Palladio elméletében elsőként a különféle központos tereket taglalta, kiemelve a legtökéletesebb forma, a kör nagyszerűségét. Palladio első jelentős temploma a S. Giorgio szigeten álló San Giorgio
Maggiore templom. A szigeten található bencés kolostorral 1559-ben került kapcsolatba, amikor befejezte a refektóriumot. A templomnál sajátos eredetiséggel ötvözi Palladio a firenzei és a római reneszánsz
alkotómódszereit az antik elemekkel. A latinkereszt
forma különös átalakuláson ment át: a háromhajós
hosszház nagyon rövid, a négyezeti kupolához csatlakozó keresztszárak félkörívesen záródnak; a nagy,
négyzetalaprajzú szentély és a mögötte lévő íves végződésű, nyújtott szerzetesi kórus erősen felfokozza
a hossztengelyt. A térhatásban döntő szerepe van a
természetes világításnak. A fiókdongák és a mellékhajók háromrészes „termaablakain” keresztül bejutó

S. Giorgio Maggiore
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fény mindent eláraszt. Ennél a
templomnál láthatunk először
olyan reneszánsz templom-belsőt, amely a roppant egyszerű
részletek ellenére szinte transzcendens hatású. A templom a
mai napig a Szent Márk tér felől nézve jellegzetes városképi
elemmé vált.
Az Il Redentore templomnál
véglegessé érlelődtek Palladio
templomépítészeti elvei és
módszerei. Velence vezetői
1576-ban határozták el, hogy
a két évig tartó pestisjárvány
megszűnésének emlékére templomot emeltetnek. Palladio két
tervváltozatot készített köralaprajzú, illetve hosszházas
elrendezéssel. A választás az
utóbbira esett, 1577-ben megkezdték az építést és 1592-ben
már fel is szentelték a templomot. Az épület kialakítását
hármas rendeltetés határozta
meg: az évenként ismétlődő
zarándokmenet fogadása, a
felügyelő ferences szerzetesek
elkülönülési igénye és a városnegyed lakosságának kiszolgálása, szentmisék celebrálása.
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Az alaprajzról mindhárom funkció
tisztán leolvasható. A hosszhajóban a
hívek tömege talált helyet, az oldalkápolnák az egyéni ájtatosságra szolgáltak. A fogadalmi menetet vezető dózse és az államtanácstagok, valamint
a kíséretükben lévő előkelőségek a
kupolatérben és félkörös bővületében
tartózkodhattak, ahonnan jól követhették a főoltárnál végzett szertartásokat. Az önállóan jól funkcionáló
térrészeket az alaprajzi és felépítésbeli méretazonosságok, a tektonikus
tagozatok és a díszítő részletek következetes ismétlődése, valamint a
határozott hosszirányú vonzás teszi
szerves kompozícióvá. A homlokzat a belső tér szerves és egyenrangú előkészítője. Bár az évszázadokig
tartó palladianizmust főleg villák és
udvarházak építésénél követhetjük
nyomon, a templomépítészetben is
felismerhető Palladio velencei alkotásainak továbbélése. Hatása túlmutatott a reneszánsz stílus korlátain.
Halála után Velencében és környékén
gyakran szinte másolták homlokzatait. A római barokk nagy mestere,
Lorenzo Bernini is átvett kompozíciós módszereiből, de ez már következő fejezetünk, a barokk szakrális
Il Redentore építészet témakörébe tartozik.
A reneszánsz, humanista világszemlélet a kor- és hely
szelleme Itáliában a mai napig az emberek szívéhez
egyik legközelebb álló művészeti stílust hozta létre.
Láthattuk, hogy a keresztény szakrális építészetben
több ízben csúcsosodtak ki a stílust művelő építészek
legnagyobbikai, lélegzetelállító templomokat építve
Istennek, a híveknek, a világörökségnek. Azonban
az egyházban keletkezett válság, a reformáció és az
egyházszakadás új gondolati alapokra kényszerítette
a katolikus egyházfőket, megreformálva a katolikus
egyházat és az ellenreformációban megfogalmazott
új igények gyökeres változáshoz vezettek a szakrális,
majd a világi építészet további fejlődésében, létrehozva egy új stílusirányzatot.
Felhasznált irodalom: B. Szűcs Margit: Az építészet
története: Újkor, Reneszánsz

Il Redentore

Összeállította: Érces Gergő
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Volt egyszer egy parasztember, meg annak egy nagy
akaratú felesége. Az mindent jobban akart tudni az uránál.
Pedig már csak azért sem tudhatott többet nála, mert
kivételesen buta asszony volt.
A parasztember, ahogy az már illik, maga szokta vásárba
vinni a gabonáját. Mert ott aztán még az okosnak is föl kell
csavarnia az eszét, mivel a kereskedők igen hajlanak a
szegények becsapására. Kiváltképpen a gabonavásárló
kereskedők.
Elmúlt az aratás, a cséplés. Készült hát a szegény paraszt
megint a vásárba.
Hát a felesége, az a rövid eszű, de hosszú nyelvű, most is
kezdi kötni az ebet a karóhoz, hogy így-úgy, mért csak a
férje megy mindenüvé. Hogy most már ő is megy egyszer a
vásárba.
Azt mondja neki végül is az ura:
– Hát akkor menj te!
S azzal elengedte a szekér búzával s a kis szolgagyerekkel.
A falutól talán ötkilométernyire lehettek, mikor az
asszonynak eszébe jutott, hogy hát nem tudja, mennyit kell
kérni a búzáért, elfeledte megkérdezni az urától a búza árát!
Mondja tüstént a kis béresgyereknek:
– Eridj vissza, kérdd meg a gazdádtól, hogy adjuk a búzát!
A gyerek visszament, s bekiáltott az ablakon. A gazda ki
sem jött, ő is csak úgy az ablakon át mondta, adják csak ők
is úgy, ahogy jár; vagyis, ahogy általában veszik.
Elérkeznek a vásárba, az asszony meg a gyerek. Hamarosan
odament hozzájuk egy ravasz kereskedő. Kérdi az asszonyt:
– Hogy adja a búzát?
– Ahogy jár – mondja egyszerűen az asszony.
A kereskedő azt felelte, elmegy megkérdezni, hogy jár
most a búza. De közben azon gondolkozott, hogy csapja be
ezt az asszonyt, aki még alkudni sem akar. Amikor
visszajött, azt mondta, hogy a búza most úgy jár: felit adják
hitelbe, felit meg várakozás fejibe.
– Jól van, ha úgy jár, hát úgy adom – mondja a buta
asszony. – És pénzt mikor kapok? – kérdezte.
– A legközelebbi vásárkor!
– Jó! De hogyan ismerünk egymásra? Mert az sokára lesz.
Feleli a ravasz kereskedő:
– Én odaadom magára az én rossz kabátom, maga meg
ideadja a bundáját. Ki-ki megismeri a holmiját, így
egymásra találunk.
A buta asszony ezt nagyon okosnak találta. Rögtön
levetette a bundát, átadta a kereskedőnek, a kereskedő meg
odaadta az asszonynak az ő rossz kabátját. Kész volt a
vásár Elindultak hazafelé. A kereskedő vitte a búzát, a buta
asszony vitte a nagy büszkeségét, hogy ő is tud vásárra
járni.
A gazda megkérdi tőle, ahogy hazaért:
– Hogy adtátok a búzát?
– Ahogy járt! – feleli az asszony.
– Helyes. A pénz hol van? – kérdi az ember.
Mondja nagy gőgösen az asszony:
– Pénz nincs, mert a búza most úgy jár: fele hitelbe, fele
várakozás fejibe.
Csodálkozik az ember, de még kérdi:
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– Mégis, pénzt mikor kapsz?
Mondja emelt fővel a szellős agyú asszony:
– Legközelebbi vásárkor!
Néz az ember, most már haragosan, s kérdi:
– Honnan ismered meg a kereskedőt?
Feleli csípőre tett kézzel a butaságtól most már harcias
asszony:
– Megcseréltem a bundámat az ő kabátjával! Erről találunk
egymásra.
Az embert elhagyta a türelme. Azt kiáltotta:
– Még ilyen bolondot sem láttam!
Feleli mérgesen az asszony:
– Mert mit lát maga? Hisz sehova se jár!
Az ember még jobban megmérgesedik:
– Jó! Megyek máris világgá, s addig haza se jövök, míg
ilyen bolondra nem találok!
Elindult valóban az ember tüstént a világba. Lassan ment,
mert szentül hitte, úgyis sokat kell mennie, az ő feleségénél
nehezen lel butábbat. Egy sötét erdőn ment átal. Meglátott
messziről valami világot, s arra tartott. Bekopogtatott oda.
Beköszönt:
– Adjon isten jó estét!
Egy vénasszony fogadta.
– Mi járatban van? – kérdezte az embert.
Az ember már megcsinálta a tervét a buta fejűek
kipróbálására. Tehát szép nyugodtan azt felelte:
– Most érkeztem a másvilágról.
A vénasszony egy cseppet sem csodálkozott.
– Nem tanálta ott véletlenül a fiamat? – kérdezte suttogva.
Az ember most már azon volt, hogy a butaság mélységét
megismerje.
– Dehogyis nem! Csonttal s ronggyal kereskedik.
– Igazán? – kérdi kerek szemmel az asszony.
Az ember csöndesen folytatja a szót:
– Rongyos szegény, rossz a kabátja is, maga húzza a
szekeret.
– Jaj, jó ember, visszamegy még maga oda?
– Vissza én, holnap reggelre már ott is kell lennem.
– Van egy szürke lovam, nem vinné el neki? Hogy ne neki
magának kelljen húzni azt a szekeret!
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– Dehogynem! Elviszek én akármit.
– Maradt még vagy három kalácsom is az ünnepről; aztán
sütök még három libát, meg gyűjtöttem egy kis pénzt,
amiről az uram nem tud. Vigye el neki, hogy legyen mivel
forgasson egy kicsit. Meg most jut még eszembe: a férjem
elcsalt a múlt vásáron egy bundát egy buta asszonytól,
vigye el szegénynek azt is, hogy ne fázzék.
„Úgy látszik, ráakadtam, akit kerestem – gondolta az
ember. – Nem is kellett olyan messze mennem.”
De nem szólt. Lepihent ott egy kicsit, az asszony meg
nekifogott a sütésnek. Levágta a libákat, s elkészítette az
útravalót. Reggel felkelt az ember, felnyergelte a lovat, s
úgy ment el.
Alig ment el az ember, mindjárt érkezett haza a kereskedő.
Az asszony hangos vidámsággal fogadta, már messziről:
– Gyere, gyere, hírt hallottam a fiunkról!
A kereskedő hitetlenkedve nézett rá:
– Menj el, tán megbolondultál?
– Nem is hiszed? Itt a bizonyíték! Nézd meg, elküldtem a
lovat neki. Szegény csonttal meg ronggyal kereskedik
odaát; maga húzza a szekeret! Küldtem neki egy kis
kalácsot is, meg három libát, s még a kis gyűjtött pénzből,
amiről te nem is tudtál. Na, meg a bundát is, amit arról az
asszonyról lecsaltál!
A kereskedő nagyot lélegzett, úgy ránehezedett a
haragosság.
– Ki volt az, te boldogtalan, akinek te ezeket adtad?
– Egy ember a másvilágból! Egyenesen a másvilágba ment.
– Csak butaság ne volna a világon – kiáltotta az ura. –
Hogy valaki ilyen hiszékeny, ilyen tökkelütött, ilyen buta
tudjon lenni!
Azzal a kereskedő elindult nyomban az ember után. Az
ember már messziről észrevette, hogy valaki mérgesen siet
utána. Bement a közeli erdőbe, megkötötte a lovát egy
fához. Arrébb, az erdő szélén is volt egy fa, amelyik úgy
állott, mintha el akart volna dőlni. Az ember fogta magát,
nekidőlt, úgy tett, mintha azt támasztotta volna.
A kereskedő odament hozzá, és kérdezte tőle:
– Mondja! Nem látott egy embert erre menni egy szürke
lovon?
Az ember látta, hogy a kereskedőnek a méreg már-már az
eszét veszi.
Azért így felelt:
– Dehogyis nem láttam! De hiába is megy utána, mert az
olyan erős ember, hogy senkitől nem fél!
A kereskedő megriadt egy kicsit. Nyelt egyet. De a mérgét
csak nem nyelte le.
– Mondja, magától sem fél? – kérdezte.
Felelte az ember nyugodtan:
– Tőlem fél.
– Nem lenne szíves, hogy nekem visszahozza azt az
embert? Adok száz forintot.
Az ember azt gondolta: „No, kipróbálom ennek is a
butaságát.” S azt felelte:
– Nem mehetek! Mert arra vagyok ítélve, hogyha ezt a fát
nem támasztom, apám, anyám, testvérem, mind meghalnak.
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A kereskedő valóban se látott, se értett a dühétől és
fukarságától. Azt mondta:
– Tartom én addig azt a fát. Csak menjen gyorsan! Hozza
vissza, mert nagyon sok mindent elcsalt a feleségemtől!
Az ember bólintott, köszönt, szépen felült a lóra, elindult,
és elment egyenest haza.
Otthon azt mondta a feleségének:
– Hazajöttem, mert akadtam olyan bolondra s butára, mint
te!
A kereskedő egész nap várta az embert, hogy jöjjön vissza.
Mikor megunta a várást, nagy óvatosan félreugrott, nehogy
ráessen a dűlő fa. Akkor látta, hogy a fa nem dől le, akkor
látta, hogy őt, a nagy ravaszt is lóvá tették.
– Miért jöttél haza? – kérdezte otthon az asszony, akit a
konokság akkor is még megtartott a butaságban.
– Mert van olyan buta még, mint te! – felelte az ember.
– Nem megmondtam? – vágott vissza tüstént az asszony.
Nem volt igazam?
Az ember békét akart, s azért csöndesen azt mondta:
– Igazad volt. Nem te vagy a legbutább.
(Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese kötetéből)

Rejtvény

Vajon megtalálja-e
a buta kereskedő
a parasztembert?
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A spanyol egyházi zene aranykora
A keresztény egyházi zenét a XVI. században legnagyobb mértékben spanyol zeneszerzők gazdagították, a
Habsburg-dinasztia rendkívüli hatalmának és befolyásának következtében. Kolumbusz Kristóf 1492-ben fedezte fel
az „Újvilágot” és ennek nyomán a következő ötven év alatt Spanyolország és Portugália közvetítésével
elképzelhetetlen gazdagság áramlott Európába.
A spanyol-Habsburgok – V. Károly és fia, II. Fülöp, akik a XVI. században uralkodtak, fontosnak tartották a világi
és a vallási zene ápolását. Segítették és szolgálatukba fogadták több ország kiemelkedő zenészeit. Így aztán szerte
Európában nagy sikert aratott a spanyol zene.
Cristóbal de Morales kórista volt Sevillaban, Andalúzia fővárosában, hamarosan felismerte,
hogy a világ egyik legelevenebb kultúrájú városában él. Szép bariton hangjára III. Pál pápa is
felfigyelt, ezért kérésére a Sixtus-kápolna énekeseihez csatlakozott. Morales a pápa
kíséretében beutazta Nyuga-Európa nagy városait. Morales nemcsak énekes, hanem
zeneszerzői tudását is csillogtatta, ami által a zenész természetesen igen meg is gazdagodott.
Antonio de Cabezon, vak orgonista, aki II. Fülöp legkedvesebb zenésze
volt. A király magánkápolnája orgonistájaként elkísérte urát
Németországba, Hollandiába és Angliába. Előadói művészete páratlan
volt ebben az időben. Nemcsak orgonára, hanem hárfára, teclára és
vihuelára is írt darabokat. Nem tudom írásban bemutatni ezeknek a
hangszereknek a páratlan zenei élményt adó légkörét, ám a taksonyi templomban pár hete
számos hallgató élvezte a hangszerek összhangját, mikor neves zenészek adtak hangversenyt,
ugyanígy volt ez Antonio idejében is.
Meg kell említenem Tomás Luis de Victoria nevét, akinek műveit a
Dunaharaszti Cecília kórus nagyon jól ismeri. Ki ez a szerző?! Nagyszerű ember és zeneszerző.
Jezsuita iskolában tanult, majd később csatlakozott egy világi papi közösséghez, később
belépett az alsópapi rendbe. Hogy miért olyan kedves mindenki számára a zenéje, azt hiszem,
azért, mert Itáliában élt hosszú ideig. Kíséret nélküli kórusművek megírásával és luxuskötetek
kiadásával elismert egyházi kórusműveket alkotott. Csaknem minden műve liturgikus
kompozíció. Jelentős művei a Jeremiás siralmainak megzenésítése, és a Passió-történetek.

A katolikus egyháznak törekvése volt, hogy egyszerűbb és a hívek számára is énekelhető zenét vigyen a liturgiába,
tehát elindult egy megújulás, köszönhetően a zeneművészetben például a spanyol muzsikusoknak is.
Fazekas Tamás

A Sevillai katedrális
Az épület monumentalitása
tükre a Habsburg dinasztia
hithűségének és mérhetetlen
gazdagságának
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KÓRUSTALÁLKOZÓ ALSÓNÉMEDIN

Az alsónémedi katolikus templom kórusa és karnagya: Benkó Péter meghívott minket, a Dunaharaszti Szent Cecília
Kórust május 19-én a templomukban rendezett kórustalálkozóra. Nagy örömmel és nagy lelkesedéssel készültünk erre a
szép eseményre. A résztvevő kórusok 15 perces műsorral mutatkoztak be, majd összpróba következett a hat órakor
kezdődő szentmisén sorra kerülő énekek közös énekléséhez.
Kórusunk Liszt: Ave Mari Stella, Victoria: Ave Maria, Dvořak: Égi szent béke jöjj, Viadana: Exultate Justi és Gasparini:
Adoramuste Te Christe művekkel mutatkozott be – a kórusok között elsőként. Sok tapsot, elismerést arattunk a
kórusirodalom e válogatott gyöngyszemeivel, annak ellenére, hogy mi magunk nem voltunk teljesen elégedettek
éneklésünkkel.
Rajtunk kívül két helybeli kórus, valamint Szigetszentmiklósról, Örkényből, Inárcsról és Bugyiról érkezett kórusok vettek
részt a találkozón.
A szentmisét Pekker Imre plébános atyával koncelebrálva Varga László kanonok atya, az Országos Szent Cecília
Egyesület igazgatója mutatta be. Szentbeszédében a kóruséneklésről, mint az evangelizálás, a közösségépítés és a világon
szétszóródott magyarság egymásra találásának eszközéről beszélt.
A szentmise után gazdagon megrakott asztalok és szeretetteljes kínálás várták a résztvevőket. Jó volt együtt énekelni,
együtt ünnepelni, és környékbeli kórusokkal ismerkedni.
Dr. Tömösy László
a Dunaharaszti Szent Cecília kórus tagja
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Szép Ernő: IMÁDSÁG
Ki ülsz az égben a vihar felett,
Én Istenem, hallgass meg engemet.
Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok.
A népekkel, ha haragod vagyon,
A magyarra nem haragudj nagyon.
Ne haragudj rá, bűnét ne keresd,
Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd.
Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám,
El ne vesszen a sötét éjszakán.
Mert itt a népek nem tudják, mit ér,
Hogy olyan jó, mint a falat kenyér,
Hogy nem szokott senkit se bántani,
Lassú dallal szeretne szántani.
Édes Istenem, te tudod magad,
A bárány nála nem ártatlanabb.
Te tudod ezt a fajtát, mily becses,
Milyen takaros, mily kellemetes.
Te látod életét minden tanyán,
Te tudod, hogy beszél: édes anyám.
Te tudod a barna kenyér ízét,
Te tudod a Tisza szőke vizét.
Te tudod, hogy itt milyen szívesen
Hempereg a csikó a füvesen.
Tudod a nyáj kolompját ha megyen,
Édes szőllőnket tudod a hegyen.
S keserű könnyeink tudod, Uram,
Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan.
S hogy víg esztendőt várunk mindenért
S hisszük, hogy lesz még szőllő,
lágy kenyér.
Oh, keljetek a magyart védeni,
Ti Istennek fényes cselédei:
Uradnak mondd el forró, drága Nap,
Hogy kedveled te délibábodat.
Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold,
Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.
Csillagok, értünk könyörögjetek,
Kis házak ablakába reszketeg
Szerteszét este mennyi mécs ragyog...
Könyörögjetek értünk, csillagok.
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