
                              w  
                                  w w w . p l e b i . h u  
 
w w w . p l e b i . h u  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(130. zsoltár 1-5; 7) 

(130. zsoltár 1-5; 7) 
 

        2012. Szent István ünnepe                XIII. évf. 3. szám (48)  
A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja 

Szent Margit 

Toulouse-i 
Szent Lajos 

Boldog Jolán 

Szent Piroska 

Szent Kinga 
I. Szent László 

 I. Szent István 

Szent Ágnes 

Szent Imre 

Boldog Gizella 

Skóciai 
Szent Margit 

Boldog Erzsébet 

Portugáliai 
Szent Erzsébet 

Thüringiai 
Szent Erzsébet 

Boldog Gertrúd 

I. András 

III. András 

I. Péter 
 Aba Sámuel 

I. Béla 

  II. Béla 
I. Géza 

II. Géza 

III. Béla 

II. András 

IV. Béla 

   Könyves Kálmán 
 
 
II. István 

III. István 

     II. László 
 
IV. István 

 
    III. László 
 
Imre 

Salamon 

       V. István 
 
 
 
IV. László 

Árpád 

Zsolt 

Fajsz 

Taksony 

Géza 

Boldog Konstancia 

és ezen az aranyágon annyi szent gyümölcsöt érleltél,   
   add, hogy közbenjáró segítőink legyenek ők nálad,  
  s téged, a szentjeiben csodálatos Istent itt a földön és az  
örökkévalóságban dicsérhessünk és magasztalhassunk. 
      Krisztus, a mi Urunk által.                           Ámen  

   Mindenható Istenünk,  
te, aki Szent István királyt 
  itt a földön országunk 
szent koronájával  
  ékesítetted, s őt bölcs és 
     tiszta élete révén 
szentjeid közé emelted, 
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GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa::    
                                EEssttii  hhaarraannggsszzóó  

Szép májusvégi estén egyedül 
ülök a kertben. S nézem, mint merül 
az égi nap a földi kék homályba, 
a hegyek ibolyaszín fátyolába. 
A völgyben lenn, már feketül az árnyék. 
Elcsöndesül az emberlakta tájék. 
Csillag ragyog a Mátra tetején, 
A távolból harangszó száll felém: 
      Üdvözlégy Mária! 
 

Ha elgondolom, hogy e Föld színén 
valóban élt e tiszta, égi lény! 
Járt-kelt, mint mink: a lábának nyomát 
a porban hátrahagyta merre ment: 
hajába tűzött fehér violát - 
tán épp ilyet, mint kertemben terem... 
S ő maga volt a legszebb viola: 
Isten közöttünk járó angyala! 
      Üdvözlégy Mária! 

Tán ilyen est volt, ilyen csillagos, 
az ég ily kék, a föld ily harmatos, 
s a kerti fák így álltak a homályban, 
amikor ő szobája magányában 
ott térdelt a kis gyékény szőnyegen, 
s imádkozott mélázón, csöndesen, 
imádkozott magasba néző szemmel... 
S a szoba megtelt égi fényözönnel: 
      Üdvözlégy Mária! 
 

A Göncölszekér épp így állhata, 
midőn az országút két vándora 
a betlehemi völgyben haladott. 
A férfi öszvér előtt ballagott. 
A nő fenn ült halványan, szenvedőn. 
Pásztorok ültek tűznél a mezőn, 
és így szólt egy: – „A város telve néppel.” 
A másik szólt: – „Itt hálhattok az éjjel.” 
      Üdvözlégy Mária! 

Tán épp ily fű-illatos este volt, 
tán épp így fénylett fenn az égi hold, 
midőn egyszer a búzaföldön át 
a gyalogúton haza lépkedett, 
fehér-szelíden, mint a holdvilág, - 
karján tartva az alvó kisdedet, 
ki vállra hajló fejjel aludott. 
Kalász kalászra bókolt, susogott: 
      Üdvözlégy Mária! 
 

Óh gyöngyvirágok, rózsák, liljomok! 
Leheljetek az égbe illatot! 
Ő bizonyára ismert titeket, 
mikor e Földön járt közöttetek, 
s hozzátok hajolt, s szólt édesen: 
„Kedves virágom, rózsám! szegfüvem!” 
Ma is szerető szemmel néz le rátok, 
Virágajakkal ti is susogjátok: 
      Üdvözlégy Mária! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augusztus 5. Évközi 18. vasárnap 
6. Urunk színeváltozása 

12. Évközi 19. vasárnap 
15. Nagyboldogasszony ünnepe 
19. Évközi 20. vasárnap 
20. Szent István király 
21. Szent X. Piusz pápa 
26. Évközi 21. vasárnap 

Szeptember 2. Évközi 22. vasárnap 
8. Kisboldogasszony 
9. Évközi 23. vasárnap 

14. Szent Kereszt felmagasztalása 
16. Évközi 24. vasárnap 
23. Évközi 25. vasárnap 
29. Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok 
30. Évközi 26. vasárnap 

Október 7. Évközi 27. vasárnap – Rózsafüzér Királynője 
8. Magyarok Nagyasszonya 

14. Évközi 28. vasárnap 
21. Évközi 29. vasárnap 
23. Nemzeti ünnep 
28. Évközi 30. vasárnap 

Szűz Mária bemutatása – a hagyomány úgy tudja, hogy 
az Ószövetség szokása szerint a kicsi Máriát, amikor 
tízhetes  lett, a szülei, Joachim meg Anna ölbe vették, 
fölvitték a templomba és mint az elsőszülött fiúkat 
szokták, bemutatták az Úrnak.  Ez a bemutatás úgy 
történt, hogy az oltártól távol, az asszonyok udvarában a 
szülők átadták a kicsit egy papnak, az ölbe vette, fölvitte 
az oltárhoz, és ott fölajánlotta az Úrnak. A hagyomány 
elmondja azt is, hogy amikor a kicsi Mária 5-6 éves lett, 
szülei kézenfogták, ismét fölvitték a templomba és 
átadták nevelésre. 
Hálát adunk a Szűzanyáért az Úrnak! Kérjük, segítsen, 
hogy mi is oda tudjuk adnia szívünket, úgy amint azt az 
Úr jónak látja, hogy bennünk is testet tudjon ölteni. 

Czifra Lászlóné 
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Szentek krónikája 

IIDDŐŐSSEEBBBB  SSZZEENNTT  JJAAKKAABB  
Emléknapja: július 25. 

 
Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, látott két testvért, Simont, másik nevén Pétert 
és testvérét, Andrást. Halászok voltak, s épp hálót vetettek a tengerbe. Megszólította 
őket: „Gyertek, kövessetek, s én emberek halászává teszlek benneteket!” Azon nyom-
ban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá. Útját folytatva megpillantott két 
másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták 
a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát 
apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek. [Mt 4,18-22] 
 
Szent Jakab Betszaidában születhetett, Zebedeus fia, Szent János evangélista bátyja 
volt. Halászatból élt, akárcsak apja és testvére, és az evangéliumok tanúsága szerint 
éppen napi munkájuk közben hívta meg őt és testvérét Jézus. Az apostolok között övé a harmadik megkülönböztetett 
szerep: Péter a kőszikla, amelyre Jézus Egyházát építette, János a legkedvesebb tanítvány, Jakab pedig az Egyház első 
vértanú szentje. Kiváltságos helyzetét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Péterrel és Jánossal csak ők hárman voltak 
jelen olyan különleges alkalmakkor, mint Jézus színeváltozása, Jairus lányának föltámasztása, ők hárman voltak Jézussal a 
Getszemáni-kertben is.  
 

Az idősebb jelzőt a szent megkülönböztetésként kapta, hogy ne tévesszék össze az apostolnévsorban a 9. helyen szereplő 
Jakabbal, Alfeus fiával. Az Evangéliumok jelzik Jakab természetének egyik jellemvonását is, az indulatosságot, amely 
miatt Jézus őt és testvérét, Jánost, Boanergesznek, azaz a mennydörgés fiainak nevezte. Lukács evangéliuma ír arról, hogy 
Jézus szenvedéseinek közeledtével, útban Jeruzsálem felé egy szamariai faluban elutasították, hogy szállást adjanak neki. 
Jakab indulatosan mondta: „Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a tüzet, hadd pusztítsa el őket!” [Lk 9, 54] 
 

Jakab elkötelezettségét és odaadását is feljegyezték az 
Evangéliumok: testvérével, Jánossal együtt kérték az 
Urat, jelölje ki számukra a mennyek országában a 
helyet: „Zebedeus fiai, Jakab és János eléje járultak, s 
megszólították: „Mester, szeretnénk, ha teljesítenéd egy 
kérésünket.” „Mit tegyek nektek?” – kérdezte. „Add meg 
nekünk – felelték –, hogy egyikünk jobb oldaladon, 
másikunk bal oldaladon üljön dicsőségedben.” Jézus így 
válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Készen vagytok rá, 
hogy igyatok a kehelyből, amelyből majd én iszom, vagy 
hogy a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti 
is megkeresztelkedjetek?” „Készen" – felelték. Jézus így 
folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is isztok, s 
a keresztséggel, amellyel engem megkeresztelnek, ti is 
megkeresztelkedtek. De hogy jobb és bal oldalamon ki 
üljön, afelől nem én döntök. Az a hely azokat illeti, 
akiknek készült". [Mt 10, 35-40] 
Jézus tanítása csillapította a többi tíz tanítvány nehez-
telését a kérés miatt: „Tudjátok, hogy akiket a világ 
urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, s 
vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Közöttetek 
azonban ne így legyen. Ha valaki közületek nagy akar 
lenni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első 
akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az 
Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem 
hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” 
[Mt 10, 42-45] 
Jakab maga is az Úr Jézushoz hasonlóan életét adta 
másokért: Jézus halála után a jeruzsálemi egyház püspö-
keként tevékenykedett, és 44 körül Heródes Agrippa 
király ölette meg. Az Apostolok Cselekedetei szerint: 
„Ebben az időben Heródes király elfogatta az egyház 
néhány tagját, hogy ártson nekik. János testvérét, 
Jakabot karddal kivégeztette.” [ApCsel 12,2] 
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Szentgyörgyi Georgina 

Uram, Jézus, járj előttem,  
ha lankadok, állj mögöttem, 
Pajzsomként lebegj fölöttem, 
jobbról, balról segíts engem. 
Mindig téged keresselek,  
mindig találkozzam veled,        
minden léptemben szüntelen  
te, csak te jöjj szembe velem.  
Te légy szavam a nyelvemen,  
más szavával te szólj nekem. 
Minden egyes pillantásom 
mindenkiben téged lásson.  
Te légy utam az utamban, 
utam végén a jutalmam...     Amen 

A spanyol hagyomány Szent Jakabot a Matamoros, azaz mór-ölő jelzővel 
illeti, mert a legenda szerint 844-ben a mórok ellen vívott clavijói 
csatában a fehér lovon megjelenő Jakab győzelemre vitte a keresztény 
seregeket. Ez a legenda teszi Szent Jakabot a magyarok Szent László 
királyával hasonlatossá. És akárcsak Szent László királyunknak, Szent 
Jakabnak is nagy tisztelete volt és van hazánkban.  
Települések, mint Lébény, Kőszeg, Lőcse és még sok más tartják őt 
védőszentjüknek. Az itt emelt templomok közül kiemelkedik a lőcsei, 
amelynek főoltára a maga 18 m 62 cm magasságával a világ legmagasabb 
gótikus stílusú oltára. 
Szent Jakab apostol ereklyéi a spanyolországi Santiago de Compo-
stelaban találhatóak. A földi maradványokat az arabok pusztítása elől 
vihették át Hispániába a 7. század elején. A legenda szerint a sír helyét 
elfelejtették, mígnem éjjelenként lobogó gyertyák fénye hívta fel a 
figyelmet újra a sírra. Teodomiro, a galíciai Iria Flavia városának püspöke 

a megtalált holttestet Szent Jakabénak nyilvánította. II. Alfonz király (759-842) Szent Jakabot királysága védőszentjévé 
tette, sírja fölé templomot építtetett. Az arabok által lerombolt kápolna helyén 1075 és 1128 között húzták föl azt a 
bazilikát, amely többszöri átalakítás után ma is áll a szent sírja fölött. 
Egy másik legenda szerint egy galíciai remetének, Pelagiónak csillag jelent meg, és elvezette Szent Jakab elfeledett 
sírjához. A hagyomány szerint innen származik a 
település elnevezése: Szent Jakab neve spanyolul Sant 
Iago, a Compostela név pedig a latin campus stellae, 
azaz csillagrét.  
A középkor folyamán Santiago de Compostela a har-
madik legfontosabb zarándokúttá vált a Szentföld és 
Róma után, az utóbbi évtizedekben pedig jelentősen 
megnőtt a szent sírjához elzarándokolók száma. Az El 
Camino lelki gyakorlat, a befele fordulás, elmélyülés, a 
bűnbánat és a vezeklés, az Úrhoz való közelítés útja.  
Írásos dokumentumok és régészeti leletek bizonyítják, 
hogy a Szent Jakab-sírhoz való zarándoklatnak már a 
középkorban is voltak magyar követői. 2004-ben a 
Budai Vár területén végzett ásatások során került elő egy 
középkori eredetű kagylójelvény, amely bizonyítottan a 
compostelai zarándokhelyhez kapcsolódik. Szent Jakab 
attribútumai a zarándokbot, köpeny, kalap és kulacs, 
csak Santiago de Compostelában használták a kagylót 
zarándokjelvényként, és ma is ez az El Camino egyez-
ményes jele. 
A zarándokhely újra növekvő fontosságát az a 
szövevényes úthálózat is jelzi, amely egész Európát 
behálózza Szent Jakab sírjához vezetve. Az utóbbi 
években Magyarországról is egyre többen csatlakoztak a 
Szent Jakab zarándoklathoz, a magyar Szent Jakab-út is 
kapcsolódott az El Caminohoz. Útjelzéseket, szállás-
helyeket alakítottak ki, bárki, aki Szent Jakab útját 
végigjárva is közeledni szeretne Istenhez, megteheti.  
Az útra készülő vándor pedig mondja el Szent Patrik Úti 
imádságát:  
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Bemutatjuk az új káplán atyát,  

Berta Lászlót 
 
– Szeretettel köszöntjük Berta László atyát, új káplánunkat, 
első állomáshelyén és köszöntjük, mint újmisés papot is.  
Isten hozott Laci atya! Szeretnénk az Olvasókkal meg-
ismertetni téged, honnan indultál, hogyan hívott meg az Úr 
és hogyan is jutottál el hozzánk. 
– „Amerikából jöttem, mesterségem címere…”, akár így is 
kezdhetném bemutatkozásom, mert hisz messziről jött 
ember azt mond, amit akar. De hát, oda is mentem vala-
honnan… Komolyra fordítva a szót, a kelet-nógrádi Mátra-
novákról származom, ahol kis családom jelenleg is él. 
1985. október 5-én születtem Pásztón szüleim elsőszülött 
gyermekeként, ami nem is olyan nagy dicsőség és főleg 
nem nagy teljesítmény, ha azt nézzük, hogy csak egy 
húgom van. Az egyházi életbe a nováki Nepomuki Szent 
János Plébánián kapcsolódtam be, ahol ministránsként, 
„kocakántor”-ként, diakónusként és újmisés papként is 
szolgáltam.  
Általános iskolai tanulmányaimat a Mátranováki Általános 
Iskolában végeztem, majd jelentkeztem és felvételt nyertem 
az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium angol-magyar 
kéttannyelvű szakára, olyan meggondolásból, hogy bármi is 
lesz később belőlem, az angol nyelv ismeretének biztosan 
hasznát veszem. Itt öt évet töltöttem és az érettségi után 
jelentkeztem a Váci Egyházmegye papnövendékei közé. 
Papságra való készületemet a váci Propedeutikus (Elő-
készítő) Szemináriumban kezdtem egy ún. nulladik évvel, 
ami lelkiségével és családias légkörével meghatározó 
tapasztalat volt számomra. Innen Püspök Atyánk a pesti 
Központi Papnevelő Intézetbe küldött. Itt négy évet 
töltöttem és közben tanulmányaimat a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Hittudományi Karán végeztem. 2010 
nyarán az egyházmegye kapott egy kétéves amerikai 
ösztöndíj lehetőséget, aminek elnyerésére Püspök Atya 
engem választott ki, így utolsó két szemináriumi évemet az 
Egyesült Államokban, az Oregon állam béli Mount Angel 
Seminary-ban töltöttem. 
– Hogyan kaptad a hivatást? Kik segítettek ennek 
felismerésében? Kik biztattak? Példaképed esetleg?  
– Szoktam mondani, hogy elég unalmas hivatástörténetem 
van, sem látványos megtéréssel, sem látomással, sem túlélt 
villámcsapással nem szolgálhatok. A keresztény katolikus 
hitbe belenőttem. Anyai nagymamám volt, aki elvitt temp-
lomba, tanítgatott imádkozni, a hittanra való beiratkozást és 
egyházi középiskola választását azonban szüleim is 
fontosnak tartották. A papság gondolata, azt kell, hogy 
mondjam, mindig ott bujkált valahol a mélyben. Kisgyer-
mek koromban már paposdit játszottam, nagymamámat 
gombokkal áldoztattam, később lego templomot építettem 
és papírból egész miseruha kollekciót készítettem a lego 
papnak.  
Ministrálni nagyon szerettem, mindig is otthon éreztem 
magam a templomban. Szombat reggelenként, amikor más 
„normális” gyerek alszik, tévézik, vagy kint játszik a 
többiekkel, én a plébániára mentem ministráns foglalko-
zásra néhány társammal. Nagyon szerettem az idős plé-
bánosunk, Vilezsál Gyuri bácsi  körül  lenni.  Egy  nagyon  

 
kedves, szeretetet, békét sugárzó papról van szó, akit 
türelmetlennek, idegesnek soha nem láttam, mindenhol 
nagy lelki derűvel van jelen. Olyan ember ő, akinek kör-
nyezetében kedvem támad jó embernek lenni (ilyenek a 
szentek), és aki mellett kedvem támadt papnak lenni. Ma is 
példakép számomra Gyuri bácsi, aki nyolcvanhét évesen 
még a kazári plébánián él egyedül, és ott misézik. A papság 
gondolata aztán volt úgy, hogy álmok-álmodozás szintjén 
jött vissza újra-meg-újra, de annyira komolyan azért nem 
vettem, ezért is választottam, hogy angol szakos közép-
iskolába megyek. Gondolkoztam akkor számítástechnikai 
pályán is (utóbb azonban kiderült, hogy e téren kissé impo-
tens vagyok).  
A papi hivatással komolyabban a gimnáziumi évek 
második felében kezdtem foglalkozni, amikor is fakul-
tációkat kellett választani és nyilatkozni kellett arról, hova 
tovább. Fejben végigzongoráztam jó néhány pályát, szak-
mát, de egyikben sem tudtam maga elképzelni életem 
végéig. A papság gondolata volt az egyetlen, mely izgatott, 
tűzbe hozott és ebben találtam értelmet és célt életemnek.  
Mikor kimondtam az igent magamban, akkor nagy béke és 
boldogság töltött el. Mondhatom tehát, hogy érzéseim 
iránytűként szolgáltak. Szüleim persze kezdetektől látták 
rajtam, hogy pap leszek, de erről nem beszéltek, hagyták, 
hogy magam ismerjem fel az utam (talán abban remény-
kedve, hogy mégis másképp döntök…). Döntésemet 
azonban jól fogadták, nem próbáltak lebeszélni, hanem 
azóta is mellettem állnak, szeretetükkel körül vesznek és 
támogatnak hivatásomban, ami nagyon sokat jelent nekem. 
Amikor bementem a szemináriumba, természetesen semmit 
nem tudtam a papságról, csupán néhány idealista illúzióm 
volt, az évek során azonban, minél tisztábban körvonala-
zódott, mit is jelent papnak lenni, annál inkább vágytam rá. 
Manapság a szemináriumba nem csak azok jelentkeznek és 
jelentkezhetnek, akik 100%-ig biztosak a hivatásukban, 
hanem akik úgy érzik, papságra hivatottak és szeretnék ezt 
tisztázni.                                         (folytatás a 7. oldalon) 
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Berta László, akit a Püspök atya  
2012. augusztus 1-től nevezett ki 
káplánnak egyházközségeinkbe, 
a taksonyi Szent Anna 
templomban és a dunaharaszti 
Szent István templomban 
augusztus 5-én, Dunaharaszti 
Ligeten augusztus 12-én mutatta 
be újmiséjét, s adta újmisés 
áldását a hívekre.  
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– Amerikai tanulmányod évei alatt milyen tapasztalatokat 
szereztél? Milyen ott a hitélet, miben más itthon?  
– Két nagyon szép és tartalmas évet töltöttem az USA-ban. 
Egy közel kétszáz növendékkel rendelkező, multikulturális 
szemináriumról van szó, ami már önmagában érdekes 
tapasztalat. Kiemelném továbbá, hogy önmagamat, érté-
keimet, gyöngeségeimet, jobban megismertem egyrészt a 
nevelési programnak, másrészt magának a nem kis kihívást 
jelentő szituációnak köszönhetően. 
Először nagy feladatnak tűnt, hogy angolul kell tanulni, 
diplomázni, de hál’ Istennek sikerült. Nagy előnye egy 
ilyen ösztöndíjnak, hogy az adott idegen nyelvet jól el lehet 
sajátítani. Ugyanakkor idegen kultúrában, környezetben 
jöttem rá, mit is jelent nekem, hogy magyar vagyok, ott 
kezdtem igazán értékelni magyar kulturális örökségünket. 
A tanárokkal más, az itthonitól különböző, kapcsolatunk 
volt, amely barátságon és kollegialitáson alapul. A teológia 
oktatása pedig sokkal kreatívabb, dialógusra épülő, mely 
még inkább megszerettette velem a tanulást. Megjegyzem, 
a tananyag tekintetében itthon magasabb a színvonal. 
Diakónusként egy portlandi plébánián szolgáltam minden 
hétvégén, így volt alkalmam bepillantani az ottani 
lelkipásztorkodásba is. Nagyon sok lelkes, elkötelezett em-
berrel találkoztam, jó volt látni, hogy minden korosztály 
képviselve van a templomokban. Habár a Katolikus Egyház 
a legnagyobb a keresztény felekezetek közt, még mindig 
kisebbségben vannak a társadalomban. Azt tapasztaltam, 
hogy a hívek aktívak, önállóak, keresztségi papságukat egy 
részük nagyon tudatosan éli meg. Kinti tapasztalataim 
segítettek, hogy rugalmasabban tudjak gondolkodni a 
lelkipásztorkodásról. 
– Milyen elképzeléseid vannak a közösségek formálásáról, 
erősítéséről? 
– Szeretnék többet is kipróbálni kápláni éveim alatt és sokat 
tanulni András atyától, a kedves testvérektől, valamint saját 
hibáimból.  
A közösség formálásával kapcsolatban pedig azt tudom 
mondani, hogy Amerikában meghatározó tapasztalatom 
volt az, hogy egy közösség akkor tud igazán élő lenni, ha 
nem befelé fordul, hanem kifelé. Tehát ha nem önmagára 
figyel elsősorban és célja nem a tagok testi-lelki-szellemi 
igényeinek kielégítése, netán egy „ön-szórakoztató” csoport 
kialakítása, hanem valamilyen apostoli tevékenység, 
misszió végzése. A plébániai közösség alapvető célja, hogy 
Krisztus küldetését, amit az Atyától kapott és tovább adott 
tanítványainak, folytassa. A jó közösség nyitott az emberek 
felé és nyit az emberek felé. Az apostolkodás pedig 
összekovácsolja, megerősíti a közösséget és egyben élővé 
teszi a hitet, legyen szó akár karitászról, egyházi zenéről, 
hajléktalanokkal, drogosokkal való foglalkozásról, gyer-
mekprogramok szervezéséről, továbbképzések, lelkigyakor-
latok felkínálásáról, és így tovább. Ez persze aktivitást 
igényel a közösség tagjaitól, nem azt nézve, ’én mit kapok 
itt, hanem mivel tudok hozzájárulni az egyházközség 
küldetéséhez’. Ez az, amit a teológia a keresztségi vagy 
általános papság gyakorlásának nevez, és ebben kell, hogy 
segítse a pap a megkeresztelteket, mintegy katalizátorként 
léve jelen a közösségben. 
– Vannak-e konkrét terveid, kívánságaid? 

– Először szeretném megismerni az egyházközségeket, 
aztán a lehetőségekhez mérten, magamból a legtöbbet 
kihozva végezni a lelkipásztori munkát. Távlati terveim 
közt azért szerepel továbbtanulás, amit a Püspök atya is 
kért, hogy jó lenne, ha legalább egy licenciátust szereznék 
még. Ehhez nekem is lenne kedvem, de nem tudom, időben 
és energiában hogyan egyeztethető össze a lelkipásztor-
kodással. Még inkább távlati tervem, hogy hűséges pap 
leszek. 
Előre szeretném mondani, hogy kitüntetésként és meg-
tiszteltetésként élem meg, hogy a híveknek lelki szükség-
leteikben segítségükre lehetek. Különösképp kiváltság a 
kiengesztelődés szentségének kiszolgáltatása, melyben 
alkalmam lesz, hogy békét közvetítsek és segítségükre 
legyek legszemélyesebb küzdelmeikben, kiengesztelődést 
kínálva Istennel és az Egyházzal. 
– Papi jelmondatod is kapcsolódik ehhez: Mindenkinek 
mindene lenni. Mondanál néhány szót erről is? 
– Szentelési jelmondatomat az első korintusi levélből 
vettem: „Mindenkinek mindenné lettem, hogy minden-
képpen megmentsek némelyeket.” (1Kor 9,22) Ez jól 
kifejezi számomra a papság természetét, és mint életcélt 
tartom magam előtt. Mindenkinek mindenévé szeretnék 
válni, vagyis lehetőségeimhez mérten minél több (féle) 
emberhez eljuttatni az evangéliumot. Szeretném a rám 
bízott embereket az ő valós igényeikben szolgálni, és 
mindig teljes odaadással jelen lenni annak, akivel épp 
beszélek, dolgozok. Szeretném, ha az embereknek minél 
több dologban a segítségére lehetnék, és felkeresnének 
nemcsak lelkipásztorként, hanem tanítóként, barátként, 
kvázi családtagként, tanácsadóként, és így tovább. Így 
végezve szolgálatomat, tehát, mindenképpen szeretnék 
Istenhez vezetni és ez által az örök életre megmenteni 
legalább néhány lelket.  
– Mivel foglalkozol legszívesebben szabadidődben? 
– Szeretek túrázni, a természetben lenni, kerékpározni, 
netán szabadtéren sütni-főzni. Amatőrként zenélgetek is, 
általános iskolában zongorázni tanultam egy magántanár-
nál. Nyolcadikban kántor nélkül maradtunk és az akkori 
plébános megkért, hogy orgonáljak a miséken, mert hisz ott 
is fekete-fehér billentyűk vannak, tehát értek hozzá. Így hét 
évig kontárkodtam az orgonánál, erre utaltam a „koca-
kántorság” kifejezéssel az interjú elején. Az utóbbi években 
sajnos nem sok időm volt a gyakorlásra, játékra, de ha néha 
odajutok, akkor nagyon jó kikapcsolódás számomra.  
Szeretek még olvasni is, feltéve, ha nem kötelező dolog. 
Nagy sportember nem vagyok, de hogy mozgásigényemet 
kielégítsem, biciklizni és futni szoktam időnként.  
– Végül mit üzensz a híveknek? 
– Szeretném megköszönni a kedves fogadtatást, amiben 
minden egyházközségben részem volt, valamint előre is 
köszönöm a testvérek bizalmát, türelmét, támogatását. 
Imádkozom a testvérekért, és viszont kérem az imáikat, 
hogy Isten országát eredményesen tudjuk együtt építeni itt 
Dunaharasztin és Taksonyban. 
– Mi is kívánjuk, hogy érezd itthon magad közöttünk, és 
Isten áldását kérjük szolgálatodra.   

(az interjút Czifra Lászlóné készítette) 
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Szent Anna napi búcsúi 
szentmise Vízkeleten, 
amelyet Láng András 
atya és a helyi plébános 
atya Szlávik Antal 
mutatott be. 

Szent Anna napi búcsúi 
ünnep Taksonyban  
 
 
A búcsúi szentmisét  
Taksonyban Chavvakula 
Lourdu Raju SVD mutatta 
be.  
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Taksony testvértelepülési kapcsolatai 
a felvidéki Taksony és Vízkelet községekkel 

 
 
Papi életemben mindig szerettem új közösségeket megismerni, új vidékeket meglátogatni, valamint a mi 
közösségeinknek a hitét másoknak is átadni.  
Amikor taksonyi és dunaharaszti állomáshelyeimet elfoglaltam, örömmel hallottam községi, városi szinten milyen 
gyümölcsöző kapcsolatokat tartottak már németországi, szlovákiai településekkel. Főleg olyanokkal, ahonnan 
érkeztek családok ide a háború után, vagy ahová kitelepítették az itteni lakosokat. Én, mint lelkipásztor az ottani 
egyházakkal kerestem a kapcsolatot.  
Így már 1996-ban sikerült Dunaharaszti testvérvárosának Altdorfnak a plébánosával Gerhard Senningerrel és az 
egyházközség vezetőjével, Manfréd Martini-val elkezdeni, egyházi vonalon is kiépíteni a barátságot, a közös 
együttműködést. Kölcsönös látogatások kezdődtek el különféle területeken, amelyek idén is folytatódtak, és az 
elkövetkezendő évekre is kiterjednek. 
A taksonyiaktól is sokat hallottam már kezdeti időkben, pl. a henfenfeldiekkel ápolt nagyon szoros barátságról, a 
kölcsönös látogatásokról, az iskola, a gyermekek, a táncosok részéről, vagy akár az önkormányzati szinten történt 
sok látogatásról. Sajnos egyházi szinten eddig még nem sikerült ezt kialakítani, de megtapasztaltam jószívűségüket, 
amikor kamionszámra küldték a ruhát és egyéb használható ajándékaikat.  
Taksonyfalván (Felvidék) jártam néhány évvel ezelőtt egy falunap alkalmával. Nagyon jól éreztem magam. 
Kedvesek voltak, sok szép élményben részesültem. Azóta itt vannak ők is minden évben, búcsúnk alkalmával. 
Nagyon összebarátkoztunk nemcsak a taksonyfalviakkal, hanem a szomszéd település, Vizkelet vezetőivel is.  2011-
ben meghívtak a Szent Anna kórussal együtt, hogy tartsunk ott Szent Anna napi búcsúi szentmisét. Örömmel 
vállalkoztunk rá. Jó volt, hogy végre az ottani plébános úrral is sikerült összeismerkednünk. Nagyon kedvesek 
voltak, megvendégeltek, bemutatták az ottani templomokat. A szentmisén a plébános úr, Szlávik Antal kifejezte 
örömét, hogy végre az egyházak is felvették a kapcsolatot, és ezt folytatni kell. Jövőre Ő fog eljönni hozzánk búcsúi 
ünnepi szentmisét tartani. Mivel ott is Szent Anna a védőszentje a templomnak összeegyeztettük, hogy ne egy 
időben legyen a két településen a búcsú. Egyik évben Vízkeleten egy héttel korábban, Szent Anna ünnepe előtt, 
Taksonyban Szent Annakor, a másik évben fordítva. Tele volt a templom a szentmisén. Az ottani híveknek nagyon 
tetszettek a Szent Anna kórus gitáros énekei. Többet velük együtt énekeltek.  
 
 
Honnan ered Vízkelet és Taksonyfalva valamint a „Pest melletti Taksony” kapcsolata? 
 
Először a vízkeletiekről: 
Több mindent, kisebb epizódot hallottam erről, ezért próbáltam utána járni a teljes igazságnak. Most erről szeretnék 
egy rövid összefoglalót adni a kedves Olvasóknak. 
Egy Taksonyban élő család elbeszéléséből írom le a vízkeletiek kálváriáját.  
Az akkori Csehszlovákiában, 1947-ben, csere egyezmény értelmében összeírták azokat, akik magyar állampolgárnak 
vallották magukat. Vízkeleten így több család került kitelepítési listára, az úgy nevezett fehér lapra.  
1948-ban két héten belül össze kellett csomagolni, jött a teherautó fölpakolták a szülőket, gyermekeket, és ami 
holmit el tudtak vinni, elvitték a közeli vasútállomásra, Galántára. Itt vagonokba rakták őket, másik hét családdal 
együtt. Minden ott maradt, a ház, a föld, a nagyszülők, testvérek, rokonok. Nem tudták, hova viszik őket, az út 
közben derült ki, hogy Magyarországra. Először Csongrád megyébe, Pitvarosra vitték őket, ahol egy hónapig a 
vagonban laktak. Nem volt hova kiköltözni. Ősz volt, hideg, esett az eső. Még az ágyat is le kellett takarni, mert a 
vagon beázott. Majd elindult a vonat Budapestre, utána Taksonyban állt meg. Ekkor december 6-a este volt. 
Beköltöztették őket egy családhoz, szülőket, gyermekeket egy szobába, a másik szobában a háziak laktak. „Mi 
féltünk tőlük, ők féltek mitőlünk.” De békességben élt így a két család. Egyikük sem tehetett erről a helyzetről. Hat 
évig nem találkozhattak az itteni és ottani családtagok egymással. Később háromévenként egyszer találkozhattak. A 
szülőföld elhagyása megviselte az emberek testét, lelkét. A taksonyiak nem voltak ellenségesek, hisz ők is ugyanazt 
szenvedték el, az ő családjaikat pedig Németországba telepítették.  
 
A taksonyfalviakról 
A taksonyfalviakat, több száz embert 1947 áprilisában a magyarországi Vaskútra és Nemesnádudvarra telepítették, 
1947 novemberében pedig Békéscsaba környékére. Az Olasz, a Novánszky és a Halász család került Taksonyba. 
A települések között a kapcsolat a 90-es években kezdődött, amikor Halag György Budapesten tanult és Halászéknál 
lakott.  

András atya 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
 

„Jézus Krisztus szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.” 
 
Krisztus keresztjének és feltámadásának húsvéti titka áll annak az örömhírnek a középpontjában, amelynek hirdetése 
a világ felé az apostolok és utánuk az Egyház feladata. Isten Fiának, Jézus Krisztusnak megváltó halála által Isten 
üdvözítő terve „egyszer s mindenkorra” [Zsid 9,26] beteljesedett.  
Az Egyház hűséges marad az „összes Írás” értelmezéséhez, amelyet Jézus húsvétja előtt és után adott: „vajon nem 
ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe?” [Lk 24,26-27; 44-45]. Jézus szenvedése 
konkrét történeti alakot öltött abból kifolyólag, hogy „a vének, a főpapok és az írástudók elvetették [Mk 8,31] és 
kiszolgáltatták a pogányoknak, hogy „kigúnyolják, megostorozzák és keresztre feszítsék” [Mt 20,18]. 
A hit tehát törekedhet Jézus halála körülményeinek kutatására, ezeket ugyanis az Evangéliumok hűségesen átadják 
(vö. DV 19), és támaszkodhat más történeti forrásokra, hogy a megváltás értelme megközelíthetőbb legyen.  
 
1. Jézus és Izrael 
 

Jézus nyilvános működésének kezdetétől a farizeusok és a Heródes-pártiak a papokkal és írástudókkal együtt meg-
egyeztek, hogy őt elveszítsék (vö. Mk 3,6). Bizonyos cselekedetekből kifolyólag, ördögűzések (vö. Mt 12,24), 
bűnök bocsánata (vö. Mk 2,7), szombati napokon történt gyógyítások (vö. Mk 3,1-6), a Törvény tisztasági elő-
írásainak újszerű értelmezése (vö. Mk 7,14-23), a vámosokkal és nyilvános bűnösökkel való barátkozás (vö. Mk 
2,14-17) egyesek Jézust megszállottsággal gyanúsították (vö. Mk 3,22; Jn 8,48; 10,20), istenkáromlással vádolták 
(vö. Mk 2,7; Jn 5,18), valamint hamis prófétálásokkal (vö. Jn 7,12; 7,52), vallási bűnökkel, melyeket a Törvény 
megkövezés általi halálbünetéssel sújtott (vö. Jn 8,59; 10,31).  
Jeruzsálem vallási vezetői számára – akiket Szent János evangéliuma gyakran „zsidóknak” (vö. Jn 1,19; 2,18; 5,10; 
7,13) nevezett – sokkal inkább mint Isten egész népe számára (vö. Jn 7,48-49) Jézus számos cselekedete és szava  
volt „jel, amelynek ellene mondanak” [Lk 2,34]. Igaz azonban, hogy Jézus kapcsolata a farizeusokkal nem csak 
vitatkozó. A farizeusok azok, akik felhívják figyelmét arra a veszélyre, amely rá leselkedik (vö. Lk 13,31). Közülük 
egynehányat Jézus megdicsér, mint a Márk evangélium 12,34 szakaszában szereplő írástudót, és több ízben étkezik 
farizeusokkal (vö. Lk 7,36). Jézus megerősíti Isten népének e vallási elit által képviselt tételeit: a halottak 
feltámadását (vö. Mt 22,23-24), a jámborság formáit (alamizsna, böjt és imádság – vö. Mt 6,2-18), azt a szokást, 
hogy Istent, mint Atyát szólítják meg, valamint az Isten és a felebarát szeretete parancsának központi jellegét (vö. 
Mk 12,28-34).  
Izraelben sokak számára úgy tűnt, hogy Jézus a választott nép alapvető intézményei ellen lépett fel. Ilyenek:  
– a törvény valamennyi előírása, valamint a farizeusok számára a szájhagyomány értelmezése iránti engedelmesség; 
– a jeruzsálemi Templomnak, mint szent helynek – ahol Isten különleges módon lakik – központi jellege; 
– az egy Istenbe vetett hit, akinek dicsőségében egyetlen ember sem tud osztozni. 
 
I. Jézus és a Törvény 
 

A Hegyibeszéd elején, amelyben az Újszövetség kegyel-
mi világosságánál bemutatta az első Szövetségben a 
Sinai-hegyen Isten által adott Törvényt, Jézus ünnepé-
lyesen óva int: Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöt-
tem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni 
jöttem, hanem teljessé tenni. Bizony mondom néktek, 
míg ég és föld el nem múlik, egy I betű vagy egy 
vesszőcske sem vész el a Törvényből, hanem minden 
beteljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl a legkisebb 
parancsok közül és úgy tanítja az embereket, azt igen 
kicsinek fogják hívni a mennyek országában. Aki 
viszont megtartja és tanítja őket, az nagy lesz a mennyek 
országában [Mt 5,17-19]. 
Jézus Izrael Messiása, bár a legnagyobb a mennyek 
országában, saját szavai szerint magának tartozott azzal, 
hogy beteljesítse a Törvényt hiánytalanul, a legkisebb 
előírásokig. Sőt, ő maga az egyetlen, aki azt tökéletesen 
megtette (vö. Jn 8,46). Saját bevallásuk szerint a zsidók 
soha nem tudták tökéletesen betartani a Törvényt anélkül, 
hogy legkisebb előírásán foltot ne ejtettek volna (vö. Jn 

7,19). Ezért évről évre, az engesztelés ünnepén Izrael 
gyermekei bocsánatot kérnek Istentől a Törvény áthágá-
saiért. A Törvény egyetlen egészet alkot, és amint Szent 
Jakab emlékeztet: „Aki minden törvényt megtart, egy 
ellen azonban vét, az mindegyik ellen vét.” [Jak 2,10].  
A Törvény hiánytalan megtartásának ezt az elvét, ami 
nemcsak betű szerinti, hanem szellemében történő meg-
tartás, a farizeusok nagyon kedvelték. Azzal, hogy a 
Törvényt Izrael számára értelmezték, sok zsidót vezettek 
el Jézus korában rendkívüli buzgóságra (vö. Róm 10,2). 
Ha ugyanis nem akartak „képmutató” szőrszálhaso-
gatókká válni (vö. Mt 15,3-7; Lk 11,39-54), kénytelenek 
voltak felkészíteni a népet Istennek arra a hallatlan 
beavatkozására, amelyben az egyetlen Igaz valamennyi 
bűnös helyett tökéletesen teljesíti a Törvényt (vö. Iz 
53,11; Zsid 9,15).  
A Törvény tökéletes beteljesítése csak az isteni törvény-
hozó műve lehetett, aki a Fiú személyében a Törvénynek 
alá van vetve (vö. Gal 4,4). Jézusban a Törvény többé 
már nem kőtáblára vésve jelenik meg, hanem a szolga 
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„szívébe írva” [Jer 31,33], aki a népnek „szövetségül” 
adatott [Iz 42,3], mert „hűségesen elviszi az igazságot” 
[Iz 42,6]. Jézus olyannyira beteljesíti a Törvényt, hogy 
magára vállalja „a Törvény átkát” [Gal 3,13], amelynek 
az teszi ki magát, aki „nem tartja meg hűségesen, ami a 
Törvényben van” [Gal 3,10]. Jézusnak ugyanis „a régi 
szövetség korában elkövetett bűnök megváltásáért el 
kellett szenvednie a halált” [Zsid 9,15].  
Jézus „rabbiként” (vö. Jn 11,28); Mt 22,23-24; 34-36) 
jelent meg a zsidók és vallási vezetőik szemében. 
Gyakran érvelt a Törvény rabbinikus értelmezésének 
szellemében (vö. Mt 12,5; 9,12). Ugyanakkor azonban 
Jézus akaratlanul is megsértette a Törvény magyarázóit, 
mert nem elégedett meg azzal, hogy értelmezése egy 
legyen az ő magyarázataik közül, hanem „úgy tanított, 
mint akinek hatalom van a birtokában, s nem úgy, mint 
az írástudók” [Mt 7,28-29]. Benne az Isten szava szólalt 
meg ugyanúgy, mint annak idején a Sinai-hegyen Mó-
zesnek, amikor megkapta az írott Törvényt, és amely 
újból hallatszott a nyolc boldogság hegyén (vö. Mt 5,1). 
Ez nem szünteti meg a Törvényt, hanem beteljesíti, 
mivel isteni módon annak végső értelmezését nyújtja: 
„Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot … Én pedig 

azt mondom néktek …” (vö. Mt 5,33-34). Ugyananezzel 
az isteni tekintéllyel tagadja meg a farizeusok bizonyos 
emberi hagyományait (vö. Mk 7,8), melyek érvény-
telenítik Isten igéjét (vö. Mk 7,13). 
Továbbmenve, Jézus beteljesítette az étkezésekkel 
kapcsolatos tisztálkodási törvényt, amely olyannyira 
fontos volt a zsidók mindennapi életében és felfedte 
„pedagógiai” értelmét (vö. Gal 3,24), midőn isteni 
értelmezését adta: „Kívülről semmi sem kerülhet be az 
emberbe, ami beszennyezhetné … Ezzel tisztának 
minősített minden ételt. … Hanem ami belőle származik, 
az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember 
szívéből származik minden gonosz gondolat” (vö. Mk 
7,18-21). A Törvény végzetes magyarázatát Jézus isteni 
tekintéllyel közölte, ezáltal szembekerült egyes törvény-
magyarázókkal, akik nem fogadták el az ő törvény-
magyarázatát, noha ennek igazságát isteni jelek kísérték 
és bizonyították (vö. Jn 5,36; 10,25; 37-38). Különösen 
állt ez a szombat kérdésére: Jézus emlékeztetett rá, gyak-
ran rabbinikus érvekkel (vö. Mk 2,25-27; Jn 7,22-24), 
hogy a szombati nyugalmat nem zavarja az Isten (vö. Mt 
12,5; Szám 28,9) vagy a felebarát szolgálata (vö. Lk 
13,15-16; 14,3-4), mert az gyógyulást eredményez.  

 
II. Jézus és a templom 
 

Jézus, az őt megelőző prófétákhoz hasonlóan, ugyancsak 
a legteljesebb tiszteletet tanúsította a jeruzsálemi 
templom iránt. A születése utáni negyvenedik napon 
József és Mária bemutatták őt a templomban (vö. Lk 
2,22-39). Tizenkét éves korában elhatározta, hogy a 
templomban marad, hogy emlékeztesse szüleit: Atyja 
dolgaiban kell fáradoznia (vö. Lk 2,46-49). Rejtett 
életében évenként legalább egyszer, Húsvét ünnepén föl-
ment Jeruzsálembe, a templomba (vö. Lk 2,41). 
Nyilvános életének ritmusát pedig a nagy zsidó ünne-
pekre, Jeruzsálembe vivő zarándokútjai határozták meg 
(vö. Jn 2,13-14; 5,1.14; 7,1.10.14; 8,2; 10,22-23). 
Jézus a templomba, mint az Istennel való találkozás 
kivételes helyére ment fel. Számára a Templom Atyjá-
nak hajléka, az imádság háza, és felháborodott, hogy 
külső előcsarnoka a kufárkodás helye lett (vö. Mt 21,13). 
A kereskedőket Atyja iránti féltő szeretetből űzte ki: „Ne 
tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!” [Jn 2,16]. Tanít-
ványai emlékeztek az Írás szavára: „Emészt a házadért 
való buzgalom” [Zsolt 69,10; Jn 2,16-17]. Feltámadása 
után az apostolok egyfajta vallásos tiszteletet őriztek 
meg a Templom iránt (vö. ApCsel 2,46; 3,1; 5,20.21 stb). 

Kínszenvedése előestéjén mégis előre megmondta ennek 
a csodálatos épületnek a lerombolását, amelyben kő 
kövön nem marad (vö. Mt 24,1-2). Itt a végső idők 
jelének meghirdetéséről van szó, amely a saját Húsvét-
jával veszi kezdetét (vö. Mt 24,3; Lk 13,35). Ám ezt a 
jövendölést a hamis tanúk felhasználhatták ellene a fő-
papoknál lefolytatott kihallgatásán (vö. Mk 14,57-58), és 
sértésként a fejére olvashatták, amikor a keresztre 
szögezték (vö. Mt 27,39-40).  
Jézus korántsem volt ellenséges érzületű a Templom 
iránt (vö. Mt 8,4; 23,21); Lk 17,14; Jn 4,22), ahol taní-
tása lényegét kifejtette (vö. Jn 18,20). Csatlakozva Péter-
hez (vö. Mt 17,24-27), akit eljövendő Egyháza alapjául 
választott (vö. Mt 16,18), meg akarta fizetni a templom-
adót. Mi több, magát azonosította a Templommal, 
amikor önmagát Isten végleges hajlékaként mutatta be az 
emberek között (vö. Jn 2,219; Mt 12,6). Ezért testben 
történt megfeszíttetése (vö. Jn 2,18-22) a Templom 
lerombolását vetíti előre, amely az üdvösségtörténet új 
korszakának kezdetét jelenti: „Elérkezik az óra, amikor 
sem ezen a hegyen, sem Jeruzsálemben nem fogják 
imádni az Atyát:” [Jn 4,21] (vö. Jn 4,23-24; Mt 27,51; 
Zsid 9,11; Jel 21,22). 

 
III. Jézus és Izrael hite az egy és megváltó Istenben 
 

Ha Izrael vallási vezetői számára már a Törvény és a 
jeruzsálemi Templom is „ellentmondásra” adtak alkal-
mat Jézussal kapcsolatban (vö. Lk 2,34), mennyivel 
inkább az volt a szerepe a bűnök bocsánatában, amely 
valódi isteni tett és amely számukra valódi botránykővé 
vált (vö. Lk 20,17-18; Zsolt 118,22). 
Jézus megbotránkoztatta a farizeusokat, mert épp oly 
közvetlenül evett együtt a vámosokkal és a bűnösökkel 

(vö. Lk 5,30), mint velük (vö. Lk 7,36; 11,37). Közülük 
azoknak, „akik meg voltak győződve, hogy igazak s a 
többieket megvetették” [Lk 18,9] (vö. Jn 7,49; 9,34) 
Jézus kijelentette: „Nem az igazakat jöttem hívni, hanem 
a bűnösöket, hogy tartsanak bűnbánatot.” [Lk 5,32]. Sőt 
ennél is messzebbre ment, amikor a farizeusokkal szem-
ben hangsúlyozta: a bűn mindenkire kiterjed (vö. Jn 
8,33-36), ezért mindaz, aki azt állítja, hogy nincs szük-
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sége az üdvösségre, önmagával szemben vak (vö. Jn 
9,40-41). 
Jézus főképp azzal botránkoztatta meg az embereket, 
hogy saját irgalmas magatartását a bűnösökkel szemben 
Isten magatartásával azonosította (vö. Mt 9,13; Oz 6,6). 
Odáig ment, hogy ezt sejteni engedte, hiszen egy asztal-
nál evett a bűnösökkel (vö. Lk 15,2-2), beengedte őket a 
messiási lakomára (vö. Lk 15,23-32). Jézus Izrael vallási 
vezetőit különösen a bűnök megbocsátásával állította 
választás elé. Mert, amint helyesen mondták rémüle-
tükben: „Ki bocsáthatja meg a bűnt más, mint az Isten?” 
[Mk 2,7]. A bűnök bocsánatával istenkáromlást követ el 
Jézus, mert emberként Istennel teszi magát egyenlővé 
(vö. Jn 5,18; 10,33) vagy igazat mond, és személye 
jelenlévővé teszi, kinyilatkoztatja Isten nevét (vö. Jn 
17,6-26). 
Csak Jézus személyének isteni azonossága igazolhat egy 
olyan abszolút követelményt, mint: „Aki nincs velem, az 
ellenem van.. .” [Mt 12,30]; vagy amikor azt állítja, hogy 
benne „itt nagyobb van, mint Jónás … s itt nagyobb van, 
mint Salamon” (vö. Mt 12,41-42). „Itt nagyobb dologról 

van szó, mint a templom” [Mt 12,6], amikor emlékeztet 
önmagával kapcsolatban, hogy Dávid a Messiást Urának 
szólította (vö. Mt 12,36-37), és amikor az állítja: „Mi-
előtt Ábrahám lett, én vagyok” [Jn 8,58]; ugyancsak: 
„Én és az Atya egyek vagyunk” [Jn 10,30].  
Jézus azt kívánta Jeruzsálem vallási vezetőitől, hogy 
higgyenek benne tetteiért, melyeket az Atya általa visz 
végbe (vö. Jn 10,36-38). De a hitnek egy ilyen tette ön-
maga titokzatos halálán át vezet el a „Lélekből való újjá-
születéshez” [Jn 3,7], az isteni kegyelem vonzásában (vö. 
Jn 6,44-47). A megtérés ilyen követelése az annyira 
meglepő ígéretek beteljesülése láttán (vö. Iz 53,1) ért-
hetővé teszi, miért vélte a főtanácsos, hogy Jézus Isten-
káromlásával kiérdemelte a halált (vö. Mk 3,6; Mt 
26,64-66). A tanács tagjai ily módon egyszerre 
cselekedtek „tudatlanságból” és a „hitetlenség kemény-
szívűségéből” (vö. Lk 23,34; ApCsel 3,17-18; Mk 3,5; 
Róm 11,20.25).  
 

Dán Károlyné 

 
 

* * * * * * 
 
 
 
 

A HIT ÉVE  
 

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. 

évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 

24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a Hit 

évét, melynek programját június 21-én, csütörtökön a Szentszék 

sajtótermében mutatta be Rino Fisichella érsek, az Új 

Evangelizáció Pápai Tanácsának elnöke, valamint Graham Bell 

prelátus, a dikasztérium altitkára. 

Beszédében Fisichella érsek rámutatott, hogy a Hit évére az általános válság korszakában kerül sor, 

amely egyúttal antropológiai válság is. Az emberi magárahagyatottság és célnélküliség közepette a 

hit éve olyan útvonalat mutat, amelyet a keresztény közösség kínál fel az Istennel találkozni 

vágyóknak. 

A sajtótájékoztatón bemutatták a Hit évének logóját, valamint az esemény hivatalos, latin nyelvű 

himnuszát is. Szintén ezen a napon indították el a Hit éve többnyelvű honlapját: www.annusfidei.va. 

Itt megtalálhatók az év fontos eseményei, a Szentatya programja, az egyes püspöki konferenciák, 

egyházmegyék, mozgalmak és társulások kezdeményezései. 

Fisichella érsek felsorolta az év főbb időpontjait. Október 11-én, csütörtökön a Szent Péter téren 

tartják az ünnepélyes megnyitót, amely egyben megemlékezés a II. Vatikáni Zsinat 50 évvel ezelőtti 

megnyitásáról. Ugyanebben a hónapban a Szentatya hat vértanút, illetve hitvalló boldogot iktat a 

szentek sorába. 2013. január 25-én, a Római Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában szokásos 

ökumenikus szertartáson azért imádkoznak majd, hogy a keresztények a közös hit megvallása révén 

tartsák szem előtt az egység útját, mint látható jelet a világ számára. A vallási eseményeken kívül 

számos kulturális programmal is készülnek Rómában. 
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http://konyvtar.vaciegyhazmegye.hu 
 

Megkezdte működését a Váci Egyházmegyei Könyvtár önálló honlapja 

2012. július 16-án, Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén indította el Dr. Beer Miklós megyéspüspök atya a Váci 
Egyházmegyei Könyvtár önálló honlapját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A püspök atya ez alkalommal így nyilatkozott: A egyházmegyei könyvtár honlapja azzal a céllal készült, hogy felhívja a 
figyelmet az itt őrzött kulturális örökségre, információt adjon a könyvtárról és annak szolgáltatásairól, a könyvtárban 
őrzött szellemi kincsek elérhetővé tételével segítséget nyújtson az egyházmegye papságának, híveinek és nem 
utolsósorban lehetőséget biztosítson a tudományos igényű és az informális ismeretek megszerzésére egyaránt.  
 
 

 
Az Egyházmegyei Könyvtárat Peitler Antal 
püspök (1859-1885) alapította a székeskáptalan, 
a papnevelő intézet és saját könyvtára 
egyesítésével 1878-ban. Elhelyezésére a 
püspöki székházzal szemben emeltetett épületet.  
 
A 80.000 kötetnyi, részben idegen nyelvű 
állomány harmada egyházi (teológia, filozófia) 
jellegű, kétharmada változó tárgykört 
(történelem, művelődés-, tudomány- és 
gazdaságtörténet, földrajzi, klasszika filológia, 
irodalom) képvisel. A magyar és idegen nyelvű 
folyóiratok fele hittudományi tárgykörű. 
Figyelemre méltó a kéziratos anyag is.  
 

(forrás: www.vaciegyhazmegye.hu) 
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AA  SSZZEENNTTLLÉÉLLEEKK  CCSSOODDÁÁII  
44..  rréésszz  

 

BBááttrraann  áállllíítthhaattjjuukk,,  hhooggyy  aa  hhiitt  hhaarrccáátt  éélljjüükk  mmaa  aa  vviilláággbbaann..    
 

Szent Pál biztat: „Harcold meg a hit jó harcát!” (Tim 1,6) 
 
„Mindehhez vegyétek a hit pajzsát, mellyel kiolthatjátok a gonosz tüzes nyilát.” (Ef 6)  
Tehát, vannak tüzes lövedékek, melyek felénk irányulnak. Mik ezek? Azt mondja Szent Pál, hogy nyilak, vagyis 
valami célzott dolog. Tudod, hogy mindenkinek, minden kereszténynek van küldetése Istentől? Igen, az 
evangelizáció! És ugye tudod, hogy az ellenségnek (amely nem test és vér, hanem szellemi, mondjuk ki, hogy a 
személyes gonosz) is van terve, hogy ettől visszatartson téged? Ezek hát a tüzes nyilak! 
 

Ha egy porfelhő jön feléd, nem látod jól a dolgokat. Így lát 
az (vagyis nem lát), akinek nincs hite. A hit látás. És 
amelyik részébe a szívemnek beengedem a hitetlenséget, 
ott nem fogok tisztán látni. Itt nem arra van szükség, hogy 
valaki imádkozzon érted, hogy ismét tisztán láthass, hanem 
a hit radikális lépésére van szükség. Ez a hit harca. Sokan 
mondják: csak azt hiszem el, amit látok. Tudjátok, mi a 
valóság? Csak azt látod, amit hiszel. És ha azt hiszed, hogy 
örök vesztes vagy, és az életed lejtmenet, ezt is fogod látni. 
Ha azt hiszed, hogy te mindenből kimaradsz, mindenkinek 
szép hatása van, csak neked nem, akkor ezt fogod látni az 
életedben. Ha viszont megharcolod a hit harcát, és azt 
mondod, nem hiszek ennek a „tüzes nyílnak” – ez a harc a 
fejünkben kezdődik: gondolatokat utasítasz vissza – akkor 
tisztán fogsz látni. Lehet, hogy nem azonnal, – sokat kell 
gyakorolni ehhez. Mindig van elég ok arra, hogy elveszítsd 
a bátorságodat: gondok, félelmek, rossz idő, betegség… De 
mindig van ok arra is, hogy higgy. Ragadjátok meg a „hit 
pajzsát”, és ezzel ki lehet védeni a tüzes nyilakat. A hittel ki 
lehet oltani a tüzes nyilakat. 
Kérdezheted, hogy honnan tudod: mire vagy meghívva? Ha 
Istennel elég időt töltesz, ha behívod az életedbe Jézust és a 
Szentlelket, Ő a szívedre fog helyezni valamit. Ami 
tartósan ott marad a szívedben, és amihez nagy békesség 
kapcsolódik (ami nem ellenkezik a Biblia és az Egyház 
tanításával), az 95 %-ban Isten akarata, akkor bátran 
kövesd ezt a hívást. A hit nemcsak annyi, hogy hiszem 
Isten létét, hanem az, hogy hagyom: Isten megvalósítsa a 
szeretettervét érettünk. A hit nem arról gondolkodás, hogy 
Isten létezik, hanem az, hogy megadjuk magunkban Isten 
gondolatának az Őt megillető helyet. A hit a bennünk lakó 
Isten!  
„Az Ő alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre 
teremtett minket; ezeket az Isten előre elrendelte, hogy 
bennük éljünk.” (Ef 2,10) „…mert a nekünk ajándékozott 
Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm 
5,5) Így meggyőződéssel valljuk, hogy az Atya, mint Abba 
egy drága „Apuka”. „Jézus az Úr” nem csupán egy 
Bibliából kiemelt szófordulat. Ez élet, méghozzá bőségben 
való! Az, hogy Jézust Megváltóként, Úrként, Mesterként, 
Szerelmesként, Barátként ismerhetjük, ezt mind a Szent-
léleknek köszönhetjük! A Szentlélek nem „csupán” a 
Szentháromság egyik személye, hanem Valaki, Akit 
életünk minden színterén folyamatosan segítségül hív-
hatunk: „Jöjj Szentlélek!” 
A Szentlélek ajándékai (mondják karizmáknak is (1Kor 
12,4-11) azok az eszközök, amelyeket Krisztus megígért, 

hogy általuk itt a földön sikeresen tudjuk folytatni útját. 
Önmagukban azonban az ajándékok nem tesznek minket 
szentekké, nem nyitják meg számunkra a menny kapuit. 
Júdás is kapott bizonyos ajándékokat – „eszközöket” –, 
amikor Jézus kettesével szétküldte az apostolokat hirdetni 
az örömhírt, mégis minden jel szerint elbukott. 
A menny kapuinak feltárása számunkra a Szentlélek 
megszentelő ajándéka, melyet Szent Pál listáz: „szeretet, 
öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22-23) Kivétel nélkül 
minden embernek szüksége van e kilenc átformáló erőre. 
Sokan keresik is őket, csak rossz helyen. Ezek nem 
fedezhetők fel a drogban, alkoholban, pénzben, szexuális 
szabadosságban, hírnévben, külső szépségben vagy erőben, 
sem a pszichiáterek díványain. Jézus kinyilvánította ezek-
nek a forrását és megígérte, hogy ki is árasztja ránk: a 
szentség Lelkét. „A Szentlélek újraéleszti bennünk a 
reményt, megnyitja szívünket a boldogságra, megízlelteti 
velünk Isten édességét. A százannyi, amit Jézus Péternek és 
tanítványainak ígért, már most valóra válhat. Már most 
megtapasztalhatjuk a Szentlélekben Isten jóságát.” – írja 
Katona István atya. 
Az Úr emberhalászokká akar minket tenni (a II. Vatikáni 
Zsinat kimondja, hogy minden keresztény elsődleges 
hivatása: hirdetni az örömhírt, Jézus evangéliumát: az Atya 
szeret, a Fiú megváltott, a Lélek megszentel). A profi 
halász a legjobb csalit használja, és az emberi szívek 
számára nem akad jobb csali a Szentlélek gyümölcseinél. 
Ezek a legszükségesebb értékek, amelyeket valaha is 
felkínáltak nekünk. Egy személy lehet hihetetlenül vonzó, 
világhírű vagy mérhetetlenül gazdag, mégsem remény-
kedhet boldog életben, ha már csupán a szent páli listán 
szereplő gyümölcsök első három valamelyikében is hiányt 
szenved. Természetesen a jó eszközöknek már a hasz-
nálatuk is értékes és örömteli, mégis ennek a felhasz-
nálásnak az eredménye az, ami igazán számít. Egy teljesen 
átalakított világon kell fáradoznunk, amelyben kiáradhat a 
szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség, önmegtartóztatás a Szentlélek minden meg-
dicsőítő áldása által. Felkentek és megbíztak bennünket, 
hogy „hirdessük az evangéliumot a föld végső határáig”, és 
nem más, mint a Szentlélek kilenc gyümölcsének bőség-
szarujából felkent Egyház az, aki ezt a feladatot el tudja 
végezni. 
A legmélyebb és sokszor fel sem ismert emberi szükséglet 
az, amikor Istent és az Ő szeretetét nem ismerik. A nyomo-
rúság segítségért kiált. Ha az ember látja a nyomorúságot és 
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engedi, hogy a szívére hasson, akkor egy belső folyamat 
indul el benne. Irgalom ébred benne és felmerül a kérdés: 
„Hogyan lehet segíteni?” Az imádság az első. Idővel 
változást észlelünk magunkon: Isten Lelke felkészít, és 
késszé tesz bennünket a szolgálatra és a küldetésre. Tehát 
Isten irgalmának szolgálatába állít bennünket.  
Sokan nem tudják, hogy „Isten képmásaként” (Ter 1,27) 
elpusztíthatatlan méltósággal és szépséggel vannak fel-
ruházva. Nem ismerik Jézus megváltásának gyógyító erejét, 
és ki vannak szolgáltatva a kényszerűségeknek, elnyomás-
nak és félelmeknek. Nem ismerik életük értelmét. Az egész 
Biblián végighúzódik az az üzenet, hogy Isten látja népének 
nyomorúságát. Közbe akar avatkozni és segíteni. Milyen 
sok ember vágyakozott a történelem folyamán arra, hogy a 
prófétákhoz hasonlóan őket is betöltse a Szentlélek! Azok, 
akik sötétségben élnek, úgy tekintenek erre a pillanatra, 
mint „nagy világosságra”, ami eljön, hogy megvilágosítsa 
az ő lelkük sötétségét, és onnantól kezdve aszerint az 
igazság szerint ítélnek majd, amit Isten mutat nekik. 
Csodálatosképpen Istennek szüksége van ránk. Szüksége 
van Rád, rám, és minden egyes gyermekére. „De hát én 
olyan jelentéktelen, nagyon egyszerű, olyan semmi 
vagyok!” – mondhatjuk okkal és joggal.  De ez az Isten 
stílusa! Hát nem gyönyörű, hogy a mi Urunk együtt 
dolgozik a „kicsikkel” – pásztorokkal, ácsokkal, halá-
szokkal, kétkezi munkásokkal? Kérdezhetjük: vajon Isten 
miért indítana el jelentős változásokat ilyen jelentékte-
lennek tűnő embereken keresztül? Isten sokszor balgákra 
bízza a terveit; olyanokra, akik hajlandók akár nevetségessé 
válni, hogy Isten csodát tehessen. Igazi alázat az, hogy nem 
foglalkozunk magunkkal, hanem nyitottan fogadjuk a 
Szentlélek minden indítását, és bízunk benne, hogy Isten 
mindent megad, hogy megtehessük, amit tőlünk kíván. 
Bizony: Istennek nincs szüksége a mi bölcsességünkre és 
erőnkre ahhoz, hogy megvalósítsa akaratát. Viszont az 
igenünkre és az akaratunkra szüksége van. 
Példaként említem X. Pius pápa meghívását és szent, 
alázatos életét. Az ő hitvalló élete részese volt a Szentlélek 
e kivételes kiáradásának; X. Pius pápát „lángoló tűz”-nek is 
nevezték. Pius pápai életműve teljesen az Isten műve, az Ő 
kezdeményezése, akarata volt. Sarto „csak” igent mondott 
Isten kezdeményezésére. Így élete másoknak is ajándék 
volt. Tiszta kegyelemi ajándék! Pápai jelmondatául ezt 
választotta: „Mindent megújítani Krisztusban!”=„Instaurare 
omnia in Christo.” 
Giuseppe Melchiore Sarto néven, egyszerű postamester 
fiaként látta meg Itália kék egét, Riese-ben, 1835-ben. 
Rómában hunyt el 1914-ben, augusztus 20-án. Gyermek-
kori papi meghívását követve nagy szorgalommal teológiát 
a páduai szemináriumban tanult, 1858-ban pappá szentel-
ték, Tombolóban káplán, 1867-ben Salzanóban plébános, 
1884-ben Rómában XIII. Leo pápa püspökké szentelte, 
majd 1893-ban bíborossá, velencei pátriárkává nevezte ki a 

nagyon szerény papot. Püspökkent küzdött a hívő emberek 
választójogaiért, és keményen megnyirbálta a 
szabadkőművesek hatalmát.  
Amikor a pápaválasztásra Rómába megérkezett, a retúr-
jegyet is megvette, nem akart pápa lenni – meg-
választásakor többször visszautasította Krisztus földi hely-
tartójának a címét –, csak alázatból fogadta-foglalta el 
1903. augusztus 4-én Péter trónját. Akarata szelíden bele-
simult Isten Lelkének szándékába. 
Következetesen kitartott eszménye mellett, azaz: 
„Instaurare omnia in Christo.” Vagyis érvényre juttatni 
Krisztus jogait a világban és táplálni az Egyház 
gyermekeinek lelki és testi életét. Mindent ennek rendelt 
alá. Alapvetően fontosnak tartotta a papképzést és a papok 
életszentségét, valamint a szeminaristák nélkülöző, rend-
kívül szegényes életének megjavítását. Bevezette a nagy 
sokaságnak szóló általános kihallgatásokat, vasárnaponként 
pedig egy-egy plébániát keresett fel és prédikált; nagyon 
fontosnak tartotta az egyszerű emberekkel való kapcsolatot, 
így módja volt személyesen felkeresni a test-lelki 
nyomorgókat. Ahol csak megfordult, támogatta az eleset-
teket, így aztán minden egyházi értéket, amelyet fölszente-
lésekor, illetve kinevezésekor kapott, szétosztotta a szegé-
nyek között. - „Szegényen jöttem, szegényen távozom.” – 
mondogatta. Már életében szentként tisztelték: – „Íme, 
milyen pápát küldött nekünk  Istenünk! Tényleg szent ő!” – 
1914. augusztus 20-án hívta haza a mennyei hazába az ő 
dicsőséges és irgalmas Ura, akit szívvel-lélekkel szolgált – 
megkímélve őt az első világháború szörnyűségeitől. 
1951. június 3-án XII. Pius pápa a riesei levélkihordó fiát 
boldoggá avatta: – „Hadd legyen boldog, aki annyi embert 
boldoggá tett!” – A figyelmes, a gyermekszerető, a 
szegények istápolója, a bőkezű – és még sorolhatnánk a 
jelzőket, amelyekkel elárasztották X. Piust. De leginkább 
hozzá illő jelző: a nagyhitű! A hite olyan nagy volt, hogy 
csodákat művelt vele. Íme néhány eset, csak ízelítőül: 
Egy ízben béna karú ember könyörgött, hogy segítsen rajta. 
„Csak Isten tudja visszaadni egészségedet, fiam. Bízzál 
benne!” – tanácsolta a pápa. A béna meggyógyult. Egy 
tüdővészes apáca is kérlelte, hogy: – „Önre jobban hallgat a 
Mindenható!”– ám a pápa nevetve visszaküldte a nővért 
orvosaihoz e szavakkal: – „Imádkozz gyermekem, Isten 
téged is nagyon szeret! -– akik már csak a gyógyulást 
állapították meg. Egy világtalan német férfi odatapoga-
tódzott az általános kihallgatás során a pápához, mondván, 
„hogy rajta csak Pius tud segíteni.” A pápa megáldotta a 
vakot és az azonnal meggyógyult: látott! Ekkor X. Pius ezt 
mondta az embernek: – „Nagy a te hited, fiam!” – Egy 
süket gyermeket is meggyógyított és ekkor a körülötte állók 
így kiáltoztak: -„Il Santo! Il Santo! – A szent! A szent! – Ó, 
gyermekeim - ellenkezett a pápa. – Nem „Santo” vagyok 
én, hanem Sarto”…Akaratának megfelelően holttestét nem 
balzsamozták be, mégis ép maradt. 

 

„A Szentlélek ahányszor csak közbeavatkozik, mindig ámulatba ejti az embereket. Csodálatos újdonságokat képes 
létrehozni. Radikálisan megváltoztatja az embereket és a történelmet is.” (II. János Pál szavai Pünkösd vigíliáján) 
 

(Tóth Marianna) 
Forrás: 
Johannes Hartl előadása a XX. Karizmatikus Találkozón 
Fr. Tom Forrest : Egy úttörő meglátásai 
Patti Mansfeld előadása, A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2012. 1. 2.szám 
Leo Tanner: „Amikor Jézus meglátta a tömeget” (Mt 9,36), Marana Tha 2012. július-augusztus 
Wilhelm Hünermann: Lángoló tűz, X: Pius pápa élete, Budapest, Szent István Társulat, 1986 
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EZOTÉRIA  ÉS  KERESZTÉNYSÉG 
3. 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, 
vagy személyes tanúságtétel által. Kérjük, tartsanak velünk! 
 

A reiki 
 

Mi is az a reiki? A japán reiki "titokzatos légkör; 
spirituális erő" a kínai lingqi-ből vett kölcsönszó. A 
kifejezés kozmikus vagy isteni energiát jelent. Uszui 
Mikao (1865-1926) „fedezte fel újra”, aki az ezoterikus 
buddhizmus követője volt. A reiki „mester” – 
meggyőződésük szerint – ezt a gyógyító energiát képes 
befogadni és közvetíteni másoknak, kézrátétel által, sőt 
nagyobb távolságba is el tudja „küldeni” ezt az erőt, ami 
kizárólag pozitív hatással lehet az adott élőlényekre. 
Egyes nyugati szerzők „univerzális energia”-ként 
fordítják, ami már a név fordítását illetően is téves. Most 
álljunk meg egy pillanatra, hogy megvizsgáljuk a fenti 
állításokat: „Egyetemes életenergia. Számunkra ez Isteni 
energiát jelent. Ez az energia intelligens, a beteg helyre 
jut, így a gyógyítónak nem kell attól tartania, hogy 
bármit is rosszul csinálhat. Kizárólag élőlényekre 
alkalmazható, növényekre, állatokra és emberre. A 
reikibe beavatott személy rezgésszintjének növekedése 
folytán nyugodtabbá válik, nyitottsága, és ezzel együtt 
Istenbe vetett hite megnő.” (1) – olvashatjuk a reiki 
egyik központi honlapján. Ezek szerint tehát az 
„energia” felsőbbrendű, mint a „személy”, és intelli-
gensebb is, hiszen nem tévedhet. Isten nevét idecitálták, 
de Róla, mint személyről, semmi nem szerepel – 
kíváncsi lennék hát, hogy „a rezgésszint növekedésével” 
miféle Istenbe vetett hit nő meg… De menjünk tovább! 
Uszui öt erkölcsi alapelvet állított fel, ezek: „Csak ma – 
Nem vagyok dühös, Nem aggódom, Hálás vagyok, 
Teszem a dolgom, Kedves vagyok az emberekhez!” 

Itt számomra megint nem teljesen világos, kinek is 
hálás – bár más fordítás szerint „minden létezőnek” 
(abba a kategóriába Isten is beleférne), és kiköti, hogy 
tisztelni kell szüleinket, tanárainkat, az időseket és 
becsülettel keressük meg kenyerünket. Kicsit a 
cserkészek pontjait juttatja eszembe, a „csak ma” pedig a 
Miatyánk mai napi kegyelem és kenyér iránti kérését. 
Eddig – látszólag – akár a keresztény etikába is 
illeszkedne. Akkor nézzük most a gyakorlatot! 

A reiki demonstrált célja a szellem, a lélek és a test 
gyógyítása azáltal, hogy helyreállítja a test „energia-
áramlását” és felszabadítja a gátakat, valamint lelki 
ébredéshez is kíván vezetni. Mindehhez azonban okkult-
mágikus lélekgyógyászati rituálékat alkalmaz, amelyek a 
kereszténységgel nem férnek össze, pl. ingázás, beava-
tások. „A mágia és a varázslás valamennyi fajtája, 
melyekkel emberek úgy tesznek, mintha hatalmuk lenne 

az okkult hatalmak fölött, mintha szolgálatukra tudnák 
kényszeríteni őket, és természetfölötti hatalomhoz 
jutnának általa felebarátjuk fölött – még ha az 
egészségét akarnák is visszaadni –, súlyosan ellenkezik a 
vallásosság erényével. Ezek a praktikák még inkább 
elítélendők, ha ártani akarnak másnak, vagy ha a 
démonok beavatkozásához folyamodnak. (2) – írja a 
Katolikus Egyház Katekizmusa. 

Kérdezhetik egyesek, hol van itt a démoni be-
avatkozás? Hiszen a reiki látszólag és kijelentetten is 
„személytelen energia”…a következőkben erre is 
kitérünk. Most nézzük a gyógyítás módszerét! Az 
étkezés különös fontosságot kap – és ezt részben el is 
tudjuk fogadni, józan egészségi megfontolásokból. A 
bevitt étel azonban nem befolyásolhatja lelki előre-
haladásunkat, ezért ebből a célból semmi értelme 
bizonyos ételfajták megtagadásának, hiszen „ami 
kívülről kerül be az emberbe, nem szennyezheti be, mert 
nem hatol a szívébe, hanem csak a gyomrába: aztán a 
félreeső helyre kerül” (Mk 7,18) Megjegyzendő még, 
hogy ebben az idézetben a „szív” nem a szervet, hanem 
az ember énjét, benső leglényegét jelenti. A reikis 
gyógyító eljárások az emberben, a gerinc mentén 
elhelyezkedő „csakrák” megnyitásával érik el az egyre 
tökéletesebb fizikai-lelki állapotot ill. a „Kundalíni-
kígyó” helyzetéből következtetnek az éppen aktuális 
állapotra. (Ez utóbbi „spirituális energia, amely a 
megvilágosodott emberben a gerinc aljáról indulva a 
fejtetőn tör utat.”) Emellett a reiki vallja a reinkarnációt 
is – amit a kereszténység egyértelműen tagad. 

Honnan erednek ezek az első hallásra is szokatlan, 
furcsa elképzelések? – Az alapító az ezoterikus tendai 
buddhizmus követője volt. (Sajnos az a tévedés is 
elterjedt, hogy ő valaha keresztény szerzetesnövendék 
lett volna – de ez valótlan, félrevezető állítás.) A reiki a 
kínai wu-sámánizmusban gyökerezik, beavatásai 
tantrikus beavatások. Az ezoterikus buddhizmus elemeit 
keveri a sintoista szellemhittel, vallásokat ötvöző 
mozgalom, amely a New Age céljait szolgálja. 

A reiki gyógyító energiája átadását a „mestereknek” 
egyre emelkedő szintű és egyre drágább tanfolyamokon 
sajátíthatják el. Ez már bizony egyértelműen az „Ingyen 
kaptátok, ingyen adjátok!”– keresztény elvbe ütközik. 
Ahogy a Zarándok c. internetes lap fogalmaz: „Olcsó 
bevezetés, folyamatos emelés és hitegetés, hogy az igazi 
sikerhez (és tudáshoz) még egy lépcsőre szükség 
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lenne…” Igen elgondolkoztató az „angyal-kommu-
nikáció” ill. az „inkorporáció” (testbe befogadás) lehető-
sége is. Hiszen az őrangyalunk azért van, hogy bármikor 
segítsen minket a jó úton, és bármikor szólhatunk hozzá 
– persze nem azért, hogy emberileg kiagyalt kívánság-
listáinkat sorban, tételesen teljesítse. „Viszont keresz-
tényként hozzátehetjük, hogy a keresztény hit és hagyo-
mány szerint csupán az angyalok egy része maradt az 
Istenhez hű, a többi a Sátánnal együtt fellázadt és fo-
lyamatosan az emberek vesztét akarja. Mivel arra nem 
találunk utalást, hogy az – Istenhez hű – őrangyalaink 
<belénk akarnának bújni>”, ám arra igen sokat, hogy a 
gonosz szellemek beköltöznek valaki testébe. Ez pedig 
nyílt életveszély!” (3) – írja Dr. Dabóczi Kálmán a fenti 
újság cikkében. 

Ez a fenyegetettség pedig sajnos valós. Miközben 
Isten „elszemélytelenedik”, kikerül a látókörünkből, mi 
pedig „energiáját a mi szolgálatunkba állítjuk”, 
megjelennek másfajta lények – és az még a jobb eset, ha 
csak a fantázia szüleményei! Van, aki azt állítja, hogy ő 
már olyan magas szinten műveli a reikit, hogy számára 
szellemi tanítványok materializálódnak, akiket persze 
csak ő lát, és akiket bármikor kész oktatni, félbehagyva 
minden munkáját. – Bizony, nagy kár, hogy az örök 
Istennel való párbeszéd: az imádság nem élvez ilyen 
prioritást! Megjelennek bizonyos „felső vezetők” is 
(ezzel majd más irányzatnál is találkozhatunk!), akiknek 
az irányítását illik kontroll nélkül elfogadni – és ha 
megrovást, büntetést vagy bosszút kívánnak, legfeljebb 
„alsó asztrál dimenziók lényeinek” minősítik őket… 

Hát, ha belegondolok, igen kalandvágyók lehetnek, 
akik ennyire bizonytalan vezetésre bízzák magukat! – De 
komolyra fordítva: hogyan szánhatjuk lelkünket, 
egyetlen, egyedi és megismételhetetlen ajándékként 
kapott életünket ilyen kockázatos útra? Nem mérhetetlen 
felelőtlenség ez – önmagunkkal szemben is? Persze, 
mindig a „jó utat” keressük – de milyen gondossággal? 
Igen komolyan megfontolandó az is, amit az egyik reikis 
honlapon így olvastam: „A reiki oktatásában és 
gyakorlatában fontossá vált: a reiki keresztény – de nem 
egyházi – oldalának hangsúlyozása.” (4) – Ez már 
komoly lépés. Talán elsőre nem is vesszük észre, hogyan 
„választanak le” az egyházunktól – de hát régi, jól bevált 
módszer ez. Legyünk józanok, és saját hitünkben 
különösen tájékozottak! És sokszorosan legyünk óva-
tosak, ha valaki a „keresztény, de nem egyházi”-fordu-
lattal élve éltető közösségünkből kíván kiemelni minket! 
Hiszen aki Krisztus Testét megtagadja, Őt magát tagadja 
meg. 

Végezetül álljon itt – gyakorlati példának – egy volt 
reiki mester vallomása: 

„Ma már világosan látom, hogy hol kezdődtek a 
problémák” – írja Margarete Armstorfer. „Pontosan ott 
és azzal, hogy a pénz kezdett egyre fontosabb lenni a 
számomra. Ezekben a rohanó, hektikus években kezdett 
hitem egyre felszínesebbé válni. Szentmisére akkor 
mentünk, amikor időt tudtunk rá szakítani, vagy be 
tudtuk illeszteni programjaink közé. Jézus Krisztust, az 
egyetlen valódi orvost (és gyógyítót) valahol szem elől 

tévesztettük. Az ezoteriánál kötöttünk ki, mert engem 
különösen a New Age okkult világa és a reiki nyűgözött 
le. Ha egy ember már túl messzire eltávolodott Istentől, 
akkor tulajdonképpen mindenét elveszítette, a gyökereit 
is, és automatikusan rálép erre az útra, akkora a vonz-
ereje. Akkoriban még nem ismertem fel a veszélyt, ami 
fenyegetett, a gonosz szellemeket, amelyeknek átadtam 
magam. Hiszen minden olyan szép volt, és gyanútlanul 
belekeveredhetünk a hálóba. A hit és az Isten; és az 
ezoteria, két ellentétes dolog áll egymással szemben. 
Olyan, mint két különböző pár cipő: egyidejűleg nem 
lehet mind a két pár a lábunkon az életnek az útján. 
Egyszerre nem lehet két úrnak szolgálni. Világosan ki 
kell mondanom: aki kereszténynek vallja magát, és ezzel 
egy időben ezoterikus praktikákat űz, súlyos bűnt követ 
el. 

Reiki-mester lettem, ami óriási élményt jelentett a 
számomra: magával ragadó, lenyűgöző élmény volt. 
Szilárdan meg voltam győződve, hogy ezeket az erőket 
Istentől kapom, ez isteni energia. Valóságos energia-
bomba voltam. Ma már tudom, hogy démoni erők voltak 
azok, amelyek ilyen erőssé tettek. 

Elkezdtem érdeklődni a buddhizmus iránt. Egyszer 
csak elkezdtem kételkedni a Szentháromságos Istenben. 
Egyre többet meditáltam a természetben, különböző 
erőtereket kerestem fel, és nemcsak a reikiből merítettem 
erőt, hanem a Napból, kövekből, fákból, egyebekből. 
Valójában azt sem vettem észre, hogy több buddhista 
gyakorlatot végzek. Igen sajnos éveken keresztül űztem 
ezt a sok hiábavalóságot. 

Elérkezett az az időpont, amikor egy Anni nevű 
kedves hölgy figyelmeztetett, hogy amit művelek a reiki 
által, Istennek nem tetszik, sőt súlyos bűn a szemében. 
Nehezen értettem meg ezt, hiszen évekig biztos voltam 
abban, hogy hívő ember vagyok és az isteni fény-
szimbólum révén kapcsolatban állok Istennel és erőt 
kapok Tőle.  

Medjugorjéba zarándokoltam, majd sok lelki-
gyakorlaton vettem részt, mire értelmemmel fel tudtam 
fogni ezt a súlyos dolgot, amit oly sok éven át fel-
építettem, és amiért lelkesen dolgoztam. Isten Lelke 
elkezdett dolgozni bennem. De rettenetesen nehezen 
tudtam az okkult dolgoktól megválni.  A kísértő nem 
kímélt; Jézust is hányszor megkísértette a pusztában. 
Sokat segített a bibliaolvasás: „A lelki fegyverek. 
Egyébként testvérek erősödjetek meg az Úrban, hathatós 
erejéből. Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt 
tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben. Nem a 
vér és test ellen kell viaskodnunk, hanem a 
fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormány-
zói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen. 
Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így 
tudtok ellenállni a gonosz napon és így tudtok mindent 
leküzdve helytállni.” (Ef 6,10-13) A megtérésem utáni 
két év tele volt próbatétellel. De el tudtam fogadni a 
szenvedést, mert tudtam, hogy az egyszerűen hozzá-
tartozik a megtisztulásomhoz, a gyógyulásomhoz. 

Az ezoteria titkos tudás, tehát éppen az ellenkezője a 
mi keresztény hitünknek. Célja az, hogy praktikái 
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének 

Taksonyi Csoportja és a Taksonyi 

Lokálpatrióták Egyesülete is felhívást tett 

közzé a Kálvária Kápolna újjáépítési 

munkáinak elősegítése érdekében.  

behálózzák az egész Földet. Belopóznak a nyugati gon-
dolkodásba és észrevétlenül el akarnak téríteni ben-
nünket keresztényeket a Szentháromság Istenbe vetett 
hitünktől, a sátán el akarja rabolni legdrágább kin-
csünket, a keresztény hitet. Úgy gondolom, nekünk, 
keresztényeknek nem lenne szabad elfeledkeznünk arról, 
hogy személyes Istenünk van, akit Atyának szólíthatunk, 
és egyszerűen nem hagyhatjuk, hogy Őt elrabolják 
tőlünk! Isten Jézusban lett emberré, Ő pedig egy-
értelműen azt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és 
az élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 
14,6) A Szentlélek ereje pedig bennünk van, hogy 
segítségével küzdjünk a külső gonosz erők ellen: „Aki 

bennetek van, hatalmasabb, mint az, aki a világban 
van.” (1 Jn 4,4)  

Az ezoterikusok nem Krisztus tanítványai, Krisztus 
nevét amolyan kisegítő elemként használják. Mi Isten 
temploma vagyunk, a Szentlélek ereje lakozik bennünk. 
Aki felhasználja a kozmikus erőket, azt azok magukba 
szippantják, mint egy örvény. Nincs szükségünk ezekre a 
kozmikus, Isten nélküli hatalmakra, mert megfosztanak 
bennünket a méltóságunktól, a szabadságunktól és rab-
igába hajtanak minket. Én nem foghatom Istent a 
szolgálatomba, nem használhatom Őt fel, nem „csator-
názhatom be”, nem használhatom eszközül a saját érde-
keim érvényesítésére!”– összegzi tanúságtételét Marga-
rete asszony. (5) 

 

Bánfalvi Bella és Tóth Marianna 
Források: 

1. http://www.reiki.hu/r0101h.html 
2. A Katolikus Egyház Katekizmusa 
3. Dr. Dabóczi Kálmán: „Hihetünk-e a dinamizált életerőben? – Józan ésszel, keresztényként a homeopátiáról” 

http://www.zarandok.hu/?m_id=47&m_op=view&id=452 
4. http://www.reiki.hu/r0101h.html 
5. Margarete Armstorfer: „Megtérésem története: Egy reiki-mester visszatér a Katolikus Egyházba” Budapest, 

Marana Tha 2012 
És a Magyar Kurír „Reiki – keresztény szemmel” írása alapján 
(http://www.magyarkurir.hu/print/hirek/reiki-kereszteny-szemmel) 
 

 
 

* * * 
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A dunaharaszti Kálvária Kápolna  
újjáépítésének előre haladtáról 
 
Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy a Kálvária Kápolna 
építése az ütemterv szerint halad. Szeptember 14-ére, a 
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére készen lesz. 
Püspök atya megígérte, hogy ha egy mód van rá, Ő jön 
személyesen megáldani a kápolnát. Valószínű szeptember 
14-én, pénteken este lesz az ünnepi megáldás a búcsúi 
szentmise keretében.    
Sajnos, az építési munkálatok teljes anyagi fedezete még 
nincs meg. Remélem, hogy sok dunaharaszti és taksonyi 
hívő érzi magáénak az újjáépítést, és hozzájárulásukból, 
támogatásukból gyűlik erre a célra pénz. Természetesen, ha 
mégsem, a Kápolna akkor is felépül, én előteremtem 
valahonnan a szükséges anyagiakat. Senkinek, aki ott 
dolgozik, nem maradunk adósok, és aki anyagot adott a 
munkálatokhoz, azt is ki fogjuk fizetni.  
 

András atya 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Felhívás a hívekhez 
 

Régi fényében ragyog hamarosan a Kálvária Kápolna 
 

A Szent István templom és azt körülvevő csodás park és az itt lévő három szép műalkotás, a felújított Szent Anna 
templom és gyönyörűen kialakított környezete a templomtérrel és pavilonnal mind-mind örömmel tölti el a hívek, az erre 
járó polgárok és az ide látogatók szívét. 
Hamarosan egyházközségünk és mi magunk is egy újabb, a tájba szépen illeszkedő, régi de újjászülető kis templommal 
fogunk gazdagodni. Ez lesz a megújuló Kálvária Kápolna. 
A Dunaharaszti és Taksony határában álló, a gondviselésnek hálából 250 éve emelt Kápolna a múlt században sok 
viszontagságot élt meg. Sorsát szívén viselő hívek anyagi, fizikai és erkölcsi támogatásával, szorgos kezek munkájával a 
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére, szeptember 14-re, régi szépségében elkészül. Ez méltán a gondviselésnek és a 
hívek összefogásának lesz köszönhető. 
A munkálatokat végző vállalkozók, szakemberek nagylelkű felajánlása és a hívek adománya jelentős összeget tesz ki, de 
korántsem fedezi az újjáépítés költségeit.  
Mivel mindkét település hívei egyaránt szeretik ezt a kis kápolnát, ezért kérjük a dunaharaszti és taksonyi testvéreket, 
járuljanak hozzá közvetlenül vagy alapítványunk bankszámlájára átutalással az utómunkálatok költségéhez (a 
dunaharaszti Római Katolikus Főplébánia átutalási bankszámlaszáma: 11742180-20075426). 
Segítségüket előre is köszönjük. 

Dr. Sárospataki György 
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IItttt  vvaaggyyookk,,  UUrraamm!!  
 
A napkorong ragyog a nyári égen. Szombat van, pihenőnap. 
Szívesen készülődünk a messzi útra, fel a Cserhátba, abba kis 
faluba, ahová Horváth Bertalan új szolgálati helyére plébániai 
kormányzóként hívott meg bennünket. Áthaladunk Pesten, 
majd fel Vác felé. Vácot elhagyjuk, irány Balassagyarmat, onnan nem nagyon messze 
Őrhalom, majd Csitár falu, mely végcélunk.  Az érkezést 12 órára beszéltük meg, és a 
déli harangszó fogad bennünket, annyira pontosan sikerült megérkezni. Leparkolunk a 
templom tövében. A házszámozás nem egyértelmű, ember nincs az utcán, és nincs 
térerő.   
Berci atya szemmel láthatóan jól érzi magát, arcán öröm, ahogy elénk jön a tem-
plomhoz.  A plébánia a templom mögött, egy felfelé kanyarodó kis utcában található. 
Vissza az autóba, fel a kicsi utcán, s be a kertbe. A kapu tárva marad, tán így szokás, 
nappal nem kell zárni, ötlik fel bennem. S a kocsit sem zárjuk.  
Szép, tágas épület, a homlokzaton felirat: Római katolikus plébánia. A garázshoz 
hátul fér hozzá a lakó, a nagykapun keresztül, a kisebbik bejárat az utca másik feléről 
várja a látogatót. A ház körül kicsi kert, rózsákkal, díszbokrokkal, az előző paptestvért 
és a híveket dicséri. Az épület otthonos, tiszta, rendes, felszerelésben nincs hiány. 
Nagy konyha, tágas ebédlő, dolgozó és fogadószoba, vendégszoba, fürdő. Az 
ablakokból a templom illetve a hegyes-völgyes nógrádi táj tárul a szemünk elé. 
Fenséges. Körbecsodáljuk az otthont, majd megterítünk, hiszen Berci atya ebéddel vár 
bennünket.  
A konyhában az ebéd átesik az utolsó simításokon, majd az ebédlőben, a nagyasztal 
mellett fogyaszthatjuk el Berci atya főztjét: a jóízű orjalevest és az olasz ízekben, 
illatokban gazdag penne alla bolognese-t. Jöhetnek ide a szakácsok tanulni! 
Őszibarack, finom hideg víz, kávé. Közben folyik a beszéd, az elmúlt négy évről, és a 
három napról.  
Az ebédlőben szép Mária-szobor, feszület, és a falon már ott függ egy festmény, 
Krisztus arca, melyet a dunaharaszti Deák Lászlótól kapott ajándékba. A többi kép 
még várakozik, hogy Berci atya helyet találjon neki. A hálószobában dobozok, 
apránként helyére kerül majd minden. A dolgozószoba készen várja a szolgálattevőt.  
Íróasztal, könyvszekrény, beüzemelt számítógép. Berci atya egyik első dolga volt a 
dolgozóban az anyakönyvek és a historia domus áttekintése.  
Ebéd után elmosogatunk, majd vissza az ebédlőbe, mert itt választottunk helyet a 
beszélgetésnek, mi úticélunk.  
 
– Kedves Berci atya, köszönjük szépen, hogy vendégül látsz bennünket új szolgálati 
helyeden Csitár-Nógrádgárdonyban. Hogyan telt az első három napod?  
– Nagy izgalmakkal. Nehéz volt eljönni tőletek. Jó volt nagyon megtapasztalni azt a 
sok szeretetet, amit Dunaharasztiban és Taksonyban kaptam, az utolsó napokban is, ahogy ez megnyilvánult a 
búcsúztatások során. Ami viszont nagyon kellemes élmény volt, és átsegített az első napok feszültségén, az, hogy itt is 
nagy szeretettel fogadtak. Szeretetből jöttem szeretetbe, jó volt ezt megélni. Az első két-három nap a kicsomagolással telt, 
próbáltam egy kicsit otthonossá tenni a plébániát, berendezkedni, és intézni az indulással kapcsolatos dolgokat. Az első 
lépések történtek meg hát, és az első szentmisék, a hétköznapiak. Volt egy nagyon nagy élményem egyébként, amit 
szeretnék elmondani: a legelső szentmise Őrhalomban volt, csütörtök este 6-kor. Akkor még ott éltek az emlékek bennem, 
egy kicsit dédelgettem magamban, milyen jó volt nálatok, de megerősítés volt az új helyen, Őrhalomban, az első misém 
alkalmával, hogy az átváltoztatásnál, amikor elmondtam a szavakat, megtapasztaltam, Jézus ugyanaz itt is, Jézus van 
velem itt is, eljött velem erre a helyre is, és támogat engem, erőt ad.  
– Mutasd be kérlek nekünk a szolgálati helyeket, milyen egyházközségeket, templomokat látsz el?  
– A legnagyobb ezek közül Őrhalom, amely kb ezer fős település. Templomának titulusa Szent István király, ugyanúgy, 
mint Dunaharasztin, így most lesz a búcsú augusztusban. A templomba járók aránya jó, és úgy tapasztaltam, nyitottak az 
emberek. A másik falu Csitár, ahol lakom. Ez egy 350-400 fős település. Aztán van még Nógrádmarcal, az is kb 350 
lelkes falu, ott is szép számmal járnak, ám többnyire idősek. Nógrádgárdony, ez egy kisebb hely, kb 150 lélek, itt nincs is 
misézőhely, ők Ilinybe járnak szentmisére, Iliny lakossága pedig összesen úgy 150-160 ember. És ott is arányában nagyon 
jó a hívek száma.  
– Tehát összesen úgy 2000 lelket gondozol.   
– Kb úgy, 1800-2000 lakos, az öt település együtt.  
– És milyen távolságok vannak? 

Aztán hallottam az Úr szavát, amint így szólt: 

„Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?”  

Így válaszoltam: „Itt vagyok, engem küldj el!”  

(Iz 6,8) 
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– A távolságok nem vészesek, 15 km-en belül van az 5 
település, Őrhalomtól van 3 km-re Csitár, Csitártól 
Gárdony 4, Iliny 5, Marcal is körülbelül ugyanannyi. 
Kocsival kell közlekedni, télen elég viszontagságos, 
gondolom.  
– Megérkezésedkor ki fogadott téged? 
– A csitári egyházközség egyik tagja, egyben kántora, Gál 
László. Családos ember, két gyer-
meke van. Gyarmatra jár dolgozni. 
Nagy szeretettel fogadott, segített 
kicsomagolni, és ismertette a 
helyi körülményeket. Ebédet is 
kaptunk, a szüleinél (egy barátom 
segített a költözködésben). Na-
gyon örültem, jól esett, hogy 
ilyen családias volt a fogadtatás. 
Gál László édesapja és testvére is 
kántorizál, mind a hármukra szá-
míthatok a liturgikus zenei 
szolgálatban. 
– Ahogy tájékozódtam, egy 
évig nem lakott itt helyben 
pap. Milyen módon voltak az 
egyházközségek ellátva? 
– A közvetlen elődöm Tóth 
József Miklós volt. Ameddig 
nem érkeztem meg, Balassa-
gyarmatról látta el Csitárt, 
Ilinyt és Marcalt egy nyug-
dí jas atya, Kovács Sándor, 
Őrhalmot pedig a fe-
rencesek, Szécsényből.  
– Mit jelent ez a 
fogalom, plébániai  
kormányzó? 
– A hívek ilyenkor 
felkapják a fejüket, 
mert azt hiszik, ez 
nagyobb rang, mint a 
plébános. Pedig nem 
így van. A szolgálati 
kör és felhatalmazás 
ugyanaz, az elmozdít-
hatóság szempontjából 
van különbség. A plé-
bániai kormányzót a 
püspök elhelyezheti a 
beleegyezése nélkül,  a 
plébánost nem.  
Persze nyilvánvalóan 
engedelmesek vagyunk, ilyenről nincs szó közöttünk… 
– Ahová küld a Püspök atya, ott szolgálsz. 
– Egyértelmű. 
– És ki van még a segí tségedre itt, az egyházköz-
ségekben? 
– Négy kántor, két hitoktató, a sekrestyések lesznek 
mellettem, és az egyháztanácsosok is nagyon készségesek, 
segítőkészek.  
Az egyháztanácsosokkal vasárnap délután találkozom a 
plébániámon, az első megbeszélésre.  
– Bölcsőde, óvoda, iskola, orvos, posta, patika vajon van-e 
a falvakban? Van-e munkalehetőség? 

– Egy iskola van, Őrhalomban, általános iskola, aztán ha 
jól tudom, óvoda kettő. Kevés a lélekszám, így kevés a 
gyerek. Sajnos, munkalehetőség nemigen van, ezért innen 
is költöznek el a fiatalok. Eljárnak dolgozni Balassa-
gyarmatra vagy Szécsénybe, vagy el is települnek: főleg 
Pest vonzó, azt gondolják, ott több a lehetőség. 
– Ahogy látom, a közlekedés megoldott, van vasút és jár 

autóbusz.  
– Posta viszont nincsen. Naponta 
jár egy postásautó a küldemények-
kel. Akinek van feladnivalója, ki-
tesz egy kis zászlót a kapujára, 
jöjjön be hozzá a postás. Orvos 
van a falukban, Őrhalomban lakik, 
és kijár rendelni heti beosztásban. 
Elérhető.  
– Helyi civil élet, kulturális lehető-
ségek? 

– Palóc vidék ez. Többnyire 
mindegyik településen mű-
ködnek hagyományő rző  
csoportok, szoktak lenni 
falunapok, bálok, rendezvé-
nyek, pl. búcsúkor, amit itt 
vendégségnek neveznek. 
Ahogy megtudtam, működik 
egy íjászegyesület is. Tartják 
a testvértelepülési kapcsola-
tokat, például Csitár a szlovák 
területen lévő hasonló nevű 

településsel.   
– Mikor megtudtad, 
hogy palócföldre ke-
rülsz plébániai szol-
gálatra,  tájéko-
zódtál, hogyan fogsz 
tudni itt beilleszkedni? 
Hiszen,  mint tud-
juk, a palóc ősi ma-
gyar népcsoport, a 
honfoglaláskor ideér-
kezett törzsek egyike. 
Erősen őrzik a ha-
gyományokat, sajátos 
nyelv járásban be-
szélnek, tart ják a  
régi szokásaikat, az 
életformát.  
– Különösebben nem, 
azt viszont ismertem, 

hogy a vidéket mélyen hívő nép lakja, és tudtam, hogy erre 
az erős hitbéli alapra jól lehet épí tkezni.  Ennek örültem.  
– Igen, ez egy nagyon hűséges, katolikus vidék, a 
népesség buzgón vallásos.  
– Nincs is más felekezet. Szín katolikusok.   
– És egészében magyarok laknak erre (Trianon után itt is 
lakosságcserét hajtottak végre). A vallás adja meg az élet 
alapját, ez tart meg, erre épülnek a hétköznapok és az 
ünnepek. 
– Az egyházi ünnepeken, mondhatni teljes létszámban, ott 
vannak a községek.  

Most i t t  lakom …  
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– Milyenek itt a helyi búcsúk, tudsz-e már erről valamit 
mondani nekünk?  
– Konkrét szokásokról még nem tudok beszámolni, majd 
megismerem őket…  
– A templomok titulusa: Csitár – Szent kereszt fel-
magasztalása, Nógrádmarcal – Mindenszentek, Őrhalom –
Szent István király, Iliny – Magyarok Nagyasszonya. 
– Nógrádmarcalon Szent László, Őrhalmon Szent István 
csontereklyét őriznek, amelyek díszes ereklyetartóban van-
nak kitéve a templomokban.  Marcalon Szent László ki-
rályt is ünneplik, mert Mindenszentekkor a halottak napja 
közelsége miatt inkább a gyász, temetőlátogatás, a halot-
takra való emlékezés kerül előtérbe; sokan tán nincsenek is 
itthon a távolabb eltemetett családtagok sírjának látogatása 
miatt. Ezért a Mindenszentek ünnepének nincs búcsúi 
jellege, hangulata, bár ez a nógrádmarcali templom titulusa.  
– Tehát nyár végén itt a vidéknek valóban búcsúi 
hangulata van, Szent László király, Nagyboldogasszony, 
Szent István király ünnepe egymás után vonul a naptárban. 
Tudsz-e valamit előzetesen a búcsúi programokról?  
– Pontosat még nem tudok, de az biztos, hogy felöltöznek a 
férfiak és az asszonyok a helyi gyönyörű, palóc nép-
viseletbe, körmenetet tartanak, amelyeknek már mutatták 
az útvonalát. És búcsúkor a rokonok összejönnek, ily 
módon is erősítvén a családi kötelékeket.  
– Milyen állapotban vetted át a templomokat, 
plébániaépületeket?  
– Amikor először körülnéztünk itt András 
atyával, mi úgy mondjuk, háztűznézőbe 
jövünk ,  nagyon pozitívak voltak az első 
benyomások. A templomok szépek karban-
tartottak, tiszták, gondoskodnak az emberek 
ezekről, magukénak érzik Isten házát. Ahol 
lakom, a csitári plébánia épülete is rendben 
van, otthonos, kényelmes, tiszta, egészséges 
épület, az elődöm szép kis kertet is telepített. 
Az ablakokból csodás kilátás nyílik a 
nógrádi hegyekre, jó a levegő, csend van és 
nyugalom. Nógrádmarcalon van egy tágas 
plébániaépület, nagy kerttel, ami alkalmas 
lenne közösségi életre, de mivel pap nem 
lakja évek óta, sajnos leromlott állapotban 
van, sok milliót kellene költeni a felújítására.  
– Tudtál-e előzetes statisztikát az egyház-
községekről? 
– Arról nem. Amikor megérkeztem, az 
anyakönyvekből tájékozódtam. Mindent szép rendben 
találtam, az anyakönyveket, historia domust az elődöm 
rendben adta nekem tovább. A statisztikák a lélekszámhoz 
igazodnak, évi 8-10 keresztelő, havi 1 temetés, nem sok 
esküvő. Aminek örültem, a kerület korábbi esperese, 
Molnár Péter mondta, hogy itt is működnek a kétéves 
bérmálási előkészítők. Most szeptemberben is indul egy. 
Vannak elsőáldozások, amiknek az előkészítőjét én fogom 
tartani. Az iskolában működik két hitoktató, az óvodákban, 
ahol jelenleg nincs hitoktatás, szeretném elindítani a hittant, 
amit szintén én fogok vinni. Harasztin tapasztaltam, hogy 
az óvodai hittannak milyen sok gyümölcse van. Alulról 
kell építkezni, és a gyermekek belenőnek a hitbe. S tényleg 
igaz az is, hogy akit beíratnak óvodában, az iskolás 
korában is eljár hittanra. És soha nem lehet tudni, hogy a 

szülőre is mikor tudunk hatással lenni, akár a gyermeke 
által.  
– Az élet valószínű itt is megkívánja majd, hogy felnőttekkel 
is foglalkozzál. Sok hasznos tapasztalattal indulhattál új 
szolgálati helyedre, amit András atyától kaphattál: felnőtt-
hittan, keresztelői, elsőáldozói, bérmálási előkészület 
felnőttek számára, jegyesoktatás, családcsoportok működ-
tetése.  
– Nagyon sokat tanultam András atya mellett. Amire csak 
szükség lesz, mindent átültetek a szolgálatomban. Arra 
fogok ügyelni, hogy a szentgyónás és szentáldozás legyen 
minél gyakoribb a hívek életében, járuljanak a szent-
ségekhez.  
– Hogyan szervezted meg a hetedet?  
– Szeretnék mindenhova eljutni a hétköznapokon is. 
Csitáron, Őrhalmon és Nógrádmarcalban hétköznap is lesz 
szentmise, Ilinyben, felváltva Nógrádmarcallal előesti 
szentmise lesz szombat este, tehát minden második héten, 
vasárnap pedig három szentmise délelőtt. Vasárnap egy 
szép körben végigjárom a templomaimat. Szerda lesz a 
szabadnapom. A miséken mindig van kántor. Az orgonákat 
jó állapotban, felújítva vettem át az elődömtől, Tóth József 
Miklós atyától, aki egyházzenész is, kántorképzőt is 
végzett. Ő hozatta rendbe a hangszereket.  

– Te a gitáron kívül játszol más hangszeren? 
– Nem, és a gitárra, itt úgy tűnik, nem lesz szükség, mert 
nem szokott lenni gitáros mise. Talán a gyermekek között, 
a hitoktatásban majd hasznát veszem.  
– Milyen közel szolgálnak itt pap testvérek, akik segíteni 
tudnak neked, tanáccsal, tapasztalatok átadásával? 
– Viszonylag közel szolgálnak erre papok: Patvarcon Baji 
János, szalézi atya, Hugyagon szolgál oldallagosan egy 
idősebb atya, Horváth József, dejtári plébános, Szécsény-
ben vannak a ferencesek, Balassagyarmaton Stella Leontin, 
akinek plébániája a környéken nagyon népszerű katolikus 
iskolát működtet. Mellette káplán is működik, Csák András. 
Balassagyarmaton szolgálnak szaléziek is, oda kerül októ-
bertől egy ismerősöm, Hartai Gábor, Ludányhalásziban 
szolgál Lengyel Zsolt atya, vannak hát bőven ismerősök.  
És Dr. Beer Miklós püspök atyától is megkapunk minden 
segítséget, gondunkat viseli egyenként és személyesen.  
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– Papi korónák is vannak, amelyek segítségével támogat-
játok egymást lelkiekben, szellemiekben a szolgálat során?  
– Igen, vannak.  
– És az esperes milyen közel lakik hozzád? 
– A Szécsényi kerület esperese Vagyóczky József, aki 
Cserhátsurány plébánosa. Hál’ Is-
tennek közel vagyunk egymáshoz, 
és mindenben számíthatunk egymás 
segítségére.  
– Helyi sajtó? 
– Az elődöm, Tóth József Miklós is 
kiadott helyi katolikus újságot. 
Majd tájékozódom. Azt folytatni 
kellene.  
– A vasárnapi szentmisére milyen 
homiliával készülsz?  
– A téma: Jézus, az élet kenyere. A 
homilia alapgondolata: Jézus legyen 
életünk táplálója. Ő a közös, ami 
összekapcsol bennünket, Őáltala 
vagyunk mi az Egyház titokzatos 
teste. Az egységet szeretném ki-
hangsúlyozni és erősíteni az egy-
házközségek között és a pappal, aki 
a hívek előtt Krisztus mása, alter 
Christi. Az egymással való szerető 
közösséget akarom erősíteni és 
kihangsúlyozni, erre buzdítani.   
– Térjünk vissza most a forráshoz. 
Milyen családból indultál, kedves Berci atya? Milyen 
iskolákba jártál, kik voltak azok a pedagógusok, papok, 
akik elindítottak a szolgálat felé, akik segítették az utadat? 
Hogyan ébredt a hivatásod? 
– Tatabányán születtem, de sokat költözött a család, 
munkalehetőség miatt. Éltünk Tatán, Tápiószőlősön, 
Tatárszentgyörgyön, és most Dabason élnek a 
szüleim. Öten vagyunk testvérek. Egy bátyám 
van, két nővérem és egy húgom. Tatán kezdtem 
ministrálni a kapucinus atyáknál. A testvéreim is 
ministráltak. A tatai kapucinus templomban volt 
édesapám sekrestyés, oda nagyon szerettem járni. 
Eredetileg édesapám bányász volt, de egészsége 
megsínylette a nehéz munkát, ahogy édes-
anyámét is. Most mindketten rokkantnyugdí-
jasok. Magam az általános iskola után szak-
munkásképzőbe mentem, és kitanultam a sza-
kács szakmát. Másodikos koromban jött a 
nagyon erős hívás és késztetés Istentől, hogy pap 
legyek. A szüleim teljes mértékben támogatták a 
választásomat, örültek neki. Akkor már Tápió-
szőlősön laktunk, az ottani atya, Palya János 
mellett is ministráltam. Ő egyengette az utamat, 
amikor megbeszéltem vele a szándékomat. 
Beszélt Keszthelyi püspök úrral, aki azt a meg-
oldást gondolta ki, hogy Vácott szerezzem meg 
estin az érettségit, miközben dolgozhattam a 
püspökségen, szakácsként. Utána nyertem felvételt a 
szemináriumba. Gyönyörű évek voltak azok, amikor a váci 
Szent Konstantin téren dolgozhattam, lakhattam, és 
járhattam iskolába. A váci három évnyi középiskola jó volt 
hivatástisztázónak: a döntésem megérlelődött, biztos 
lélekkel jelentkeztem a szemináriumba, ahova fel is vettek 

2002-ben. Az első évet végeztem Vácott, a többi ötöt 
Egerben. Az első szemináriumi évben a spirituálisunk 
Stella Leontin atya volt. Egerhez is nagyon sok szép emlék 
fűz. 2008-ban végeztem, ebben az évben szenteltek pappá, 
június 21-én, s így kerültem Dunaharaszti és Taksony 

egyházközségekbe káplánnak.  
– Hogyan ébred a hivatás iránti 
vágy egy fiatal emberben?  
– Az első ébredés a szolgálat 
iránti vágyban, a Krisztus felé 
való törekvésben nyilvánul meg. 
Palya János atya, aki azóta Turán 
szolgál, ő a példaképem, az ő 
szolgála ta érintette meg 
szívemet-lelkemet. Láttam, hogy 
milyen nagy lelkesedéssel végzi 
embertársai szolgálatát, igaz sze-
retetből és odaadással, ugyan-
akkor egy boldog embert láttam. 
Felébredt a vágy bennem, hogy 
én is ilyen boldog pap lehessek. 
És az Isten engem megerősített 
jelekkel… Volt egy nagyon szép 
élményem. Vitt minket Palya 
atya táborozni, ide-oda, minis-
tránsokat. Egy ilyen alkalommal 
elkísért bennünket egy szerzetes 
nővér is, akitől a tábor végén 
kaptam egy szentképet, ma is 

megvan, ennek a hátoldalára azt írta, a tábor idején a 
szentségimádásokat, szentmiséket értem ajánlotta fel. Ez 
engem annyira megragadott, hogy ez is elvezetett a 
hivatásomhoz. Gyermekként, nyolc évesen egy nehéz 
gyógyulást is csodaként éltem meg. Perforálódott vakbéllel 
négyszer is műtöttek. Akkor, koromnál fogva, még nem 

voltam elsőáldozó. A negyedik műtét előtt történt, hogy az 
atya bejött hozzám a tatai kórházba, feladta a betegek 
kenetét, megáldoztatott. Ez volt számomra az elsőáldozás. 
És meggyógyultam. Ezt úgy éltem meg akkor, hogy Isten 
megmentett engem, megőrzött, hogy a későbbiekben még 
nagyobb ajándékot adjon: a hivatást, a küldetést. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy a papi hivatást választottam.  
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– Hogyan éled meg, hogy szellemi és lelki, felelős vezetője 
lettél az itteni embereknek? 
– A szemináriumban tudatosan készülünk erre, mégis ez 
most számomra új dolog, hiszen káplánként nem én visel-
tem egészében ezt a terhet. Itt más már a helyzet, sokkal 
nagyobb a felelősség, hiszen én döntök, engem kérdeznek. 
Súlya van minden szónak és tettnek. Nem lesz könnyű, de 
úgy vagyok vele, hogy nem egyedül csinálom: az Úr Jézus 
velem van, és segít a döntéseimben. Krisztust követve a jó 
pásztor hivatását szeretném kiteljesíteni, Krisztus szereteté-
vel és gondoskodásával vezetni a rámbízottakat.  
– Ki a segítő szented, kihez szoktál imádkozni?  
– Elsősorban Szent Kristóf, mert sokat ülök a volán mögött. 
Segít is, megtapasztaltam. – mosolyog. – Még Szent 
Mihály arkangyalnak szoktam a segítségét kérni, hiszen 
manapság annyi rossz dolgot tapasztal az ember, annyi 
gonoszság van a világban, őrködjön Szent Mihály, és tartsa 
távol életünktől a rosszat. Amit viszont Isten megenged, 
azon megpróbálunk épülni és erősödni. Segítő szentem 
még Pio atya. Az ő misztikus istenkapcsolata és csodaszép, 

méltósággal végzett szentmiséi mindig is lenyűgöztek. A 
liturgiában is mindenképp példaképem, úgy mint a szenve-
dések hősies hordozásában. 
– Hogyan kaptad a Bertalan nevet, védőszented, Szent 
Bertalan mennyire példája életednek?  
– Nem Szent Bertalan miatt kaptam a keresztnevemet. 
Októberi születésű vagyok. Eredetileg szüleim az Imre 
nevet szánták nekem, de abban az időben járta meg a 
világűrt Farkas Bertalan, s rá olyan büszkék voltak abban 
az időben, hogy Bertalannak kereszteltek. A második 
keresztnevem József.  
Szent Bertalan követendő számomra: egyike volt ő Jézus 
apostolainak, hirdetője az Örömhírnek. Példa számomra 
rendíthetetlen hite és hűsége, hiszen vértanúja ő is az 
Egyháznak, aki soha Krisztust meg nem tagadta. A 
Krisztussal való közösséget ő megélhette földi életében. A 

késői kor embere szinte fel sem foghatja a papságának 
a gyönyörűségét… Csak megsejtjük.  
 

Három óra tájban kisétálunk a faluba, megnézni 
annak négy utcáját. A plébánia mellett az óvoda, 
amellett idősek otthona, ugyanezen az utcán a 
polgármesteri hivatal. Szép virágos házak és 
utcák. Hortenzia, körömvirág, bársonyka, mus-
kátli és liliom tarkállik mindenütt. Kutya nem 
ugat, csend van, pihennek az emberek. 
Gyümölcsfák az árokparton, a házak homlok-
zatán itt is, ott is kis Mária-szobor hirdeti lakóik 
hűségét.  
Telefon csördül a csendben. A mobilon Dr. Beer 
Miklós váci megyéspüspök atya jelentkezik be. 
– Itt vagyunk közel, azonnal visszatérünk – 
hangzik az örvendező, de meglepett válasz. A 
plébánia előtt Püspök atya mosolygós arccal 
fogad. Minket is ismer, szerény sajtómunká-
sokat. Nógrádsipeken volt dolga, meséli, és így 
beugrott Berci atyához egyengetni az első lépé-
seket, segíteni, kihez fordulhat, hogyan alakítsa 
a kapcsolatokat. Püspök atya láthatólag jól 
ismeri minden faluban minden emberét. Pohár 
víz mellett beszélgetünk, majd elköszön, hiszen 
Vácott 5-re jönnek hozzá. Kér, adjam át 
szeretetteljes üdvözletét Láng András atyának.  
Útra kelünk, meglátogatni a többi szolgálati 
helyet: vár minket Őrhalom, Nógrádmarcal, 
majd az előesti mise alkalmával Iliny.  Őr-
halmon Kanyó Géza, Nógrádmarcalban Kertész 
Imre fogad bennünket, a templomgondnokok. 
Tisztelettel, hosszan elbeszélik a korábban tör-
ténteket, eseményeket, adatokat múltról, jelenről. 
Láthatólag nagyon örülnek a papjuknak. Este 
Ilinyben telve volt a kis kápolna hívekkel, a 
zenei szolgálatot Gál Andor kántor adta. Mise 
után a finoman ereszkedő alkonyatban, csilla-
puló hőségben beszélgetünk a helybéliekkel. 
Nagyon szívélyesek.  

Aztán van kilenc óra is, mire elbúcsúzunk Horváth Bertalan atyától, és kigördülünk Csitárból. Aggódom a nógrádi 
kanyarok miatt, nem jó sötétben a számunkra ismeretlen úton. Hazaérünk: megy az sms, s jön a válasz: Nagyon örültem 
nektek. Köszönöm, hogy eljöttetek.  
Kedves Berci atya, kívánunk neked erőt és helytállást, bölcsességet a szolgálatban. A mi főpapunk, Jézus Krisztus segítse 
ennek beteljesítését.  
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AAKKII  TTEEMMPPLLOOMMOOTT  ÉÉSS  IISSKKOOLLÁÁTT  ÉÉPPÍÍTTEETTTT  
Megemlékezés Drexler Antal plébánosról 

 

 

 

Az múlt századforduló országos fellendülése 
idején a haraszti katolikus egyház életében is 

változás következett be. 1901-ben Drexler Antal 
személyében egy erős hitű, nagy munkabírású, 
tettre kész plébános került a faluba. Templomot 

és iskolát épített a harasztiaknak, s szüleivel 
együtt anyagilag is sokat tett a rá bízott hívekért. 

Neve kicsit méltatlanul keveset fordul elő a hely-
történetben. Tekintsünk vissza, ki is volt ez a 

kötelességtudó, jó pásztor. 

 

 

A Drexler Antalról készített festmény, 
amelyet a Kispesti Plébánián őriznek.   
 
 
Drexler Antal Soroksáron született a kiegyezés utáni 
évben, 1868. november 28-án. Középiskoláit Vácott és 
Jászberényben végezte. Teológiára is Vácott nyert 
felvételt. 1892. június 23-án szentelték pappá. Ezután 
káplán volt Bagon, Újszászon, Ceglédbercelen és 
Mácsán. 1894-ben a csongrádi polgári iskolában lett 
hitoktató, majd 1895-ben a kiskunfélegyházi gimná-

ziumban helyettes hittanár. 1899-ben Újpestre helyezték káplánnak, ahol hitoktatóként és kórházi lelkészként is szolgált. 
1900-ban letette a zsinati vizsgát. 1901-ben vecsési adminisztrátori beosztás után helyezték Dunaharasztira plébánosnak. 
Rögtön munkához látott. 
 Kezdeményezte egy új templom építését. Dunaharasztin, mivel a község hívei ünnepnapokon nem fértek el a kicsi, 
sok tatarozás ellenére is rossz állapotban lévő templomban. A község összes lakóinak száma ekkor 2522 fő, ebből római 
katolikus 2435, református 22, evangélikus 19, izraelita 46 fő volt. 
 A templom építése 1903. május tizenötödikén kezdődött. Az építkezés rekordsebességűnek tűnik. Az alapkőletétel 
június 8-án, Szentháromság vasárnapján volt. Az alapkövet Antony István ajándékozta, és a Szt. János oltár mögötti 
falrészbe lett elhelyezve. Az alapkőbe néhány pénzdarab és a következő szöveget tartalmazó okmány került: Dicsősség a 
magasságban Istennek és békesség a földön minden jóindulatú embereknek” Még ugyanezen év szeptember 29-én 
ünnepélyes körülmények között helyezték fel a keresztet a templomra. A három régi, de átalakított és az új a lélekharangot 
1904. március 24-én Gyümölcsoltó Boldogasszony előesteéjén húzatták a toronyba. A templom 1904. augusztus 20-án a 
plébános javaslatára Szent István tiszteletére lett felszentelve.  
 Papi tevékenységének elismeréseként a váci püspök 1908-ban tiszteletbeli szentszéki tanácsossá nevezte ki Drexler 
Antalt, aki nem elégedett meg a templom felépítésével. Szívén viselte az iskola sorsát is: „1908. A templom felépítése után 
új iskolaépületről kellett gondoskodni, mert folytonos államosítással fenyegettek, ha a fiúk nem kapnak megfelelő 
tantermeket. Miután azonban az iskolaszék egy önálló római katolikus iskola építését nem vállalta, az új iskolát más 
alapon kellett megépíteni. Sikerült ugyanis az állami leányiskolát, mint bérlőt 10 évre megnyerni úgy, hogy három 
tanterem után 1500 koronát az államtól, egy tanterem után pedig 400 koronát kap az egyház a polgári községtől, mint 
épülettulajdonos.” – írja a Historia Domusban. A plébános nemcsak megszervezte az iskola építését, amely – a 
templomhoz hasonlóan – szintén Jendrassik Alfréd tervei alapján épült, hanem arra jelentős anyagi támogatást és kölcsönt 
is adott saját vagyonából, valamint a bérleti szerződéssel fenntartásáról és működéséről is gondoskodott. Így épült fel a 
templom melletti „kisiskola”, melynek első hat tanterme része a mai, modern épületnek.  
 Mai szemlélettel is sikerembernek lehet nevezni, aki öt év alatt templomot és iskolát emel egy település számára. 
Mégis, a plébánosnak kilencévi sikeres szolgálat után rendkívül méltatlan módon kellett távoznia Dunaharasztiról.  
 Erről szól a Historia Domusba írt utolsó bejegyzése is: Drexler Antal plébános 1910. február 12-én lemondott a 
plébánia javadalmairó1, mivel február 11-én egy temetés alkalmával, nagyböjt lévén a zenét betiltotta, hívei sárral 
megdobálták. Dunaharasztiról a kispesti plébániára távozott, magával vivén egy háládatlan hitközség emlékét. 
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  Az eltávozott plébános új helye a soroksári plébánia egyik filiája, a 
kispesti lelkészség lett. Nem maradt azonban sokáig az: még ez év 
augusztus 31-én megérkezett Kispestre a váci püspök 3972/1910 
Decretum erectionis leirata: 
„Drexler Antal tb. szentszéki ülnök címére. 
Mivel a kispesti egyháztanács a lelkészi javadalom rendezése körül 
kifejtett ügybuzgó tevékenységével és áldozatkészségével az új templom 
felépítése, az egyházi személyzet javadalmazása, a lelkészlak 
fenntartásával, esetleg újjáépítésével ... mindazon feltételeknek és 
kívánalmaknak megfelelt, melyet egyházjogi szempontból egy rendszeres 
egyházi javadalmat szükségképp megilletnek: főpásztori legjobb indulatom 
jeléül, s a kispesti hitközségi képviselet példás ügybuzgóságának 
elismeréséül a kispesti lelkészséget a mai napon plébániai rangra 
emeltem, és annak első plébánosává nagytisztelendőségedet, eddigi ott 
helyi lelkészt kinevezem...” 
 Drexler céltudatos munkával kiváló együttműködést alakított ki az 
Egyháztanáccsal. A lelkészlakást mindjárt kinevezése után tataroztatta, és 
a tetejét kijavíttatta. Kinevezésekor a fogadalmi templomnak még csak 
meszelt fala volt, és a világítás is gyengének bizonyult. A templomot 
kifestették, és a villanyt is bevezették. A plébániaépület is ekkor nyerte el 
mai formáját. A plébános ugyanis jelezte az egyházközség képviselő-
testületének, hogy a lelkipásztori munka növekedése miatt hamarosan két 
segédlelkészre lesz szüksége, ezeknek nem tud helyet adni a plébánián, 
mert az kicsi. Azon kívül kántor- és harangozói lakás is kellene. Így a 
plébánia nagymérvű átalakítására került sor, mely 1913. augusztus 17-én fejeződött be. E mellett a plébános saját 
költségén építtetett a Fő utca és Sárkány utca frontján egy üzletsort, melynek bevételéből az egyházközség is részesedett. 
Később a plébános eladta az egyházközségnek az üzletsor haszonélvezeti jogát az építési költségek fejében. 1915-ben 
pedig megvették a Katolikus Kör épületét, mely ezután nagyban segítette a község vallási életét.  
 Még ugyanezen év szeptemberében az egyházközségi elnök bejelentette, hogy „szeretett plébánosunkat a váci 
püspök veszprémvári Mindenszentekről nevezett préposttá nevezte ki.” A sikeres szolgálatot megtöri, hogy 1916-ban 
Drexler Antal egészségi állapota megromlik. Júliusban az Egyházmegyei Hatóság Rehák Mátyás káplánt bízza meg a 
hosszabb betegszabadságon lévő prépost helyettesítésével. 1917 januárjában Drexler Antal prépost tájékoztatja a testület 
tagjait, hogy egészségét még nem nyerte vissza, ezért újabb betegszabadságra lesz szüksége. 1918. december 22-én pedig 
bejelentették, hogy „a hivatalban levő plébános egészségi okokból – az egyháztanács legnagyobb sajnálatára – a 
plébánia vezetésérőt lemondott.”. A kispesti hívek megőrizték emlékezetükben a „nagyon agilis, rendszerető és az anyagi 
javakban nagy jártassággal rendelkező” aktív építő és gyarapító lelkészt. A róla készült festmény ma is a plébániaépület 
folyosójának előkelő helyén látható. 
 A beteg prépost 1919-ben papi otthonba költözött. Jelenlegi forrásaink szerint 1933-ban még ott tartózkodott, s 
valószínűsíthetjük, hogy később ott is adta vissza lelkét a Teremtőnek. 
 Drexler Antal – ismereteink szerint – mindig lelkiismeretesen, nagy odaadással és áldozatvállalással látta el 
szolgálatát. Mind Dunaharasztin, mind Kispesten komoly anyagi támogatást nyújtott az általa vezetett egyházközség 
fejlesztéseire, de szülőhelye templomára is szeretettel gondolt: „A soroksári templom új, neobarokk főoltára, melynek fő 
domborműve a mennybe fölvett Szűzanyát, Nagyboldogasszonyt ábrázolja, Rifesser József tiroli fafaragó művész alkotása, 
mely 1906-ban Drexler Antal 4.000 koronás adományából és 3.200 korona templompénzből készült.” – áll a soroksári 
templom történeti leírásában. A jeles pap mellett szülei is támogatták az egyházat. 600 korona adományukból keresztet 
állítottak a haraszti templom bejárata mellett, melynek talapzatán ez olvasható: 
 

„JÉZUSOM IRGALMAZZ 
DREXLER ANTAL ÉS NEJE 

HÜMPFNER ANNA 
1904” 

 

 Sokat tett a dunaharaszti egyházáért, mégis keserűen távozott Harasztiról, „magával vivén egy háládatlan hitközség 
emlékét”.  Ma is tudjuk, hogy mit jelentenek, milyen fontosak – sőt egyre fontosabbak (!) – egy település életében az 
általa épített intézmények. Drexler Antal is pontosan látta; több mint húsz évvel Reményik Sándor örökérvényű 
mondatainak papírra vetése előtt már a költő gondolatának szellemében cselekedett: 
 

„Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát!” 

 

 A templom-és iskolaépítő plébános mindenképpen méltó az utódok tiszteletére, és arra, hogy megbecsülését 
helyreállítsuk, nevét az utókor számára megőrizzük, és hogy iránta hálás hitközséggé váljunk. Ezért a közeljövőben 
márványtáblát leplezünk le Drexler Antal plébános emlékére az általa építtetett Szent István templom falán.  

Gáll Sándor 
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WWeerrnneerr  AAllaajjooss  eemmlléékkéérree                    
 
Werner Alajos Tiszakécskén született 1905. július 14-én a 
Bajorországból Pozsonyba áttelepült, híres, zongorakészítő 
Werner-család sarjaként. Pozsonyi gyermekévei és az 
érettségi után Győrött jelentkezett kispapnak, de vézna 
testalkata miatt alkalmatlannak tartották a szolgálatra, és 
elutasították. Mikes János szombathelyi püspök azonban a 
fiatal ember papi elhivatottságán túl annak muzsikusi 
képességeire is rögtön felfigyelt, így engedélyezte, hogy 
hittudományi és zenei tanulmányokat folytasson. 
1928. június 17-én szentelték pappá a Szombathelyi 
Egyházmegyében, ez után küldte Mikes János püspök 
Rómába, hogy a tehetséges ifjú pap zenei tanulmányokat 
folytasson a Gergely Egyetem egyházzenei tanszékén. 
Werner Alajos 1928 és 1933 között tanult Rómában, és a 
magyarok közül elsőként musica sacra doktorátussal tért 
haza, miközben rövid időre hazatért, és 1931-ben teológiai 
doktorátust is szerzett. Amikor hazatért, Szombathelyre 
került, ahol 1934-ben kezdte szervezni a később nagy 
hírnévre szert tett kórust, a Schola Cantorum Sabariensist. 
A szombathelyi és a környékbeli iskolákat is bejárva 
keresett és válogatott 8 és 14 év közötti, jó hangú fiúkat. 
Istenadta pedagógiai érzékével, fáradhatatlan és szakszerű 
zenei és éneknevelésével létrehozott egy száztagú kórust, 
amely hamarosan országos hírnévnek örvendett. 
Személyiségével, átszellemült vezénylésével szinte meg-
bűvölte tanítványait. Amerre jártak, a közönség lélegzet-
visszafojtva hallgatta a sokszor hat-nyolc szólamú grego-
riánokat. Werner atya egyéniségére jellemző, hogy a tapsot 
soha nem ő, hanem a kórus két legfiatalabb tagja köszönte 
meg. A kórus közreműködött az 1938-ban Budapesten 
rendezett Eucharisztikus Kongresszuson, amely alkalom 

meghozta az éneklő közösségnek a nemzetközi elismerést.  
1936-tól Werner Alajos óraadó tanárként kezdett oktatni a 
Zeneakadémia egyházzenei tanszékén, ahol Harmat Artúr, 
Bárdos Lajos, Forrai Miklós tanártársaként 1950-ig, az 
egyházzenei szak megszűntetéséig,  gregorián ének-
gyakorlatot, egyházi népéneket, szertartástant, egyház-
történetet, egyház-zeneirodalmat és latint tanított. A 
tanításon túl Harmat Artúrral, Bárdos Lajossal, Forrai 
Miklóssal, Kodály Zoltánnal – akinek gyóntatóatyja is volt 
– együtt kutatták a magyar egyház- és népzene kincseit. 
Kortársai szerint, Werner atya munkabírása fáradhatatlan 
volt, Szombathely és Budapest között ingázva sokszor a 
vonaton dolgozott. Éjjel utazott, mert azzal is időt takarított 
meg. Ebben az időben országszerte tartott előadásokat az 
egyházi zenéről, s mellette publikált is. 
1944-ben, professzori kinevezése után Pestre költözött, 
ahol rögtön megkezdte a Schola Regia kórus építését. A 
munkával még a főváros bombázásakor sem hagyott fel: 
volt, hogy csak öt-hat kórustag jelent meg a próbán, egy 
szétlőtt ház harmadik emeleti lakásában, mégis rendü-
letlenül gyakorolták a hangképzést, szolmizálást. 
Werner Alajos 1947-től tanított a Regnum Marianum 
hitoktatóközpontban, ahol 1948-ban pápai kamarásként 
házfőnökké választották. Az Országos Magyar Cecília 
Egyesület igazgatói címét viselte, és a júliusi kántorképző 
tanfolyamokon éveken át tanított.  
Amikor megszűnt a Zeneakadémia egyházzenei tanszéke, 
Werner atyát is megfosztották tanári állásától. 1951-től a 
Központi Papnevelő Intézetben tanított, és kántor-
káplánként Máriaremetére került, ahol az általa vezetett 
gyermekkórus meghallgatására egész Budapestről zarándo-
koltak az emberek.  
A Regnum Marianum közösség azonban illegalitásban is 
tovább működött. Werner atya nem hagyott fel a Regnum-
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MÉCS LÁSZLÓ:  

                          A kirándulás elmaradt 

Az izgalom megszállta a falut. 
Száztíz gyerek ma éjjel nem aludt. 

Száztíz gyerek ma ébren álmodott: 
valaki vert egy nagy gyerek-dobot 

és meneteltek az áldott mezőn, 
játékra, szabadságra éhezőn, 

szép volt az erdő, a Latorca-part, 
mindenki játszott úgy, ahogy akart, 

sok szív-puzdrán megnyílt a kis lakat 
s lődöztek arany kacaj-nyilakat, 

nagy tüzet raktak, lobogott a láng, 
körültáncolták s mondták: ispiláng, 

magas fák mászni hívtak bátrakat, 
fényből verték az öröm-sátrakat, 

volt labdaverseny, volt versenyfutás, 
csupor-töréshez kellett nagy tudás, 

felhőtlen égből hullt cukor-eső: 
édes lett sok száj, sok cukor-leső, 

egy virágzó vadkörte megörült, 
mert sok gyerek alája tömörült, 

 

s a lombok közt is ült pulyácska, sok 
s plébános úr Pósából olvasott, 

fürödtek is, külön lányok, fiúk, 
apró hajókat vitt a vízi út, 

ugrált az ötven meztelen kölyök, 
ötven mozgó test, vízben, víz fölött… 

Így volt… száztíz gyerek így álmodott… 
Így kellett volna lenni s a dolog 

elromlott: hogy megjött a virradat, 
esett… s a szép majális elmaradt. 

Iskolaudvar. Az eső pereg, 
az éggel együtt sír száztíz gyerek. 

Ki érti Istent? Titkos terveit? 
Miért ríkatja meg kedvenceit? 

Most millió vetésnek szomja van, 
ezer erdőnek szomjas lombja van,  

sok-sok szegénynek kenyérgondja van 
s az Istennek mindenre gondja van: 

felhőkannákból mérföldek felett 
erdőket öntöz, búzát, réteket 

 

s elázik közben egy kirándulás, 
sok öröm-sátor, ábránd, kacagás. 

Ne sírjatok, aprócska magyarok, 
mesénkben mink is így jártunk, nagyok. 

Akartunk menni szebb jövő felé 
s vihar-sövény állt lábaink elé. 

Isten küldött egy véres felleget, 
vérzápor hullott, sírtunk eleget, 

eláztatta az öröm-sátrakat, 
zokogás rázott gyávát, bátrakat. 

Új szebb tavaszba, mint a madarak, 
készültünk s a majális elmaradt. 

Ki érti Isten titkos útjait! 
Kedvenceit miért ríkatja itt? 

Újabb kirándulásról álmodunk 
s elindulunk, ha kivirúl botunk. 

béli fiatalok nevelésével, noha paptársaival együtt tudta, 
hogy tevékenységükért börtön várhat rájuk. S valóban így 
történt, 1961. február 6-án 68 paptársával együtt 
letartóztatták és 5 év börtönre ítélték az első un. Regnum-
per keretében. Vagyontárgyait – zongoráját, könyvtárát, 
írógépét – elkobozták. Kodály Zoltán kísérletet tett a 
kiszabadítására, de ő állítólag a következőképpen utasította 
el: „Vagy mindenkit, vagy engem se.” Márianosztrára, majd 
a Gyűjtőfogház cipészműhelyébe került. Ő öntött lelket az 
elítéltekbe, gyóntatta társait, ő tartott rendet köztük. 1963-
ban, a Hruscsov és Kennedy bécsi találkozója után 
meghirdetett általános amnesztia alkalmával engedték ki.  
Szabadulásakor kitiltották Budapest területéről, ezért 
Celldömölkre került szolgálatra. Ott is alapított kórust, 
emellett hittant oktatott, felújíttatta az orgonát.  
1964 decemberében tartóztatták le újra, a második Reg-
num-per vádlottjaként, a „népi demokratikus rend elleni 
vétségért”. 1967-ben szabadult, engedménnyel. A börtön-
ben írta meg Mercedes-misé-jét a Fogolykiváltó Boldog-
asszony tiszteletére. Bár azt állította, hogy az ötévi szenve-
dést nem cserélné fel ötévi római tartózkodásért, egész-
ségileg megviselték a börtönévek. Máriaremetére ment 
vissza, mivel az újabb ítélet szerint, rendőri felügyelet alatt 
állva, nem hagyhatta el Budapest területét. A Kodály által 
visszaszerzett zongoráján, maradék megmentett könyvei 
között dolgozott tovább.  
Még fogoly volt, amikor a II. Vatikáni Zsinat nyomán 
elkezdődött a liturgikus szövegek magyarra fordítása, 
amelynek munkálataiban, szabadulása után, ő is részt vett. 
Bárdos Lajossal népénekes-könyvet állított össze. Van több 

saját műve, de elfoglaltságai miatt nem vált termékeny 
zeneszerzővé. Anyagi szegénység, lelki-szellemi gazdagság 
jellemezte. Derűs, nyugodt természetű ember volt. Mindig 
reverendában járt, más öltözéke nem is igen volt. Magára 
sajnált költeni, honoráriumaiból gyerekeket kirándultatott, 
családokat élelmezett és öltöztetett. 
Aranymiséjét 1978. június 18-án ünnepelte. Nem sokkal ez 
után hunyt el, szívinfarktus következtében. Lékai László bí-
boros, esztergomi érsek, több száz rendtársa és több ezres 
tömeg búcsúztatta Budapesten a Farkasréti temetőben. 
2002-ben Mariaremetén temették újra a kegytemplom 
melletti kertben, ahol Takács Nándor székesfehérvári 
püspök, a Cecília Egyesület elnöke végezte a szertartást. 
 
Művei: Adoramus Te, Christe; De profundis (motetták), 
Négy passió. Írásai: A szombathelyi püspöki könyvtár zenei 
ritkaságai (Vasi Szemle, 1930. 4. sz.); Az éneklő egyház 
(Szombathely, 1937); Musica sacra és a magyar kultúra 
(Magyar Zenei Almanach, Budapest, 1944); Éneklő élet 
(Budapest, 1947); Cantus cantorum (Budapest, 1948); 
Hozsanna! (átdolgozott kiadás, Bárdos Lajossal, Budapest, 
1973).  
 
Amikor kézbe vesszük a Hozsanna gyűjteményt, jusson 
eszünkbe Werner Alajos atya – pap, kiváló zenepedagógus 
és zenetudós élete és munkássága, töretlen hűsége és 
félelmet nem ismerő áldozata.  

 
Koczka Tamásné 

 
* * * * * 
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KKIISSGGYYEERRMMEEKKEEKK  AA  TTEEMMPPLLOOMMBBAANN  
 
A templom az Isten háza, ezért tiszteletet érdemel 
minden belépőtől a világ minden részén, mindegyik 
kultúrában, felekezettől függetlenül.  

A templomba belépők függetlenül attól, hogy hívők, 
avagy sem, általában tiszteletben tartják az Isten házát.  

Vajon elvárhatjuk-e ezt kisgyerekeinktől és kisgyerekes 
családjainktól, és ha igen, milyen mértékben? Én, mint, 
gyakorló szülő, azt gondolom: igen, elvárható, a mértéke 
a neveléstől és a következetességtől függ elsősorban, 
nem pedig a gyerekek öröklött tulajdonságaitól. 

A templomban általában illik betartani az általánosan 
elvárt szabályokat, szentmisén pedig kiváltképp. A 
szentmise alatt illik megadni a tiszteletet az Istennek, a 
szertartást végző papnak és a szertartáson résztvevő 
híveknek egyaránt.  

Hangos beszéddel, mozgolódással, a szertartáshoz nem 
illeszkedő mozgással és tevékenységgel nem szabad 
zavarni a szertartást végző pap munkáját és a szentmise 
áhítatában elmélyülő híveket sem. Ezekkel az általános 
normákkal többnyire mindenki tisztában van, fiatalok, 
iskolás gyerekek és felnőttek, vagy gyerekes szülők 
egyaránt, de vajon mennyiben várható el, az iskolás kort 
még el nem érő korban lévő gyermekektől a megfelelő 
viselkedés. 

Állítható, hogy elvárható valamennyi életkorú 
gyermektől, vagy ha nem a gyermektől, a szülőtől, a 
kísérő családtagtól, hogy neveléssel, következetes fe-
gyelmezéssel, rábírja a gyermeket arra, hogy a 
megfelelő viselkedéstől ne térjen el olyan mértékben, 
ami már zavaró lehet. Ez nem könnyű feladat, hiszen 
tudjuk, hogy az egészen kis gyermekek számára a szent-
mise, egy a szülők által kötelezővé tett, ám számukra 
nem annyira izgalmas, nem annyira figyelmet lekötő 
elfoglaltság. 

Más irányból megközelítve, a szentmisékre való 
rendszeres eljárás felfogható a nevelés, a megfelelő 
viselkedésre való szoktatás egyik, jól alkalmazható 
eszközének is.  

Ne szégyelljük a csecsemőkorú gyermekünket elvinni a 
szentmisére, attól félve, hogy sírásával zavarja a szer-
tartást és a résztvevőket, sőt a rendszeres templomba 
járás hozzászoktatja a gyermeket ahhoz, hogy vannak 
helyek, történések a világon, ahol bizonyos szabály-
szerűségekkel valósulnak meg az események.  

Az Isten háza mindenki előtt nyitva áll, a csecsemőknek 
is szükségük van a Szentlélekkel való találkozásra. Az 

nem a mi, a szülők felelőssége, ha a kisbaba egyszer-
egyszer felsír.  

A szülők felelőssége az, mindent megtegyenek annak 
érdekében, hogy a gyermek komfortérzete meglegyen. 
Megfelelően kell öltöztetni, és a templomban uralkodó 
hőmérséklethez levetkőztetni a csecsemőt. Az érkezést 
vagy a szentmise kezdetét megelőzően, ha van rá 
kulturált lehetőség, – most már egyre több helyen 
megteremtik a feltételeit –, tegyük a gyermeket tisztába, 
etessük meg, ha szükséges, és a szokásos szülői 
kedvességgel az sem baj, ha elaltatjuk. Ez utóbbi nem 
feltétlenül szükséges, a megfelelő komfortérzettel 
rendelkező, idegrendszerileg jól fejlett csecsemő, 
csöndben, érdeklődéssel tekint a világra, az őt körülvevő 
eseményekre, hangokra, fényekre, lekötik a színek 
villódzásai, a dallamok csengése. 

 Ha mégis a szentmise alatt hangosan és ismételten 
felsír, vagy folyamatosan jelzi valamiért nemtetszését, 
akkor diszkréten, másokat nem zavarva, a szülő karjában 
ki lehet vinni, egy félreeső helyre, előtérbe, folyósóra. 

A már járó, de még nem óvodás gyermekek a 
leggyengébb láncszemek a viselkedés szempontjából, a 
szülők gyakran azért etetik-itatják őket, hogy 
maradjanak csendben. Ez nem helyén való magatartás, a 
gyermek figyelmének lekötése érdekében vannak ezen 
felül is megoldások: templomba való tartalmú 
képeskönyv lapozgatása, szentkép nézegetése, a szülő a 
gyermek fülébe suttogva felhívhatja a figyelmet egy-egy 
szép színes képre, szoborra, vagy valamely 
mozgalmasabb eseményre. 

Nagyobb, bölcsődés vagy óvodás korú gyermekekkel a 
szülőknek összetettebb dolguk van. Az előkészületek itt 
is fontosak. A kisgyerek részére érdemes előre el-
magyarázni, hogy templomba, a szentmisére megyünk, 
ahol nem szabad hangosan beszélgetni, nem szabad 
mozgolódni, futkározni, nem szabad enni-inni, játékkal 
játszani, könyvet nézegetni. Tudassuk vele: igen, ez 
talán számára kevésbé érdekfeszítő, de fontos része az 
életnek. Érdekelté lehet tenni a gyermeket, és színesíteni 
lehet a rá váró háromnegyed órányi fegyelmezett 
időtöltést, azzal, ha a szentmiséhez hozzákapcsolunk 
számára fontos eseményeket, cselekvéseket. Megelőző-
leg képeskönyvből lehet olvasni vagy mesélni Jézus 
életével kapcsolatos történetek gyerekek számára 
adaptált változatát. Lehet ígérni a szentmise előtti vagy 
utána, valamilyen számára kedves foglalatosságot: 
játszótér, szaladgálás az ismerős gyerekekkel, cukrász-
da, stb, persze a feltétele a megfelelő viselkedés 
következetes elvárása.  
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A szentmisére való érkezést megelőzően persze itt is 
érvényes, hogy a gyermek komfortérzetét biztosítsuk. A 
kezdés előtt kell wécére menni, levetkőzni, enni-inni, 
kívánságokat megbeszélni stb.  

A szentmise alatt ne engedjük meg a gyereknek, hogy 
enni vagy inni kérjen, legrosszabb esetben háromnegyed 
órát ki kell tudni bírni. Templomban étkezni illetlenség. 
Ne adjunk a gyermeknek nyalókát, rágót, csokoládét 
sem, és cumisüvegből se itassuk. Ezeket a szentmise 
utánra nyugodtan lehet ígérni.  

A templomba legyen tilos bármilyen játék bevitele, a 
kedvenc baba vagy plüssfigura is kint marad, vagy 
bekerül átmenetileg a szülő szatyrába, vagy a babakocsi 
mélyére. Az Isten háza nem játszótér, ezzel ne zavarja a 
pap munkáját és a hívek áhítatát.  

Azért azt látni kell, hogy a gyerekek számára a 
szentmise 40-50 percnyi ideje, nagyobbrészt unalmas, 
ezt próbáljuk meg fontossá tett, a gyerekek számára 
érdekes, néhány esemény kiemelésével. Például, a csen-
gő megszólalása, az otthonról már ismert Miatyánk ima 
elmondása, az azt követő kézfogás, vagy valamelyik a 
misén is elhangzó szép, dallamos ének együtténeklése. 
Ezek általában tetszenek nekik.  

Az is tanácsos, hogy a szülő, amikor szükséges, halkan, 
suttogva, de nem zavaróan kommunikáljon a gyer-
mekkel.  

Ha a gyerekek hangoskodnak, szóljunk rájuk, hatá-
rozottan, és ha ez nem segít, akkor hozzunk határozott 
szankciót: vagy helyre áll a rend, vagy kimegyünk a 
templomból, de akkor a beígért kedvesség, a szentmisét 
követő játék, édesség, stb, szintén megvonásra kerül. 

Amikor a szülői intelem ellenére a gyermek nem fogad 
szót, és ez már zavarja a papot és a híveket, erre van 
számos példa, sok szülő kikíséri gyermekét a tem-
plomból. Ez elgondolkodtató a szülő számára is, hiszen 
szép dolog a családi közös szentmise látogatása, de ezzel 
a szülő sem tudja teljes értékűen önmagát a szentmise 

áhítatának átadni. Nem találhatunk kivetni valót abban, 
hogy a családok több részre válva látogassák a 
szentmiséket, lehetőséget adva a szülő teljes értékű 
megjelenésére, akár a gyerekek részére kifejezetten 
ajánlott „mocorgó” misék beiktatásával.  

Gyakori kérdés, a gyerekek részéről: mikor lesz vége? 
Nyugtassuk meg, a gyereket, felsorolva a még hátralevő 
néhány szentmiserészt: nemsokára; kb. ennyi-meg ennyi 
perc múlva; egy könyörgés, két ének, és a búcsúzást 
követően, stb.  

Sokat segít az is, ha gyermekünket olyan másik gyerek 
mellé, vagy egy kis közösségbe ültetjük, ahol tudjuk, 
hogy fegyelmezett, esetleg kicsit nagyobb gyerekek 
ülnek, mert ilyenkor gyermekünket lefoglalja az, hogy a 
többit áhítattal figyeli, és utánozza a nagyobbakat, 
sokkal nyugodtabban és gyorsabban telik számár az idő. 

És egy a nem szülők, nem gyereket kísérő felnőttek 
részére szolgáló intelem: nehéz megállni, de nem jó 
szokás a templomban megjelenő gyerekek, szentmise 
alatti megszólítása, beszéltetése, a rajtuk vagy velük 
való csodálkozás, hiszen ez szintén zavarja a többieket, 
és általános hangoskodást okozhat, elvonja a gyerekek 
figyelmét, „szabályon kívülinek érzik magukat”, nehe-
zebbé teszi a szülők dolgát. 

Még egy fontos dolog: tekintsük a vasárnapot és a 
szentmisét ünnepnek, és ezt erősítsük gyermekeinkben 
azáltal is, hogy a szentmisére megfelelő, ha kényelmes 
is, de ünnepi ruhába öltöztessük, ne olyan szabadidős 
ruházatba, amiben a játszótéren szokott szaladgálni. Ezt 
így illik. 

Nagyon fontos, hogy a templomban való viselkedésnek 
mi magunk, felnőttek és szülők vagyunk a példaképek. 
Legyünk ebben következetesek, tekintsük ezt a heti 
egyszeri, még egy órát sem jelentő, rövidke időt 
nevelési, szoktatási periódusnak, életre szóló illem-
tanórának, hiszen tudjuk, a felelősség a miénk. 

Kovács László
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PPuusszzttiinnaa  őőrrsséégg  ttöörrttéénneettee    
 

– Szent István bátor kézzel védte az Istenünket, mert tudta, hogy a sok isten közül, akik a népünket a hatalmuk alá 
akarják hajtani, csak az egyik az igazság és a szeretet Istene. Neki ajánlotta fel a népét, védelmet kért, és cserébe 
örök hűséget ígért – mesélte Őrszem. 
A pogányok vezére, Koppány nem nézhette tétlenül, ahogy Szent István a népét Istenünk szolgálatára buzdítja, ezért 
egy tavaszi napon megtámadta őt és hívő hadseregét. Annyi pogány támadt aznap, hogy úgy özönlöttek a csatatérre, 
mint az árvíz. A sereg az élete árán is védte a hitét, de hiába. Ha egy ellenséget legyőztek, három jött a helyébe, ezért 
Szent István minden katonáját elveszítette a csatában. A királynak nagy nehezen sikerült elmenekülnie, és Ópuszta 
felé lovagolt, ahol a hívei laktak, hogy újabb hadsereget gyűjtsön. A hegyekből leszállva a pusztára érkezett. 
Annyira ki volt fáradva, hogy leesett a lováról, és elaludt. Éjszaka a pusztán a parasztok lovai nyugtalankodni 
kezdtek, megszöktek az istállókból, és elvágtáztak a 
királyhoz. A parasztok a lovaik után szaladtak, hogy 
befogják őket. A lovak körülvették Szent Istvánt. 
Amikor felébredt a király, lovak ezrei álltak előtte. 
A pusztai emberek, látva ezt a nagy csodát, 
megkérdezték a királytól, hogy miért van egyedül a 
puszta közepén.  
A király elmondta, hogy a pogányok egy kőhajításra 
vannak a házaiktól, és minden istenhívőt karddal bün-
tetnek, az összes katonáját elveszítette, és olyan sokan 
vannak a pogányok, hogy nem tudja őket legyőzni.  
A pusztai emberek ezek hallatán arra kérték a 
királyukat, hogy vezesse őket is a harcban, mert nem 
engedik, hogy a pogányok a falvaikat elpusztítsák. 
Szent István sohase hagyta cserben az Istenünket, ezért 
újra lóra szállt, hogy harcba vezesse bátor népét. Az 
indulás előtt így szólt: 
– Aki tíz pogánnyal is el tud bánni, csak az jöjjön a háborúba, mert annyi az ellenség, mint a csillag. A többiek 
maradjanak a családjuk mellett.  
A lovak, amikor meghallották, hogy csak bátor és erős emberek kellenek a háborúhoz, hátsó lábukra állva olyan 
magasra ágaskodtak, hogy a gyengék és gyávák mind leestek a hátukról. Gondolták, miért cipeljék fölöslegesen 
őket. Végül alig maradtak néhányan a lovuk hátán, így Szent István csak párszáz katonával indulhatott újra 
háborúba. A pusztaiak közül Nyisztor bizonyult a legerősebbnek. A kardja majdnem olyan hosszú volt, mint a lova, 
és nehezebb egy zsák sónál is. Ha egyszer megforgatta, három pogány esett egymásra, így nem csoda, hogy a király 
őt nevezte ki csatavezérnek.  
A király pár száz katonájából is elestek néhányan, de az ellenségből tízszer, sőt hússzor többen odavesztek. A 
pogányok látták, hogy a pusztai katonákat az Istenük védelmezi, és tízen sem tudnak elbánni eggyel. Ezen 
olyannyira megrendültek, hogy mind megtértek.  
A pusztai emberek nagy győzelmet arattak. Szent Istvánra is vigyáztak, hogy meg ne sebesüljön, bár nem volt 
könnyű, mert mindig a csatatér közepén forgatta a kardját. Csak a koronáján hajlott el egy kicsit a kereszt. Az elesett 
pusztai katonák emlékére Szent István azt a parancsot adta, hogy maradjon elhajlítva a kereszt a koronáján, s ez 
hirdesse örökké a nagy győzelmet. 
A pusztai emberek eltemették a bajtársaikat, és a királyuk tiszteletére templomot emeltek. Olyan szép volt ott 
minden, az erdő, a mező, a patak, hogy fájt a szívük visszatérni a pusztára. Kérték a királyt, hogy örökre elesett 
bajtársaik sírja közelében maradhassanak. A király megadta az engedélyt, így az asszonyaikat küldte utánuk. 
Akkoriban az asszonyoknak a háborún kívül mindenhová követni kellett a férjüket.  
– Ti vagytok a pusztai katonák fiai – szólt Őrszem –, és boldogok az őseitek, hogy ma is ugyanolyan bátorsággal 
őrzitek Szent István emlékét, templomát, hitét és az édes nyelvét. Az idő mindent elfelejtethet az emberekkel, ám a 
hősök tettét soha.  
Nyisztor csatavezér énekelve vezette harcba a katonáit, és amíg elénekeltek egy dalt, az ellenségből egy szál sem 
maradt. Az unokák is megtartották a szép szokást. Őrszemet úgy elkápráztatták a dalaikkal, hogy ha a következő nap 
nem kellett volna újabb faluba menni, bizony egy hétig is örömmel maradtunk volna.  
 

Pusztina Moldva legfiatalabb magyar települései közé tartozik, hiszen a madéfalvi vérengzést követően, de valószínűleg 
valamivel annál is később, a XVIII. század utolsó évtizedeiben alapították. Temploma Szent István tiszteletére lett építve 
1780-ban. A történetet az Ádám Valérián gyűjtése nyomán kiadott Csángó mesék című kötetből választottam. A 
történetben említett Őrszem kíséri végig a mesegyűjtőt negyvennapos csángóföldi kalandjai során.    (Szerk.)  
                                                                                                                         Illusztráció: Sinkó Veronika rajza a kötetből 
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„Szeretnénk, ha a legtávolabbi magyar népcsoport, a csángó is visszatalálna a gyökerekhez és folyamatos, élő kapcsolatot 
építene ki az anyaországgal és Székesfehérvárral. Mivel a csángók nagyon tisztelik Szent Istvánt, a zarándoklat vég-
állomása az ország történelmi fővárosa, Székesfehérvár lesz.” – fogalmazott Nagy Sándor szervező július 3-án.  
Nem mást szerveznek, mint első ízben megtartott csángó zarándoklatot Magyarországra a 2012. augusztus 20-i nemzeti 
ünnephez kapcsolódóan. Az esemény fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke. A zarándoklat a csángóföldi 
Klézséről indul, érinti Pusztinát, Gyimesbükköt, Gyimesközéplokot, Csíkszeredát, Székelyudvarhelyt, Segesvárt, Aradot, 
majd augusztus 18-án éri el Szegedet, ahol Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök fogadja a menetet. A 
zarándokok másnap Ópusztaszeren megtekintik a Feszty-körképet, majd Lakitelken találkoznak Lezsák Sándorral, a 
Nemzeti Fórum elnökével, az Országgyűlés alelnökével. A zarándokok augusztus 20-án Székesfehérváron részt vesznek a 
hagyományos ünnepi szentmisén és ünnepi körmeneten, majd a Nemzeti Emlékhelyen megtekintik Szent István 
szarkofágját. A következő napon a Parlamentben fogadja őket Kövér László házelnök. Az Országház és a Szent Korona 
megtekintése utána a zarándokok a Szent István-bazilikában tisztelegnek a Szent Jobb előtt.  
 

* * * 
 

Kik a csángók? A csángók a Székelyföld határain túl, annak keleti szomszédságában élő magyar népcsoportok 
összefoglaló neve. Székhelyük, történelmi múltjuk és nyelvi sajátosságaik alapján négy nagyobb elkülöníthető 
csoportjuk van: a moldvai csángók, a gyimesi csángók, a hétfalusi vagy barcasági csángók és a bukovinai, dévai 
csángók.  
A csángó, mint népcsoport neve csak 1781-ben tűnik fel először, személynévként viszont már a XV. század elejétől 
létezett. A csángó szó eredetéről többféle föltevés ismeretes. A XIX. század végéig általánosan elfogadott nézet volt, 
hogy a csángók kun eredetűek, de ez az elmélet gyorsan megdőlt. Hatása azonban napjainkban is megmutatkozik, 
ugyanis a forrófalviakat (Bákó megye) pecsenyéseknek, azaz besenyőknek gúnyolják, ami arra utal, hogy a környező 
falvakban máig él a besenyő eredet emléke. A név eredetének legelterjedtebb magyarázata a többségtől való el-
szakadásból indul ki. Eszerint a kószál, csavarog, vándorol, elkóborol jelentésű csáng igéből származik. (csak 
érdekességképpen – a Mezőségen a fiatal kóborló legényt szintén cángónak hívják, a Nyírségben pedig a csángó szó a 
csavargó megfelelője) Egy másik elképzelés középkori határőri tevékenységükkel hozza kapcsolatba az elnevezést. Ez 
úgy tartja, hogy a határvédelmi feladatok ellátása közben végzett kerengő mozgásukról kaphatták a nevüket. Ez a 
magyarázat a csáng ige ide-oda kering jelentésén alapul, mely megegyezik az őr szó korai forog, kereng értelmével. Más 
elképzelés szerint a határőrök a harang félreverésével, csángatásával jelezték a veszély közeledtét.  
 

A gyimesi csángók 
A Gyimes, a nevének magyarázata szerint olyan hely, ahol sok a gímszarvas. Az itt élő csángók a régi Csík vármegye 
keleti részén, a Csíkból Moldvába vezető Gyimesi-szorosban (a történelmi Magyarország „ezer éves határa”), a Tatros 
folyó völgyében található három községben élnek. Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és Gyimesbükk olyan falvak, ahol 
nincsenek választóvonalak, a házak és kertek folytonos egymásutánban következnek a szerteágazó folyótorkolat mentén. 
Őseik – akik moldvai csángók és székelyek – a XVII-XVIII. században települtek mai lakóhelyükre.  
A székely népesség a hírhedt madéfalvi veszedelem után menekült erre a területre is. A madéfalvi vérengzés a székelyek 
egy csoportja ellen elkövetett tömeggyilkosság volt 1764-ben, Mária Terézia uralkodása alatt. A bécsi udvar Erdélyben 
három székely és két román határezredet szeretett volna szervezni. A székelyek azonban meg akarták őrizni évszázados 
katonai hagyományukat, kiváltságaikat és ellenálltak a székely ezredek erőszakos felállításának. Báró Siskovics József 
altábornagy parancsot adott katonáinak a székelyek elleni támadásra, az ágyútűzzel indított támadásban mintegy 400 
embert (köztük ártatlan gyermekeket 
és asszonyokat) mészároltak le. A 
mészárlás és az erőszakos katona-
sorozás következtében kezdődött meg 
a székelyek elvándorlása többek 
között Moldvába, ahol elrejtőzve 
megélhetést találtak a már évszázadok 
óta ott élő csángók falvaiban. 
Területük eredetileg öt szomszédos 
csíki székely község tulajdona volt, 
melyet a XVII. századtól kezdtek 
legelőbérletként benépesíteni. Csekély 
termőterületük miatt fő foglalkozásuk 
a havasi állattenyésztés és a fakiter-
melés. A gyimesi csángók a székely 
paraszti műveltség archaikus vonásait 

Gyimesi csángók 
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őrizték meg népi kultúrájuk zárt helyzetéből adódóan. Kiemelkedően gazdag, ősi népköltészetük mellett tánckultúrájuk 
az egyik leggazdagabb a magyar népcsoportok között: a sokféle táncalkalom egész életüket, még hétköznapjaikat, 
munkaidejüket is átszövi.  
 

A barcasági vagy hétfalusi csángók 
A Barcaság délkeleti részén tucatnyi faluban élnek csángók (az itt élők magukat magyaroknak mondják, a szomszédos 
székelyek hívják őket csángóknak). Legnagyobb számban azonban a Hétfalunak nevezett tájon laknak, ez alapján 
nevezik őket hétfalusi csángóknak is. Hétfalu Háromfaluból és Négyfaluból áll. Négyfalu: Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu 
és Hosszúfalu mára teljesen összeépült (ma Szecsele), Háromfalu: Tatrang, Zajzon és Pürkerec ma is különálló 
települések. 
Hétfalu eredetileg királyi birtok volt, majd a XIV-XV. században kezdték bizonyos részeit eladományozni. Később II. 
Ulászló Brassó városának zálogosította. Brassó városa minden ellenkezés ellenére jobbágysorba süllyesztette az egykor 
szabadalmas jogállású, határőrző Hétfalu lakosságát. A szász polgárság jelenléte társadalmi, gazdasági és egyházi 
elnyomást jelentett, és a hétfalusi csángók kultúrájában jellegzetes nyomokat hagyott, ennek hatására vették fel az 
evangélikus vallást. Ám ennek ellenére nyelvüket és kultúrájukat mind a mai napig megőrizték. A hétfalusi csángóknak 
kevés földjük lévén, a szomszédos szász községekben vállaltak munkát, fakitermeléssel, valamint fuvarozással is 
foglalkoztak. A múlt század második felében Hétfalu magyar és román lakossága egyaránt nagy arányban vándorolt el 
még keletebbre, különösen Bukarestbe.  
A hétfalusi csángó magyarok eredetéről sokat vitatkoztak, de minden bizonnyal székely eredetűek. Ezt a székelyekéhez 
hasonló nyelvezet és a családnevek bizonyítják. Emellett a szászok valamikor Hétfalut Zeikelische dörfernek nevezték, 
ami székely falvakat jelent.  
 

Dévai csángók 
A dévai csángók a Bukovinából Hunyad vármegyébe települt mintegy kétezer székely, akik az 1880-as években érkeztek 
Déva város környékére. A dévai csángók nem tartják sértőnek a csángó elnevezést, ellentétben más bukovinai eredetű 
székely csoportokkal, pedig maguk is azok, legnagyobb részt csíki eredetű emberek. Az újonnan jöttek a települések 
mellett külön csángótelepeket hoztak létre, ahol földműveléssel foglalkoztak. Népi kultúrájuk és nyelvjárásuk, korábbi 
hosszú ideig tartó nyelvi elszigeteltségük folytán, sok archaikus vonást őrzött meg.  
 

Moldvai csángók 
A moldvai csángók korántsem alkotnak egységes diaszpórát, a román települések közt elszórtan találhatóak Moldva 
területén, legsűrűbben a nyugati és délnyugati részeken. A csángó elnevezést nem tartják magukénak, ezt elsősorban a 
székelység ragasztotta rájuk. Legkorábbi őseik feltehetően a honfoglaláskor határőrzőként kint hagyott magyarok, akik 
mellé a magyar királyok a XII-XIII. században erdélyi és Felső-Tisza-vidéki magyarokat telepítettek. A XV-XVII. 
század között magyar husziták és erdélyi menekültek csoportjai érkeztek, majd a madéfalvi veszedelem után nagyszámú 
székely csoport telepedett le. Az ő leszármazottaik alkotják a mai moldvai csángók többségét. 
A néprajztudomány a moldvai csángók három nagy csoportját különbözteti meg. Az egyik ilyen csoportot, az 

úgynevezett déli csángók alkotják, akik a 
Szeret völgyében, főleg Bákó környékén 
élnek. Az itt élő magyarságot sziszegő 
csángóknak is nevezik, sajátos sziszegő 
kiejtésük miatt. A második, a legnagyobb 
csoport a székely csángók, akiknek nyelve és 
hagyományaik egyértelműen székelyes voná-
sokat mutatnak. Végül, az északi csángók, 
akik a Románvásár körüli falvakban élnek, 
sajnos túlnyomó részük mára már elrománo-
sodott. Akik még beszélik a magyar nyelvet, 
olyan formáját használják, ami a középkori 
magyar nyelvet őrzi, erősen eltér a mai 
irodalmi magyar nyelvtől. Számos olyan régi 
szavuk van, amely a mai magyar nyelvből 
már eltűnt, ezért beszédük nehezen érthető 
számunkra. A nyelvújítás utáni szavainkat a 
moldvai magyarok nem ismerik, ezekre 
általában román kölcsönszavakat használnak, 
sokszor magyaros kiejtéssel.  
A XX. században beindult agresszív 
kommunista iparosításig gyakorlatilag nagyon 
zárt, önfenntartó közösségek voltak a csángó 
falvak. Az asszimiláció folyamata közössé-
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genként változó időpontokban zajlott. Bizonyos településeken már a legöregebbek 
sem emlékeznek arra, hogy valaha beszélték volna a magyar nyelvet. Ami mégis 
összeköti őket, az elsősorban a vallás; ez elégséges önmaguk meghatározására, 
hiszen ez megkülönbözteti őket az ortodox románságtól. 
A történelem során Moldva területén több római katolikus püspökség is működött, 
püspököt és különböző küldötteket a pápa nevezett ki. 1622-ben létrejött a 
Hitterjesztés Szent Kongregációja nevű missziós szervezet, melynek célja az volt, 
hogy a missziós területeken lelkipásztori munkát végezzen. Moldvát is missziós 
területnek nyilvánították, melyben megnyilvánult a Habsburg ház magyart 
morzsoló politikája. A csángó magyarok évszázadokig könyöröghettek magyar 
papért és tanítóért, kérésüket semmibe vették. A Habsburg elnyomás jeleként 
jelentek meg így a nép által el nem fogadott olasz, bosnyák, később lengyel 
papok. Igaz, emellett a csíksomlyói ferences kolostor szerzetes papjai is 
rendszeresen átjártak hozzájuk, de ez is kevésnek bizonyult. A protestantizmus 
terjedése miatt Erdélyben is kevés volt a katolikus pap, a moldvai falvakban 
gyakran előfordult, hogy generációk nőttek fel úgy, hogy katolikus pappal 
egyáltalán nem találkoztak. Ennek következtében több magyar falu népe állt át 
tömegesen az ortodox vallásra. A moldvai magyarok sokszor fordultak a pápához 
magyarul tudó papokért, de kívánságuk ritkán teljesült. A falvak igyekeztek 
legalább magyarul tudó kántorokat szerződtetni. Mivel értelmiségi rétegük szinte 
kizárólag a pap volt, ezért a moldvai magyarok generációi fokozatosan 
elszakadtak az anyanyelv templombeli használatától. Erre csak rátett a XIX. 
században feléledő román nacionalizmus, ami a magyar nyelv üldözésében is 
megnyilvánult, rendeletek kezdték tiltani a magyar nyelv használatát a moldvai 
katolikus templomokban. 
Az 1877-ben megalakuló Román állam nagy gondot fordított arra, hogy a moldvai 
katolikusok által lakott területekre román nacionalista szellemben nevelt katolikus 
papok, tanítók, hivatalnokok kerüljenek. Ez az új értelmiség ettől kezdve a 
hivatalos román ideológia álláspontját, miszerint a csángók elmagyarosított 
románok, a római katolikusok voltaképpen román katolikusok, a csángó „madár-
nyelvet” szégyellni kell, közvetítette a csángók felé. 1920-ban, a trianoni kata-
sztrófa következtében Erdély, Partium és a Bánság keleti része is Romániához 
került, ám ez sem hozott lényeges változást a csángók ügyében, ugyanis őket az 
erdélyi magyarságtól külön kezelték.  
Sajnos az évtizedek nem sok változást hoztak, a román állam mai napig sem ismeri el a moldvai magyarok etnikumi 
létét, a legalapvetőbb jogokat sem biztosítja nekik. Nincsenek anyanyelven működő intézményeik. Az iskola, az egyház, 
a közigazgatás, a kultúra nyelve kizárólag román. A magyar nyelvű misék kérdése máig nem megoldott. 
Csángóföldön az oktatás szervezése nagyon későn, a századfordulón kezdődött, a kezdetektől román nyelven. A levéltári 
adatok tanúsága szerint a katolikus falvakba kihelyezett román pedagógusok könyörögtek, hogy helyezzék át őket, 
hiszen ők nem beszélték a helyiek nyelvét, a csángó gyerekek, pedig nem tudtak románul. Nagyon sok településen az 

óvoda csak a kommunizmus idején jelent meg, sok helyen ez váltotta ki a nyelvváltást 
is, hiszen a kisgyerekek egyáltalán nem beszélték a hivatalos román nyelvet, ezért a 
pedagógusok sokszor igen brutális módszerrel mégis rávették őket annak használatára. 
Magyar iskolák csupán a kommunista diktatúra első éveiben, az ’50-es években 
működtek, de ezek is rövid idő alatt fel lettek számolva, az ’56-os magyar forradalom 
után. Ezt követően a kommunizmus idejében magyar oktatásról szó se lehetett, ekkor 
még a magyar néprajzkutatókat is elzavarták a vidékről, megkezdődött egy még 
erőszakosabb államilag támogatott, szervezett asszimiláció, amelynek sajnos komoly 
hatása volt, később természetes asszimilációvá alakulva. Napjainkban ezeknek és a 
modernizációnak következtében még gyorsabb a csángók asszimilációja, a moldvai 
katolikusoknak már csak a kisebbik része beszéli ősei anyanyelvét. A magyar nyelv és 
kultúra oktatása máig nem megoldott, csak iskolarendszeren kívüli tanórákon zajlik, 
ahová a szülők önként írathatják gyermekeiket. Az oktatásszervezés nem egyszerű 
feladat ilyen körülmények között, de a kitartó munka reméljük, most is meghozza kívánt 
gyümölcsét. 
Láthatjuk tehát, hogy a csángó népcsoportok ugyan különböznek, egy valami közös 
mégis van bennük, még pedig az, hogy hiedelemviláguk, népszokásaik, viseletük, 
gazdálkodásuk, építkezésük mind-mind azt az állapotot mutatja, ami az egész 
magyarságra jellemző volt pár évszázaddal ezelőtt. Saját magunk képével 
találkozhatunk, mikor közöttük járunk. A magyarság igazi, tiszta gyöngyszemei ők, ne 

  Bukovinai csángó menyecske    hagyjuk magukra őket!  

Csángó Himnusz 
 
Csángó magyar, csángó magyar, 
Mivé lettél, csángó magyar. 
Ágról szakadt madár vagy te, 
Elvettetve, elfeledve.  
 

Egy pusztába telepedtél, 
Melyet országnak neveztél. 
De se országod, se hazád, 
Csak az Úristen gondol rád.  
 

Idegen nyelv béborítja nyom, 
Olasz papocskák nyakadon. 
Nem tudsz énekelni, gyónni, 
Anyád nyelvén imádkozni.  
 

Én Istenem mi lesz velünk? 
Gyermekeink, s mi elveszünk! 
Melyet apáink őriztek, 
Elpusztítják szép nyelvünket!   
 

Halljuk, áll még Magyarország, 
Úristenünk, te is megáldd! 
Hogy rajtunk könyörüljenek, 
Elveszni ne engedjenek.      
 

Mert mi is magyarok vagyunk, 
Még Ázsiából szakadtunk. 
Úristen, sorsunkon segíts, 
Csángó magyart el ne veszítsd! 
 
Petrás Ince János gyűjtése      
(XIX. századi moldvai csángó 
katolikus pap, folklórgyűjtő, 
nyelvész) 

ZZssóó ff ii   
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SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  KKaarriittáásszz--hhíírreekk  

KKaarriittáásszz--ttáábboorr  22001122..  jjúúlliiuuss  22--66--iigg  aa  SSzzeenntt  IIssttvváánn  FFőőpplléébbáánniiáánn  
 
Kilencvenhét gyermek részvételével és Isten segítségével ismét sikerült megszerveznünk a nyári napközis tábort sok 
felnőtt és több vállalkozó nagylelkű támogatásával. Nagy öröm számunkra, hogy a gyerekek jól érezték magukat, 
boldogok vagyunk, mert ez a siker a karitász-csoport egész éves tervezésének-munkájának a gyümölcse. A gyerekek 
kézműves-foglalkozásokon kívül sokféle játékkal töltötték a nyári szünet egy hetét a szép, tágas dunaharaszti főplébánián. 
Két hűsítő medence próbálta enyhíteni a forró kánikulát, homokozó, hinta és csúszda volt a kisebbeknek, trambulin, ahol 
reggeltől délután négyig egyfolytában fáradhatatlanul ugrálhattak, csocsó, pingpong, társas-, versenyjáték a nagyobbak: 
Gintner Ábel, Latinovics Ádám és Pákozdy Richárd kitűnő szervezésében. Gintner Orsi biztatására énekkel-tánccal és 
imával kezdtünk minden napot. A kézműves foglalkozásokat a karitásztagokon kívül Szokontor Szilvia és Gellért 
Erzsébet, találta ki.  

Csütörtökön délután Rónai János Baba és Kocsis Andrea Etna nevű lovaikon lovagoltatták meg az ifjakat. A forró nyári 
napon a gyönyörű lovak – és persze gazdáik – derekasan állták a gyerekhad ostromát. 

Péntek délután rekkenő hőségben a Haraszti Íjász Club szívét-lelkét is beleadta, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, no 
meg hogy a célpontot is ügyesen eltalálják megfeszített íjaikkal. 

Herceg János gyerekfilmeket vetített a hűs teremben az ebéd utáni pihenő alkalmával. 

A Kalmár Szikvíz frissítő szódavízről, a Ruff pékség finom kenyérről, Dr. Tömösy László mézről gondoskodott az egész 
hét folyamán, ingyen. Anyukák, nagymamák több száz palacsintát sütöttek a „kis táborlakók” nagy örömére. Köszönjük a 
felnőttek és a nagyobb gyerekek segítségét, hogy ez a hét ilyen jól sikerülhetett! 

Köszönetet mondunk még Dunaharaszti Város Önkormányzatának a pályázati támogatásért; Dr. Szalay László 
polgármester úr és Kiss Gergely aljegyző úr, valamint az Ifjúsági- és Sportbizottság segítségéért, amellyel lehetővé tették 
számunkra, hogy a gyerekeknek az ebédjük főtt étel legyen minden nap. 

Köszönjük Kettererné Bauer Mónika, Balog Mária, Jakabné Láng Margit, Zwick Mártonné, Gyarmati Attila, Simon 
Zoltán, Doboróczky Gábor, Torontáli Attila, Pákozdy Richárd és sokan mások tábor-előkészítő-, szervező és befejező 
munkálatait. Külön ki szeretnénk emelni, hogy több férfi-testvér szolgált a karitász-táborban (el vagyunk nőiesedve, mert 
minden karitásztag nő), így végre sikerült példaképül „férfi-mintát” adni az élő Katolikus Egyházról, ami nagyon fontos a 
fiúgyermekek identitástudatának megerősítése miatt. Ugyanis sokan azonosítani próbálják a Katolikus Egyházat „idős, 
rózsafüzérező” hölgyekkel. Pénteken az elbocsátó áldást az épp akkor odaérkező (volt káplánunk) Dóbiás Zalán, kókai 
plébános atya adta, aki a táborbontásból is igencsak kivette a részét, külön köszönet neki! Az összefogás valóban sikert 
hozott, mert minden gyerek jól érezhette magát ezen a kánikulai héten.  

Több szülő, nagyszülő említette, hogy az unoka milyen nagyon jól érzi magát itt a plébánián, de hittanra nem járatják. 
Biztatjuk őket, hogy csak bátran járjanak hittanra, hiszen mi karitász-tagok is jártunk; ha nem jártunk volna, akkor bizony 
nem lenne karitász-tábor! Kell a folytatás, nagyon kell, mi ezért dolgozunk összefogva a hitoktató Gintner Orsival. 

 

Más híreink:  

Ruhaosztás és átvétel lesz a Fő úti plébánián szeptember 7-én, 
14-én és 21-én, 16.30-18 óráig. Az érdeklődőket szeretettel és 
gazdag választékkal várjuk! Aki közbenjáró imát szeretne kérni, 
imádkozunk érte, kérjük, hogy jelezze a jelen levő karitász-
tagnál, mert ily módon Isten jóságát is szeretnénk közvetíteni. 

 

Minden hónap utolsó péntekén találkozunk a Főplébánián, 
16 órától, szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy alapító karitász-tagunkat, 
Kaszap Bertalannét, Máriát – aki több éven keresztül 
pénztárosként is szolgált a karitászban – hazahívta a Mennyei 
atya. Emlékét megőrizzük a szívünkben! 

 
 Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász 

 
 
Edmund Blair Leighton:  
Árpád-házi Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek 



2012. Szent István  Krisztus fénye 
 

 37 

A dunaharaszti 

karitásztábor 

boldog pillanatai 
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A dunaharaszti 

karitásztábor 

boldog pillanatai 
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AA  TTaakkssoonnyyii  KKaarriittáásszz  CCssooppoorrtt  iiddeeii  nnaappllóójjáábbóóll  
 
 

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti… 
Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg.” 

[ Máté 6, 19-20] 
 

Minden tevékenyen telt nap után lélekben pihentebben ébredünk. A kétkezi munka, amellett, hogy fizikai szükséglete 
az embernek, mélyen hozzátesz emberi értékünkhöz, méltóságunkhoz. 

Igazi értéke talán annak az eltelt napnak van igazán, amikor a fáradságos munka révén másokért is dolgozhatunk. 
Ilyenkor jó érzés fáradtan hátradőlni és visszagondolni arra, hogy úgy segítettem egy gyengébb társamon, úgy adtam 
valamit, hogy az nem kézzelfogható, mégis zsigereimben érzem a súlyát, emlékszem a fáradságos munka minden 
pillanatára. 

Sok embertársunk számára komoly kihívást jelent akár a kertjének felásása, akár a bevásárlás sürgés-forgása, egy tál 
étel megfőzése, egy séta a kertkapuig válaszul a postás türelmetlen csengetésére. 

A karitász szervezeti keretein belül próbálunk minden nehéz sorban élő, nélkülöző embertársunkhoz eljutni, azonban 
ehhez a szűkebb környezetük segítségére is szükségünk van.  

Kérünk mindenkit, hogy aki a közelében társadalmilag hátrányos helyzetben lévő szomszédról, ismerősről, család-
tagról tudomást szerez, jelezze felénk, hogy hozzá is eljuthassunk, életkörülményeit felmérve számára a legszükségesebb 
módon segíteni tudjunk! 

 

A Petőfi Sándor Művelődési Házban és a katolikus templomban elhelyezett postaládákban 

várjuk segítőink ez irányú jelzéseit. 

 

Az eltelt félév is szorgos munkával telt a Taksonyi Karitász Csoport önkéntesei számára. Rendhagyó módon, új 
kezdeményezés keretén belül a taksonyi Taksony Vezér Általános Iskolával is tartottunk egy közös ruhavásárt, ahol 
testvérvárosunk, Henfenfeld nagylelkű felajánlásait árusítottuk az érdeklődőknek. 

A ruhákon kívül megvásárolható volt néhány igen jó állapotú kerékpár, rengeteg cipő, konyhai kellékek, táskák, ágy-
neműk, terítők, sok színes gyermekjáték. 

A ruhavásár bevételét a segítők, támogatók megajándékozását követően egyenlő mértékben megosztottuk az iskola és 
a Karitász Csoport között. 

Május hónapban zöldségpalánta-pályázatot hirdettünk, ahol a jelentkezők számát tekintve végül minden pályázó 
jutalomban részesült. 15 palánta jutott egy-egy családra, így mindenki 10-10 paradicsom, és 5-5 paprika palántát kapott. 

Rászorulóink megsegítésére továbbra is osztottunk utalványokat, amelyeket a községben megjelölt kereskedőknél 
tudnak beváltani. Igyekeztünk olyan helyeket választani, ahol nem forgalmaznak alkohol- és dohányárut, hogy a 
támogatás ténylegesen élelmiszerre fordítható legyen.  

 Receptek kiváltásával továbbra igyekszünk segíteni a betegeskedő, ápolásra szoruló embertársaink egészségi állapo-
tának javulásán. 

Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet arra, hogy akinek szüksége van segítségre, lelki támaszra, szeptembertől 
péntekenként 17:30-19:00 között lehetősége van a Taksonyi Plébánián egy kötetlen, bensőséges beszélgetésre a Karitász 
Csoport ügyeletes tagjaival. 

Ugyanebben az időpontban ezen a helyszínen szeretettel fogadjuk a felajánlók adományait, úgy mint ruhákat, 
bútorokat, tartós élelmiszert. 

Köszönjük rendszeres támogatóink, segítőink áldozatvállalását, az utalványok beváltására megjelölt kereskedők 
közreműködését: a Botos Zöldségház, a Kreisz Húsüzlet, a Kreisz Pékség és a Baross téri zöldséges türelmes, segítőkész 
munkáját. 

Segíts Te is, hogy közösen megkönnyíthessük a nehéz sorban élők mindennapjait, és eljuthassunk oda is, ahol 
érdemben tudunk segíteni cserébe egy hálás mosolyért, egy boldog tekintetért! 

 
„Én teszem virulóvá a kiszáradt fát.”     [Ezékiel 17,24] 

 
       Taksonyi Karitász Csoport 
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NNyyáárrii   ééllmméénnyyeeiimm  
 
 
Lelkigyakorlat Ausztriában 
 
Június első felében egy értékes lelkigyakorlaton 
vettünk részt paptársaimmal együtt. A Vinculum 
Caritatis közösség papi ágának hivatalos lelki-
gyakorlata volt ez. Egy erdélyi származású 
plébános atya hosszú évek óta Linzben teljesít 
lelkipásztori szolgálatot egy osztrák plébánián. E 
mellett építi a magyarok lelki közösségét is, 
valamint az ott tartózkodó magyarok ügyes-bajos 
dolgait is vállalja. Ő hívott meg bennünket, hogy 
idén tartsuk nála a lelkigyakorlatunkat.  
 

 
 
 
A lelki programok mellett kirándultunk 
is. Szent Flórián városába, majd Enns 
város nevezetességeit néztük meg. 
Nekünk nagyon nevezetes az Enns 
folyó, addig tartott Magyarország határa. 
Azon túl volt az „Óperenciás tenger” a 
mesékben. „ó per ensz”.(az Enns folyón 
túl) 
Egy kicsit belepillanthattunk az ausztriai 
katolikusok életébe. Az ottani nehézsé-
gekbe, és a lelkipásztori sikerekbe. 
 

 
 

 
* * * 

 
Erdélyi kirándulás  
a Taksonyi Szent Anna kórussal  

 

 
 

 
 

Az énekkar vezetője beszámol erről a nyaralásról. Én csak annyit 
szeretnék elmondani, hogy, bár az egész hetet nem tudtam velük 
tölteni, itthoni lelkipásztori munkám miatt, de amit velük lehettem, 
az nagyon kedves volt, sok emberi jóságot, figyelmességet 
tapasztaltam meg közöttük. Egy ilyen kötetlen együttlét is mélyíti a 
közösség összetartozását, valamint egymás megismerését. Nem 
beszélve azokról a csodálatos tájakról, amelyek majdnem egy 
ezredévig a mi országunk részei voltak. 
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Lelkipásztori látogatás a németországi Altdorfban 

 
 

Amint korábban már többször említettük, 1996-ban vettük fel a kapcsolatot az altdorfi katolikus közösséggel. (Ez az 
Altdorf Nürnberg mellett van). Az idős plébános atya, Gerhard Senninger, aki az énekkarával is itt volt 1998-ban 
Dunaharasztin, 2000-ben nyugdíjba vonult, és az új plébános Albert Börschlein vette át a plébánia vezetését. Már 
többször meghívott bennünket. Többek között az idős atya aranymiséjére 2007 július 1-ére. Idén július közepén 
voltunk látogatáson. Bepillanthattunk az egyházközség életébe. 
Nagyon sok hasznos ötletet tanulhattam tőle. A közös 
szentmiséken kívül, természetesen sok szép város templomát, 
nevezetességeit ismerhettük meg. Érdekes esemény volt a 
Wallenstein játékok keretében az a színpompás felvonulás, 
amelyet végignézhettünk.  
 

Összefoglalva három nyári élményemet. Három különböző 
katolikus vidéket, országot, közösséget ismerhettem meg. 
Egyben azonban nincs különbség a három között: mindhárom 
buzgó szeretettel szereti a mi Urunk Jézus Krisztust és 
törekednek az életszentségre, minél jobban megélni az igazi 
felebaráti szeretetet, építeni Isten országát itt a földön.  

András atya 
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MMAAGGYYAARR    
 

I.  
Jegyért sorakozunk a pénztárnál. Előttem álló magyar asszonyka kérdi a magyar vasút szolgálattevőjétől: 
– Tessék mondani, megy Szolnok fele vonat, amelyről nem kell átszállni? 
– Igen. 
– Mikor megy? 
– Naponta. 
– Minden nap megy?  
– Naponta. De ha ennyit kérdi, maga nélkül megy el … 
– Nem ma akarok utazni, csak úgy kérdeztem… Kedden is megy? 
– Igen. Naponta megy.  
Elmosolyodom, hisz még mindig nem tudom, mikor megy … 
– Minden nap? 
– Naponta.  
Magyar asszonyka magyar ura hátulról, tolmácsként: 
– Lelkem, kedvesem! Minden nap megyen. 
Magyar vasutas, már ő is mosolyogva, de csökönyösen:  
– Naponta megy.  
 
II. 
Erdély szívében vagyunk, forró nyári nap tűz az égigérő fákra, a szédítően kanyargó betonútra. Az út mentén pihenő, 
a pihenőben bódé, benne kávét, üdítőt mér két barna bakfis.  
Belépünk, tikkadt szomjasan.  
– Jó napot kívánok. Kérek szépen két kávét, nem erőset, tejjel, cukorral.   
A lányok nem értik.  
Átváltok:  
– Two long coffees, with sugar and milk, please. … Zwei Kaffee, mit Zucker und Milch – próbálkozok.  
A lányok nem mozdulnak.  
– Due caffè…   
Az olaszra végül nem túl készségesen kiszolgálnak. 
Kimegyünk a forró poharakkal. Megisszuk. Majd visszalépek az üres edénnyel:   
– Köszönjük. Nagyon finom volt.  
A lányok arcán ösztönösen felragyog a mosoly.  
 
III. 
Nyári nyaralás Kapuváron. Közel van Bécs, Pozsony, oda is átruccanunk. Bécsbe vonattal, félek vezetni, Pozsonyba 
viszont kicsi kék autómon, rajta angyalos matrica. Beküzdve magunkat a soksávos autópályán, bár nem oda vitt 
szándékunk, kikötünk egy lakótelepen. Hétágra süt a nap, a forró parkolóban egy-két autó. Leállok. Térképpel 
kezemben odamegyek egy várakozó taxihoz. A sofőrnek elmondom, hogy a Belvárosba szeretnék eljutni, innen 
látjuk is a Duna túloldalán, de nem ismerem a járást. A férfi makacsul hallgat. Kérdem angolul, németül, oroszul. 
Mellén összefont karral hallgat. … Végül mégis megszólal, szlovákul. Szakszerűen elmagyarázza, merre menjünk, 
hogyan kell a hídra felmenni, majd onnan a Belváros felé hogyan jutunk el. Megköszönöm, magyarul.  
Látom az arcán, menjek már a csudába.  
 
IV.  
Bécs. Hazafelé a pályaudvaron odamegyek az információhoz, kezemben jegyzetfüzet, hogy a mondott időpontot, 
vágányszámot felírjam. Kérdezem németül: mikor, honnan. A fiatalember magyarul válaszol készségesen, kedvesen: 
8-as vágány, 17 óra 20 perc.  
 
V. 
Másik pozsonyi élmény. Kirándulásunk utolsó napján sétálunk a királyi vár lankái mellett, a főtéren bódék, 
emléktárgyakkal megrakodva. Vettünk is ezt-azt, kötelezően.  
Aztán mondom társamnak, nézelődve: – Nincs több pénzünk.  
A bódé homályából, csendes női hang válaszol:  
– Mi is nagyon szegények vagyunk itten.  

(Koczka Tamásné) 
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ÉÉDDEESS  MMAAGGYYAARR  HHAAZZÁÁMM  
 
„Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga.” Petőfi szavait idézve, 
így érzek magam is, a neveltetésemnek köszönhetően hű voltam, vagyok és leszek édes magyar hazámhoz, Mária 
országához. Egy igaz hazafi jó sorsban és balsorsban is hazáját és népét szolgálja.  

A harmadik évezred embere sajnos nem ezt az etalont követi. Tény, hogy gazdaságilag, politikailag, erkölcsileg 
tönkretették az országot a bolsevista árulók, akik, mint vörös kapitalisták ma is dúskálnak a földi javakban és lázítják 
a magyar népet. Családot, barátot, ismerőst, ismeretlent megosztanak, emberi mivoltuktól megfosztanak. Istenük a 
pénz és a hatalom. Legnagyobb bűnük volt Isten száműzése, az Egyház üldözése, ártatlan papok kivégzése, s haláluk 
sokszor balesetnek álcázva. S ma hazug ajkakról hazug szavak hangzanak el a tömegek megtévesztésére. A sok 
évtizedes agymosás következtében sokan el is hiszik.  

Ha Szent István királyunk, egy csoda folytán, megjelenne országában, újra kezdhetné a kereszténység terjesztését, 
és a bűnözők igazságos, de példamutató kemény megbüntetését. Mivel vele csak az égi hazában találkozhatunk, 
kérjük imáinkkal pártfogását az Úrnál édes magyar hazánk érdekében. De ezért nekünk is mindent meg kell tennünk. 
Csak összefogással, egységben, Isten-hitben és szeretetben érhetünk el egy boldogabb jövőt. Ma viszont még külső, 
ugrásra kész vérszívó hatalmak és belső árulók gyengítik országunkat. Nagy-Magyarország és csonka Magyarország 
is céltáblája volt és ma is az a belőlünk profitálni akaró, régi nagy birodalmak, a volt Szovjetunió és a mai Európai 
Unió tőkéseinek és a távoli Amerikának. S a magyarok egy része ezt nem veszi észre, vagy nem akarja észrevenni. 
Szidják azokat, akik ma megpróbálják megújítani Magyarországot. Tőlük kérik számon, amit a kommunizmus és a 
liberalizmus tönkretett. Igazságérzetemet tépázza, hogy ezek az Úr házában feltünősködnek.  

Hívők és hitetlenek, csak egy Urat lehet szolgálni! Mindenkor csak olyan kormányt kell támogatni, amely Istent, a 
keresztény értékeket és népe javát szolgálja. Sajnos népünk  körében mindig voltak és lesznek árulók, de Isten 
segítségével felismerhetjük és távol tarthatjuk ezeket a kormányzásból. A Parlamentben éppen úgy, mint helyi 
szinten. 

Az én legszebb álmom, ami talán soha nem valósul meg: NAGY MAGYARORSZÁG.  Nem volt olyan ország, és 
szerintem nem is lesz, amely csak magával határos. Ez Európa és az egész világ szégyene. Számomra Trianon soha 
meg nem bocsátható. Ezt akkor is vallottam, amikor ezért kis híján börtön fenyegetett, De Isten szeme rám tekintett 
és megvédett, mint oly sokszor életemben.  

Ha már e kis hazában kell élnünk életünket, támogassuk együttérzésünkkel és tettekkel az országhatáron kívül 
rekedt magyarokat és a világ minden részében élő magyar testvéreinket.  

Kérem minden magyar testvéremet, állítsuk vissza Szent István királyunk keresztény Magyarországát. Példaadó 
életünkkel mutassunk utat a jövő nemzedék számára is, hogy haló porainkban ne átkozzanak, hanem áldjanak 
minket, amíg találkozunk az örökkévalóságban. Úgy legyen! 

Igaz szeretettel: Gömöriné Fajta Anna 
 
 

Eltelt tíz év 
 
Eltelt tíz év, újra itt vagyok a csodálatos Balatonon,  
Ahol várta hűtlennek vélt gazdáját – de nem az – a nyaralóm. 
Este, mint régen, átölelt az erdő csendje barátaimmal, 
S új nap felvirradtát köszöntötte a hangos madárdal.  
 
A tó vizét még nem éreztem ilyen melegnek, mint az idén, 
De nem változott a panoráma, a selymes víz és kék ég. 
Már az úton idejövet szememet elkápráztatta 
Az aratásra váró és a már learatott búza. 
 
A zöld bokrok mögött kivillanó sárga napraforgó, 
Mely jelzi, feltámadt a vidék, élni akar, s ez jó, 
Megindult valami az országban, melyet úgy hívnak változás, 
A tetszhalott ország feléled, lesz új magyar feltámadás.  
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A TAKSONYI SZENT ANNA KÓRUS 
ERDÉLYI ZARÁNDOKLATA 

 
Végre elérkezett a várva várt nap, hogy 2012. július 1-én a foci EB döntője után elinduljunk Erdélybe.  

Buszunk éjjel fél 12-kor indult a Fő térről. Gábor atya vezetésével közösen kértük a Jóistent és a Szűz Anyát, hogy 
gondunkat viseljék utunk során. 

Berettyóújfalunál csatlakozott hozzánk Zentai 
József tanár úr, aki egyben az idegenvezetőnk 
volt. Hajnalban Ártándnál átléptük a határt. 
Gyalunál megálltunk egy technikai pihenőre, 
majd megérkezve Székelyföldre, felmentünk 
Szováta fürdőbe, megfürödtünk és megnéztük 
a sósziklát. A következő megállónk Farkaslaka 
volt. Tiszteletünket tettük Tamási Áron sírjánál 
és a Trianon emlékműnél.  Elmentünk az író 
szülői házába, és onnan visszajőve Zetevár-
aljára a szállásunkra érkeztünk meg az esti 
órákban. Így telt a hétfői napunk. 

 Kedden reggel első utunk a völgyzáró gáthoz 
vezetett, ahol megálltunk kicsit, megnéztük a 
víztározót és a környék természeti szépségeit. 
Továbbindulva felmentünk a Pongrác-tetőre, 
ahol ettünk egy kis áfonyát és gyönyörködtünk 
a kilátásban. Innen nekiindultunk a Békás-
szorosnak. Végigjártuk a Békás-szoros leg-
szebb tájait. Megfürödtünk a Békás patakban, 
majd utunkat folytatva megérkeztünk a 
Gyilkos-tóhoz. Hazafelé a Libáni kistemplom-
ban András, Zalán és Gábor atya celebrálásával 
szentmisével zártuk a napot. 

Szerdán Zetelakán, Keményfalván és Fenyéden 
megnéztük a székelykapukat, majd Máréfalván 
megállva megismerkedtünk a székelykapu ré-
szeivel, fajtáival, színeivel. Máréfalva után 
megkóstoltuk a borvizet, majd indultunk to-
vább Csíksomlyóra. A kegytemplom előtt 
szálltunk le a buszról. Tanár úr megismertette 
velünk a kegyhely történetét, majd a templom-
ban András atya celebrálásával szentmisén 
vettünk részt. Utána elmentünk az ezeréves 
határig. Megnéztük a régi határ maradványait, 
emlékeit, majd elindultunk hazafelé. 

Csütörtökön egy nagyon szép falucskába 
mentünk, Székelyvarságra, megnéztük a nagy székelykaput, azután Ivóban Zalán atya szentmiséjén vettünk részt. 
Ezután traktorra szálltunk és neki indultunk a Hargitának. A menedékháztól felmásztunk a Hargita tetejére. A 
Madarasi Hargita tetején gyönyörködtünk az elénk táruló csodálatos látványban, imádkoztunk majd elénekeltük a 
Magyar és a Székely Himnuszt. A menedékháznál az általunk vitt kenyeret, szalonnát, hagymát, sajtot, 
paradicsomot, paprikát, uborkát és kolbászt fogyasztottuk el nagyon jó étvággyal. Kicsit fáradtan, de annál 
gazdagabb élménnyel tértünk vissza a szállásunkra. 

 Pénteken első megállónk Szejkefürdő volt. Kisétáltunk a Székelykapu-múzeumon át Orbán Balázs sírjához, aki a 
legnagyobb székely, író, történész volt. Utunk Korondra vezetett tovább, ahol vásárlási lehetőségünk nyílt a 
kirakodó vásárban. Visszafele jövet Székelykeresztúron meglátogattuk a Petőfi Sándor emlékhelyet, meg-
emlékeztünk Petőfi Sándor ott töltött utolsó napjáról. Innen folytattuk utunkat Bögözre, ahol a református templomot 
néztük meg és hallgattuk meg Bíró Endre tiszteletes úr részletes beszámolóját a templomban lévő freskókról és 
egyéb értékekről. Székelyudvarhelyen a hatalmas eső miatt csak kívülről tudtuk megnézni a Jézus Szíve kápolnát. A 
napot Zeteváralján szentmisével zártuk. 
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Szombaton reggel elbúcsúztunk szállásunktól, 
Zeteváraljától. Megálltunk Segesváron, ahol 
két órát töltöttünk el a városban. Segesvár után 
elértük a Tordai-hasadék bejáratát, ahol a 
csapat jelentős része hősiesen végigjárta a 
Tordai-hasadékot. Innen visszatérve a szállá-
sunk felé haladva elértük Torockót. 
Vasárnap reggel búcsúztunk Torockótól, majd 
Tordára mentünk be a tordai sóbányába, ahol 
végre fáztunk egy kicsit. Megnéztük a só-
bányát, ami rengeteg látványossággal bír. 
Hazafelé jövet útközben megálltunk Kőrösfőn, 
megnéztük a csodálatos kőrösfői templomot, és 
még egy kis időt a kirakodó vásárban is el 
tudtunk tölteni, majd a Királyhágón egy rövid 
megálló után jöttünk hazafelé. A határt átlépve 
Berettyóújfalun megköszönve az egész heti 
együttlétet és a kiváló idegenvezetést, érzékeny 
búcsút vettünk Zentai tanár úrtól.  

Este negyed 9-kor értünk haza felejthetetlen, gyönyörű élményekkel gazdagon. A busz kipakolása után, a 
templomban Gábor atya celebrálásával szentmise keretében hálát adtunk a Jóistennek, megköszönve az egész hetet. 

 

Ez úton szeretnénk köszönetünket és hálánkat kifejezni Püspök atyának, András atyának és Gábor atyának, hogy 
anyagi támogatásukkal, lehetővé tették számunkra ezt a csodálatos egy hetes erdélyi zarándoklatot.  
 

Isten áldja meg Mindnyájukat! 
Höchszt Erika kórusvezető 
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Györke Erzsébet 
a Szent Anna kórus tagja 

A taksonyi Szent Anna kórus vendégsége Vízkeleten 
 

Taksonynak a közös történelmi gyökerek: a származás, a kultúra, a sport alapján a mai napig négy testvérvárosi kapcsolata 
van: 

1991-ben Henfenfeld 
2004-ben a szlovákiai Vízkelet 
2010-ben a szlovákiai Taksony 
2011-ben Rain város           lett a testvérvárosunk. 

 

A szlovákiai Vízkelet és Taksony között az ének, a kultúra és a sport volt, ami a két települést testvéri barátságban tartotta. 
 

2012-ben érkezett el az idő, hogy a római katolikus egyházközségek is megismerjék egymást.  
Biztos nem véletlen, hogy Vízkeletnek és Taksonynak is védőszentje Szent Anna. Azt érzem, hogy a búcsú ünnep nem 
silányult el kommersz, csak a bulizást váró szabadnappá, hanem visszanyerte a régi vallási ünnep jellegét. 
 

A szentmise előtt Vízkelet és a hozzá tartozó templomok bemutatása és az orgonák megszólaltatása a vízkeleti kántor 
úrnak volt köszönhető. 
András atya prédikációjában kiemelte a család, mint a társadalom legkisebb közösségét képviselő egység szerepét, és 
fontosságát, példának állítva Szent Anna és Szent Joachim Istent szerető családját. Nagy szeretettel beszélt a keresztény 
közösségek, például a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) a közéletben betöltött politikát is formáló fontos 
szerepéről. Biztos eljön az az idő, amikor nem a médiából ránk zúduló celeb áradat lesz az ifjúság példaképe.  
A szentmisén a taksonyi Szent Anna kórus énekelt Höchszt Erika vezetésével. 
A szentmisén részt vett Kreisz László polgármester úr és kedves felesége, Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester 
asszony és Heil István, a taksonyi egyházközség elnöke. 
Nagyon kedves megvendégelésben volt részünk. 
Láng András atya és Szlávik Antal atya megállapodtak abban, hogy a közös búcsúi ünnepeket megtartjuk a jövőben is. 
A vendéglátás után a szlovákiai Taksony falunapi ünnepségére voltunk hivatalosak, ahol táncosaink és a taksonyi íjászok 
vendégeskedtek.  
Engedjék meg, hogy Szent Teréz, a „kis utak-kis dolgok” szentje, – aki az életben a jól és nagy szeretettel végzett kis 
dolgokban hitt –, imájával búcsúzzam Önöktől kedves Olvasók. 
 

„Hozzon  a mai nap belső békét számodra. 
Bízz Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. 
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. 
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál és add tovább a szeretetet, mely megadatott számodra. 
Légy elégedett abban a tudatban, hogy Isten gyermeke vagy. 
Legyen ez a tudat teljesen a tied és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.  
Ez mindannyiunké.” 
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 2012. június 17-én, a 
dunaharaszti Szent Cecilia kórus 
és a budapesti Szent Rita kórus 
Szeged Tarjánváros Szent Gellért 
templomának plébánosa, Dr. 
Benyik György meghívására a 
délelőtt 10 órai szentmise 
keretében Gounod Szent Cecilia 
miséjét énekelte. 

2012. októberében a két 
kórus ugyanezen művel az 
egri Székesegyházban fog 
zenei szolgálatot ellátni. 
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WWAASSSS  AALLBBEERRTT::  GGeerrggeellyy  tteessttvvéérr  
 
Pálos volt-e, avagy ferences? 
Ma már azt sem tudja senki. 
Hiszen nyomát csupán két írott 
följegyzés őrzi ebben a 
gyorsan változó emberi világ-
ban. Egyiket ott lelhetjük meg 
a mexikói állami múzeumban. 
Néhány elmosódott sor mind-
össze, amit a híres fölfedező-
katona, Francisco Vasquez de 

Coronado íródeákja körmölt rá ura parancsára a Följegyző 
Számadások 27-ik lapjára, ilyen módon: Ama Gergely 
testvért pedig tiszteletlen és makacs magaviselete miatt a 
csapat érdekében kiközösíteni kényszerültem, keresztényi 
cselekedetül engedélyezve számára egy herélt öszvért, két 
vizestömlőt és háromnapi élelmet, hogy hitványul el ne 
vesszen. Írták volt ezt az Úrnak 1541-ik esztendejében, egy 
bivalybőr sátorban, valahol azon a vidéken, amit ma Új-
Mexikónak neveznek. 

Nem nagyon messze onnan, a zuni indiánok sziklás 
hegyei között áll a másik írott emlék. Magányos 
hegycsúcson, sziklából kifaragott óriási kereszt lábához 
vésve hibás óspanyol nyelven: Itt nyugszik Gregorio 
Holosi, minden ember testvére, aki a sötétben élőkhöz 
világosságot hozott. 

E két följegyzés között egy nagyszerű magyar ember 
élete rejtőzik, de már csak úgy lehet összeszedni, 
szálanként, zuni földön. Tábortüzek mellett, szájról szájra 
megőrzött, összekuszált mondák formájában. Három hetet 
töltöttem ennek a szűkszavú, hegyekbe húzódott indián 
törzsnek a szállásain, s amit megtudtam, összeszőttem, íme, 
továbbadom.  

Coronado a regebeli Hét Ezüstvárost kereste páncélba 
öltözött csapataival, a kíséretében néhány térítő szerzetes 
az indiánokat igyekezett megnyerni a kereszténység 
számára. Igyekezetük azonban meddő volt. Hiszen amíg ők 
a szeretet Istenéről beszéltek a vadaknak, azalatt a fehér 
ember kardos, páncélos képviselői a legembertelenebb 
kínzásokkal igyekeztek rávenni a fogságukba esett indiá-
nokat, hogy mutatnák meg az utat a Hét Ezüstváros felé. S 
mert a kínzás sem tudta megtörni őket, dúltak, égettek, 
gyilkoltak és raboltak a spanyolok, amerre csak útjuk 
vezetett. 

Úgy látszik, ezek ellen a kínzások és rablások ellen 
emelte föl többszörösen a szavát Hollósi Gergely testvér, 
míg végül is a főparancsnok megelégelte a nyakasságát, 
elkergette magától, be a vadonba, egyedül, egy öszvérrel s 
háromnapi élelemmel. Ami ezután történt, azt az indiánok 
legendái így mesélik el: Egy napon fáradt, sovány fehér 
ember jelent meg a zuni nép sziklaszállásai felé vezető 
ösvényen. Az őrök elfogták, megetették s főnökük elé 
vitték. Miután a zuniak nyelvét nem értette az idegen, a 
síkságbeli pueblók beszédével kérdezte meg tőle a főnök:  

– A fehér ember nékünk ellenségünk. Mi az oka annak, 
hogy nálad nincsen fegyver? 

– Én az Egy Igaz Istent hoztam magammal, hogy 
megtanítsam nektek az ő hitét – felelte az idegen. 

– A fehér ember Istenéről hallottam már – mondta 
haragosan a főnök –, kettős nyelve van és hazug, mint a 

kígyó! Egyik nyelvével szeretetről és békességről beszél, a 
másikkal gyilkol és rabol. A mi isteneink jobbak ennél. 
Nem hazudnak! 

– Akikről te beszélsz, azoknak csak a bőrük színe fehér, 
a lelke fekete, mint az éjszaka – felelte szelíden az idegen, 
s bár Isten követőinek vallják magukat, annyit sem tudnak 
róla, mint egy oktalan állat. Az igazságos Isten megbünteti 
őket, ha eljön az idő. 

A főnök meg a tanácsot ülő vének hallgatták az idegen 
szelíd szavait, s mert maguk is békességes emberek voltak, 
dolgos ezüstművesek, kiknek híre messzi délre, az inkák 
országáig is elért, végül is úgy döntöttek, hogy ott marad-
hat közöttük, s beszélhet a Szelíd Istenről, míg kedve tartja. 

Így aztán Gergely testvér ott maradt a zunik között. 
Megtanulta nyelvüket, szokásaikat, s tanítgatta őket a 
Szelíd Isten hitére. Már harmadik éve élt ott, amikor a 
spanyol páncélosok újra megjelentek. Jövetelüket vér-
fagyasztó hírek előzték meg. Naponta érkeztek idegen 
törzsbeli menekültek, kik elevenen megnyúzott emberekről, 
halálra korbácsolt asszonyokról és rabságba hurcolt haja-
donokról tudtak, s a vallató kínzások ezersok változatáról. 
A zuni nép fölkészült a harcra. Áldozatot mutattak be a 
harci isteneknek, eljárták a halálba menők táncát, s mikor 
mindezzel elkészültek, a főnök maga elé hívatta a sápadt 
arcú idegent. 

– Te beszéltél a magad Istenéről, mi hallgattunk téged, s 
nem beszéltünk. Most a mi isteneink fognak beszélni a 
fegyverek erejével. Nyisd ki a szemedet, idegen, és lásd!  

A sziklaszállások és ezüstbányák alatt, a völgykatlan 
mélyében ütköztek meg a zunik a betolakodókkal. De a 
hadi szerencse a spanyolokkal volt, kiket megvédett a 
páncél a nyilaktól és lándzsáktól. A zuni harcosok fele ott 
vérzett el a völgyben, míg a maradék sereg a súlyosan 
sebesült főnökkel visszamenekült a hegyek közé. Mikor a 
főnököt bivalybőrön hozták haza a szállásra, Gergely 
testvér bekötözte a sebeit, s térdre borulva imádkozott a 
seblázas beteg mellett. 

– Kivel beszélsz ezen a különös nyelven? – kérdezte a 
sebesült főnök. 

– Istennel, aki mindannyiunk atyja – felelte Gergely. 
– Kérd meg ezt a te Istenedet, hogy mentse meg a zuni 

népet a pusztulástól – nyögte a sebesült –, a mi isteneink 
nem hallgattak meg minket.  

Gergely imádkozott. S mikor a páncélosok megjelentek 
a szorosban, hogy halált és rombolást vigyenek föl a zuni 
szállásokba, Gergely ég felé emelt karokkal állt a 
sziklaperem szélén, s Istenhez fohászkodott védelemért. 
Egyszerre csak füst és tűz csapott föl a szoros fölötti 
hegycsúcsból, megremegett a hegy, s lángfolyam zúdult alá 
a betolakodókra. Füst borított be mindent. Remegett a föld. 
S mire a füst elszállt, és a föld belseje lecsöndesedett, 
eltűnt a szoros, és nyoma sem maradt a spanyoloknak.  

– Beszélj nekünk a te Istenedről, aki még a hegyeknek 
is parancsol – mondta azon az estén a főnök a tábortűz 
mellett. 

És Gergely testvér megkeresztelte a zuniakat az Úrnak 
nevében. Ez volt az első indián törzs, mely a maga szabad 
akaratából fölvette a keresztény hitet. 
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A hálás zuniak sziklakövekből templomot építettek 
Gergelynek azon a sziklaperemen, ahol az Isten 
meghallgatta fohászkodását, s a jó Gergely még majdnem 
negyven évig élt az indiánok között. A monda szerint 
vadállatokat szelídített meg, halálos betegeket gyógyított, s 
gyönyörűségesen szép életet élt. A szájhagyomány ma is 
emlegeti, hogy egyszer egy bogyószedő kislány eltévedt az 
erdőben, s szülei két teljes napig várták visszatértét, míg 
végül is elmentek a fehér szenthez, segítségért. Az 
ráakasztotta egy hegyi oroszlán nyakára a kislány papucsát, 
s elküldte a vadállatot az erdőbe. Aztán letérdelt és addig 
imádkozott, amíg a hegyi oroszlán sértetlenül hazavezette 
az eltévedt gyereket. Az Úr hatalma akkora, hogy még egy 
vadállat útján is ki tudja mutatni jóságát és kegyelmét azok 
iránt, akiket szeret. S az Úr Isten mindenkit szeret, akinek 
tiszta a szíve.  

Ezeket tanította Hollósi Gergely az őserdők indián-
jainak. 

1580-ban Don Juan de Onato kormányzó újra meg-
kísérelte Új-Mexikó hegyeinek meghódítását. A békes-
ségszerető zunik Gergely testvér útján egyezséget kötöttek 
a spanyolokkal. Az egyezség szerint az indiánok egy 
bizonyos mennyiségű ezüst beszolgáltatását vállalták, s 
ezzel szemben Onato kormányzó kötelezte magát, hogy 
elismeri a zuni nép önállóságát és függetlenségét a spanyol 
tartományon belül. Az egyezség ellenére néhány átvonuló 
spanyol zsoldos elrabolt egy fiatal leányt. A felbőszült 
rokonok követték a csapatot, kiszabadították a leányt, és 
lemészárolták a rablókat. A jelentés azonban úgy ment a 
kormányzóhoz, hogy a zunik szegték meg a békeszerződést. 
Emiatt aztán Onato megtorló hadjáratot rendelt el ellenük. 

A megtorló csapatokat egy kapzsiságáról és könyörte-
lenségéről ismert főtiszt vezette, aki saját maga tervezte ki 
a leányrablást is, hogy ilyen módon megszerezhesse magá-
nak a zuniak híres ezüstkincseit. 

A szoroson át vezető régi út helyett, amit a láva 
betemetett, akkor már új út vezetett föl a zuni szállásokhoz, 
amit nehéz és hosszú munka árán vájtak a sziklába. Közel a 
völgyhöz, egy tátongó szakadék fölé függőhidat építettek. 
Ennél a függőhídnál állta el útját a négyszáz főből álló 
páncélos csapatnak Gergely testvér, egymaga.  

– Keresztényekre akartok kezet emelni? – kérdezte az 
ősz szerzetes. – Nem látjátok az Úr templomát odafönt? 

A parancsnokló főtiszt szemébe nevetett. 
– Megígérem neked, öreg, hogy a templom lesz az 

egyetlen épület, ami állva marad, mire a nap lemegy! 
– De uram – könyörgött Gergely –, a nép ártatlan, te 

magad tudod ezt legjobban! Azok szegték 
meg a szerződést, akik elrabolták a leányt! 
– Hazugság! – förmedt rá a tiszt. – Az indián nem 

ember különben sem, csak állat. Félre az útból, barát! 
Az öreg szerzetes fölemelte a fejét, és hangja menny-

dörgött a sziklák között. 
– Bűnös ember vagy, és gonoszság van a te szívedben, 

parancsnok! S bizony mondom, ha rálépsz erre a hídra, 
bűneid súlya alatt leszakad az, mert az Úr mindeneknél 
hatalmasabb!  

– Akkor te is velem jössz a hídra, vén szemforgató – 
kacagott a tiszt –, a te kegyességed majd ellensúlyozza az 
én bűneimet! 

Azzal maga előtt kényszerítve Gergelyt, csapatainak 
intve rálépett a hídra. A híd közepére érve Gergely megállt, 

összetette a kezeit imára, és fölnézett az égre. A következő 
pillanatban a híd hatalmas robajjal leszakadt, s magával 
vitte a mélységbe a parancsnokot, páncélos katonákat s az 
öreg szerzetest. Így mentette meg az Úristen Gergely 
kérésére másodszor is a zuni népet a vérengző zsoldosoktól. 

Másnap az indiánok felhozták a mélységből fehér 
jótevőjük összezúzott testét, s eltemették kedves temploma 
mögé, fent a sziklaperemen. Sírja fölött keresztté faragták 
ki a kiemelkedő, hegyes sziklacsúcsot. S azóta minden 
esztendőben, a hídleszakadás csodatételének emléknapján 
ott gyűlnek össze a kereszt körül, ájtatos megemlékezéssel.  

Majdnem négyszáz esztendő telt már el azóta, a 
sziklakőből épült régi templom helyén már csak romok 
vannak. De a kereszt még áll, rendületlenül, s talpán a 
mohos, durva vésés:  

Itt nyugszik Gregorio Holosi, minden ember testvére, 
aki a sötétben élőkhöz világosságot hozott. 

Fenyővirágzás utáni első holdtöltén, ami a mi 
számításunk szerint július elejére esik, magam is felzarán-
dokoltam a zunik nyomán a sziklakereszthez. A templo-
mok ma már a völgyben vannak, s az ezüstmíves nép 
rendes házakban él odalent, békésen, nyugalomban. De 
ezen a napon valamennyien megindulnak, minden irányból 
a kanyargó hegyi ösvényeken, ősi viseletükben, némán, 
komolyan. Mikor a nap lement, ott ültek hatalmas félkör-
ben a kereszt alatt a sziklán, szemközt a mélységes völgy-
katlannal. Ott ültem én is, mögöttük. Csönd volt, senki se 
beszélt. Lassan lement a nap, árnyékba borultak a sziklák, 
kékesszürke árnyék lepte a messzeséget. Gyorsan sötéte-
dett. Hamarosan már minden elmosódott, csak a gerincek 
körvonalai rajzolódtak föl a csillagokat gyújtó bársony-
fekete égre. Aztán egyszerre mélyen lent a fekete sötétség 
alján megjelent egy fénypont. Mozgott. Jött fölfele. A zuni 
törzs választott távfutója hozta az égő fáklyát a zuni föld 
határától föl a sziklakereszthez, pontosan azon a nyomon, 
melyen valamikor négyszáz évvel ezelőtt egy magányos 
magyar éhségtől és fáradtságtól elcsigázott testét fölvon-
szolta ide, magával hozva a kereszténység lángját a sötét-
ben élőkhöz.  

Jött, jött a kicsi láng fölfele az éjszakában. Néha eltűnt, 
majd újra megjelent. Nőtt, növekedett, míg végül is tisztán 
lehetett látni a lobogó fáklyát, s alatta a fiatal indián éles 
metszésű, bronzsötét arcát. Senki se mozdult Csak a futó 
léptei dobbantak a sziklán, ahogy lihegve érte el a félkör 
közepén felállított máglyát. Itt megállt, s az égő szurok-
fáklyát széles lendülettel dobta be a máglya közepébe. A 
száraz széna pillanatok alatt tüzet fogott, s a máglyából 
fölcsapott a láng a fekete ég felé. A keleti sziklaperemen 
akkor jelent meg a telehold. 

Néma tisztelettel álltak föl az indiánok, komor arcukat 
megvilágította a máglya tüze. Aztán egyszerre csak halk, 
zümmögő hangon énekelni kezdtek egy régi–régi dallamot, 
mely évszázadok során sokat változott, de még így is 
szíven ütött: Hol vagy, István király... 

S egyszerre csak mintha ott állt volna mellettem valahol 
a sötétben jó Hollósi Gergely maga, ez az erőszak által 
száműzött hajdani magyar, s rémlett, mintha a hangját is 
hallottam volna valahol az indiánok szomorú, zümmögő 
éneke mögött, ahogy a költő szavaival a fülembe súgta: 
Testvér, olyan mindegy, melyik kapun suhanunk át a 
végtelenbe... 
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END világtalálkozó Brazíliában 
 
Az END házas közösségek világtalálkozóját hat évenként rendezik meg. Idén először, Európán kívül: Brazíliában 
tartották. Magyarországról hat házaspár képviseltette magát, ebből kettő Dunaharaszti volt! Mondanunk sem kell, hogy 
fantasztikus élmény volt…  

Maga a találkozó Brazíliavárosban, a fővárosban zajlott, de mivel a repülőnket Rió de Janeiró-i átszállással tudtuk 
foglalni, úgy döntöttünk, „ezt nem lehet kihagyni”: néhány nappal előbb megyünk - egy kicsit „turistáskodunk” ebben a 
világhíres városban. Engedjétek meg, hogy erről is meséljünk egy kicsit. 

 
Egy riói END közösség fogadott be minket olyan meleg, családi szeretettel, hogy egyáltalán nem éreztük magunkat 

idegennek. Három nap alatt többet megtudtunk Rióról, Brazíliáról, a brazilokról, a brazíliai Egyházról, mintha csak egy 
turistaúton vettünk volna részt. Rió persze elképesztő! A széttárt karú Krisztus szobortól lenézve olyan gyönyörű, amilyet 
ritkán lát az ember. Lefelé menet található a világ egyetlen olyan őserdője, amely város közepén érintetlenül burjánzik: 
benne azok a növények, amelyeket mi itthon szobában féltve nevelgetünk, az út szélén nőnek, mint a gyom, és persze 
tízszer akkorák. A fákról tényleg orchideák és broméliák lógnak, a háztetőn oposszum szaladgál, a kertből majom 
lopkodja a gyümölcsöt, a papagájok pedig rajokban csivitelnek a pálmafákon, mint nálunk a verebek. A helyiek 
megmosolyogtak, ahogy tátott szájjal bámultuk őket. Házigazdáink kertje végében őserdő nőtt. Reggelire szedtek kintről 
egy kis narancsot, papaját, kókuszt, banánt, hogy legyen a brazil kávé mellé. Esténként az egész közösség összejött a 
tiszteletünkre, és annak ellenére, hogy a portugálon kívül jóformán semmilyen nyelven nem beszéltek, közösségben 
lehettünk ezekkel a melegszívű, életvidám - és mélyen hívő emberekkel. Néhány szót azért megtanultunk „brazilul”: 
például azt, hogy saugi (ejtsd: szaúúúdzsí!, azt jelenti: egészségedre), ezt mindenre mondtuk. Ők meg örültek. Egyik este 
bedobtuk a szamba szót is, teljesen ártatlanul, csak hogy fitogtassuk műveltségünket. Másnap esti városnézésünk után 
fergeteges szamba-partival vártak minket! Volt zene, volt szamba, volt csuvaskarija (sült húsos nemzeti étel), volt sült 
banán és volt kajperinyja (brazil „nemzeti” koktél – ezzel vigyázzatok, kedves testvérek). No, a kajperinyja után már 
elővettük a magyar népzenét, és eljártunk nekik egy csárdás-legényest. Az Állami Népi Együttes kollektíve elájult volna 
tőle, de a braziloknak tetszett.  

Rió a kettősségek városa. A gyönyörű természet és a ronda, 50-es, 60-as 70-es évekbeli toronyházak erdeje. 
Atombunker-szerű betonpiramis székesegyház, belül káprázatos, égbenyúló üvegablakok fényáradata. A normál 
középosztály ráccsal, biztonsági őrrel védett, gondozott utcái (házigazdáink is ilyen utcákban laktak) és a városban 
mindenfelé elszórt favelák, nyomornegyedek, ahová még a rendőrök sem igen mernek bemenni.  

Brazília évek óta rohamosan fejlődik, mára – Nagy-Britanniát megelőzve – a világ ötödik gazdasági nagyhatalma 
lett. Jelentősen emelkedik az életszínvonal, és csökken a bűnözés is. Az Egyház is nagyon élő. A templomok tele vannak, 
bár a Katolikus Egyház mellett egyre inkább teret hódítanak az amerikai típusú protestáns felekezetek is, amelyek sajátos 
módszereikkel „elszipkázzák” a fiatalokat.  
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Részt vehettünk egy 
szentmisén riói barátaink plé-
bániáján. A mise elején és 
végén az atya külön köszöntöt-
te a dunaharaszti (és váci) 
híveket! Egy kb. 10 ezer lakosú 
területről 3 ezren járnak a 
vasárnapi szentmisére. Vasár-
naponként 4 mise van, de nem 
férnek be a (jó nagy) temp-
lomukba, ezért mellé egy tága-
sabb csarnokot kellett építe-
niük. Mondták, hogy az övék 
nem egy „menő” plébánia: a 
többi templomba is ilyen sokan 
járnak. Tevékeny szeretet szol-
gálatokat is végeznek. A mi 
házigazdáink például hetente 
háromszor betegeket látogatnak, elviszik nekik az Oltáriszentséget. Gondozzák a favelák népét, sőt, az egyik kevésbé 
veszélyes favelában éppen templomot építenek.  

Brazília „megtáltosodott”. Ez abból is látszik, hogy nagyon sok világrendezvényt magukra vállaltak. Most volt 
környezetvédelmi világkonferencia, itt lesz a legközelebbi foci-vb, a következő olimpia, és Rióban rendezik 2013-ban az 
Egyház legnagyobb rendszeres ifjúsági eseményét, a Világifjúsági Találkozót (JMJ), amelyen a pápa is részt vesz, és szól 
a fiatalokhoz. 

És itt volt az END közösségek világtalálkozója is, amelyet hat évenként rendeznek. (Az END közösségekről egy kicsit 
részletesebben is írtunk, ezt a másik cikket is megtaláljátok az újságban, „Mi az END” címmel). Ez egy katolikus 
házastársi mozgalom, amely az egész világon jelen van, Európa mellett erőteljesen növekszik Afrikában és Latin-
Amerikában. Egy tavaly készült felmérés szerint 70 országban több mint 11300 END házas közösség működik, mintegy 
126 ezer taggal. Brazília-szerte mintegy 3200 END házas csoport működik. A világtalálkozón kb. 4000 házaspár, 400 pap 
és 14 püspök vett részt, a világ minden tájáról. A találkozó mottója az volt, hogy „merjük élni az Evangéliumot”, a 
konferencia beszédek, szentmisék és kiscsoportos osztozások pedig az irgalmas szamaritánus példabeszéde köré 
szerveződtek. A napot mindig Timothy Radcliff atya (angol domonkos szerzetes, teológus, az Egyház és a mai társadalom 
kapcsolatának neves kutatója, számos könyv szerzője) rövid gondolatébresztő beszéde indította. Ezután tanúságtételek 
következtek, majd közös szentmise.  

A fő téma tehát az volt, merjünk Jézus hívása és főparancsa szerint élni. Ebből következett az a nagyon aktuális 
kérdéskör, hogy mi lehet a keresztény házaspárok hivatása a mai világban, illetve az Egyházban. A Szentatya külön pápai 
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áldását küldte a találkozó 
résztvevőinek, üzenetében 
pedig kiemelte, mennyire 
szüksége van ma a világ-
nak és az Egyháznak az 
egymással élő kapcsolat-
ban maradó és a hitüket 
megélő keresztény házas-
párokra. Érdekes volt hal-
lani, hogy a különböző or-
szágokban milyen sajátos 
missziót vállalnak a közös-
séghez tartozó házaspárok. 
Franciaországban például 
az elvált és újraházasodott 
pároknak indítottak közös-
ségeket, hogy ezek az em-
berek ne elutasítottságot, 
kitaszítottságot éljenek át 
az Egyház részéről. A tapasztalat ugyanis az, hogy ezek a keresztények a legtöbbször elvesznek az Egyház számára, 
hiszen azt a tényt, hogy nem járulhatnak szentségekhez, egyfajta kiátkozásnak élhetik meg, ha nincs egy élő, testvéri 
közösség, amely szereti és támogatja őket az ő sajátos útjukon. Spanyolországban inkább a fiatalok kapcsolatra, 
elköteleződésre, családi életre nevelésével – végül is szentségi házasságra való felkészítésével foglalkozik az END 
közösség. 

Délután kiscsoportos beszélgetések voltak az aznapi beszéddel kapcsolatban. Mi magyarok angol nyelvű csoportokba 
iratkoztunk. Hat házaspár és egy atya osztozott egymással. Nekünk, magyaroknak egybehangzóan ezek a kiscsoportos 
találkozók jelentették a legnagyobb élményt. 

A másik emberen keresztül közel jön a világ. Ilyenkor rendre megdőlnek sztereotípiákból táplálkozó előítéleteink. 
Megismerhettünk például egy nagyon mély hitű idős házaspárt az Egyesült Államokból: egyenesség, tartás, hűség - és 
csupa befogadás jellemezte őket. Az USA nem csak a sok ostoba film, a világhatalom, a katonai és médiagépezet, hanem 

ők és a hozzájuk hasonló keresztény emberek is. Megtiszteltetés volt 
velük beszélgetni. Egy angol atyán keresztül első kézből meg-
ismerhettük, milyen nehéz a helyzete az angol kereszténységnek az 
egyre erősödő muszlim közösség szorításában, hogyan próbálnak 
testvériesen együtt élni, közös imádságokat, alkalmakat szervezni, 
feléjük lépni, hogy a félelem helyett a kölcsönös megbecsülés 
növekedjen. Ajaj, náluk már rég nem a keresztény ökumené a fő 
kérdés! Megismerhettünk kedves, nyitott, sok gyermekes, és kicsit 
sem gőgös francia fiatalokat.  

Fantasztikus lendületet adott megtapasztalni, milyen hasonlóak a 
gondjaink, örömeink a világ más tájain élő keresztény emberekkel! 
Hogy például a Karib-tengeri Trinidadban élő négy gyermekes, fekete 
házaspár ugyanúgy neveli a gyermekeit, mint egy magyar 3-4 
gyermekes család. Sőt, néha ugyanazok a dilemmáik, mint nekünk. 
Például, az anyuka ugyanúgy egész nap „taxizik” a gyerekek külön 
sportedzései miatt, vagy ugyanúgy tipródnak rajta, hogy beengedjék-e 
a tv-t az otthonukba, vegyenek-e x-boxot a nagyfiúnak, vagy 
ugyanolyan nagy gondjuk, hogy a gyerekek szeressenek szentmisére 
járni. Az egyik kiscsoportunkban ott volt Trinidad érseke, de olyan 
szerény, közvetlen és egyszerű volt, hogy ez csak akkor derült ki 
számunkra, amikor harmadik napon megláttuk az oltár mögött, 
főcelebránsként, püspöksüveggel a fején. Sok házaspár jött a harcok 
dúlta Szíriából, hosszan megtapsolták őket. Sokan jöttek Afrikából 
pompás, színes ruhákban, tanúskodni róla, hogy a keresztény 
házasságnak ott egyre nagyobb értéke és jövője van. 

   

Kicsit megérezhettük azt, milyen lehet majd a mennyország: bár 
más a nyelvünk, a kultúránk, nemzeti és egyéni történetünk, mindez 
nem választ el bennünket egymástól, csak gazdagít egymás örömére, 
és csak az számít, hogy bizalommal együtt lehetünk – Krisztus miatt 
és Krisztusban. 
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MMii   aazz  EE..NN..DD..   ??   
 
Az E.N.D. a pápa által elismert katolikus házastársi mozgalom, amely 
segíti a házaspárokat, hogy házasságuk szentségét a lehető 
legteljesebben tudják megélni, valamint tanúskodni kíván a világban 
a keresztény házasság szépségéről.  

 

Hogyan is néz ki konkrétan egy END-csoport? 4-6 házaspár és egy kísérő pap havonta találkozik, minden 
alkalommal más otthonában. Közös vacsora közben megbeszélik, kivel mi történt az elmúlt hónapban: milyen 
örömök vagy bánatok, lelki élmények érték. Vacsora után együtt imádkoznak – erre nagy súlyt fektet a mozgalom –, 
majd egy olyan témában cserélnek gondolatot, amely valahogyan mindig a házassághoz kapcsolódik. 

Hazánkban sokféle közösség és mozgalom segíti a keresztény házaspárok és családok életét, például a Mécs, a 
Schönstadt, a Házashétvége – és az END. Ez nagyon nagy gazdagság. Nem kell konkurálniuk, hanem együtt 
működhetnek, hiszen mindegyik egy kicsit más. Az END sajátos karizmája a házasság megerősítése és ünneplése. 
Nem kommunikációs és pszichológiai technikákat tanít, hanem sajátos „regulát” kínál a házaspároknak, hogy 
egyénileg és párként is még jobban Isten felé forduljanak, Vele tudják megélni a hétköznapjaikat.   

Az END-nek tehát van egy sajátos kidolgozott eszköztára, egy „regulája” is, amely segít, hogy a párok 
növekedhessenek az Istennel és egymással való kapcsolatukban, és hogy a csoportban megbeszélt szép elméleteket 
át tudják ültetni az életükbe. Ezek az ún. sarkalatos pontok, amelyeket a mozgalom kiemel a következők:  

– napi egyéni imádság;  

– szentírás-olvasás;  

– közös házastársi illetve családi ima;  

– évenként egy lelkigyakorlat, házaspáronként vagy közösségben;  

– az „éberség órája”: hetente, de legalább havonta egy alkalommal egy mélyebb, komolyabb beszélgetés 

   a házastársunkkal;  

– és végül az „életszabály”: hónapról hónapra egy konkrét vállalás (egyénileg vagy a csoportban is lehet),  

   melyekkel naponta nyirbáljuk egoizmusunkat és igyekszünk házastársunk kedvében járni. 
 

Nagyon szimpatikus szabály még az END-ben, hogy van közösségvezető – az egyik házaspár –, aki az 
alkalmakat megszervezi, számon tartja és moderálja is. A csoportvezetői feladat egy évre szól, azután a közösség 
másik párt választ. Ez nagyon jó, mert van vezető, de nem kimerülésig egy valaki viseli az összes terhet, a többiek 
pedig passzivitásba merülnek. Így sorban minden házaspár átélheti a felelősségvállalást, ugyanakkor a többiek is 
együtt érzően és együttműködően állnak a vezetőkhöz, hiszen ők maguk is megtapasztalták, milyen az. 

Végül egy kis „történelem”: A mozgalom az 1930-as évek végén Franciaországban indult el, az END – Együtt 
Nagyasszonyunk Dicsőségére – nevet viseli. Egyszerűen néhány baráti házaspárnak abból a felismeréséből született, 
hogy házasságban élni nem könnyű dolog, keresztény házasságban pedig különösen nehéz, hiszen – amilyen nagy a 
kegyelmi ajándék, amelyet házasságunk szentségében kaptunk, olyan nagy a missziónk is: jelként állni a világban, 
kettőnk szerelme, szeretete által megmutatni, átragyogtatni valamit Isten szeretetéből. Ez bizony néha úgy tűnik, 
nagyon messze van a hétköznapok valóságától. Ezért ez a néhány házaspár úgy gondolta, ha megosztják 
nehézségeiket, kérdéseiket, gondjaikat, örömeiket, ha közösen elmélkednek a házasságról, közösséget alkotnak, ahol 
megtapasztalhatják az igazi felebaráti szeretetet, egymás segítését, könnyebben haladhatnak az életszentség útján – 
hiszen erre vagyunk hivatva mindnyájan. Így születtek az END-közösségek, csoportok, melyeket Mária oltalma alá 
helyeztek. A mozgalom gyorsan terjedni kezdett, először Európában, azután a többi földrészen is.  

A mozgalom mára az egész világon elterjedt, jelen van az öt földrészen, erőteljesen növekszik Afrikában és 
Latin-Amerikában. Egy tavaly készült felmérés szerint 70 országban több mint 11300 END házas közösség 
működik, mintegy 126 ezer taggal. Magyarországon és Erdélyben jelenleg 14 közösség működik.  

Dunaharasztiban három END közösségünk van. Bekapcsolódtunk a jegyes oktatásba, szolgálunk a gitáros 
szentmiséken.  

Akit érdekel az END házastársi mozgalom, az böngészhet honlapunkon: www.e-n-d.hu, vagy érdeklődhet 
András atyánál, illetve Pozsgai Attilánál és Nóránál: pozsgai.attila@freemail.hu; nora.pozsgai@invitel.hu. 

 

Pozsgai Attila és Nóra 
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Szent Nino és Szent György országa 
 

Ahol Jézus apostolai jártak 
 

Pilátus elé, Jézus megmentésére indult egy 
zsidó Mchetából, Grúzia fővárosából, 
azonban csak a keresztre feszítésre érkezett 
oda. Nem tudott már mit tenni, de Krisztus 
köpenyét megváltotta a katonáktól, majd 
hazatért. Otthon a nővérének ajándékozta a 
köpenyt, aki azonban, amint megérintette a 
szent öltözetet, rögtön meghalt. A sírján egy 
cédrus nőtt, mely a grúzok legfontosabb 
székesegyházának alapja lett – így szól a 
legenda. E szentély ma már nem áll, de 
utóda a XI. századból ma is működik Mche-
tában. Grúziában mégsem ez a legrégebbi 
egyházi épület, az országban járva lépten-
nyomon keresztény emlékekbe botlunk, 
amik azonban nem elhagyatottan állnak, ha-
nem ma is Istentiszteletek és zarándoklatok 
helyszínei. Ha a kövek mesélni tudnának, 
elmondanák milyen hatást váltott ki az 
apostolok grúziai látogatása, hogyan vészel-
te át a nép és keresztény hite a perzsa, arab, mongol, török hódítást. Hogy nem volt könnyű, arról többek között Vardzia 
barlangvárosa tanúskodik: a hegyek belsejében 20-60 ezer ember is el tudott rejtőzni a mongolok elől. Ma szerzetesek 
lakják a helyet. 
 
Ahol az állam keresztény a IV. század óta 
 

Az egykori Grúziába András és Simon apostolok hozták el az evangéliumot. Megközelítőleg 337-ben Szent Nino 
keresztelte meg az akkori királyt és népét, így az ország a világon másodikként vette fel a kereszténységet. Szent Nino az 
ország egyik védőszentje lett, jelentősége a grúzok számára majdnem akkora, mint nálunk Szent Istváné. Keresztjének 
maradványait (melyek Mchetában találhatók egy VI. századi kolostorban) zarándokok keresik fel nap mint nap, s az 
újdonsült házasok is ide szoktak látogatni, hogy áldást kérjenek.  
 

Ahol a patriarcha állítja meg a népességcsökkenést 
 

A grúz történelmet végigkíséri az ország függetlenségéért való harc, az állandó alárendeltség valamely hódítónak, 
azonban a nép mindig ragaszkodott az apostoloktól kapott hitéhez. Ennek is köszönhető, hogy még napjainkban is teljesen 
összetartozik a nemzettudatuk a vallással, azaz aki grúz, az mindenképpen grúz ortodox is.  
A Grúz Apostoli Ortodox Egyház feje a patriarka-katolikosz 1010 óta (azért lehet az egyház elnevezésében az apostoli 

jelzőt használni, mivel az apostolok alapí-
tották). A jelenlegi pátriárkát, II. Iliját az 
állampolgárok 87 százaléka tartja az ország 
legnagyobb bizalommal és tisztelettel övezett 
emberének. Az ő nevéhez köthető (többek 
között) a Grúziában is fenyegető népesség-
csökkenés megállítása. Miután évről évre egyre 
kevesebb gyerek született, 2007-ben II. Ilija 
kijelentette: mostantól minden grúz családban a 
harmadik gyermeket személyesen fogja meg-
keresztelni. E nyilatkozat hatására a születések 
száma 2008-ban 20%-kal, majd 2009-ben 25%-
kal haladta meg a 2007-es statisztikai adatokat. 
2010-ben már 12 ezerrel többen születtek, mint 
amennyien elhunytak. A lakosság mély, vallá-
sos meggyőződése nélkül viszont nem lehetett 
volna ilyen eredményt elérni.  
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Ahol Szent György a példakép 
 

A grúzok saját nyelvükön Szakartvelonak hívják az országukat, azonban más nyelveken Grúzia, Georgia és hasonló 
megnevezésekkel illetik az államot. Ennek két magyarázata is lehet: az egyik elmélet a görög georgicus, azaz földművelő 
szóból eredezteti (a nép híres volt földműveléséről); a másik szerint a Szent Földre zarándoklók Grúzián áthaladva 
felfigyeltek Szent György tiszteletére és népszerűségére, s ezért róla nevezték el az országot. A sárkányölő szent idővel a 
másik védőszentjük lett, a legtöbb kisfiút az ő nevére keresztelik, s a György nap (november 23.) nemzeti ünnepnek 
számít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahol az első pohárköszöntőt Istenre mondják 
 

A bor termesztése a régészeti leletek szerint visszanyúlik a Krisztus előtti IV. évezredbe. Ne is csodálkozzunk, ha a 
borivás szertartássá alakult náluk, melyet az ún. tamada vezet. Ő legtöbbször egy tapasztalt, idősebb férfi, aki az első 
pohárköszöntőt mondja, általában Istenre, a békére vagy az egybegyűlt társaságra. A további körökben isznak a 
vendéglátóra, a halottakra, a családra és így tovább, de mindig odaillő bevezető, anekdota után. Ha vendég is van 
közöttük, akkor rá külön poharat emelnek, hiszen a mondás szerint „vendég a háznál=Isten a háznál”.  
Általánosságban elmondható, hogy ezt a gyakorlatot minden, az országban élő kisebbség követi hovatartozástól 
függetlenül. Hiba lenne ugyanis úgy gondolni, hogy az országban csak grúz ortodoxok élnek: a városokban egymás 
mellett áll a zsinagóga, mecset, ortodox, örmény- és római katolikus templom, így minden, az országban élő nemzet a 
saját szentélyébe járhat. 
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Ahol Szent Koronánkat készítették 
 

A grúzok világnézete a művészetekben is megmutatkozik, jellegzetes alakú templomaikban, szépen kidolgozott 
freskóikban és a múltat idéző ikonjaikban ma is gyönyörködhetünk. A magyarok számára az átlagosnál nagyobb 
jelentőségük van a Grúziában készült ikonoknak és szakrális tárgyaknak, ugyanis az újabb ötvösművészeti kutatások 
szerint Szent Koronánk grúz műhelyben készült a III. században. Ereklyénk készítési helyének meghatározásakor olyan 
műhelyt kellett keresni, melyben mind az egész aranyműves építmény, mind a zománcképek elkészülhettek. A Magyar 
Katolikus Lexikon bőségesen sorolja azokat az ötvösművészeti emlékeket, melyek a Koronán található képek és technikai 
megoldások párhuzamai, s bizonyítják az eredetet. Találtak olyan kaukázusi ikont (Khakhuli triptychon), melyen a 
zománcképek Szent Györgyöt, Szent Mihály arkangyalt, az ítélő Krisztust, Szűz Máriát és Szent Demetert ábrázolják a 
Szent Koronánk abroncsának elején lévő öt zománcképhez hasonlóan. A katonaszentek és az arkangyalok fejeinek 
megrajzolása a két képsorozatban oly mértékig hasonló, hogy arra csak az egy mintarajz használata és az egy műhelyben 
való készítés adhat magyarázatot. 
 

Ha Grúziába indulna a kedves Olvasó, akkor ügyeljen arra, hogy az egyházi ünnepek a mieinkhez képest néhány hét 
„csúszásban” vannak, mivel a Juliánusz-naptárt követik. A szakrális épületekben a nőknek illik lefedni a fejüket. Más 
tekintetben nem kell túlságosan elővigyázatosnak lenni, akár személyi igazolvánnyal is be lehet utazni az országba. 
Érdemes benézni az Istentiszteletek alkalmával is a templomokba, gyönyörködni a polifonikus énekekben. Krisztus fénye 
internetes olvasói találnak a cikkem alatt egy linket, melyen a keresztény világ legrégebbi többszólamú énekeiből lehet 
hallgatni ízelítőként. 

Tóth Kati 
 
 
http://gruziaban.blogspot.com/2012/
07/hagyomanyos-polifonikus-
enekek.html 
 
 
Képek: 
* Szent György szobra a Szabadság 
   téren, Tbilisziben 
* Háttérben a Grúzia Anyácska, aki  
   borral várja a jó szándékú 
   vendéget, karddal pedig az  
   ellenséget 
* Tbiliszi belvárosának tornácos házai 
* A grúz városokban templom 
   templomot követ 
* a  Szentháromság székesegyház építési  
   módján is látszik a hármasság. 
* Tbiliszi látképe, háttérben a  
    Szentháromság székesegyházzal 

                                                                                                                                                Fényképezte: Ruben Rukhkyan  

http://gruziaban.blogspot.hu/2012/07/hagyomanyos-polifonikus-enekek.html
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           FFAATTIIMMAA                        EELL  CCAAMMIINNOO                        
                         A világ oltárától                        a világ végéig 

 
Két nagyon jó filmet volt alkalmam megnézni a nyáron, az Uránia Nemzeti Filmszínházban, Budapesten. 

Maga a mozi épülete is lenyűgöző: művészi, látványos, kényelmes, és nem utolsó sorban programjai is 
egyedülállóak a kultúrára vágyó ember számára.   

 

Az egyik film Fatima csodájáról szól, címe A 13. napon (The 13th day). Egy angol testvérpár rendezte, írta a 
forgatókönyvet (Ian és Dominic Higgins) a portugáliai Fatima városában 1917. május 13 és október 13 között lezajlott 
csodás Mária-jelenésekről. Az eredeti helyszínen forgatott egyedi látványosságú alkotás tényszerűen rögzíti az 
eseményeket, és a három, hite mellett mindvégig következetesen kitartó gyermek – Jacinta, Francisco és Lúcia – 
életének krónikája is egyben. Hiteles és meggyőző, drámai művészfilmet láthattunk.  
 

A másik filmalkotást magyarok készítették, címe Út a csillagok alatt. Két magyar zarándok, Dr. Tokaji Ferenc és 
Szabó Péter indul el a világ oltárától, Fatimából egészen a „világ végéig”, a kontinentális Európa legnyugatibb 
pontjáig, a „Finis Terráig”, a portugál El Camino nyomán. Útjukat két kamera kíséri végig. Megismerhetjük a csodás 
portugál, galíciai, spanyol tájakat és városokat, azok magyar vonatkozásait, és arra is választ kaphatunk: miért vágnak 
neki százezrek az El Caminónak? A filmben megörökített magyarok összességében több mint 500 km-t gyalogoltak 
érintve például Alcobaca, Porto, Tomar, Barcelos, Santiago városát. A kulturális élményen túl átélhetjük velük a 
zarándoklat fáradalmait, súlyos nehézségeit, a kitartó küzdelmet minden lépésért, hogy ne kelljen feladni. S út közben 
a zarándokok elmondják az okot és a célt, hitvallást hallunk, nemes, őszinte, hűséges szavakat. A filmet a vallásos, a 
világi és a kultúra iránt nyitott embereknek készítettük, bemutatva az El Camino nálunk kevésbé ismert vonatkozásait 
– mondta a sajtóvetítés után a főszereplő, Dr. Tokaji Ferenc. A filmből megtudjuk, hogy a két zarándok nem először 
teszi meg a testi és lelki próbatételnek számító utazást. Mégis ezt a fohászt halljuk a film utolsó szavaiban: Uram, add, 
hogy még egyszer eljöhessünk! A film producere és rendezője Birinyi Ferenc.  
Mind a két filmet most is vetítik, érdemes beutazni Pestre egy-egy délelőtt. 

Koczka Tamásné 

           HIRDETÉSEINK 
 
� A Szent István napi búcsúi ünnepi szentmise augusztus 20-án, hétfőn délelőtt 10 órakor kezdődik, 

utána kerül sor kb. ¼ 12 órakor a templomkertben, a Szent István szobornál a Dunaharaszti városi 

ünnepségre.  
� AZ ISKOLAI HITOKTATÁS szeptember 17-én, hétfőn kezdődik. 
� A VENISANCTÉT szeptember 23-án, vasárnap tartjuk mind a három templomban. 
� A BIBLIAÓRÁK szeptember 19-én, szerdán este 6 órakor kezdődnek a Dunaharaszti Főplébánián  

(Fő út 71.) Minden második héten. 
� A FELNŐTT HITTAN szeptember 12-én, szerdán este 6 órakor kezdődik a Dunaharaszti 

Főplébánián. Minden második héten. 
� A KÁLVÁRIA KÁPOLNA újjáépítése szeptember elején befejeződik. Ünnepélyes megáldása  

szeptember 14-én, pénteken, Szent Kereszt ünnepén délután illetve este lesz. Valószínű, hogy  
Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya fogja megáldani. Akik adományaikkal segítették az  
építkezést, azoknak a nevét meg fogjuk örökíteni.  

� A BETEGEK SZENTSÉGÉT, a szentkenetet október 20-21-én szombat-vasárnap szolgáltatjuk ki  
idős beteg testvéreinknek. 

� A HÁZASSÁGI JUBILÁNSOK hálaadó szentmiséje  
a dunaharaszti nagytemplomban november 18-án, 
a taksonyi templomban pedig november 25-én lesz.  

� AZ ADVENTI KONCERT  
Dunaharasztin december 9-én, 
Taksonyban december 16-án lesz. 

� AZ ÉJFÉLI SZENTMISE 
éjjel 10 órakor Taksonyban és a Ligeten lesz, 
éjfélkor pedig a Dunaharaszti nagytemplomban. 
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Ha férfitetteket kívánsz,  
kedves szívem, zengeni,  

ne keress napnál melegebb- s ragyogóbbat  
az ég tágas mezején,  

ünnepi játék sincs, mi méltóbb a dalra,  
mint Olümpia.  

(Pindarosz Olimpiai óda) 
 

HHIITT  ÉÉSS  BBÉÉKKEE  
 
Zeusz főisten tiszteletére az olimpiai ünnepi játékoknak nevezett 
nemes küzdelmeket az ókori görögség rendezte meg eredetileg, a szent 
Olümpia völgyben. Az első ezek közül, amelynek megtartása 
történelmileg is bizonyítható, Kr. e 776-ban zajlott le, aztán a görögök 
1000 éven keresztül őrizték ezt a hagyományt: összesen 292 játékot 
tartottak meg a négyévenkénti rendben. Megszűnésük időpontja Kr. u. 
393-ra tehető, amikor Nagy Theodosius császár edictumával betiltotta 
a pogány szertartásokat, s mivel az ünnepi játékok olyanannyira 
összefonódtak a vallási kultusszal, tizenegy századnyi fényes múlt után 
az olimpiai ünnep is megszűnt. 1503 esztendő elteltével a francia 
Pierre de Coubertin báró élesztette újjá a játékokat, s szervezésének 
köszönhetően 1896-ban, Athénban ismét elindult a világ legnagyobb 
sportmozgalma, az újkori olimpia.  
Az ókorban, az ünnepi esemény olyan fontos volt a görögöknek, hogy 
az első olimpiai játékok éve lett a saját időszámításuk kiindulópontja. 
A játékok idejére a harcban álló görög városállamok, görög törzsek 
békét kötöttek egymással. Az öt napos esemény pedig a közös kapocs, 
a hit jegyében telt.  
Az ókori olimpiai ünnepi játék nyitóeseménye áldozat bemutatását és a 
küzdők eskütételét (kerülnek minden szándékos sértést, nem okoznak 
halált) foglalta magába. A nyitóeseményt követték a versenyek: ló- és 

kocsiverseny, ötpróba (futás, gerely, diszkosz, távolugrás, birkózás), futóversenyek, birkózás, öklözés, pankráció (az 
ökölvívás és birkózás egyfajta keveréke), futás teljes fegyverzetben. Az ötödik napon 
ünnepelték meg a győzteseket, és mutatták be a hálaadó áldozatot.  
Az olümpiai szent völgyben ma is megtekinthetők az antik építmények maradványai – a 
stadion, a palaistra (birkózócsarnok), a templom, medence, öltözőhelyiségek, a sportolók 
szálláshelyei.  
Az első olimpia egyetlen versenyszámból állt, a 192,28 méteres stadionfutásból, később 
bővült az esemény újabb versenyszámokkal. A versenyeken csak férfiak indulhattak, és 
nézőként is csak férfiak látogathatták ezeket. A felnőttek mellett gyermekeknek is 
rendeztek versenyeket, például futásban, pentatlonban, ökölvívásban mérhették össze a 
fiúk az erejüket. Mindezeken kívül voltak más különleges erőpróbák is, amelyeket ma 
már nem tekintünk sportnak: ilyen volt például a trombitások olimpiai versenye.  
Rekordokat, eredményeket az ókoriak nem tartottak számon, csak a győzteseket. A 
második helyezettnek és a többi legyőzötteknek nem járt elismerés. A győzelmi babér 
elnyerőit viszont isteneknek kijáró ünneplésben részesítették, és ezek a kiválóságok 
dicsőséget hoztak a városukra. Az olimpiai bajnokokat nagy becsben tartották, nevüket, 
győzelmeik számát feljegyezték. Szobrokat állítottak nekik, nem kellett adót fizetniük és ingyenjegyet kaptak a színházi 
előadásokra. A háborúban az első sorban harcolhattak a király mellett, és ha fogságba estek, szabadon bocsátották őket.  
1880-ban – az archeológusok antik görög olimpiával kapcsolatos kutatásainak hatására szorgalmazta a már említett Pierre 
de Coubertin báró az olimpiai játékok újjáélesztését, mert meggyőződése szerint az esemény megrendezése a nemzetek 
sajátosságain átívelve hozzájárulna a békéhez, és ahhoz, hogy nemzetek könnyebben megérthessék egymást. A báró egész 
életében aktívan részt vett az olimpiák szervezésében.  
Az újkori olimpiai játékok születésnapja 1894. június 23, ezen a napon alakult meg ugyanis a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB). 1913-ban Pierre de Coubertin báró alkotta meg az olimpiák jelképét, fehér háttéren az öt egymásba 
kulcsolódó karikát, ahol minden egyes karika egy földrészt jelent: a sárga Ázsiát, a zöld Ausztráliát, a kék Európát, a piros 
Amerikát, a fekete pedig Afrikát. 
Pierre De Coubertin 1937-ben halt meg. A NOB székhelyén, a svájci Lausanne-ban temették el, de szíve a görögországi 
Olümpiában nyugszik.  

A logó előkészítése 
400.000 font összeget igényelt. 
Költhettük volna talán másra. 
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1896 óta a harmincadik Olimpiai Játékokat rendezik meg idén 
Londonban, amely harmadszor ad otthont az eseménynek.  A 
modern korban politikai bojkottok, dopping-esetek, terror-
támadások feketítik be az antik nemes eszmét, ezért London a 
háború óta nem látott készültséget, rettentő óvintézkedéseket él át 
az ötkarikás játékok kapcsán, amelyen 204 induló ország, 26 sport 
39 ága vesz részt. A teljes költségvetés közel 10 milliárd font. A 
bevételi oldal: nagyjából 11 milliárd font, amelyet a várt 350 000 
külföldi látogató fog elkölteni.  
A Temzén cirkál a brit haditengerészet legnagyobb hajója, a 
délangliai Northolt légibázisán a II. világháború óta először állnak 
készenlétben harci repülők, s a brit védelmi minisztérium hat 
londoni helyszínre telepít légvédelmi rakétákat a nyári olimpia 
idejére. A rakéták mellett a háztetőkön fegyveres katonák is 
vannak. A lakók aggódnak. A brit hadsereg 13 ezer katonát vet be 
az ötkarikás játékokon, s ehhez jön még 12 ezer rendőr, akiknek 
feladata kizárólag a versenyhelyszínek felügyelete lesz.  
A költségvetés egy tizedét fordítják a biztonság szavatolására, az 
olimpiai játékokat mégis inkább a félelem, semmint a biztonsá-
gosság adta nyugalom lengi körül.  
A világot megmozgató újkori olimpiák kapcsán a sportolók életét 
nagyon szigorú és merev szabályrendszernek vetik alá, a rendez-
vények résztvevőit ugyanúgy. Vajon mi indokolja mindezt, s 
működik-e? 
Az olimpiai falu lelki központjában az öt világvallás követői 
számára biztosítják az ellátást. A korszerű társadalmi jogrendszer 
rögzíti a vallás- és lelkiismereti szabadságot, mégis félnie kell 
zsidótól muzulmánnak, muzulmántól kereszténynek. 
 
Ha az ókor nemes küzdelemre esküt tett embere idepillantana erre a hánykolódó tömegre, a félelemben elmerülő 
nagyvárosra, a nagy bizniszre, melyet egy-egy ilyen rendezvény képvisel, joggal csóválná meg a fejét, s mondhatná: 
valami itt hiányzik, nincsen rendben.  

Koczka Tamásné 
 

 
 
 
 
 
 

A palaistra romjai, előtérben a fürdő és 
öltözőhelyiségek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O2 –  a torna és kosárlabda versenyeit  
lebonyolító stadion 
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N E Z Z E M L E Y G E K 

B Í Z T A T Ó A N É N I 

É É H E S K Ö S C Ü T P 

K H K P E A S G K B Ú U 

A A E A Ó S L E B K R K 

C R L P K C N E Y U I K 

O M E U A I Z É G R E A 

M O P C M S R B É U É D 

B Y K S É T A Á A T I U 

R G Z O R E N É L T L N 

A É K T T N K Í G Y Ó K 

P Ü L N E S Ö K Ö R Ö N 

PPÓÓSSAA  LLAAJJOOSS  

    TTaavv ii   bb éékkaa ,,   ééhh eess   ggóó llyyaa   
 
Napos rónán, hol az égre 
Csillognak a nádas tavak, 
Békakirály udvarában 
Követeket választanak. 
Szomorúság ül az arcán 
Valamennyi követ úrnak, 
Az érkező gólya elé 
Úgy indulnak, úgy vonulnak: 
 
-Isten hozta Felségedet 
A mi tavas, szép tájunkra 
Hallgassa meg, mi fáj nekünk, 
Hogyha magát jól kifújta. 
A mi kedvünk már nem jön meg, 
Mindhiába hegedülnek… 
Nemzetségünk pusztulóba’, 
Kegyelmezzen életünknek! 
 
Hisz nem marad azért üres 
Felségednek becses gyomra, 
Van itt elég tücsök, bogár, 
Ne vágyjon a békacombra! 
Pecsenyének ott a kígyó, 
A giliszta csemegének. 
Csak minekünk kegyelmezzen, 
Szebb lesz majd a békaének! 
 

– Szerencsétlen békanépség, 
Éppen ez a ti bajotok! 
Azzal a csúf kutykuruttyal 
Örökösen bosszantotok. 
Kuruttyoló dalotokat 
Fojtsátok a torkotokba, 
Akkor aztán lesz kegyelem, 
Nem vágyom a combotokra. 
 
…S olyan csendes a nádas tó! 
Olyan bús a békasereg! 
Ki a sáson, ki a nádon 
Daltalanul csak kesereg: 
-Mért is tettünk ily fogadást, 
Hisz így egyszer kipukkadunk! 
Fabatkát se ér az élet, 
Ha papucsot nem varrhatunk. 
 
Bíztatóan néz le a Hold 
S fölhangzik a békanóta, 
Csűr tetején gyönyörködve 
Mondja rá az éhes gólya: 
-Kelep, kelep, bizony mit ér 
Túri vásár sátor nélkül, 
Tavi béka kurutty nélkül, 
 
…………………………! 
 

Rejtvény 
 

Keresd meg a vers 

aláhúzott szavait a 

betűhálóban és húzd 

ki őket. A szavak 

nyolc irányban 

helyezkednek el 

függőlegesen, 

vízszintesen és 

átlósan. Ha végeztél, 

a kimaradt betűket 

sorban összeolvasva 

megkapod a vers 

utolsó sorát! 
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Deladunay DEÁK LÁSZLÓ két elbeszélése és szüleiről készített grafikája 
 

AA  MMII  GGÓÓLLYYÁÁNNKK  
 
Őszre járt az idő. A Tiszaháton, Csépa község határában az óriásira nőtt nyárfák 
sárgásan hulló levelei jelezték a nyár múlását. A napszak egy bizonyos idején még ki-
kisütött a nap, hogy késleltesse az ősz érkezését.  
Ezt az időszakot használtuk ki Feri bátyámmal, hogy a saját kezűleg készített játék 
vitorlás hajónkat kipróbáljuk. Lementünk a nagy kubikgödrökhöz. A vízzel telt 
agyaggödröket bőségesen táplálta az éjjel-nappal folyó artézi kút.  
Jó lett volna, ha csak ketten vagyunk az agyaggödröknél, de ott voltak a 
gazdasszonyok által kiterelt libák, kacsák százai is. Volt bőséges táplálék, dús fű, 
békalencse, békák, bogarak ezrei. A vadmadarak ottléte csak növelte a szárnyasok 
sokaságát.  
A baj csak akkor kezdődött, amikor Feri bátyám az agyaggödör szélétől elindította a 
vitorlásunkat – figyelembe véve a szélirányt –, de a kacsák, libák egyike, másika ezt 
nem vette figyelembe. Kíváncsiságból vagy a jobb falat reményében, megtámadták a 
hajónkat. Nem tehettünk mást, szembeszálltunk a kalóz szárnyasokkal. ágas 
vesszővel, agyagröggel bombáztam a szemtelen kalóz támadókat, több-kevesebb 
sikerrel. Ezért, alig-alig láttam vitorlásunk szélsebes siklását, az agyaggödör tengerén.  
Megunva a harcot, szedelőzködtünk.  
– Indulás haza! – szólt a testvérem, mosoly nélküli arccal.  
Elindultunk a szétrebbenő szárnyasok között, kikerülve a lágyagyag mélyedéseket. 
Az egyik ilyen mélyedésben egy gólya álldogált. Feléje lendítettem a karomat, hogy 
elijesszem, de a gólya alig mozdult. Testvérem is felfigyelt a gólya szokatlan 
viselkedésére. Közelebb mentünk.  
– Biztos beleragadt az agyagba – szóltam bizonytalanul.  
Egy méterre lehettünk a gólyától, amikor szárnyával olyan mozdulatot tett, mintha 
szállni akarna.  
– A szárnya, a bal szárnya megsérült – szólt Feri bátyám.  
Valóban, én is konstatáltam, hogy az egyik szárnya csúnyán lógott. Amíg én 
tűnődtem, bátyám – az összefogott szárnyú gólyát – kiemelte a mélyedésből. Fiatal 
kölyökgólya volt.  
– Meggyógyítjuk és elengedjük – sorolta a sorrendet jó testvérem.  
– Mit adunk neki enni? – kérdem.  
– Mit-mit? – mérgelődött bátyám.  
– Hát nem látod, hogy ahová lépsz, csak békát találsz? 
– Persze, persze – gondoltam magamban – a mesebeli gólya is békát kapott a rókától.  
Hazaértünk. A gólyát nagy gonddal a tyúkól egyik részébe helyeztük el. 
– Rajta! Gyerünk vacsorát hozni a gólyának! – szólt fennhangon testvérem.  
Azzal nekilátott a rőzsekötegből kihúzni egy vastag botot, majd egy másikat is, amit nagy határozottsággal a kezembe 
nyomott.  
Amíg én azon gondolkodtam, hogy minek a bot a gólya vacsorájához, ismét bátyám hangját hallottam. 
– Hozd azt a vödröt! – mutatott a farakásnál lévő, igen használt vödörre. Most már végképpen nem tudtam, minek ez a sok 
eszköz? Megyünk harcolni?! Valóban harcolni mentünk, a békák ellen. Csak ez a harc nagyon egyoldalú harc volt, mert a 
mi életünk nem forgott veszélyben, de annál inkább a békáké! 
Feri bátyám, amint meglátta a vízparton pihenő kecskebékát, hosszú botjával bemérte a távolságot, majd a bottal lesújtott 
a békára. Az állat úgy kinyúlt, mint a béka! Én nagyon sajnáltam a kimúlt békákat – az egyébként hasznos állatokat –, de a 
gólyánkat még jobban sajnálnám, ha éhen halna. Amint megtelt a vödör gólyaélelemmel, hazaindultunk a közelben lévő 
házunkhoz, a gólyánkhoz.  
Amint megérkeztünk, hozzáfogtunk a gólyánk etetéséhez. A legfinomabb kisebb-nagyobb békákat tettük elébe, de a 
legnagyobb meglepetésünkre, egy falatot sem evett.  
– Biztos nem éhes – mondtam halkan. 
Erre bátyám megtapogatta a gólya begyét.  
– Ez teljesen üres – szólt.  
Megfogta a gólyát, szétfeszítette a nagy csőrét, és egy kisebb békát lenyomott a torkán. Ezt többször megismételte, addig, 
amíg megtelt a gólyánk begye.  
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Napokon keresztül, ilyen módszerrel etettük a gólyánkat. Az egyik reggel, nagy 
örömünkre, a vödörben ott hagyott békákból igencsak belakmározott a mi 
gólyánk. Most már csak hordani kell a békákat az igencsak falánk gólya úrnak. 
Észrevehetően erősödött, fejlődött. Így telt el tíz-tizenkét nap.  
Vasárnap volt. A szomszéd Maris nénihez és Gyuri bácsihoz a fiúk, az ifjú 
György látogatóba érkezett. Tanult ember kinézete volt. Megcsodáltuk szép 
öltönyét. Mint kiderült, ügyvéd volt Csongorádon. A gólyánkat etettük, amikor 
az ifjú György úr a közös kerítésen átszólt: 
– A ti gólyátok nem repült el délre a többivel? 
– Nem tudott, mert sérült a szárnya – válaszolt Feri bátyám.  
– Megvenném tőletek a gólyát, ha eladnátok. Adok érte, mondjuk, öt forintot. 
Elég lesz? 
A csodálkozástól elnémultunk. Sok idő eltelhetett, mire bátyám kimondta az 
igent. Az igen szóra az ifjú úr a bátyám kezébe nyomta a kerek ötöst.  
– Köszönjük szépen – szinte egyszerre mondtuk. A nagy örömtől az ifjú úr 
további szavait már alig hallottuk.  
– Elviszem állatorvoshoz, amint meggyógyul, tavasszal majd elengedjük, 
csatlakozhat a többihez.  
A konyhába érve, nagy büszkeséggel mutattuk Édesanyánknak nagy 
vagyonunkat.  
– Honnan szereztétek? – kérdezte meglepődve. 
Elmondtuk tövéről hegyire, egymás szavába vágva a „mi gólyánk” történetét. 
Édesanyánk igencsak örült a pénznek, de főképp annak, – ahogy mondta –, 
hogy „tisztességgel jutottatok a pénzhez”.  
Nekünk nagy szükségünk volt a pénzre, mivel a családunk pénzkeresőjét, drága 
Apánkat málenykij robotra elvitték az oroszok. Ki tudja, merre van? Él-e, hal-
e? Azt csak a jó Isten tudja! 

Dunaharaszti, 2006. január 2-án 
 

AA  KKIISS  CCSSIIBBÉÉSSZZ  
 
Különösen meleg az idei nyár, itt, a Tiszaháton, Csépán. 
Fülledt, áporodott levegő terjeng. Vihar van készülőben, 
amit a bogarak ezreinek jelenléte is jelez, legalább is így 
mondják a hozzáértők.  
Mihály bácsi szemét is kivernék, ha az nyitva volna. 
Portáján, a ház előtt ül, bóbiskolva, kinyújtott lábakkal, a 
saját kezűleg készített, kényelmes székében. A gyógyító 
napsugárral sütteti sajgó csontjait. Lusta béresnek nézné az 
arra járó idegen, pedig csak gyenge még, lábadozó. Nem 
régóta van az, hogy hazaért – ahogy ő mondja – „a 
paradicsomból, a málenykij robotból”. Nem volt elég a 
kinti sok-sok szenvedés: hullamérgezés, tífusz. Itthon, a 
magyaros disznótorostól ráadásként sárgaságot kapott, ami 
majdnem elvitte.  
 
Kavargó emlékeivel birkózott, amikor a behunyt szeme 
elől az átszűrődött napsugár eltűnt, valami vagy valaki 
eltakarta. Fáradt szemhéját felnyitotta, és ott állt előtte a 
jövő nemzedék egyike, a szomszédból a négyesztendős 
Sándorka, akit csak egyszerűen Sandrinak becéztek.  
– Misubáttya! … – szólt halkan, selypítve, utánozhatatlan 
alföldi kiejtéssel. – Csinyájon nekem parittyát … itt a 
nyeje! (tudniillik nyele) és nyújtotta Mihály bácsi felé az 
igencsak formás, Y-alakú orgonafa ágast.  
Mihály bácsi jóságos mosollyal arcán, átvette a szóbeli 
megrendelést a csúzlinyéllel együtt, majd kérges tenyerével 
végigsimította Sandri bozontos, gesztenyebarna haját.  
– Egy óra múlva kész lesz, jöhet érte megrendelő uram! – 
azzal elindult a fészer irányába. Sandri nem is gondolta, 

milyen jó helyre kopogtatott kérésével. Mihály bácsi nem 
csak ezermester, de Budapesten igazi gumijavító mester 
volt. Csak hát a háború, az orosz fogság, mindent 
felborított, tönkretett. Egyszer majd csak jobbra fordul e 
cudar világ.  
Sandri pirospozsgás arca még jobban kipirult a nagy-nagy 
örömtől. Neki is lesz parittyája, mint a nagyfiúknak. Nem 
kell irigykedve néznie többé, hogy hogyan lövöldöznek a 
verebekre, a vásártéri Epreskertben. Majd ő megmutatja 
nekik! – fogadkozott magában –, és ahogy jött a „pletyka” 
kapun át, azon is távozott. Az ilyen fakilincsre záródó 
kiskapu, a közös kerítésen, csak jó szomszédoknál 
található. Az asszonyoknak így nem kellett körbejárni a 
főbejáratig, és itt tudták vinni-hozni, megbeszélni a 
halaszthatatlan, életbevágóan fontos ügyeiket. Bizonyára 
erre a fontos kiskapura az irigykedő férfiak ragasztották rá 
a „pletyka” csúfnevet.  
 
– Babanénnye! – kiáltott a fiúcska az udvaron 
tevékenykedő Erzsi nénjének, akit ismerősei Bözsikének 
illetve Bözsike néninek hívtak. Az elsőszülött fiú, Sandri, 
kisbabának is igen szép baba volt. Nagy barna szemeivel 
meghódította azt, aki csak ránézett. Ilyen meg olyan 
babának becézték, amiben élenjáró volt, szerető 
keresztanyja, Bözsi nénje. Ahogyan a fiúcska cseperedett, 
bölcs gyermeki ésszel összevonta a sokat hallott baba és 
nénje szavakat, amiből mi más lehetett volna, mint 
„Babanénnye”! 

SZENTMISÉINK RENDJE: 
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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– Babanénnye! – ismételte a megszólítást a fejét felemelő 
asszony.  
– Vihetek szénát a Baba lovamnak? – a nénje igenlően 
bólintott, majd folytatta az aprójószág körüli teendőit.  
Sandri édesapjától „jussolta” a Baba nevű kanca kiscsikót. 
– Lóra termett a magyar! – szólt az apja, halk, szerető 
hangján, amikor a fia kezébe adta a csikó kötőfékjét. 
Sandri tudta a dolgát, mindég így cselekedett, amikor 
meglátogatta a néhány házzal odébb lakó Babanénnyét. 
Erős kis kezével a szénakazalból kihúzgált egy kévére 
valót, amit összekötöttek neki és a hátára adták, amit ő úgy 
vitt haza, mint a jó gazda, aki törődik a jószággal. Nem 
mintha otthon szűkében álltak volna a szénából, de a 
gondoskodás az gondoskodás! 
 
A Bözsike középkorú, barna, igencsak szemre való 
özvegyasszony volt. Egyetlen leányuk született, a szép 
Margitka. Férjura szívós, derék ember volt, de a világégés, 
a második világháború nem engedte haza. Pedig milyen 
nagyon várta szeretett urát, szépleánya édesapját! Senkit 
sem talált, ki hírt hozott volna felőle. Ki tudja, mi lett vele? 
Mindent megtett hollétének kiderítésére. Egyszer még a 
púpos Maris nénit is elhívta, hogy idézze meg férjeura 
szellemét, a jegygyűrűje, a tükör, egy pohár víz és két 
gyertya segítségével. A szellemidézéshez ugyanis ezek 
szükséges, nélkülözhetetlen eszközök. A púpos Maris néni, 
kivel anyai nagyanyám igencsak kutya-macska barátságban 
volt, mivel ő nem hitt a babonában, kikötötte, hogy csak az 
állhat a tükör elé, aki nem csak hiszi, de nagyon is hisz a 
szellemidézés igazában. 
A két égő gyertya mögött volt a tükör, tükör előtt a pohár 
víz, benne a jegygyűrű. A púpos Maris néni ezek fölé 
hajolva mormolt valamit. A vén boszorkány valóban úgy 
nézett ki, mint ahogyan a mesében leírtak, meg ahogy a 
mesefilmekben is láttam. Amikor a mormolást befejezte, 
érthetőbb szavakkal elmagyarázta a látottakat annak, aki 
éppen a tükör előtt állt.  
– Látok egy padot, egy férfi ül rajta … homályosan látom 
… de látom … látja maga is?  
Ezt annyiszor elismételte, hogy a szemlélő, – még én is, 
mert belenéztem a tükörbe –, úgy vélte, mintha egy férfi, 
vagyis a szegény özvegyasszony Bözsike férje ülne a 
padon. Ez annyit jelent – a púpos Maris néni szerint –, 
hogyha a megidézettet látjuk, akkor él! Szegény eltűnt 
ember hollétét azóta is homály fedi! 
Az özvegyasszony Bözsike végső vigasza leánya, a szép 
Margitka maradt. Margitka szépsége mellett igen értelmes, 
szervező egyéniség is volt. Kultúrdélutánokat rendezett, 
maga írta népi színdarabokat és ismert költők műveit, 
dalait adtuk elő. Ferenc bátyámmal együtt a környékbeli 
fiúk és leányok voltak az alkalmi művészek. Belépő is volt 
a szomszédok apraja-nagyjai részére, személyenként egy-
egy tojás. Ma sem tudom, hogy az olcsó belépő, vagy a 
művészetünk magas színvonala miatt, de sokan ültek és 
álltak a nagy diófa alatt felállított alkalmi színpad előtt. 
Ami nem állt másból, mint a felfordított nagy 
deszkahombárból és a polyvafüggönyből. Akármilyen volt 
is, mi úgy éreztük, hogy ez a mi Nemzeti Színházunk.  

E tehetséges, szép leánynak, Margitkának rokkájáról az 
élet fonala nem a legszebben pergett le. Rábeszéléssel 
hozzáadták egy nem-szeretem öreg, de gazdag legényhez.  
– Majd megszokja! – mondták.  
Ő nem szokta meg, sem az öreglegényt, sem a gazdagságát. 
Értelmes teremtés lévén könnyen felfogta a számára 
kilátástalan helyzetet. Depressziós lett. Az italhoz nyúlt, 
ami bőven akadt a gazdag háznál.  
Úgy hírlett, hogy egy ilyen semmi-kiút, mámoros állapo-
tában elgázolta a helybéli vonat. Így lett egy szép és tehet-
séges teremtés egy középkori gondolkodás áldozata! 
Sandri keresztanyja, Bözsike, így élt egyedül, nagy-nagy 
bánatában. Sandri jelenléte, csacsogása olykor visszaadta 
örömét, életbe vetett hitét.  
Sandri végzett a szénahúzással, megvolt a kévérevaló, ami-
kor megállt mellette Mihály bácsi, és megmutatta a remek-
művet. Sandri mohón, két kézzel kapott a parittyája felé.  
– Ho-hó, barátocskám! Hátrább az agarakkal! – szólt 
Mihály bácsi, erőltetett komolysággal az arcán, és maga-
sabbra emelte a gyermekfegyvert.  
– Először kipróbálom, és ha jól működik, akkor adom át a 
megrendelőnek. A meglepődött Sandri huncut kis arcából 
kiszaladt a pirosság. 
– No, itt egy jó kavics! – és Mihály bácsi egy mozdulattal a 
szattyánbőrbe helyezte a kavicsot.  
– Mit találjak el? – nézett kérdően Sandrira.  
A kis csibész felfogta a helyzetet, szeme tágra nyílt, arca 
rózsaszínre változott, és habozás nélkül a szénakazal 
tövében hosszan elnyúló, alvó macskára mutatott.  
– Ott égy maszka Misúbáttya, … azt jüjje még! 
Azzal Mihály bácsi ráfordította a csúzliágast a nyugvó 
célpontra, még a hüvelykujját is az ágas közé helyezte, 
célirányzónak.  
Célzott, mint egykor a katonaságnál az éleslövészeten: 
„alsószéle-közepe”, jutott eszébe az őrmester parancsszava. 
Hüvelykujját visszahúzta az ágas közül, majd a szaty-
tyánbőrt a kaviccsal együtt elengedte.  
Egy nagy csattanás jelezte, hogy megtörtént az első lövés, 
de ezzel, szinte egy időben elnyújtott hangon, velőt rázó, 
fájdalmas macskanyávogás is. Oly magasra ugrott, szegény 
pára, ilyen ugrással még az olimpián is helyezést érne el.  
– Hinnye, a nemjóját! – kiáltott fel Mihály bácsi. – Hiszen 
ez a mi macskánk volt, a Cirmos! – fordult Sandri felé nem 
titkolt haraggal.  
– Misubáttya! … Tuttam ám én, hogy ez a maguk masz-
kája, … nem sótam, … mer kiakajtam púbálni, hogy tud é 
jűni! 
 
Erre az őszinte igazságra nem volt mit tenni, – olyan 
embernek, mint Mihály bácsi –, aki már megszenvedte a 
maga igazát, a magyar úrtól, a némettől, az orosztól. Az 
osztráktól, a töröktől és a többitől csak azért nem, mert az 
idő tájt még nem élt: néhai jó Apám! 
Mihály bácsi, nagy nehezen, a kis csibész nyakába akasz-
totta parittyáját, majd mindenestől felkapta, levegőbe 
emelte, lágyan, de határozottan széles mellére szorította. 
Így átölelve, együtt forogva nevettek a szikrázó 
napsütésben.  
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Hozzászoktunk már, hogy augusztus 20-án ünnepélyes, emelkedett hangvételű 
beszédeket hallunk, melyek első, szent királyunk életét mutatják be és dicsérik őt 
érdemeiért, állam- és egyházalapító munkásságáért. Azok azonban, akik most tőlem is 
ilyen prédikációt várnak, kicsit csalódni fognak, mert nem áll szándékomban beállni 
ebbe a sorba. Hagyjuk ezeket a beszédeket a politikusokra és más egyházi méltó-
ságokra!  

Nemcsak tetteire való emlékezéssel tiszteljük ugyanis Szent Istvánt, hanem az 
általa elkezdett mű folytatásával, vagyis országunk, nemzetünk építésével. 

Igen, kedves Testvéreim, országunk ma is épül; és akár aktívan, akár passzívan, 
mindannyian részt veszünk benne. Nemzetünk háza ránk épül, mint alapra. A kérdés csak az, hogy vajon szikla-
alapnak vagy homoknak bizonyulunk.  

Wass Albert így szól Nagyapám tanítása című művében: „A megbízható embert még ellensége is tiszteli – 
mondta volt nagyapám –, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A 
többi szemét, amit elfú a szél…” Vagyok-e én ilyen megbízható ember? Vajon szikla vagy homok vagyok, amire 
országunk épül? 

A szikla kemény, stabil, ellenáll az időjárás viszontagságainak; szakadhat a zápor, ömölhet az ár, a szikla 
azonban szilárdan áll. Az ilyen személynek határozott értékrendje van, nem könnyen befolyásolja a mások 
véleménye vagy a média. Az ilyen ember elkötelezett, tudatában van társadalmi felelősségének, és nehéz 
időkben kész áldozatokat hozni az ország javára. Ez a személy erős hittel bír, és van elképzelése egy új 
nemzetről, valamint bátorsága és nemzeti öntudata.  

Ezzel szemben a homok könnyű, szétszórható, könnyen formálható; a süvítő szél elhordja, az ár pedig 
elmossa. Az ilyen személyt könnyen lehet befolyásolni, véleményét formálni, nincsenek az életében szilárd 
értékek. Csak olyan dolgokat keres, amikből haszna van, a nehézségek elől próbál elmenekülni, életének nincs 
igazán értelme, célja. Ez a személy gyáva, fél mindentől és megfelelő távlat hiányában csak a mának él. Az 
ország csupán lakóhelye, de nem hazája. 

Mi, keresztények, Krisztus Urunkban találhatunk meg mindent, ami ahhoz szükséges, hogy sziklákká 
váljunk. Az Ő evangéliuma a mi értékrendünk, világ fölötti győzelme bátorságot ad nekünk. Az Ő 
engedelmessége és keresztje képessé tesz minket az áldozathozatalra, szeretete viszontszeretetért kiált, és az Ő 
élete követendő példa számunkra. Krisztusba vetett hitünk a forrása reményünknek, boldogságunknak, és 
ugyanakkor felelősségérzetünknek is. Ha életünket Jézushoz igazítjuk, és így erős és hasznos tagjaivá válunk 
nemzetünknek, akkor nem fogjuk megítélni és megvetni azokat sem, akik olyanok, mint a homok. Jézus 
egységet akar közöttünk, hogy Benne legyünk eggyé. Azoknak is megvan a helye a nemzetben, akik 
gyengébbnek bizonyulnak. Ha a ház falára gondolunk, láthatjuk, hogy a falban rétegenként váltakozva tégla és 
habarcs van; és hát tudjuk, hogy a habarcs homokból, mészből és vízből készül. Ezek ugyanúgy részei a háznak, 
de nem az alapjai, vagy legalábbis nem kellene, hogy azok legyenek.  

Szent István felismerte a kereszténység értékét és erejét, ezért is határozott úgy, hogy keresztény királyságot 
alapít Európa szívében. Első, szent királyunk óta a kereszténység a magyar identitáshoz tartozik. Folytassuk 
tehát az ő munkáját itt és most. Váljunk sziklává, szilárd alappá családjainkban, közösségeinkben, és hallassuk 
hangunkat a társadalomban. Bátorság, ne féljetek, Jézus legyőzte a világot!           Amen. 


