
Legyen áldott az Isten és Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki minket nagy irgalmában Jézusnak 

   a halálból való feltámadása által új életre hívott, az élő reményre. 

Szent Péter 1. levele, 1.3 
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Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese  
Március 19-én ünnepeljük a hűség példaképét, akit az 
Örök Atya Jézus Krisztus nevelőapjává választott ki. Ezt 
a feladatot Szent József a lehető leghűségesebben 
teljesítette, hisz mindig úgy cselekedett, amint az Úr vagy 
angyala parancsolta neki. 
„Ó szent József, Szentcsaládnak hű sáfárja! 
Legyen gondod Jézusod szent Egyházára!” 
 

Czifra Lászlóné 

 

Garay János: Hit, remény és szeretet  

 

Téged hiszünk, nagy Isten,  
Mindenható király! 
Ki földön és az égen  
Örökké vagy s valál,  
Ki térben és időben  
Megfoghatatlanúl,  
Mult és jelen s jövendőn  
Áldásként átvonúl.  
 

Benned remélünk, Isten!  
Mert nyilatkoztatád, 
Hogy úgy imádhatunk mint  
Kegyes szelid atyát, 
Ki szent gondviseléssel  
Fejünk felett viraszt,  
Ki tévedőknek is nyújt  
Szelid, kegyes vigaszt.  

Téged merünk szeretni  
Fiadnak általa, 
Ki szent, dicső tanával,  
Mely szeretet vala, 
Az Isten és ember közt  
Szent híd gyanánt felállt,  
S ki által igy az ég s föld  
Egy szép egészszé vált!  
 

Téged hiszünk, nagy Isten, 
Ég, föld dicső ura,  
Benned remélünk, Isten!  
Szelid kegyes atya.  
Téged merünk szeretni  
Fiadnak általa; 
Mert te vagy a szeretet  
Legtisztább hajnala! 

 

 

Március 3. Nagyböjt 3. vasárnapja 
9. Római Szent Franciska 

10. Nagyböjt 4. vasárnapja 
15. Nemzeti ünnep 
17. Nagyböjt 5. vasárnapja 
19. Szent József, Szűz Mária jegyese 
21. Szent Benedek, Európa védőszentje 
24. Virágvasárnap 
28. Nagycsütörtök 
29. Nagypéntek 
30. Nagyszombat 
31. Húsvétvasárnap 

Április 1. Húsvéthétfő 
7. Isteni Irgalmasság vasárnapja 

14. Húsvét 3. vasárnapja 
21. Húsvét 4. vasárnapja 
28. Húsvét 5. vasárnapja 

Május 1. Szent József, a munkás 
5. Húsvét 6. vasárnapja 

12. Urunk mennybemenetelének ünnepe 
19. Pünkösdvasárnap 
20. Pünkösdhétfő 
26. Szentháromság vasárnapja 
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Antoniazzo Romano 1468-ban készített sorozatot Szent 

Franciska életéről, az obláták Tor de’Specchi kolostora 

számára. A kép ennek a sorozatnak a része. (( ZZ ssóó ff ii ))   

SSzzeenntteekk  kkrróónniikkáájjaa  

RRÓÓMMAAII  SSZZEENNTT  FFRRAANNCCIISSKKAA  
EEmmlléékknnaappjjaa  --  MMáárrcciiuuss  99..  

  
Franciska 1384 tavaszán született előkelő római 
családban. Apja anagni származású nemes, Paolo 
Bussa de'Leoni, édesanyja Jacobella de'Roffredeschi 
volt, hárman voltak testvérek. A városrész, amelyben 
gyermekkorát töltötte, a kódexmásolók negyede volt, 
így korán megtanult olvasni, kedvenc olvasmánya a 
zsolozsmáskönyv, a szentek élete és Dante Isteni 
színjátéka volt. Olvasmányai hatására már hat éves 
korában úgy döntött, hogy követi a vértanúkat, szüze-
ket, így nagyon szeretett volna egy szigorú rendbe 
belépni. Később, mikor Franciska tizenegy éves lett, 
Antonio de Monte Savello bencés atya, aki élete során 
több mint három évtizedig lett lelki vezetője, engedélyt 
adott arra, hogy a lány próbaidőre gyakorolja a 
vezeklés néhány formáját. Ám két évvel később 
édesapja elérkezettnek látta az időt, hogy közölje vele: 
férjhez kell mennie, s ő már el is jegyezte Lorenzo 
Ponzianival.  
Franciska új otthona a Trastevere városrészben, a 
Tiberis nyugati oldalán, a Szent Cecília-bazilika 
közvetlen szomszédságában állt. A nagy palotában a 
fiatal házasok két családdal éltek együtt: a szülőkkel, 
Lorenzo bátyjával és annak feleségével, akivel Franciska 
bensőséges barátságot alakított ki. Franciska sokáig tiszta 
házasságban élt, majd később férjével hat gyermekük 
született, de sajnos csak egy gyermek élte túl szüleit, a 
többi korán meghalt. Édesanyaként a gyermekeit kezdettől 
fogva vallásosan nevelte, de környezetét is erre a szellemre 
ösztökélte, még a cselédeket is tanította, felolvasott nekik.  
Durazzói László, nápolyi király 1404-1410 között három 
alkalommal is betört Rómába a pápa ellen harcolva. 
Lorenzo, a férj, aki a pápai sereg tisztje volt, az egyik 
csatában olyan súlyosan megsérült egy tőrdöféstől, hogy 
szinte holtan vitték haza, de Franciska ápolásától fölépült. 
Ő ugyan megmenekült, a testvérét azonban elfogták, fiát, 
Giovannit pedig túszként hurcolták el. Házukat föl-
gyújtották, és amit csak találtak, elraboltak. Amint elült a 
harc, Franciska a ház épen maradt részében kórházat 
rendezett be, és a sebesültek és betegek ápolásával enyhített 
a sok szenvedésen. Lorenzo még évekig a pápai seregben 
szolgált, így mire hazatért, megtört, fáradt emberré vált.  
Franciska olyan ügyes volt a háztartásban, és annyira jól 
tudott bánni a szolgákkal, hogy anyósa halála után apósa 
rábízta az egész ház vezetését. Éjszakánként alig két órát 
aludt, a többi időt imádságban töltötte. Napjait a háztartás 
és a családi gondok, illetve a betegek és szegények 
gondozása töltötte ki. Mikor fia, Giovanni megnősült, egy 
időre újabb megpróbáltatás költözött életébe. Menye 
ugyanis igen erőszakos természetű volt, értetlenül állt 
Franciskával szemben, és mindenfelé szidta, rágalmazta. 
Anyósa türelmes szeretete azonban megtérítette, s ekkor 
Franciska rábízta a ház irányítását. Így ő felszabadulva a 
háztartás gondja alól, teljesen Isten és felebarátai szolgá-
latára szentelhette életét. 
 

A hasonló gondolkodású asszonyokat és özvegyeket 
társulatba gyűjtötte, és 1425-ben megalapította a bencés 
harmadrendet, az obláták társulatát, hogy együtt, nagyobb 
erővel végezzék karitatív szolgálataikat. A rend tagjai Szent 
Benedek szabályai szerint, de fogadalomtétel nélkül éltek. 
1433-ban a Capitolium mellett kolostort alapított azoknak a 
nővéreknek, akik nem voltak családjukhoz kötve. 1436-
ban, negyven éves, boldog házasság után meghalt Franciska 
férje, így az asszony mindent elrendezett, ami családját 
illette, és maga is bevonult a közösségbe. Templomul a 
fórumon lévő Santa Maria Nova templomot választotta, 
amelyet gyermekkorától kezdve nagyon szeretett. Mikor 
később szentté avatták, róla nevezték el ezt a templomot 
Római Szent Franciska templomnak, és a templom ma is 
ezt a nevet viseli. 
A legenda úgy szól, hogy Franciskát őrangyala látható 
alakban kísérte harminchárom éves korától egészen halá-
láig. Ő maga így beszél róla: „Alakra olyan, mint egy 
kilenc év körüli gyermek. Megjelenése egyszerre szeretet-
reméltó és tartózkodó. Tekintetének isteni tisztaságát 
emberi szó ki nem mondhatja. Arca általában derűs, és 
pillantása a lélekben tüzes áhítatot gyújt. Ha ránézek, 
nyilvánvalóvá válik előttem az angyali természet fensége és 
emberi természetünk gyarlósága.” 
Franciska 1440. március 9-én halt meg családja házában, 
Utolsó szavai ezek voltak: „Nyitva áll az ég! Az angyalok 
szállnak alá, s a főangyal, aki bevégezte művét, előttem áll, 
és hív, hogy kövessem őt!” 1638. április 2-án sírját 
azonosították, és testének maradványait a Santa Maria 
Nova templomban helyezték el, 1649. március 9-én. Halála 
után több mint hatvan esetről tanúskodtak, amikor 
nyilvánvalóan csodát téve gyógyított. Római Franciskát 
1608-ban, avatta szentté V. Pál pápa, s ünnepét már a 
következő évben fölvették a római kalendáriumba. 1925-
ben, XI. Piusz pápa az autósok védőszentjévé nyilvánította.  
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Méhek a Húsvéti öröménekben? – De miért? 
BERTA LÁSZLÓ 

 
A II. Vatikáni Zsinat, újra fölelevenítve egy az Egyház-
atyák által oly gyakran használt kifejezést, figyelmünket 
a húsvéti misztériumra irányította. (II. Vatikáni Zsinat: 
Sacrosanctum Concilium konstitúció, 5. pontja: „Az 
emberek megváltásának és Isten tökéletes dicsőítésének 
e művét – melynek az isteni csodajelek az Ószövetség 
népében előképei –, az Úr Krisztus teljesítette be főként 
áldott szenvedésének, a halálból való föltámadásának és 
dicsőséges mennybemenetelének húsvéti misztériumá-
val, mellyel >>halálunkat halálával megtörte és az életet 
föltámadásával újjászerzette<<.”) Anyaszentegyházunk 
ezzel nemcsak a figyelem középpontjába helyezte vissza 
a húsvéti misztériumot, hanem szándéka volt, hogy ez 
legyen a fókuszpontja mind a liturgikus teológiának, 
egyháztannak és a teológiának általában, mind pedig a 
keresztény nép liturgikus és közösségi életének, valamint 
hitéletének egyaránt. Illő tehát, hogy liturgikus „nyalánk-
ságokat” kínáló sorozatom húsvéti részében kicsit 

megismerkedjünk ennek a misztériumnak a legékesebb proklamációjával, a Húsvéti vigília 
elején elénekelt Húsvéti öröménekkel, vagy kezdő szavát jelölő közismertebb nevén az 
Exultettel, mely a vigília szertartásának egyik csúcspontján hangzik el, valamilyen hatást 
gyakorolva mindenkire, aki csak hallja. 

Hogy kicsit is megértsük, és értékelni kezdjük ezt a mélyen teológikus, ugyanakkor 
művészien költői darabját liturgiánknak, szükséges, hogy röviden megnézzük a liturgikus 
„szövegkörnyezetet”, és megismerkedjünk eredetével, fejlődésével és a hagyományban el-
foglalt helyével. Mindezekről csupán röviden enged szólni eme cikk terjedelme, mint ahogy 
arra sincs lehetőség, hogy tartalmi gazdagságát feltárjuk e mesterműnek. Így egyetlen 
érdekességet fogok kiemelni az Exultet szövegéből, mely talán sokunk fülét még meg sem 
ütötte, mégpedig a méhek jelenlétét a húsvéti misztériumot hirdető öröménekben. 

A húsvéti vigília négy részből áll: Lucernárium avagy Fényünnepség, Igeliturgia, a 
Keresztség liturgiája és az Eucharisztia liturgiája. Az Exultet az első részben található, 
méghozzá a húsvéti gyertyához szorosan kapcsolódva, hiszen sokáig eme gyertya meg-
áldásának tekintették. Éneklésének szokása tehát megközelítően egyidős a húsvéti gyertya 
vigílián való használatával. A húsvéti gyertyával való kapcsolatra utalnak a liturgia eme 
darabjának elnevezései is a századokon át. Kezdetben laus cereinek (a gyertya dicsérete) vagy 
carmen cereinek (a gyertya éneke) nevezték, majd az 5. századtól egész XII. Piusz pápa 
liturgikus reformjáig benedictio cerei (a gyertya megáldása) és consecratio cerei (a gyertya 
megszentelése) néven ismerte a liturgia. 1951-től nevezzük Praeconium Paschale-nak (a 
Húsvét meghirdetése), amit mi Húsvéti öröménekként fordítunk magyarra.  

Az első írásos emlék a 4. század második feléből származik. Szent Jeromos 
Praesidiushoz írt levelében visszautasítja, hogy a piacenzai diakónusnak írjon egy laus cereit. 
Ez arra enged következtetni, hogy ekkorra a húsvéti gyertya használata és ének keretében 
történő megáldása már szélesebb körben elterjedt és ismert szokás volt. A Praesidiushoz írt 
levél tanúskodik arról a szokásról is, hogy kezdetben a gyertya dicséretének nem volt sem 
kötött szövege, sem kötött dallama, hanem a szertartáson szolgáló diakónus feladata volt 
előre összeállítani és ott improvizatív módon elénekelni. Ez az improvizáció azonban nem 
jelentett egy mai értelemben vett teljes szerzői szabadságot, hanem csupán a helyi egyházban 
már kialakult és előírt témák szabadabb és kötetlen sorrendű megjelenítését szinte kötelező 
érvényű képekkel, klisékkel, már használatban lévő prefáció és olvasmány tónusok által 
ihletett dallamokon. Az egyik ilyen „kötelező” téma volt kezdetektől fogva a méhek 
dicsérete, amiről rövidesen részletesebben is szólunk. A jól sikerült darabokat aztán le-
jegyezték minden helyi egyházban, így változatos variánsok maradtak fenn a különböző 
egyházi régiókból.  

A 7-8. századtól, vagyis a liturgikus könyvek megjelenésének idejétől, a nyugati 
Egyház különböző rítusai (mozarab, ambrózián, beneventán, gallikán és római) kötött 
szövegű laus cereiket kezdtek használni, vagyis egy rítuson belül csak egy legitim szöveg 

JÉZUS KRISZTUS 
    Szép Ernő 
 
Emberek Istene,  
Istennek embere,  
Te lehajlott fejű,  
Megszegezett kezű,  
Leszegezett lábú,  
Lecsukódott szemű,  
Te megfagyott ajkú,  
Te kihasadt szívű,  
Te örökre vérző,  
Útszél elhagyottja,  
Mezítelen testű,  
Hófehér szemérmes.  
Tavasszal lombtalan,  
Nyáron napon égő,  
Te ősszel megázó,  
Te télen megfázó,  
Szélben takaratlan,  
Viharban búvatlan.  
Te nappal életlen,  
Éjszaka fekvetlen.  
Özvegyek karója,  
Leülő koldusnak  
Támasztó párnája,  
Minden úttalannak  
Útmutató fája.  
 

Gyermekek rokona,  
Véneknek pajtása,  
Vándoroknak botja,  
Bohóknak tutora,  
Pásztorok vezére,  
Juhok gyapjújából  
Tövist válogató,  
Szamár hosszú hátát  
Végig símogató.  
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létezett. A ma is használt Exultet a gallikán liturgia sajátja. Első szövegtanúja a 7. századból származik. Ezt azután a római 
liturgia is átvette és fokozatosan kizárólagossá tette a Nagy Károly féle karoling reformnak köszönhetően a 8. század 
második felétől kezdve. A variánsok közül a dél-itáliai beneventán Exultet maradt legtovább használatban, egyes templo-
mokban egészen a 15. századig, melyek, egyedülálló módon, gazdagon díszített tekercseken maradtak fenn, amelyeken 
nemcsak az Exultet különböző jeleneteit láthatjuk, köztük a méhek szorgalmas munkáját, hanem az Exultet éneklésének és 
a tekercs használatának módját is. A 16. század derekán a Trienti Zsinat aztán „kőbe véste” és kizárólagossá tette a frank-
római szövegváltozatot, amit utána több mint négyszáz éve gyakorlatilag változtatás nélkül használunk, eltekintve XII. 
Piusz és a II. Vatikáni Zsinatot követő liturgikus reform által végzett kisebb változtatásoktól.  

A ma is használt Húsvéti öröménekünk tehát a 7. századra biztosan visszamegy, Gallia területére. Először Szent 
Ágostonnak tulajdonították, majd a 8. században élt Alcuintól kezdve Szent Ambrust tartották sokáig a szerzőjének. Ezt az 
álláspontot csupán a 18. század végétől elinduló modern teológiai kutatás döntötte meg. A tudomány mai állása szerint a 
szerző ismeretlen, de az az egy biztos, hogy Ambrus műveit és az ókori pogány irodalmat jól ismerte. A kutatók többsége 
elfogadja azt a feltételezést, miszerint a mű keletkezése Galliában, az 5. századra datálható, de semmiképp sem későbbi a 
7. századnál.  

Az Exultet tehát egy prológusból és prefációból összetevődő költemény, mely a vigília legintenzívebb pilla-
nataiban a húsvéti éjszaka mind ó- mind újszövetségi misztériumairól elmélkedik nem kis érzelmi töltettel. Intenzív 
pillanatok ezek, hiszen itt nagyon szépen megvalósul a liturgia eredeti szándéka, vagyis bevonni a teljes embert a 
liturgikus ünneplésbe. Az Exultet éneklésekor öt érzékünkből négy, és az intellektusunk valamint érzelemvilágunk is 
megszólíttatik. Emlékezzünk csak vissza: látjuk a templom sötétjének és a gyertya fényének kontrasztját, halljuk nem 
csupán az örömének szavait, hanem gyönyörű gregorián dallamát is, érezzük a gomolygó tömjén illatát, és kezünkben 
tartjuk a húsvéti gyertyáról meggyújtott saját kis gyertyánkat, melynek melegét érezzük. A szertartásban egyébként 
tevékenyen veszünk részt az ünnepélyes bevonulás és gyertyagyújtás révén. Ez már bőven elegendő, hogy megszólítsanak 

és megindítsanak minket. Még ha nem is figyelünk oda a szavakra, az ehhez az erőteljes 
élményhez kapcsolódó érzések előjönnek bennünk, akárhányszor meghalljuk az Exultet 
dallamát, és megnyílik a lelkünk. 

Eme fennkölt percekben a szemfüles hívőnek feltűnhet, hogy a megszemélyesített 
húsvéti éjszaka dicsérete közben két helyen is említés történik egy szorgos kis rovarról, a 
méhről. Na de nézzük, hogy kerülnek a méhek a húsvéti öröménekbe?  

Az igazat megvallva nem belekerültek, hanem kezdetektől benne vannak. Már a 
legelső szövegtanú, Jeromos levele, mely nem is hozza magát az Exultet szövegét, említi a 
méhek kissé hosszadalmas dicséretét. Azután pedig minden variánsban jelen van, rítustól 
függetlenül, és nem is csak említés szintjén, hanem egy egész hosszú szakasz csak a méheket 
és azok szorgalmas életét dicséri. Mindez arra enged következtetni, hogy mennyire fontosnak 
és értékesnek tartották őket, vagy legalábbis azt, amit jelképeztek.  

Érdekesség, hogy a méheknek ez a nagyobb lélegzetvételű dicsérete sok képet és 
gondolatot kölcsönöz a pogány költőtől, Vergiliustól. Egyes variánsok szó szerint idézik 
Vergilius Georgikonját, ahol szintén van egy himnusz a méhek munkájáról. Akármennyire is 
szépek és költőiek ezek a részletek, valószínűleg éppen a pogány irodalmi hatás miatt a 9. 
századtól kezdve fokozatosan törlik az Exultet szövegeiből, amint arra már Jeromos 
megjegyzése is enged következtetni, aki kifejezetten ellene volt ezeknek. A 13. századtól 
mindenütt eltűnik ez a szakasz, végérvényesen pedig a Trienti Zsinat törli a méhek dicséretét 
az Exultetből, meghagyva azonban két rövid utalást rájuk, mint a gyertya alapanyagául 
szolgáló viasz készítőire. Jelenlétük oka azonban eredetileg nem csupán ez a tény, hogy a 
viasz nekik köszönhető. 

Hogy igazán értékelni tudjuk ezt a liturgikus kincset, a méhek jelenlétét az 
Exultetben, és lássuk, miért foglaltak el ilyen kiemelkedő helyet a liturgikus költészetben, jól 
kell értenünk az ő szimbolizmusukat. Ehhez pedig vissza kell menni az antik kultúrába, hogy 
felfedezzük a róluk szóló legendát és ennek alkalmazását az Egyházatyák, a liturgia és későbbi 
szerzők által. 

Az ókorban, amellett, hogy csodálták a méhek társadalmát, munkastílusát és -
morálját, a szüzesség szimbólumainak tekintették őket, mert úgy gondolták, hogy hím 
egyedek közreműködése nélkül szaporodnak. (Egyes szerzők szerint ezt a nézetet egészen a 
18. századig tartották, amikor is felfedezték, hogy röptükben párzanak.) A méhek szüzes-
ségének ezen legendája legszebben Vergilius Georgikonjának IV. Könyvében van meg-
fogalmazva, amiből sok egyházi író merített, az elsők közt maga Szent Ambrus. A pogány 
költő ezt egyenesen isteni tulajdonságuknak tartotta. Később aztán az Egyházban Szűz Mária 
szimbólumává vált a tiszta és szűzi méh, és ennek segítségével próbálták magyarázni a pogány 
népnek Jézus Szűztől való születését. Egy húsvéti gyertyáról szóló Pszeudo-Ágostoni beszéd 
összekapcsolta a gyertyát és a méhek szüzességét, mely így az igazság és szentség szim-

Jajnak trombitája,  
Sóhajnak vonója,  
Némának ekhója,  
Könnyeknek kendője,  
Éhes vendéglője,  
Te kenyér bor és hal.  
Bénának fürdője,  
Esettnek mentője,  
Vakoknak gyertyája, 
Poklosok barátja,  
Halálnak doktora,  
Mindenki testvére,  
Egyetlen magános.  
 

Te másról beszélő,  
Te tengerre lépő,  
Te egekre néző.  
A kínoknak grófja,  
Hercegek hercege,  
Királyok királya,  
Szegények szegénye,  
Harmincz ezüst érő,  
Harminczhárom éves.  
 

Te felhőbe szálló,  
Te mennyekben járó,  
Tejúton sétáló,  
Fényességben álló,  
Szivárványra dűlő,  
Te angyalt tanító,  
Te bárányt vezető,  
Galambnak gazdája,  
Kelet majorosa,  
Nyugat bíborosa,  
Csillagok csillaga,  
Örök trónörökös,  
Örökös boldogság. 
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bóluma lett. Mindez benne volt a köztudatban, így nem véletlen, hogy a méhek kezdettől ott vannak az Exultetben is, 
valamint a korabeli bestiáriumokban (olyan kézikönyvek, melyek állatok szimbolikus jelentését magyarázták meg, 
segítségül szolgálva ezzel mind a művészeknek, mind a prédikátoroknak) és egyéb liturgikus írásokban. Középkori 
liturgikusok a méhek szüzességének legendáját használták, hogy szimbolikusan magyarázzák a húsvéti gyertyát: a párzás 
nélkül szaporodó méhek viaszából készült gyertya számukra Krisztust jeleníti meg, aki Szűz Anyjától vett fel testet; 
hasonlóképp, ahogy a viaszsejtek tartalmazzák a mézet, úgy hordozza Jézus teste az Ő Istenségét. A kármelita rend két 

ágra bomlása után a sarus ág megtartott hat 
sort az eredeti méhek dicséretéből, azt a 
hat sort, ami a méhkirálynőről szól. Nem-
csak a különbözőség jeleként hagyták ezt 
benne, hanem már eleve Mária-szimbólum 
lévén, a Szűzanya iránti tiszteletüket és 
szeretetüket fejezték ki ezzel, valamint 
erősítette a testvérekben Mária szüzessé-
gének dogmáját.  

A frank-római Exultetben eredeti-
leg meglévő terjedelmes dicsérete a mé-
heknek két részből állt. Az első a munká-
jukat és életüket írta le és dicsérte, a máso-
dik pedig szüzességükről szólt, konkrét 
utalást téve Mária szűzi Istenanyaságára. 
Ez utóbbi rámutat, miért is voltak száza-
dokon át olyan nagy becsben ezek a 
szorgos kis rovarok, és miért van még ma 
is két utalás rájuk a Húsvéti öröménekben. 
A róluk szóló passzus nem csupán retorikai 
fogás vagy pogány maradvány volt, hanem 
a Boldogságos Szűz Mária jelképe, aki 

méhében fogant és világra szülte az Urat, mégis szűz maradt. Így ez a jelkép a megtestesülés titkát világítja meg, és arra 
tesz utalást a húsvéti öröm kihirdetésekor. Ezáltal az Exultet nem kevesebbet tesz, mint hogy összekapcsolja a Karácsony 
Titkát Húsvét Szent Titkával, kifejezvén az egységet és folytonosságot Krisztus megtestesülése valamint megváltó 
szenvedése, halála és feltámadása közt, melyek együtt alkotják a megváltás művét Jézus Krisztus önkiüresítésén keresztül 
(lásd Fil 2,5-11). Ugyanezt fejezi ki a keresztény néphagyomány egy régi gondolata: „a betlehemi jászol fájából lesz a 
kereszt fája”. A Születést ábrázoló keleti ikonográfiában ugyanezzel a tartalommal találkozunk, amikor a Gyermek Jézust 
halotti lepelbe csavarva ábrázolják szürke szarkofágra fektetve, mely majdani sírját jelképezi. A nyugati egyház 
festményein és betlehemes szobrain pedig úgy köszön vissza ugyanez a gondolat, hogy a Gyermek a jászol fáján kitárt 
karokkal fekszik. Sajnos ez a gondolat teljesen eltűnt a Húsvéti öröménekből a méhekről szóló résszel együtt, hiszen a mai 
természettudományos ismeretek mellett a méhek már nem megfelelő jelképei a szüzességnek. Másik, kifejezőbb 
szimbólumot pedig még nem sikerült találni.  

A ma is használatos szövegben a két utalás a következőképp szól: „In huius ígitur noctis grátia, súscipe, sancte 

Pater, laudis huius sacrifícium vespertínum, quod tibi in hac cérei oblatióne solémni, per ministrórum manus de opéribus 

apum, sacrosáncta reddit Ecclésia.” – „Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei Szent Atyánk, a dicséret esti áldozatát 
tőlünk: a méhek viaszából készült gyertyát a néked szolgáló papság által ünneplő szent Egyházad nyújtja néked.”; „Qui, 

lícet sit divísus in partes, mutuáti tamen lúminis detrimenta non novit. Alitur enim liquántibus ceris, quas in substántiam 

pretiósæ huius lámpadis apis mater edúxit.” – „És bármily sokfelé osztottuk szét lángját, e megosztásból semmi kár nem 
érte. Mert olvadó viasz táplálja szüntelen, amit e gyertyához a méhek királynője készített.”  

Az első idézet az Exultetnek a felajánlási része, amikor is a gyertya, mint az Atyának az Egyház által felajánlott 
áldozati adomány, „a dicséret esti áldozata” jelenik meg előttünk, mintegy folytatván az ószövetségi illatáldozatokat. A 
felajánlás gondolata teszi érthetővé a méhekre való utalást ezen a ponton. A gyertya a hívő közösség felajánlásának a 
tárgya. A méhekre való utalás ugyanazt a célt szolgálja, mint a Szentmise felajánlásakor a kenyérre és borra tett utalás, 
mint „a föld termése és az emberi munka gyümölcse”, valamint „a szőlőtő termése és az emberi munka gyümölcse”. 
Kicsivel később a szerző a gyertya el nem fogyó fényéről elmélkedve ismét utal a méhviaszra és az azt készítő 
méhkirálynőre. Ezzel először is, a természet Isten előtti hódolatát jeleníti meg. Másodsorban, a méhkirálynő jelenléte 
visszautal az előző helyre, ahol a gyertya, mint áldozat jelent meg. Az ókorban úgy gondolták, hogy a méhek munkája a 
királynő átformáló tevékenységén keresztül válik értékessé. Így ez a gondolat kifejezi, hogy a mi egyéni felajánlásaink és 
áldozathozatalaink is az Anyaszentegyház szolgálata által válnak teljessé.  

Sajnos ez a két viaszkészítő méhekre való utalás is anakronisztikussá vált időközben, mivel a gyertyák többsége 
már nem méhviaszból készül, nem is beszélve a lámpaolajjal töltött gyertyautánzatokról. Azonban ismerve ezen utalások 
hátterét, értelmét, a méhek jelenléte még mindig sokat jelent az értő füleknek, olvasott hallgatóknak, és valóban képes 
örömöt hirdetni és teológiai mélységeket feltárni. 
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„Minden emberi lélek más…” 
- avagy a szeminárium nem színes üvegablakokról szalajtott szentek gyülekezete 

Egy komolynak ígérkező és magvas újságcikkhez magának a beszélgetésnek az elkészítése is 

emberes feladat. Abból aztán napok „kenyérdagasztós” munkájával megírni a cikket, no az 

ám a valami, és akkor még mindig nincs címe a műnek… 

Abban bizonyos voltam, hogy a Berta László káplánnal töltött délutánt a saját gondolataival 

fogom fémjelezni, de arra nem számítottam, hogy ezek a gondolatok ennyire jól kontúrozzák 

a Laci atyában rejlő két végletet. 

A felszentelt, Isten előtt kedves papot, aki nem beletemetkezik a reverendába, hanem felemeli azt az ostya és a bor 

szintjére, illetve a húszas éveiben járó fiatalembert, aki a több száz éves Egyház falai közé az ifjúság frissességét hozza, 

– nem csak a szóhasználatával… 

 

Mennyire kell, hogy egy pap komoly ember legyen? 

Nem az a fontos, hogy ő legyen komoly, hanem az, hogy a 
hivatását és a szolgálatát vegye komolyan.  

Mit jelent papnak lenni?  

Egy közösségben Krisztus ikonjának lenni, őt képviselve - 
bárhol is jelenek meg. Ez egyértelmű a liturgiában, de 
legalább ennyire fontos akkor is, amikor magánemberként 
jelenek meg vagy teszem a dolgom. Az biztos, hogy messze 
túlmegy egy papra háruló feladatok sora azon, amikre én 
korábban gondoltam, illetve azon kérdések, melyekhez 
hozzá kell szólnia, amelyekben állást kell foglalnia. 

Sok dolgot csak most, a gyakorlatban fogok egyáltalán 
megtapasztalni, és külön is izgalmas számomra a ligeti 
templomépítés, ami párját ritkítja a mai világban. 

Miért szereted a papi pályát, mi vonzott benne? 

Hosszú időszak előzte meg a felszentelésemet, de mindig is 
arra vágytam, hogy Krisztus személyében vezethessem az 
emberek imádságát, szebbé téve az ünnepeket, vagy 
fájdalmasabb pillanatokban szólni a szívükhöz. A legszebb 
tapasztalataim a hét szentség köré csoportosíthatóak. 
Sokszor olyan kézzelfoghatóan érzékelem a kegyelem 
működését, az embereket hogy meg tudja érinteni Isten. És 
én ebben mint egy félig-meddig alkalmatlan eszköz, ott 
lábatlankodom. A „csodák” a szemem láttára születnek, sőt 
a közreműködésemmel. Ezért mindenképpen jó papnak 
lenni. Ugyanakkor egy kihívásokkal teli élet, ahol szükség 
van a folyamatos belső megújulásra is. 

Fiaskók rövid pályád során? 

Volt ilyen. Azért nehéz kérdés, mert a fiaskót általában az 
okozza, hogy vannak, akik nem lelki vigaszt, támaszt vár-
nak tőlünk, hanem konkrét ötleteket a napi problémájuk 
megoldásához, vagy magát a megoldást. Ilyenkor meg-
próbálom olyanokhoz irányítani őket, akik konkrét segít-
séget tudnak adni.  

Te mit tudsz kezdeni a lelki súlyokkal? 

Gyóntatás, temetés vagy egy haldoklóval történt beszélge-
tés után nagyon nehéz regenerálódni. 

Nagyon tartottam az első gyóntatástól is, amit ráadásul a 
szülőfalumban tartottam… Semmire nem emlékszem 
belőle. 

Tudatosan törekszem arra, hogy imádságban letegyem 
ezeket a „terheket”, miközben az embereket az Úrra bízom.  

A szentelésemkor azt a kegyelmet kértem, hogy a gyónások 
után felejtsem el a rám bízott dolgokat. Ez majdnem tökéle-

tesen sikerül is, és a maradékot sem tudom személyhez 
kötni. Imám tehát meghallgatásra talált. 

A másik embert próbáló dolog a megélt pillanatok hordo-
zása. Ittlétem alatt két haldoklónál voltam. Bevallom, igen-
csak megviselt. Utána időbe telt, amíg szabadulni tudtam az 
érzéstől, és képes voltam újra koncentrálni a munkámra. 

Miből, kiből tudsz erőt meríteni? 

A mi életünkben is vannak hullámhegyek és hullám-
völgyek. Fontos szerepe van az emberi kapcsolatoknak, 
nagy támogatás számomra a családom, és a barátaim. 
Házastárs hiányában sokkal hangsúlyosabbá válnak a papi 
barátságok, akikkel hasonló örömeink és gondjaink vannak, 
akikkel erősíteni tudjuk egymást. Nagy ajándék számomra 
Fekete Roland atya, aki Gyálra került, és akivel együtt 
szentelődtünk.  

Az egyik legnagyobb erőforrás az imádság, amire nekünk 
sem mindig könnyű időt szakítani. 

Soha nem szorít meg a magány? 

Karácsonykor éltem meg először, és talán vártam is ezt a 
pillanatot. Nem volt túl felemelő, mialatt mindenki a csa-
ládja körében volt... Az adott vigaszt, hogy segítettem 
mások ünnepét szebbé tenni, amit fel tudtam ajánlani 
egyfajta lelki áldozatként.  Másfelől olyan típusú ember 
vagyok, akinek szüksége van a csöndre, a magányra ahhoz, 
hogy regenerálódni tudjon.    

Az egyik legnehezebb dolog a saját belső békénkben és 
csöndünkben Istenre figyelni.   

Sudár alkatodat külön is kiemeli a méltósággal viselt 

reverenda. 

Az öltözködés tekintetében van egyfajta szabadságunk, de 
mindig megszívlelem az Egyház kérését, mely szerint papi 
feladataink – kiemelten a liturgikus feladatok – ellátásakor 
„hivatalos” öltözetben jelenjünk meg, ami lehet papi ing 
vagy reverenda. Ezen túlmenően tudatosan is hordom, hogy 
lássák, ki vagyok. És, persze saját magam számára is 
emlékeztető, hogy ki vagyok. Azt tapasztaltam, hogy a 
reverenda megszólíthatóbbá tesz minket, közelebb visz az 
emberekhez. 

Mi fontosabb? Az érzelmekre vagy az értelemre hatni? 

Mindkettő fontos. Az érzelmeket – emberként – semmi-
képpen nem hagyhatjuk ki, de gyermekek maradunk, ha 
előbb-utóbb az értelmünkkel nem erősítjük meg az igent 
Istenre, és a saját keresztjeinkre is.  
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MINDEN EMBERI LÉLEK MÁS ….   Interjú Berta László atyával 

Az interjút a Taksonyi Hírharang bocsátotta 

rendelkezésünkre, a Hírharang internetes  

változatában (www.taksony.hu) is olvasható. 

Nézz föl az égre: ott van 

felhők és csillagok közt. 
 

Pillants körül a földön: 

ott van fűben, virágban, 

állatok ámuló szemében, 

emberek arcán. 
 

Áss le a föld alá: 

csontokból és kövületekből 

szándékainak lábnyoma 

dereng feléd. 
 

Mindenütt láthatatlan. 

Mindenben látható. 
 

Rónay György Jelenlét 
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Fontos-e a hívek visszajelzése? 

Mindenképpen. Egyfelől a pozitív önértékeléshez járul 
hozzá a megerősítés, mely a hívek közösségétől jön, 
ugyanakkor az is fontos, hogy tapintatosan a tudomásunkra 
hozzák, ha valamit esetleg nem jól csinálunk. 
Én magam legjobban azt szeretem, ha direkt érkeznek a 
visszajelzések, de „pletyka” szinten is eljutnak. 
Mit kapsz TE? Miért érdemes ezt az egészet „csinálni”? 

A legtöbb amit adhatnak az emberek, az saját maguk.  Ha 
látom, hogy valóban keresik Istent, és a hitükben el akarnak 
mélyülni, és ezek által érzem a szolgálatom szükségességét, 
akkor ez a legtöbb. Ez az igazi örömforrás a mi 
munkánkban. Fontos az érzés, hogy szükség van ránk.     
A prédikáció során figyeled az arcokat? 

Igyekszem szemkontaktust tartani, és nagyon hálás vagyok 
a reakciókért, bármilyenek is azok. A legrosszabb a légüres 
tér, amikor azt sem tudom, hogy eljut-e a mondandóm a 
hívekig. Talán a ligeti gyülekezet a leginkább befogadó, 
beszéd közben is ott kapom a legtöbb visszajelzést. 
Ami a prédikáció tartalmi részét illeti, a hét során 
elolvasom a szentírási szakaszokat, átgondolom, imádko-
zom velük, aztán hagyom érni a gondolatokat. 
Általában szombatra áll össze, akkor jegyzeteket készítek 
belőle, de csak vázlatpontokat és kulcsszavakat jegyzek le. 
Szívből kell, hogy jöjjön, amit mondunk, és önmagunkat 
kell, hogy adjuk ahhoz, hogy hitelesek lehessünk.  
Azt is megkapom néha, hogy másként beszélek, mint az 
idősebb papok. Szeretek közvetlen lenni, szeretem a fanyar 
humort, és nem szeretek elefántcsont-torony magasságokba 
emelkedve „leszólni”. 
Mivel lehet „megfogni” az embereket? 

Nagy kérdés, hogy mindenképpen a templomba kell-e 
csalni őket. Ami a templomban történik, az a keresztény 
ember életének a csúcsa, a forrása. Papként is nehéz néha 
átélni a titkot, melynek felfogásához az emberi értelem 
kevés. 
Mit várnak ma az emberek egy paptól? Mást, mint száz 

évvel ezelőtt? 

Mindenképpen, hiszen anno a pap volt a góré a faluban. Ő 
irányított. A mai emberben éhség van lelkiség és misztika 
terén, miközben egy svédasztal előtt áll, melyen a keleti 
vallásoktól a szektákig bezárólag minden kínálja magát. 
Van igény a lelki elmélyülésre, az emberi élet kérdéseinek 
megvitatására, miközben továbbra is várják a paptól a 
hiteles Krisztus-követést. Ő legyen az az ember, akire fel 
lehet nézni. Aki meg tudja mutatni, hogy a mai világban 
sem lehetetlen keresztényként élni. Erkölcsi tartást és 
iránymutatást várnak most is, még mindig tőlünk.  
Szükség van-e az egyházban változásra, „megújulásra”? 

Igen, és ennek nap mint nap tanúi is lehetünk. A Szent Atya 
lemondása, a váci egyházmegyei zsinat meghirdetése mind 
efelé mutat. De, ha az egyházról beszélünk, akkor nem csak 
az intézményre és a papokra kell gondolni, mert mi 
mindannyian alkotjuk azt. A legnagyobb változás a világi 
hívők életében fog bekövetkezni, és van most is 
folyamatban. Örömmel látnánk, ha a világi Krisztus-hívők 
minél inkább sajátjuknak éreznék az egyház küldetését, és 
minél aktívabban bekapcsolódnának a lelkipásztorkodásba. 
Mitől csodálatos az ember? 

A jól működő, gyümölcsöző és erőforrásként jelentkező 
kapcsolatokat emelném ki. Hogy mennyire meg tudunk 
egymás előtt nyílni, hogy ugyanabban tudunk hinni… 
Csodálatra méltó az is, ahogy az ember a kapcsolataiban 
küzd. Hogy egészen mély szinten tudunk kommunikálni, a 
reflexióra való képesség, és legfőként a felhasznált energia, 
hogy a kapcsolatok működjenek. 
A természetes erkölcs alapján kötelesség, hogy szeressük 
egymást, és isteni tekintélyű parancsunk is van rá.  
Mit tudsz kezdeni a bűneiddel? Vannak!? 

Természetesen a papnak is vannak bűnei.  Küzdök velük. 
Ugyanazokkal az emberi problémákkal szembesülök, mint 
bárki más.  
Szoktatok gyónni? 

??? 
Nem jó a kérdés? 

De, … igen. A papnak is szüksége van egy másik papra, 
hogy szentségi feloldozást nyerjen. Igyekszem legalább 
havonta egyszer eljutni a lelki atyámhoz. 
„A szentség nem abban áll, hogy nincs bűnöm, hanem hogy 
nem alkuszom meg gyarlóságaimmal” – mondta Kaszap 
István. Az én papi életemben így vannak jelen a bűnök, 
folyamatos küzdelemként, a gyarlóságokkal való meg nem 
alkuvásként.  
Mi alapján választjátok magatoknak a lelki atyát? 

Kell egy kezdetektől meglévő szimpátia, egy ősbizalom, 
hogy rá merjem bízni a legbenső titkaimat is. Ezért sem 
volt könnyű dolgom, amikor két évre Amerikába mentem. 
Persze bármely pap testvérem meggyóntathat, ha az élet 
úgy hozza. 
A szeminárium hogy néz ki? Vannak párnacsaták, és 

fogkrémmel bekent kilincsek? 

A szeminárium nem színes üvegablakokról szalajtott szen-
tek gyülekezete. Pont úgy néz ki, mint egy normális 
fiúkollégium. A közös programok, sportesemények, film-
vetítések, barátságok és konfliktusok mellett csínytevések, 
„szivatások” is vannak. Ezzel együtt hívő és jó szándékú 
fiatalemberek közössége, ahol nagyon komoly lelki élet és 
lelki nevelés is folyik. 
Megengedhetsz-e magadnak emberi gyengéket? 

Meg kell magamnak engedni, mert különben belebolondul-
nék… 
Ezeket elsősorban elfogadni igyekszem, aztán pedig 
csiszolni rajtuk. Talán még hozzá is tartozik a hiteles papi 
képhez, és az emberek értékelik, ha előttük merünk 
gyengék lenni, és utána nem habozunk bocsánatot kérni.    
Főleg művészek esetén, de a papoknál is felvetődhet a 

kérdés, hogy mi szabályozza az életüket? Nincs blokkoló 

óra a gyár bejáratán, és nem áll a főnök az ajtóban. Vannak 

ugyan kötöttségek, de tágak a keretek… 

Ha most lelki beszélgetést folytatnánk, akkor azt válaszol-
nám, hogy nincs még kiforrott napirendem, és ez egy valós 
veszély most, a szeminárium után, mert a biztonságot adó 
falak és a házirend is leomlott körülöttem. És ezt most 
nekem kell felépítenem. Sajátom, hogy szeretek dolgokat 
halogatni, ezért mindig a legsürgetőbbel foglalkozom. Ami 
keretet és tartást is ad egy pap napjának, és egyben a napot 
is megszenteli, az a zsolozsma-imádkozás. Napi öt alka-
lommal, összesen egy órányi időben. 
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Fontos lenne a rekreáció is, amikor a napi mókuskerék 
mellett nem csak pihenni, de töltekezni is tudunk. 
Mondhat egy pap nemet, mert éppen a saját pihenőjét tölti? 

Az amerikai szemináriumban azt tanácsolták, hogy szükség 
esetén a naptáromba is írjak be időpontokat: magammal 
találkozom délután négytől ötig. És ott már mást nem tudok 
csinálni, hiszen van egy előjegyzésem. 
Nagyon komolyan óva intettek, hogy tanuljunk meg időn-
ként nemet mondani, különben hamar kiégünk.   
Többször hallani, hogy kevés a pap. 

Azt semmiképpen sem mondanám, hogy kevés,- sőt! Az 
biztos, hogy elég pap van, és ezt hiszem is, hogy a jó Isten 
mindig annyi papot küld, amennyire szükség van. Még azt 
is megmerem kockáztatni, hogy bizonyos szempontból sok 
pap van… 
Kevés pap van ahhoz, hogy fenntartsuk azt a népegyházi 
struktúrát, amelyben csak a pap feladata, hogy szolgáljon, 
ahogy ’89 előtt bebetonozódott.  
Ma a hívők száma arányban van a papok számával, tehát 
elegendő pap van, olyan szempontból pedig sok, hogy 
szerintem a papok számának radikális csökkenése kény-
szerűen hozhatná meg  azt a megújulást a világi Krisztus-
hívők számára, amit a tőlünk nyugatra lévő országokban a 
II. Vatikáni Zsinat elindított.  
Hogy tudni illik? 

Az Egyház az minden megkeresztelt ember közössége, ahol 
mindenkinek közös feladata az evangélium hirdetése, 
egymásnak a szolgálata, az egyházközség működtetése….  
A pap feladata „pusztán” a papi feladatok végzése, a 
szentségek kiszolgáltatása, lelki vezetés. 
Düh, dac, harag lehet benned mint papban? 

Bizonyos esetekben megengedhet magának a pap egyfajta 
szent haragot. A düh egy érzelmi töltet, a haragban azonban 
már benne van, hogy tetten értem az igazságon esett 
csorbát, amin változtatni akarok. Semmi esetre sem 
szerencsés másokat megsérteni, de indokolatlanul emész-
tenünk sem kell magunkat mások miatt. 
Szétválhat-e benned a magánember és a pap? Mire kell 

fókuszálnod? 

Jó, ha tudunk felelni a közösség kérdéseire, de elsősorban 
az evangélium az, aminek meg kell felelnünk, és nem az 
embereknek. Nem árt, ha jó diplomaták vagyunk, ezt 
magam is tanulom… Apróságokon nem érdemes vitatkozni, 
de az értékeket őrizni kell, és Krisztust kell képviselni. 
Amerikában, ha a hívőnek nem tetszik a prédikáció, akkor 
fogja magát és kimegy mise közben. Ha az igazságról 
beszélek, akkor nem kell félni, hogy ez másokat bánt, vagy 
érzékenyen érint. Krisztust is sokan elutasították, pedig 
hiteles volt. 
Örömök? 

Sok örömöt találok a prédikációimban, én magam is 
élvezem őket. Örülök a visszajelzéseknek, nemrég valaki 
egy hónapokkal korábbi beszédemből idézett, és ez 
megtisztelő, hogy a Szentléleknek köszönhetően maradan-
dót tudok alkotni, és azt haza tudják vinni. Öröm azt érezni, 
hogy szükség van rám, mernek már „használni” az emberek 
– tanácsot kérni, részletesebb szentgyónásra keresnek fel, 
akik emberileg is közelebb akarnak kerülni…  
 

Mitől jó egy pap? 

…ez egy nagyon nehéz kérdés!  
Legyen hiteles keresztény, és szentelje annak az idejét, 
erejét, minden tehetségét, amire felesküdött. Mi magunk is 
különbözőek vagyunk, és egyikünk sem felel meg minden-
kinek. Az odaadás, elhivatottság és szolgálatkészség nélkü-
lözhetetlen. 
Mit hozol magaddal Mátranovákról? 

Hozom a családom szeretetét, támogatását, ahol őszinte-
séget tanultam, és ahol becsületre neveltek. Hozom a ma-
roknyi hívő támogatását és imáját, akik a mai napig 
szorítanak értem.  
Hozom Vilezsál Gyuri bácsi szeretetét, aki 41 évig volt 
plébánosunk, és akin érezhető volt az Isten-közelség, aki 
érthetően beszélt, akit szerettek és elfogadtak, bár 
emberfeletti dolgokat soha nem tett le az asztalra. Most 
temettük őt március 8-án.   
  Az ő példája még most is irányt mutató. 
Mi tetszett meg Taksonyból fél év alatt? 

Az a fajta közösségi élet, mozgolódás és összetartozás 
tudat, ami megnyilvánul a községi rendezvényeken, a sváb-
ság megélése kapcsán…. Nekem ez egy új dolog, mert én 
eredetileg palóc faluból jövök, ahol már elfelejtették a 
palóc hagyományokat, és a nemzetiségi hovatartozás 
legkisebb csírája sincs már meg.  
Mátranovákon ’89 óta szinte minden községi rendezvény 
megszűnt. Ezért is példaértékű számomra, ha itt rendez-
vények vannak, bármennyien is vesznek részt rajtuk.  
Beszélgetésünk végére hagytam a húsvéti ünnepkört. 

Papként először élem meg, és izgulok is kicsit, hogy 
minden rendben legyen. 
Jelentőségét tekintve a leginkább kiemelt ünnep lenne, ami 
nem jön át a mai populáris kultúrában, ahol a karácsony 
van nagyobb propagandával körülvéve, és a családok 
életében is az a nagyobb dolog. Ami elkezdődik kará-
csonykor, az húsvétkor csúcsosodik ki. A nagyheti 
szertartásoknak több kiemelkedő pontja is van, amik közül 
most az Exultet éneklését emelném ki. Ez a húsvéti öröm-
ének, amit a húsvéti gyertya meggyújtása után énekel a pap 
vagy a diakónus a sötét templomban. Ez egy csodálatosan 
gazdag darabja a liturgiának, én ebből írtam a diploma-
munkámat. Minden érzékszervünk meg van szólítva, és a 
teljes ember be tud kapcsolódni abba a visszafogott 
örömmel történő ünneplésbe, ami bennünk van a fel-
támadás meghirdetése után. 
A Húsvét nehéz ünnep, nehéz a szenvedésről, halálról és 
feltámadásról elmélkedni. Ez annyira nem megfogható… A 
halál igen, de pont aminek örülünk, a feltámadás, az nem. 
Hatalmas erőt ad azonban ahhoz, hogy ne reménytelenül 
szemléljem viszontagságokkal teli földi zarándokutamat, 
hanem bizakodással… 
 

Az interjút Ruff Béla készítette. 

 
Aki többet szeretne megtudni Berta László káplán 

atyáról, annak ajánljuk figyelmébe a Váci 

Egyházmegyei Katolikus Televízió honlapját, 

http://ktv.vacem.hu/, ahol a 2012. aug. 14-i adásban 

látható egy a taksonyi templomban készült interjú.  
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MICHELANGELO: 
Tudod, hogy tudom... 
 

Tudod, hogy tudom, uram, hogy tudod, 
mily gyönyör nekem hozzád közelednem, 
s tudod, hogy tudom, hogy tudod: a lelkem 
a régi, tőlem hát ne vonakodj. 
 

Ha a remény, mit jóságod adott, 
s a nagy kívánkozás se csal szívemben, 
kettőnk között a fal dőljön le menten, 
mert duplán fájnak a titkolt bajok. 
 

Hogy benned, uram csak azt szeretem, 
mit te magadban: – ne is haragudj, ha 
szellem szellemért gyúl szerelmi lángra. 
 

Szép arcodon mi oly kedves nekem, 
emberi ész fölfogni úgyse tudja; 
meg kell előbb halnia, hogy belássa. 
 

Fordította: Rónay György 

AA  MMII  UURRUUNNKK  JJÉÉZZUUSS  KKRRIISSZZTTUUSS  

KKÍÍNNSSZZEENNVVEEDDÉÉSSEE  
Emmerich Anna Katalin látomásai alapján 

  
Emmerich Anna Katalin Ágostonrendi apáca Németországban élt 1774 - 1824 között. 
Gyermekkorától fogva voltak látomásai. Egész életét Istennek, égi jegyesének: Jézusnak 
szentelte, könyörgött hozzá, hogy vele együtt szenvedhessen. Elnyerte ezt a kegyelmet: 1812-
ben kapta meg Jézus sebeit, a stigmákat, de már azt megelőzően szenvedett együtt Jézussal. Két 
feladatot kapott: egyrészt, hogy másokért engeszteljen és szenvedjen. Másodszor, hogy 
látomásait a keresztény hívek épülésére mondja el, és ezzel az Egyházat szolgálja. Látomásait 
Brentano Kelemen írónak mondta el, aki a hallottakat gondosan feljegyezte, rendszerezte, 
megjelentette. A látnoknő számtalan képben látta a megváltás egész történetét, a Szűzanya életét, Jézus szenvedését. Néha 
ott volt a helyszínen a többi résztvevővel együtt. Máskor a 
jelenet fölött lebegett. A jelenetek belső lényegéről is kapott 
felvilágosítást, hogy azt közölni tudja.  
A fenti című könyv a Szent István Társulat 1936-os kiadásának 
(közel változatlan) utánnyomása. 200 oldal terjedelemben 
beszéli el a szenvedéstörténetet, kezdve az utolsó vacsora termének és a vacsorának a leírásával. Részletesen bemutatja 
Jézus látomásait az emberiség bűneiről az Olajfák hegyén. A látnoknő szemléli az ördög mesterkedéseit is, ahogy például 
a hamis tanúkat Jézus ellen szítja, látja Jézus ellenségeinek gyűlöletét, kegyetlenségét. Végigjárja Krisztus szenvedését, 
apró részleteket is bemutatva egészen a kereszthalálig és a feltámadásig.  
Különösen megkapó számomra a Szűzanya, amint végigkíséri Szent Fiát a keresztúton, és együtt szenved vele. 
Feltámadása után Jézus az elsők között üdvözli Máriát, hogy megvigasztalja, hogy közölje vele a feltámadás örömhírét. 
A könyv olyan szemléletesen írja le a történteket, mintha filmen látná az ember. Nem lehet letenni, mert a leírás annyira 
érdekfeszítően jeleníti meg a Szentírásból csak fő vonásokban ismert szenvedéstörténet részleteit. Elolvasása, akárcsak 
részletek elolvasása is, kiváló nagyböjti elmélkedés, mert ráébreszti az olvasót, hogy Krisztus Urunk a mi bűneinkért 
szenvedett és halt meg. 
Először az 1950-es években olvashattam nagyanyám megsárgult, megkopott eredeti kiadású példányát. Nagyon mély 
benyomást tett rám. Nagyanyám meghalt, s a könyvnek nyoma veszett. Nagy örömömre szolgált, hogy a Szent István 
Társulat ismét kiadta, így újra kézbe vehetem ezt a kiváló lelki olvasmányt. Mindenkinek ajánlom. 

Dr. Tömösy László 

 

 

KKÖÖNNYYVVAAJJÁÁNNLLÓÓ  
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AA  PPAASSSSIIÓÓ  TTÖÖRRTTÉÉNNEETTEE  
 
A latinból származó passió szó jelentése – szenvedés, ma már egybeforrt a Jézus életének utolsó napjait, megkínoztatását 
elbeszélő történetekkel. A négy Evangéliumban található történeteket kezdetben a húsvéti liturgia során adták elő, először 
csak felolvasva-énekelve, a 9. századtól éltek a Jézus szenvedéseit előadó misztériumjátékok dramatizált változatai is. Az 
első magyar vonatkozású emlékünk a Sermones Dominicales-ban, a pécsi egyházmegyében összeállított prédikációs- 
könyvben maradt fenn. A népi passiójátékok egyik legismertebb változata a csíksomlyói, amelyet ferences szerzetesek 
szövegei alapján állítottak össze. A passiók hagyományának folytatói a vezeklő körmenetek, felvonulások. 

 
Munkácsy Mihály: Ecce Homo 
 

Később a passiót a liturgián kívül is előadták, és a 
17. századra a passióirodalom világi jelleget is 
kapott. A népi passiójátékok célja a vallási érzés 
elmélyítése volt, és az, hogy a húsvéti megtisztulás 
részeként Jézus szenvedéseinek átélésével bűn-
bánatra késztessen. Élőkép vagy előadás formá-
jában is játszották a szabad ég alatt, egy színben 
vagy akár iskolateremben.  
A legismertebb talán az oberammergaui passió, 
amelyet egy 17. századi fogadalom indított el: a 
pestistől való megszabadulás emlékére, hálából 
tízévente rendezik meg a passiójátékot. Az utolsót 
2010-ben tartották, az előkészületek az előző év 
hamvazószerdáján kezdődtek, és a mindössze 5000 

főt számláló alpesi település lakónak mintegy a fele részt vállal valamilyen formában a passió létrehozásában, ma már a 
legmodernebb színpadi technikát is alkalmazva. 
Hasonló rendezvény Magyarországon sem ritka, kiemelkedik közülük a budaörsi passió: 1933 júniusában tartották meg 
azt a bemutatót, amelyet több hónapos megfeszített munka előzött meg. Budaörsön felépítették a korabeli Jeruzsálem 
mását, többek közt Nikodemus házának azt a termét, ahol Jézus és a tanítványok az utolsó vacsorát költötték el, a 
Golgotára vezető út előtti kaput, Pilátus palotáját, az Olajfák hegyét, a Golgotát és a Szent sírt. A passió szövegét írta és a 
darabot rendezte Bató Géza tanító. Az előadásnak olyan nagy sikere volt, hogy hat éven keresztül a nyári hónapokban 
minden vasárnap eljátszották. A hagyományt több évtizedes kihagyás után felújították, és az eredeti szövegkönyv alapján 
tavaly is előadták. 
A passiójátékok zenei változatát a 17. századtól az oratóriumi előadások jelentik, amelyben szólóének, kórus és 
hangszeres kíséret együttesen adják elő Jézus szenvedéseinek történetét. A kor új zenedrámai formája új lehetőséget 
jelentett az érzelmek kifejezésére. 
A legjelesebb alkotásoknak Johann Sebastian Bach két fennmaradt passióját tartják. A János-passió a bibliai szöveget 
recitativóként, énekbeszédként adja vissza, a közbeékelt áriák az erős érzelmeket jelenítik meg. A mű előadása teljes 
terjedelmében három óra, és kétszáz zenész szükséges hozzá. A Máté passió még ezen is túltesz: a legnehezebben 

előadható műnek tartják, négy órás időtartamú, és két-két kórus, szólistagárda 
és zenekar adja elő a teljes változatot. 
A 11. századtól a passió az egyházi épületszobrászat témája is lett, oszlop-
főkön, majd a kapuzaton és timpanonon is ábrázolták egyes jeleneteit. A 20. 
század  egyik  legkülönlegesebb  alkotása,  a  Világörökség   részét   képező 
< < barcelonai Sagrada Familia egyik homlokzata is megjeleníti. 
 
A mélyen vallásos építész, Antoni Gaudi, 1911-ben a Passió-homlokzat épí-
tése során súlyosan megbetegedett.  
„Olyan gyengén éreztem magam Puigcerdában, hogy amikor megfürdettek, 

hallottam, hogy az egyik azok közt, akik a testemet tartották, azt suttogta: vége 

van. Egyik betegápolóm, egy szerzetes, Keresztes Szent János földije volt és az 

ő műveit olvasta föl nekem. A szent költészet nemcsak megvigasztalt, hanem 

arra is ösztönzött, hogy folytassam az elmélkedést a Passió-kapuzatról, amit 

aztán ott le is rajzoltam. (...) Lehetséges, hogy sokan túlzottan hivalkodónak 

vélik a formákat, én azonban azt szeretném, hogy rémületet keltsen, és ezért 

nem takarékoskodom a kiugró és homályba burkolózó formákkal, éles fény-

árnyék játékokkal, mindazzal, ami nyomasztó hatást ébreszt. Kész vagyok 

arra, hogy magának a szerkezetnek a feláldozásával, ívek megtörésével, 

oszlopok széthasításával adjak képet a krisztusi áldozat kegyetlenségéről.” 

A passió egyes jeleneteit szabadon válogatták: mind a passióirodalomban, 
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Szentgyörgyi Georgina 

mind pedig a képzőművészetben változatos képekkel bővítették ki a szoros értelemben vett evangéliumi történetet. A 
passió jelenetei közé sorolják a jeruzsálemi bevonulást, a lábmosás vagy az utolsó vacsora képeit, de gyakran megjelenítik 
Krisztust az Olajfák hegyén, elfogatását és Péter tagadását, a sírba tételt vagy a Szent sír képeit is, akárcsak a Maiestas 
Dominit, a királyi trónon ülő Krisztus képét.  
A passiókba gyakran szimbolikus jelentésű ószövetségi jelene-
teket is beiktattak, kiteljesítve a szenvedés isteni elrendel-
tetésének gondolatát. Jób könyve vagy Jeremiás siralmai már 
előrevetítik a világot megváltó Isten Fia szenvedéseinek törté-
netét. Jóbot, a tiszta életű, istenfélő és boldogságban, egyszerű 
gazdagságban élő embert a sátán próbára teszi, ugyanis szerinte 
Jób hűségének csak a jólét és megelégedettség az oka. A sátán 
mesterkedését követően Jóbot családja és vagyona elvesztése, 
majd förtelmes betegség sújtja. Ő azonban nem törik meg, a testi-
lelki fájdalom ellenére sem fordul isten ellen. 
„

21
Így szólt: "Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul 

térek oda vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr 

neve!" (Jób 1,21)                                               Kunffy Lajos: Jób                                      
 
 

 
A kínlódó, értetlen Jóbot három barátja próbálja meggyőzni arról, hogy 
minden szenvedés, amellyel Isten az embert sújtja, büntetése korábban el-
követett bűnöknek. Jób ezt nem fogadja el, nem vallja ugyan magát bűnte-
lennek, de azt tagadja, hogy szenvedése arányban állna vétkeivel. A negyedik 
szereplő, Elihu szerint a szenvedéssel Isten nevelni kíván, meg akarja védeni 
az elbizakodottságtól. Ekkor maga Isten szólal meg, feltárja Jób előtt a 
teremtés, a világ rendjét. Példabeszédében teszi fel az egyetemes kérdést: ha 
az ember a világ nagyszerűségét, csodáját sem érti, hogy érthetné meg a 
szenvedés mibenlétét, egyikét az emberi élet nagy titkainak? Bár szenve-
désének okát Jób maga sem érti, szelíden és megadóan viseli a csapásokat. 
Ebben is különbözik megszólaló barátaitól, akik bár Istenről beszélnek, nem 
értik Őt. Jób Istennel beszél, és hallgat, mikor kérdések tolulnának fel, hiszen 
tudja: Istent nem szabad számon kérni, döntéseit nem érteni kell, hanem 
átérezni és elfogadni. Jób szenvedése ellentmond a bűn és bűnhődés össze-
függésének, és éppen így válhat előképévé a jézusi szenvedéstörténetnek. 
 

Michelangelo: Jeremiás próféta a Sixtusi kápolna mennyezetfreskóján 

 
Jeremiást – nevének feltételezett jelentése: ’akit Jahve felemel’ – Izrael 
legnagyobb prófétájának tartják. Isten két látomásban hívta el, és bár kezdet-
ben vonakodott, később már meggyőződéssel hitte, hogy a nép megtér a 
szavára. Azt kellett azonban tapasztalnia, hogy nemcsak nem adnak a szavára, 
de komor jóslatai miatt őrültnek is vélték. Próféciáit felhasználva politikai 
tanácsokkal látta el a királyt, aki azonban nem hallgatott rá, a jóslat azonban 
beteljesült: Babilon serege leigázta az országot, Jeruzsálemet lerombolták, a 
zsidók hetven évre a babiloniak fogságába kerültek. 
Jeremiás, akárcsak Jób, kettős kínokat állt ki: börtönbe vetették, éheztették és 
kút mélyére vetették, de kínozta a lelki fájdalom is saját próféciájának hiába-
valósága miatt.  
Jeremiás kínjai azonban már nem az egyén fájdalmát jelentik: őt saját testi 
nyomorúságán kívül népe bűnös, istentelen életmódjának szörnyűsége is 
marcangolja, Isten irgalmát nemcsak önmagának, hanem bűnös városának is 
kéri. A nagyheti liturgiában Jeremiás siralmai a lamentációkban jelennek meg.  

Rembrandt: Jézus mennybemenetele 
 
Az ószövetségi előképekkel összefüggésben Jézus szenvedéstörténete, halála 
és feltámadása betetőzi, értelemmel tölti el a szenvedés univerzális érzésének 
bibliai történelmét. Jézus, a bűntelen, a szeplőtelen fogantatásból született, 
önként vállalja életáldozatát, hogy megváltsa a valódi bűnösöket. A négy 
Evangélium történetei kerek egészet alkotnak, és bár kapcsolódnak a prófétai 
könyvek szenvedésképéhez, különböznek is tőle. Jézus, az Isten Fia ugyanis 
előre tudja saját sorsát és vállalja a magaláztatást, kínokat és halált, hogy 
teljesíthesse az Úr akaratát. Jézus Isten szeretetének bizonyítéka, a világ összes bűnét elfogadta és megváltotta, nekünk 
pedig a megváltottságunk hitét kell elfogadnunk. 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
 

Jézus Krisztust eltemették 
 
„Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált” (Zsid 2,9) Üdvösségtervében Isten úgy rendelkezett, hogy Fia 
– nemcsak „meghalt bűneinkért” (1Kor 15,3) de „meg is ízlelte a halált”, azaz – ismerje meg a halál állapotát, a test 
és a lélek szétválásának állapotát, attól a pillanattól kezdve, amikor a keresztfán kilehelte Lelkét, egészen addig, 
amikor feltámadt. A halott Krisztusnak ez az állapota a sír és a pokolra szállás misztériuma. Nagyszombat 
misztériuma az, hogy a sírba helyezett Krisztus (vö. Jn 19,42) kinyilvánítja Isten szombati nagy nyugalmát (vö. Zsid 
4,4-9) az emberek üdvözítésének befejezése után (vö. Jn 19,30), amely az egész világegyetem békéjét hozza el (vö. 
Kol 1,18-20). 
 

Krisztus testével a sírban 
Krisztus sírban nyugvása teremti meg a tényleges kapcsolatot Krisztus Húsvét előtti szenvedésre képes állapota és a 
feltámadt, tényleges, dicsőséges állapota között. Ugyanaz az „Élő” mondhatja el: „Meghaltam s lám, mégis élek 
örökkön örökké” (Jel 1,18). 
Isten (a Fiú) nem akadályozta meg, hogy a halál elválassza a lelket a testtől a természet szükségszerű rendje szerint, 
de azokat újból egyesítette egymással a feltámadásban, hogy saját személyében ő maga lehessen az élet és a halál 

találkozási pontja, megállítva önmagában a természet felbomlását, amit a halál okozott; ő lett a szétválasztott részek 
egyesítő principiuma. (Nisszai Szent Gergely: Or. Catech. 16.) 
Mivel „az élet szerzője, akit megöltek” (ApCsel 3,15), ugyanaz „az Élő, aki Feltámadt” (Lk 24,5-6), az Isten Fiának 
isteni személye újból magára kell, hogy vegye Lelkét és Testét, amelyeket a halál szétválasztott: 

Attól, hogy Krisztus halálakor a lélek elvált a testtől, az egy személy nem bomlott két személyre, mert 
Krisztus teste és lelke ugyanolyan címen léteztek kezdettől fogva az Ige személyében, és bár a halálban 
elváltak egymástól, mindegyikük megmaradt az Ige ugyanazon és egyetlen személyében (Damaszkuszi Szent 
János: F.o. 3,27). 

 

„Nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt” 
Krisztus halála igazi halál volt, amennyiben véget vetett 
földi emberi létének. De mivel teste megőrizte az 
egységet a Fiú személyével, az nem olyan porhüvely 
mint a többieké, mivel „az isteni erény megvédte 
Krisztus testét a felbomlástól” (Aquinói Szent Tamás S. 
Th. 3,51). Krisztusról ugyanakkor elmondható: „kitépték 
az élők földjéből” (Iz 53,8) és „testem is békében fog  

majd nyugodni. Nem adod lelkem a holtak országának, s 
nem hagyod, hogy szented meglássa a sírt” (Ap Csel 
2,26-27; vö. Zsolt 16,9-10). Erre a bizonyíték Jézus 
feltámadása „a harmadik napon” (1Kor 15,4; Lk 24,46; 
vö. Mt 12,40; Ján 2,1; Oz 6,2), mert azt tartották, hogy a 
bomlás jelei a negyedik naptól kezdve mutatkoznak (vö. 
Jn 11,39). 

 

„Eltemetkezve Krisztussal…” 
A keresztség, amelynek eredeti és teljes jele az alá-
merítés, hatásosan kifejezi a keresztény sírbaszállását, 
aki Krisztussal meghal a bűnnek, hogy új életre támad-
jon: „A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele 

együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya 
dicsőségéből feltámadt a halálból, úgy mi is új életre 
keljünk” (Róm 6,4; vö. Kol 2,12; Ef 5,26). 

 
 

„Jézus Krisztus alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül” 
 

„Jézus leszállt a föld alsó részeire, aki alászállt, az emelkedett fel” (Ef 4,9-10). Az apostoli hitvallás egyazon 
ágazatban jelenti ki Krisztus alászállását a poklokra és feltámadását a halottak közül a harmadik napon, mert 
húsvétjában ő a halál mélységéből fakasztotta fel az életet. 

A Te Fiad, Jézus Krisztus, 
aki feljövén az alvilágból 
az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, 
él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen. (MR Húsvéti virrasztás 18: Exultet.) 

 

Krisztus alászállt a poklokra 
Az Újszövetség gyakori állításai, melyek szerint Jézus 
„feltámadott a halálból” (ApCsel 3,15; Róm 8,11; 1Kor 
15,20), eleve feltételezik, hogy a feltámadásra való 
eljutás előtt a halottak honában volt (vö. Zsid 13,20). Ez 

az első értelmezése annak, amit az apostoli igehirdetés 
Jézus poklokra szállásának adott: Jézus megismerte a 
halált, mint minden ember, és eljutott hozzájuk lelkével 
a halottak honába. De ő úgy szállt le oda, mint Üdvözítő, 
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hirdetve az örömhírt azoknak a lelkeknek, akiket ott 
bebörtönözve talált (vö. 1Pt 3,18-19). 
A halottak honát, ahova a halott Krisztus alászállt, a 
Szentírás alvilágnak, pokolnak, Sheolnak és Hádésznak 
nevezi (vö. Fil 2,10; ApCsel 2,24; Jel 1,18), mert az 
ottlévők Isten látásától elzárva tengődnek (vö. Zsolt 6,6; 
88, 11-13). Ez volt a sorsa minden halottnak, várva a 
Megváltót, legyenek ők igazak vagy gonoszok (vö. Zsolt 
89,49; 1Sám 28,19; Ez 32,17-32). Ez nem azt akarja 
mondani, hogy ott az ő sorsuk ugyanaz volt, amint Jézus 
is a szegény Lázárról szóló példabeszédében azt 
mondotta, hogy Lázár „Ábrahám kebelére” jutott (vö. 
Lk 16,22-26). 
„Ott voltaképpen a szentek lelkei voltak, várva a szaba-
dítót Ábrahám kebelén, és Jézus Krisztus szabadította ki 
őket, amikor leszállt az alvilágba.” (Római Katekizmus 
1, 6,3) Jézus nem azért száll le a poklokra, hogy az 
elítélteket megszabadítsa (vö. Római Zsinat 745-ben: 
DS 587), vagy hogy szétrombolja az elítéltek alvilágát 
(vö. DS 1011, 1077), hanem, hogy az igazakat szabadí-

tsa ki, akik őelőtte éltek (vö: IV. Toledói Zsinat 625-
ben: DS 485; Mt 27,52-53). 
Az evangéliumot hirdették a halottaknak is (1Pét 4,6). 
Krisztus alászállása a poklokra az üdvösség evangélium-
hirdetésének teljességéhez tartozik. Krisztus messiási 
küldetésének az utolsó szakasza ez, időben sűrített ez a 
szakasz, de mérhetetlenül kiszélesedik abban a jelen-
tésében, hogy a megváltás műve minden korban és 
bármi helyen lévő emberre kiterjed, mert mindenki, aki 
elnyerte az üdvösséget, az a megváltásban részesedett. 
Krisztus tehát leszállt a halál mélységébe (vö. Mt 12,40) 
azért, hogy „a halottak meghallják az Isten Fia szavát, és 
meghallgatva azt, életük legyen (Jn 5,25). Jézus, „az élet 
fejedelme” (ApCsel 3,15) „megtörte annak hatalmát, a 
halál által, akinek a halál felett hatalma van, vagyis az 
ördögét, megszabadítva mindazokat, akiket a haláltól 
való félelem egész életükre rabszolgákká tett.” (Zsid 
2,14-15). A feltámadott Krisztus pedig „kezében tartja a 
halál és az alvilág kulcsát” (Jel 1,18), „Jézus nevére 
hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az 
alvilágban.” (Fil 2,10). 

A halott Krisztus, akinek lelke isteni személyével egyesült, ilyenképpen szállt le a halottak honába. Kitárta a 

mennyek kapuját azon igazak számára, akik eljövetele előtt éltek.  
  

„Harmadnapon feltámadott a halálból” 
 

„Mi azt az örömhírt hirdetjük nektek, amelyet Isten atyáinknak ígért és beteljesítette a mi javunkra, gyermekeinek 
javára: Feltámasztotta Jézust.” (ApCsel 13,32-33). Jézus feltámadása Krisztusba vetett hitünk igazságának csúcsa. 
Az első keresztény közösség, mint központi igazságot hitte és tapasztalta. A hagyomány úgy adta át, hogy ez 
alapvető igazság, ami az Újszövetség szent irataira támaszkodik, és úgy hirdették, mint a húsvéti misztérium 
lényeges elemét, a kereszthez hasonlatosan: 

Feltámadt Krisztus halottaiból, 
legyőzte halállal a halált, 
és a sírbanlévőknek életet ajándékozott. 
(Bizánci liturgia: húsvéti tropár) 

 

Történelmi és transzcendens esemény 
Krisztus feltámadásának misztériuma valóságos ese-
mény, amelynek történelmileg tapasztalt megnyilvá-
nulásai voltak, ahogy azt állítja az Újszövetségi 
Szentírás. Az 56. év körül Pál apostol már ezt tudta írni 
a korintusiaknak: „Elsősorban azt hagytam rátok, amit 
magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért az Írások 

szerint, eltemették és harmadnap feltámadt ismét az 
Írások szerint; megjelent Péternek, majd a tizen-
kettőnek” (1Kor 15,3-4). Az apostol itt a feltámadásról 

szóló élő hagyományról beszél, amit ő is megkapott a 
damaszkuszi úton történt megtérése után (vö. ApCsel 
9,3-18). 

 

Az üres sír 
„Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, 
feltámadott.” (Lk 24,5-6). A húsvéti események soroza-
tában az első elem az üres sír tapasztalata. Magában ez 
még nem közvetlen igazolása a feltámadásnak. Lehetett 
volna más magyarázatot is adni arra, hogy Krisztus teste 
hiányzott a sírból (vö. Jn 20,13; Mt 28,11-15). Mégis, az 
üres sír mindenki számára lényeges jelnek számított. 
Ennek a megtapasztalása a tanítványok részéről az első 
lépés volt a feltámadás tényének felismeréséhez. Ez 
történt előbb a szent asszonyokkal (vö. Lk 24,3.22-23), 

majd később Péterrel (vö. Lk 24,12). „A tanítvány, akit 
Jézus szeretett.” (Jn 20,2), állítja, hogy a sírba belépve 
üresen találta azt, a lepleket pedig „külön összehajtva” 
(Jn 20,6), erreföl „látta és hitt” (Jn 20,8). Mindez 
feltételezi, hogy amit ő észlelt, Jézus testének ott-nem-
létét, tekintettel az üres sír állapotára (vö. Jn 20,5-7), 
nem lehet emberi tevékenykedéssel megmagyarázni, és 
Jézus nem egyszerűen visszatért a földi életbe, mint az 
Lázár esetében történt (vö. Jn 11,44). 

 

A Feltámadott megjelenései 
Mária Magdolna és a szent asszonyok – akik Krisztus 
testének balzsamozását (vö. Mk 16,1; Lk 24,1) szerették 

volna befejezni, merthogy sietve temették el őt nagy-
péntek estéjén, tekintettel a szombat beálltára (vö. Jn 
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19,31.42) – voltak az elsők, akik találkoztak a 
Feltámadottal (vö. Mt 28,9-10; Jn 20,11-18). Így az 
asszonyok voltak az elsők, akik Krisztus feltámadását 
hírül vitték maguknak az apostoloknak (Lk 24,9-10). 
Ezután Jézus megjelent előbb Péternek, majd a 
tizenkettőnek (vö. 1Kor 15,5). Péter, aki arra kapott 
meghívást, hogy testvéreit megerősítse hitükben (vö. Lk 
22,31-32), előbb látta az Urat, és ez azért a tanúság-
tételért volt, amelyet a közösség jelentett ki: „Valóban 
föltámadott az Úr, és megjelent Simonnak” (Lk 24,34). 
Minden, ami csak ezen a húsvéti napon történt, elköte-
lezett minden apostolt – és különösképpen Pétert – egy 
új korszak építésében, amely Húsvét reggelével kezdő-
dött. Mint a Feltámadott tanúi, megmaradnak az Egyház 
alapköveinek. Az első keresztény közösség hite meg-
határozott emberek tanúságtételére alapoz, akik ismertek 
voltak a keresztények között, és többségben közöttük is 
éltek. „Krisztus feltámadásának” ezek a tanúi (vö. 
ApCsel 1,22) elsősorban Péter és a többi apostol, de nem 
csak ők; Pál nyíltan beszél több, mint ötszáz személyről, 
akiknek Jézus egy alkalommal megjelent, rajtuk kívül 
Jakabnak is és minden apostolnak (vö. 1Kor 15,4-8). 
A tanúságtételek tükrében lehetetlen úgy magyarázni 
Krisztus feltámadását, mint a fizikai renden kívül eső 
dolgot, és nem elismerni azt, mint történelmi eseményt. 
A tényekből az következik, hogy a tanítványok hitét 
kemény próbára tette Mesterük szenvedése és kereszt-
halála, amit ő maga előre közölt velük (vö. Lk 22,31-

32). A szenvedése által kiváltott megrázkódtatás olyan 
nagy volt a tanítványokban (mindegyikben vagy 
legalább is néhányban közülük), hogy a feltámadás 
hírében nem hittek azonnal. Távol attól, hogy a 
közösséget misztikus elragadtatásban ábrázolnák, az 
evangéliumok a tanítványokat úgy mutatják, mint akik 
megrendültek („szomorú arccal” Lk 24,17), és 
megrémültek (vö. Jn 20,19). Ezért nem is adtak hitelt a 
sírtól visszatérő szent asszonyok szavának, azokat „üres 
fecsegésnek tartották” (Lk 24,11). Amikor Jézus meg-
jelent a tizenegynek Húsvét estéjén, szemükre vetette 
„hitetlenségüket és szívük keménységét, mert nem hittek 
azoknak, akik látták őt feltámadottan” (Mk 16,14). 
Krisztus feltámadásának tényével szembesülve a tanít-
ványok még akkor is kételkedtek (vö. Lk 24,38), mert 
annyira hihetetlen dolognak tűnt előttük: azt gondolták, 
hogy kísértetet látnak (vö. Lk 24,39). „Örömükben még 
mindig nem mertek hinni és ámulatba estek.” (Lk 
24,41). Tamás is megismerte a kételkedésnek ezt a pró-
báját (vö. Jn 20,24-27), és még az utolsó megjelenéskor 
– amiről mint Galileában történtről emlékezik meg Máté 
– „voltak néhányan, akik kételkedtek” (Mt 28,17). 
Éppen ezért az a feltételezés, amely szerint a feltámadás 
voltaképpen az apostolok hitének (vagy hiszékenységé-
nek) az eredménye, megalapozatlan. Ellenkezőleg, a 
feltámadásban való hitük – az isteni kegyelem működése 
folytán – a feltámadott Krisztus valóságának közvetlen 
megtapasztalásából született.  

 

A feltámadott Krisztus emberségének állapota 
A feltámadott Krisztus közvetlen kapcsolatban állt 
tanítványaival, érintették őt (vö. Lk 24,39; Jn 20,27), 
együtt étkezett velük (vö. Lk 24,30; Jn 21,9), annak 
felismerésére szólította fel őket, hogy ő nem kísértet (vö. 
Lk 24,39), de ennél is inkább annak megértésére, hogy a 
feltámadott test, amiben előttük megjelent, ugyanaz mint 
amiben szenvedett és keresztre feszítették, mert 
szenvedésének jegyeit most is hordozza (vö. Lk 24,40). 
Ez a saját és valóságos teste ugyanakkor a dicsőséges 
test új tulajdonságait is viselte, mert nem volt már 
alávetve a térnek és időnek, megjelenni tudott úgy, ott és 
akkor, ahogy, ahol és amikor csak akart (vö. Mt 28,9, 
16-17; Lk 24,15, 36; Jn 20,14.19.26), mert embersége 
már nem kötődött a földhöz, hanem már az Atya isteni 
uralma alatt állt (vö. Jn 20,17). Éppen ezért a 
feltámadott Jézus megjelenésében is teljesen szabad 
volt, úgy jelent meg, ahogy akarta, akár a kertésznek 

vélt alakjában, akár elváltozott alakban, tanítványai 
számára ismerős alakban, pontosabban azért, hogy 
hitüket felébressze (vö. Jn 20,14, 16; 21,4.7). 
Krisztus feltámadása nem a földi életbe való visszatérés 
volt, ahogy azoknak feltámadása ilyen volt, akiket ő 
Húsvét előtt életre keltett, mint a Jairus lányáé, a naimi 
ifjúé vagy Lázáré. Ezek csodatételek voltak, és azok a 
személyek, akiken a csoda megtörtént Jézus hatalma 
folytán –, visszatértek a megszokott földi életbe. Egykor 
aztán újból meg kellett halniuk. Krisztus feltámadása 
lényegében különböző. Feltámadott testében a halál 
állapotából ő egy másik életbe lépett át, túl az időn és túl 
a téren. A feltámadásban Jézus teste betelt a Szentlélek 
hatalmával; részese lett az isteni életnek a megdicsőülés 
állapotában, úgy, hogy Szent Pál apostol elmondhatta 
Krisztusról: ő „a mennyei ember” (vö. 1Kor 15,35-50). 

 

A feltámadás mint transzcendentális esemény 
„Ó áldott éjszaka – hirdeti a húsvéti „Exultet” éneke –, 
egyedül te voltál méltó arra, hogy ismerd az órát, amikor 
Krisztus a halottak közül életre támadt!” Magának a 
feltámadás eseményének senki sem volt szemtanúja és 
azt egyetlen evangélista sem írja le. Senki sem tudja 
elmondani, hogy fizikailag hogyan történhetett. Még-
inkább felfoghatatlan az érzékek számára annak benső 
lényege, a másik életbe való átmenet. A történelmi 
esemény megragadható az üres sír jelén, vagy annak 

tényén keresztül, hogy az apostolok valóságosan 
találkoztak a feltámadott Krisztussal. A feltámadás nem 
éri be kevesebbel, mint azzal, hogy túllépi és meg-
haladja a történelmet – a hit misztériumának szívében. 
Ennek következtében a feltámadott Krisztus nem tárja 
fel magát a világnak, hanem csak a tanítványainak (vö. 
Jn 14,22), „azoknak, akik vele jöttek fel Galileából 
Jeruzsálembe”, akik „most tanúskodnak mellette a nép 
előtt” (ApCsel 13,31). 
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A SZENTLÉLEK CSODÁI 
6. rész 

IGEN AZ ÉLETRE: Magyarországon száz éve telepedtek le a szaléziak 
 

A Szentlélek Isten legnagyobb ajándéka az emberiségnek, 
vagyis irántunk való szeretetének legfőbb bizonyítéka. Ez a 
szeretet abban az igen-ben fejeződik ki, amelyet Isten min-
den teremtményének életére kimond. Ez az „IGEN AZ 
ÉLETRE” a Názáreti Jézusban és a feltámadás által a 
gonosz felett szerzett győzelmében ölt teljes alakot. Ő 
keresztje és feltámadása által legyőzte a halált, így Általa 
megszülethettünk az istengyermeki életre a Szeretet Orszá-
gában. Keresztségünk által királyok, próféták és papok 
lettünk. Ez a mi küldetésünk és méltóságunk.  
Lehet-e igazi boldogság Isten nélkül? A tapasztalat azt 
mutatja, hogy az ember nem azért boldog, mert elvárásai 
teljesülnek, és anyagi szükségleteit is kielégíti. Az ember 
szívét igazában csak az az öröm tudja betölteni, amelyet 
Isten ad: az embernek ugyanis határtalan örömre van 
szüksége. A mindennapok gondjai és nehézségei sem 
képesek kioltani azt az örömöt, amely az Istennel való 
barátságból származik. Isten nem csak a személyes 
boldogságra irányuló tervünk része akar lenni. Ő nem csak 
olyankor akar „beugrani”, amikor éppen szükségünk van 
Rá. Boldogok csak akkor lehetünk, amikor mi válunk az Ő 
tervének a részévé, mert az Ő tervében benne van, hogy 
boldogok legyünk. Választott nemzetség, királyi papság, 
szent nemzet és az Ő megváltott népe vagyunk, „hogy 
annak dicsőségét hirdessük, Aki a sötétségből meghívott 
bennünket csodálatos világosságára.” (1Pét 2,9) 
 

Tény, hogy a rossz, ami velünk történik, gyakran össze-
függésben van az ördögnek és az ő alattvalóinak, a gonosz 
lelkeknek a ténykedéseivel. Miközben Isten győzelméért 
imádkozunk, kell, hogy tudjunk hinni Isten gyermekeinek 
tekintélyében (azaz a mienkben), amelyet a bérmálás 
szentségében mindannyian megkaptunk. Ugyanazt az erőt 
kaptuk, mint az apostolok! A szervezett sátáni országgal 
szemben a szervezett isteni ország tud csak hatékonyan 
fellépni. (A rosszal szemben a jóság, a szeretet.) 
Kovászként kell „belemenni” a világba, vagyis a Szentlélek 
segítségével megkíséreljük, hogy a világot és MINDEN 
EMBERT az Atya szemével nézzünk és az Atya szívével 
szeressünk. Abból látható, hogy ki az úr bennünk és a 
környezetünkben, hogy az életünkben láthatók-e a 
Szentlélek gyümölcsei (Gal 5,22-23). A Szentlélek 
gyümölcsei Isten jellemzői, amelyeket bennünk is ki akar 
fejleszteni. Győzni akkor tudunk, ha szüntelenül ellen-
állunk a rossznak és emellett, ahogyan Szent Pál mondja, 
„könyörögve és imákat mondva” szüntelenül együtt-
működünk a Szentlélekkel. A gonoszt nem hatja meg a mi 
buzgóságunk és külsőségekben megnyilvánuló vallásos-
ságunk, ellene csak a teljesen Istennek odaszánt élet és a 
Szentlélekkel való imádságos együttműködés hatékony. 
Nem az Istennek szentelt életekre – a papokra és szerze-
tesekre – gondol itt a szerző Szentatya. Hogy Krisztushoz 
fordulhassunk, először is el kell fordulnunk önmagunktól, 
az önzőségünktől, és el kell fordulni hamis istenképünktől 

(ha egy bosszúálló, teljesítmény-centrikus istenségben 
hiszünk), mert ezzel ellentétben – Isten a Szeretet. 
 

Szent Pál világosan kimondja, hogy aki az Úrral egyesül, 
egy lélek vele (1Kor 6,17). Amennyiben reggel imában 
egyesülünk a Szentlélekben az Úrral – ami különösen 
erőteljes, amennyiben a napot az Eucharisztiával kezdjük –
, tudatában kell lennünk annak, hogy az Úr nem szakítja 
meg a közösséget velünk a nap folyamán. Hogy a mi 
figyelmünk viszonozhassa az Ő jelenlétét; hogy átadjuk 
magunkat Isten akaratának, annyit jelent, mint hallgatni a 
Lélek hangjára és megfelelő módon válaszolni rá. A 
sugalmazás azt jelenti, hogy Isten megérinti az ember 
szívét. A megigazulás nem egy jogi aktushoz hasonlít, 
amelyben Isten igaznak tekint, bár az ember bűnös. Nem. 
Hanem Isten szeretete átalakít, újjáteremt. Újjászüli az 
embert. Pál apostol ezt írja: „Megtisztultunk, megigazul-
tunk, megszentelődtünk. (1Kor 6,11); „Aki Krisztusban 
van, új teremtmény” (2Kor 5,17). A megújult ember gyü-
mölcsei a jó cselekedetek, a szeretet. 
 

A Szentlélek különleges kegyelme által az ember képes az 
Isten üzenetét emberi szavakba, tettekbe önteni. Isten 
minden népben, minden nemzedékben, minden lehetséges 
foglalkozásban támaszt ilyen embereket. Van belőlük az 
egészségesek és a betegek, a gazdagok és a szegények 
között. Mindannyiukban az a közös, hogy áldottak az által, 
amit ajándékba kaptak. Áldottnak lenni az evangéliumi 
kritériumok szerint annyit jelent, mint képesnek lenni 
szívből szeretni Istent és az embertársakat. Senki sem 
születik így, hanem ez olyan valami, ami bennük és 
bennünk, a Lélek segítségével fejlődik ki. Ez olyan valami, 
ez olyan erő, amire törekednünk kell. Ez Isten ajándéka az 
Őt figyelő és szolgáló embernek. Ez az embernek az az 
állapota, amelyben teljesen boldognak érzi magát. Ezért 
van, hogy az Egyház azokat a tagjait, akik kiemelkedően és 
hősiesen gyakorolták életükben a szeretet-parancsot, bol-
doggá és szentté avatja. Ha elmondhatjuk azt, hogy – 
„szüntelenül szeretem Istent és a felebarátaimat!” termé-
szetesen személyválogatás nélkül –, akkor tudhatjuk, hogy 
nagyon is jó úton vagyunk. A szentek élete bizonyítja, 
hogy Krisztus keresztjében, az odaajándékozott szeretet-
ben, lemondva önmaguk birtoklásáról, találták meg azt a 
mély nyugalmat, erőt, örömet, amely az emberek iránti 
nagylelkű odaadás forrása.  
Bosco Szent János, ismertebb nevén, Don Bosco – ez a 
rendkívüli ember, akit Isten a tizenkilencedik század 
forradalmainak időszakában ajándékozott az Egyháznak –, 
1815. augusztus 16-án, egy Torino melletti szegény tanyán, 
Becchiben született. Itt, Occhiena Margit asszony özve-
gyen nevelte árván maradt fiait. Az édesapa halála után 
olyan szegények lettek, hogy a kis János csak 1830-ban 
kezdett rendszeresen iskolába járni, addig kemény fizikai 
munkát végzett, hogy a családjának segítsen. Különleges 
szorgalmával igen hamar behozta hátrányát. Az édesanya 
mélyen vallásos, dolgos, nagyszerű asszony volt. Nevelési 
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módszere igen nagy szerepet játszott 
abban, hogy János később sokak 
atyja lehetett. Margit mama a 
gyermekeit kicsi koruktól arra 
nevelte, hogy mindig Isten jelen-
létében járjanak. Ugyanakkor állan-
dóan a jótettekre sarkalta őket.  
Már igen korán kitűntek a gyermek 
János rendkívüli képességei: kima-
gasló emlékezőképessége, átlagon 

felüli testi ereje és különleges kézügyessége. Kilenc évesen 
a Szentlélek által egy különleges álmot látott, amelyben azt 
a parancsot kapta: „Állj a fiúk élére!” E mondat jelentését, 
mely egész életét meghatározta, csak később értette meg. 
Bosco Szent János másik híres álma az Egyház 
küzdelméről és győzelméről szól, amelyet 1862. május 30-
án álmodott Torinóban: Az Egyház hatalmas hajóját a 
Szentatya kapitányként kormányozza a nyílt, viharos 
vizeken. Kisebb, baráti hajók veszik körül, amelyek 
hősiesen védelmezik. A vihar egyre jobban korbácsolja a 
flottát és az ellenség is harcba száll az Egyházzal szemben. 
A pápa két hatalmas oszlop felé kormányozza a hajót, az 
egyik „Auxilium chistianorum”, a még hatalmasabb pedig 
„a Salus credentium” nevű. Sok küzdelem után a két oszlop 
között az Egyház hajója horgonyt tud vetni. Don Bosco 
magyarázata szerint – az álom alapján -két óriási segítsége 
van a keresztényeknek: a Szent Eucharisztia gyakori 
vételre és az Istenanya tisztelete. 
Gimnáziumi évei alatt nem volt olyan munka, amelyet el 
ne vállalt volna – ennek nagy hasznát vette, amikor már 
gyerekek serege vette körül –, hogy keressen további 
tanulmányainak költségeire. Két torinói szent volt rá nagy 
hatással: Cottolengo Benedek, aki mérhetetlen hitével 
hatalmas művet alkotott, és az ismert gyóntató, a szegé-
nyek lelkipásztora Cafasso József, aki a lelkipásztori 
tevékenységre készítette fel őt. János, mint pap, a börtön-
ben lévő rabok, a betegek és a szegények lelki gondozását 
végezte, s ekkor döbbenten tapasztalta meg, hogy milyen 
sok fiú van a városban család és otthon nélkül, elhagyatva. 
Don Bosco 1841-től kezdte tanítani, képezni az elhagya-
tottakat. Nemsokára olyan sok fiatal gyűlt össze az „orató-
riumban” (=kis imaház), hogy házat kellett nekik találnia.  
Az emberek többsége nem értette varázslatos lényét és a 
„fiatal szívek feletti hatalmát”, mert a Szentlélek segítségé-
vel a rábízottak lelkében úgy olvasott, mint egy könyvben. 
Az is lelki kiváltságai közé tartozott, hogy jó előre tudta az 
emberek halálának időpontját. Látta a jövőt, és a Lélek 
által oly hatalmas szeretet és öröm sugárzott belőle, hogy 
az utcagyerekek lesték minden kívánságát. Tréfás, vidám 
természetére jellemző volt, hogy nem egyszer trükkökkel, 
bűvészkedéssel, humoros játékkal hívta fel a gyerekek 
figyelmét magára, így ők lelkesen követték őt a templomba 
rózsafűzért imádkozni, vagy meghallgatni az Isten dolgai-
ról szóló beszédeit (így lett hát a bűvészek védőszentje).  
 

Ugyanakkor sokan nézték rossz szemmel, irigyen; gyakran 
jelentették fel, még rendőri felügyelet alatt is állt, sőt 1848-
ban valaki rálőtt, amikor tanított. 1850 körül, amikor már 
többször is az életére törtek, titokzatos védelmet kapott. 
Hiteles leírások szerint éveken keresztül a legnehezebb 
pillanatokban mindig megjelent mellette egy hatalmas, 

szürke farkaskutya, amely – Don Bosco csak Szürkének 
hívta –, a szent életét többször is megmentette. 
 

1845-ben, a nagy kolerajárvány idején, már tanítványaival 
együtt ápolták a betegeket. 1846-tól Margit mama is 
hozzáköltözött, hogy a nagyszámú gyereksereg ellátásában 
a segítségére legyen, így egészen a haláláig az összes fiú 
édesanyja lett. Olyan sokan keresték fel Don Boscot és 
lettek társai a segítő szolgálatban, hogy 1851-ben lerakták 
az első Szalézi Szent Ferenc templom alapkövét. Az első 
növendéket 1857-ben szentelték pappá, akit továbbiak 
követtek. Még Don Bosco életében 2500 pap került ki az 
intézetből! Hogy ez a nagy mű fennmaradjon az utókor 
számára, 1859-ben megalapította (Szalézi Szent Ferenc 
iránti tiszteletből) a Szalézi Szent Ferenc Társulatot. Az 
oratóriumból éjszakai szállás, később iskola, majd 
iskolarendszer fejlődött, amelyhez műhelyek is tartoztak, 
hogy a fiatalok mesterséget is tanuljanak, s akik az ő keze 
alól kikerültek, becsületes munkásemberként élhessenek.  
1872-ben megalakult a rend női ága, a Szalézi Nővérek. A 
Szentatya kérésére Bosco Szent János saját életéről és a 
gyermekek nevelésével kapcsolatban könyveket írt. A 
Segítő Szűz Mária Bazilikát Torinóban csak Isten iránti 
mérhetetlen bizalmával építhette fel, hiszen ő maga nagyon 
szegény volt, ugyanis semmiféle jövedelemmel nem ren-
delkezett: övéivel együtt, mint az ég madarai, alamizsnából 
éltek. A Szentlélek által számtalan csoda történt Bosco 
Szent János közreműködésével. Például szentté avatási 
perében, Cais gróf tanúsága szerint, Bosco János közben-
járó imájának hatására meggyógyult egy fogyatékos kis-
leány, aki nem tudott járni és beszélni sem. A gróf a csodát 
látva lépett be a szaléziekhez. 
 

A szalézi rend hihetetlen gyorsasággal terjedt el szerte a 
világon. Először 1875-ben Dél-Amerikában kezdett a rend 
missziós tevékenységet. 1888-ban a szaléziaknak már 250 
háza volt, 130.000 növendékkel, szerte a világban. Ma-
gyarországon éppen száz éve telepedtek le. Az idén ha-
zánkban a centenárium alkalmából a szaléziak nagy ünnep-
ségeket rendeznek. 
 

Bosco Szent János élete utolsó éveiben nagyon sokat szen-
vedett, de még így is dolgozott, országról országra járt, tá-
mogatást gyűjtve rendjének. Tevékeny, boldog életét – 
amelyben oly kevés időt hagyott tétlenül, s oly sok jót tett a 
kicsinyekért – 1888. január 31-én fejezte be Torinóban. 
Halálakor az arcán tökéletes béke tükröződött: a Jó Pásztor 
karjaiba vette és hazavitte. XI. Pius pápa, aki szentté avatta 
Bosco János áldozópapot (1930), így nyilatkozott róla: „Az 
ő életében természetesek voltak a természetfeletti dolgok, s 
ami másnál szokatlan, az nála a Lélek által megszokott 
volt.”  
 

Ha Bosco Szent Jánoshoz hasonlóan engedelmeskedünk 
Isten szavának, akkor be tudunk telni Isten szeretetével a 
Szentlélek által, és így tud túlcsordulni a szívünkből a 
szeretet – a Lélek által – a felebarátra. Amikor teret enge-
dünk Isten szeretetének, hasonlóvá válunk hozzá, részesei 
leszünk magának a Szeretetnek. Az Ő szeretetére való 
megnyílás azt jelenti, hogy hagyjuk, Ő éljen bennünk és 
vezessen minket, hogy Vele és Benne szeressünk, és úgy 
szeressünk, mint Ő. Hitünk csak így válik valóban tevé-
kennyé a szeretetben (Gal 5,6), és Ő így fog bennünk 
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HHIIRRDDEETTÉÉSSEEIINNKK  
 

NAGYHETI SZERTARTÁSOK 

• Nagycsütörtök utolsó vacsora emléke, virrasztás: Dunaharaszti nagytemplom 17 óra,   
• Dunaharaszti Liget 18 óra 30 perc, Taksony 18 óra 30 perc 
• Nagypéntek Jézus halála, passió: Dunaharaszti nagytemplom 17 óra, Dunaharaszti Liget 18 

óra 30 perc, Taksony 18 óra 30 perc; Keresztút a Kálvária dombon 21 órakor 
• Nagyszombat vigília szertartás kezdete: Dunaharaszti nagytemplom 16 óra, Dunaharaszti 

Liget 18 óra, Taksony 20 óra; Feltámadási körmenet kb.2 órával a szertartások kezdete után 
• Szentségimádás: Dunaharaszti nagytemplom nagypénteken reggel ½ 8 órától 
• Taksonyban Nagyszombati szentsír látogatás: reggel ½ 9 órától 
• Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn ünnepi szentmiserendet tartunk 
• Húsvétvasárnap 16 órakor görög katolikus szentmise a Ligeten 
 

A második jegyestanfolyam április 11-én, csütörtökön 19 órakor kezdődik a Dunaharaszti Fő úti plébánián. 
Azok a jegyespárok, akik ebben az évben szeretnének esküdni templomunkban, kérjük, hogy jelentkezzenek (ez 
mind a taksonyi, mind a dunaharaszti jegyesekre vonatkozik). 
 

A Taksonyi Egyházközség új Képviselőtestületének eskütétele április 7-én, vasárnap a ½ 9 órai szentmise 
keretében lesz 
 

A Kálvária Kápolnában minden hónap második vasárnapján délután 4 órakor tartunk szentmisét. 
 

Gyermekszentmise minden hónap harmadik vasárnapján délután 4 órakor (áprilisban a ligeti templomban, 
májusban a taksonyiban) 
 

Görög katolikus szentmise minden hónap utolsó vasárnapján van délután 4 órakor a ligeti templomban 
 

Bibliaóra minden második szerdán este 6 órakor a Dunaharaszti nagyplébánián (a következő április 3-án) 
 

Felnőtt hittan minden második szerdán este 6 órakor a Dunaharaszti nagyplébánián (a következő április 10-
én). Felkészítés keresztelésre, gyónásra, áldozásra, a keresztény életre. 
 

Egyházközségi bál a Dunaharaszti Művelődési Házban április 27-én, szombaton este 6 órai kezdettel 
 

Bérmálás május 12-én délután 4 órakor a Dunaharaszti nagytemplomban 
 

Nepomuki Szent János ünnep május 18-án, szombaton délután 5 órakor 
 

Pünkösdhétfői családi nap a Dunaharaszti Főplébánián május 20-án 
 

Pünkösdhétfői koncert a Taksonyi templomban május 20-án délután 
 

maradni (1Jn 4,12), hiszen Jézus nem azért jött el és halt 
meg, hogy boldogan, csak magunkkal törődve éljünk, s 
megmutassuk a világnak, milyen elégedettek vagyunk. 
Azért jött, hogy példát adjon, s mi a nyomába lépjünk. Az 
Egyház magatartásán nem más, mint Isten hírneve áll vagy 
bukik. A világ szeme van rajtunk, mégis milyen gyakran 
ejtünk foltot ezen a hírnéven! Bírálóink kárörömmel 
hibáztatják Istent a követői által elkövetett hibákért.  
 

A kegyelem üzenetének közvetítőjeként, mi keresztények 
mihez kezdhetünk hitünkkel ebben a sokszínű világban a 
legváltozatosabb élethelyzetekben? Nekünk is szükségünk 
van, akárcsak Don Bosconak, a Szentlélekre –, a mi 
személyes Pünkösdünkre, amely nem egyszeri esemény –, 
hogy igent mondjunk Isten hívásának. Merjünk IGENT 
MONDANI AZ ÉLETRE! Igent mondani, mint Bosco 

Szent János. A hit által fel tudjuk ismerni azokat az 
ajándékokat, amelyeket a jó és a nagylelkű Isten ránk bíz; a 
szeretet pedig gyümölcsözteti ezeket (Mt 25, 14-30). Nem 
azért kapjuk a Szentlelket, hogy „kicsit jobbak legyünk”, 
hanem hogy „életünk legyen és bőségben legyen!” „A 
keresztény üzenet” – mondja XVI. Benedek pápa – „nem 
információ, hanem performáció!” úgy lehetséges együtt-
érezni a felebaráttal, a szenvedővel, ha szavainkat tettekre 
is váltjuk! Bosco Szent János olyan keresetlen egyszerű-
séggel élte mindezt, hogy óhatatlanul is kívánatossá tette a 
keresztény életformát. Szeretnénk mi is így élni, Isten 
közelében. Hiszünk abban, hogy a Szentlélek vezeti az 
Egyházat, a leköszönő és az új pápát, közösségeinket és 
saját életünket! 

Tóth Marianna 
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XXVVII..  BBEENNEEDDEEKK  PPÁÁPPAA    

éélleettee  ééss  mmuunnkkáássssáággáánnaakk  jjeelleennttőőssééggee  
 
Február 10-én, a Lourdes-i Boldogasszony emléknapján – e nap a betegek 
világnapja is – váratlan hír érkezett a Vatikánból: XVI. Benedek pápa lemon-
dott tisztségéről. Sok hívő nem tudja azt elképzelni, hogy ez lehetséges, 
hiszen ahhoz szoktunk, hogy a pápa élete végéig pápa marad.1 
XVI. Benedek pápa korából fakadó korlátait felismerve, rosszabbodó egész-
ségi állapotára és fogyatkozó erejére hivatkozva jelentette be lemondását. 
Nagy bátorság, elszántság és alázat kísérte bejelentését.  Ugyanúgy nagy 
bátorság volt az is, ahogy II. János Pál a világ előtt vállalta fel betegségét, 
szenvedését haláláig. Mindkét pápa megmutatta számunkra, mit jelent 
keresni és megtalálni Istent nap mint nap, még a legszélsőségesebb hely-
zetekben is.2 
 
Az alábbiakban szeretném bemutatni Benedek pápa életútját és munkásságát.  
XVI. Benedek pápa, Josepf Alois Ratzinger néven látta meg a napvilágot 
1927. április 19-én, a bajorországi Marktl am Inn városában, nagyszombat 
napján. Életrajzában a következőképpen tesz említést erről: „(…) a következő 

reggelen az éppen akkor megszentelt vízzel kereszteltek meg, abban az időben 

ugyanis még délelőtt ünnepelték ’húsvét éjszakáját’. Egész életemre 

meghatározó jelentőségű eseménynek tartom, hogy az újonnan szentelt víz 

első kereszteltje lehettem…”
3  

1945-ben a II. világháború végén lépett be bátyjával a szemináriumba. 1951. 
június 29-én szentelték pappá. Június 29-én ünnepeljük Egyházunk két 
oszlopát, Szent Péter és Szent Pál apostolokat. De ki tudhatta még akkoriban, 
hogy ez a nap kihat majd életére, hogy ő lesz majd Szent Péter utóda?   
Professzori kinevezését követően a bonni, a münsteri majd a híres tübingeni 
egyetemen tanított. Regensburgban tanszéket alapított, amit Ratzinger-
iskolaként is emlegetnek. 1977-ben München érseke lett, és még ugyanebben 
az évben VI. Pál pápa, június 27-én, bíborossá nevezte ki. 1981-ben II. János 
Pál pápa az egyházi tanítóhivatal, vagyis a Hittani Kongregáció prefektusává 
tette meg. Rá egy évre – e szolgálata miatt – müncheni érseki tisztségről 
lemondott. 2002-től, pápává választásáig ő volt a bíborosi kollégium dékánja 
is. Mint ismert, minden más bíborosnál közelebb állt II. János Pál pápához. 
Dékáni hivatalából kifolyólag ő lett a Vatikán legmagasabb tisztségű embere a 
sede vacante

4
 időszakában.  2005. április 8-án Ratzinger bíboros celebrálta II. 

János Pál pápa temetési szentmiséjét, majd ő vezette a konklávé megnyitását 
is.  
2005. április 19-én pápává választották, április 24-én beiktatták. Az egyházfők 
sorában a 265. és a nyolcadik német pápa. Szentatyaként Nursai Szent 
Benedek rendalapítóra, Európa védőszentjére tekintve választotta a Benedek 
nevet, példaképének pedig XV. Benedek pápát tekinti, akit a béke pápájának 
is neveztek.  
 

XVI. Benedek, pápai primiciáján5 a II. Vatikáni Zsinat döntéseire hívta fel az Egyház figyelmét és leszögezte, hogy II. 
János Pál pápa irányvonalát kívánja folytatni.  
Pápai címere hasonlít érseki címerére. A medve Freising városának címeréből ered, a koronázott mór férfifej a müncheni-
freising-i érsekség címeréből származik. A címerpajzs alsó részében egy Jakab kagyló szerepel, melyet a zarándokok 
viselnek. A kagyló a regensburgi St. Jacob kolostor címerében található, ahol XVI. Benedek pápa korábban pap volt.  

                                                 
1 Az egyháztörténelem során csupán öt pápa mondott le tisztségéről: IX. Benedek (1045); VI. Gergely (1046); V. Szent 
Celesztin (1294); XII. Gergely (1415) és XVI. Benedek (2013).  
2 Vö.: http://www.magyarkurir.hu/hirek/lombardi-21-szazad-mindket-papaja-nagy-batorsaggal-birt 
3 Joseph Ratzinger: Életutam (XVI. Benedek pápa önéletírása) Szent István Társulat 2005.    
4 A sede vacante kifejezés arra az időszakra utal, amely az uralkodó pápa halála és utóda megválasztása között telik el. 
5 primícia: első szentmise 

XVI. Benedek pápai jelmondata 

COOPERATORES VERITATIS 

(az igazság munkatársai) 

3Jn 1,8 alapján 
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XVI. Benedek pápa és Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires érseke 

XVI. Benedek pápa a konzervatív teológia híve, emiatt hang-
súlyozza és támogatja a cölibátust. Ellenzi a mesterséges szüle-
tésszabályozást, az abortuszt és az eutanáziát. Nem az elvont 
filozófiai eszmékből és etikai kérdésekből vezeti le a 
kereszténységet, hanem a Krisztussal való találkozásból.6 
Péteri szolgálata alatt több művet írt a hívek számára.  A názáreti 

Jézus című trilógiájában érződik az apostoli lelkület, amellyel a 
Szentatya Jézus üzenetét, tanítását hűen, lelkesen adja tovább. 
Nem csak tudományosan kutatja Jézus életét, hanem úgy inter-
pretálja, mint saját meggyőződését abban, hogy az evangéliumok 
egy olyan személyiséget nyilatkoztatnak ki számunkra, amelyek 
méltók a hitre és a követésre. Kitér többek között Szűz Mária 
szüzességének misztériumára és Szent József apai szerepére is.  
Enciklikái7 közül kiemelkedőek a Deus caritas est (Isten a 
szeretet) és a Spe salvi (A keresztény reményről) címűek. A 
Megváltó új távlatokat, új célokat nyújt nekünk, mert szeret 
minket, és ha szeretetében élünk, – ahogyan a tanítványok is éltek 
–, Istenben élünk és ő mibennünk. Így valósul meg közöttünk a 

tökéletes keresztény szeretet. Írásával a szeretet mára megkopott fogalmára és eredeti jelentésére kívánja ráirányítani a 
hívek figyelmét, vagyis hogyan valósul meg az emberben Isten belső szeretetkapcsolata, és a felebarátaink iránti szeretetet 
hogyan gyakorolhatjuk. Szent Pál rómaiakhoz írt levele (8,24) adta az indíttatást ahhoz, hogy a keresztény reményről 
írjon. Keresztényként részesültünk a megváltás kegyelmében, de annak teljes hatása az örök dicsőségben és a testi 
feltámadásban fog kiteljesedni, melyet reménykedve kell várnunk. A remény olyan kiút a jelenkor hitbeli válságából, ami 
átalakítja az embert és bizonyosságot ad neki, hogy élete „nem a semmi felé” tart.   
A szeretet és a remény mellett a legfontosabb a hit. XVI. Benedek pápa még 2012. október 11-én hirdette meg a Hit évét. 
Jézus Krisztus az Atya fia sem jött volna el hozzánk, ha nem hinne bennünk: az emberiség képes a jóra, képes megérteni a 
szeretetet és képes oda felnőni, hogy Isten társa legyen. Mi ezért hálával tartozunk Neki, és viszonoznunk kell szeretetét, 
úgy ahogy leginkább tőlünk telik.  

Horváth Péter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Vö.: http://www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-biboros-homiiaja-xvi-benedek-papa-pontifikatusaert-mondott-szentmisen 
7 enciklika: a pápának egy meghatározott témát feldolgozó körlevele, amelyet a világ püspökeihez és rajtuk keresztül 
a papsághoz, valamint a hívekhez, sőt gyakran minden jóakaratú emberhez intéz.  

Istenünk, örök Pásztorunk! 

Te hívtad meg XVI. Benedek pápát 

Szent Péter hajójának kormányzására. 

Köszönjük, hogy bölcsességgel 

És alázatos lélekkel viselte gondját 

A rábízottaknak. 

Szolgálata befejeztével add meg neki 

Az Igazság munkatársainak megígért békét 

És szabadságot. 

Köszönjük Urunk, hogy kiárasztottad Szentlelkedet 

Az Egyház bíborosaira, 

Hogy örök Igédre figyelő szívvel 

Megválasztották Róma új püspökét, 

Akit a Te szereteted ajándékozott nekünk 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Ámen 
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HHaabbeemmuuss  ppaappaamm……  
  

  IIsstteenn  áállddjjaa  FFeerreenncc  ppááppáánnkkaatt!!  
 
„Jó estét, fivéreim és nővéreim! 

Tudjátok, ennek a konklávénak az volt a köteles-

sége, hogy új püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, 

hogy bíboros testvéreim majdnem a világ végére 

mentek érte... de itt vagyunk. Köszönöm nektek a 

fogadtatást. Róma egyházmegyének már van püs-

pöke: köszönöm! Mindenekelőtt szeretnék imát 

mondani visszavonult püspökünkért, XVI. Bene-

dekért. Imádkozzunk mindannyian érte, hogy az Úr 

megáldja, és a Madonna oltalmazza őt. 

És most kezdjük meg ezt az utat: a püspök és a 

nép. A római egyháznak ez az az útja, amely 

minden egyház irgalmasságát uralja. Ez a testvéri-

ségnek, a szeretetnek, az egymás iránti bizalmunknak az útja. Továbbra is önmagunkért imádkozunk: egyikünk a 

másikért. Imádkozunk az egész világért, hogy létezzék a nagy testvériség. Azt kívánom nektek, hogy az Egyháznak ez 

az útja – amelyet ma kezdünk meg, és amelynek során az én, itt jelenlévő vikárius bíborosom fog segíteni nekem – 

gyümölcsöző legyen e nagyon szép város evangelizációja számára. Most pedig szeretnék áldást osztani, de előtte egy 

szívességre kérlek benneteket. Mielőtt a püspök megáldaná a népet, én arra kérlek benneteket, imádkozzatok 

Istenhez,  hogy áldjon meg engem: a nép imája, azé a népé, amely áldását kéri püspökére. Csendben mondjuk el ezt 

az imátokat értem.” 
(Ferenc pápa üdvözlete a Szent Péter-bazilika erkélyéről, forrás: Vatikáni Rádió honlapja) 

 
 

* * *  
 

 Jorge Mario Bergoglio SJ argentin bíborost választotta meg a 
pápaválasztó konklávé a Római Katolikus Egyház új vezetőjének 
2013. március 13-án. Szerda este 7 óra 6 perckor szállt fel a fehér 
füst a Sixtus-kápolna kéményéből, majd megszólaltak először a 
Szent Péter-bazilika, később egész Róma harangjai is. A Szent 
Péter téren több ezer ember köszöntötte éljenzéssel az erkélyre 
kilépő Ferenc pápát, aki mindezt mérhetetlen szelídséggel és 
szerénységgel fogadta. 
 

Ferenc pápa 1936. december 17-én született Buenos Airesben, a 
negyvenmilliós Argentína fővárosában. Öten voltak testvérek egy áttelepült olasz, vasutas családban. Vegyésznek 
készült, de végül a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban lépett be a jezsuita rendbe, 
ahol tanulmányai után novícius mester, teológia professzor, egyetemi rektor lett, miközben környezetének ismert 
lelki vezetőjévé vált. Filozófiából szerzett doktorátust a San José egyetemen. 1964-65 között irodalmat és 

pszichológiát tanított Santa Fében.  
1969-ben szentelték pappá, 1973-tól hat évig volt a 
jezsuiták tartományfőnöke. Életének ez egy nehéz 
időszaka volt, hiszen az argentínai katonai diktatúra 
(1976-1983) időszakában kellett összetartania a 
szerzetesrendet. 1980-tól 1986-ig volt a San Miguel-i 
szeminárium rektora, doktori értekezését viszont Német-
országban készítette el, majd később visszatért a szülő-
földjére hogy gyóntatóként és szellemi vezetőként 
szolgáljon Córdobában.  
A diktatúra bukása után, egy meghasonlott, szétesett 
társadalomban dolgozott a kiengesztelődésért és meg-
békélésért. Az argentin püspöki kar elnökeként ő nevéhez 
kapcsolódik a nemzeti megbékélést kérő bocsánatkérés 
mindazért, ahol az egyház nem állt ki az üldözöttekért. 
1998-ban lett Buenos Aires érseke, majd 2001-ben 
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nevezte ki bíborossá II. János Pál pápa; három vatikáni kongregációnak is tagja és 2005 óta az Argentin Püspöki 
Konferencia elnöke. Érdekességképpen: ő a helyi keleti rítusú egyház püspöke is. 
 

Jorge Mario Bergoglio nagyon népszerű Argentínában, ahol küzdött a társadalmi igazságtalanságok ellen, határo-
zottan kiállt a szegények mellett, együttérzést mutatott az AIDS-betegekkel. Közel áll a Comunione e Liberazione 
lelkiségi mozgalomhoz, melynek célja a hozzá csatlakozók keresztény nevelése és az Egyház küldetésében való 
együttműködés a modern társadalomban.  
 

Ferenc pápa közismerten szerény, szűkszavú ember, érsekként sem volt autója, lemondott a püspöki sofőrös 
járműről, és inkább a tömegközlekedést használta; nem volt hajlandó beköltözni a főpapi rezidenciába, egy kis 
lakásban élt. Ételeit is maga készíti, hiszen jó szakács, emellett jól úszik, szereti a tangót, az operát és a focit, a 
fővárosi Almagro negyed San Lorenzo nevű csapatának szurkol.  
Ferenc pápa március 16-i sajtótájékoztatóján mondta el névválasztása eredetét. A konklávén régi jó barátja, Sañ 
Paolo nyugalmazott érseke, Claudio Hummes bíboros mellett ült. Amikor a szavazás kezdett a javára fordulni, majd 
elérte a kétharmados többséget, felcsattant a taps, közben Hummes bíboros átölelte őt és azt mondta: „Ne feledkezz 

el a szegényekről!” Ez a mondat rögtön Assisi Szent Ferencet juttatta 
eszébe. Majd később a háborúkra gondolt, ami szintén Szent Ferenc 
életére, példájára terelte gondolatait. Assisi Szent Ferenc: a szegénység és 
a béke embere, a teremtett világ őrzője. 
Ferenc pápa címerén kék színű pajzs látható, közepén sárga nappal. 
Ebben Jézusnak az IHS betűkből álló monogramja olvasható, ami a 
jezsuita Jézus Társaság címerét idézi. A pajzsot a Szűz Máriát jelképező 
csillag díszíti és a Szent Józsefet a spanyol egyházi ikonográfiában 
szimbolizáló, elsősorban olajáról ismert nárdus gyümölcse. A címer 
háttere a XVI. Benedek által választott korábbi pápai címer elemeit vette 
át a folytonosság jegyében. 
 
Ferenc pápa megtartotta eddigi papi jelmondatát is: a Miserando atque 

eligendo latin idézet a Szent vagy tiszteletre méltó Béda (672-735) angol 
bencés szerzetes egyik művéből származik és Máté evangéliumára utal 
(Mt 9,9), amelyben Jézus a bűnös embernek „megkönyörült és kiválasz-
totta”. 

(Zsófi)  
 
 

* * *  
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András atya 

VVááccii  EEggyyhháázzmmeeggyyeeii  ZZssiinnaatt  
 

Korunk újabb és újabb kihívásokkal áll elő, 
nemcsak társadalmi szinten, hanem az Egyház 
működésében is. Ezért határozott úgy a Váci 
Egyházmegye főpásztora, Dr. Beer Miklós 
püspök atya, hogy meghirdeti a zsinatot. Nem 
a megszokott formában, tudniillik, hogy né-
hány nap alatt számba veszi az egyházmegye 
papsága és néhány világi munkatársa az Egy-
ház mai helyzetét és keres a problémákra 
megfelelő megoldást, hanem más, hatéko-
nyabb formát látott jobbnak, amely a követ-
kező:  
Tíz témakörbe foglalva tárgyalja meg az Egy-
ház mai helyzetét és keres megoldásokat. Ezek 
megtárgyalását néhány évre elosztja. Minden 
témakört a tíz témából, minden esperesi kerü-
letben megtárgyalják, amikor sorra kerül. 
Nemcsak papok, hanem világi munkatársak is meghívást kapnak az egyes összejövetelek előkészítésére és 
megtárgyalására. 

AA  ZZssiinnaatt  ttíízz  ttéémmaakköörree  

1. Az evangelizáció (az evangélium korszerű hirdetése) 
2. A szolgálattevők (papok, diakónusok, akolitusok stb.) 
3. A liturgia (szentmise és egyéb szertartások: szentségek, szentelmények) 
4. A katekézis (gyermek és felnőtt hitoktatás, szentségek felvételére felkészítés) 
5. A plébániai közösség (a plébánia lelki és anyagi működése, egyházkerületi testület) 
6. A család (jegyesoktatás, családok gondozása) 
7. A sajátos csoportok pasztorálása (közösségek az egyházközségen belül) 
8. Az egyházmegye struktúrája (felépítése, szervezeti működése) 
9. Az anyagi javak kezelése (begyűjtése és felhasználása) 

 10. A jelenlétünk a társadalomban (út az emberekhez, misszió, média, ökumené) 
 

Minden témakörnek megvan a papi felelőse, aki egyházi és világi munkatársakkal kidolgozza a rábízott területét az 
egyházi életnek. Majd az egyes kerületekben előadják, a tárgyalását lebonyolítják, az eredményt összegezik és rögzítik. 
Amikor egy témát mind a tíz körzetben megtárgyaltak, az eredményt összegezik, és ez kerül a zsinati dokumentumba. 
Az első kör 2012 őszén volt, november 22-én. Akkor mi a 9. témát tárgyaltuk meg Hernádon. A második téma a mi kerü-
letünknek: az Egyház jelenléte a társadalomban (misszió, média, ökumené). Ennek megtárgyalására Alsónémediben 

került sor, 2013. március 7-én. A harmadik téma kerületünkben az evangelizáció lesz majd, május 23-án. Minden gyűlés 
csütörtökön van este 18-21 óráig.  
Reméljük, hogy ez a zsinat meghozza az eredményét. Irányelveket fektet le, gyakorlati útmutatásokat ad a mai lelki-
pásztori munkához. Ezért kérjük rendszeresen minden templomban a Szentlélek Úristent, hogy irányítsa gondol-
kozásunkat, adjon bölcsességet azoknak, akik ebben a munkában résztvesznek.  

 

Alsónémedin 
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AA  KKÖÖTTEELLEEZZŐŐEENN  BBEEVVEEZZEETTEENNDDŐŐ  HHIITT--  ÉÉSS  EERRKKÖÖLLCCSSTTAANN  OOKKTTAATTÁÁSSRRÓÓLL  
 

Kedves dunaharaszti és taksonyi lakosok! Kedves szülők! 
Jézus arra küldött minket: „Menjetek és hirdessétek az Evangéliumot,”; „Tanítsatok minden népet és kereszteljétek meg 
őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.”  
Ezt a megbízatásunkat teljesítjük nem csak a templomban, hanem a hitoktatásban is. Ahhoz, hogy hitünk szerint tudjunk 
élni, ismernünk is kell hitünk tanítását. Ezt a tudást a hittanórákon lehet megszerezni. Eddig is nagy hangsúlyt fektettünk a 
hitoktatásra. Aki csak jelentkezett mindenkivel foglalkoztunk, gyermekkel, fiatalokkal, felnőttekkel egyaránt.  
A 2013/2014 évi iskolai évben új lehetőség nyílik az iskoláskorú gyermekek hittan tanítására. Az iskolai tanórák keretén 
belül tanulhatják a gyermekek a hittant. Óriási lehetőség ez. Iskolai órák keretében, és nem fáradtan, a tanításhoz 
csatlakozóan, nem a külön órák alatt vagy délután kell tanulniuk a hittant.  
Az állami törvény lehetőséget ad: vagy hittan tanulásra, vagy általános erkölcsi ismeretek elsajátítására (etika).  
Természetesen, azok a szülők, akik megkereszteltették gyermeküket, a hittan oktatására kell, hogy beírassák 

gyermeküket, hiszen erre tettek ígéretet a templomban, amikor gyermeküket megkereszteltették. Természetesen, 
azok a gyermekek is járhatnak hittanra, akik még nincsenek megkeresztelve, de a szüleiknek az a szándéka, hogy gyerme-
keik valláserkölcsi nevelést kapjanak. Ismerjék meg a Bibliát és a hit alapvető tanításait, mert ezek nemcsak a hívőknek 
fontosak, hanem minden ember számára. Egyrészt, mert keresztény kultúrkörben élünk Európában, másrészt a vallás 
olyan értékekre tanít és nevel, amely minden ember számára komoly alapot ad a becsületes, értékes, humánus emberi élet-
re, emberi tartásra.  
Kedves Szülők! 
Én, mint a Dunaharaszti és Taksonyi Római Katolikus Egyház vezetője, szeretettel várom munkatársaimmal együtt 
gyermeküket, gyermekeiket az iskolai tanítás keretében kapott lehetőség szerinti hittanórákra. Hitoktatóink komoly 
szakmai felkészültséggel, tudással és nagy szeretettel foglalkoznak az Önök gyermekével, gyermekeikkel. Bár az etikai 
oktatás, mint alternatíva is komoly értékeket képvisel, de a hittanoktatást semmiképpen nem helyettesítheti.  
 

    Őszinte tisztelettel és szeretettel:                                      Láng András plébános 
 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelet fogalmazott meg  

a hit- és erkölcstan oktatásról, melyet március 3-án, vasárnap minden szentmisén felolvastak. 
 

Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Szülők, Hitoktatók, kedves Testvérek! 
 

2013 szeptemberétől – tekintettel a megváltozott állami törvényekre – új helyzet alakul ki az 
iskolai hitoktatás terén. A bevezetésre kerülő erkölcstanoktatással egyidejűleg lehetőség nyílik 
arra, hogy a hit- és erkölcstan nevű tantárgy választásával, melyet az előbbi helyett kötelezően 
választható tárgyként jelöl meg a törvény, órarendi kereten belül részesüljenek a fiatalok megfelelő felekezeti 
hitoktatásban. Az új tantárgy ez év szeptemberében az általános iskolák első és ötödik évfolyamában kerül bevezetésre. A 
többi évfolyam tanulói felmenő rendszerben kapcsolódnak majd be, egyelőre azonban a többi osztályokban az eddigi 
módon kell jelentkezni, és az eddigieknek megfelelően folyik a hitoktatás. 
Felhívjuk a lelkipásztorokat, hogy – élve ezzel az új lehetőséggel – tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél 
többen kapcsolódjanak be plébániájuk területén az iskolai hitoktatásba a hit- és erkölcstan tantárgy választásával. Tegyék 
ezt annak tudatában, hogy a katekézis irányítója és „kiváltságos helye” továbbra is a plébánia marad, hiszen „a plébánia a 
legjelentősebb hely, ahol formálódik és megnyilvánul a keresztény közösség”. 
Püspöki Konferenciánk az előző hetekben hivatalosan értesített minden állami és önkormányzati általános iskolát arról, 
hogy a Katolikus Egyház az adott intézményben kész a hit- és erkölcstan oktatásának a megszervezésére. Kérjük azonban 
a plébános urakat is, hogy keressék fel személyesen vagy megbízottjuk útján a plébánia területén lévő oktatási 
intézmények vezetőit, és jelezzék a Katolikus Egyház részéről a készséget az iskolai hitoktatás új módjának 
megindítására. Plébániájukon tekintsék át, hogy milyen módon tudnak megfelelő számú hitoktatót, illetve hittanárt a 
feladatra javasolni. Ha nem tudnak elegendő hitoktatót, illetve hittanárt ajánlani az egyházmegyei hatóságnak, aki a 
megbízást kiadja, haladéktalanul jelezzék a helyzetet a hitoktatási felügyelőségnek vagy az egyházmegyei hivatalnak, 
hogy időben lehessen központilag gondoskodni a megfelelő személyek megbízásáról. Bátorítsák a szülőket, hogy éljenek 
a lehetőséggel, és kérjék mielőbb a katolikus hit- és erkölcstant gyermekeik számára, akik szeptemberben kezdik az 1. 
vagy 5. osztályt. 
Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését. Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig 
nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és 
főként – az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik 
eszköze az iskolai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy egyedül az iskolai hittanra való beíratás még nem elegendő a 
teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen 
részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a 
bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus 
nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon. 
Budapest, 2013. február 19-én, a Hit évében 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
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Kép: Jacopo Bassano Alvó pásztor, 1568 

 
 

LLEELLKKIIIISSMMEERREETT    
 

Ha napjainkban rossz történik, ami egyre 
gyakrabban megesik, azt mondják, mondom, mon-
dod: „Hogyan tehetett ilyen szörnyűséget ember az 
embertársával, van ennek lelkiismerete?” Vagy 
egyszerűen kijelentve: „Ennek nincs lelkiisme-
rete!”  
Tévedés. Lelkiismerete mindenkinek van, Isten 
minden embernek adott, akár szabad akaratot. Van, 
aki hallgat lelkiismerete szavára, van, aki nem, aki 
elaltatja. A lelkiismeret belső hang, ahogy versem-
ben le is írtam: a lelkiismeret szava Isten szava. Ha 
nem hallgatsz rá, abban a pillanatban már a Sátán 
szolgálatába álltál. Mai pénzéhes világunkban egy-
re többen hallgattatják el lelkiismeretük szavát, és 
aki hallgat rá, ostobának nézik. Ezek az okoskodó 
emberek nagyon sajnálatra méltóak, hiszen rövid földi életükért kockáztatják az örök életet.  
Hamvazószerdával megkezdődik a nagyböjti szent idő; készítsük fel lelkünket, hallgassunk lelkiismeretünk szavára, hogy 
mi is a feltámadás dicsőségébe vitessünk, mint Jézus, aki értünk áldozta fel életét, a mi bűneinkért vállalta a kereszthalált. 
Az átmulatott farsangi időszak után ifjúságunk ne csak a további szórakozással foglalkozzon, hanem törődjön lelki 
életével. Ezt nem csak az ifjúságnak, de a többi generációnak is a figyelmébe ajánlom. Fél évszázados ateista felfogásban 
felnőtt emberek, itt az ideje elgondolkodni, a földi élet rövid, még akkor is, ha megélnél száz esztendőt. Utána itt kell 
hagyni mindent és nem mindegy, hogy az örök élet vár rád, vagy az örök kárhozat. 
Számomra és sok millió katolikus és nem katolikus, hívő és tán nem hívő számára megdöbbenést és szomorúságot váltott 
ki XVI. Benedek pápa bejelentése, hogy nem kormányozza tovább „az egyház hajóját”! Lelkiismerete ezt diktálta, hogy 
testi ereje már nem teszi lehetővé, hogy felelősségteljesen elláthassa, mint Krisztus földi helytartója szolgálatát Isten és az 
emberek felé. A Szentatya tudja, és ez tanulság lehetne több földi hatalomhoz ragaszkodó embernek, mikor van ideje 
lemondani és átadni a stafétabotot az arra méltó embertársának. Mi Istent és a Szentatyát szerető és tisztelő hívek 
megköszönjük eddigi szolgálatát és imádkozzunk, hogy Isten még adjon hosszú életet Őszentségének, hogy imáival és 
tanácsaival lehessen embertársai javára. 
Imádkozzunk és kérjük a Mennyei Atyát, Jézus Krisztust és a Szentlelket, árasszák kegyelmüket Ferenc pápára, hogy 
bölcsességben, békességben, szeretettel kormányozza az Egyházat az eljövendőkben.   
Én a hívekkel naponta imádkozom Mindszenty József bíboros hercegprímás boldoggá avatásáért és Magyarország 
megújulásáért, ezért amikor Benedek pápa február 11-én a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária napján bejelentette 
távozását, következő nap reggelén mise előtt imádkoztunk érte és utódjáért. Laci atya is méltatta Benedek pápa 
munkásságát és imádkoztunk a távozó és az Őt követő pápáért a szentmisén.  
A Hit éve (2012. október 11. – 2013. november 24.), amit XVI. Benedek pápa meghirdetett a katolikusok számára, két 

fontos célt jelölt meg. Az első önmagunk, a másik 
embertársaink felé irányul. Mélyedjünk el jobban hi-
tünkben, mint eddig, keressük a kapcsolatot Jézus 
Krisztussal, az imádság, az Oltáriszentség és a Szent-
írás által. 
Ha mi megtaláltuk kincsünket, Jézus Krisztust, osszuk 
meg embertársainkkal is azáltal, hogy hitünket meg-
valljuk és tanúságot teszünk szeretetünkről. Erre a 
hívő, katolikus család a mértékadó. Amíg élek, nem 
győzök hálát adni Istennek, hogy ilyen családban nő-
hettem fel, és a jó példamutatás elkísér a bölcsőtől a 
sírig. Mély hitem, volt, akiből csodálatot váltott ki, de 
sok embernek nem tetszett, s van, akinek ma sem. 
Törekszem lelkiismeretem szavát követve élni, amíg 
Isten magához rendel.  
Nagy a családok felelőssége, hogy gyermekeiket elin-
dítsák és megtartsák a Krisztushoz vezető úton. Ne az 

önző, könnyű, léha élet legyen a követendő példa, amit felelőtlen TV adók, egyes rádióműsorok sugároznak, vagy ami a 
közmédia hasábjain olvasható, hanem a dolgos, becsületes, erkölcsös, és elsősorban Istennek tetsző vallásos élet.  
Versemmel fel szeretném hívni kedves olvasóim figyelmét: lelkiismeretükre, a szeretetre, a hálaadásra Istennek. Ha ezt 
megfogadják, életük nem volt hiábavaló. 
Ennek reményében kívánok minden kedves testvéremnek szűk pátriámban és az édes hazám területén élőknek kegyelem-
teljes, áldott, békés, boldog húsvéti ünnepeket. Úgy legyen. 

Figyelj a belső hangra 
 

A lelkiismeret belső hang, sohase hallgass másra,. 
A lelkiismeret szava: a teremtő Isten szava. 
Ha nem hallgatsz rá, rögtön a sátán martaléka leszel,  
S ha csak elaltatod, önmagadat ámítod, hidd el.  
 

Aki lelkiismerete szerint él, Isten kedveltje, 
Végig kíséri életét az emberek szeretete. 
Még ellenfeleinek is kivívja megbecsülését, 
Bevallják vagy tagadják, de mindegyik irigyli ezért. 
 

Ember, higgy az Úr szavának, mindig csak jót akar neked, 
Ha vétkezel is, de megbánod, bocsánatát elnyered. 
Bízd életed Istenre és lelkiismeretedre, 
Így lehetsz földi élted után az örök szeretet részese. 
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AA  HHŰŰSSÉÉGG  EERRÉÉNNYYEE  
 

Magyar nyelvünk egyik legszebb szava a hűség. E szóhoz kötődnek legnagyobb értékeinket jelentő fogalmaink, mint 
Isten, haza, család, barátság, eszmék. 
Vajon napjainkban is pozitív érzéseket vált ki belőlünk ez a szó, vagy fájdalmasan tapasztaljuk, hogy életmódunkkal 
megkopik, kiüresedik, vagy csak lemondóan legyintünk egyet – hallatán. 
De mi is a hűség? Ragaszkodás, kitartó ragaszkodás valakihez, valamihez, eszmékhez, eseményekhez, hivatáshoz, 
feladathoz. Kitartás minden körülmények között, akkor is, ha nehéz, amikor nem dicsőség, nem érdem és nem is 
győzelem. 
Hűség nélkül nem jöhet létre igaz emberi kapcsolat. Gondoljunk csak a barátságokra, a házasságokra! Napjainkban emberi 
kapcsolataink elszegényedésének is egyik oka a hűtlenség. 
Mai világunk nem kedvez a hivatásunkban, munkahelyünkön történő kitartáshoz, de sem a családhoz, hazához, nemes 
eszmékhez való ragaszkodásunknak sem. 
Manipuláltabbak lettünk, mert nem vagyunk hűségesek a Leghűségesebbhez, Istenhez sem! Pillanatnyi kecsegtető világi 
„jókért”, anyagi előnyökért könnyen feladjuk az Istennek szánt időnket, imáinkat, ígéreteinket. Pedig Ő hűséges, „minden 
tette hűségét” tükrözi. (33. zsoltár) 
Akaratunk ellenére sem tudunk sokszor hűek maradni hazánkhoz; munkahelyi megbecsülés hiánya, anyagi gondok 
sokakat rákényszerítenek hazájuk elhagyására. A családokban szintén sok-sok pótcselekvés, önmegvalósításra való 
törekvés csorbítja az egymáshoz-tartozás hűségét. Divatos nevelési elveket követünk, s hűtlenek vagyunk az örök 
értékeinkhez. Kitartunk az igaz barátság mellett, vagy ezt is érdekeink befolyásolják? 
„A hűséges barát hatalmas oltalom: aki rátalált, kincset talált. A hűséges barátnak nincs ára, aligha tudnád felbecsülni az 
értékét.” (Bölcs 6,14-15) 
A negatív képek mellett azonban inkább nézzük azok sorát, akik a hűség erényéből jelesre vizsgáztak. Az Istenhez hű 
szentek sokasága, családjaikhoz hű férjek és feleségek, a Szentcsalád példájától kezdve napjaink csendes hőseiig. 
Történelmünk során a hazájukat állhatatosan szerető hazafik, kik nemes elveiket soha fel nem adták. Az igaz barátságot 
képviselők sora, akik megbízhattak egymásban. 
A szavaikhoz hűek, akik ezáltal hiteles emberek lettek egymás előtt. Milyen lett volna az élet nélkülük? Hol tartanánk ma? 
Egyáltalán lehetne ma hazánk, otthonunk, templomunk, családunk nélkülük? 
„A jóságnak nincs reklámja” – mondja Mácz István. Nekünk, keresztényeknek kell felmutatni az erényeket, akik Jézus 
követőinek valljuk magunkat! Hisz Ő volt a leghűségesebb Atyjához, küldetéséhez és hozzánk, emberekhez. Épp ezért 
szenvedett, s a legnagyobb jutalomban részesített bennünket, megszerezve nekünk az örök életet!Merjünk hűek lenni 
keresztény hitünkhöz, annak tanításához, magyarságunkhoz és örök értékeinkhez. A hűség erény. Az erényes élet az 

embernek való élet! Életünkért felelősek vagyunk Isten és ember előtt! 
Hűségünk jutalma nem marad el: „Aki azonban mindvégig kitart, az 
üdvözül.” (Máté 24,12-14)  

Czifra Lászlóné 
 

AA  JJEEGGYYEESSTTAANNFFOOLLYYAAMM  ÉÉRRTTÉÉKKEEII  
 

Az egyház és az ország jövője a családokon múlik. Ezért nem mindegy, 
hogyan készülnek föl a fiatalok a házasságra. Kezdettől szívügyem volt a 
jegyesoktatás. Eleinte magam készítettem fel a házasságra készülőket. 

Később egyre több családot vontam be a házassági előkészületekbe. Ma 11 alkalommal hívjuk meg a házasulandókat, a 
következő beszélgetésekre: 1. A személyes hit tisztázása és az imádság. 2. A Biblia, mint hitünk forrása. 3. Hitünk fő 
igazságai. 4. A keresztény élet alapja a keresztség szentsége. 5. A keresztény közösségben való élet, az Oltáriszentség és a 
szentmise. 6. A megbocsátás, a bűnbocsánat szentsége. 7. A házastársak házas kapcsolatának felépítése. 8. Vallásos élet a 
családban, gyermekek vallásos nevelése. 9. A házasélet évtizedeinek a problémái. 10. A házas kapcsolat orvosi szemmel és 
a gyermekvállalás. 11. Helyünk a mai Egyházban, és a 2000 év tanulságai.  

Munkatársaim, akiknek hálás vagyok a közreműködésükért. Tömösy László tanár úr (hosszú éven át feleségével 
Krisai Katinkával tartotta a beszélgetéseket), Pákozdy Richárd és felesége Varga Erzsébet, Fülöp Győző és felesége 
Tóth Rita, Németh Árpád és felesége Tóth Ágnes, Pozsgai Attila és felesége Kapy Nóra, Dékány Zsolt és felesége 
Pap Zsuzsa, Bors András és felesége Nagy Borbála, és Dr. Nagybányay Nagy András orvos, aki Tömösy tanár úrral 
legrégebben kapcsolódott be a jegyesoktatásba.  
 

A jegyespárok rendkívül hálásak a munkatársak bekapcsolódásáért, mert hitelesen és gyakorlatiasan tudják bemutatni a 
házasélet minden feladatát, várható gondjait és azok megoldását. Bízom benne, hogy így jól felkészülve, boldog családi 
otthonok lesznek településeinket és harmonikus családok építik nemzetünk jövőjét.  
Ezért várjuk nagy szeretettel a házasságra készülő fiatalokat. Ne ijedjenek meg attól, hogy sokszor kell eljönni. Akik 
már végigjárták, több százan ezt az előkészületet, elmondhatják, hogy megéri részt venni a jegyestanfolyamon.  
Jelentkezzenek bátran, mindenkit szívesen várunk, azokat is, akik ismerik vallásunkat, azokat is, akik eddig távol voltak a 
keresztény értékek megismerésétől és azok gyakorlásától, akik nem részesültek a keresztség szentségében, vagy nem 
voltak elsőáldozók, bérmálkozók. Ezen szentségek felvételére külön is foglalkozunk a felnőttekkel, ha van rá igényük. 

Radnóti Miklós: Kis nyelvtan 
 

Én én vagyok magamnak 
s néked én te vagyok. 
S te én vagy magadnak, 
s ketten mi vagyunk. 
De csak ha vállalom. 
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„Ahol béke van, ott az Isten; ahol az Isten, ott minden jó megtalálható.” (Boldog Gerhardinger Karolina) 

TTAANNÍÍTTÓÓ  RREENNDDEEKK  MMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGGOONN    

Ezer éves történelmünkben gazdag hagyománya van a katolikus oktatásnak, nevelésnek. Szerencsés-
nek mondhatom magam, hogy én is részese lehettem, hiszen engem is iskolanővérek neveltek négy 
évig. Márciusban került könyvtárunkban a kezembe a 100 legjobb magyar középiskola című 

kiadvány (Quattrocento Kiadó Kft., 2012. január), amit végiglapozva nagy büszkeséggel olvastam, hogy a száz 
legjobb középiskola közül tizenegy katolikus intézmény. Ennek kapcsán határoztam el, hogy készítek egy „tavaszi 
csokrot” olyan Magyarországon működő szerzetesrendekről, akik sok más egyéb feladatuk mellett oktatási 
intézményt is fenntartanak. A katolikus iskolákban, óvodákban a lexikális tudás továbbadásán felül igyekeznek a 
gyermekek gondolkodását Krisztushoz, mint példaképhez igazítani, hazájukat szerető fiatalokat nevelni. A diákokat 
nevelőik egyéniségük, személyiségük kibontakoztatására ösztönzik amellett, hogy összetartó közösséget is építenek 
a gyerekek között. Sajnos nem volt mindig könnyű dolga a katolikus közoktatásnak, hiszen a szocializmus 1950-től 
1990-ig az egyházi intézményeket államosította, azok újjáalapításáig mindössze nyolc katolikus gimnázium 
működött négy szerzetesrend: a bencések, a piaristák, a ferencesek és a Boldogasszony iskolanővérek fenn-
tartásában. A rendszerváltással ugyan újból megkezdődött a katolikus intézményhálózat kiépülése, ám ez sem volt 
egyszerű feladat, hiszen a fenntartók sokhelyütt csak az újbóli „átvétel” napján szembesültek azzal, mivé lettek 
egykor felszerelt, szép intézményeik. A visszakapott épületek ugyanis igen rossz műszaki állapotban, többnyire 
minden felszerelésüktől megfosztva jutottak ismét birtokukba. Ez jelentős anyagi terheket követelt, de mára 
mindenütt korszerű, tiszta épületek fogadják a szülőket, gyermekeket. 
 

Boldogasszony Iskolanővérek 
A rend alapítója a bajor Boldog Gerhardinger Karolina, szerzetesi nevén Jézusról nevezett Mária Terézia. Karolina 
anya még csak éppen befejezte iskolai tanulmányait, mikor elhatározta, hogy életét Isten szolgálatára, a 
leánygyermekek nevelésének szenteli. Társak csatlakozásával 1833-ban kezdett a kis közösség szerzetesi életet, 
majd a rendi anyaház 1841-ben nyílt meg Münchenben. A nővérek, mint nevelők elsődleges fontosságúnak tartják a 
jó példát, és a rájuk bízottak emberi értékeinek minél teljesebb kibontakoztatására törekednek. A szegény 
iskolanővérek kezdték el a reáliskolai és szakiskolai oktatást, a mai óvodák elődeit, és az esti iskolákat munkásnők 
számára. Ma a világ 32 országában közel 4800 nővér működik, a rend központi vezetése, generalátusa 1957 óta 
Rómában van. Magyarországra Csajághy Sándor csanádi püspök meghívására érkeztek, 1858-ban Temesvárott, 
1873-ban Szegeden, majd 1896-ban Debrecenben nyitottak iskolát a nővérek. Az első világháború következ-
ményeként az 1923-ban újjászervezett magyar rendtartománynak a szegedi intézet lett az anyaháza. A népiskolához 
idővel óvoda, polgári iskola, tanítónőképző, ipari szakközépiskola és gimnázium csatlakozott. 1948-ban összesen 23 
közösségben élt és működött a 368 nővér. Ennek a virágzó fejlődésnek vetett véget az államosítás, majd az 1950-ben 
bekövetkezett internálás. A magyar állam és a Katolikus Egyház vezetői között 1950-ben létrejött kényszerű 
megállapodás – sokféle korlátozással – a Kongregációra bízta két engedélyezett leánygimnázium működtetését.  
 

Oktatási intézményeik: Patrona Hungariae Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Budapest), Interaktív Nyelviskola – Értjük egymást (Budapest), Patrona 

Katolikus Egyetemi Szakkollégium (Budapest), Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Diákotthon (Debrecen), Boldog Terézia Katolikus Egyetemi Feminine Studies Szakkollégium (Debrecen), 

Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon (Szeged), 

Karolina Katolikus Egyetemi Szakkollégium (Szeged) Szent István Egyházi Általános Iskola és Gimnázium, Szent 

Gellért Diákotthon (Makó), Boldogasszony Iskolanővérek Nagybecskereki Leánykollégiuma (Nagybecskerek, 

Szerbia) 
 

Congregatio Jesu (CJ) 
Az alapító, Ward Mária (1585-1645) az angliai katolikusüldözések idején társaival átköltözött a flandriai St. 
Omerbe. Loyolai Szent Ignác szabálya szellemében, sok küzdelem árán 1609-ben hívta életre az első szerzetesi 
közösséget, melynek célja a leánynevelés volt. Az intézményt az Egyház azonban csak az alapító halála után, 1703-
ban hagyta jóvá. Ma a rend nemzetközi központja: Róma. Magyarországra, 1627-ben, Pázmány Péter hívta meg az 
angolkisasszonyokat Pozsonyba. A pozsonyi első magyar leányintézet hat évig működött. A közösség 1770-ben 
alapította meg pesti házát, ahol később, 1856-ban az első magyar tanítóképző, valamint a XX. század elején a 
Polgári Iskolai Tanárképző, majd 1917-ben a Ward Kollégium működött. De alapítottak házat később Egerben, 
Veszprémben, Eperjesen, Kecskeméten, Zugligeten, Nyíregyházán, Klotildligeten és az erdélyi Élesden is. 1948-ban 
430 angolkisasszonynak kellett kényszerből elköszönnie közel 6000 tanítványától. 1989-től nagy lendülettel 
szervezték újjá közösségi életüket és apostoli tevékenységüket.  

Oktatási intézményeik: Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Budapesti Ward Mária Gimnázium, „Sancta 

Maria” Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (Eger) 
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Magyar Bencés Kongregáció 
A bencés szerzetesség már a középkorban, 996-ban 
eljutott hazánkba. Magyarországot a keresztény Euró-
pa vérkeringésébe bekapcsoló Géza fejedelem ala-
pította meg a Szent Márton monostort, amit a XIX. 
század elejétől neveznek Pannonhalmának. A szerzet a 
középiskolai nevelőmunkát II. József császár fel-
oszlatási rendelete után tizenhat évvel kezdte. A XIX. 
század második felére valósul meg egy igen kiváló 
iskolarendszer: Győr, Sopron, Kőszeg, Pápa, Eszter-
gom és Komárom városokban, majd később 1923-tól 
Budapesten, 1939-től Pannonhalmán, végül 1945-től 
Csepelen is működtettek iskolákat. Az 1948-as álla-
mosítás minden iskolát kivett a szerzet kezéből, két év 
múlva kapták csak vissza a pannonhalmi és a győri 
iskolát, ahol erősen korlátozottan működhettek.  
 

Oktatási intézményeik: Szent Benedek Gimnázium, 

Szakképző Iskola és Diákotthon (Pannonhalma), 

Czuczor Gyergely Bencés Gimnázium és Kollé-

gium (Győr), Illyés Gyula Általános és Zeneiskola 

(Tihany) 

Emellett a ferences és piarista teológiai főisko-

lákkal karöltve – az állami integrációs normák 

figyelembevételével – létrejött a Sapientia Szerze-

tesi Hittudományi Főiskola, amely 2000-ben nyi-

totta meg kapuit. 
 

Piarista Rend Magyar Tartománya 
A piaristák rendjét Kalazanci Szent József, spanyol 
pap alapította, aki 1597-től kezdve társaival ingyenes 
és vallásos iskolákat működtetett Rómában a szegé-
nyek oktatását célul kitűzve. Közösségüket 1617-ben 
V. Pál pápa kongregációvá nyilvánította, majd 1621-
ben XV. Gergely pápa ünnepélyes fogadalmas szerze-
tesrenddé tette. A rend munkája később szerte Euró-
pában népszerűnek bizonyult, majd a XX. században 
eljutottak Japánba, Indiába, Latin-Amerika számos országába, a Fülöp-szigetekre, az Egyesült Államokba és néhány 
afrikai országba is, mint Szenegálba, Kamerunba, Gabonba és Elefántcsontpartra.  
A rend első magyarországi iskolája 1642-ben alakult a szepességi Podolinban, majd később Privigyén, 
Breznóbányán, és a Pozsony melletti Szentgyörgyön, Veszprémben, Pesten és Szegeden is megtelepedtek. 1721-ben 
jött létre az önálló magyar rendtartomány. A XVIII. században a rend munkájában egyre inkább a középfokú 
oktatásra helyeződött a hangsúly. Több helyen, pedig nemesi konviktust (Nyitra, Debrecen, Vác, Szentanna) és 
filozófiai kurzust (Pest, Szeged, Kalocsa, Vác, Tata) is működtettek, 1763-ban pedig felsőfokú közgazdasági iskolát 
indítottak Szencen, amely sajnos egy tűzvészben elpusztult később. Így a XVIII. század végén már huszonhat 
piarista iskola működött (új iskoláik még: Kecskemét, Beszterce, Korpona, Nagykároly, Tokaj, Rózsahegy, 
Máramarossziget, Kisszeben, Magyaróvár, Medgyes). A XIX. században még három helyen kezdtek tanítani: Léván, 
Budán és Nagybecskereken. Trianon után mindössze tíz iskola maradt magyar területen. Az első világháború után a 
rend nem sokáig folytathatta munkáját, hiszen 1948-ban államosították iskoláikat, majd 1950 nyarán öt rendház 
lakóit kényszerlakhelyre deportálták. Az 1950. évi, az állam és Egyház közti megegyezés ugyan lehetővé tette, hogy 
tovább működtesse két iskoláját és rendházát Kecskeméten és Budapesten, de a 237 fogadalmas piaristából csak 90-
en maradhattak meg a rendi keretben.  
 

Oktatási intézményeik: Piarista Gimnázium (Budapest), Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 

(Göd), Búzaszem Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Göd), Piarista Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium (Kecskemét), Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 

(Mosonmagyaróvár), Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda 

(Nagykanizsa), Kossuth Lajos Középiskolai Piarista Kollégium (Sátoraljaújhely), Sík Sándor Piarista Egyetemi 

Szakkolégium (Szeged), Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Kollégium (Szeged), Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Vác) 

 

Tanító szerzetesrendek Magyarországon 
 

1. Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent 
Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja  

2. Boldogasszony Iskolanővérek  
3. Ciszterci Rend Zirci Apátsága  
4. Congregatio Jesu (Angolkisasszonyok Szerzetesrend)  
5. Csornai Premontrei Prépostság  
6. Gödöllői Premontrei Perjelség  
7. Jézus Isteni Szívéről Nevezett Kármelita Nővérek 

Kongregációja  
8. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya  
9. Krisztus Légiója Kongregáció  
10. Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság 
11. Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Bencés 

Perjelség 
12. Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség  
13. Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány  
14. Mária Iskolatestvérek  
15. Megváltós Nővérek  
16. Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek 

Társulata  
17. Minorita Rend Magyarországi Tartománya  
18. Missziótársaság (Lazaristák)  
19. Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend  
20. Piarista Rend (Kegyes Tanítórend) Magyar 

Tartománya  
21. Premontrei Női Kanonokrend  
22. Római Unióhoz Tartozó Szent Orsolya Rend  
23. Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek 
24. Szalézi Szent Ferenc Társaság  
25. Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata  
26. Szent Erzsébetről Nevezett Betegápló Nővérek  
27. Szeretet Leányai Társulata  
28. Szociális Missziótársulat  

  

Forrás: Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési 
Intézet honlapja (2013) 
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(Összeáll í totta: Zsófi)  

Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek 
A Páli Szent Vincéről Nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek Társulata az első magyar alapítású női szerzetes 
közösség. Hám János szatmári püspök, látva egyházmegyéje rossz állapotát, elhatározta, hogy egy női szerzetes 
közösséget telepít a városban. A püspök többször utazott Bécsbe, ahol megismerte az Irgalmas nővéreket, akik Páli 
Szent Vince szabályait követve életüket a tanításnak, a betegápolásnak és a szegénygondozásnak szentelték. Küldött 
hat fiatal lányt hozzájuk, hogy kiképezzék őket a szerzetesi életre és az említett feladatokra. A taníttatásuk alatt 
felépítette az anyaházat a Hild József tervezte templommal. A lányok 1842-ben érkeztek meg három másik nővérrel 
és három jelölttel Strasser Xavéria nővér vezetésével. Azonnal munkához fogtak, már 1866-tól kezdve egész 
iskolahálózatot működtettek az óvodától a tanítóképzőig, árvaházakat és internátusokat tartottak fenn a leányifjúság 
nevelésére. Emellett dolgoztak kórházakban és szegényházakban is. Trianon után kényszerből három tartományt 
kellett létesíteniük: Romániában Szatmáron, Csehszlovákiában Rozsnyón, Magyarországon pedig Esztergomban 
létesült Tartományi Központ. Jelenleg az Általános Központ, a Generalat Szlovákiában, Rózsahegyen van. Majd a 
kommunista érában a nővérek legtöbbje elszenvedte a kilakoltatást, sokan börtönbe is kerültek, másokat kitelepí-
tettek távoli vidékre, mezőgazdasági munkára. A „szétszóratás” éveiben a legkülönbözőbb világi munkahelyeken 
dolgoztak, de ott is őrizték a hivatástudatot és a rendi szellemet. A rendszerváltozással újjászerveződött a három 
tartomány, a magyarországi tartomány székhelye ismét Esztergom lett.  
 

Oktatási intézményeik: Árpád-házi Szent Erzsébet Kollégium (Esztergom), Árpád-házi Szent Erzsébet 

Középiskola és Óvoda (Esztergom), Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona Óvoda és 

Általános Iskola (Budapest) 
 

Szalézi Szent Ferenc Társaság 
Bosco Szent János fiatal papként találkozott Torino utcáin a szegény, iskolázatlan, remény és cél nélkül kóborló 
gyerekekkel. Érezte, hogy valamit tennie kell értük, így küzdelmek és áldozatok árán otthont, tanulási lehetőséget és 
munkát adott nekik, ezzel segítve őket a társadalmi beilleszkedésben. Példája láttán több lelkes fiatal is bekapcso-
lódott a munkába, emellett több jóakaratú ember is segítette. Így, mivel munkássága visszaigazolást nyert, 1859-ben 
szerzetes társaságot alapított, amelyet Szalézi Szent Ferencről nevezett el. A szalézi küldetés célja a fiatalok nevelése 
és evangelizálása. Hazánkban 1913-ban jelentek meg az első szaléziak Péliföldszentkereszten. Később egyre többen 
csatlakoztak hozzájuk, és egymás után nyitották meg házaikat, iskoláikat, diákotthonaikat, árvaházaikat, könyv-
kiadót is saját nyomdával. 1950-ben 280 szalézi dolgozott, több mint 15 helyen. Az államosítással teljesen megszűnt 
a rend működése. 1989-ben ők is „újraalakultak”, sok nehézség és küzdelem árán ismét megnyíltak a szalézi házak, 
intézmények. A világban jelenleg több mint 16000 szalézi dolgozik 7610 különböző intézményben, ezek: rendházak, 
oratóriumok, ifjúsági központok, iskolák, lelkigyakorlatos központok, formációs központok, jelöltházak, plébániák, 
szociális központok, kommunikációs központok, tartományi központok. 
 

Iskolák: Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium (Kazincbarcika), Szalézi Szent 

Ferenc Gimnázium (Kazincbarcika), Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda (Budapest), 

Szalézi-Irinyi Középiskola (Nyergesújfalu) 
 

Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek 
A kongregációt Eppinger Erzsébet, szerzetesi nevén Mária Alfonza anya alapította négy jelölttel 1849-ben, 
Niederbronban. A rend első célja a betegápolás volt, ám gondozásba vették a szegény gyermekeket is, hogy hit-
oktatásban részesülhessenek, és segítettek más rászorulókon is. 1866-ban kapták meg Róma jóváhagyását, ekkor a 
tagok száma már 700 volt, 83 közösségben 15 egyházmegyében működtek. Művük azóta elterjedt négy kontinensen. 
Magyarországra Simor János győri püspök hívta meg a nővéreket 1863-ban. Sopronban árva gyermekek gondozását 
bízta rájuk, emellett vállaltak szegénygondozást és házi betegápolást is. A gyermekek egyre többen lettek, ezért 
megvettek egy nagyobb épületet a városon kívül, majd maguk is megszerezték a szükséges képesítést, hogy ők 
végezhessék a gyerekek oktatását. Simor János 1867-ben a nővéreket önálló szerzetesrenddé tette. 1899-ben a 
nővérek saját tanítónőképzőt, 1900-ban pedig saját óvónőképzőt is nyitottak. Emellett óvodákban és iskolákban is 
dolgoztak, foglalkoztak az iskolákból kikerülő nagylányokkal is. 1912-ben egy amerikai magyar plébános kérésére 
négy nővér ment Amerikába, hogy a kivándorló magyarok gyermekeinek biztosítsák a hitoktatást és a magyar nyelv 
ápolását. Később, 1924-ben ebből a közösségből alakult meg az amerikai rendtartomány. Trianon után a magyar 
intézményekből 10 Ausztriához, 8 pedig Csehszlovákiához került, ezek is külön tartományokká alakultak. Az 1920-
as években több nagyhírű iskola nyílt: Sopronban a Női Felső Kereskedelmi iskola és a Női Ipariskola, Budapesten a 
Szent Margit Leánygimnázium. A nővérek emellett több polgári iskolában is tanítottak. 1847-ben pedig saját 
betegápolónő-képző iskola is megnyitotta kapuit. 1948-ban a kommunista hatalom azonban az ő iskoláikat is 
államosította, majd 1950-ben megszüntette a betegápolás lehetőségét is, a nővéreket pedig elhurcolták, ez közel 
1200  nővért érintett.  
 

Oktatási intézményeik: Szent Margit Gimnázium (Budapest), Szent Anna Leánykollégium (Budapest), Iosephi-

num Kollégium (Piliscsaba), Szent László Óvoda (Piliscsaba)  
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A hitoktatással kapcsolatban tervezett változások között sze-
repel az elsőáldozás időpontjának negyedik osztályos korra 
halasztása a 2013/14-es tanévtől Dunaharasztin. Ennek egy-
fajta előszobájaként, az átmeneti időszakot áthidalva döntöt-
tek úgy Dunaharaszti és Taksony lelkipásztorai és hitoktatói, 
hogy ez évben ősszel legyen az elsőáldozás ideje. Ez meg 
is valósul a főplébánia kivételével, ahol a szülők kérésére a 
szentségfelvétel a megszokott májusi időpontban marad. So-
kakban felmerült a kérdés, miért kell az elsőáldozás időpont-
ját halogatni. Sok érv és ellenérv ütközik össze ezzel kap-
csolatban. Ezekre nem kívánok kitérni részletesen. A tény 
azonban előttünk áll: egyre többen vannak, akik a templom-
ajtót csupán az első szentségkiszolgáltatásig nyitják ki, aztán 
hosszú időre bezárják. Talán a szívüket is… Vajon miért?

   Lelki életük csodálatos állomásához érnek, akik elő-
ször magukhoz vehetik Jézus Krisztus szent testét és vérét 
az Oltáriszentségben. Isten tiszteletének középpontjához, 
sőt keresztény életünk forrásához jutnak el.1 A keresztelés-
kor kapott, még láthatatlan és megfoghatatlan jelet ugyanis 
láthatóvá teszik. Megerősítik az elköteleződési szándékot, 
tudatosan vállalják és kifejezik, hogy ők is úgy akarják éle-
tüket élni, ahogy szüleik annak idején megígérték (későbbi 
kereszteléskor természetesen ez még inkább összefonódik). 

Azonban nem könnyű megérteni ezt a misztériumot 
– nem is lehetséges igazán. Mégis érdemes arra törekedni, 
hogy mindjobban megismerjük titkát, és egyre erőteljeseb-
ben éljünk belőle. A katekézisben, hitre nevelésben épp ezért 
van nagy jelentősége a gyermekek első szentáldozásra és 
gyónásra való felkészítésének. Erre irányul ugyanis a többi 
szentség, az egyházi szolgálatok és az apostolkodás, mivel 
az Oltáriszentségben „benne van az Egyház egész kegyel-
mi gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és 
élő kenyerünk”.2 Az áldozásban a Jézussal történő legben-
sőségesebb egyesülés valósul meg, mely megőrzi, növeli és 
megújítja a keresztségben kapott kegyelmi életet, képessé 
tesz arra, hogy Benne meggyökerezzünk.

Amikor egy gyermek képes önálló belső életet kezdeni, 
maga is alkalmassá válik arra, hogy az Oltáriszentségben 
rejtőző Üdvözítővel találkozzon. Bár ennek időpontja sokat 
változott az egyházi gyakorlatban, az egyházi törvények 
mindig azt hangsúlyozták, hogy mihelyt a megkeresztelt 
ember azt a kort elérte, hogy a jót a rossztól meg tudja 
különböztetni, rá nézve a szentáldozás kötelezettsége egyházi 
jogon fennáll. (Ettől kezdve kötelező a gyermekre is az évi 
gyónás és áldozás törvénye.3) A kérdés tehát a jó és rossz 
megkülönböztetésének idején fordul meg. Ezt az életkort a 
különböző időkben különféleképpen magyarázták. 

Az elsőáldozás kezdetben a kereszteléssel és a bérmálás-
sal együtt, a beavatás keretében történt. A szentség komo-

lyabb, személyesebb felfogása – ahogy a középkori nyugati 
egyházban egyre jobban elterjedt – az áldozásban való első 
részvételt a személyi érettséghez kötötte, ezért annak idő-
pontját az eredeti 7. évről fokozatosan kitolták a 13-14. évre. 
Nagy jelentőségű változást a Szentségi Kongregáció által 
1910. augusztus 8-án kiadott Quam singulari dekrétum ho-
zott, amelyet X. Piusz pápa különös formában hagyott jóvá 
és az egész egyházra kötelezővé tett. A dekrétum ismét a 7. 
életévet jelölte meg a jó és rossz megkülönböztetése kora-
ként. 

Neves szakemberek ma is alátámasztják ezt azzal, 
hogy e koruk körül a gyermekek kapcsolata Jézussal 
kezd elmélyülni, kezdik érteni, hogy Jézus szeretetteljes 
viselkedést vár el barátaitól, már élénkebben él bennük a 
közösség fogalma. A rendszeresebb templomba járás által 
egyre inkább bekapcsolódnak a plébániai közösség életébe, 
megtapasztalják, hogy a hívek összetartoznak, együtt 
ünnepelnek, vannak szokások, amik fontosak, és ezáltal 
nekik is fontosak lesznek.4 

A probléma ott merül fel, hogy miután e kapcsolat akkor 
tud kibontakozni erre a korra, ha már a keresztségtől kezd-
ve élővé tették, elvárható-e a tevékeny részvétel az Egyház 
életében (egyben a rendszeres gyónás és szentáldozás köte-
lezettségének teljesítése), ha nem volt kellően megalapozva. 
Mikor történik a „megtérés”? Mindenki számára máskor. 
Egész életünk erre a felismerésre szánatik. Ám azzal is szá-
mot kell vetni, hogy a családban gyökerező hitélmény hiá-
nyát (a belőle fakadó lelki, szellemi és erkölcsi fejlődéssel 
együtt) a hitoktatás önmagában nem képes sem helyettesí-
teni, sem pótolni. 

Ha mégis szeretnénk valamiféle irányelvet követni, 
ugyanakkor igazodni jelenkorunk kihívásaihoz, fel kell ten-
nünk a kérdést: Vajon elegendő-e az első szentáldozás idő-
pontját pusztán korhoz kötni és az értelem használatának 
képessége alá rendelni? Nem több-e az Oltáriszentséggel 
való találkozás az értelem cselekedeténél? Vajon melyik fel-
nőtt állíthatja biztosan, hogy teljes mértékben érti e szentség 
titkát, a valóságos Jelenlétet? Nem ragadhatná meg sokkal 
inkább a teljes embert, ha – tanulva az Anyaszentegyház pe-
dagógiájából és liturgiájából – sokkal nagyobb teret enged-
nénk a szemnek, a fülnek, a fantáziának? Egyszerűen időt 
engednénk, hogy megérintsen, áthasson, magával ragadjon 
a Misztérium…

Az Általános Kateketikai Direktórium ezzel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy helyes, ha pszichológiai vizsgálat alá 
vetjük a fenti kérdést, mivel a gondolkodási képesség 
egyedenként fokozatosan bontakozik ki, sok feltételtől 
függ, és sokféleképpen mutatkozik meg.5 Az egészséges 
személyiség kialakulásában érdekelt pedagógiában valóban 

GONDOLATOK AZ ELSŐÁLDOZÁSRÓL

1 Vö. Lumen Gentium. Dogmatikai konstitúció az Egyházról, 11. Lásd: A II. Vatikáni Zsinat tanítása, Szent István Társulat, 
1986. 48.
2 Presbyterorum Ordinis. Határozat a papi szolgálatról és életről, 5. Lásd: VZS 233.
3 II. JÁNOS PÁL: Általános Katekétikai Direktórium. Lásd: Korunk Hitoktatásáról, Szent István Társulat, 1980. 146. Vö. Az 
egyházi törvénykönyv, Szent István Társulat, 1997. 913-914. kán.
4 Vö. FOGASSY Judit, Katekéták kézikönyve, Szent István Társulat, 2002. 80-81.
5 Vö. uo. 146.
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fontos a fejlődéslélektan figyelembevétele is. (Nem mindegy,
mikor tanítunk szótagolva olvasni, egyenletet levezetni, 
vagy elvont filozófiai fogalmakat.)

Mindezeket mérlegelve az irányelv az, hogy minden 
gyermeket még általános iskolás korban fel kell készíteni 
mind az első gyónás, mind az elsőáldozás szentségére; eb-
ben a sorrendben. A hatályos egyházjog szerint a gyermekek 
elsőáldozáshoz bocsátása akkor megengedett, ha: 1. gondos 
fölkészítésben részesültek; 2. kellő ismerettel rendelkeznek; 
3. képességük szerint felfogják Krisztus misztériumát, s az 
Úr testét hittel és áhítattal tudják magukhoz venni; 4. előző-
leg szentségi gyónáshoz járultak.6 Ugyanakkor a plébános-
nak kell ügyelnie arra, „nehogy olyan gyerekek járuljanak a 
szentáldozáshoz, akik értelmük használatára nem jutottak el, 
vagy akikről úgy ítéli, hogy nincsenek kellően felkészülve.”7 
A felkészítés a plébános felelőssége mellett a szülők, a plé-
bániai közösségek és a hitoktatás közös feladata.

Az első gyónás időpontjával kapcsolatosan még inkább 
megoszlanak a vélemények. Az Egyház mai gyakorlatában 
az első gyónás megelőzi az első szentáldozást. Az előkészítés 
a két szentség felvételére együtt zajlik. Világszerte vitatják 
azonban a két szentség összekapcsolásának helyességét. 
Azzal érvelnek, hogy egy 7 éves gyermek a szentáldozásra 
minden nehézség nélkül felkészíthető, ellenben komoly 
önvizsgálatra, belső bánatra és élményszerű gyónásra 
még képtelen. Ráadásul a két szentségre való előkészület 
összekapcsolása még azt a látszatot is kelti, mintha ezek 
felvétele csakis együtt történhet, amit a hívek nagy része 
gyakorol is. Ezzel azonban veszélybe kerül a gyakori 
szentáldozás lehetősége (az évi egyszeri gyónás-áldozás 
ugyanis egyszerűen érzéketlenné teszi a lelket a szentségek 
iránt, s ez végül azok részleges vagy teljes elhagyásához 
vezethet). 

Valóban számításba kell venni, hogy megrendítő, 
élményszerű bánatra a 7 éves gyermek még képtelen – 
hatalmas isteni kegyelem, ha mégis. A lélektan szakemberei 
szerint 10-12 éves kora előtt a legtöbb gyermek nem jut olyan 
fokra, amikor önállóan, tudatosan döntene, tehát igazán 
súlyos bűnök elkövetésére is képtelen. (Természetesen 
akadnak kivételek.) A Kateketikai Direktórium kiemeli: a 
gondolkodási képesség kibontakozásával együtt kialakul 
a gyermekekben (megjegyzem, nem mindenkinél azonos 
időben és azonos módon) az erkölcsi lelkiismeret is: az a 
képesség, hogy meg tudják ítélni tetteiket az erkölcsi normák 
szerint. Ehhez hozzájárul a család légköre és fegyelme, 
amely mindenképpen az elsődleges nevelője a gyermeknek 
ebben a korban, de a másokkal való kapcsolatok és az 
egyházi közösség is. A hitoktatás ezekkel a tényezőkkel 
együtt hat a gyermekre, ezáltal „lassan felfoghatja a bűn 
rosszaságát, amely … ellenkezik a szeretettel.”8 

Egyházunk tehát lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek 
megkapják a megfelelő felkészítést az elsőáldozás előtti 
gyónásra. Sőt, figyelembe véve a gyónás pozitív hatásait,
amelyek a bocsánatos bűnök meggyónásánál is bekövetkeznek, 

mint a kegyelem és szeretet növekedése, amelyek segítik 
a gyermeket az áldozás méltóbb átéléséhez és a mélyebb 
keresztény élethez, kimondottan elengedhetetlennek tartja a 
szentségi gyónást – még helyettesíteni sem lehet bűnbánati 
liturgiával vagy közös bűnbánati ájtatossággal.9 

 Az „engedjétek hozzám a gyermekeket” jézusi felszólí-
tás ma is kötelez. Még akkor is, ha mai, istentelenné váló 
világunk már idő előtt erőszakosságra és ösztönéletre csá-
bít. Mikor és kikhez szól tehát az üzenet? Nem csupán az 
apostol-utódoknak és munkatársaiknak. Ugyanis a hitokta-
tás – a heti egy, jó esetben két órájával – önmagában kevés 
az Életre neveléshez. Már az Ószövetség, bár elsősorban 
férficentrikus jellegénél fogva az apákhoz intve, a szülőknek
is kötelességévé teszi, hogy Istent és parancsait megismer-
tessék gyermekeikkel. Nyilvánvalóan úgy, hogy azt egész 
életükre nézve szent kötelességüknek érezzék: „Ezeket a pa-
rancsokat, amelyeket megszabok neked, őrizd meg szívedben 
és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor 
otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel s 
amikor fölkelsz.” (MTörv 6,5-7) Az előírás szerinti életkorra 
itt is következtethetünk: amikor a gyermek még apjával tart, 
kb. a kamaszodás koráig. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus 
12 évesen még szüleivel ment Jeruzsálembe, a templomba 
húsvétot ünnepelni. Egy korabeli fiúgyermek 13 éves korá-
tól számított a „Törvény fiának”, azaz a törvény megtartására
ekkortól kötelezték. Ez külsőségekben is megnyilvánult, hi-
szen ettől kezdve imaszíjat és imasálat viselhetett, már nem 
a nők galériáján foglalhatott helyet imádkozás alatt, hanem 
a férfiak között. Fejből tudnia kellett a törvényt és a paran-
csokat. A kegyes szülők már 12 éves korban kezdték fiaikat
hozzászoktatni ehhez az új életformához, nehogy hirtelen túl 
nagy terhet jelentsen a számukra.

Életmódunkból adódóan ma már inkább az jellemző, 
hogy sok esetben 2-3 éves koruktól otthonuktól távoli kö-
zösségekben szívják magukba a „tudás” és a szociális kom-
petenciák alapjait – sokszor kontrollálatlanul (gyakran egy 
pedagógus jut egyszerre 20-30 kisgyermekre; elgondolható, 
mennyire aránytalanul kevés lehetőség nyílik a személyes 
követésre, kötődésre). Ezért azonban annál nagyobb szere-
pe van az otthon együtt töltött tartalmas időnek. A vallásban 
nem elegendő csupán udvariasan elfogadni az érthetetlent 
anélkül, hogy „megragadna bennünket Krisztus szerelme”. 
Talán könnyedén megtanuljuk és megszokjuk a szertartáso-
kat is, de már kevéssé elmélkedünk azokon, a szívünk mé-
lyén nem jelentenek sokat, hisz amúgy is érhetetlenek.

A hitre nevelés szempontjából ezért elengedhetetlen az a 
szempont, miszerint „a hittételt addig nem érthetjük, amíg 
nem éljük, vagyis nem imádkozzuk”.10 A passzív, életté nem 
vált hitismeret nem vezet túl messzire, ugyanis a Titok meg-
értéséhez nem érvekkel kell közeledni, hanem erényes élet-
tel, a parancsok megtartásával, alázattal, engedelmességgel. 
Nem pusztán intellektussal, hanem az egész élettel. A tiszta 
élet kifejleszt egy érzékenységet az igazság felé. 

A kegyelemmel való együttműködés tehát a keresztséggel 

6 Vö. Az egyházi törvénykönyv 913. kán. 1. §, 9l4. kán.
7 Az egyházi törvénykönyv 914. kán.
8  Általános Katekétikai Direktórium, 146-147.
9 Vö. uo. 148.
10 BERKI Feriz, Az orthodox kereszténység, Budapest 1984, 226.
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kezdődik, s egy életen át tartó folyamat: nem egy jogi 
aktus, hanem létforma. Ennek meghatározó állomása 
az első szentáldozás, amely nem vége, hanem épp kez-
dete a tudatosan megélt kereszténységnek. A szentsé-
gek nemcsak részesülést jelentenek Krisztus életében, 
hanem útmutató, iránymutató jellegük is van. „Ma-
gunkhoz vesszük Krisztus testét, és egyidejűleg meg-
tanuljuk, hogyan kell erényeiben és szenvedéseiben 
részesülni…” (PALAMASZ Gergely, Homilia 56,10, 
S. OIKONOMOS /szerk./ 211.)

Antoine De Saint-Exupéry A kis herceg című köny-
vében a következőket mondja a róka a kis hercegnek: 
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lénye-
ges, az a szemnek láthatatlan.” Ezzel elárulja titkát: 
a barátság, a megszelídítettség titkát. Azét a kapcso-
latét, ami kialakulhat két lény között, akik már nem 
közömbösek egymás számára. Mivel időt szántak a 
másikra, azontúl szükségük van egymásra, felelős-
séggel tartoznak egymás iránt. Az Oltáriszentséggel 
való találkozás is hasonló ehhez a megszelídítettség-
hez. Bár mint minden emberi léptékkel mért hasonlat, ez is 
csak részigazságokat mond, mégis, ha Jézus Krisztus életét, 
keresztáldozatát és feltámadását Exupéry világába helyez-
ve szemléljük, felismerhetjük Őt a Hercegként, aki közénk 
jött, hogy barátaivá tegyen, azaz megszelídítsen, és magához 
vonzzon… Az „egyetleneggyé” tegyen, akit már barátjának 
mondott. Az Oltáriszentség vételével mi is elfogadjuk ezt a 
barátságot, egyben felelőssé válunk érte. Vagyis ápolnunk, 
védelmeznünk kell ezt a kapcsolatot, mert akár bevalljuk, 
akár nem, nekünk is szükségünk van Őrá. Felelősek vagyunk 
a döntéseinkért, azokért is, amelyek nem hoznak magukkal 

vagyoni gyarapodást, vagy látványos sikert és elismerést, 
csupán belülről forrásozó kegyelmeket. Mert ebből a „kez-
dettől fogva meglévő” kapcsolatból élünk. Minden külső és 
belső, természetes és természetfeletti lét innen születik, és 
ezzel kell majd elszámolnia.

Érdemes lenne föltenni a kérdést, hogy nem azért tart-
e ott Európa, ahol, mert túlhangsúlyoztuk a rációt, mert 
ideológiákat faragtunk Krisztus örömhíréből, mert nem az 
Oltáriszentség „szerelmében” élünk? Mert elfelejtettünk a 
szívünkkel látni? Innen már csak néhány lépés a rágózva ál-
dozni ballagó katolikus. Vajon haragudnánk rá?

Patyi Beáta hitoktató

* * * * * 

„Hazahoztam neked a Jézuskát!”
Nagymamám elbeszélése alapján

Kiskoromban családom tagjai sokszor magukkal vittek a templomba.
Kezdetben vallási tudatlansággal bámészkodva ültem mellettük. Először tőlük kap-
tam rálátást a templomi dolgokra és magára az Istenhitre. Ahogy telt az idő úgy 
tágultak a liturgikus ismereteim.
Kisiskolás koromra már képes lettem gyermeki hittel, imádságos lelkülettel jelen 
lenni a Szentmiséken. Akkorra már késztetést éreztem a ministrálás Istennek tetsző, szép szolgálatára. A többiekkel együtt 
az oltárnál miséző atyának kezdtem segédkezni. E tevékenység ma is része az életemnek. 
Mikor a vallásosság láncolatában, a keresztség után, korban és a hittan tanulásban eljött az idő, hogy elsőáldozó legyek, 
annak rendje és módja szerint lelkesen készültem fel rá. Akkorra már tudtam, hogy a feltámadás a kereszténység legnagyobb 
ünnepe és az Oltáriszentség Krisztus húsvéti ajándékai közé tartozik. 
Amikor először vehettem magamhoz e csodálatos szentségi ajándékot, leírhatatlan lelki öröm töltött el. Valami belülről jövő 
tisztaságot éreztem. Tudtam, hogy az a fehér kis ostya okozza, melyben Jézus újra a fölre szállt és a szívembe költözött. 
Azóta életem Isten közelségének egyik lényeges pontja lett a szentmisén való áldozás.
Elsőáldozásom után történt. Megfáztam, ágyban kellett maradnom, nem mehettem a vasárnapi szentmisére. Szomorúan pa-
naszkodtam a misére induló nagymamámnak: „Nem áldozhatok, nem jön a szívembe a Jézuska.” Amikor a nagymamám az 
Istentiszteletről hazajött, fölém hajolt az Oltáriszentséget magához vett ajkával, gyengéden megcsókolta lázas homlokomat 
és azt mondta: „Hazahoztam neked a Jézuskát.” 
Ekkor vetődött el a szokás-mag a családunkban, mely kicsírázva ma is zöldell.
Ma is természetes számunkra, ha egy családtagunk valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a vasárnapi szentmisén, nem 
áldozhatott, neki szívünkben, őt megpuszilva hazahozzuk a Jézuskát. 

Horváth Péter
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A kegyelemmel való együttműködés tehát a
keresztséggel kezdődik, s egy életen át tartó folya-
mat: nem egy jogi aktus, hanem létforma. Ennek 
meghatározó állomása az első szentáldozás, amely 
nem vége, hanem épp kezdete a tudatosan megélt 
kereszténységnek. A szentségek nemcsak részesü-
lést jelentenek Krisztus életében, hanem útmutató,
iránymutató jellegük is van. „Magunkhoz vesszük 
Krisztus testét, és egyidejűleg megtanuljuk, hogyan 
kell erényeiben és szenvedéseiben részesülni…”
(PALAMASZ Gergely, Homilia 56,10, S. 
OIKONOMOS /szerk./ 211.) 

Antoine De Saint-Exupéry A kis herceg című 
könyvében a következőket mondja a róka a kis 
hercegnek: „Jól csak a szívével lát az ember. Ami 
igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” Ezzel 
elárulja titkát: a barátság, a megszelídítettség titkát. 
Azét a kapcsolatét, ami kialakulhat két lény között, 
akik már nem közömbösek egymás számára. Mivel 
időt szántak a másikra, azontúl szükségük van 
egymásra, felelősséggel tartoznak egymás iránt. Az Oltáriszentséggel való találkozás is hasonló ehhez a 
megszelídítettséghez. Bár mint minden emberi léptékkel mért hasonlat, ez is csak részigazságokat mond, mégis, ha Jézus 
Krisztus életét, keresztáldozatát és feltámadását Exupéry világába helyezve szemléljük, felismerhetjük Őt a Hercegként, 
aki közénk jött, hogy barátaivá tegyen, azaz megszelídítsen, és magához vonzzon… Az „egyetleneggyé” tegyen, akit már 
barátjának mondott. Az Oltáriszentség vételével mi is elfogadjuk ezt a barátságot, egyben felelőssé válunk érte. Vagyis 
ápolnunk, védelmeznünk kell ezt a kapcsolatot, mert akár bevalljuk, akár nem, nekünk is szükségünk van Őrá. Felelősek 
vagyunk a döntéseinkért, azokért is, amelyek nem hoznak magukkal vagyoni gyarapodást, vagy látványos sikert és 
elismerést, csupán belülről forrásozó kegyelmeket. Mert ebből a „kezdettől fogva meglévő” kapcsolatból élünk. Minden 
külső és belső, természetes és természetfeletti lét innen születik, és ezzel kell majd elszámolnia.

Érdemes lenne föltenni a kérdést, hogy nem azért tart-e ott Európa, ahol, mert túlhangsúlyoztuk a rációt, mert 
ideológiákat faragtunk Krisztus örömhíréből, mert nem az Oltáriszentség „szerelmében” élünk? Mert elfelejtettünk a 
szívünkkel látni? Innen már csak néhány lépés a rágózva áldozni ballagó katolikus. Vajon haragudnánk rá?

Patyi Beáta hitoktató

                                                                      * * * * *  

„Hazahoztam neked a Jézuskát!”
Nagymamám elbeszélése alapján

Kiskoromban családom tagjai sokszor magukkal vittek a templomba.
Kezdetben vallási tudatlansággal bámészkodva ültem mellettük. Először tőlük kaptam 
rálátást a templomi dolgokra és magára az Istenhitre. Ahogy telt az idő úgy tágultak a 
liturgikus ismereteim. 
Kisiskolás koromra már képes lettem gyermeki hittel, imádságos lelkülettel jelen lenni a Szentmiséken. Akkorra már 
késztetést éreztem a ministrálás Istennek tetsző, szép szolgálatára. A többiekkel együtt az oltárnál miséző atyának kezdtem 
segédkezni. E tevékenység ma is része az életemnek. 
Mikor a vallásosság láncolatában, a keresztség után, korban és a hittan tanulásban eljött az idő, hogy elsőáldozó legyek, 
annak rendje és módja szerint lelkesen készültem fel rá. Akkorra már tudtam, hogy a feltámadás a kereszténység 
legnagyobb ünnepe és az Oltáriszentség Krisztus húsvéti ajándékai közé tartozik. 
Amikor először vehettem magamhoz e csodálatos szentségi ajándékot, leírhatatlan lelki öröm töltött el. Valami belülről 
jövő tisztaságot éreztem. Tudtam, hogy az a fehér kis ostya okozza, melyben Jézus újra a fölre szállt és a szívembe 
költözött. Azóta életem Isten közelségének egyik lényeges pontja lett a szentmisén való áldozás.
Elsőáldozásom után történt. Megfáztam, ágyban kellett maradnom, nem mehettem a vasárnapi szentmisére. Szomorúan 
panaszkodtam a misére induló nagymamámnak: „Nem áldozhatok, nem jön a szívembe a Jézuska.” Amikor a 
nagymamám az Istentiszteletről hazajött, fölém hajolt az Oltáriszentséget magához vett ajkával, gyengéden megcsókolta 
lázas homlokomat és azt mondta: „Hazahoztam neked a Jézuskát.”  
Ekkor vetődött el a szokás-mag a családunkban, mely kicsírázva ma is zöldell.
Ma is természetes számunkra, ha egy családtagunk valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a vasárnapi szentmisén, 
nem áldozhatott, neki szívünkben, őt megpuszilva hazahozzuk a Jézuskát. 
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FFoorrrraaddaallmmii  hhaanngguullaatt  TTaakkssoonnyybbaann  
 
Az ország sok településével szemben felénk 
kegyes volt az időjárás, így bárki eljuthatott 
2013. március 15-én délután a taksonyi 
Petőfi Sándor művelődési ház barátságosan 
meleg színháztermébe, ahol Taksony Nagy-
község Önkormányzata és Képviselő-testü-
lete várta ünnepi főhajtásra a polgárokat. 
A színpadi produkciók közül elsőként Erkel 
Bánk bán című operájának örökbecsű áriáját 
– Hazám, hazám – énekelte Proksa Zoltán, 
majd a Taksonyi Dunamenti Svábok Tánc-
egyesület Ifjúsági csoportjának leányai adták 
elő a Cinegés táncot. 
Kreisz László polgármester úr beszéde 
valamint a dal és tánc teremtette hangulat 
tovább fokozódott, amikor a taksonyi és 
dunaharaszti Bogárklub (Szentjánosbogár 
Egyesület) tagjai léptek színpadra, hogy elő-
adják a ”Trombita harsog, dob pereg” című történelmi játékukat. A dramatizált előadás budapesti, bécsi és varsói 
helyszíneken citálta a kor nagyjainak találkozóit, beszédeit, vagy éppen a naplóikból idézett gondolatait. A korhű jelmezek 
mellett a kivetített képek is segítették a felismerést, illetve táncbetétek adtak különös súlyt és hangsúlyt a magyar 
vonatkozásoknak. A darab forgatókönyvét Takaró Mihályné írta eredeti anyagok felhasználásával. 
Köszönet az ötletért, és köszönet a Bogaraknak a magas színvonalú megvalósításért, név szerint: Áhel Nikolett, Boross 
Gábor, Bartos Arisztid, Bárdos Bence, Danyi Rebeka, Danyi Regina, Ellenrieder Péter, Gintner Ábel, Gintner Domonkos, 
Gintner Hajnalka, Gintner Kinga, Grimm Petra, Halász Ágnes, Heil Vivien, Horváth Olimpia, Laczkó Zsombor, 
Latinovics Ádám, Latinovics Tamás, Mészáros Veronika, Pákozdy Máté, Perger Petra, Révész Barbara, Stark Bernadett, 
Szabados Tamás, Szlávik Tamás, Tóth Gábor, Tömösvári Dóra.  
A valódiság érzését fokozta Solymosi Attila pergődob és Beregszászi Károly citera játéka. Külön köszönet a táncok 
betanításáért Simon Lillának, valamint a „társulat” összefogásáért Komáromi Istinek. 
A fotókat Wagner Attila készítette az előadáson. 

Ruff Béla  
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A PETŐFI-TELEPTŐL A PETŐFI-SZOBORIG 
Helytörténeti szemelvények egy településrész életéből 

 
Parcellázások Harasztin 

A XIX. század második felében Haraszti életében hirtelen változás következett be. A Hév és a vasút kiépítésének hatására 
megnőtt a kereslet a haraszti telkek iránt, így jelentős parcellázások történtek. 1890-1900 között Földvári Mórné mérette 
ki a község északi területén elterülő birtokrészét, mely nyomán kialakult a mai Felsőváros, az egykori Újharaszti, későbbi 
nevén Tisztviselő-telep. 1906-ban Békési József parcellázta fel a vasúton túli területet, melynek a „Rákóczi-liget” nevet 
annak apropójából adta, hogy az egykori fejedelem hamvait a törökországi Rodostóból ez évben hozták haza. 
 
A Petőfi-telep születése 

1908. június 13-án került egy előterjesztés a haraszti elöljáróságra a Petőfi-telep parcellázásával kapcsolatban, melyben 
Szelényi Aladár szavatosságot vállal, hogy öt év alatt kiépíti a területet. A javaslat megvitatása nem ment egyik napról a 
másikra, mert csak egy 1910. júniusi ülésen került a képviselőtestület napirendjére:  

42/1910 szám. „Olvastatott a Késmárki Takarékpénztár Részvénytársaság képviseletében, Dr. Szelényi Aladár Urnak. A 

“Petőfi telep” parcellázása tárgyában beadott kérvénye és vázrajza, melyet a képviselőtestület az alábbiak szerint - mint 

előzetes tervezetet el is fogad: A bemutatott Petőfi telep szabályozás és felosztás egyhangúlag jóvá hagyatott, mivel az 

utak szélessége a remélhető forgalomra tekintettel 6 és 12 öl között váltakozik és a felosztott terület középpontjában 3600 

négyszögöl közcélra a parcellázó által díjtalanul átengedtetik.” „A felosztás névszerinti szavazás mellett jóváhagyatott” 

azzal a feltétellel, hogy:  „A járdákat rendezi és azokat 10 cm vastag, rongálatlan gödörkavics réteggel látja el. – Az 

utcákat egyenletes emelkedés illetve esésbe hozatja és a szemközti járdákat egyenlő magasságba helyezteti – Az utakat 

rostálatlan gödörkaviccsal látja el. – Az út menti árkok képzését és azoknak kellő esésbe való elhelyezését elvállalja.” 

Gyakorlatilag ezzel a határozattal megszületett a Petőfi-telep, és ezzel az a településszerkezet (Alsó- és Felső-falu, 
Rákóczi-liget, Petőfi-telep), mely azóta is jellemzi Dunaharasztit. Hogy érthetőbb legyen a Petőfi-telep társadalmi 
összetétele, néhány mondatban szólni kell a többi három, egymástól is eltérő településrészről. 

Az Alsó-falu németajkú, döntően katolikus és 
mezőgazdaságból élő lakosságának nagy gazdasági 
udvarral és állattartást szolgáló gazdasági épüle-
tekkel rendelkező, német hagyományokat követő 
hosszú, egyszintes házai és a módosabb iparosok, 
boltosok ún. száraz bejáratú házai leggyakrabban az 
utca frontjára épültek, kevés volt az épületek előtti 
előkert. 

A Felső-falut – egykori néven Tisztviselőtelepet – 
főleg értelmiségi foglalkozású jobb módú, eleinte 
csak nyaranta Harasztin tartózkodó üdülőlakosság-
ból kialakult polgári réteg lakta. A telkek itt másfél-
szer, kétszer nagyobbak az átlagosnál, sok esetben 
nem annyira gazdásági céllal hozzák ezeket létre, 
inkább parkosított díszkertként szolgálnak.  

A Rákóczi-ligeten zömében kisebb keresetű, fele-
fele részben katolikus és református vallású alkal-
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mazottak telepedtek le. Itt is jellegzetes az előkertes építkezés, de parkok helyett leginkább veteményeskertek és 
gyümölcsfák díszítik a telkek nagy részét.  

A Petőfi-telep vegyes, jórészt gyári munkás, kistisztviselő által lakott sakktáblaszerűen parcellázott terület. A telkek 
mérete a többi településrésznél kisebb, mintegy 700-900 négyzetméter körüli, és itt is érvényesül a 73/1911 számú 
építkezési szabályrendelet: „A Rákóczi ligeten, - Tisztviselő telepen - és Petőfi telepen csak előkertes házak építhetők”.  

 
A harangláb története 

A Petőfi-telep kezdetben csak a mai Munkácsy utcáig terjedt. Az ettől keletre fekvő területet, melyet az I. világháború után 
parcellázták, a tervező mérnökről sokáig Kerzinger-telepnek is nevezték. A területnek szintén nagyrészt katolikus és 
református lakosai voltak. Talán a telkek méretéből adódóan, talán más okból, de templom nem épült a Petőfi-ligeti 
oldalon. Kezdetben a ligeti katolikus hívek a Rákóczi-ligeti elemi iskolában tartották a miséket. Eredetileg ide terveztek 
templomot építeni, mivel a telek korábban egyházi tulajdonban volt.  

1924-ben a község ingyenes telket biztosított templomépítés céljára a Toldi és a Thököly utca sarkán, ahol többszöri 
gyűjtés segítségével 1932-re épült fel a Szent Imre templom, mely ugyan a Rákóczi-ligeten állt, de a teljes ligeti 
lakosságot szolgálta.  Sajnos rövid életű volt, 1944-ben a visszavonuló németek felrobbantották. 

A református hívek között is egyre erősebb volt a templomépítési igény, és ez majdnem templomot adott a Petőfi-
telepieknek, ugyanis 1927-ben a Dunaharaszti Református Egyház erre a célra vásárolt is egy telket a Némedi úton, ahol 
egy haranglábat állítottak. A 222 kg súlyú, Szlezák László budapesti harangöntő műhelyében készült harangot 1927. 
április 10-én avatták fel. 1929-ben elhatározták, hogy a telken templomot építenek. Országos gyűjtést is rendeztek az 
építendő Bethlen templom javára, de a világgazdasági válság keresztülhúzta számításaikat. Később a gyülekezet a telket 
eladta, hogy imaház részére megvehesse a Rákóczi utcában lévő, hivatalos nevén Első Magyar Női Ruhaipari Gyár 
Dunaharaszti, köznevén Mészáros-féle varróüzemet. Ma is e helyen működik a gyülekezet.  

A II. világháború után a község polgári fejlődése elakadt, s bár az ötvenes évek erőszakos iparosításának következtében 
lélekszámában és területében is jelentősen gyarapodott, ezt a településfejlesztés nem tudta követni. A harangláb azonban 
az Andrássy utca – Némedi út sarkán megmaradt, és 1990-ig szólította istentiszteletre a reformátusokat. Közben vele 
szemben, a MÉH-telep előtt, egy ahhoz ugyan illő, de impozánsnak egyáltalán nem nevezhető olajkutat létesítettek, ahol a 
haraszti lakosság tankolhatta meg különböző méretű 
gázolajos kannáját vagy hordóját, hogy a divat és a 
szocialista tervgazdálkodás legújabb vívmányaiba, a 
Mekalor 622-es vagy Minikalor típusú olajkályhába 
tölthesse. Hányszor láthatta a harangláb a betonrámpa 
melletti bádogfülke előtt kanyargó sort, a kiskocsikra, 
szánkókra kötözött olajoshordókat, a biciklikre akasztott 
olajoskannákat, a hideg, koszos havon fázós lábukat 
egymásnak ütögető, olajra várakozók toporgását… 

 
Önkormányzatiság és várossá válás 

De ezek az idők is elmúltak. 1990-ben Faragó Tibor 
belekezdett a református imaház felújításába, és meg-
építtette a ma is látható harangtornyot. Így a haranglábat 
leszerelték, csak a négy betontalapzat maradt a hely-
színen, szemben a funkció nélkül maradt olajkúttal, mely 
csendesen rozsdásodott az ezredfordulóig, amikor is a 
község vezetése lebontatta.  
Az önkormányzatiság teremtette lehetőség nyomán 1990-
től beindult fejlődés az ezredfordulóra jelentősen 
felgyorsult, és ez jócskán megváltoztatta a Petőfi-telep 
sorsát. Egyre több utca kapott aszfaltburkolatot, kialakult 
a város keleti központja, boltok nyíltak. Ezzel 
párhuzamosan szépültek a házak, az utcák, polgárosodott 
a telep, már nem számított a település mostoha terüle-
tének. Az ott lakók is egyre büszkébb, öntudatosabb 
közösségeket alkottak, s kezdeményezték, hogy az év-
tizedek alatt kissé pejoratívvá vált telep kifejezést a 
városvezetés változtassa meg. Így vált a harmadik évezred 
elején az addigi Petőfi-telep Petőfi-ligetté, mely elnevezés 
– valljuk meg – tényleg jobban képviseli az egyre szebbé 
váló lakónegyedet.  
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A Petőfi-szobor 

A fejlődés tovább folyt. Megújult közterületek, középületek, új köztéri szobrok fémjelezték a gyarapodást. Az egykori 
haranglábat tartó négy betontuskó tovább árválkodott az Andrássy út elején, míg ismét egy civil kezdeményezés indította 
el a változást. A Petőfi Ligeti Baráti Kör gyűjtést szervezett, és kezdeményezte egy Petőfi-szobor felállítását a harangláb 
helyén. További civilek csatlakoztak, és a város képviselő-testülete is magáévá tette a kezdeményezést.  Tavaly a tervezési 
és szervezési, idén februárban pedig már a szobor helyének előkészítő munkálatai is elkezdődtek. És március 15-én, ezen 
az emlékezetes, téli ünnepen felavathattuk Petőfi Sándor szobrát, mely a szabadságszeretet, rendíthetetlen hazafiság 
eszméje mellett hirdeti egy település, egy lakónegyed polgárainak összetartozását, összefogását, és ennek eredményét, egy 
városrész nyomon követhető fejlődését. És még egy kedves momentum az összefogás kapcsán: a Petőfi-szobor avatásán 
debütált a remélhetően szép jövő előtt álló Dunaharaszti Közkórus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Petőfi-szobor iránti örömünkben ne feledkezzünk el azonban a szobor alkotóiról sem (fenti kép). A Máté István és 
Lantos Györgyi művész házaspár Csongrádon él és alkot. E hely kevés minden munkájuk felsorolásához, de a két művészt 
néhány sorban szeretnénk bemutatni a kedves Olvasónak:  
 
Máté István tipikusan köztéri szobrász. Emlékműveire a valós és jelképes fragmentumok jellegzetes montázsszerű 

alkalmazása és újszerű formai megoldások a jellemzőek. Szobrait maga önti, formaképzésében az expresszionista kifejezés 

érdekében mesteri biztonsággal alkalmazza a viaszveszejtéses technika kínálkozó lehetőségeit. Megbízásos munkáit és a 

saját örömére készített plasztikáit egyaránt a biztos formaadás és egyfajta emelkedett kifejezési szándék jellemzik. 

Érzékenyen mintázott figurái a reneszánsz tradíciók és az európai kultúrkör ikonográfiai hagyományainak szellemében 

készülnek. Történelmi és allegorikus alakok, funkcionális plasztikák és portrék adják az oeuvre többségét, történelmi és 

szakrális témákat gyakorta domborművekben old meg. Érmészeti munkássága is jelentős 

 

Lantos Györgyi a klasszikus hagyományokra támaszkodó szobrász. Plasztikáit érzékeny, finom mintázás jellemzi. Szívesen 

gondolkodik szakrális és történelmi témákban. Festett üvegablakai kuriózumnak számítanak. Számos történelmi alakot 

megörökítő szobra, emlékműve, portré-emlékműve látható Magyarország közterein és határainkon kívül is. Köztéri 

kompozícióit az európai szellemiségben gyökerező hagyománytisztelet és az eleven lírával ötvözött stilizálás jellemzi. 

A szobrász házaspár eddigi életművét az együtt és külön-külön létrehozott gazdag hazafias és egyházi témájú köztéri 
szobrok, II. világháborús, ’56-os és Trianon emlékművek, templomi üvegablakok, domborművek, és természetesen a 
dunaharaszti Petőfi-szobor fémjelzi. Köszönjük munkájukat! 

Gáll Sándor 

 

 
Az összeállítás és a benne szereplő idézetek a Helytörténeti Gyűjtemény könyv- és iratanyagának, ill. Lantos 

Györgyi és Máté István által rendelkezésre bocsátott adatok  a felhasználásával készültek. 
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Krúdy Gyula: A kis szürke tábornok 
 

Nyári reggel van az erdélyi havasok között. A havasok szikráznak a napfényben, 
mintha cukorból volnának. A hegyekről keskeny országút vezet lefelé a völgybe. Az 
országúton vonul lefelé az erdélyi hadsereg.  
Bem tábornok volt az erdélyi hadsereg parancsnoka. Dicsőséges hadsereg volt az: Bem 
tábornok sokszor vezette diadalra katonáit. De amint jött a nyár, letűnőfélben volt a 
hadsereg szerencsecsillaga. Most is vesztett csatából menekül a sereg. Menekült a 
hegyeken keresztül.  
Legelöl haladt egy csomó fejszés ember. Ezek arra voltak ók, hogy utat csináljanak a 
vonuló seregnek.  
A fejszés emberek után mentek a társzekerek. A hadseregnek sok holmira van szüksége. 

Ruhára, élelemre, fegyverre. A szekerek tetején ültek a sebesültek. Egyiknek a feje olt bekötve, másiknak a keze, 
harmadik a lábát nem bírta emelni. A szekerek után mentek az ágyúk, a csaták bömbölő szavú oroszlánjai. 
Mindegyiket nyolc ló húzta. A lovakon ültek a tüzérek.  
Az ágyúk után haladt egy sárga fogat, amelyet két pej ló húzott. A kocsiban egy kis szürke, béna öregember ült. 
Mankós bot volt a kezében, a kalapját mélyen a szemébe húzta. A két szeme villogott a kalap karimája alól. szürke 
szakáll körítette az arcát, a kabátján pedig nyoma sem volt a csillogó érdemjeleknek. Az egyszerű kis emberből 
bizony senki ki  nem nézte volna a csaták félelmetes hadvezérét, Bem tábornokot. Bem tábornok kocsin járt, mert 
sebesült lába miatt nem tudott lóra ülni.  
Egy barna szakállas, villogó szemű fiatalember ült Bem apó mellett a kocsiban. Szürke vászonzubbony volt rajta, 
még csak kard sem volt 
az oldalán. Ő volt Bem 
apó hadsegéde: Petőfi 
Sándor őrnagy.  
A lánglelkű költő 
némán függesztette 
tekintetét a felkelő 
napra: 
– Meleg napunk lesz, 
tábornok úr! – mondta. 
– De az oroszoknak is 
meleg napjuk lesz – 
tette hozzá Bem apó.  
Csöndesen vonult lefelé 
a sereg a hegyek közül. 
Hallgattak a dobok, 
trombiták. Fáradtak 
voltak a honvédek. 
Elkedvetlenítette őket a 
sok vesztett csata. 
A nap eközben mind 
feljebb emelkedett a 
hegyek felett. A sereg, mint valami érckígyó, kanyargott lefelé a hegyoldalról a völgybe. A fegyverek fénylettek a 
napsugárban.  
Petőfi Sándor hátranézett a kocsiból a kanyargó seregre.  
– Be kár ezekért a fiúkért! – mondta. – Be kár a sok szép fiatal életért!  
Bem apó dörmögve rázta a fejét.  
– Ej, őrnagy uram, már megint poétázunk! Győzni fogunk. Bem apó megveri az ellenséget. Bem apó nem hagyja 
magát.  
– Rossz sejtelmeim vannak, tábornok úr – felelt a költő.  
– Ne félj, kedves öcsém, amíg engem látsz. Bem apó nem adja meg magát. Itt vannak az én kedves ágyúim. Majd 
megsegítenek azok engem. Vízaknánál négy nap dörgött az ágyú, de ha kell, negyven napig se hallgatnak el. Az én 
ágyúim mind hősök. Éppen úgy szeretik a hazát, a szabadságot, mint akár ön, Őrnagy úr.  
Petőfi szomorúan mosolygott. 
– Én mindenekfölött szeretem a hazát. Nálamnál lángolóbban senki sem szereti.  
A kis szürke tábornok a költő vállára csapott. 
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A segesvári csata 1849. július 31-én. Bellony László alkotása.  

A magyar gyalogság közelből leadott sortüzekkel próbálja megfékezni a kozák lovasság rohamait. 

– Éppen ezért nem szabad elcsüggedni, Sándor fiam. Felragyog újra 
a szerencsecsillagunk, és kiverjük az ellenséget Erdélyből.  
Az augusztusi nap forrón tűzött le a földre. Síkságra ért a hadsereg, a 
segesvári síkra.  
Bemnek az előörsei, akik mesze megelőzték a sereget, hírül hozták, 
hogy az oroszok nem messze táboroznak ettől a helytől. Bem apó 
örömében felkapta a mankós botját.  
– Éppen őket keresem. Majd meglátjuk, ki az erősebb! 
A trombitását, aki ott lovagolt a kocsi mögött, magához intette. 
– Pihenőt kell fújni. Holnap nagy dolog vár reánk.  
Megharsant a trombita. Recsegve szállt a hangja a hadsorok felett. A 
honvédek felsóhajtottak. El voltak fáradva nagyon.  
Tüzeket raktak, s szakácsok forgolódtak a tűz körül. A honvédek 
pedig heverésztek. Egyik-másik a köpönyegére papirost tett, s levelet 
írt haza. Ki tudja, holnap írhat-e még? … 
Még alig virradt, már talpon volt a sereg. 
Az oroszok leereszkedtek a dombokról, és közeledtek a magyar 
sereg felé. Bem apó azt mondta a hadsegédének, Petőfinek: 
– Sándor fiam, te maradj mellettem. Ne menj az ütközetbe, drága a te 
életed.  
Egyszerre megdördültek az ágyúk. 
Rengett a föld  az ágyúdörgéstől. Nincs olyan hangverseny, mint az 
ágyúk hangversenye.. Mintha a föld és az ég összeszaladna.  
Bem apó felemelkedett hintójában, és messzelátóján vizsgálta az 
ellenséget. 
– Úgy érzem, hogy győzni fogunk – mondta lelkesen. – Ne búsulj, 
Sándor! 
Petőfi szomorú volt.  
– Én azt hiszem, hogy vesztünk.  
Elkezdődött a csata. 
A honvédek, mint megannyi oroszlán, rohanták meg az ellenséget. 
– Éljen a haza! – harsogták, és szuronyszegezve indultak előre.  
Hanem túlerőre találtak. Az oroszok nem hátráltak. Visszaverték a 
honvédek támadását.  
A kis szürke tábornok izgatottan nyúlt messzelátójához. 
– Nagy az ellenség – mormogta.  
Egymás után küldte a lovas futárokat a vezéreihez az üzenetekkel. 
Minden üzenet ezt parancsolta: 
– Győzni vagy meghalni! 
Reszketett a föld is, mikor a hadak összecsaptak. A honvédek 
kiáltása az égig szállt. De az ég beborult felettük. Visszaverték a 
magyart az oroszok.  
Petőfi Sándor, aki lángoló szemmel nézte idáig az ütközetet, hirtelen 
leugrott a kocsiról.  

– Megyek, tábornok úr. A kötelesség azt parancsoljam, hogy együtt harcoljak a közkatonákkal. 
Futva indult el a csatatér felé. Sietségében elejtette a sapkáját, a kezében pedig egy szál kardot szorongatott.  
Bem apó utána nézett. Soha nem látta többé. Ott esett el Petőfi Sándor a segesvári csatamezőn. 
Délután felé el volt döntve az ütközet sorsa. Az ellenség győzött. Rendetlen sorokban menekült a magyar hadsereg. 
Bem apó csaknem sírva nézte futó katonáit. Az ellenség túlerejével szemben gyengéknek bizonyultak.  
Hát Petőfi Sándor hova lett? 
Futott ő is, mint a többiek.  
Gyalogszerrel volt, könnyen utolérhette volna az ellenség. Nem volt már akkor kardja sem. A haját lobogtatta a szél, 
zubbonyát kigombolta. Egy vágtató huszár észrevette. 
– Őrnagy úr! – kiáltotta. – Üljön ide mellém a nyeregbe. Elbír az én jó lovam kettőnket is.  
Alighogy ezt kimondta, összeroskadt alatta a ló. Golyó találta. Az országút felől orosz lovasok közeledtek vágtatva.  
– Menekülj, fiam! – mondá Petőfi a huszárnak. – Engem már senki sem ment meg. Megállt, szembefordult az 
ellenségnek, összefonta mellén a két karját – a halál fia volt.  
 
 

Jókai Mór A Petőfi-keresők 
 
Elhallgata régen a lanton a húr; 
Megfogta a rozsda a kardot; 
Nem zeng sem a dal, sem a véres aczél; 
Sziv elfeledé, elhordta a szél: 
Álom vala az csak, reggelig tartott. 
Fű tudja: miért zöldebb a mezőn 
Egy folton, a melyre a vér hullt? 
A hagyomány tudakozza Homérrul 
Azt, hol született, s ahol elholt. 
Oh halva bizonynyal a dalnok. 
 

Itt látta az egyik a földre leesni; 
Ott szólt vele más a csatában; 
Sirjához az útfelen búcsura járnak; 
Másutt még visszakerültire várnak: 
Itt él, ott holt hire támad. 
Meg-megjelen! s nyomtalan úgy elenyész; 
Népajk szövi róla regéit; 
Itt vérnyoma; – lábnyoma ott! Halld, 
Ő volt, ki e dalt zengé itt? 
Oh halva bizonynyal a dalnok. 
 

Élhetne-e hangtalan igy? Lehetett-e 
Jajtalan végig élni a multat? 
Hallgathat-e az, ki a gyáva türelmet 
Még boldogabb években se tanulta? 
Ki bátran előljárt, rémtelenül, 
Az bujt-e sötétbe a rémek elül? 
S arczot, alakot, ha cserélt is, 
Egy dal bizonyítna felőle, 
Az szólna világra, hogy él-e? 
Oh halva bizonynyal a dalnok. 
 

Csírát ver a földbül az eltemetett mag; 
A régi szabadság ága fakad; 
Minden, mi halott, föltámad ez évben: 
Csak tégedet hágy-e az uj kor a mélyben, 
Csak te maradsz-e halva magad? 
Oh élve ha volnál, büszke dalodtól 
Lángra lobogna a két haza most. 
Hallgatsz. Bizonyítja halálodat ez. 
Hű keresőd sirodra tapos. 
Oh halva bizonynyal a dalnok!         1861 
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RejtvényRejtvényRejtvényRejtvény    
 

A sorok Lukács evangéliumának 
egyes szereplőit rejtik. Segítségül a 
sorok mellé van írtuk, melyik 
fejezet, hányadik versében említi 
őket az evangélista. Ha sikerült 
mindegyiküket megtalálni, 
hosszában a képen látható tavaszi 
virág neve lesz olvasható. 
Jó munkát! 

(Eranthis hyemalis)  
 
A ……………………….. a boglárkafélék családjába tartozó apró, 
egyvirágú, gumós növény, amit mi is láthatunk kora tavasszal, 
ligeteinkben, hiszen gyakran már február végén virágba borítja az 
gyertyános, tölgyes erdők avarját. Tavasz végére azonban a 
növény minden része a föld alá húzódik vissza. Itt a tavasz, amikor 
szirmot bont, innen kapta a nevét is.  
Mélyen hasogatott gallérlevelekkel körülvett virágainak sárga 
virágtakaró levelei nem szirmok, hanem megnövekedett, 
megszínesedett csészelevelek. A valódi szirmok mézfejtőkké 
módosultak és nektártermésükkel csalogatják a megporzó 
rovarokat. A megtermékenyült virágok szirmai narancsos 
színárnyalatot kapnak. 
 

TYÚKANYÓ TÚLÓRÁZIK – A két kép között tíz különbséget fedez fel a szemfüles.  
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Bársony István: Fogolycsalád 
 

– Csrrrekcsekk! csirrekcsekk! 
Éles, messze hallatszó, félig lármázó, félig hívó hang ez. 
A tűnődő ember megáll hallatára, és figyel.  
A hajnal keleten már pirosra kezdi festeni a zöldessárgát. A szétterpeszkedő felhők testét 
befuttatja az ég szélén ezzel a pirossággal a láthatatlan nap.  
Egy fogolykakas szól. Annak van ez a furcsa, torokból pergő kiáltása. Most éppen a 
hajnalt köszönti vele, s a családját hívogatja össze: „Csrrrek-csrrrek! Vigyázzatok, ide 
figyeljetek, mindjárt lesz valami!”  
A fogolyfalka a legnagyobb engedelmességgel ügyel a parancsra. Kifut a tengeritáblából 

valamennyi a tiszta tarlóra. Ott cserreg-zsebeg öregapó; fejét feltartja, de szinte berzenkedve ereszti le a szárnyát; 
kurtácska farkát egy kicsit szétterjeszti, fején a tollát megborzolja. Szörnyen bátor külsejű így! 
Mámika, a csapat édesanyja összegubbadva bújuk elő, s tötyögve igyekszik kedves életepárja felé. Vele a fiókák, a 
már-már anyányiak; kíváncsian, élénken futnak össze, s lesik a vezényszót.  
A vén kakas körülnéz, látja, hogy együtt van a család, elégedetten bugyog; halk, gyors ütemű kotyogást hallat, mint 
a házikakas, amikor szemet kínál a tyúkjainak. Egyszerre csak: „surr!” fent van az egész falka a levegőben, s perregő, 
siető szárnyalással igyekszik egypár táblával arrább.  
Ez a foglyok hajnali kirándulása, ami alkonyatkor – szürkület beállta előtt – épp így megvan. Amíg a fiókák 
kicsinyek, addig csak szárnygimnasztika ez. Röpülőgyakorlat, ami alig terjed túl száz lépésen; de később 
megnövekszik a fiatalokban az erő, a bátorság és a kitartás, s akkor hosszabbá válik a röppálya. Ősszel, októberben, 
amikor már „aranyos” a fogoly, amikor gyöngén csillogó, rozsdavörös fedőtollai vannak, öt-hatszáz lépésre is 
könnyen elszáll a falka egy rugaszkodással.  
Haj, most még nincs ideje az ilyen nagy erőfeszítéssel járó vállalkozásnak! Csínján még a vakmerőséggel! Az 
aránylag gyönge szárnyak könnyen elfáradnak, kimerülnek. De egy kis mértékletes légi séta nem árt, csak használ.  
A vén kakas vezeti a jókedvű csapatot, s apai és családfenntartói érzékkel ügyel, nehogy túlságosan hosszú legyen a 
gyakorlat. Most hirtelen ereszkedik; ha eddig alacsonyan – alig egy- vagy másfél ölnyire a föld színétől – repült, 
most már csak egypár lábnyi az egész távolság a tarló felett. Végül, mintha megbotlott volna a levegőben, szárnyon 
szállva megáll, egypárat verdes az evezőivel, s rögtön rá letoppan a kiszemelt pontra. A család követi. Néhány 
másodperc múlva eltűnnek a gazosban mindannyian.  
A nap éppen kibújt, s amint égő tekintetével szétnéz a lapályon, megmozdítja maga előtt a hűs hajnali levegőt. Azon 
nyomban szél támad, üde reggeli szél, amit a levegőrétegekbe dobott sugárkévék okoznak. Susogva súrlódik össze a 
tengeritáblán a tömérdek hosszú kukoricalevél. A pacsirta föllendül a magasba, s keresi, hol van az út a végtelenség 
felé … 
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DDuunnaahhaarraasszzttii  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  KKaarriittáásszz    
 
„Az emberi léleknek egy új iránya, mi az? Az az, mely nemcsak a földet nézi, hanem nézi az 
Istent; nemcsak a hazát nézi és az emberi szellemet, hanem nézi az örökkévalóságot és az örök 
szellemet. Ez a szeretet szelleme, ez a szeretet közössége. Ezen közösségbe kell nekünk az emberi 
társadalmat belevezetnünk, abba a közösségbe, ahol az Isten otthon van, ahol az emberi lelkek nem 
gyűlölik egymást, hanem egymás iránt jóindulattal, szeretettel vannak, ahol mindig az égre néznek. 
Ez a szent karitász eszménye, ideálja!” (mondja Prohászka Ottokár székesfehérvári megyés-
püspök) 

 
A Katolikus Karitász a Püspöki Konferencia által alapított egyházi jogi személy. Szolgálatunk a Magyar Katolikus 
Egyház szociális tevékenységének megnyilvánulása mind csoport, mind egyházmegyei, mind országos szinten. 
Ennek bemutatásához aktuális adatokkal alátámasztott információkkal rendelkezünk, amellyel igazolni tudjuk 
munkánkat. 
 
2012-es beszámoló: 

Bevétel: 

Maradvány 2011-ről                 47.847,-Ft 
Adomány: (karitász-táborra)                 32.140,- 
Adomány azoktól, akik megnevezve magukat név szerint adakoztak 2011 és 
2012 év végén: Fajta János, Kovács Jenőné, Kubinyi Béláné 

              161.500,- 

Szent Erzsébet napi gyűjtés: Szent István Plébánia: 
                                              Szent Imre Plébánia: 

                50.000,- 
                25.000,- 

Szent Antal-persely (Szent István templom):               186.015,- 
2011-12-es jótékonysági adventi-vásár bevétele a Laffert-kúriában:                 66.880,- 
Jótékonysági rendezvény – ruhaosztás:                 49.070,- 
Egyéb (önkormányzati pályázati támogatás):               550.000,- 
Összesen:            1.168.452,-Ft 

Kiadás: 

Segélyezés helyben (élelmiszer, gyógyszer, tűzifa, temetési segély):                 68.830,-Ft 
Segítség katasztrófában:                          0   
Fenntartási költség (zsák, kulcsmásolás, üvegjavítás):                   6.380,- 
Egyéb (karitásztábor, Idősek Napja, lelkigyakorlat):                576.104,- 
Karácsonyi ajándékcsomagok:                280.938,- 
Összesen:               932.252,-Ft 

                   Maradvány 2012-ről:   236.200,-Ft 
 
 
Karácsonyi csomagot 63 helyre vásároltunk, 
készítettünk és vittünk el házhoz – családonként, 
személyenként differenciáltan, hiszen 116 gyermek van 
a megajándékozottak között.  
1./ A szociálisan rászorultak részére a csomagok tartós 
élelmiszert tartalmaztak (+ a gyermekeknek fejenként 1 
tábla csokoládé).  
2./ A szociálisan nem rászorultak 11 fő – idős 
testvéreink, akik már nem tudnak templomba járni, de 
akikről nem feledkezhetünk el – ők könyvajándékot 
kaptak.  
A szociális rászorultság kritériuma, a karitászcsoport 
döntése szerint: a nagycsalád, az egyedülálló kisnyugdí-
jas és a munkanélküli személy. Külön figyelembe vettük 
a segítségnyújtásban, hogy munkanélküli vagy beteg a 
szülő, a családfenntartó. E peremre szorultaknak van 
szüksége leginkább segítségre, őket kell támogatnunk. 

Szíves tájékoztatásul közöljük ezt, mert például olyan 
személy reklamált, aki a korábbi évekhez képest 2012-
ben nem kapott a karitásztól karácsonyi csomagot. Ezért 
szükségesnek tartjuk, hogy megindokoljuk, nem 
„személyeskedés” következménye a támogatás elmara-
dása – ezt hangsúlyozzuk –, hanem mert a gazdasági 
válság miatt sokkal több személy került válságos élet-
helyzetbe. Ennyit tudtunk tenni, eddig tudtunk segíteni, 
mindig a jó szándék vezet bennünket, nem rosszakarat 
vagy rosszindulat. Különben nem vállalnánk a nem 
könnyű szeretet-szolgálatot. A karitász által juttatott 
adomány nem rendszeres, hanem egyszeri segély. 
Meghatódva számolhatunk be arról is, hogy több család 
helyzete a korábbiakhoz képest rendeződött és ők maguk 
közölték velünk hogy: – „már könnyebb az életünk, 
jobbra fordult a sorsunk és adják a csomagot rászorul-
tabbnak. Köszönjük!” 
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A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász 2001. február 
11-én alakult. Székhelyünk a Fő út 73., a Szent István 
Főplébánia mellett van. Itt gyűjtünk a meghirdetett 
időpontokban – még használható, nem lyukas, és tiszta – 
használt ruhát, cipőt, háztartási gépet, játékot, tartós 
élelmiszert. (Sajnos hoztak 2012-ben levált talpú cipőt, 
szakadt, piszkos holmit, kérjük, hogy ne tegyék, ne 
bántsuk meg a rászorulót ilyen gesztussal.) Ugyancsak 
ezen a helyen tartjuk a ruhaosztásokat is, de a többi 
programunk is itt (és a Főplébánián) folyik, mint az 
Idősek Napja, a nyári karitász-tábor…  
Célunk, hogy megpróbálunk kapcsolatot építeni azokkal, 
akik talán nem tudnak kimozdulni problémákkal 
bebetonozott helyzetükből, hogy Isten és a jóakaratú 
felebarátok segítségével végre megtalálják a szeretet, a 
valós létezés csodálatos szép világát. Szeretnénk segíteni 
őket a szeretet útjára, amelyen mi magunk is igyekszünk 
járni a Jó Isten segítségével. Ezt a célt tárgyi és lelki 
segítségnyújtással, valamint gyermek és felnőtt jóté-
konysági programok szervezésével próbáljuk elérni. 
 
Szent Jakab apostol tanítása eligazítja azokat, akik 
nehezen szánják rá magukat a segítségnyújtásra: 
„Testvéreim mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van 
hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti-e a hite? Ha 
valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a 
mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: 
„Menj békével, melegedj és lakjál jól!” de nem adnátok 
meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? 
Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt 
dolog. Azt is mondhatja valaki: „Neked hited van, 
nekem meg tetteim. – Ha tettek nélkül megmutatod 
nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom 
neked a hitemet.” XVI. Benedek pápa szerint: „A 

szeretet nélküli hit terméketlen, míg a hit nélküli szeretet 
kétségek között vergődő érzelem marad.” 
 
Böjte Csaba ferences szerzetes pedig így biztat: „Lehet 
bekeseredve, szárnyszegetten, reménytelenségben osto-
rozni ezt a világot, de mennyivel jobb leülni és meg-
fogalmazni egy verset, egy gondolatot, mely, mint egy 
langyos szellő belekapaszkodik embertársad csüggedten 
lógó vitorlájába, és elindítja őt a reális létezés óceánján. 
Jó dolog megérezni a kis magban feszülő élni akarást és 
azt szelíden jó földbe tenni, a szerető szolgálat 
alázatával öntözgetni…Jó dolog az életet szolgálni, 
szeretni az alkotás Istenét…Ha az Isten maga mondaná, 
hogy nincs túlvilág, és nem tartják számon a szeretetből 
adott pohár vizet, a jó szót, a lehajló gyöngédséget, a 
másokért végzett munkát, én akkor is ezen az úton 
mennék tovább, mert jó dolog a létezés örömét 
megosztani embertársaiddal.” 
 
Tegyen jót! Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten 
segítsenek, hogy minél több embertársunknak tudjunk 
segíteni! A Szent Erzsébet Karitásznak nincs működési 
költsége, a munkatársak önkéntesen segítenek, így 
minden pénzbeli- és tárgyi adományt teljes mértékben 
segítségnyújtásra tudunk fordítani. Köszönjük, hogy Ön 
is segít! Isten fizesse meg! 
 
A Nagyböjt ráhangolt, hogy tudatosan ellene 
mondhassunk a fogyasztói szemléletnek. Ez a fegyelme-
zett várakozás megtanított arra, hogy vágyaink be-
teljesülését kivárjuk, ahogyan a szorgalmas kertész is 
türelmesen vár arra, hogy a magból növény sarjadjon, 
majd virágba boruljon, és termést hozzon. 

 
 

Tudatos életmód  

2. rész  

Amit nagyapáink még tudtak 

 
A cikk a karitász felkérésére íródott, amelyben segítséget szeretnék nyújtani a már kertészkedőknek, illetve, akik a 
jövőben szeretnék, hogy kertjük, élelmiszerük egészségesebb legyen. 
A Biblia Teremtés Könyve szerint (28-31): „Hajtsátok uralmatok alá a földet és töltsétek be azt. Íme, nektek adtam 
minden füvet, amely (gabona) magot hoz a földön, s minden fát, amelynek a gyümölcsében benne van a magva, 
hogy legyen ennivalótok.” Ez felelős uralmat jelent, nem azt jelenti, hogy tétlenül és felelőtlenül kell élnünk a föld 
javaival. Fáradozva kell élnünk belőle életünk minden napján. 
Mire ez a cikk megjelenik, már a tavasz bontja bimbóit, kinyílik a hunyor és a hóvirág. Ha ősszel felástuk a 
kertünket, akkor a hó beleolvadt, a fagy kellően morzsalékossá tette. Az első fagymentes napon elgereblyézzük, 
lezárjuk a talajt, hogy a nedvességet megőrizzük. Tavasszal is áshatunk, vagy rotáljuk a talajt, e zárás erre is 
vonatkozik. 
Március elején vethetjük a borsót, spenótot, retket, sárgarépát, sóskát (évelő sóskát olyan helyre, ahol bizton 
megmarad). A tápanyagot zsákos szerves trágyával (lehet gazdaboltban kapni, illetve a tehenészetben) és 
komposzttal is pótolhatjuk. Ha gyökérzöldséget vetünk, nem közvetlenül alá rakjuk a szerves trágyát. Zöldtrágyával 
is kiegészíthetjük a szervesanyagot (pl. a mustár gyorsan kikel, nagy lombú, féregűző hatású). Ha van elegendő 
pénzforrásunk, ezt műtrágyával is megtehetjük (pétisó, komplex műtrágya 3-4 dkg/m2, amelyet sekélyesen 
gereblyével bedolgozunk a talajba. 
Megbízható termelőtől származó vagy ellenőrzött vetőmagot vegyünk, és őrizzük meg a tasakot vita elkerülése 
végett. Saját magunk is nevelhetünk palántákat az ablakban (a tejfölös-poharak alját ne felejtsük el kilyukasztani). 
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Ezek a növények lehetnek paprika, zeller, tök, uborka, paradicsom, kelkáposzta, karfiol stb., hidegágyban is. 
Bimbóskel helybe vetve is szép termést hozhat. A palántákat kellő edzés után április illetve május hóban kell 
kiültetni nedvesen tartott talajba. Márciusban még vörös- és fokhagymát duggathatunk és magról is vethetünk. A 
rebarbarát – amelynek húsos levele kompótként, lekvárként is hasznosítható – szintén tavasszal kell elvetnünk. 
Ha nem jön az Isten áldotta csapadék, akkor a víz utánpótlásáról öntözéssel kell gondoskodni. Mikor? Nagy 
melegben kora reggel 6-10 óráig vagy 16-20 óráig. A túlöntözést kerüljük, mert az öntözés jó, de a kapálás még 
jobb, ahogy a nagypapa mondta: „egyszeri kapálással kétszeri öntözést takarítunk meg.” A laza, porhanyós, levegős 
talajban fejlődnek jól a növények és egyúttal elvégezzük a gyomok irtását is, amelyek a táperőt elveszik 
növényeinktől. Minél kevesebb vegyszert használjunk; használjuk ki azt, hogy a giliszták, katicabogarak végezzék el 
a munkát helyettünk. Ha meztelen csiga károsít, akkor mészpor kerüljön a sorok közé. A hangyabolyokat lapáttal 
szórjuk szét; a tojásaikat felszedik a madarak. Hogy milyen sor- és tőtávra vessünk, azt a tasakon megtaláljuk (40-50 
cm sor; 0,5-2 cm mélyre, attól függően, hogy apró magról vagy babról, borsóról van szó). Babot karósnak is 
vethetünk (virág), az ágyások szélére Tagates (büdöske, bársonyka) vethető, hogy elűzze a káros rovarokat. 
Az igazi kertből nem hiányozhat egy adott, hűvös helyen a komposzt, ahol a zöldhulladékot aprítva tároljuk, 
forgatva, nyáron nedvesen tartva, így tápanyagot képzünk a növényeinknek (műanyag nem, kávézacc mehet!) 
Ha gyümölcsfáink vannak, akkor a rügyfakadás előtt a metszéseket el kell végezni (száraz, beteg ágak eltávolítása!) 
A laza, szellős lomkoronát a gombák kevésbé fogják megbetegíteni. Új telepítéskor csak ellenőrzött, vírusmentes fát 
ültessünk. A gyümölcsfák védelmére biotermesztésben is szabad rézkészítményeket használni, vagy lemosó 
permetezéshez csalánlé is alkalmazható.  
Kész palántákat is vásárolhatunk. Ne felejtsünk egynyári virágokat vetni (porcsin, vasvirág, Tagates, petúnia), 
virágágyások szegélyének – mert azok olyan szépek –, a fűszernövények (borsmenta, kakukkfű, zsálya) pedig a 
házipatika és a konyha szerei lehetnek. 
És ha Isten áldása kíséri fáradozásainkat és a szükségesnél több terem, akkor adjuk oda annak, akinek nincsen. Az 
Isten a jószívű adakozót szereti.  
2013 Nagyböjtben                                                                                Szeretettel: Velkei Károly agrármérnök 
 

Köszönjük Velkei Károly kertészeti tanácsait! 
 

Továbbra is várjuk a Tudatos életmód rovatunkba ötleteiket. 
 

Hírek: 

o 2012-ben 6 doboz Béres-cseppet kaptunk a Béres Alapítványtól, amelyeket át tudtunk adni beteg 
testvéreinknek. Köszönjük! 

o 2013 február 20-án a farmosi NOE-csoport vezetője 30 zsák összecsomagolt ruhaneműt szállított el 
az ottani nagycsaládosoknak a zsúfolt dunaharaszti karitász-helyiségből. Így ezután már kitakarítva, 
rendbe szedve ismét jó körülményekkel fogadhatjuk az érdeklődőket. 

o Február 23-án Vácott az Egyházmegyei Karitász által szervezett lelkinapon vehettünk részt Kiss 
Zsolt Attila tiszaszalkai plébános lelkivezetésével. Az atya előadása kiemelt bennünket a fárasztó 
hétköznapokból; dinamikus, örömteli, keresztény életvezetést kaptunk. Köszönjük! 

o Tartósélelmiszer-gyűjtést szervezett a helyi plébániákon keresztül március 3-10-ig a Magyar 
Katolikus Püspöki Kar a szegények megsegítésére, így a nagyböjt alatt „megtakarított” 
élelmiszereket föl tudtuk ajánlani a szükséget szenvedőknek. 

o A haraszti plébániák adománya részletezve: 80 kg cukor, 31 kg liszt, 28 kg rizs, 9 kg só, 71 kg 
tészta, 2 zacskó dió, 8 kg búzadara, 3 zacskó hüvelyes, 9 csomag kakaó, 1 csomag kávé, 72 doboz 
konzerv (hús/zöldség/gyümölcs), 8 db ételkonzerv, 12 db szendvicskonzerv, 4 üveg lekvár, 9 
levespor, 2 kocka margarin, 57 üveg olaj, 1 üveg savanyúság, 7 zacskó keksz, 8 db sűrített   
paradicsom, 25 doboz /csomag tea, 4 csomag zsemlemorzsa, 17 tábla csoki, 3 doboz tejszín, 21 
doboz tej, 5 zacskó tarhonya, 6 db mosószer/szappan/mosogató, 4 csomag tökmag, 7 zacskó 
pudingpor, 10 csomag vaníliás cukor/sütőpor, 4 üveg szörp, 2 csomag capuccino, 2 db mustár, 2 
üveg citromlé, 1 csomag lencse, 1 db mogyorókrém, 10 doboz sajt. 

o Isten fizesse meg a felajánlott adományokat! 
A templomban és a karitász-helyiségben begyűjtött tartós élelmiszert itt Dunaharasztin a helyi 
karitász osztotta szét: 27 rászoruló családnak és egyedülállónak, valamint a Bárkásoknak vitték 
házhoz a karitász-tagok. Sajnos nem tudunk úgy élelmiszer-osztást tartani, mint a budapesti 
karitatív-központok, vagyis hogy a nélkülözők jöjjenek a karitász-házba az élelemért, mert akkor 
nem tudjuk ellenőrizni, hogy valóban azok jönnek-e az adományért, akik valóban szegények. A 
lakáscímre elvitt adományok azokhoz kerülnek, akiket Önök jeleztek nekünk, tehát „környezet- és 
esettanulmányok” után.  
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Programjaink: 

• Ruhaosztás és átvétel lesz április 12-én, 19-én (pénteki napokon) 16.30-18 óráig a Főplébánia melletti 
karitász-helyiségben. 

• Játékdélután a könyvtárban: szeretettel várjuk a kisebbeket és a nagyobbakat! Miért szervezzük ezt a 
„Játékdélutánt”? Azért, mert a játék önfeledt, nyereséggel nem járó szórakozás. Ugyanakkor szeretnénk 
alternatívát nyújtani a „képernyőfüggőség ellen”, hiszen köztudott, hogy a virtuális világ „rabul ejti” a 
fiatalokat, így nagyon sokan izolálódnak, elveszítik valóságos barátaikat, kapcsolataikat az internet-
szenvedély miatt. Magyarország a világon az első tíz ország között van a képernyő előtt töltött időt tekintve! 
A játék része a színlelés (például maga a szerepjáték); lehet tétje; minden játék mutat valamiféle szabálykört. 
Valójában még a legöncélúbbnak, a legcéltalanabbnak tartott gyermekjátéknak is van haszna és célja. A 
haszna a társas szórakozás és kikapcsolódás. Célja a képességek próbája, az exploráció, a kísérletezés és a 
felfedezés, és ezáltal ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése, valamint célja a boldoggá tétel is. A 
játékokat felnőttek is ugyanúgy játszhatják, mint a gyerekek. Ezért hívjuk az érdeklődőket sok szeretettel a 
Városi Könyvtárba a szervezők nevében (Városi Könyvtár, Szent Erzsébet Karitász, Dunaharaszti 
Környezetbarátok Egyesülete) április 6-tól június 27-ig kéthetente csütörtökönként megváltozott időben 16-

18 óráig! Korhatár nincs.  
Köszönjük a könyvtár-igazgatónő Táborosi Zoltánné támogatását! 

• Idősek Napja lesz június 9-én, várjuk szeretettel a templomba 15 órára az érdeklődőket, majd a 

Főplébánián folytatódik a program. 
• A karitász-tábor július 1-5-ig (hétfő-péntek), 9-16 óráig tart majd. A karitász célja ezzel, hogy örömet, 

kikapcsolódást szerezzünk a gyerekeknek. Ezért szervezünk közösen színes programokat, feltöltődést, 
kikapcsolódást jelentő játékokat, hogy a keresztény közösség összetartozását megtapasztalják a gyermekek. 
Jelentkezési lapokat húsvét után lehet kérni a karitász-tagoktól, Bánfalvi Bellától, Forstner Gabitól, Gintner 
Orsitól, valamint a Fő úti sekrestyében Maczó Jánosnétól. Jelentkezéseket korlátozott számban tudunk 
fogadni (ez 80 gyermeket jelent). Amint betelik a létszámkeret, le kell állítsuk a jelentkezést.  

• Kérjük, hogy június 29-én, szombaton 16 órától édesapák, nagypapák, édesanyák és nagyik segítsenek a 
tábor-előkészületekben (sátorállítás, mosogatás, fűnyírás, székhordás…). Ismét várjuk játékszervező 
férfitestvérek segítségét és részvételét! 

• A szokásos karitász-találkozókra is várjuk szeretettel mindazokat, akik szeretnének jót tenni, „mert jót 
tenni jó” : minden utolsó pénteken, a Főplébánián 17 órától a hittanteremben tartjuk. 

  

ÁÁllddootttt  hhúússvvééttii  üünnnneeppeekkeett  kkíívváánn  sszzeerreetteetttteell::  SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  KKaarriittáásszz  

A kép a 2013. február 23-i váci lelki napon készült rólunk.  
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MMoozzggaallmmaass  ttééll  uuttáánn,,  tteevvéékkeennyy  ttaavvaasszztt  tteerrvveezzvvee  
jjeelleennttkkeezziikk  aa  ttaakkssoonnyyii  KKaarriittáásszz  CCssooppoorrtt  

 

A Hit évét XVI. Benedek pápa hirdette meg a tavalyi év őszén. Ehhez az időszakhoz kapcsolódóan 
olvashatjuk Szántó Ambrus karitász igazgató nagyszerű sorait a novemberi Adásidőben: 
„Még erőteljesebb szavakkal – amelyek mindig kötelezőek maradnak a keresztények számára – mondja 

Szent Jakab: „Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? 

Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, és 

egyiketek így szólna hozzá: „Menj békében, melegedj és lakjál jól!”, de nem adnátok meg neki, amire 

testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt dolog. Azt is 

mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem meg tetteim. Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, 

tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet.” A szeretet nélküli hit terméketlen, míg a hit nélküli 

szeretet kétségek között vergődő érzelem marad. A hitnek és a szeretetnek szüksége van egymásra, úgy, hogy az egyik a 

másik számára nyitja meg az utat.” 
 

Az idei évet is aktívan, szorgalmasan kezdte kis közösségünk.  A tavalyi évben elindított, havi rendszerességű ételosztó 
programunknak köszönhetően alkalmanként közel 100 adag meleg ételt tudtunk kiosztani a főzéseinkre érkező, 
támogatásra szoruló családoknak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Így a novemberi és decemberi szabadtéri főzéseink után az idei három hónapban is készítettünk különféle laktató 
egytálételt a rászorulók számára. 
Novemberben paprikás krumplit osztottunk csemegeuborkával, és a T.I.S.  Alapítvány által felajánlott hagymás zsíros 
kenyér és tea is szétosztásra került, 

decemberben  székelykáposztát készítettünk és gyümölcsöt is adtunk mellé, 
januárban  pásztortarhonyát főztünk  uborkával, 
februárban  babgulyást adtunk lekváros buktával, 
márciusban palóclevest készítettünk,  
és bár nem terveztünk tavaszra több főzést, de a nagyszámú igényre való tekintettel  
április 20-án szombaton, 13.00-tól 14.30-ig egy magánszemély felajánlásának köszönhetően kerül sor a következő 
ételosztásra. Az adakozó személye még legyen meglepetés. 

 

Főzéseink alkalmával András atya jelenlétének minden alkalommal nagyon örültünk, és külön jólesett, mikor érdeklődő 
szavain túl még arra is gondolt, hogy leüljön közénk és meglepetés kávéjával kedveskedjen nekünk, mikor átfagytunk 
egy-egy téli, korai reggelen. 
 

Köszönjük azon taksonyi vállalkozók segítségét, akiknek köszönhetően főzéseink alkalmával élelmiszer adományhoz 
juthatunk, úgy mint: a Kreisz Pékség, a Ruff Pékség, a Kreisz és Stark Húsbolt, a Baross téri Zöldséges, a Húskirályok,  
a Botos Zöldségház, valamint további magánszemélyek, akik élelmiszerrel, gyümölccsel, alkalmanként támogatták 
tevékenységünket. Köszönjük Wágner Attila önzetlen felajánlását is, aki fotósként volt krónikása az eseményeknek. 
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ÁÁllddootttt,,  bbéékkééss  HHúússvvééttii  üünnnneeppeekkeett  kkíívváánnuunnkk  mmiinnddeennkkiinneekk!!  

TTaakkssoonnyyii  KKaarriittáásszz  CCssooppoorrtt  

A Váci Egyházmegyei Karitász segítségének köszönhetően februárban 10 erdei köbméter tűzifát tudtunk kiosztani a fázó 
családoknak. A faosztás a Baross téri óvoda udvarán történt, ahol 13 család több mázsa fát kapott. Itt köszönjük meg a 
taksonyi Polgárőrségnek és a Forrás Intézményt Üzemeltető központnak a támogató együttműködésüket, melynek 
köszönhetően a faosztás zökkenőmentesen megtörténhetett. 
 

Február 9-én, immár hagyományainkhoz híven ruhavásárt tartottunk a plébánián. 
 

Részvételünkkel magánszemélyként támogattuk a taksonyi általános iskolában megrendezett, az ”Összefogás gyerme-
keinkért” elnevezésű jótékonysági bált.  
 

Az idei három hónapban már több tízezer forint értékben osztottunk szét élelmiszer utalványt, és a váci adományon felül 
saját költségvetésünkből is több családot segítettünk ezen a télen tűzifával. 
 

A nagyböjti élelmiszergyűjtés keretén belül a következő adományokat kaptuk a község lakóitól, összesítve: 
43 kg liszt, 26 kg rízs, 2 kg só, 12 kg tészta, 26 kg cukor, 20 doboz nagy konzerv, 43 db kis konzerv, 5 l olaj, 2 l tej, 1,5 kg 
lencse, 2 kg sárgaborsó, 25 dkg kávé, 2 üveg lekvár, 4 üveg méz, ½ kg porcukor, 1 kg alma, 12 kg tészta, 4 csomag keksz, 
0,5 kg pirospaprika, 1 doboz húsleveskocka, 0,5 kg ételízesítő, 0,5 kg zsemlemorzsa, 0,5 kg gersli, 4 csomag pudingpor, 
80 dkg kakaó, 6 doboz tea, 5 csomag kukoricapehely, szalonna. 
 

Köszönjük a hívek nagylelkű adományait! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sok esetben okoz számunkra is fejtörést a beérkező nagyszámú kérelem elbírálása és a segítség legoptimálisabb, és az 
egyén számára legelfogadhatóbb módon való nyújtása.  Mégis hisszük és tapasztaljuk, hogy a közös munka nagyobb 
munka – és ezért nagyobb öröm –  így kitartásunkban és kedvünkben eddig nem volt hiány. 
 

Az idei évben is készülünk több új kezdeményezéssel; közösségépítő és önsegélyező programok indítása, mint pl: 
ügyvédi tanácsadás, barkácsolási tanácsadás, takarékos sütés-főzéssel kapcsolatos programok, kertészeti ötletek és 

életviteli tanácsadás. 
 Első programunk április 24-én, 18:00-20:00 óra között lesz a Plébánia alagsorában, amikor kertműveléssel 

kapcsolatos tanácsokat kaphatnak az érdeklődők. 
A fenti programok díjmentesek és bárki számára látogathatóak lesznek.   
 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is hirdetünk pályázatot vetőmag, palánta igénylésére. A legszebb kert tulajdonosát 
ajándékkal is jutalmazzuk! 
A pályázati laphoz az újságos pavilonnál és a Családsegítő Szolgálatnál lehet hozzájutni, majd kitöltve, aláírva ugyanitt le 
is lehet adni. 
A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. április 15. 
 

Kérjük ismét a település lakosait, hogy írjanak nekünk, amennyiben a lakókörnyezetükben segítségre, támogatásra szoruló 
emberekről értesülnek. Megkereséseiket névtelenül bedobhatják a katolikus templomban lévő Karitász perselybe, vagy a 
Petőfi Sándor Művelődési Házban elhelyezett postaládánkba. 
Ügyeletünk továbbra is működik minden héten pénteken 17:30-19:00 óráig a Katolikus Plébánián. Ugyanitt várjuk 
felajánlásaikat, adományaikat. 
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Ezotéria – kereszténység 
5. rész 

Összefoglalás: a keresztény és nem keresztény lelkiségek különbsége 

 
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. Sok keresztény testvérünk vélekedik úgy, hogy „nem kell időt 
szánni a furcsa tanítások és más vallások kritikájára. Aki eljár templomba, azt baj nem érheti. Különben is, jó dolog ápolni 
a vallások és kultúrák közötti kapcsolatokat.” Többen úgy gondolkodnak, a kereszténységnek csak a materializmus ill. 
ateizmus, a teljes hitetlenség az ellentéte, ezért a vallási jellegű tanításokat nem is tartják veszélyesnek nézve, főként, ha 
azok nem tiltják a vasárnapi templombajárást és emlegetik a szeretetet. A Szentírás azonban világosan figyelmeztet a 
következőkre: 

� mindig lesznek tévtanítók, hamis próféták, 
� a tévtanok veszélyesek a keresztényekre nézve és 
� a tévtanok egy fő közös vonása Jézus megváltói művének lerombolása, új megváltók hirdetése, 
� a téves tanításokat akár nagy tömegek is követhetik, 
� a sátán hatalmában áll csodákat is tenni a tévtanok terjesztése érdekében. 

„A hit mindenekelőtt az Istenben való hitet jelenti. Megléte vagy hiánya egyaránt meghatározza az ember életét. 
Mégis azt tapasztaljuk, hogy a különféle vallások nemhogy egységes ismeretre jutnának, hanem egyre inkább 
színesednek, darabolódnak, nemritkán éles ellentétbe kerülnek egymással. Ezért aztán sokan a hagyományos vallásokon 
kívül vélik megtalálni az objektív igazságot: új elméleteket, filozófiákat gyártanak, melyek következménye részben az 
ateizmus (amely válasz nélkül hagyja az emberi lét alapvető kérdéseit), részben újabb vallásirányzatok (felekezetek, 
szekták, valláskeveredés), illetve egyéb, a divathoz igazodó valláspótlékok (mágia, spiritizmus, ezotéria, New Age). Van-
e tetten érhető oka ennek a vallási zűrzavarnak, melyben hívő és hitetlen egyaránt vallja saját világnézetét, amikor pedig a 
világ egyéb dolgaiban igyekszenek egyetértésre jutni? Vajon hitünk – vagy hitetlenségünk – saját bölcs belátásunk és 
tapasztalatunk vagy félrevezetettségünk eredménye-e? 

A hívők felé egyszerű a válasz: a sátán az Istennel szembeszállva az embert is el akarja fordítani tőle úgy, hogy 
hamis filozófiával értelmét megtéveszti, áligazságokkal a gondolatait összezavarja, az érzékek felerősítésével akaratát 
meggyengíti. Így az ember könnyen függetleníti magát a hit szigorúbb parancsaitól, s bár szabadabbnak érzi magát – 
elveszíti szabad akaratát, mert kiszolgáltatottja lesz érzékeinek, melyet fogva tart a sátán, s ezen keresztül irányítja a 
tehetetlenül vergődő embert. A keresztény hit a lélek szárnyalása. Nem a világtól való menekülés, hanem a másokért 
vállalt önfeláldozó szeretet megélése. – Aki őszintén keresi az igazságot, megkapja Istentől a hit kegyelmét.” – mondja 
Katona István atya. 

Ma globális támadás alatt áll a hit, a család, a férfinak és nőnek teremtett ember. Mind nyilvánvalóbb a sötétség 
erőinek a társadalom alapjait pusztító működése. Miközben recsegnek-ropognak a jelen gazdasági-társadalmi rend 

eresztékei, egy „új spiritualitáson” alapuló, új világrend kibontakozásának 
vagyunk tanúi, melynek „egyetemes vallása” tagadja Jézus Krisztust. Mindez 
nem összeesküvés-elmélet, hanem szemünk előtt bontakozó valóság, amire 
immár egy évtizede figyelmeztet a prófétai erejű vatikáni dokumentum a 
„New Age és globális etika – a nagy szemfényvesztés”. Sok minden mutat 
arra – írja –, hogy a gnosztikus elitizmus és a globális kormányzás a 
nemzetközi politikában számos kérdésben egybeesik. A New Age-nek több, 
nemzetközileg is befolyásos csoporttal közös célja az egyes vallások felváltása 
vagy meghaladása egy egyetemes vallás létrehozása érdekében, amely 
egyesíthetné az emberiséget. Szorosan kapcsolódik ehhez az a gondosan 
összehangolt erőfeszítés több intézmény részéről, hogy egy globális etikát 
hozzanak létre. Milyen lesz az új egyetemes vallás? Az „egyetemes vallás” 
spiritualitásának középpontjában az én fog állni. Az ember az „egyetemes 
tudatosság” elérésére törekszik, különféle tudattágító technikák és a 
szellemvilágból való „tanácsadók” segítségével, harmóniában a többi 
emberrel, a Földanyával, a kozmosz „rezgéseivel” és „energiájával”. Minden 
ember a kozmikus istenség részeként istenné lesz, maga teremti meg önmagát 
a „genetikai kód” megfejtésével, a szexualitás természetes szabályainak meg-
változtatásával, a halál korlátainak legyőzésével. E felfogásban nincsen 
személyes Isten. Az univerzum az energia óceánja … az energia ,szellem’. 
Nincs különbség Isten és a világ között – állítja a New Age –, maga a világ is 
isteni, nem teremtett valóság, hanem örök és önnfentartó. Isten és világ, lélek 
és test, értelem és érzés, menny és föld egyetlen hatalmas energiarezgés. 

Mivel nincs teremtő, nincsenek a teremtő által megállapított törvé-
nyek, így bűn sem létezik. Mindent szabad, egyedül a tolerancia (azaz 
bármilyen viselkedésforma elfogadása) kötelező. Egyedül a kereszténység 

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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Mivel nincs teremtő, nincsenek a teremtő által megállapított törvények, így bűn sem létezik. Mindent szabad, 
egyedül a tolerancia (azaz bármilyen viselkedésforma elfogadása) kötelező. Egyedül a kereszténység  
nem tolerálható, hiszen szilárd erkölcsi törvényei fenyegető 
akadályt jelentenek ezen „ellenspiritualitás” számára. A 
felderengő New Age korában tökéletes, androgin (hímnős) 
lények fognak élni, akik teljesen uralják majd a természet 
kozmikus törvényeit. E forgatókönyv szerint a keresztény-
séget el kell törölni, hogy átadja helyét a globális vallásnak 
és az új világrendnek. 

Nyilvánvaló, hogy megtévesztő nyelvezete 
ellenére – melyben gyakori fogalmak a csend, a meditáció, 
a szeretet, a fény, a teljesség, az egység – az új világ-
felfogás összeegyeztethetetlen a kereszténységgel. Az 
isteni kinyilatkoztatás fényében elfogadhatatlan panteisz-
tikus istenfogalma és emberképe, az önmegváltásba vetett 
hit, a szubjektív igazság tana, a bűn tagadása. A New Age 
tagadja a keresztény hit kinyilatkoztatott tartalmát; nem 
tekinthető pozitívnak vagy ártalmatlannak. 

Aki arra kíváncsi, hogy hihetne-e Krisztusban és a 
Vízöntőben egyszerre, annak hasznos lehet tudni, hogy ez 
egy „vagy-vagy” helyzet. „Egy szolga sem szolgálhat két 
úrnak”(Lk 16,13). Nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
több mozgalom, amely a New Age táptalaja, kimondottan 
keresztényellenes. A kereszténységhez való viszonyuk nem 
semleges, hanem semlegesítő: mindannak ellenére, ami 
elhangzik a vallások iránti nyitottságról, a hagyományos 
kereszténységet nem tekintik őszintén elfogadható 
alternatívának. Olykor kellőképen kifejezésre is juttatják, 
hogy az igazi kereszténység számára nincs tolerálható hely.  

A keresztény embernek tudnia kell, hogy a New 
Age sokarcú, zavaros elmélet, melynek megnyilvánulásai 
sokszor megtévesztően hasonlítanak a kereszténységhez 
(pl. New Age-es „imacsoportok”). Óvatosan kell megköze-
lítenünk. Egy-egy jelenségének elbírálásakor nagyon 
fontos, hogy felismerjük, jelen van-e benne a hiteles 
keresztény tanítás és lelkiség, vagy nincs. Ehhez érdemes 
még jobban megismernünk hitünk tanítását, elsősorban a 
Katolikus Egyház Katekizmusát – javasolja a dokumentum 
(lásd: Krisztus fénye számai). 

A másik fontos teendőnk, hogy megmutatjuk az 
embereknek Jézust, mégpedig türelemmel, őszinte igazság-
keresésüket tiszteletben tartva. A hatékonyabb evangeli-
záció titka saját istenkapcsolatunk erősítése, az ima, a 
szentségek és a keresztény közösség segítségével – hang-
súlyozza a vatikáni dokumentum. 

Most nézzük ugyanezt egy kicsit más oldalról, a 
módszerek, a gyakorlat felől. A helyzet meglehetősen 
bonyolult. Ugyanazok a fogalmak megjelennek keresztény 
és nem keresztény lelkiségekben egyaránt. Nagy szüksé-
günk van a megkülönböztetés képességére. De hogyan? 
„Hogyan lehet megkülönböztetni, hogy melyik az, ami 
hiteles, és melyik az, amit nem kell elfogadni? Manapság a 
misztika, a transzcendencia, a metafizika és a spiritualitás 
szavakat nem csak az internet-oldalakon találjuk meg, 
hanem majdnem minden keresztény akadémia és lelki-
gyakorlatos ház képzési programjában is szerepel. Honnan 
lehet tudni, hogy melyik szerző és melyik tekintély kinek a 
szellemi gyermeke – még ha ezek közül sokan egyházi 
embereknek mutatják is magukat? 

Karl Wallner atya <Az értelem és boldogság a 
hitben> c. könyvében megpróbálja megkülönböztetni az 
igazi keresztény spiritualitást a nem keresztény spirituali-

tástól, lelkiségtől. Azt mondja, hogy ezeknek a lelkiségi 
áramlatoknak egy közös vonása van: mindegyiket a keleti 
gondolkodás befolyásolja. A hetvenes évek óta sok 
katolikus képzőintézményben is népszerűbbek a zen, a 
jóga, a transzcendentális meditációs tanfolyamok, mint a 
szemlélődő imádság vagy a szentségimádás. Divatba jött a 
spirituális.  

Mi a tartalma ennek az új lelkiségnek? Nyilván-
valóan egészen más a szentségimádás, mint a zen buddhiz-
musban a mantrikus elmélyülés, és a rózsafüzér imádság 
nem ugyanaz, mint a hinduizmusban a mantrák ritmikus 
ismételgetése – bár sokan teljesen egy lapra teszik a kettőt. 
Szükségünk van a szellemek megkülönböztetésére, s úgy 
tűnik, hogy a nyugati egyház számára a tulajdonképpeni 
túlélés lehetőségét ennek a tisztázása jelenti. Ez élet és 
halál kérdése, mert ha a katolikus teológia szabadelvűen 
felhígul, akkor az ugyan tragikus, de ha a keresztény ima 
elnémul, az valóban halálos számunkra. 

Mi az igazi keresztény lelkiség vagy spiritualitás? 
– Legegyszerűbb különbség a kettő között ebben foglalható 
össze számomra: a keresztény spiritualitás arról tesz tanú-
ságot, hogy Isten maga jött el közénk. Megtestesült és itt 
van közöttünk. Semmiféle különleges technika, módszer 
nem kell – és még fizetnem sem kell – ahhoz, hogy ezt a 
jelenlétet be tudjam fogadni. És ezzel ellentétben: mindaz, 
ami nem keresztény lelkiség és spiritualitás, az pedig arról 
beszél, hogyan juthat el az ember az Istenhez. Milyen 
módszerrel, milyen technikával, milyen eszközökkel érhet-
jük el a transzcendenst, az ismeretlent, a természetfölöttit. 
A nem keresztény lelkiség többnyire az ember és a világ 
által megtervezett vagy épített út az Isten felé – és ezért 
ellentétes irányú a megtestesüléssel. És ebből következik, 
hogy világellenes, szellemiesítő, jellemzője a minden 
korlátozottságtól vagy korlátozástól való megszabadu-
lásnak a vágya, jellemzője, hogy művi technikák segítsé-
gével akar az abszolúttal találkozni a határtalanban. A 
keresztény lelkiség vagy spiritualitás ezzel szemben nem 
vak keresés Isten felé, hanem látó Istenre-reagálás, mert 
Jézus Krisztus kijelentette, hogy „aki engem lát, az látja az 
Atyát ”. Benne láthatóvá vált az Isten, és mi erre válaszo-
lunk, erre a megtestesülésre, erre a láthatóvá válásra. A mi 
lelkiségünk nem szó, hanem felelet. A nem keresztény 
vallásosságnak az a feladata, hogy önmaga építsen hidat 
Isten szférájába – nekünk pedig nem kell hidat építeni, 
mert ez a híd maga Jézus Krisztus. Maga Isten építette ki 
nekünk ezt a hidat egy személyben, amikor megtestesült, 
az Úr Jézus Krisztusban. A nem keresztények számára az 
Istennel való egyesülés csak egy ködös tétel: sohasem 
lehetnek biztosak abban, hogy valóban az Istennel vagy az 
istenivel találkoztak. A nem keresztény lelkiségben a cél: 
maga az út, amin különböző módszerekkel előrehaladha-
tunk. A keresztény spiritualitásban viszont Jézus Krisztus 
maga az út. Ő maga jelentette ki ezt nekünk, de ez nem 
céltalan, mert ez egy személy, aki egyben igazság és élet. 
És azt is egyértelművé tette, hogy senki sem jut az Atyához 
csak őáltala. Vannak még további ismertetőjegyek is: a 
testellenesség, az életidegenség – bár ezeket rendszeresen a 
keresztények szemére vetik. A nem keresztény meditáló föl 
szeretne emelkedni, hogy kiszállhasson és levetkőzhesse a 
végességet, a világiasságot. Hogy szellemivé válva, a 
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szemlélődésben megtisztuljon. Éppen a testellenességben, a világellenességben hasonlít a mai ezoterika a korai évszáza-
dok gnózisához, amivel az Egyháznak már a kezdetek kezdetén fel kellett vennie a küzdelmet. 

Nagyon fontos az aktivitás-passzivitás kérdése is: miben-mikor-ki felé legyünk tevékenyek – hiszen a 
hatékonyság a mai világ által igen nagyra tartott érték, a tevékeny szeretetet pedig a keresztény spiritualitás is mindig 
hangsúlyozza. 
 A keleti spiritualitás vonzereje, keresztények között is, éppen a csinálhatóságban, a megtanulhatóságban van. És 
természetesen hozzá jön az is, hogy piacorientált világunkban minden gyanús, ami ingyen van. Az az igazi, amiért 
fizetünk, és minél többet fizetünk, annál értékesebb dolog. Vagyis ingyen befogadni a Szentlelket: ez nagyon gyanús…de 
ha fizetünk, akkor az már valami, mert mi tettünk valamit ennek érdekében! Hozzá jön az is, hogy sok pénzért megvehető 
a vallásos igények kielégítése. Minél drágább és megerőltetőbb egy tanfolyam, annál kielégítőbb az eredmény. Divat lett a 
„biznisz”-, az üzleti vallásosság, keresztény körökben is.” 
 A legfontosabb mindig ez: ki van a középpontban? „Minden olyan meditáció, amely nem Krisztusból indul ki, az 
a céljának egy bizonyos vallási élvezetet tekint. És a megtapasztalásokban az a veszély, hogy gyakran csak pszichikai 
természetű minden tapasztalat – nem Istentől van. És – az igazi keresztény spiritualitás utolsó jellemzője, hogy – nem a 
saját szükségleteink kielégítéséről van szó. A keleti spiritualitás egyik jellemzője, hogy rólunk szól: a mi 
lelkiállapotunkról, a mi megtisztulásunkról, a mi felemelkedésünkről, a mi megsemmisülésünkről – minden rólunk szól. A 
keresztény lelkiségben pedig minden Jézus Krisztusról szól. Ebben különböztethető meg a sok katolikus látnok és nem-
látnok vagy hiteles és hiteltelen látnok: az igazi próféta és az igazi látnok Krisztusba szerelmes és igyekszik teljesen 
háttérben maradni, amennyire csak lehet, alázatos szolgának maradni. – Ez a nehezebb, mert meg kell halni teljesen 
önmagunk számára. A nem hiteles látnokok és próféták korunkban egyházon belül és kívül viszont szerelmesek a saját 
látomásaikba, üzeneteikbe, hogy nekik hogyan mondta a Szűzanya, Jézus, a Mennyei Atya vagy bárki, és teljesen bele 
vannak szerelmesedve abba, hogy ők kapták ezt az üzenetet. Ez a viselkedésükön, szavaikon egyértelműen látható. Meg 
lehet különböztetni a nem keresztény lelkiséget a hiteles keresztény spiritualitástól. Mivel nem rólunk szól, hanem Jézus 
Krisztusról – az igaz, hiteles lelkiség, ezért nagyon egyszerű lemérni: a szentségimádás is hiteltelenné válik, hogyha rólad 
szól. Ha arról szól, hogy <de én békét akarok kapni!> - Ez nagyon szép dolog: kapjál békét. De ha itt megreked ez a 
lelkiség, akkor nem történt semmi: te kielégültél lelkileg. Nem indultál el Krisztus után, az ő nyomában, a felebarátaid 
szeretete felé. Nem jelentkezett ez a lelkiség a felebaráti szeretet cselekedeteiben, az irgalmasság cselekedeteinek 
gyakorlásában. Akkor lesz hiteles, hogyha nem rólad szól; akkor lesz hiteles, hogyha eljut ennek minden gyümölcse 
azokhoz, akik nincsenek itt, vagy azokhoz, akik itt vannak, de nem örülsz, hogy abban a padban ülnek, amelyikben te. A 
felebaráti szeretet cselekedeteiben kell megnyilvánulnia – és ez hitelesít minden lelkiséget.”  
 

Bánfalvi Bella és Tóth Marianna 
Forrás: 
Katolikus hitvédelem: www.katolikusmegujulas.hu 
New Age és globális etika – a nagy szemfényvesztés c. vatikáni dokumentum 2003. Róma, Magyar Kurir 
Varga László: „Félelem nélkül a jövőbe” (lelkigyakorlatos előadás részletei, 2010.) 
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* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13, 

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

    * a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a  

       18702563-1- 13 adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.  

Adományokat: 

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

* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 65000018-11003674, 
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BÁRDOS LAJOS emlékezetére 
 
Ezzel az írással Bárdos Lajos munkássága előtt szeretnék 
tisztelegni, aki zeneszerző, zenepedagógus, zenetudós, 
egyházzenész és karnagy, hosszú, termékeny életével 
(1899-1986) a XX. századi magyar zenetörténet egyik 
meghatározó alakja. 
Bárdos Lajos értelmiségi polgári családból származik. 
Atyja, Bárdos Lajos fémkohász mérnök, édesanyja 
Kaufmann Anna. Első zenei élményeit édesanyjának 
köszönheti, aki zenekedvelő amatőr muzsikusként gyakran 
zongorázik. Anyja ösztönzésére 10 éves korban kezd el 
hegedülni, kezdetben nem túl nagy lelkesedéssel. A zene 
csodálatos világa azonban 17 éves korában 
rabul ejti: hegedűtanára Keltscha Nándor 
kérésére egy kamaramuzsikáló társaságba 
megy kisegíteni, a megbetegedett második 
hegedűs helyére. „Aztán, amikor vasárnap 
összeültünk, és megszólalt a négy hangszer 
együttese, feltárult előttem a zenei menny-
ország.” – nyilatkozta később Mátyás 
Jánosnak, aki a Magyar Zene részére 
készített Bárdos Lajossal interjút, 1974-
ben. S ahogy ekkor elmondta, brácsázni is 
hamarosan megtanult, mert olykor elő-
fordult, hogy a mélyhegedűs hiányzott. 
Középiskolai tanulmányait az Attila utcai 
gimnáziumban végzi, érettségi után pedig 
bevonul katonának. Erről így ír önéletrajzi 
vallomásában: „Az összeomlás idején, 1918 
novemberében a Műegyetemre volt a 
legkönnyebb beiratkozni; meg is tettem, hogy mielőbb 
leszerelhessek. Régi családi hagyomány, meg a magam 
érdeklődése is vonzott oda, szerettem a matematikát. Ám a 
csonka tanév alatt egyre inkább éreztem: nem ez való 
nekem. Kamarazene-társaságokba, zenekari hangverse-
nyekre jártam, és év végére döntöttem: muzsikus leszek.”  
1919-ben brácsával felvételizik a Zeneakadémiára, de 
mivel ilyen tanszak nincs, nem nyer felvételt. Az 1919-
1920-as években a következő évi felvételire készül. Ezúttal 
a zeneszerzés tanszakot célozza meg, mivel karmester 
szeretne lenni, s ahhoz a zeneszerzésen keresztül vezet az 
út. 1920-ban nyer felvételt Siklós Albert zeneszerzés 
osztályába. 1921-ben miután Kodály visszakerült a Zene-
akadémiára, ahonnan 1919-ben, mivel a Tanácsköztársaság 
idején az akadémia aligazgatója volt, két évre eltávolí-
tották, Kodály Zoltánnál folytatja tanulmányait, így annak 
a híres Kodály osztálynak a tagja lesz, akik az 1925-ös 
vizsgahangversenyükkel felforgatták az egész zenei köz-
véleményt. „Csupa férges, rothadt, hullott gyümölcs Ko-
dály kertjéből, hogy az ember szinte bűzleni érzi őket.” – 
írja a budapesti nagypolgárság német nyelvű lapjának 
kritikusa a Neues Pester Journal 1925. május 18-i számá-
ban. Kodály tanári tevékenységét „céltudatos, anarchista 
befolyásolásnak” minősítik, Bárdos vonósnégyese a „hazug 
kakofónia” jellemzést kapja. Kodály megvédi tanítványait, 
kiáll mellettük akkor is, később is – egyúttal meg-
fogalmazza a nagyközönség számára tanítási koncep-
ciójának lényegét és módszerét, amivel osztályát az európai 
zeneszerzők élvonalába kívánta emelni. Híres válasz-

cikkében, amely a Budapesti Hírlapban jelent meg, 1925-
ben, Kodály Zoltán a következőket írja: „A Zeneművészeti 
Főiskola növendék-hangversenyein az idén tizenhárom 
tanítványom szerzeményei kerültek előadásra. Négy-
esztendei komoly munka eredménye, közte hat vonós-
négyes. Előbb egy szót arról, mit tartok Magyarországon a 
zeneszerző-nevelés kötelességének. Ezer éve Európához 
tartozunk. Ha nem akarjuk, hogy ezt kétségbe vonják, 
magunkévá kell tennünk a nyugat-európai zenei hagyo-
mány minden értékét. Nekünk azonban nemcsak európai, 
hanem egyben magyar zenészeket kell nevelnünk. Ezért a 

magunk külön zenei szentkönyvét is 
meg kell ismerniök és magukba szív-
niok. Értem a régi népzene kincseit. 
Csak az európai és magyar hagyomány 
egybeolvasztása hozhat létre olyan 
eredményt, amely a magyarság számára 
is jelent valamit. A zeneszerző növen-
dékeket, különösen, míg kezdők, nem 
terhelem túlságosan népzenével. Nem 
akarok mesterségesen „nemzeti zene-
szerzőket” tenyészteni. Ha nem húzok 
rájuk magyar egyenruhát, akkor német, 
vagy más idegent sem szabad rájuk 
húznom. A magyar zenét nem mi 
találtuk ki. Megvan az már ezer éve. Mi 
csak ápolni, őrizni akarjuk a régi kin-
cset, és ha olykor megadatik nekünk, 
gyarapítani.”  

Ezzel az életre szóló útravalóval, a „gyarapítás szándé-
kával” felvértezve indult el tehát Bárdos Lajos sokszínű 
életútján. 
 
A zenepedagógus 

Bárdos Lajos zenepedagógiai munkásságát 1925-ben az 
Attila utcai gimnáziumban kezdi. Ez az az iskola, ahol ő 
maga is tanult, így élénken élnek emlékezetében a régi 
énekórák, ahol a hivatalos énekkönyvből a hivatalos tan-
menetek szerint tanultak, főként száraz ismeretekre 
redukálva a zene megismerését – az akkori szokásnak 
megfelelően – „fegyelmező tanár” segítségével. Bárdos ez 
utóbbi segítséget nem igényli, óráit olyan élettel és értékes 
zenével tölti meg, ami önmagában felkelti a 10-12 éves 
fiúk érdeklődését. Népdalok, kánonok, értékes zenei sze-
melvények tanításával – a tankönyvet mellőzve – kezdi 
meg legendássá vált zenepedagógiai pályáját. Bárdos közel 
40 évig (1928-66) tanít a Zeneakadémia különböző 
tanszakain. 1928-tól – megszűnéséig (1949) – tanára és 
tanszakvezetője az Egyházzene és egyházkarnagy szaknak, 
1929-től a Középiskolai Énektanár és Karvezető tanszak, 
1949-től a Zeneszerző tanszak, 1951-től pedig – Kodály 
javaslatára – a Zenetudományi tanszak tanára. Egyház-
zenei, zeneelméleti tárgyakat oktat, valamint kargyakor-
latot és prozódiát. Tárgyai nagy részének anyagát ő alkotja 
meg. Ő az első a Zeneakadémián, aki újszerű, történeti 
szemléletű zeneelméletet tanít, híresek dallamtani, stilisz-
tikai elemzései, zeneszerzők sora köszönheti Bárdos Lajos-
nak alapos prozódiai ismereteit. „Bejött az első órára – s 
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vele bejött az élő zene, a zene boncolásának életre szóló 
izgalma, a zenét írni és tolmácsolni tudók legnagyobb-
jainak tisztelete, a poros tankönyv-szabályok elvetésének 
bátorsága, s az önállónak vélt gondolat mérlegre-tevésének 
felelősségtudata” – írja egykori tanáráról Somfai László 
zenetörténész. 
Tanítványai rajonganak érte, tanártársai tisztelik, pedagó-
giai pályája csaknem töretlen, de a hatalom néhány évig őt 
is kényszerpályára kényszeríti: az 50-es években világ-
nézeti megbízhatatlansága miatt eltiltják a tanárszakosok 
tanításától, ebben az időben énekeseknek és fúvósoknak 
tanít összhangzattant. 
Bárdos pedagógiai sikerei ars po-
etica szerű felismerésének kö-
szönhetőek. „Ha a Tanító szereti a 
Tanítványát és szereti a Tantár-
gyát, akkor indukciós áram kelet-
kezik, és a tanítvány menthetet-
lenül megszereti a Tárgyat.” – s 
tegyük hozzá, a tanár is. (Gách 
Marianna, Muzsika 1969) Hason-
ló vezérelvet követ Bárdos Lajos 
évtizedekig tartó karnagyi pályá-
ján is. 
 
A karnagy és egyházzenész 

Bárdos Lajos karnagyi pálya-
futását akadémista korában kezdi, 
egy cserkészcsapat fiú-férfi ve-
gyes karának megszervezésével és 
vezetésével. Komolyabb feladatot 
jelent számára első templomi 
énekkara, a Cecília kórus. Barátja, 
Kertész Gyula ajánlja neki a 
városmajori templom kórusát, 
amit nehezen vállal el. „Ódzkod-
tam tőle – mit kezdjek én ott? De öt teljes hétig szívósan 
kapacitált, míg végül szinte karonfogva vonszolt oda egy 
próbára. Éppen Palestrina Missa Brevis-ét próbálták. Olyan 
nagy, újabb élmény volt, mint kilenc év előtt az első Haydn 
kvartett. Nagyon szerény képességű kis társaság volt, 
egyetlen szoprán-énekes tudott csak kottát olvasni. Amíg a 
fiúkat tanítottam, a lányok horgoltak, ha a lányok 
énekeltek, a fiúk kártyáztak. De lassan-lassan mégis össze-
komolyodtunk.” Így kezdődik az a közös munka, amely 
1942-ig tart és a Cecíliánus eszmék talaján épül fel. 
Bárdos Lajos Harmat Artúrtól átveszi a Palestrina Kórus 
vezetését is (1929-1933), ami új feladatokat jelent, hiszen a 
Palestrina Kórus az ország első oratóriumkórusa. Ezzel a 
kórussal mutatja be a kortárs európai zene olyan 
kiemelkedő alkotásait, mint Honegger Dávid királya (Berg 
Ottó vezényletével), vagy Stravinsky Zsoltárszimfóniája. 
„Lajtha László 1931-ben hívta fel a figyelmemet az 1930-
ban készült műre. Meghozattuk, megtanultuk és 1932. 
május 2-án be is mutattuk a Palestrina Kórussal és a 
Hangversenyzenekarral.” – emlékszik vissza Bárdos Lajos, 
aki – mint írja – nehezen tudja elfogadtatni kórusával a 
szokatlanul nehéz és újszerű Stravinsky művet, kis híján 
kenyértörésre kerül a sor. A bemutató aztán egyértelművé 
teszi a zeneszerző és a karmester nagyságát, és a kórus 
meglepetésére a közönség újrázást követel. 

1941-ben a Cecília és a Palestrina Kórus egyesüléséből 
létrejön a Budapesti Kórus, amelynek Bárdos az alapító 
karnagya. A Budapesti Kórust 1947-ig vezeti. 
Egyházkarnagyi életútjának következő állomása a Mátyás 
templom karnagyi posztja: 1942-46 között vezeti a buda-
vári templom kórusát és zenekarát, ahol a németalföldi 
mesterek művei mellett a musica sacra olyan kiemelkedő 
alkotásait is rendszeresen bemutatja, mint Beethoven Missa 
Solemnis-e, Liszt miséi vagy Kodály Budavári Te Deum-a, 
de a kortárs szerzők  Deák Bárdos György, Kósa György, 
Halmos László kompozícióit, köztük saját műveit is elő-
szeretettel vezényli. 

Bárdos rendkívül sugárzó egyéni-
ségű karnagy volt. Muzsikusok, ta-
nítványok sora énekelt kórusaiban 
és tanulta meg a művek betanítá-
sának módszereit, volt részese a 
kompozíciók életteli és stílusos 
megformálásának, élhette át a pá-
ratlanul szuggesztív karnagy ve-
zénylete alatt a zenei katarzist. 
„Többször kérdezték, hogy külön-
böző foglalkozásaimból melyiket 
hogyan műveltem. Ha magamba 
nézek, azt mondom, hogy a vezény-
lésbe adtam a legtöbbet igazi énem-
ből. Tragédiája ennek a munkának, 
hogy elröppen. Abban a pillanat-
ban, azokban a percekben ott él 
valami, az énekkarról, mint para-
bolatükörből sugárzik a közön-
ségre, és három perc múlva vége. 
Úgy érzem, ott éltem a zenét.” 
Ez a zenében élés, a művek átélése 
nemcsak a kórusra és a közönségre 
hatott, hanem a karnagyra is. Deák 

Bárdos György: Eli, Eli című kompozíciójának vezény-
lésénél kapta az első, Kodály: Jézus és a kufárok című 
műve előadásánál pedig a második szívinfarktust, ami után 
orvosa eltiltotta a vezényléstől. Így ért véget pályafutása a 
Mátyás templom együtteseinek élén. 
 
A kiadó – az Éneklő Ifjúság vezéralakja 

Bárdos kezdő karnagyként, készen arra, hogy felvegye a 
harcot a Liedertafel-es (műkedvelő, férfi dalkörökre jel-
lemző) általános zenei közízléssel, és kórusaival közvetítse 
Németalföld és a többi nagy reneszánsz kultúrkör üzenetét, 
valamint bemutassa a kortárs kórusirodalom új alkotásait, 
azzal a helyzettel kellett szembenézzen, hogy Magyar-
országon nincsenek értékes műveket tartalmazó kiadvá-
nyok. Volt csoporttársaival – Kertész Gyulával, Ádám 
Jenővel és Kerényi Györggyel – akik szintén tanárként és 
karnagyként kezdték meg pályafutásukat, a Rózsavölgyi 
kiadóhoz fordultak, hogy az általuk könyvtárakból ki-
keresgélt és kimásolt kottákat megjelentessék. A kiadó 
azonban nem látott ezekre a művekre megfelelő keresletet, 
elutasította őket, ezért Bárdos Kertész Gyulával, kénysze-
rűségből, kiadót alapított. Ez lett a később igen sikeres 
Magyar Kórus folyóirat és kiadó. A folyóirat – később 
folyóiratok – kottákkal, elemzésekkel, a kialakuló kórus-
mozgalom híreivel segítette az ország kórusainak munká-
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ját. Kiadványok sora jelent meg a gyermekkaroktól a fel-
nőtt kórusok számára összeállított kötetekig – Kodály, 
Bartók kötetek, Ezer év kórusa, Fallalla stb. –, zene-
tudományi elemzések, módszertani könyvek láttak nap-
világot. A Magyar Kórus Kiadóvállalat állt az 1934-ben 
induló, majd országosan kiszélesedő „Éneklő Ifjúság” 
mozgalom mögött is, melynek egyértelműen Bárdos Lajos 
volt a vezető személyisége. Lankadatlan szorgalommal és 
lelkesedéssel vett részt az ország kóruskultúrájának fellen-
dítésében, élete végéig tartó rendszeres utazásai során látta 
el jó tanácsaival a legeldugottabb települések karnagyait is. 
A Magyar Kórus Kiadóvállalatot 1950-ben államosították, 
kiadványok, művek sorát semmisítették meg. 
 
A zenetudós 

Bárdos Lajos gazdag életútján zenetudományi dolgozatok 
sokaságát publikálja. Eredményei korszakos jelentőségűek, 
legyen szó gregorián korálról vagy modern zenéről, a 
modális vagy romantikus zene harmóniavilágáról, az orga-
nikus szövésmódról, mint jellegzetes kompozíciós techni-
káról vagy bizonyos prozódiai, ritmikai, hangrendszeri 
jelenségekről. Mindezek mögött egy teljesen új szemlélet-
mód áll, amely az analízis és az élő zenei gyakorlat 
elválaszthatatlan egységén alapul.  
 
A zeneszerző 

Bárdos Lajos karmesternek készülve kezdi meg zene-
akadémiai tanulmányait, de Kodály zeneszerzés osztályába 
kerülve megérlelődik benne a gondolat, hogy zeneszerző 
lesz. A hangszeres muzsika érdekli, főként a kamarazene 
vonzza, diplomamunkája is vonósnégyes. Első karnagyi 
állásában, a Cecília kórus vezetőjeként jó művek után 
kutatva, maga is elkezd kórusműveket komponálni, végül 
ez lesz zeneszerzői pályafutásának fő iránya. A példakép 
Giovanni Pierluigi da Palestrina és Kodály Zoltán. Készülő 
műveit kórusán „próbálja ki”, a gyakorlati tapasztalatok 
segítik a komponálásban. Ideálja az anyagszerűség, az 
énekelhetőség, amelyet szinte tökélyre fejleszt. Nemcsak a 
zenét szereti, az énekeseket is, mondanivalóját úgy 
fogalmazza meg, hogy minden szólamnak élményt 
jelentsen. Ebben Palestrina nyomdokain kialakuló lineáris 
szerkesztésmódja segíti őt. 

Minden korosztály számára ír, mindig szem előtt tartva az 
énekesek lelki-hangi igényeit. Jó hangulatú, szellemes 
kánonjai éppolyan élvezetet szereznek a gyermekeknek, 
mint karakteres, ezer apró zenei ötlettel megírt népdalfel-
dolgozásai a felnőtt vegyeskaroknak. Költők verseit ép-
púgy feldolgozza, mint a magyar népdalt. 
Bárdos Lajos gazdag életművének jelentős részét alkotják 
magyar illetve latin nyelvű egyházi kórusművei, amelyek 
nagy részét liturgikus használatra írta. Négy miséjét, 
motettáit, zsoltárait, himnuszait és más egyházi kompozí-
cióit a Cecília illetve a Mátyás templom kórusának kar-
nagyaként maga is vezényelte.  
Miséi közül izgalmas újszerűségével emelkedik ki a ve-
gyeskarra és orgonára íródott Missa Prima, amelyet 
zeneakadémista korában komponál. Ekkor fogalmazza meg 
először zeneszerzői ars poeticáját: „Liturgikus szempontból 
ideálom a teljes tisztaság, egyesítve a praktikus követel-
ményekkel.” – írja Harmat Artúrhoz egy levelében. Harma-
dik miséjének érdekessége, hogy zenei anyagát Liszt 
Ferenc Koronázási Miséjének Credo tételéből meríti. Mo-
tettái Németalföld üzenetét közvetítik számunkra – Bárdos 
egyéni megfogalmazásában –, közülük kiemelendő egyik 
legnagyobb hatású műve, a tenor szólóra és vegyeskarra 
írott Popule meus. Magyarországon és világszerte legnép-
szerűbb egyházi műve a Libera me című kompozíció, 
amelyet eredetileg dr. Dienes Valéria mozgásszínháza szá-
mára komponált.  
Bárdos egyházzenei életművében jól elkülöníthető, önálló 
egységet alkotnak az egyházi ünnepkörökhöz kapcsolódó, 
liturgikus használatra íródott latin nyelvű himnuszok, 
amelyeket Bárdos is szívesen nevezett „kis motettákként”. 
A himnuszok népének feldolgozásai, igazi zenei gyöngy-
szemek, mindegyik erőteljes, önálló karaktert képvisel 
Bárdos kiapadhatatlan zenei ötleteinek köszönhetően. 
Bárdos Lajos 1918-tól az Országos Magyar Cecília Egye-
sület elnöke. 1939-től pedig a Magyar Dalosszövetség és a 
Bartók szövetség vezetésében is részt vesz. Munkássága 
több jelentős elismerésben is részesül. Szent Gergely 
Lovagrend, amelyet XII. Pius Pápa adományozott neki, 
1948-ban; Erkel díj – 1953; Érdemes művész – 1954; 
Kossuth díj – 1955; Kiváló Művész – 1970. 
Bárdos Lajos hosszú és tartalmas életét feleségével és 
gyermekeivel osztja meg. 1926-ban veszi el Waliczky 
Irént, akivel 11 gyermeküket nevelik. Felesége nemcsak a 
nyugodt családi hátteret biztosítja munkájához, a nehéz 
időkben is mellette áll. „Felötlik bennem 1944 véres Kará-
csonya” – írja Gách Marianna a Muzsikában, 1969-ben. 
„Bárdosék Margit körúti lakásában a nyilas rendszer elől 
bujdosók leltek menedékre, és nemcsak a négy fal bizton-
ságát kapták tőlük, hanem a nap és az éjszaka minden 
percében vigasztalást, bíztatást, reménykedést is. Ezen a 
Karácsonyon Bárdos Lajos, hogy elterelje a rémületet, a 
zongorához ült, és féktelen hangerővel jazz muzsikát ját-
szott mindaddig, amíg a bombazápor le nem kergette az 
egész társaságot az óvóhelyre.” Ez a történet is hozzá-
tartozik az emberségért, a meggyőződésért önmagát is 
veszélybe sodró, de a hitet és a derűt soha fel nem adó 
Bárdos Lajos sokszínű egyéniségéhez, aki oly sok muzsi-
kusnak vált példaképévé. 1986. november 18-án tért örök 
nyugalomra. 

A Dunaharaszti Szent István templom  
SZENT CECÍLIA vegyeskara, 

amely több mint 20 éve teljesít szolgálatot, 
vezetője Fazekas Tamás kántor, 

szeretettel hívja és várja új tagként 
a liturgikus zenei szolgálatban  

szívesen résztvállaló kedves híveket. 
Fontos a keresztény szellemiség,  
és a hallás utáni tiszta éneklés. 

Kottaismeret, előzetes  
zenei képzettség nem feltétel. 

Próbáinkat a dunaharaszti Főplébánián tartjuk, 
Fő őt 71. péntekenként este 7 órakor. 
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A DUNAHARASZTI RÁKÓCZI-LIGETI HÍVEK 

SZERETNÉNEK TEMPLOMOT ÉPÍTENI 

AZ 1944-BEN FELROBBANTOTT TEMPLOM HELYÉBE 
 

Hogyan áll a templomépítés ügye? 

2012 nyár végén alakult egy néhány fős lelkes csapat, akik 
elhatározták, felkarolják a ligeti hívek régi vágyát, hogy ismét 
legyen a Ligetnek saját temploma. Kérdőíveken kérték ki a hívek 
széles körének véleményét, milyennek szeretnék a felépülő új tem-
plomot, és ha elindulna az építés, mivel támogatnák az ügyet. Több 
mint 50-en töltötték ki a kérdőíveket és juttatták vissza a szervezők-
nek. Ez alapján, ismeretségen keresztül templomtervezőket kértek 
fel, hogy készítsenek tervet elképzelésük szerint. Hét pályamunka 
érkezett a felkérésre. Mind a hét mérnökcsoport térítésmentesen adta 
le elképzelését.  
Ezeket a pályamunkákat 2012 Adventjében a hívek megtekinthették 
a ligeti kápolnában, illetve interneten. A bizottság a szavazatokat 
összegyűjtötte és kiértékelte. Az 1. számú terv nyerte el a nagy 
többség tetszését, amelyet Apró Tamás és munkatársai készítettek. 
A többi pályamunka értékeit is megállapították a szavazók, de ez 
tetszett a legjobban.  

Ezután megkezdődött a terv részletes megtárgyalása. Megtörténtek a szükséges módosítások, amelyeket a templom-
építő bizottság kívánt a tervezőtől.  
Elkezdődött az engedélyezési terv kidolgozása, amely most van folyamatban. 2013 márciusában itt tartunk.  
Ebben az évben szeretnénk teljesen előkészíteni a terveket, minden engedélyt megkapni, és ha sikerül, az induláshoz 
szükséges pénzalapot megteremteni, a következő évben vagy években pedig elkezdeni az építkezést. Minden azon 
múlik, hogy lesz-e miből megépíteni.  
Ezúton is szeretném megköszönni a ligeti hívek nevében ennek a lelkes kis közösségnek, „templomépítő 
bizottságnak” a nagyon áldozatos és rendkívül szakszerű munkáját.  
 

Kedves dunaharaszti és taksonyi Olvasók! Kedves jóakaratú Hívek! Egyelőre imáikat kérjük. Bízunk abban, hogy a 
jó Isten segíti vállalkozásunkat és megáldja fáradozásunkat.  

Testvéri szeretettel: Láng András plébános atya 
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RÁKÓCZI-LIGETI TEMPLOMÉPÍTÉS:  

HITTEL, ELKÖTELEZETTEN 
 
Köszönet az imákért. „Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő” – olvassuk a 127. zsoltárban, és 
imádkozzuk hétről hétre a szentmisék végén a Rákóczi-ligeti kápolnában. (Az ima teljes szövege elérhető a 
www.plebi.hu honlapon.) Ez a gyönyörű és megszívlelendő sor nem véletlenül szerepel a templomépítés sikeréért 
felajánlott fohászunkban. Hiszen tudjuk és érezzük mindannyian, a ligeti katolikus hívő közösség tagjai, hogy a 
megfelelő imaháttér mennyire fontos a mindennapjainkban, hát még akkor, ha Isten házának építéséhez kérjük az égi 
segítséget. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy nemcsak a mi imáink szállnak fel az Úrhoz. A dunaharaszti 
Főplébániához tartozó, illetve a taksonyi egyházközségben élő testvéreink közül is sokan imádkoznak azért, hogy a 
Ligeten hajdanvolt templom helyén új épülhessen. Köszönet érte! 

Igen az új templomra. Amint arról korábban már beszámoltunk, az egyházközség képviselő-testülete, a pasztorális 
és gazdasági tanács összevont ülésén mert nagyot álmodni, amikor egy évvel ezelőtt úgy döntött: belevág a ligeti 
templomépítésbe. Első lépésként felkerestünk két környékbeli, néhány évvel ezelőtt épült vadonatúj templomot 
(Nyárlőrinc, Táborfalva). A látogatásokból leszűrhető legfontosabb tapasztalat az volt: mi is képesek vagyunk 
felépíteni Isten házát, ha megvan bennünk a hit, a megfelelő elköteleződés, elszántság és tenni akarás. „A többi majd 
jön magától!” – buzdítottuk akkor és buzdítjuk ma is egymást, főleg, amikor az építkezés anyagi vonatkozásai 
kerülnek szóba. Aztán összeállítottunk egy kérdőívet, amit az egyháztanács tagjai juttattak el a plébániai 
nyilvántartás szerint az egyházunkhoz valamilyen módon kötődő ligeti lakosokhoz. A visszaérkezett válaszokból 
egyértelműen kiderült, a hívek elsöprő többsége új templomot szeretne látni Ligeten. 

…és nyüzsögni kezdett a nép. András atya biztatására – és a Szentlélek indítására – egy kis csoport elvállalta, hogy 
élére áll a munkának. (Itt szeretnénk megköszönni feleségeinknek a türelmet és az áldozatvállalást, hiszen az elmúlt 
hónapokban, a templomépítő megbeszélések idején – legtöbbször az esti órákban – ők tartották otthon a frontot, ők 
gondoskodtak a gyerekekről.) Az ősz folyamán hét tervezőtől kértünk és kaptunk koncepció- és látványtervet a 

felépítendő templomunkra, melyeket színes tablókon 
kifüggesztettünk a jelenlegi kápolnában. Ezzel a „mini-
kiállítással” az volt a célunk, hogy a hívek is összevethessék a 
pályázók elképzeléseit, és értékelhessék a látottakat. Mindezt 
kétféleképpen tehették meg: egyrészt írásban, a templomban 
kihelyezett szavazólapokon, másrészt az egyházközség 
honlapján, ahová mind a hét tervpályázat felkerült. Örömteli és 
felemelő volt látni, ahogy a decemberi szentmiséket követően 
nyüzsögni kezd a templom népe, felnőttek és gyerekek állják 
körül a templomterveket, megbeszélik, hogy mi tetszik, mi 
nem, és felállítják a maguk sorrendjét. Köszönjük az írásban, 
valamint az interneten leadott szavazatokat, sokat segítettek 
döntésünk meghozatalában. 

Hálaadó szentmise. Hosszú kiértékelő egyeztetések után, a 
pályázókkal folytatott személyes beszélgetéseken, a helyszíni 
bejárásokon szerzett benyomásokat és a fenti szavazás 
eredményét is figyelembe véve hozta meg döntését az András 
atyából, Laci atyából, valamint az egyházközségi képviselő-
testület tagjaiból álló „bíráló bizottság”. A hét pályamunkát 
összevetettük a kiírásban megfogalmazott kívánalmainkkal, 
elképzeléseinkkel, igyekeztünk minden részletet alaposan 
mérlegelni és így kiválasztani azt a pályázót, akinek a munkája 
minden szempontból leginkább megfelel az igényeinknek. 
Ezek alapján választásunk Apró Tamásra esett, arra az építész-
tervezőre, aki egyébként mind a papír alapú, mind az internetes 
szavazáson a legtöbb voksot kapta. (Csak emlékeztetőül, a 
kiállított tablók közül Tamás munkája volt az 1-es sorszámú, 
lásd a mellékelt fotón.) A hat tervező kollégának külön, névre 
szóló levélben köszöntük meg a színvonalas és mindenféle 
ellenszolgáltatás nélkül elkészített pályaművét, Isten áldását 
kérve további munkájukra. A március 2-i ligeti szentmisét 
értük, illetve a győztes tervezőért ajánlottuk föl, hálából! 

 
 

 

 
 

Templomépítési ima 
 
Gondviselő Mennyei Atyánk, 
minden áldás és élet kútfeje, 
hálát adunk Neked, 
amiért mindnyájunkat magadhoz vonzol, 
és Szent Fiad Testével és Vérével szüntelenül 
táplálva közösséggé  
formálsz bennünket. 
A Te jóságodból megértük, 
hogy egyházközségünk kinőtte  
ezt a kis kápolnát. 
Új templomot szeretnénk építeni  
a Te dicsőségedre; 
erre a munkánkra kérjük áldásodat, 
hisz jól tudjuk,  
„hogyha az Úr nem építi a házat, 
hasztalan fárad az építő” (Zsolt 127,1). 
Bizalommal kérünk, 
vezess minket Szentlelked által, 
hogy gyümölcsözően tudjunk együtt 
munkálkodni közös ügyünk megvalósításán. 
Add, hogy kőből épült templomod építésén 
fáradozva mi magunk is „mint élő kövek 
épüljünk lelki házzá, szent papsággá”  
(1Pét 2,5). 
Kérünk, hogy munkánkat, amit Veled 
kezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 
Szent Imre, egyházközségünk védőszentje, 
könyörögj érettünk! Ámen. 
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Építészet: Apró Tamás, Hegedűs Klára, András László 

Látványterv: Molnár István 

 

 

Püspöki és polgármesteri támogatás. A döntést követően úgy gondoltuk, itt az ideje tájékoztatni a részletekről 
egyházi elöljáróinkat is. A Váci Püspökségen Dr. Beer Miklós püspök atya és Simon Péter egyházmegyei főépítész 
fogadtak bennünket, s mindketten igen lelkesen üdvözölték az elképzeléseinket. Püspök atya biztató, bátorító szavai 
megerősítették elhatározásunkat: Rákóczi-ligeten templomnak kell, templom fog épülni! 

Ugyanezt a pozitív hozzáállást tapasztaltuk Szalai Lászlónál tett látogatásunk során is. Úgy érzékeltük, hogy 
városunk polgármestere nyitott szívvel áll a ligeti templomépítés kérdéséhez, és azt teljes támogatásáról biztosítja. 
Püspök atya és polgármester úr elvi támogatása újabb lökést adott ahhoz, hogy tovább menjünk az egy évvel ezelőtt 
megkezdett úton. 

Azok az anyagiak…! Természetesen templomot sem lehet építeni pénz nélkül, s itt érkeztünk el a legkényesebb 
ponthoz: milyen anyagi forrásokat tudunk mozgósítani e nemes ügy érdekében. Keressük a lehetőségeket, 
szeretnénk a Püspökséghez és az Önkormányzathoz fordulni támogatásért. Folyamatosan figyeljük az állam által 
kiírt pályázatokat, sőt, február közepén már be is adtunk egy pályázatot, amelynek elbírálása áprilisban várható. Nem 
titkoljuk, számítunk mind a dunaharaszti, mind a taksonyi hívek nagylelkűségére, a helyi vállalkozók felajánlásaira 
is. És mindezeken túl, vagy inkább mindezek előtt a Szentlélek támogató kegyelmére. Szüntelenül imádkozzunk 
érte! 

A Te dicsőségedre! Szentlélek Úristen, köszönjük, hogy közösséggé kovácsoltad ligeti híveidet, és arra indítottál 
bennünket, hogy e városrészben felépítsük a Te házadat. Hálát adunk Neked, hogy ezen a néha göröngyösnek tetsző 
úton sem engeded el a kezünket, és támogatsz bennünket az előrehaladásban. Kérünk, Urunk, továbbra is segíts, 
hogy méltó templomot tudjunk építeni itt, Dunaharaszti-Rákóczi ligeten, a Te dicsőségedre és híveid örömére. 
Ámen! 

Dékány Zsolt 
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A Kereszténység Szakrális Építészete
5. fejezet

Az újkor szakrális építészete
Barokk
Róma I.

2. rész
Ami a reneszánsz korszak végére körvonalazódott, az a 
korai barokk stílus időszakára bizonyossá vált. Róma, 
ahogy a katolikus egyház, úgy a szakrális építészet 
központja is lett. Az építészet fejlődése a világ számá-
ra irányadóvá, korszakalkotóvá vált az örök városban. 
Az ideológiai, teológiai, valamint városrendezési és 
stílus-formálási törekvések egy ember, a pápa kezé-
ben összpontosultak. A katolikus egyház vezetőjének 
törekvései mögött pedig az ellenreformáció megvaló-
sítása állt. Az építészeti, városrendezési elképzelések 
a reneszánsz merev, görcsösen tervszerű megoldási 
eszközeivel megvalósíthatatlanok voltak. A barokk új-
szerű, természetes módon a valódi funkcióból adódó 
fejlődést előtérbe helyező szemlélete korszerű, az élő 
környezetet leképző megoldás volt. Ebben a szellem-
ben építette tovább Rómát a XVI. század végén a kor 
legnagyobb és legmeghatározóbb mecénása, V. Sixtus 
pápa (1585-1590).
V. Sixtus pápa olyan korszerű építészeti, városrende-
zési igényeket fogalmazott meg, amelyek korszak-
alkotó változásokat hoztak Róma fejlődésében. El-
képzelése szerint a város centrumában a Sta. Maria 
Maggiore állt, ahonnan sugarasan futottak szét az 
egyenes utak a S. Giovanni in Laternóhoz, a Sta. Croce 
in Geruselemméhez, a S. Lorenzo fuori le Murához, a 
Sta. Maria del Popolóhoz és a Trajanus oszlopokhoz, 
amelyre 1587-ben az egyházalapító Szent Péter apostol 
szobrát állították. A pápa távoli terve további utak épí-
tése volt, amelyek a város komplex útrendszerét fűzték 
volna a Vatikánhoz. Róma püspökének terve az idősza-

konként meghir-
detett jubileumi év 
kapcsán a városba 
érkezett zarándo-
kok tudatos irányí-
tása volt, amely 
„turisztikai” szem-
pontból – anyagi haszon mellett – felbecsülhetetlen le-
hetőségeket kínált. A pápa ez irányú törekvése jelentős 
mértékben hozzájárult az egyház gazdasági erejének, 
tekintélyének és politikai befolyásának megszilárdulá-
sához. A körmenetek útvonalának látványos kiépítésé-
vel a város vonzerejét, a szakrális szellemiség megerő-
sítését, és elsősorban a zarándokok számának emelke-
dését akarta növelni. Ehhez elsősorban kultuszhelye-
ket kötött össze egymással. Az utak egy összefüggő, 
nagyléptékű rendszer elemei voltak. A pápa elképzelé-
se az akkori Róma lakott területének több mint kétsze-
resét ölelte fel. A sixtusi terv egy növekedésre képes, 
de előre meghatározott módon fejlődő, többszörösen 
szubordinált, alárendelt, komponálását tekintve jelleg-
zetesen barokk város képét rajzolta meg. A sugárutak 
axisrendszerében a meghatározott csomópontok sze-
repe a legkiemelkedőbb. A csomópontok optikai tarta-
lommal történő megtöltése a pápa építésze, Domenico 
Fontana feladata volt. Az építész kitűnő arányérzékkel 
az addig csak hasznos rendeltetést betöltő közlekedési 
utakat a város művészi, szakrális szellemiséggel fel-
töltött elemeivé tette, és az egész környezetet szervező 
kompozíciós tengellyé változtatta. Erre a célra szinte 
kínálkoztak a császári korból fennmaradt obeliszkek. 
V. Sixtus pápa szellemisége, megvalósított tervei for-
mabontó, korszakalkotó változást hoztak a szakrális 
építészet, majd a teljes világi építészet, művészet fejlő-
désében, és létrejött a korai barokk stílus.
A sixtusi gondolatiság első markáns építészeti megjele-
nése, még nem volt független épületformálási mód. A 
monumentális, a reneszánsz korban tervezett, de hosz-
szú évek alatt készülő épületek részletei már barokk 
elemeket hordoztak. Ennek egyik első eklatáns példája 
a római Il Gesú homlokzata, amelyet Giacomo della 
Porta (1539-1602) fejezett be. Vignola eredeti tervéhez 
képest a kapu tagozása a síkok mélységi rétegződésé-
hez igazodik. A plasztika a kettős keretezésű kapunál 
a legerőteljesebb, és ahogy az alapsík egyre jobban 

V. Sixtus pápa

Sta. Maria Maggiore szentélynél felállított obeliszk
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csökkenő hangsúllyal visszaugrik, úgy válnak 
mind visszafogottabbá a rajta lévő tagozatok. 
Fokozatos aránylépcsővel vezetnek a formák a 
középpontban álló kapuhoz, amely úgy uralja 
az egész homlokzatot, mint ahogy a belső rang-
sorolt téregyüttesét a föléje rendelt kupola. A 
külső és a belső kölcsönösen egymásra utal, a 
homlokzat az interieur rendjét tükrözi.
A XVII. században, a korai barokk még nem 
szolgált látványos nagy változásokkal a késői 
barokkba hajló reneszánsz stílushoz képest. 
A korai barokk építészet egyik kulcsfigurája,
a kor stílusának egyik meghatározó egyéni-
sége Carlo Moderno (1556-1629), Domenico 
Fontana unokaöccse volt. Első jelentős, és 
sokak szerint legkiegyensúlyozottabb műve a 
római Sta. Susanne templom homlokzata volt, 
amely félre nem ismerhető módon az Il Gesú 
kompozíciós rendjét követte. A Sta. Susanne templom 
homlokzata a Gesú-típus talán legszebb római emléke, 
amely lényegében a mintaképhez igazodik, de eredeti 
módon, könnyed nagyvonalúsággal.
Moderno nagy műve a római S. Pietro bazilika (Szent 

Péter bazilika) hosszhá-
za és homlokzata volt. 
Ez a feladat már jóval 
összetettebb, nehezebb 
volt, és a mesternek szá-
mos kötöttséggel kellett 
megküzdenie. A bazili-
ka kupolájának felépí-
tése után a munkálatok 
elakadtak, és az egyik 
legfontosabb rész, a fő-
homlokzat még hiány-
zott. Az ellenreformáció 

restaurációs buzgal-
ma olyan méreteket 
öltött, hogy az egy-
ház már Michelange-
lo görögkereszt alakú 
centrális terében is 
kárhozatos eretnek-
séget vélt felfedezni. 
Úgy érezték, hogy a 
katolikus egyház fő-
templomát vissza kell 
téríteni a hagyomá-
nyos latinkereszthez. 
Michelangelo tekinté-
lye azonban nagyobb 
volt annál, semhogy a 
terv megváltoztatását 
ellenkezés nélkül el 

lehetett volna fogadtatni. Az eredeti michelangelói kon-
cepciót védők és a változtatást kívánók vitájában a dön-
tés a pápára hárult. V. Sixtus pápa utódainak erre nem 
volt ideje. VII. Orbán 12 napig, XIV. Gergely 10 és fél 
hónapig, IX. Ince 2 hónapig szolgált. A szerzetesi sze-
rénységével tüntető VIII. Kelement pedig nem érdekel-
te az építés, minden erejét az egyházpolitikára szentelte. 
Az érdemi döntés így az őt követő, V. Pál pápára hárult 
(1605-1621). A pápa az eredeti centrális koncepcióval 
ellentétesen, a változást kívánók javára döntött. 1607-
ben a székesegyház munkáit irányító Congregazione 
della Reverenda Fabbrica di S. Pietro pályázatot írt 
ki az új tervek beszerzésére, amelyet a pápa kegyeltje 
Moderno nyert meg. A tervét végül többszöri módosí-
tás után a kongregáció jóváhagyta, és így az építkezés 
1608-ban ismét megindult. Moderno háromszakaszos 
hosszházzal toldotta meg a centrális teret, és ahhoz 
keletről, a főhomlokzat mögött, egy széltében elnyúló Carlo Moderno

Sta. Susanne homlokzata

Il Gesú homlokzata

Szent Péter Bazilika főhomlokzata
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— a kora keresztény bazilikák narthexére emlékeztető 
előcsarnokot illesztett. A tér ezen egyirányú megnyúj-
tása jelentősen megváltoztatta az eredeti kilenc-osztatú 
centrális tér feltárulási viszonyait. A rendszer egyen-
súlya csak akkor áll helyre, akkor válik érthetővé, ha 
a hosszház kétharmad részén túlhaladva elérünk oda, 
ahol Michelangelo tere kezdődött volna. Modernot a 
későbbiekben emiatt sokan bírálták. Szemére vetették, 
hogy egy önmagában kiteljesedő, tökéletes szoborsze-
rű alkotást nem lett volna szabad tovább egészítgetni. A 
bírálat azonban igazságtalan Modernoval szemben. A 
megbízást, amely egy hosszházas bazilika megvalósí-
tását irányozta elő, a lehetőségekhez képest jól oldotta 
meg. Amennyire csak lehetett – és ezt más sem tehette 
volna jobban – megpróbált alkalmazkodni a centrális 
tér adta rendszerhez. Példás szerénységgel és alázattal 
még arra is ügyelt, hogy a hosszház toldalék Miche-
langelo terétől egyértelműen megkülönböztethetőn, az 
eredetit tiszteletben tartva elkülönüljön. Az árkádívek 
méretváltásával, a keresztházhoz képest a főhajó enyhe 
szélesítésével, a boltozat visszaugratásával pontosan 
jelzi, hogy mit és honnan épített hozzá. Zsenialitására 
utal azonban a váltás olyan mértékű visszafogottsága, 
hogy csak a figyelmes személő veszi észre a különbsé-
get. A toldalék hajó szerényen, alárendeltséget vállalva 
illeszkedik be az egészbe. Ahogy a feladathoz hozzá 
állt, és amit teljesített, példamutató volt a korában és 
példaértékű ma is. Az alázatosság ezen metaforáját 
örökérvényűen, de nem didaktikus módon, hanem alig 
észrevehető gesztussal testesíti meg a Katolikus Egy-
ház legfőbb temploma. Michelangelo szoborszerű tö-
megalkotását azonban a hosszházas bővítés jelentősen 
megcsonkította, a kupola feltárulását a monumentális 
homlokzat és hosszház a főbejárat felől megsemmisí-
tette.
Moderno a főhomlokzaton a meglévő rendszer tago-
lását követte ugyan, de az eredmény igen ellentmon-
dásos lett. Hiába vezette tovább a párkányokat azonos 
szinten, töretlenül tartotta meg a magas attikát, tagolta 
nagyoszlop renddel az egyemeletes felületet épp úgy, 
mint Michelangelo. Moderno nem érezte, hogy a ta-
gozásnak Michelangelonál sajátos esztétikai szerepe 
van. A reneszánsz mester koncepciója szerint a cent-
rális templom plasztikusan megformált tömege tulaj-
donképpen a tamburral kiemelt kupola monumentális 
alépítménye, amely posztamensként a rajta álló épület-
szobrot hordja. A tagolás léptéke, a felületosztó motí-
vumok nagyságrendje ehhez igazodott. Modernonál 
döntően más lett a helyzet. A homlokzat a hosszház 
révén eltávolodott a kupolától, és a centrális tömb job-
ban megmozgatott, befelé forduló felületeitől eltérően 
egyirányú síkban fejlődött ki. A térbeli távolság és az 
egy nézetre beállított, hangsúlyos frontalitás függet-
leníti a homlokzatot. Kiszakítja a formaösszefüggé-

sek azon rendszeréből, amelynek lényegét, értelmét a 
kupola adta meg. Tagozásának, léptékének indokolt-
ságát most önmagában kell hordani, és éppen ez teszi 
az alázatos, de meg nem értett illeszkedési szándékot 
problémássá, építészeti arányosság szempontjából vi-
tathatóvá. A monumentális méretekhez viszonyítva az 
egyes felületek mélység-különbsége, a plasztika szinte 
elenyésző. Abból a távolságból, ahonnan az egészet át 
lehet tekinteni, már nem érvényesül. A síkszerűségből 
fakadó egyhangúságot fokozza, hogy hiányzik belőle 
a barokk feszültség, amelyet például a Sta. Susannen 
a nyúlánkabb arány, a felmagasodó volutás emelet 
biztosít. A Szent Péter bazilika esetében azonban a kö-
zépső homlokzat részt nem emelhette meg, hogy ne 
takarja ki a kupolát. A templom alatti rossz minőségű, 
alacsony teherbírású talaj nem tette lehetővé, hogy a 
homlokzatot két szélső toronnyal lássa el. A tornyok 
hiánya miatt, viszont sokkal inkább palota benyomá-
sát kelti a bazilika főhomlokzata, mint templomét. A 
homlokzat kialakításának alapvető problémája, az ere-
deti michelangeloi tervekhez képest, az arányok durva 
eltorzulása. A palotaszerű homlokzat léptéke a világi 
építészetben szokásosnak mintegy a kétszerese, és az 
egésszel együtt arányosan minden részlet megnőtt. Ez 
a megoldás, könnyen elképzelhető, hogy mennyire 
megtéveszti az érzékelést. Az erkélyen egy emberi alak 
– hiába tudjuk, hogy valós nagyságú – lentről nézve 
aprónak tűnik. Michelangelonál a formakapcsolatok-
ban testet öltő arányrendszer belső logikájából adó-
dóan még a falat áttörő ablaknyílás is a formák saját 
közegében élő, méreteivel a kupola léptékéhez igazo-
dó, felülettagozó motívum. Modernonál mindez épp a 
visszájára fordult. A 114,69 méter széles és 45,44 méter 
magas homlokzat kisebbnek tűnik megfelelő távolság-
ból, a teljes összkép szempontjából, mint amekkora a 
valóságban. Az érzékelés nagyjából 1:2 arányban téved 
meg. Az épületre éppen a távoli nézet, az első benyo-
mást kiváltó összkép a legjellemzőbb, és a Szent Péter 
bazilika pont innen nézve a legbizonytalanabb. Nagy-
ságából sajnos csak a nehézkesség marad, monumenta-
litás helyett közelről inkább a terjengősség érzékelhető. 
A súlyos aránybeli tévesztéseket később Moderno is ér-
zékelte, aki a templom előtti tér rendezése során igye-
kezett kiigazítani a hibákat, hogy a székesegyház tény-
leges nagysága érvényesülhessen, de az általa készített 
görcsös terv szerencsére nem valósult meg. A fennálló 
aránybeli, megjelenési, feltárulási problémákra néhány 
évtizeddel később a barokk egyik legnagyobb mestere, 
Lorenzo Bernini talált megoldást.

Felhasznált irodalom: Szentkirályi Zoltán: Az építészet 
története: Újkor, Barokk
   
   Összeállította: Érces Gergő
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Jézus lecsendesíti a vihart, 

Rembrand képe, 1633 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A II. Vatikáni Zsinat INTER MIRIFICA kezdetű dekrétuma  

a tömegtájékoztatási eszközökről        (részletek) 
 

A csodálatra méltó technikai találmányok közül (Inter 

mirifica technicae artis inventa…), melyeket az 
emberi szellem Isten segítségével napjainkban a teremtett 
dolgokból hozott elő, az Anyaszentegyház azok felé fordul 
fokozott figyelemmel, melyek új utakat nyitva mindenféle 
információ, eszme és irányítás gyors közlésére, elsősorban 
az emberi lélekre hatnak. E találmányok közül is 
kiemelkednek azok az eszközök, melyek természetüknél 
fogva nemcsak az egyes embereket, hanem tömegeket, sőt 
az egész emberi társadalmat el tudják érni és meg tudják 
mozgatni -- miként a sajtó, a film, a rádió, a televízió és a 
hasonlók --, ezért joggal nevezhetők tömegtájékoztatási 

eszközöknek.  
Az Anyaszentegyház jól tudja, hogy ezek az eszközök, ha 
helyesen alkalmazzák őket, az emberi nemnek nagy 
segítséget nyújtanak, mert nagyban hozzájárulnak a szellem 
pihenéséhez és kiműveléséhez, illetve Isten országának 
terjesztéséhez és megszilárdításához; de azt is tudja, hogy 
az emberek a teremtő Isten szándékai ellen és saját 
romlásukra is használhatják őket; sőt anyai szorongással és 
fájdalommal látja azt a sok kárt, mely nagyon gyakran éri a 
társadalmat gonosz használatuk következtében.  
A katolikus Egyház -- mivel az Úr Krisztus arra alapította, 
hogy az üdvösséget minden emberhez elvigye, s ezért 
kötelessége az evangelizáció -- feladata részének tartja, 
hogy a tömegtájékoztatási eszközökkel is továbbítsa az 
üdvösség hírét, s megtanítsa az embereket ezen eszközök 
helyes használatára.  

Az Egyháznak tehát veleszületett joga, hogy fölhasználja és 
birtokolja ezeket az eszközöket, amennyiben azok a 
keresztény neveléshez vagy a lelkek üdvösségéért végzett 
bármiféle munkájához szükségesek és hasznosak; és a szent 
pásztorok feladatához tartozik, hogy a híveket úgy neveljék 
és irányítsák, hogy a tömegtájékoztatási eszközök haszná-
latával is igyekezzenek elérni önmaguk és az egész emberi 
család üdvösségét és tökéletességét.  
Ezen eszközök helyes használata föltétlenül megköveteli, 
hogy mindazok, akik velük élnek, ismerjék és e területen is 
hűségesen valósítsák meg az erkölcsi rend normáit.  
Az Egyház minden tagja egy szívvel-lélekkel azon legyen, 
hogy a tömegtájékoztató eszközöket haladéktalanul és 
semmi fáradságot sem kímélve eredményesen használják 
föl az apostolkodás legkülönfélébb munkáiban, amint az 
idők és a körülmények megkívánják, megelőzvén az ártó 
kezdeményezéseket, főleg azokon a területeken, ahol az 
erkölcsi és a vallási fejlődés fokozott erőfeszítéseket 
igényel.  
A lelkipásztorok ezért siessenek e területen is eleget tenni 
feladatuknak, mely általános igehirdetői tisztüknek szerves 
része; a világi hívek is, akiknek részük van ezen eszközök 
használatában, törekedjenek tanúságot tenni Krisztusról, 
főként úgy, hogy ki-ki szakmailag felkészülten és apostoli 
lelkülettel áll helyt a maga munkaterületén, sőt a maguk 
részéről közvetlenül is nyújtsanak segítséget az Egyház 
apostoli tevékenységéhez műszaki, gazdasági, kulturális 
vagy művészi vonalon.  
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TTIISSZZTTAA  VVIIZZEEKKEENN  
 

A magunk sajtószolgálata megtestesítőjének, Krisztus 
fénye kapcsán fogtam neki, hogy a sajtót, e sokoldalú, 
szerteágazó és többrétű jelenséget körbejárjam. A Krisztus 
Urunk előtti időkig kellett visszanyúljak, hogy történetével 
megismerkedhessünk. A Római Birodalom volt, amelyben 
tudomásunk szerint az első, híreket közvetítő eszközök 
napvilágot láttak. Így írom: tudomásunk szerint, hiszen 
erről a jelenségről is az írás közvetít. Az írásos emlékek, a 
mai kor számára elemezhető források pár ezer évről 
maradtak csak ránk, amikor az ember feltalálta a beszéd 
képként való rögzítését, az írást magát.  

 
A Mezopotámiában készült ékírásos táblák gyakorlati, 
közhasznú szövegeket örökítettek meg (levelezést, 
szerződéseket, hivatalos aktákat). A hírszolgálat e törté-
nelmi időkben nem írásbeli, jelzőtüzek, füst szolgáltak a hír 
továbbítására, vagy például kikiáltók, akiket a perzsák, 
hunok alkalmaztak. A kikiáltó személye azonban ismerős 
volt nem oly régen még az európai falvakban is; a köz-
hatalom közlendőit, rendelkezéseit továbbították ők a 
lakosság felé.  

A Római Birodalomban Julius Caesar volt, aki kiadatta 
az Acta Diurna (napi közlemény) kiadványokat, amely 
tekercseket a szenátus kapujára illetve Róma látogatott 
pontjain tűztek ki, így történt publikációjuk. Az Acta 
Diurna tekercseken elsősorban a szenátus határozatai 
voltak olvashatók, más példányaikon pedig politikai gyűlé-
sekről, perekről, katonai csatározásokról, kivégzésekről 
adtak hírt. Ezekből napjainkra egyetlen egy sem maradt 
fenn, későbbi leírásokból van tudomásunk, hogy több mint 
260 évig megjelentek, egészen pontosan Kr. u. 222-ig.  

Kínában, amely ország az európai kultúrával sokban 
párhuzamosan fejlődött, s igen magas kulturális, szellemi 
szintet képviselt évszázadokon át, a Han dinasztia idején 
(Kr. e. 202-Kr. u. 221) már adtak ki újságot. Ennek neve 
tipao, számomra összecseng, bár lehet a véletlen műve is 
pusztán, az indoeurópai (görög) typos szóval, amelyből a 
későbbi typographia, a mai nyomdászat szó ered. A tipao a 
Tang dinasztia korában (Kr. u. 618-906) már nyomtatott 
technikával látott napvilágot. Célja elsősorban a 
tisztviselők tájékoztatása volt.   

Európában a sajtó kéziratos levelek formájában indult. 
Angliában a hírközlő levelek (news letters) már a XIII. 
századtól terjedtek. A vidéki főnemesek küldették ezeket 
maguknak, hogy a politikáról, udvari életről értesítést kap-
janak.  

Olaszországban a levélújság a reneszánsz terméke. A 
kéziratos hírszolgálat rendszeresebbé és nyilvánosabbá vált, 
az uralkodókon, főnemeseken kívül a városi polgárokat, 
kereskedőket, korai tőkéseket vonta be olvasói körébe. Az 
olasz levélújság, az avviso – értesítés nevet viselte, és 
Olaszországból származik a sok európai nyelvben az 
újságot jelölő gazetta szó is, amely a kor aprópénze volt 
Velencében. Ezt kellett adni a boltosnak, aki akkor már 
nyilvánosan árusította a hírleveleket. Velencében az 
újságok leírásával és terjesztésével már egész irodák fog-
lalkoztak, a hivatásos újságírók szervezett testületeket 
alakítottak. Az olasz kéziratos újságok már politikai híreket 

is közöltek, és az ünnepekről, civil eseményekről, köny-
vekről, műalkotásokról, színi előadásokról, sőt a divatról is 
beszámoltak.  

A XVII. század elején a sajtószolgálatot erősen 
fellendítették a felfedező utak: Afrika körülhajózása, az 
Indiai óceán szigeteinek, majd az Amerikai kontinensnek a 
felfedezése, és az ezek nyomán virágzásnak indult világ-
kereskedelem. Ekkor jelentek meg Németországban is a 
kéziratos levélújságok (Newe Zeitungen), amelyek 
tartalmát kifejezetten kereskedelmi, piaci hírek alkották; 
ezek olvasói, szűk körben, a kereskedők, gazdagodó polgá-
rok köréből kerültek ki. Németországból származik a 
legnagyobb kéziratos újsággyűjtemény, a Bécsben őrzött 
Fugger-újságok (Fugger-Zeitungen), amelyek kötetbe 
gyüjtve tudtak megmaradni. A gyűjtemény 27 kötetből áll, 
és összesen 17615 lapot számlál. Ezen újságok keletkezése 
szorosan összefügg az emlékezetes augsburgi kereskedő-
család gazdasági tevékenységével. A Fugger-újságokat, 
nevükkel ellentétben, nem a Fuggerek szerkesztették vagy 
adták ki, hanem ők voltak az előfizetői. A Fugger-gyűj-
temény sokféle hírközlő levelet foglal magába, hiszen a kor 
embere már mindenről értesülni akart. A hírleveleket 
humanisták és diplomaták írták, másrészt közleményeik 
anyaga a Fuggerek világszerte elterjedt fióküzleteinek 
vezetőitől, az un. faktoroktól származik. A faktorok maguk 
jelentik gazdáiknak a híreket, vagy helybeli hivatásos új-
ságíróktól vásárolják és küldik meg azokat a központba, 
Augsburgba. A Fuggerek modern emberek voltak, a hír-
szolgálatot teljes mértékben felhasználták gazdasági tevé-
kenységük elősegítésére.  

A kéziratos újságokat általában a postajáratok által 
hozott hírek alapján szerkesztették, majd küldték tovább. 
Az aktualitást és a periodicitást, a sajtó két alapjellemzőjét, 
tehát a postajáratok heti sűrűsége határozta meg ebben az 
időben. A postajáratok története egészen a XI-XII. száza-
dig nyúlik vissza, az intézmény létrejötte a kolostorok 
egymás közti forgalmának köszönhető. A városi élet, a 
polgárság kialakulása hozta aztán magával a városok közti 
postajáratok beindulását. A monarchiák intézményesen 
veszik kézbe a posta (görög szó, apostelló elküld) megszer-
vezését, s a XV-XVI. századra a városok között a posta-
járatok már menetrendszerűen közlekednek.  

A XV-XVI. századi, akkor még egylapos újságlevelek 
tartalmát a kereskedelmi híreken és hirdetéseken felül a 
nagy felfedezésekről szóló értesítések és a török hábo-
rúkkal foglalkozó híradások teszik ki. A török háborúk 
pedig magyar területen folytak, magyar nevekhez fűződtek, 
így a korabeli újságlevelek hazánkat állítják előtérbe. Ak-
kora visszhangja, mint a mohácsi csatának, semmilyen más 
eseménynek nem volt a XVI. század folyamán. 1594-ben 
az egyik újságlevél a török háborúról szólva megjegyzi: 
„Mindenki csak azután kérdezősködik, mi újság van 

Magyarországon.” A XVI. század elején az összes német 
újságlevelek egyharmada magyar vonatkozású hírrel volt 
teli. Míg Nyugat-Európa gazdagodott, a magyar bizony a 
vérét folyatta.  

Johannes Gutenberg 1430 körül feltalálta a könyv-
nyomtatást, így az újságok is viszonylag rövid időn belül 
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nyomtatott technikával készülhettek. A nyomdai előállítás 
magával hozta az eladható lapszámok folyamatos növelését, 
és az idők folyamán a tartalmi érdekhez csatlakozott a 
terjesztéshez, az elérhető haszonhoz fűződő érdek is.  

A nyomtatott újságlapok közönsége, mint a kéziratos 
lapoké is, elsősorban a városi polgárság volt. Kezdetben 
egy város vagy közösség tartott el egy-egy újságot, később 
egyénileg vásárolták, meghatározott helyeken vagy a vásá-
rok alkalmával.  

A XVIII. század kezdetétől az időszaki, majd heti 
rendszerességgel kiadott lapokat követték a napilapok. Az 
elsőt Londonban adták ki, címe Daily Courant (napi 

aktualitások), alapításának éve 1702. A korra jellemző, 
hogy a korábbi századok referáló sajtóját felváltja az 
erősen agitatív, véleményformálásra, befolyásolásra törek-
vő sajtó. És a termelési viszonyok gyökeres átalakulása, a 
reformáció, a felvilágosodás eszméi megteremtették a 
közvélemény és e mellett a sajtószabadság fogalmát. Szülő-
jük Franciaország, a nagy francia forradalom. Az újságírók 
véleményt, meggyőződést, állásfoglalást fejeztek ki, 
munkájuk sok esetben határozottan pártos, a saját céljaik 
érdekében agitálnak, a híreket megválogatják, megvilágít-
ják, feldolgozzák, kommentálják.  

A nyomdai technika fejlődése magával hozta a 
tördeléssel megformált, képes folyóiratok megjelenését, 
amelyek a kezdetekben nem annyira politikai, mint inkább 
társadalmi, sőt szórakoztató sajtótermékek.  

Magyarországon az első újságot, latin nyelven, 1705-
ben jelentette meg II. Rákóczi Ferenc, a szabadságharc 
tájékoztatójaként. Nyomtatásban hét száma jelent meg. A 
magyar nyelvű sajtó kezdetei pedig a nyelvújítási 
mozgalomhoz kapcsolódnak. Az osztrák uralkodók nagy-
ban gátolták a magyar nyelvű megjelenést, erőteljes 
cenzúra is működött, sőt II. József idején a német nyelv 
hivatalossá tétele volt a kerékkötője az anyanyelvi művelt-
ség terjedésének. Batsányi János, Bessenyei György, 
Kazinczy Ferenc, Verseghy Ferenc, Kármán József, a 
magyar felvilágosodás írónemzedékének tagjai voltak az 
úttörők a magyar nyelvű sajtó megteremtésében. E kor 
magyar újságjai: Magyar hírmondó, Magyar Hírvivő, 
Magyar Museum, Orpheus, Hazai tudósítások, Uránia.  
Majd a reformkor lapjai: Tudományos gyűjtemény, Erdélyi 
Múzeum, Élet és literatúra, Koszorú, Athéneum, Életképek, 
melyek a polgári és nemesi haladó mozgalmaknak adtak 
megszólalási lehetőséget.  

S a népek tavasza európai forradalmainak követelései 
között mindenütt szerepelt a sajtószabadság, hiszen a 
sajtótörténet életét végigkísérték a tiltások. A politikai, 
állami ellenőrzés, a cenzúra minden országban meg-
mutatkozott valamilyen formában, akár törvényekkel, 
rendeletekkel szabályozták a tartalmi megjelenést, akár 
diktatórikus elfojtással, mint tették például a nagy francia 
forradalom idején, vagy a legújabbkori diktatúrák az ellen-
zéki megnyilvánulásokkal. A feudális kor ellenőrizte, ne 
jelenhessenek meg az uralkodók, uralkodó osztályok és 
intézmények sérelmére, a jó erkölccsel ütköző történetek, 
híradások. A nyomdászokat kötelezték, hogy kiadványai-
kon tüntessék fel nevüket. Az újságcsinálóknak engedélyt 
kellett kérniük a lapkiadás előtt. Még szükségesebbé tette a 
védekezést a betű gyorsan terjedő hatalma ellen a 
könyvnyomtatás. Királyi, parlamenti, egyházi rendeletek 
szerint a kinyomtatandó könyveket a könyvnyomtatók el-

bírálás végett be kellett mutassák a hatóságoknak. A 
hatósági ellenőrzést biztosította, s ugyanakkor a nyom-
dászok, kiadók, üzletemberek érdekeit is védte a 
kiváltságlevél, a privilégium. Privilégiumot kaptak a nyom-
dászok egy-egy nyomda felállítására, vagy bizonyos fajta 
nyomtatvány kizárólagos készítésére, és a privilégium 
révén a naponta megjelenő újságok könnyebben ellenőriz-
hetők voltak.  

A polgárosodó Európa le akarta rázni magáról ezt a 
béklyót is, és az 1948-as forradalmak nyomán a polgárság 
hosszabb-rövidebb időre ki is vívta magának a cenzúra 
eltörlését, a szabad megjelenést.  

Magyarországon az 1848-49 évi forradalom és 
szabadságharc politikai lappiacának meghatározó egyénisé-
gei a két óriás, Széchenyi István és Kossuth Lajos. 
Széchenyi szellemi vezénylete alatt jelent meg a Jelenkor, 
míg Kossuth Országgyűlési tudósítások címen terjesztett, 
kéziratos formában, postai levélként, újságot. Ennek 
vezércikkét mindig ő maga írta. Míves nyelvezete, 
bölcsessége és tettrekészsége, s az írásokból sugárzó 
nemzet- és hazaszeretet számomra ma is etalon a politikai 
újságírás terén. Ezen lapoknak alapvetően nem a tájékoz-
tatás, hanem a szellemi vezetés volt a fő célkitűzése. 
Tudnunk kell azonban, hogy Kossuth lapját betiltotta, őt 
magát börtönbe vetette a hatalom sajtószolgálatáért.  

A XIX. század már bőséggel termi a napilapokat, 
folyóiratokat, a XX. század pedig elhozza a tömegsajtó 
fogalmát, milliós példányszámú lapokkal, s ekkor jelennek 
meg a sajtóban a politikai pártok is. Ugyanakkor tudjuk, 
hogy legnagyobb íróink, költőink publikálnak újságban, 
példa erre Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, 
Bródy Sándor, Gárdonyi Géza, Szabó Dezső, Márai Sándor, 
a Nyugatosok: Osvát Ernő, Ady Endre, Babits Mihály, 
Móricz Zsigmond, Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Tamási 
Áron, Kosztolányi Dezső.  Az ő tolluk nyomán született 
magyar sajtó értékálló, munkásságuk, közjóra törekvésük 
veretes mintául szolgálhat az őket követő nemzedékeknek.  

 
Az írott sajtó mellett meg kell említeni a XIX. 

században megalkotott távírót és kinematográfot (mozi 
őse), a XX. században feltalált rádiót és televíziót, majd 
internetet, amelyekkel megjelent a tömegszórakoztatás és a 
globális kommunikáció. Jelenleg az internet az információs 
forradalom alapja. Létrejöttéhez a digitális technológiák, a 
számítástechnika, a műholdas és kábeles hálózatok fejlő-
dése volt szükséges. Tömegesen terjed az emberi gondol-
kodás menetéhez idomuló nonlineáris, asszociális ugrások 
követésére alkalmas technológia (hipertext és szabad 

szavas keresés) Az internet volt az a felület, amely két- 
illetve sokirányúsította a kommunikációt, és globálissá 
tette.  

A média történetének következő forradalmi lépését a 
szakemberek az infotainment megvalósításában, az infor-
málás és szórakoztatás egybeolvadásában látják, illetve a 
holográfia és a televízió technikai összeházasításában, a 
mobilitásban, a dróthoz kötöttség megszűntében.  

 
Ahogy ma tanítják e tudománnyá nőtt jelenséget 

immár egyetemeken, a sajtó, mai közkeletű szóval média, 
fontos jellemzői az aktualitás, a periodicitás és a publicitás. 
A média (latin medium, pl. media – eszközök) legyen tehát 
időszerű, jelenjen meg rendszeresen és szóljon minden-
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kihez. Számomra megkérdőjelezhető, amit egy kommuni-
kációs egyetemi szak óravázlatában olvastam az interneten, 
negyedik követelményként; az univerzalitás, vagyis 
jelenjen meg minden. A szóljon mindenkihez és jelenjen 

meg minden ismérvek, véleményem szerint, túlzáson 
alapszanak, és a közjót nem szolgálják. A sajtó magát 
hatalmi ágként és fegyverként deteminálja, ami joggal 
érezzük úgy, hogy visszafelé sül el, gátja a józan és 
igazságon alapuló véleményalkotásnak, elvész a hagyomá-
nyos, általánosan elfogadott értékrenden alapuló 
biztonságérzet, az információ átveszi a hatalmat teremtője, 
az ember felett. Az internetet használó, televíziót néző, 
rádiót hallgató, s szépirodalmat egyre ritkábban és keve-
sebbet olvasó ember érzete a nyugalom elvesztése, a hiteles 
informáltság és a közmegegyezés hiánya. Az információ-
mennyiség özönvízszerű, háborgó tengerhez hasonlít, nincs 
kapaszkodó, csak sötétség és mindent átható zaj. E 
viharban az ember úgy érezheti – egyedül van, társ nélkül.  

 
A világi sajtó mellett csak röviden szóljunk az egyházi 

megjelenésekről is. Az első katolikus újság Magyar-
országon 1820-ban jelent meg, Egyházi értekezések és 
tudósítások címmel. Hamarosan követték a többi 
kiadványok, Magyar Szion, Anastasia - Egyházi szép-
művészetek, Vallási és egyházi tár, Religio és nevelés 
címmel, csak néhány példát említve. A XX. századra, 
illetve az 1945-ös történelmi választóvonal idején több 
száz volt a különböző katolikus folyóiratok száma. 1950-re 
mindezek megszűntek, és mindössze három lap, az Új 
Ember, a Katolikus szó és a Vigília tudta magát átmenteni, 
cenzúrázott formában. Az ellenőrzést az Állam Egyházügyi 
Hivatal látta el. A rendszerváltás után 1993-ban indult 
útjára a Keresztény Élet című hetilap, sikeres formában. A 
négy évtizedes diktatúra miatt nem nevelődött ki az 
újságíróknak az a nemzedéke, akik társadalmi kérdésekkel 
katolikus szemszögből tudnak foglalkozni. Jelenleg a 
Magyar Kurír, Keresztény élet, Új Ember, A Szív, Igen, 
Vigília, Jel, Karitász szolgáló szeretet, Képmás, Népek 
missziója, Új Misszió, Távlatok és Zászlónk országos 
lapokkal és a Katolikus Rádió Budapest, Mária Rádió 
Magyarország, Szent István rádió Eger képviselik a 
katolikus sajtót életünkben.  

 
A katolikus médiamunkásokat a Magyar Katolikus 

Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) fogja össze, amelynek 
magam is tagja vagyok, mintegy 650 társammal. A szö-
vetség megalakulásának éve 1991. Az alapszabály ki-
mondja, hogy tagjai a szakmai szempontok érvényesítése 
mellett vállalják a keresztény értékek és az ezekből fakadó 
etikai normák képviseletét.  

Szóljunk még Magyarország 2010. december 21-én, 
név szerinti szavazással elfogadott, 2010. évi CLXXXV. 
számmal jelzett törvényéről, amelyet médiaalkotmánynak 
is nevezünk. A sajtóra vonatkozó jogszabályok megújítása, 
illetve új törvény megalkotása nagyon időszerű volt. A 
kétharmados szabály gátolta ennek megszületését a meg-
előző időszakban. A korábbi, sajtóval foglalkozó törvé-
nyeink 1986-os illetve 1996-os keltezésűek voltak, a 
gyakorlat azonban messze meghaladta ezeket. A média-
tartalmakat ma szabályozni kívánó törvénynek ugyanis 
nemcsak a sajtóval, rádióval, televízióval kell foglalkoznia, 
hanem az új jelenségekkel is, amik a digitalizáció, az inter-

net révén tűntek fel és váltak általánosan elterjedtté 
Magyarországon.  

Az új szabályozás legfontosabb erénye, hogy a teljes 
médiára egyaránt vonatkozik: sajtó, rádió, tévé, internet, 
kiterjed a nyomtatott, lineáris és lekérhető tartalmakra és 
ezek előállítóira. Médiatörvényünk kinyilvánítja és védi a 
sajtó szabadságát, a vélemény- és szólásszabadságot, védi 
az újságíró szakmai függetlenségét, és a médiavállalkozás 
tulajdonosától, a médiumban reklámozótól való függet-
lenségét is, lelkiismereti szabadságot biztosítva ezzel. Védi 
médiatörvényünk az emberi méltóságot, a személyek, 
nemzeti, etnikai, vallási közösségek jogait, védi a magán-
élethez való jogot. Hangsúlyozza a kiskorúakkal szembeni 
felelősséget, tiltja, hogy rájuk nézve ártalmas tartalmakat 
tegyenek hozzáférhetővé számukra. Rögzíti a reklám 
alapvető feltételeit, de mindenek előtt előírja, hogy „a mé-
diatartalmat szolgáltatók összességének feladata a hiteles, 
gyors, pontos tájékoztatás a helyi, hazai és európai közélet 
ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a 
magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró ügyekről. 
Kifejti, hogy az ekképpen meghatározott tájékoztatáshoz 
„mindenkinek” joga van. Rögzíti az új jogszabály, hogy „a 
Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás 
működik a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a 
nemzeti, családi, etnikai, vallási közösségek megőrzése és 
megerősítése, a magyar és a kisebbségi nyelvek és kultúra 
ápolása, gazdagítása, az állampolgárok tájékozódási és kul-
turális igényeinek kielégítése céljából.” 

Fel kell idéznünk, hogy az Egyház már a XX. század 
közepén megfogalmazta a maga „médiaalkotmányát”. A II. 
vatikáni zsinat Inter mirifica kezdetű dekrétumának meg-
állapításai ma is helytállóak, bár a zsinati atyák 1963-ban 
még nem álmodhattak mobiltelefonról és internetről. A 
médiaszolgáltatás megítélésének mértéke az Inter mirifica 
szerint az, hogy mennyire szolgálja a közjót. A köz-
szolgálati média, ideértve az egyházi médiát is nem is 
működhet más alapon. Az egyház, ugyancsak az Inter 
mirifica kezdetű dekrétumban, szól a közönség, a „befoga-
dók” felelősségéről. Vagyis az olvasók, nézők, hallgatók 
felelőssége, hogy a médiatartalmakat megértsék, valamint 
az is, hogy válogassanak közülük. Válasszák az erkölcsi, 
művészi, tudományos szempontból értékeset, s kerüljék azt, 
ami kárt okoz, bűnre csábít. 

 
A világi sajtószolgálat feladata a hiteles, igazságon 

alapuló, elfogulatlan tájékoztatás, a közhatalom ellenőrzése, 
a szórakoztatás, etika és erkölcs messzemenő tiszteletben 
tartásával, szolgálva mindezzel a közjót. Ezt kell elérnünk.  

 
A katolikus sajtószolgálat részt vállal a kommunikáció 

tudományában, tudjuk, meg kell jelennünk a felkínálkozó 
területeken: az evangelizáció kötelességünk. Mégis úgy 
érzem, az egyházi sajtónak nem kell feltétlenül a tömeges 
jelzők elnyerésére törekednie. Inkább legyen szép meg-
jelenésű, hiteles, tiszta, hűséges, szolgálatkész, nyugodt és 
csendes, derűs és reményteli, közvetítse Jézus tanítását, 
hirdesse az Örömhírt, ahogy Krisztus tanítványaira és ránk, 
késői követőire is bízta ezt. Meg vagyok győződve arról, 
hogy csendes, tiszta vízen hajózva, biztos bárkában sokkal 
vonzóbbak vagyunk a világ számára.  

 

Koczka Tamásné 
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Krisztus Fénye egyházközségi újságunk  

50. számát adjuk közre 

Visszaemlékezés és köszönet 

 
Kedves Olvasók!  
Egy lelkiismeretes lelkipásztor, aki felelősséget érez nyájáért, 
híveiért, keresi azokat az utakat, ahogyan még eredményesebb 
lehet munkája. Hogyan tud az emberek még szélesebb réte-
géhez is eljutni, a templomi szertartásokon kívül. Ezért támadt 
az a gondolat bennem és munkatársaimban, hogy egy egyház-
községi újságot kellene indítani. Ebben jött segítségemre Pintér 
Gábor tanár úr és felesége Gáspár Dorottya tanárnő, 2000-ben. 
Mi legyen az újságunk címe? Tanár úr azt javasolta, hogy 
legyen Krisztus Keresztje. Én azt gondoltam, legyen Húsvét 
fénye. Így született meg a kettőből a Krisztus Fénye. A T betű 
egy feszület volt, Krisztus a kereszten. Így indítottuk az újságot 
2000. november hónapban. Bár oldalszámban szerényebb volt, 
mint a későbbiek, 8 oldalon jelentek meg az első számok, de 
értékes tartalmat hordozott magában. Az első szám címlapján a 
plébánosi bevezetőben kifejtettem ennek az újságnak a célját, 
irányát, azt, hogy mit is akarunk elérni ezzel a kezdemé-
nyezéssel. Ebben a formában 5 szám jelent meg, havi rendsze-
rességgel.  
Az újság 6. száma 2001. augusztus 20-án jelent meg, mikortól 
Krisztus fénye szerkesztője Koczka Tamásné Nagy Angela lett. 
Azóta is ő az újságunk „legfőbb motorja”. Ekkor az újság arcu-
latot is váltott, azóta alkalmazzuk az Angela tervezte fényes 
logót, az Oltáriszentséggel. Krisztus földi életét és feltámadását 
jelképezi a kettős címsor.  
Amikor Egerben kispap teológusként éltem a szemináriumban, 
akkor készült el az Egri Bazilika márványból készült szembe-
miséző oltára. A felirat az oltáron: „Péter hitével – Pál szívé-
vel” és az oltár fölött nem egy feszület magasodott, hanem egy 
kör alakú üveglapra a feltámadt Krisztust ábrázoló szobrot 
helyezték. Jelezve, hogy a szentmisében az Úr Jézus áldo-
zatából részesedve a feltámadt Urat fogadjuk szívünkbe a 
szentáldozáskor (az újságunk emblémájáról akkor ez a kép 
jutott eszembe). 
 
Kedves Olvasók! 14. éve, hogy újságunk megjelenik évente 4 
alkalommal: Húsvétkor, Pünkösd után egy mozgó dátumú 
szám, Szent Anna vagy Szent István ünnepén és Karácsonykor.  
A példányszámunk a kezdetektől 1350-1400 kiadványonként. 
A 6. szám 2001-ben még csak 18 oldal volt, ám az évek 
folyamán lapunk egyre terjedelmesebb lett, mára 60-68 oldalt 
foglal magába. Érthető ez, hisz egyrészt az újságírásban 
résztvevők köre is gyarapodott, másrészt az egyházközségeink 
élete sok minden területen kibővült, színesedett. Egyre több 
hívő vesz részt ma az egyházközségek életében a leg-
ifjabbaktól az idősekig egyaránt.  
Az újság jubileumi számában szeretnénk köszönetet mondani, 
mindazoknak, akik ebben a nagyon fontos evangelizációs szol-
gálatban fáradoztak önzetlenül, a Krisztus Fénye újságunkon 
keresztül.  
Elsősorban Koczka Tamásné Angelának, aki az „újság lelke”, 
Ő találja ki az egyes számok fő gondolatát, ehhez az újság 
részletes tartalmát, cikkeit, maga is ír, és Ő szerkeszti össze, 
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A képen a jubiláló alkotóközösség, Krisztus fénye állandó munkatársai:  
első sor balról – Bánfalvi Izabella, Tóth Marianna, Gömöriné Fajta Anna, Koczka Tamásné 
Nagy Angela, Dán Károlyné, Czifra Lászlóné, Goia Marianna Zsófia (Zsófi), Wágner Attila; 
második sor balról – Érces Gergő, Szentgyörgyi Georgina, Dr. Tömösy László, Györke 
Erzsébet, Berta László, Fazekas Tamás; harmadik sor balról – Gáll Sándor, Láng András, 
Tömösvári György és Tömösváriné Stark Ildikó 

tördeli a cikkeket, a képeket elrendezi, és nyomtatásra teljesen elkészíti. Neki köszönhetjük, hogy az újság ilyen 
színvonalassá, tartalmassá vált ennyi éven keresztül. Országosan sem ismerünk olyan egyházközségi lapot, amely 
ennyire sokoldalú, színvonalas kiadvány lenne, mint a Krisztus Fénye. Egyházunk széles rétege, minden korosztálya 
megtalálja benne a neki való írásokat. Az Egyház tanítása, a tudomány, a művészet, a közélet, az irodalom, az 
egyházközségek élete, lelkipásztori tájékoztatás, az egyházközségek csoportjainak tevékenysége, nagy emberek 
életpéldájának bemutatása, a mai élet kihívásai, buktatói, és még sok más területről olvashatunk Krisztus fénye új-
ságunkban.  
Köszönjük minden munkatársnak a munkáját, akik rendszeresen vagy időnként publikálnak újságunkban, és 
köszönet Wágner Attila fényképésznek, aki mindig készségesen áll az újság rendelkezésére, színvonalas fény-
képekkel.  
Köszönetet szeretnék még mondani a taksonyi Doril nyomdának: Tömösvári Györgynek és feleségének Stark 
Ildikónak, akik 14 éve kiváló minőségben szerény juttatásért elkészítik az újságot minden alkalommal.  
 

András atya 
 

 
 



Krisztus fénye  2013. Húsvét 
 

 66 

Krisztus Fénye újságunkról 

Egyházközségi képviselőtestületi elnökként igen fontosnak tartom a 
Krisztus Fénye újságot. Betekintést ad egyházközségeink életébe, beszámol 
a közelmúlt eseményeiről, vallási tanítást és lelki, szépirodalmi olvas-
mányokat ad. Mindenki talál benne magának olvasnivalót. Büszkék lehe-
tünk rá, mert igen tartalmas és igényes kivitelű. 
A Katolikus Egyház nyitni akar, kapcsolatot keres hívők és nem hívők felé 
egyaránt – s ebben fontos szerepe van a nyomtatott sajtónak, így a mi rend-
szeresen megjelenő újságunknak is.  
Hálás vagyok Angelának, főszerkesztőnknek, hogy ilyen kitartóan, nagy 
szeretettel és szorgalommal gondozza, szerkeszti a lapot. Ma is vissza-
emlékszem a kezdetekre: 2000 novemberében jelent meg először a Krisztus 
Fénye, 6 oldalon. Havi rendszerességgel készült, de az 5. szám után úgy 
tűnt, meg fog szűnni. Kerestük a megoldást a folytatásra.  
Szerencsénkre akkoriban költözött Harasztira a Koczka család, s a Cecília 
kórusban ismerkedve Angelával megemlítettem neki gondunkat, ő pedig 
örömmel vállalkozott a lapszerkesztésre. 2001. augusztus 20-án jelent meg 
gondozásában újra a Krisztus Fénye. Az első számok tapasztalatain okulva 
évente négyszer jelenik meg a főbb ünnepekre – igen gazdag tartalommal. 
Mindig sok szép és gondolkodtató írást találok benne. Azóta is lelkesen, 
büszkén viszem Harasztiról elköltözött testvéreimnek és barátaimnak is, 
akik mind örömmel olvassák.                                  Dr. Tömösy László 
 

 

Mit jelent számomra a Krisztus fénye?  

Szeretetmunkát, mindazzal, ami a szívből jövő munkával jár. 
Jelent fényt, amely megbontja a sötétséget, és, akár a ritkán gyújtott gyertya 
világa, szelíden vonzza a tekintetet. A lobogó fénypontra összpontosítva 
egyes körvonalak élesebbek, mások elmosódottabbak lesznek, más dolgok 
válnak fontossá vagy intenzívvé. Ha új témával bíznak meg, valójában én 
gazdagodok általa, és ez annyira fontossá válhat, hogy vigyáznom kell, ne 
merüljek el túlságosan benne, mert nem az én gazdagodásom a cél, hanem 
hogy azt, amit kapok, másokkal is megoszthassam. 
Jelent ünnepet, amely színezi a szürkeséget, akár a színes üvegablakokon 
beszűrődő fény játéka a templomkövet. Az ünnep egy lehetőség másra 
figyelni, befelé, olyan mélységekbe, amelyek a napi rutinfeladatok 
teljesítésének árnyékában nem láthatóak. Nem véletlen ez az összefüggés: a 
lap maga is jeles ünnepek előtt jelenik meg, így az ünnepekre való 
készülődés szerves részévé vált az elmúlt években, része az elmélyülésnek 
és megtisztulásnak. 
Jelent próbát, mint amit a mesék hősének kell kiállnia. A felkérések mindig 
olyankor jönnek, amikor sűrű az élet, sok feladat és tennivaló sorakozik, és 
nem lehet egyiket sem félvállról venni. Ilyenkor kapkodás helyett lassítok, 
és megnyugvást hoz a tudat, hogy végül minden időre elkészül, hiszen az az 
energia, amit a lapra szánok, megsokszorozódik, és segít, hogy gyorsabban 
oldjam a meg a többit, jöhessen már az ünnep, a fény. Jelent megbizonyo-
sodást, megerősítést. Utoljára hagytam, bár ez talán a legintenzívebb kapcsolatom a Krisztus fényével, mert minden 
megbízatás során újból megerősítést kapok arról, hogy van mellettem Valaki, aki figyel, segít és irányít a sejtett tudatos 
megformálásában, a megfelelő szavak kiválasztásában, a gondolatok közvetítésében. 
Megbizonyosodás arról, hogy azok a feladatok, amelyeket kapok, és amelyekért hálás vagyok, nem véletlenek, nemcsak 
Koczka Tamásné Nagy Angela hozzáértésének és átgondolt tervezői munkájának eredményeképpen kerülnek hozzám. 
Értelmük van, engem kellett megtalálniuk. Hogy miért? Az mindegy is. Rám csak az tartozik, hogy elvégezzem, és így 
részt vehessek ebben a szeretetmunkában – ami fény, ünnep, próba és megbizonyosodás.      Szentgyörgyi Georgina 
 

Isten háza nem pusztán egy épületszerkezetekkel körülhatárolt geometriai tér, hanem egy szakrális hely, ahol a hely 
szellemét az Úr jelenléte határozza meg. A templom egy híd az emberek lelke és a Szentlélek között. Emberi kéz alkotta 
épület, amelyet a benne imádkozó emberek jelenléte és az isteni genius loci tesz élővé, tölt meg szakrális tartalommal. A 
szakrális helyek isteni sugallatra jönnek létre. Az Úr ezen üzenete nem a legkönnyebben befogadható üzenet, elég átvitt, 
absztrakt leképzése a mondanivalónak. Érezzük, hogy jelent valamit a számunkra, de benne tartózkodva, vagy körülötte 
sétálgatva nem lehet elolvasni, mint egy imakönyvet, vagy meghallgatni, mint egy zsoltárt, nem lehet egy nézőpontból 
áttekinteni, mint egy szentképet. Számomra a sajtóapostolság ennek az építészeti formába öntött mondanivalónak a 
szövegszerű leképzését és az olvasókhoz történő eljuttatását jelenti.                                                        Érces Gergő 
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Vílágítsunk! 

Sohasem gondoltam arra, hogy valaha újságban osztom meg gondolataimat másokkal. Amikor szerkesztőnk felkért erre a 
szép feladatra, már sok olyan gondolat, élmény birtokában voltam, melyet szívesen elmondtam volna szélesebb körben is! 
Hiszek a „jó” terjedésében, és ehhez szerettem volna én is hozzájárulni! 
Egyrészt, mert a megosztott öröm sokszorozódik, és a megosztott nehézség könnyebb teherré válik. Másrészt az én 
figyelmemet is sokszor mások irányították rá egy-egy jó, szép dologra, s hálás voltam, hogy leírták ezeket. 
Amikor az ember egy-egy témán elgondolkodik, maga is rengeteg újat fedez fel, tanul, szembesül önmaga és mások 
véleményével, értékrendjével stb. Tehát mindenképp gazdagodik. Írni mindig kihívás és felelősség, és sohasem a magam 
ereje, hanem a Szentlélek ajándékai. Ő vezessen minket továbbra is.                                               Czifra Lászlóné 

 
 

 

 

Ünnepi számhoz érkezett a Krisztus fénye! Úgy gondolom, hogy 50 szám 
azért már komoly folyamatosságot jelent. Örvendetes, hogy egy egyház-
községi újság ilyen kitartóan megjelenik, hiszen jó hosszú időintervallumot is 
magában foglal ez a megjelenés. Hiszem, hogy a Szentlélek nélkül nem így 
lenne. 
Sok ember elveszíteni látszik Istent az élet útjain. A Krisztus fényében 
megjelent cikkek által talán felkelthetjük mások érdeklődését is a „szent ügy” 
iránt, hiszen „Krisztus szeretete sürget”. Számomra boldogság és értelmes 
élet, a hitben járás. A Jóistentől kaptam ezt, amit jó lenne megosztani, hátha 
találnak mások is kapaszkodót, hogy felülemelkedjenek nehézségeiken. Való-
színűleg magam tanulok legtöbbet egy-egy cikk megfogalmazásakor. Az 
anyaggyűjtés és a feldolgozás hetek alatt történik, nem könnyű feladat. A 
kutatómunka közben – külön ajándékként – gyönyörködtetnek a fenséges 
szövegű egyházi dokumentumok, a magasztos igék a Szentírásból, a pápai 
megnyilatkozások, a szentek élete… És persze viszek magammal a Krisztus 

fényéből útjaimra, hogy ajándékozzak a friss példányokból azoknak, akik 
elfogadják. Örömmel tölt el, ahogy álmélkodva lapozzák és mondják: –
„milyen gazdag; de érdekes –; jó hely ez a Haraszti, ugye! –; – vannak 
régebbi számok, mert szívesen elolvasnám azokat is?! –…” Köszönöm az Úr 
Istennek, mert mindez az Ő műve!                                 Tóth Marianna 
 

A jubileumi 50. számra 

14 esztendő egy országos magazin életében is nagy idő! 
A lelkes szerkesztőségek hittel végzett munkája és az olvasók érdeklődése tud csak életben tartani írott médiát. Nagyon 
sok témában igényes, kedvesen megírt gondolkodásra késztető cikket találok, minden ünnephez, eseményhez kapcsoló-
dóan. Nekem a Krisztus Fénye egy lélek-fittnesz. Ingyen jut el mindenkihez, akinek szüksége van a lelke gyógyításra, 
vagy lelkének egészségesen (fitten) tartására. Hányszor vesszük meg drága pénzen azt, ami nem szolgál lelkünk 
egészségére, épülésére. Szinte felkínáljuk a kísértés alkalmait. Nem válogatjuk meg, mit olvasunk, mit nézünk meg, mit 
hallgatunk, és milyen újságot engedünk be otthonunkba.  
Egy Ákos dal motoszkál fejemben: „Döntened kell mi a fontosabb, / Megnyisd, vagy őrizd önmagad. /Csak félig él, aki 
nem szabad, /a rabok szíve, megszakad…” 
Nem csak a fizikai rabság szörnyű!  
Ám nem attól vagyunk szabadok, ha azt tesszük, amit akarunk, engedünk minden kísértésnek, mert az a vágyaink rabjává 
tehet. Edzzük a lelkünket értékek olvasásával, zene hallgatásával és mozizással. 
Antoine de Saint-Exupéry egy fohászával kérem a Teremtőt: 

„Uram! Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, 

hogy kellő pillanatban, és a megfelelő helyen, 

szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot közvetíthessek!”  

Isten áldását kérem a szerkesztőség minden tagjára, és minden kedves taksonyi és dunaharaszti olvasóra. 
Feltámadt Krisztus! Alleluja!                                                                                                                 Györke Erzsébet 
 

Szinte hihetetlen, hogy az 50. száma jelenik meg Krisztus fénye katolikus egyházközségeink folyóiratának, és volt 
egy külön szám is a Kálvária-kápolnáról. 
Nagy örömmel üdvözöltem, amikor 2000-ben útjára indult és 2001. augusztusától Angela vezetésével én is állandó tagja 
vagyok az alkotói közösségnek. A Szentlélek Úristen kegyelmét érzem, hogy írásaimmal több „langyos” vagy hitetlen 
embert rávezethettem ez által is a Krisztust követő útra. Van akikkel azóta is állandó kapcsolatban vagyok. 
Bátran ki merem mondani, hiszen sok ember véleménye az ország különböző részeiből, hogy Krisztus fénye tartalmában, 
színvonalában felülmúlhatatlan. Több helyre eljutattam lapunkat, Németországban és Kanadában is találkozhattak ott élő 
magyarok Krisztus fényével.  
Szeretném, ha Krisztus fénye minden kedves olvasója elgondolkozna az írásokon. Krisztus fénye számomra az Isten 
dicsőségét hirdető, embertársaink iránti szeretetét, de a tények és az igazság kimondását hirdető katolikus egyházunk 
lapját jelenti.                                                                                                                                   Gömöriné Fajta Anna 
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Címlapgrafika: Koczka Tamásné –  
Michelangelo Buonarotti Piéta szobrával, kiskép golgotavirág (passiflora alata) 

Árassza rá kegyelmét az Isten, és áldja 

meg Őt, a Boldogságos Szűz Mária 

oltalmazza,  hogy szeretetben, békében, 

bölcsességben kormányozza hívő népét. 

Krisztus a mi Urunk által. Ámen 

 

A szent Bölcsesség megszégyeníti a világ 
minden bölcsességét és a test bölcsességét. A 
szent szegénység megszégyeníti a világ minden 
kapzsiságát, fukarságát és kicsinyes aggályos-
kodását. A szent Alázatosság megszégyeníti a 
felfuvalkodottságot, és csak az e világnak élő 
embereket s általában mindent, ami a világban 
van. 
A szent Szeretet megszégyeníti a világ és a test 
minden kísértését, úgyszintén minden testi 
félelmet. A szent Engedelmesség megfékezi a 
test és vér minden ágaskodását. Az engedelmes 
ember megfegyelmezett testét készségesen 
alárendeli a lélek szolgálatának, aláveti testvére 
akaratának és a világ minden emberének, sőt 
nemcsak az embereknek, hanem a szelíd és vad 
állatoknak is, már amennyire az Úr onnét 
felülről megengedi ezt nekik. 

Assisi Szent Ferenc. Az erények köszöntése 

Mindenható örök Isten, te Húsvét szent titkában a kiengesztelődés szövetségét kötötted 

meg az emberekkel. Add, hogy amit ünneplő lélekkel vallunk, életünkkel valóra váltsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökké örökké. Ámen 

Krisztus fénye  2013. Húsvét 

Habemus papam … 

Isten áldja Ferenc pápánkat! 




