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                        A dunaharaszti és taksonyi  

                            katolikus egyházközségek lapja 

EErréénnyyeekk  vviirráággoosskkeerrtt jjee,,     

          bbéékkee  aarraannyyoollttáárraa,,   

        sszzeell ííddsséégg  ééddeennkkeerrtt jjee,,     

      aannyyaaii   sszzeerreetteett   ddiiaaddaallaa,,   

        hhiittüünnkk  fféénnyyccssóóvváájjaa,,     

            rreemméénnyyüünnkk  oosszzllooppaa,,   

        sszzíívvüünnkk  eerrőőssssééggee,,     

                    óó,,   SSzzűűzz  MMáárriiaa,,     

                                  MMaaggyyaarrookk  NNaaggyyaasssszzoonnyyaa,,     

                          kköönnyyöörrööggjj   éérreett ttüünnkk!!   
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Szent Kereszt felmagasztalása 
Krisztus Urunk keresztjét 326-ban találták meg.  
Szent Ilona, Konstantin császár édesanyja kerestette fel a 
Jézushoz kapcsolódó szent helyeket. 335 szeptember 13-án 
Jeruzsálemben ünnepélyesen felszentelték a Szent Sír 
bazilikát. Másnap, 14-én először mutatták meg a népnek 
(felemelték, felmagasztalták) Krisztus keresztjét. Később 
összekötötték ezt az ünnepet azzal az eseménnyel, hogy 
Herakliusz császár visszanyerte a perzsák elleni háborúban 
elvesztett keresztet. 
„Mi pedig dicsekedjünk, a mi Urunk Jézus keresztjében, 

benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk.” (ÉE. 

541.) 

Czifra Lászlóné 

Fénnyel az Isten 
öntözi a földet; 
kannája ezüst 
rózsája a hold. 
Kannája alatt a  
locsolt fü legörbed... 
Ideges fejed is 
párnára hajolt. 
Itasd, égi Kertész, 
bolond virágomat: 
hadd járja be lelkét 
e béke-ár; 
hadd legyen benne 
minden gondolat 
csöndes és gyengés 
mint a holdsugár. 

Ha holdat látok, 
látom Azt, aki régen  
így beszélt: „Boldogok  
a szelidek.” 
Suhan az égen: 
körülötte kéken 
szent felhőasszonyok 
fátyla libeg... 
Oh, felhők, égi 
ápoló-szüzek! 
hűstüzű csillagok 
s te síma bolt! 
hegeszd remegő, 
véres életünket! 
s táplálj csitító 
tejeddel, hold! 
 

1924. nyarán 

Babits Mihály:  
        Az ezüst rózsa alatt 
 

A tájképen az erdélyi Szent Anna kápolna (Szent Anna tó) 

 

Július 2. Sarlós Boldogasszony 
7. Évközi 14. vasárnap 

11. Szent Benedek, Európa védőszentje 
14. Évközi 15. vasárnap 
16. Kármelhegyi Boldogasszony 
21. Évközi 16. vasárnap 
26. Szent Anna és Joachim 
28. Évközi 17. vasárnap 

Augusztus 4. Évközi 18. vasárnap 
5. Havas Boldogasszony 
6. Urunk Színeváltozása 

11. Évközi 19. vasárnap 
15. Nagyboldogasszony  
18. Évközi 20. vasárnap 
20. Szent István király 
22. Szűz Mária, világ királynője 
23. Limai Szent Róza 
25. Évközi 21. vasárnap 

Szeptember 1. Évközi 22. vasárnap 
8. Évközi 23. vasárnap, Kisboldogasszony 

14. Szent Kereszt felmagasztalása 
15. Évközi 24. vasárnap, Fájdalmas Anya 
22. Évközi 25. vasárnap 
29. Évközi 26. vasárnap, Szent Mihály, Gábor és 

Rafael főangyalok 
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 3 <<< Limai Szent Róza arcképe 

                          Szentek krónikája 

                LLIIMMAAII  SSZZEENNTT  RRÓÓZZAA  
                                      Emléknapja: augusztus 23 
 

Róza 1586. áprilisában, Peru fővárosá-
ban, Limában született, amely akkor 
Újspanyolország része volt. A kereszt-
ségben az Isabel de Flores nevet kapta, 

Gaspar Flores és María de Oliva tizedik gyermekeként.  
Édesapja a Spanyol Birodalmi hadsereg lovasa, édesanyja, 
pedig egy limai őslakos asszony volt. A család egyik indián 
szolgálója kezdte Rózának becézni a kis Isabel-t, mert 
állította, hogy a kislány arcát látta rózsává változni. Később 
a lány felvette ezt a nevet, mikor Turibius de Mongorovejo 
püspök – akit szintén szentté avattak – 1597-ben a bérmálás 
szentségében részesítette őt. 

Róza csodagyermek volt, négy évesen azért tanult meg 
olvasni, hogy nagy példaképe, Sziénai Szent Katalin műveit 
olvashassa. Még egészen kicsi, amikor már segített a 
családi munkákban, vagyis ki kell mennie neki is a mezőre, 
ahol egész nap folyt a földművelés, az éjszakáit mégsem 
kizárólag az alvásnak, hanem hosszú imáinak szentelte.  

Korán elkezdett böjtölni, nem evett húst, sem gyümölcsöt, 
később kizárólag már csak kenyéren és vízen élt. Kemé-
nyen vezekelt is. Amikor a szépségét dicsérték, Róza le-
vágta a haját és paprikát maszatolt az arcára, mert zavarta, 
hogy a kérők elkezdtek körülötte járni. Szembe fordult 
családja tervével, mely szerint egy jó házból való ifjú 
feleségének kellett volna lennie, visszautasított minden ud-
varlót és szüzességi fogadalmat tett. Ha valaki észrevette 
testi szépségét, durva kötelekkel szorosan megkötözte a 
bőrét, olyan szenvedéseket okozva ezzel, hogy minden 
mozdulatnál a húsába vágjanak. Szigorú és véres testi 
önmegtagadásai által Istennek ajánlotta magát a tisztító-
tűzben szenvedő lelkekért és a bűnösök megtéréséért. 
Fizikai nélkülözéseinek táptalaja mély misztikus élete volt, 
extázisaiban átjárta azoknak az embereknek a szenvedése, 
akikért imádkozott. 

1606. augusztus 10-én öltötte magára a domonkos harmad-
rendi nővérek ruháját, s világi szerzetesnő lett. Csak azért 
nem lett domonkos apáca, mert Peruban akkor még a 
domonkos rend női ága nem telepedett le. A rendben 
felvette a „Szűz Máriáról nevezett” azaz a „Rosa de Santa 
Maria” nevet. A kezeit oltatlan mésszel csúfította el, a 
derekán haláláig egy súlyos lakattal lezárt láncot viselt, a 
fejére vasból készült töviskoronát rakott; ciliciumot hordott 
és ostorozta magát. Szülei házából kiköltözött a kertbe egy 
saját kezűleg épített kunyhóba.  Túl kényelmesnek találta 
fűből készült fekhelyét is, ezért fadarabokkal bélelte ki azt. 
A fadarabokhoz hegyes cserepeket és edénydarabkákat 
kötözött, hogy szúrják és felsebezzék testét. Vezekléseit és 
szenvedéseit azért fokozta, mert hasonlatossá akarta tenni 
azokhoz a szenvedésekhez, amiket Krisztus viselt el a 
kereszten. Itt elmélkedett, imádkozott és szemlélődött akár 
napi tizenkét órán keresztül. Csak akkor jött elő, amikor a 
Rózsafüzér Királynőjének Templomát látogatta, vagy hogy 
indiánokat, elhagyott gyerekeket, öregeket segítsen. Emel-
lett kézmunkázott, a kertet gondozta. Az eladott terméke-
kért cserébe kapott pénzzel szüleit támogatta. 

Szokatlan életmódja környezetét részben csodálatra, rész-
ben megütközésre indította. Misztikus kegyelmekben is 
részesült, amivel felkeltette az inkvizíció gyanakvását is, 
ezért a valláshatóság többszöri vizsgálatnak vetette alá, ám 
megdöbbentő válaszai elhallgattatták vallatóit.  

Szent Rózának az intézményes szegénygondozás mellett, 
más érdemei is vannak. Ő alapította az első női kolostort 
Dél-Amerikában. Elkészítette a terveket, kijelölte a meg-
felelő helyet, megszerezte a szükséges pénzt. Sajnos ő ebbe 
a kolostorba már nem vonulhatott el, ugyanis csak halála 
után, 1623-ban nyílt meg. Később cellája köré, melyben 
elhunyt, felépült Lima második női kolostora is.  

Róza életében fontos volt a misszió is. Mint nő, ugyan nem 
is gondolhatott arra, hogy elmenjen a legvadabb és leg-
eldugottabb tartományokba az indiánok megtérítéséért, de 
lelkesen imádkozott a hőslelkű misszionáriusokért. Őszin-
tén szerette az indiánokat, akikről Chilében élő fivére révén 
hallott. 

Életének utolsó három évét egy barátnőjének, Don Gonzalo 
de la Maza feleségének házában töltötte. Ekkor történt, 
hogy 1615-ben holland hadihajók támadták meg Limát. 
Róza összehívta a város asszonyait, hogy imádkozzanak a 
Rózsafüzér Királynőjének Templomában. A holland flotta 
néhány nappal később titokzatos módon felvonta a vitorláit 
és elvonult Lima alól, anélkül, hogy megtámadta volna a 
várost. A csodát mindenki Rózának tulajdonította.  

A szigorú vezeklés, a másokért való szünet nélküli fárado-
zás korán ágynak döntötte. 1617. augusztus 24-én halt meg. 
Halálát három hónap intenzív szenvedés előzte meg, melyet 
hittel teli megadással viselt el. Utolsó óráiban lassan és 
nagyon meggondoltan mondogatta: Jézusom, Jézusom, 

maradj mellettem!  

Úgy tartják, hogy halálának napját megjósolta. Temetése a 
katedrálisban zajlott Lima összes vezetőjének részvételével, 
koporsóját a város utcáin a legfelsőbb egyházi emberek 
vitték. A püspök dicsérő  beszédet mondott temetésén. 
Olyan tömeg kísérte, hogy katonáknak kellett megvédeniük 
a holttestét, mert az emberek relikviát akartak tőle emlékbe, 
hiszen már akkor szentként tekintettek rá. Általános tiszte-
lettel vették körül Limától Madridig. Teste halála után sem 
bomlott fel, romlatlan állapotában őrzik maradványait.  

Rózát 1668-ban avatta boldoggá IX. Kelemen pápa a római 
Szent Szabina Dominikánus Kolostorban, majd 1671-ben 
utódja, X. Kelemen pápa adta neki „az Újvilág Fő Védő-
szentje” titulust.  

Róza az amerikai kontinens első katolikus szentje. Ma ő a 
patrónája a Perui Nemzeti Rendőrségnek, az Argentín és 
Paraguay-i Hadseregnek, a perui bányászoknak, a virág-
árusoknak, Peru, Spanyolország, a Fülöp-szigetek, Argen-
tína, Mexikó, Franciaország és Kanada több városának is.  

Magyarországon Alsórajkon szenteltek templomot Limai 
Szent Róza tiszteletére. 

ZZ ss óó ff ii   
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Musa! te, ki nem rothandó zöld laurusbul 

Viseled koszorudat, sem gyönge ágbul; 

Hanem fényes mennyei szent csillagokbul, 

Van kötve koronád holdbol és szép napbul; 
 

Te, ki szűz Anya vagy, és szülted Uradat, 

Az ki örökkén volt, s imádod fiadat 

Ugy, mint Istenedet és nagy monárchádat: 

Szentséges királyné! hivom irgalmadat. 
 

Adj pennámnak erőt, ugy irhassak mint volt, 

Arrol, ki fiad szent nevéjért bátran holt 

Megvetvén világot, kiben sok java volt; 

Kiért él szent lelke, ha teste meg is holt.  

(Szigeti veszedelem, I., 3-6.) 

Hozzád, kegyes Szűz, fohászkodunk, 
Ha nem vezetsz, eltévedünk, 
Oktass tehát, mit tegyünk, 
Könyörülj, oh Szűz, rajtunk. 

Mária, Magyarok Nagyasszonya 

Az ókori auktorok a múzsához fohászkodtak, tőle kértek segítséget az alkotáshoz; hittek abban, hogy a tehetség, a 
szellemi munka isteni adomány, véghezviteléhez segítség szükséges, a múzsa közbenjárása. Hadvezérköltőnk, Zrínyi 
Miklós Szigeti veszedelem című eposza megírásában Máriához fohászkodott.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ez az írás sem készülhetne el Mária segítsége nélkül, Róla írok, tőle számíthatok erőre, hogy azzal a tisztelettel adózzam 
szent neve előtt, amely Őt megilleti. 

Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, 

tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.  

Nincs és nem is lehet egyetlen nő, királynő vagy fejedelemasszony, akit annyi tisztelet övezne, mint Istenünk szülőanyját, 
a szeplőtelen Szűz Máriát. Nekünk, magyaroknak különös jelentőséggel bír jelenvalósága, nemcsak egyéni sorsunk 
segítőjeként, hanem országunk patrónájaként is tiszteljük. 

Történelmünk során többször ajánlották az Ő kegyelmébe 
országunkat, elsőként Szent István királyunk. 1038. augusztus 
15-én a fia halála miatt megtört, beteg István király össze-
hívatta országa nagyjait, és jelenlétükben jogi irat 
kiállításával felajánlotta országát Máriának. Ezzel a gesztus-
sal mindörökre az Ő kezébe helyezte az ország védelmét. 
„Történt pedig, hogy miután Boldog István király Pannóniát 

a keresztény hit fényére térítette, azt a Boldogságos Szűz 

oltalma alá helyezte, s Urunk anyjának mennybevitele napján 

testétől elszakadva elköltözött az örök nyugalomba.”(Szent 

Gellért nagy legendája)  

Más népek is Máriát választották országuk védnökének, Ba-
jorország, Franciaország, Lengyelország, Mexikó vagy 
Anglia szintén az Istenanya kegyelmébe helyezte az országot, 
de ebben is különleges helyet foglal el a magyaroké. Nem-
csak azért, mert Szent István nyitotta meg a felajánlások 

sorát, hanem mert tette egyedülállónak számít a világtörténelemben, hiszen nemcsak védnöknek, támogatónak kérte 
Máriát, hanem egyben uralkodónak, királynőnek. Mária nemcsak patrónája országunknak, de nagyasszonya, királynője is.  

Anyám, benned bízom és remélek, Anyám, teutánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmezz, Anyám, te hatalmas 

védelmezz.  

1317-ben Károly Róbertet a szepeshelyi székesegyházban megkoronázták, ennek emlékére készült az a freskó, amely a 
székesegyház északi falát ékesíti: Mária nyújtja át a koronát a királynak. A latin felirat újabb megerősítése az ország 
felajánlásának:  
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Fehér rózsa, Mária, 

Gyönggyel bimbózik, 

Arannyal gyökerezik. 

Föld szülte az eget, 

Ég szülte Szent Anna asszonyt, 

Szent Anna asszony szülte Máriát, 

Mária szülte Szent Fiát, 

Világ megváltóját. 

A házunknak négy szöglete, 

Négy szép angyal őriz benne, 

Oh angyalok, őrizzetek, 

Keresztek, forogjatok, 

Hadd nyughassam Boldogasszon ágyába, 

Ábrahám kebelébe. 

A Mária iránti tiszteletet jelzi nevének változatossága: Boldogságos Szűz Mária, 
Boldogasszony, Istenanya, Szűzanya. Szent Gellért legendája rögzíti, hogy Isten 
anyja nevét nem mondjuk ki, királynőnek, azaz asszonynak, nagyasszonynak 
nevezzük. Mint annyi mindent az évszázadok során, ezt is feledtette a történelem, a 
társadalom változása: a nyelvünk ősi rétegéből származó, alán eredetű asszony 
szavunk eredetileg királynő, fejedelemasszony jelenést hordozott.  

Ötvenegy évvel később Nagy Lajos király megismétli a felajánlást. Mindszenty bíboros egyik, máriacelli beszédében is 
leírja, hogy az előretörő török sereggel szembenálló Nagy Lajos király csata közben döbbent rá az őrszemek tévedésére: a 
támadó sereg jóval nagyobb volt annál, mint amire számítottak, a túlerővel szemben emberi segítség lehetetlennek 
látszott. A király kiadta utasításait, térdre borult, és az országot Máriának ajánlotta 
azzal, hogy ha a magyarok megmenekülnek, győztesen kerülnek ki a harcból, a 
Szűzanya tiszteletére templomot építtet, külföldön. Így épült fel a máriacelli bazilika, 
amely bár azóta elpusztult, egykori köveit beépítették az új bazilikába. 

Ugyancsak Nagy Lajos király volt az, aki az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a 
pálosok számára területet ajándékozott a Börzsönyben, ahol kolostort és a Magyarok 
Nagyasszonya tiszteletére kegytemplomot építettek. Márianosztra, ahogy a latinból 
eredő neve jelenti: a Mi Máriánk, azóta is az egyik legnevesebb zarándokhely. Innen 
indultak azok a magyar pálosok, akik az 1380-as években felépítették Częstochowát, 
Lengyelország nemzeti kegyhelyét, hogy az később a Magyarországon többször is 
feloszlatott pálos rend fő központjává váljon. Itt helyezték el a Fekete Madonna 
csodatevő képét, amelyet a hagyomány szerint szintén Nagy Lajos király adományozott 

a templomnak. A szentkép másolatát azóta több magyar 
kegyhelyen is felállították: a márianosztrai kegytemplom-
ban, a gellérthegyi Sziklatemplomban, de a Bazilikában is 
található hiteles másolata. 

A későbbi évszázadok során számos templomot szenteltek a Magyarok Nagyasszonyának, 
több kegyhely létesült a történelmi országban: Máriapócs-Szentkút, Mátraverebély, Andocs; 
ezek közül is méltán az egyik leghíresebb a csíksomlyói. Az ősi templom helyére 15. század 
közepén épült ferences templomot 1448-ban szentelték fel Sarlós Boldogasszony tiszteletére, 
ezzel állítva emléket Hunyadi János törökök felett aratott győzelmeinek.  

A 16. századi szobor ismeretlen faragó keze munkája, két métert meghaladó magasságával ez 
a legnagyobb Mária-kegyszobor. A Szűzanyát napba öltözött asszonyként ábrázoló alkotás 
történetében számos csodás jelenséget jegyeztek fel, csodatevő, gyógyító erejét bizonyítja az 
a rengeteg fogadalmi tárgy és hálatábla, amely a kegyszobor körüli fülkét borítja. 

Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni! Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni! Anyám, ó jöjj, ne hagyj 

elveszni!  

A későbbi évszázadokban a török betörések elleni 
hadjáratokban a magyar csapatokat Jézus és Mária nevével 
buzdították harcra, a zászlón Mária képét hordozták. A 
Mária iránti tisztelet csak növekedett a török hódoltság 

idején, nevét viselő templomok épültek, a nép az Úr édesanyja közbenjárását kérte 
örömében, bánatában. A templomi népénekek és imádságok mellett szülőről gyermekre 
hagyományozódtak a Máriához fohászkodó imádságok, amelyeket Erdélyi Zsuzsanna 
néprajzkutató gyűjtött össze a hatvanas évek végén. A gyakran Jézus szenvedésének 
történetét feldolgozó imádságok sok esetben Mária központi alakján keresztül 
ábrázolják az eseményeket, vagy gyakorta párbeszédes formában, Máriával folytatott 
dialógusokban dolgozzák föl a passiót. Ez a párbeszédes forma is jelzi azt a közvet-
lenséget, amellyel az egyszerű nép gyermeke Isten anyjához fordult. 
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A gyermekek jóra intésében szintén Babba Mária a fő pedagógiai érv: 

- Légy jó, mert lát a Babba Mária! - Ne légy rossz, mert megver a Babba Mária! - 

Én most itthon hagylak egy kicsikét. Ne félj egyedül, mert veled van a Babba 

Mária! - Na ugye, rosszalkodtál. Elestél. Megütötted magad. Látod, megvert a 

Babba Mária. - Megijedtél a kutyától? Ugye nem harapott meg? Megvédett a 

Babba Mária. - Elvágtad az ujjacskádat! Mondtam, ne járj a késsel! Hadd el, na. 

Gyere, bekötöm, hogy gyógyítsa meg a Babba Mária. - Most kukulj le szépen és 

aludjál. Vigyáz rád a Babba Mária. 

„Így hát ez a szent férfiú akkora alázatos igyekezettel fáradozott a Boldogságos Szűz tiszteletén, hogy ha háza népéből 

vádlottat vezettek elé, s az Krisztus anyjának nevére hivatkozva kérte bocsánatát, az Irgalmasság Anyja nevének hallatára 

könnybe borult az arca, eleget tett a kérésnek, s mintha ő lett volna a vádlott, úgy kért a vádlottól bocsánatot. Az ő nevét, 

tudniillik Krisztus anyjának tulajdonnevét a magyarok népe nemigen mondja ki, hanem csak Asszonyának emlegeti. Azért 

Pannóniát Szent István király a Boldogságos Szűz családjának nevezte.” (Szent Gellért nagy legendája) 

Az elnevezés mellett megmaradt a boldog jelző alkalmazása is, amelynek korai jelentése a gazdag, szerencsés is. A 
magyar boldog jelző nem pusztán a latin beata fordítása, hanem szent jelentéssel is bírt, és a nyelv ősi rétegéből maradt 
fenn, a Halotti beszéd és könyörgés is még ilyen értelemben használja: „Kérjük Urunk Isten kegyelmét e lélekért, hogy 

irgalmazzon őneki, és kegyelmezzen és bocsássa meg az ő minden bűnét. És kérjük Szent Asszony Máriát és Boldog 

Mihály arkangyalt és az angyalokat mind, hogy imádkozzanak érette.” (Pais Dezső olvasata)  

Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas! Akarsz is segíteni, ó irgalmas! Kell is segítened, ó hűséges! Fogsz is 

segíteni, ó kegyelmes!  

Fokozatosan nőtt a Mária-ünnepek sora is, amelyek jeles napokká váltak a kalendáriumban, és fontos jelölőkké a 
mezőgazdasági év során. Március 25-e, Gyümölcsoltó Boldogasszony napja táján oltják, nemesítik a gyümölcsfákat, 
Sarlósboldogasszony napja után kezdték meg az aratást. E napok hagyományait ősi időkből hozzuk, nyomokban még 
őrizzük a hozzájuk kapcsolódó archaikus képzeteket, valószínűleg az ősi magyar hit is tisztelt egy mindenek felett álló 
istenanyát, akinek képét a Mária-tisztelet vitte tovább. A hagyomány szerint Szent Gellért püspök volt az, akinek a 
javaslatára az ősi istenanya képét kapcsolták a Szűz Mária-tisztelethez. 

A Szűzanya tiszteletére kialakult ünnepek és emléknapok Máriát ünneplik a Krisztus-misztérium összefüggésében, 
átfogják az egész évet, lehetőséget nyújtva ezzel a hívők számára, hogy intenzívebben kérhessék az Istenanya segítségét, 
közbenjárását Jézusnál. Az ünnepek között a magyarok számára külön jelentőséggel bír október 8., a Magyarok 

Nagyasszonya ünnep. Magyarország negyedik felajánlása Máriának a millennium évé-
ben történt, 1896-ban I. Ferenc József apostoli király és Vaszary Kolos hercegprímás 
ajánlották fel az országot a Magyarok Nagyasszonyának. XIII. Leó pápa engedélyezte 
az ünnep beiktatását, melyet többszöri változtatás után ma már október 8-án tartunk. 

Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, Szomorúak vigasztalója, Bűnösök oltal-

mazója és menedéke, Föld reménye s mennyek ékessége! Ki kérte még 

segítségedet hasztalanul? Ki távozott tőled meghallgatatlanul?  

A néplélek tájegységenként kapcsolt jellegzetességeket a Mária kultusz egyes elemei-
hez. Csángóföldön Babba Máriát tisztelik, a szépséges szűz alakja köré is ősi képzetek 
kapcsolódtak. Máriát a Holddal azonosították, mintha így válna elevenné az Úr 
anyjának jelenléte minden éjjel, hogy aztán minden hétköznapi sorslépés során kérjék-
megköszönjék Babba Mária közbenjárását. 

„Nagy esőben, hosszú útról jöttek haza néhányan. Közben behúzódtak; egy fa alá kissé 

szusszanni. Egy 15 éves leány megázva, megfázva így kezdett esengeni: 
- Drága Babba Mária, állítsd el az esőt! Áldott Babba Mária, csak addig ne essen, míg 

hazaérünk! 
 

Gerczuly Demeter (41) tanúsága szerint az ártatlanul szenvedő ember is Babba 

Máriánál keres menedéket. Ő édesanyjától, Csilip Ilonától tanulta, hogy mit mondjon 

ilyenkor: 
- Ha megbánt valaki és ártatlannak érzem magam, ezt mondom: a Babba Mária 

nem alszik, az áldott. Ó tudja és látja. Ha útra indult valaki otthonról, azt is Babba 

Máriával eresztették el. 
Gerczuly Andrásné Timár Virág (48) emlékszik, hogy kicsi korában sokszor hallotta, 

amint az apja útra indult a szekérrel, s az anyja így búcsúzott tőle: 
- Segéljen meg a Babba Mária! Térjél vissza szerencsésen. 
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Ha reggel a gyerek mosdatlanul kezd enni, ezt mondják: 
- Babba Mária haragszik, mosakodj meg! 
Vagy tréfásabban: 
- Babba Mária a válura szalasztotta a disznyót - mert a disznó is 

mosdatlanul áll neki a vályúnak. 
Ha a leányka fésülködés után nem mosakszik meg, akkor is sír 

Babba Mária; így akarják tisztálkodásra nevelni, mire ő 

serényen megmosakszik. 
Ha valamelyik leányka fütyül, sietve figyelmeztetik: 
- Ne fütyülj, mert sír a Babba Mária. Nem is hallottam Kostele-

ken soha nőt fütyülni. Vagyis bölcsőtől a sírig az élet minden 

vonatkozásában, mindenütt és mindenkor Bábba Mária a fő 

oltalom, menedék és segítség.” (…) 

 „Édesapám, Csilip Péter nem is nevezte a Hódat másképpen, csak Babba 

Máriának. Feléje fordulva imádkozott este, reggel pedig a felkelő nap felé. Mindig 

keletre fordulva imádkozott. Mi is így imádkozunk most is az öregemmel. Látja, a 

keleti falon van a kereszt. Régen mindenki háza keleti falára tette a keresztet vagy 

a szentképet. A Babba Mária képét is, és arra felé fordulva imádkozott. Kelet felé. 

Onnan jött fel mindig az áldott nap és a Babba Mária. Régen így mondtuk: Né, 

felbútt a Babba Mária. A Babba Mária az égen jár. Azért mindent belát, mindent 

tud. Mindig vigyáz. Mindenre vigyáz.” (Daczó Árpád: A gyimesi Babba Mária) 

Azért bizton mondom minden szenvedésben: Mária mindig segít, minden 

időben. Biztosan állítom életben s halálban: Mária mindig segít, minden 

balsorsban! 

Mária különleges, alakja kettős: égi és földi személy, a mindenkori nő, a világ 
összes édesanyja szimbóluma Ő. A teremtés bibliai Évájának párhuzamos nő-
alakja, de vele ellentétben Mária bűntelen; bár az Evangéliumok nem időznek 
ennél a kérdésnél, az Egyház elfogadottnak tekinti Mária eredendő bűntől való tisztaságát, így válhatott szeplőtelen 
szülőjévé az Úrnak. Közvetítője Ő az ember örömének, bánatának, fájdalmának, Máriával könnyű azonosulni, szenve-
dései, örömei hasonlóak a földi halandó sorsához, és ezzel a közvetlenséggel könnyebb az Ő közbenjárását kérni. 

Anyai szerepénél fogva Mária nemcsak Jézus édesanyja, de 
anyja minden emberi lénynek. Akárcsak hús-vér anyánkhoz 
földi kérésekkel, úgy folyamodhatunk Mennyei Édes-
anyánkhoz is. A belőle áradó szeretet és melegség erősíti az 
édesanyai szeretet lágyságát, biztonságát. A férfiak azzal a 
tisztelettel fordulhatnak felé, éppúgy dicsőíthetik, mint saját 
szülőanyjukat, a nők pedig a gyermekáldás örömében is 
osztozhatnak vele. 

 Példamutató anyasága minden nőnek útmutató lehet: az Úr 
édesanyja végigkíséri Gyermeke földi sorsát, ott van mindig 
a háttérben, megadóan figyelve-várva egyszülött fia élet-
áldozatának lépéseit, hogy aztán osztozhasson vele a meny-
nyei életben is. A földi anyától azonban különbözik abban, 
hogy érti, tudja és elfogadja fia küldetésének szerepét. 
Ahogy az angyali üdvözlet során sem kérdez, nem kér 
számon, ugyanúgy nem kérdőjelezi meg Isten szándékát 
Jézus szenvedéseinek láttán, elfogadja, rábízza magát Isten 
akaratára.  

Bárcsak mi, földi halandók is képesek lennénk ilyen áldozatra, ilyen magától értetődő vállalásra, hogy sorsunkat 
elfogadjuk olyannak, amilyennek az Úr irányítja, zúgolódás nélkül elviselve az Úr akaratát, megköszönve az Ő 
jótéteményeit és áldását!  

Az isteni kegyelem megtalálásához, sorsunk elfogadó viseléséhez Mária nyújthat segítséget. Az iránta érzett gyengéd 
szeretet, az Ő tisztelete, a hozzá intézett fohászaink visznek el Jézushoz. A Szűzanya közbenjárásával válhatunk méltóvá 
arra, hogy imáinkkal is építsük Mária országát. 

Azért hiszem s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek ó Anyám, fönn az égben. Szűz szülője Istennek, 

engedd, hogy tied legyek! Amen. 
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Ég szülte Földet, 

Föld szülte fát, 

Fa szülte ágát, 

Ága szülte bimbaját, 

Bimbaja szülte virágját, 

Virágja szülte Szent Annát, 

Szent Anna szülte Máriát, 

Mária szülte Krisztus Urunkat,  

A világ megváltóját! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SSzzűűzz  MMáárriiaa  ttiisszztteelleett  

aa  mmaaggyyaarr  sszzoobbrráásszzaattbbaann 

1. Magyarok Nagyasszonya szobor – 

Esztergom, Szent István tér 

 
A 2 méter magas szobor egy 3,7 

méteres posztamensen áll a bazilika 
előtt. Pór Antal esztergomi kanonok 

állíttatta a honfoglalás 
millenniumának alkalmából. 

Felállítására 1905-ben került sor, a 
szobor alkotója Kiss György. 

 
 

2. Magyarok Nagyasszonya 

szobor – Kiskunfélegyháza, 

Béke tér 

 
Az ótemplom előtt álló 

Magyarok Nagyasszonya-
szobrot Szabó Flórián tanító 

állíttatta Trianon 
tragédiájának emlékezetére 
1929-ben. A mészkő szobor 

Corte Guidon alkotása. 
 

4. Patrona Hungariae – Tiszakürt, Petőfi Sándor utca 

 
Tiszakürt 137 első világháborús áldozatának 1927-ben állítottak 
emlékművet. Alkotója Kallós Ede szobrászművész. A főalakot, 

Patrona Hungariae szobrát 1946-ban szovjet katonák ledöntötték 
és a Tiszába dobták. A falu polgárai 2008-ban közadakozásba 

kezdtek, és megbízták vitéz Csák Attila pátyi szobrászművészt, 
hogy korabeli fotók alapján készítse el az ezeréves magyar hazát 

védelmező szimbolikus nőalak másolatát.  
 

3. Patrona Hungariae – Miskolc, Deák tér 

 
A Deák téri Erdőigazgatóság épületének bal oldali 

sarkán található. Madonnát és gyermekét ábrázolja. A 
Szűzanya lábánál lévő tövisbokorral átfont ország-

címer Trianonra utal. Bethlen Gyula és Gabay Sándor 
alkotása 1939-ből. 

7. Magyarok Nagyasszonya szobor – 

Szombathely, Szent Márton út 

 
A Mária szobor Szombathely legrégibb 
szobra. Egy évvel Buda török iga alóli 
felszabadítása után állították, de írásos 

említése először 1841. június 14-én 
történt. Alkotóját nem ismerjük. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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6. Magyarország védőasszonya – Győr, Széchenyi tér 

 
Kolonich Lipót győri püspök emeltette Buda 1686. évi 

visszafoglalásának emlékére. Az emlékmű hasáb alakú talapzatán 
hosszú oszlop áll, tetején Mária, karján a kis Jézussal. A 

reneszánsz hatású, gyümölcsfüzérekkel és figurális 
domborművekkel díszített talapzat négy sarkán egy-egy barokk 
szobor áll: Szent István király, Keresztelő Szent János, Páduai 

Szent Antal és Szent Lipót. 

5. Patrona Hungariae - Pornóapáti 

 
A Patrona Hungariae szobrot 1938-ban, István király halálának 900. 
évfordulóján állították, alkotója ismeretlen. A szobor talapzatán is a 

Szent István évre utaló latin nyelvű szöveg olvasható: Szeplőtelen Szűz, 
Magyarok Nagyasszonya, add látnunk a királyt a szentek seregében. 

8. Nossa Senhora Padroeira da Hungria – 

Portugália, Fatima, Caminho dos Pastorinhos 

 
A magyar keresztút, a calvaria húngaro Fatima 

város szélén található. Tizenöt egyforma 
kápolnából áll a keresztút jeleneteit ábrázolva, 

ívelt tetejükön a magyar címerből ismert hármas 
halom és a kettős kereszt áll. 1957-ben állíttatták 

a külföldre szakadt magyarok. A tizenötödik 
állomást a lajosmizsei plébánia hívei készíttették 
2002-ben, hálából, hogy hazánk megszabadult a 
kommunista uralom alól. A Szűzanya szobor az 

egyik mellékkápolnában van, a Rózsafűzér titkait 
ábrázoló tűzzománc képek koszorúja veszi körül. 

Alkotója Maria Amélia Carvalheira da Silva. 
 
 

9. Magyarok Nagyasszonya 

szobor – Tiszaújváros 

 
2012-ben, az Isteni 

irgalmasság napján szentelte 
fel a templom előtti téren 
Palánki Ferenc, az Egri 

Főegyházmegye 
segédpüspöke. A szobor Józsa 

Lajos szobrászművész 
alkotása. Az életnagyságú 

alkotás egy több mint 2 méter 
magas mészkőtalapzaton áll. 

 

5. 6. 

7. 

8. 

9. 
A szobrokat bemutatta: 

ZsófiZsófiZsófiZsófi     
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Augusztus 15-e, a római katolikusok legnagyobb Mária-ünnepe. Ekkor emlékezünk arra a 
dogmára, melyet XII. Piusz pápa hirdetett ki 1950-ben a Munificentissimus Deus kezdetű 
enciklikájában, miszerint Jézus anyja „A Szeplőtelen Istenanya, mindenkor Szűz Mária 

földi életpályája befejezése után testével és lelkével fölvétetett a mennyei dicsőségbe.”  
A Szentírásban sok információt megtudunk Szűz Mária földi alakjáról és életéről, azonban a 
mennybevételéről és mennyben lakozásáról csak keveset tudunk. A Szentírásban, Szent János 
Jelenések könyvében, egy napba öltözött asszonyról olvashatunk, ilyen módon: „ Az égen 

nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején tizenkét csillagból 

korona. Mivel áldott állapotban volt, fájdalmában és szülési gyötrelmeiben kiáltozott. Akkor egy másik  

jel tűnt föl az égen: egy nagy tűzvörös sárkány. Hét feje és tíz szarva volt, fejein pedig hét királyi korona. Farka 

lesöpörte és földre sodorta az ég csillagainak harmadrészét. A sárkány odaállt a vajúdó asszony elé, hogy mihelyt 

szül, fölfalja gyermekét. Az fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel kormányozza az összes nemzeteket. A gyermeket 

elragadták, és Isten trónjához vitték. Az asszony pedig a pusztába menekült, ahol egy Istentől előkészített helyet 

talált, hogy ott ezerkétszázhatvan napig táplálják.” (12,1-6)   
A napba öltözött asszony úgy jelenik itt meg, mint egy Apokaliptikus Asszony avagy Holdsarlós Madonna. Sokan 
vitatják ki is ez az asszony valójában, de a római katolikusok vallják, hogy Ő a Megváltó édesanyja, a Boldogságos 
Szűz Mária, más értelmezésben pedig az Egyház előképe. 
Szent János, a látomásában, nagyon sok attribútumot vesz észre az asszonyon. A továbbiakban ezeket szeretném 
sorra venni, milyen szimbólumokat is rejt az asszony képe.   
A „Nap”, a világosságnak, az életnek a jelképe. Így van ez a Bibliában is: a nap a fény és a lét szimbóluma, melyet 
következetesen Jézussal azonosítunk. Ez a szimbólum több helyen is megtalálható a Szentírásban:  
„Mert nap és védőpajzsom az Úr Isten,/ Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr.” (Zsolt 84,12) „…Én vagyok a világ 

világossága. Aki követ engem, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Ján 8,12) 
Mivel Mária az Egyház előképe is, ezért a Krisztustól kapott fénybe és dicsőségbe kell felöltöznie. Nekünk is így 
kell tennünk, mert ha nem, olyanok leszünk, mint egy meg nem gyújtott gyertya, vagy nap nélkül a hold: elveszünk 
a sötétségben. Ha azonban az Igazság napja felé fordulunk és Krisztus lelkületével élünk, akkor egész lelkünk 
megvilágosodik Isten jelenlétének fényétől. Ekkor beteljesülhetnek Izajás próféta szavai: „Kelj fel, tündökölj, mert 

eljött világosságod, És az Úr dicsősége felragyogott fölötted!” (60,1-2) Ez a fény és dicsőség tehát nem más, mint a 
jó cselekedetekben megnyilvánuló krisztusi lelkület! (vö. Mt 5,14-16). Ez a szimbólum azt is kifejezi még, hogy a 
látomásbeli egyház nem a saját ruhájába van felöltöztetve, hanem az igazság Napjának a dicsőségébe, vagyis Jézus 
Krisztus igazságába. (Jel 19,8) 
A „Hold” a Nap mellett, az éjszakai a világosság és fény forrása. A Teremtés könyvében a nagy világítók egyike, 
Isten teremtménye (Ter 1,14-18; Zsolt 8,4) mely Isten dicsőségét szolgálja (Zsolt 148,3). A Hold mutatja az égen az 
időnek Istentől szabott rendjét, és hozzá igazodva számítják az időt. Az ókori emberek a hold ciklikus ritmusában a 
kozmosz életritmusát látták, mely a nők termékenységét és az emberek sorsát is meghatározza.  
Az eszkatalógiában, vagyis a végső időkről való írásokban, Izajásnál és Jánosnál is, a holdfogyatkozás, Isten 
haragjának, ítéletének a jele. A Hold úgy fog majd ragyogni, mint a Nap (Iz 30,26), és felesleges lesz, hiszen az Úr, 
a Bárány lesz az új Jeruzsálem világossága (Jel 21,23). Ezért azonosítjuk a Napot Krisztussal, a Holdat pedig 
Máriával. Az asszony lábai alatt lévő Hold tehát a múlandóságot fejezi ki, melyet majd Krisztus világossága vált fel 
az idők beteljesedésekor. 
A „korona” az ókori pogány világban, a magas rangú istennők, (mint pl. Ízisz) jellegzetes viselete volt. A 
Szentírásban azonban a korona a lelki győzelem és az örök élet jelképe (vö. 2Tim 4,7-8). A Jelenések könyvének 
másik helye is érzékletesen mutatja ezt be: „… Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.” (Jel 2,10). 
A korona 12 csillaga a 12 pátriárkát és a 12 apostolt is jelképezi, akik az igazi egyház és a hit győzteseinek a serege. 
Fontos szempont az is, hogy a Szentírás a teljesség számaként használja a tizenkettes számot; érdekességként 
megjegyezem 12 hónapból áll egy teljes év; 12 órája van a Biblia szerinti napnak, így az idők végére, teljességére is 
utal ez a szám.  
Tehát a korona a hősies küzdelem diadalmas győzelmét fejezi ki a sátán felett. Ezért juthat eszünkbe a jézusi ígéret 
is, hogy az egyházon még a pokol hatalmai sem tudnak diadalt venni (vö. Mt 16,18).  
„Áldott állapotban volt”. A látomásbeli asszonyt olyankor pillantjuk meg, amikor éppen szülni készül. Ez a kép 
meghatározza a látomásbeli esemény időpontját: rámutat arra az időpontra, amikor a megígért Megváltó megszületik 
és elkezdi szolgálatát az üdvtörténetben. Megszületett a Fiú, aki egyből a sárkány elleni küzdelem középpontjába 
kerül. Ezért azonosítjuk a gyermeket a megígért Megváltóval, az asszony magvával (vö. Ter 3,15). Az asszony 
vajúdása – „fájdalmában és szülési gyötrelmeiben kiáltozott” – a gyötrelmes lelki várakozás idejére utal, ahogyan az 
egyház hűséges hívei szenvedéssel telve várták a Messiás megérkezését.  
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Horváth Péter  

hitoktató 

Az asszony mellett Szent János a sátánt is szemléletesen írja le. „Hét feje és tíz szarva volt, fejein pedig hét királyi 

korona.” Az a tény, hogy a sárkány fejeinek mindegyikén királyi korona van, arra utal, hogy a hét fej hét 
királyságot, azaz uralkodói hatalmat jelképez. A hét fej egy állaton van, ezért az uralkodói hatalmat is egyetlen 
birodalommal kapcsolatban kell keresnünk. A pogány Római Birodalom az egyetlen, amelyikre ráillik ez a jelkép. A 
Birodalom történelme során hét uralkodási forma váltotta egymást: királyság, konzulátus (2 személy-konzul 
gyakorolta az államhatalmat), decemvirátus (10 emberből álló testület), diktatúra (egy személy korlátlan hatalma), 
triumvirátus (3 személy szövetsége a hatalom gyakorlásában), császárság és Ravennai exarhátus (helytartóság).  
A tíz szarv már Dániel könyvében is előfordul. A Dánielhez adott magyarázat szerint a tíz szarv tíz királyt, 
országával együtt jelenti. Abban az időben a Római Birodalom is 10 királyság területén uralkodott és 10 királyságra 
oszlott.     
„Farka lesöpörte és földre sodorta az ég csillagainak harmadrészét”. Ez a sárkány első cselekedete. A próféciákban 
a csillag mindig valamilyen élőlényt ábrázol. Ebben a részben az „ég csillagai” kifejezés az Istenhez közelálló 
lényeket jelképezi. Az „ég csillagainak harmadrésze” jelenti azokat az angyalokat, akik a Sátánra hallgattak és 
társai lettek az Isten elleni lázadásban. Ők az ún. bukott angyalok. Ez a jelképes ábrázolás azonban megvalósult, 
beteljesedett földi vonatkozásban is. Az „ég csillagai” az Istenhez közel álló emberek, vagyis Isten népének vezető 
testülete: a szentek és a papság lettek. (Jel 1,20) 
A sárkány célja azonban, hogy felfalja a gyermeket, meghiúsult, mert „a gyermeket elragadták és Isten trónjához 

vitték”. Ez megerősíti azt a következtetést, hogy a Fiú, akit a sárkány meg akart ölni, a megígért Megváltó. A Fiú az, 
aki uralkodik a pogányokon (Zsolt 2,6-12), és Ő az, aki Isten ítéletét is végrehajtja (Jel 19,15-16), „vasvesszővel 

kormányozza az összes nemzeteket”.  
János apostol mennyei látomása a földi vonatkozásokban is beteljesülni látszott. A sárkány földi eszköze, Heródes, 
Jézus életére tört, miután Szűz Mária megszülte Őt. A Fiúnak azonban nem árthat a sátán, ezért haragjában az 
asszony ellen fordult. Az asszony azonban elfutott előle, „… a pusztába menekült, ahol egy Istentől előkészített 

helyet talált, hogy ott ezerkétszázhatvan napig táplálják.” Ez a pusztába való menekvés az Egyiptomba való 
költözés egyik jelképe.  
A „puszta” jelképezi még a világunkat is, melyben az Egyház 1260 napig (ld. Jel 11,2-3) vagyis a történelem egész 
folyamán Isten oltalmában él.  
 

Megismerve a Jelenések könyvének e szakaszát, el-
mondhatjuk, hogy bibliai értelemben nem is az asszony 
van napba öltöztetve, hanem Krisztus egyháza, vagyis 
mi magunk.  Krisztus ma is az Ő dicsőségébe és igaz-
ságába akar öltöztetni minket, vagyis mindenkinek 
kivétel nélkül biztosítani akarja az Ő igazságát, kegyel-
mét. Ezért életünket a jó cselekedetekben megnyilvá-
nuló krisztusi lelkület kell, hogy vezesse, mert csak így, 
ebben a ruhában, állhatunk meg feddhetetlenül Isten 
ítélőszéke előtt. Nem szabad megfeledkeznünk arról 
sem, hogy Isten népének ellensége, a sátán, ma is hada-
kozik azok ellen, akik az asszony magvával, Jézus 
Krisztussal kapcsolatban vannak (vö. 1Pét 5,8). De nem 
felejthetjük el, hogy Isten a mi oltalmunk és menedé-
künk (Zsolt 46)!  
A Szentséges Szűz Mária mindezen kiváltságával és 
nagyszerűségével minden katolikus számára példakép és 
reménység a sátán és kísértései elleni küzdelemben. 
Példakép a hitben, reménység abban, hogy ami vele 
történt, az velünk is, – az Egyházzal és az Egyház 
minden tagjával –, megtörténik: részünk lehet a bűn és a 
halál fölötti teljes győzelemben. 
 
Istenünk, ki a Boldogságos Szűz Mária szűz anyasága 

által adtad az örök üdvösséget az emberi nemnek, ké-

rünk, engedd, hogy érezhessük annak közbenjárását, aki 

által eljött hozzánk az élet Szerzője, a mi Urunk Jézus 

Krisztus, a te Fiad, aki veled él és uralkodik a Szent-

lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
 

„Onnan jön el ítélni élőket és holtakat” 
 

 
I. Ő visszatér dicsőségében 
 

 

 

Krisztus már uralkodik az Egyházon keresztül… 
 

„Krisztus azért halt meg és tért vissza az életre, hogy a 
halottaknak és az élőknek egyaránt az Ura legyen” (Róm 
14,9). Krisztus mennybemenetele azt jelenti, hogy 
emberségében van része magának az Istennek a hatal-
mában és uralmában. Jézus Krisztus az Úr, birtokában 
van minden hatalom a mennyben és a földön. Ő „felette 
áll minden fejedelemségnek, hatalomnak, erősségnek és 
uralomnak.”, mert az Atya „mindent az ő lábai alá 
vetett” (Ef 1,20-22). Krisztus a kozmosz ura (vö. Kol 
3,3; Ef 4,10) és a történelemé. Benne az emberiség törté-
nelme, mint az egész teremtés megtalálja a „Főben való 
egyesítését” (Ef 1,10), transzcendentális beteljesedését. 
Mint az Úr, feje az Egyháznak is, ami az Ő Teste (vö. Ef 
1,22). Bár fölment a mennybe és megdicsőült, így egé-
szen beteljesítve küldetését, ő a földön maradt az Egyhá-

zában. A megváltás annak az uralomnak a forrása, amit 
Krisztus – a Szentlélek erejében – az Egyház felett 
gyakorol. (vö. Ef 4,11-13) „Krisztus országa már titok-
zatos módon jelen van az Egyházban”, „ami csírája és 
kezdete ennek az országnak ezen a földön.” (LG 3,5) 
A mennybemenetellel Isten terve eljutott a beteljese-
déséhez. Mi az „utolsó órában” vagyunk. (1Jn 2,18) 
„Már elérkezett tehát a végső idő, visszavonhatatlanul le 
van rakva a világ megújulásának alapja. Mindez valami-
képpen előrevételezve meg is valósult a világon, hiszen 
az Egyházat már a földön ékesíti az igazi, bár még nem 
a tökéletes szentség”. (LG 48) Krisztus országa jelen-
létét kinyilvánította már a csodajeleken keresztül, (vö. 
Mk 16,17-18) és ezek végigkísérik az Egyház ige-
hirdetését is. (vö. Mk 16,20) 

 
…várakozva, hogy minden neki legyen alávetett 
 

Bár az Egyházban jelen van, de Krisztus országa „hata-
lomban és dicsőségben” (Lk 21,27 vö. Mt 25,31) még 
nem teljesedett be a király földre történt elérkeztével. 
Ezt az országot még háborgatják a gonosz hatalmak (vö. 
2Tesz 2,7), noha őket már végérvényesen legyőzte 
Krisztus húsvétja. Egészen addig a pillanatig, amikor 
neki lesz minden alávetve (vö. 1Kor 15,28), „amíg meg 
nem lesz az új ég és az új föld, amely az igazságosság 
hazája, addig a zarándokló Egyház – a jelen világhoz 
tartozó szentségeiben és intézményeiben – ennek a 
világnak a mulandó alakját hordozza, és maga is ott él a 
teremtmények között, amelyek a világ végéig sóhajtoz-
nak, vajúdnak és várják az Isten gyermekeinek megnyil-
vánulását.” (LG 48) Ennélfogva a keresztények azért 
imádkoznak és főképpen az Eucharisztia (vö. 1Kor 

11,26) liturgiájában teszik, hogy Krisztus visszatérését 
sürgessék (vö. 2Pét 3,11-12), és így fordulnak hozzá: 
„Jöjj el Uram!” (Jel 22,20 vö. 1Kor 16,22; Jel 22,17) 
Mennybemenetele előtt Krisztus kijelentette, még nem 
jött el annak az ideje, hogy dicsőségben állítsa helyre a 
Messiás országát, amelyet Izrael várt (vö. ApCsel 1,6-7), 
amely majd elviszi minden embernek a próféták szerint 
(vö. Iz 11,1-9) az igazság, a szeretet és a béke vég-
érvényes rendjét. A jelen idő – az Úr szerint – a Lélek 
ideje, és a tanúságtételé (vö. ApCsel 1,8), de ugyanakkor 
a „szorongattatásoké” is (1Kor 7,26), a gonosz próbájáé 
(vö. Ef 5,16), aki nem kíméli az Egyházat (vö. 1Pt 4,17) 
és harcokat támaszt egészen az utolsó napig. (vö. 1Jn 
2,18; 4,3; 1Tim 4,1) Ez az idő a várakozás és a vir-
rasztás ideje. (vö. Mt 25,1-13; Mk 13,33-37) 

 
Krisztus dicsőséges eljövetele, Izrael reménysége 
 

A mennybemenetel óta Krisztus dicsőséges eljövetele a 
küszöbön áll (vö. Jel 22,20), még akkor is, ha nem 
tartozik ránk ismerni az időket és a pillanatokat, ame-
lyeket az Atya saját elhatározása szerint rögzített. (vö. 
ApCsel 1,7) Ez az eszkatologikus esemény bármely 
pillanatban bekövetkezhet (vö. Mt 24,44; 1Tesz 5,2), 
még akkor is, ha „vannak akadályai” magának az 

eljövetelnek és az azt megelőző végső próbatételnek. 
(vö. 2Tesz 2,3-12) 
A Messiás dicsőséges eljövetele a történelem minden 
pillanatában bekövetkezhet (vö. Róm 11,31), ha Őt 
elismeri az „egész Izrael” (Róm 11,26; Mt 23,39), mert 
„egy részük megkeményedett” (Róm 11,25) a Jézussal 
szembeni „hitetlenségben”. (Róm 11,20) Szent Péter 
pünkösd után e szavakkal fordult a jeruzsálemi zsi-
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(Dán Károlyné) 

dókhoz: „Tartsatok hát bűnbánatot és térjetek meg, hogy 
bűneitek bocsánatot nyerjenek. Akkor az Úr színe előtt 
eljön a megbékélés ideje. Ő akkor elküldi a nektek 
rendelt Krisztust, a Jézust, akinek az égben kell marad-
nia egészen a nagy megújulás idejéig, ahogy az Isten azt 
megmondotta már szent prófétáinak az ajka által.” 
(ApCsel 3,19-21) Szent Pál is ezt visszhangozza: „Mert 

ha már elvetésük megbékélése a világnak, mi más lesz 
felvételük, ha nem élet a halálból.” (Róm 11,15) Izrael 
teljességének  belépése (vö. Róm 11,12) a messiási tel-
jességbe a pogányok teljességét (vö. Róm 11,25; Lk 
21,24) fogja követni, meg fogja adni Isten népének azt, 
hogy „Krisztus teljességét megvalósítsa”, (Ef 4,13) 
amelyben „Isten lesz mindenekben.” (1Kor 15,28) 

 
Az Egyház utolsó próbája 
 

Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próba-
tételen, amikor nagyszámú hívő hite megvizsgálásra kerül. (vö. Lk 18,8) 
Az üldöztetések végigkísérik az Egyház földi zarándokútját (vö. Lk 
21,12; Jn 15,19-20), feltárják „a gonoszság misztériumát”, amely a vallási 
félrevezetés alakjában húzódik meg, az emberek problémáira nyilvánvaló 
megoldást kínál az igazságtól való elpártolásuk árán. A vallási félre-
vezetés csúcsán az Antikrisztus tevékenykedése áll, vagyis egy álmes-
siásé, amelyben az ember önmagát dicsőíti, Isten helyére állva, és a 
Messiás helyébe, aki testben jött el. (vö. 2Tesz 2,4-12; 1Tesz 5,2-3; Jn 7; 
1Jn 2,18-22) 
Ez az antikrisztusi csalás már kirajzolódik a világban azon események 
révén, valahányszor föltételezik, hogy a történelemben meg lehet való-
sítani a messiási reménységet, amely nem benne tud teljesedni, hanem 
csak felette, az eszkatologikus ítéleten keresztül. Az Egyház elvetette 
Isten országának szelídebb alakban jelentkező meghamisítását is, mikor 
az a millenarizmus neve alatt fellépett (vö. DS 3839), főként az evilági 
messianizmus politikai formájában, ami „belső lényegénél fogva volt 
eltévelyedés.” (vö. XI. Piusz: „Divini Redemptoris” kezdetű encik-
likájával, amely elítéli „az alázatosak megváltása ellentétének hamis 
miszticizmusát”; GS 20-21) 
Az Egyház Isten országának dicsőségébe nem léphet be másképpen, mint 
az utolsó húsvétján keresztül, amellyel követi Urát a halálban és a 
feltámadásban. (vö. Jel 19,1-9) Isten országa tehát az Egyháznak (vö. Jel 
13,8) nem a történelmi győzelmén keresztül fog beteljesülni azzal, hogy 
az Egyház állandó fejlődésben egyre feljebb jut; hanem Istennek azon 
győzelmével, melyet a rossz utolsó elszabadulása fölött arat. (vö. Jel 20,7-10) Ez a győzelem fogja eredményezni, 
hogy a Jegyes a mennyből majd alászáll. (vö. Jel 21,2-4) Isten diadala a fellázadt rossz felett adja meg az Utolsó 
Ítélet formáját (vö. Jel 20,12), miután ennek a világnak, ami elmúlik, az utolsó kozmikus megrendülése 
bekövetkezett. (vö. 2Pt 3,12-13)  
 
 

II. Ítélni élőket és holtakat 
 
A prófétákat (vö. MTörv 7,10; Jo 3-4; Mal 3,19) és 
Keresztelő Jánost (vö. Mt 3,7-12) követve Jézus is 
hirdette prédikációjában az utolsó nap ítéletét. Akkor 
majd fény derül kinek-kinek az életére (vö. Mk 12,38-
40), a szívek titkára (vö. Lk 12,1-3; Jn 3,20-21; Róm 
2,16; 1Kor 4,5). Akkor majd az ítélet eléri a bűnös 
kegyetlenséget, ami semmibe vette az Istentől felajánlott 
kegyelmet. (vö. Mt. 11,20-24) A felebarátunk iránti 
magatartás nyilvánvalóvá teszi a kegyelem és az isteni 
szeretet elfogadását vagy elutasítását. (vö. Mt 5,22; 7 1-
5) Jézus az utolsó napon ezt mondja: „Valahányszor 
ezeket tettétek eggyel is az én legkisebb testvéreim 
közül, azt velem tettétek.” (Mt 25,40) 
 

Krisztus az örök élet Ura. Mivel a világ Megváltója, telj-
hatalma van arra, hogy végérvényesen megítélje az 
emberek tetteit és a szívét. Ezt a hatalmát ő keresztjével 
„szerezte meg”. Az Atya is „átengedett minden ítéletet a 
Fiúnak”. (Jn 5,22; vö. Jn 5,27; Mt 25,31; ApCsel 10,42; 
17,31; 2Tim 4,1) De a Fiú nem azért jött, hogy elítélje 
(az emberek tetteit és szívét), hanem hogy üdvözítse. 
(vö. Jn 3,17) és életet ajándékozzon annak, aki Őbenne 
van. (vö. Jn 5,26) Azáltal, hogy valaki a jelen életben 
visszautasítja a kegyelmet, mindenki maga hoz ítéletet  
maga felett (vö. 1Kor 3,12-15), és kárhozatra adja 
magát, ha mindörökre visszautasítja a Szentlélek 
szeretetét. (vö. Mt 12,32; Zsid 6,4-6; 10,26-31) 

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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A Szentlélek csodái 
8. rész 

Pendüljenek meg húrjaid, hárfám, 

Szűz Mária dicséretére! 

Emeld föl hangodat és énekeld 

Csodálatos történetét a Szűznek, 

Dávid leányának 

Aki életet adott a világ életének.  
                                                         (Szír Szent Efrém +373) 

 
Hogy tudnám elmagyarázni az ajándék valódi 

jelentését? Vannak, akik anélkül élnek és halnak meg, 
hogy valaha is tudták volna, mit jelent valóban, igazán 
ajándékot adni és kapni – minden hátsó szándék nélkül. 
Ha a Szentlélek ad valamit, az igazi ajándék, mert Őt 
őszinte szeretet ösztönzi erre. Amíg mi magunk meg 
nem tapasztaljuk Isten ajándékozását, nem tudhatjuk, 
hogyan kell igazán adni, és nem is érthetjük, mi mindent 
jelent az ajándékozás.  
Isten minden embert megajándékozott azzal a 
képességgel, hogy elfogadja vagy elutasítsa a szeretetét, 
ami teljesen szabad és önzetlen ajándék. A hit tehát 
ajándék. A Szentlélek műve bennünk, ha megnyílunk az 
Ő kegyelme számára. Napjainkban azonban a hit 
kihűlését, és az ember Istentől és az Ő szeretetétől való 
eltávolodását láthatjuk. Ez tisztán látszik az uralkodó 
kapzsiságban és sok társadalom berendezkedésében. 
Erre példa az abortusz legalizálása. A világ a halál 
civilizációját építi önző fogyasztással, napi 
százezernél több abortusszal. 
 
Hitre a Szentlélek általunk és bennünk végzett 
erőteljes munkája által jutunk. Ő működik bennünk 
azáltal, hogy megmerít minket Magában, meg-
keresztelvén tűzzel, megszentelvén minket és ki-
nyilvánítván, hogy Jézus Krisztus az Úr és, hogy Ő 
él. A Szentlélek mondja el nekünk, hogy Isten 
szeretet és, hogy Ő szeret minket. A Szentlélek mű-
ködik bennünk a Szentírás kinyilatkoztatásaival (Jn 
14, 26, Jn 16,13) Ő működik az imánkban, közben-
járva értünk Isten akarata szerint. (Róm 8, 26-27) Ő 
teszi jelenlévővé bennünk Krisztus Testét és Vérét. 
Mi több, a Szentlélek felfedi nekünk, hogy Jézusban 
magában van az élet. A hit Isten egész gazdagságára 
nyit fel minket, ez az a só, amely az életnek ízt ad. 
 

Az eredendő bűn önmagába zárta az embert. A 
hit által nyílunk meg Krisztusnak. Ha elzárom 
magam az Úrtól, akkor félelmek, szorongások, 
kísértések uralkodnak bennem. Viszont, ha Krisztus 
él bennünk a Szentlélek által, akkor képesek va-
gyunk az önfeláldozásra. Csak a gőgös ember 
gondolja azt, hogy képes Krisztus nélkül szeretni.  
Imáinknak és könnyeinknek hatalmuk van arra, 
hogy megindítsák Istent! Válaszképp alászáll a 
menny és megrendül a föld. Jézusban Isten átölel 
minket. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten 

elküldte a Fiát, aki asszonytól született, hogy az Isten 
fiaivá lehessünk. És a Fiúnak, az Igének ez a 
megtestesülése a Szentlélek közreműködésével történt. 
Ezért vallotta az Egyház a megtestesülés titkát, ezt a 
sarkalatos misztériumot kezdettől fogva a Szentlélekhez 
kapcsolva. A Szentlélek erejéből lett ember az, Akit az 
Egyház a hitvallásban az Atyával egylényegű Fiúnak 
vall: Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, 
valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem 
teremtmény. Emberré lett, megtestesült Szűz Máriától. 
A teremtés rendjében és az üdvösség történetében a 
Szentlélek legnagyobb műve Jézus Krisztus megteste-
sülése és születése. 
Mária, a Szentséges (Panhagia) Szűz élete a Szentlélek 
legnagyobb csodája. Egész életét, szeplőtelen foganta-
tásától kezdve dicsőséges mennybevételéig teljesen át-
hatja az isteni szeretet. Az Atya és a Fiú szeretete, a 
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Szentlélek új teremtményt formál Máriából, az új Évát, 
akinek szíve és lelke teljesen a mennyei Atya imádá-
sában és az iránta való engedelmességben él, Akinek ő a 
legkedvesebb leánya; a Fiú befogadására és szolgálatára 
él, kinek anyja, tanítványa és társa; a Szentlélekkel való 
párbeszédért és a vele való együttműködésért él, kinek 
drága szentélye. 
 

Fiat! – Legyen! Ezzel a szóval tette Mária lehető-
vé Isten megtestesülését és a mi megváltásunkat. E szó 
által lett az alig 13 éves szűz Isten Anyja, a világ-
mindenség Királynője. A ház, melyben a világtörténe-
lem legnagyobb csodája, Isten emberré válása végbe-
ment, ma Itáliában áll. De már a történet, ahogy oda-
került, hogy egyáltalán 2000 évet megért, önmagában is 
csoda. Mindenesetre nincs a világon még egy olyan 
hely, ahol Mária misztériumában annyira el lehetne 
mélyedni, mint a marchiai Názáretben, Loretóban.  
A Santa Casa, a ’Szent Ház’ jóval Lourdes, Fatima és 
Medjugorje előtt, Európa legfontosabb Mária-kegyhelye 
volt. Szinte végtelen a pápák, a császárok, királyok, meg 
a szentek névsora, akik elzarándokoltak Loretóba: (a 
szentek közül) Borromei Károly, Loyolai Ignác, Kani-
ziusz Péter, Gonzaga Alajos, Szalézi Ferenc, Lisieux-i 
Teréz, Kolbe Maximilián, Páter Pio, II. János Pál pápa. 
A kegyhely jelentőségét mutatja, hogy mintegy kétezer 
helyen a világon fölépítették a Szent Ház pontos mását. 
A Szent Házat – mondja Loretó legendája – angyalok 
hozták Názáretből Marchiába. 1291-ben, amikor a 
keresztesek utolsó erődje is elesett a Szentföldön, és a 
muszlimok elözönlötték a keresztény szentélyeket, az 
angyalok kiemelték a föléje épített, félig lerombolt 
Angyali Üdvözlet bazilika romjai alól, és elhozták 
először Tersatoba (Horvátország). De amikor a horvátok 
kérkedni kezdtek vele, ez annyira nem tetszett az 
angyaloknak, hogy 1294. december 9-én továbbvitték az 
Adria másik partjára. (Majd később a bűnbánó horvátok 
újból megépítették a Szent Ház pontos mását, amely ma 
Horvátország legnagyobb Mária-kegyhelye; 2003-ban 
II. János Pál is meglátogatta.) A régészet viszont kétség-
kívül bebizonyította, hogy a Loretói Szent Ház úgy 
ráillik a názáreti alapokra, mint a tojás a tojástartóba; így 
a loretói kegyhely látogatója bizonyos lehet abban, hogy 
hiteles ereklyével találkozik.  
 
HIC VERBUM CARO FACTUM EST – ITT  AZ  IGE  
TESTTÉ LETT! Itt tehát Mária az Ószövetség taberná-
kuluma lesz, az „új templom”, azért, hogy tökéletessé 
tegye Izraelt, és megkezdődjék az üdvösség új korszaka.  
Az angyal tudtára adta Máriának, hogy a születendő 
Gyermek – arámul Jesu -, azt jelenti ’Isten megment’.  
Soha még ember nem mondott ki olyan szavakat, 
melyeknek ennél nagyobb következményei lettek, mint 
amit a kis Mária kimondott: „Fiat nihi secundum 
verbum tuum.” Fiat – ’legyen’, ’történjék’ volt az a szó 
is, amellyel Isten kezdetben az eget és a földet meg-
teremtette. „Isten szólt: legyen világosság! – És 
világosság lett.” (Ter 1,3) Így Mária szavai nemcsak az 

Újszövetség kezdetéhez, hanem a világ teremtéséig visz-
nek vissza, és ezt a pillanatot Názáretben új teremtéssé 
teszik. Igaz, hogy az angyali üdvözlet köszöntő szava, az 
Ave (Mária) csak a latinban fordítható meg: Eva. És bár 
erre a görögül beszélő Lukács bizonyára nem is gondolt, 
ez a fordítás mégis kifejez egy misztériumot, amelyet a 
keresztények a 2. század óta (Szmirnai Polikárp óta, aki 
János apostol tanítványa volt, és Jusztinosz vértanú óta, 
aki 165-ben halt meg) értettek: Mária lett az új Éva. 
Engedelmességével tette lehetővé, hogy mi emberek az 
ősbűntől, ősanyánk, Éva engedetlenségétől megváltást 
nyerjünk. Szent Jeromos megfogalmazásában: „a halál 
Éva által – az élet Mária által!” E tétel következményét 
IX. Pius pápa vonta le, amikor 1854-ben kihirdette 
Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját: Máriának, 
mint az új Évának oly bűntelennek kellett lennie, mint 
ősanyánknak. Isten kegyelme elővételezve váltotta meg 
őt, már a fogantatása pillanatától bűntelen, mert nem 
vetett rá árnyékot az eredendő bűn. A szentek maguk 
alakítják ki az isteni szeretetből az egyéniségüket. 
 

Aki békét akar találni a Szentföldön, annak el kell 
utaznia Ain Karimba, ebbe az áldott völgybe, ahol 
elhangzott a Magnificat. Mária itt találkozott a 
nagynénjével, Erzsébettel, aki Szentlélekkel eltelve kiál-
tott fel: „Boldog aki hitt. Áldottabb vagy te minden 
asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse!” (Lk 1, 
42) Ebben a pillanatban örömtől repesett méhében a 
gyermek, hiszen jövendő Megváltójával találkozott.  A 
kicsi János, egy hat hónapos magzat, Krisztus hirdetője 
lett: az első ember, aki fölismerte Máriát, mint az új 
tabernákulumot, az új szövetségládát, az emberré lett 
Isten templomát, sőt az egész teremtés minden örömé-
nek okát. Mária maga a hívő engedelmességével be-
lépett az üdvtörténetbe. A hit legmélyebb értelmében lett 
az emberi szív nyitottsága Isten ajándékának a befoga-
dására, Isten önközlésére a Szentlélekben.  
A Szentlélek kedves szeretete, Isten kegyelme ömlött el 
Mária lelkén, ajkán. Mária lelke a Lélek által Istenhez 
szólt, szív a Szívhez, valóban Mária a Szentlélek hárfája, 
a szeretet szép dalát zengte.  Ekkor énekelte el a Boldog-
ságos Szűz minden idők legszebb prófétai imádságát: 
„Magasztalja lelkem az Urat, és örvendezik az én lelkem 
az én üdvözítő Istenemben. Mert meglátta az Ő szolgá-
lójának alázatosságát, és íme mostantól fogva boldognak 
hirdet minden nemzedék, mert nagyot cselekedett én 
velem a Hatalmas és szent az Ő neve.” (Lk 1, 48-49) Ez 
a himnusz sokat elárul Mária teológiai műveltségéről – 
ne feledjük a szent hagyomány szerint a templomban 
nőtt fel. Ebben a csodálatos énekben a zsoltárokból, 
nagy prófétáktól és Hanna hálaadó énekéből (1 Sám 2) 
hangzanak fel idézetek. Mindazonáltal Hanna nem csak 
név szerinti védőszentje, hanem nagy előképe is volt 
Mária édesanyjának, Szent Annának. Mária szavai 
örökre visszhangzanak ebben az áldott völgyben, amely 
az elveszett Paradicsomra épp úgy emlékeztet, mint 
Isten eljövendő országára. 
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Az egész emberiség hosszú Adventben várakozott arra, 
hogy a Krisztus eljöjjön, és megmentse. Az ószövetségi 
választott nép minden istentisztelete, imája a várva várt, 
az Ábrahámnak megígért Messiást hívta. Máté Jézus 
születésében annak a próféciának a beteljesedését látja, 
amelyet Izajás mondott Acház királynak, aki nem mert 
Istentől jelet kérni, ami Izraelben újra fölélesztette volna 
a reményt: „Ezért az Úr maga ad nektek jelet: Íme a szűz 
méhében fogan és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek 
fogja hívni.” (Iz 7, 14) A próféta semmi kétséget nem 
hagy afelől, hogy ez az Emmánuel a Messiás: és az Ő 
vállára kerül a fejedelemség: és az Ő nevét így fogják 
hívni: „csodálatos Tanácsadó, erős Isten, örökkévalóság 
Atyja, béke Fejedelme.” (Iz 9, 5) 
 
A betlehemi barlang, az első karácsony helyszíne soha 
többé nem merül feledésbe. A Szent Családnak egy 
barlangistállót kellett választania – mert nem volt szá-
mukra más hely –, mely ekkor üresen állt, ugyanis a 
bárányokat Niszan hó elsején kihajtották a legelőre. A 
Születés barlangja ma is látogatható – csak egy része a 
régi barlanghálózatnak –, és minden barlangnak megvan 
a maga története. Az egyik közeliben élt 385-től 420-ig, 
haláláig Szent Jeromos, a késői ókor legnagyobb teoló-
gusa és egyházatyja; itt készítette el Damazusz pápa 
megbízásából a latin Szentírás-fordítást, a Vulgátát, 
amely a mai napig a „katolikus Biblia”. Szent Jeromos 
azt akarta, hogy munkája közben fizikailag is oly közel 
legyen a keresztény hit eredetéhez, amennyire csak 
lehet. Hallani akarta a Szentlélek hangját, hallani akarta, 
hogy erőt és bátorságot merítsen a Szentírás-fordításhoz, 
hiszen az Isten párbeszéde az emberrel és viszont, az 
ember párbeszéde az Istennel. 
És mivel Isten Báránya egy barlangistállóban jött a 
világra, melyben néhány nappal előbb még bárányok 
laktak, pásztorok voltak az elsők, akiknek az angyal a 
Messiás születését és a „jóakaratú embereknek” (Lk 2, 
14) szóló égi békességet hirdette. 
Mária szűz volt Krisztus születése után is, „Mindig 
Szűz”-ként vonult be a történelembe. A Keleti Egyház 
ikonjain mind a mai napig három csillaggal ábrázolják 
Máriát – kettő a vállán, egy a homlokán –, melyek a 
szülés előtti, közbeni és utáni szüzességét jelzik. A szent 
éjszaka így vált a megtestesülés csodájának beteljese-
désévé, mely az angyali üdvözlettel vette kezdetét. 
 

Amikor Kr. u. 30-ban, április 7-én Mária Jeruzsá-
lem kapui előtt, a Golgota dombján Jézus keresztje alatt 
állt, a korábbi évek gyorsított filmként pereghettek le 
lelki szemei előtt. Elmondhatatlan volt a kontraszt az 
első idők ébredő reménye és a legnagyobb fájdalom, a 
teljes kétség pillanata között.  
Emlékezett a templomban a Messiás eljövetelét váró, 
agg Simeon próféciájára. Akkor Kr. e. 5 áprilisának kö-
zepén, amikor Mária, a törvénynek megfelelően, az 
Úrnak szentelte elsőszülött Fiát, Simeon úgy áldotta a 
Gyermeket, mint „a pogányokat megvilágosító fényt és 
Izrael népének dicsőségét”. De figyelmeztette is a 
Szűzanyát: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltáma-

dására lesz Izraelben; jel lesz, amelynek ellene monda-
nak, és a te lelkedet is tőr járja át, hogy kiderüljenek sok 
szív titkos gondolatai.” (Lk 2, 35)  
 
Bizonyossággal állítható, hogy Mária Jézus perénél jelen 
volt. Mária megnyílt az Úr Lelkének, hogy mindent, 
amit mondott neki a Szentlélek, megértsen: megértette 
az új törvényt, amely közelebb visz az Úrhoz. Így 
megízlelhette a Szentlélek vigasztalását, megerősítését.  
Így mindent közvetlenül közelről látott: Pilátus 
bizonytalankodását, próbálkozását, hogy a csőcselék 
vérszomját az ostorozás szadista látványosságával kielé-
gítse, az ólmos ostorcsapásokat, melyek szétzúzták a 
drága testet, és az emberek legnemesebbikét vérző sebbé 
roncsolták. Látta, hogy a holtsápadt, verítékkel borított, 
a gyöngeségtől remegő és támolygó Fiút újra a bírói 
szék elé vonszolják, bemutatják a tömegnek, miközben a 
vére még ott csillogott a belső udvar kövezetén. 
Bizonyosak lehetünk, hogy Mária fátylával fölitatta a 
vért. És miközben ezen fáradozott, részesült Fia 
szenvedésében. Crucifige! Crucifige! – és visszhangzott 
az udvarban a tömeg ordítása. Mária ebben a percben az 
összeesés határán volt, úgy érezte, mintha éles kard 
hatolna egyre mélyebbre a szívébe. Az agg Simeon 
próféciája beteljesedett. De valahol a távolban még 
mindig visszhangzott az angyal szava: „Ne félj, Mária!” 
A szabadok törvénye ez a remény, a Szentlélek szabad-
ságával rendelkezőké. 
 
A keresztény hagyomány szerint a keresztúton Máriának 
meghatározott helye van, bár az evangéliumokban nincs 
szó ilyen találkozásról. De kételkedhetünk-e abban, 
hogy egy anya fiának legnehezebb óráiban olyan közel 
akart lenni hozzá, amilyen közel csak lehet? Tanítványai 
elfutottak, félve és kételkedve rejtőztek valahol; csak 
neki nem volt már veszteni valója, mert a számára Leg-
drágább épp most válik áldozattá. A pretóriumtól a 
Kálváriáig vezető, mintegy 600 méteres úton Máriának 
valahol sikerült elég közel kerülnie a Fiához, hogy 
utoljára vigaszt és erőt adjon Neki a világtörténelem 
legsötétebb órájában.  
 
És Mária ott állt a kereszt alatt. A Szentlélek vigasz-
talásából szemlélte az ő egyszülött Fiát, s pusztán 
emberi értelemmel nem érthető meg az Édesanya ereje. 
A tizenkettő közül csak Jézus szeretett tanítványa, János 
volt ott, hogy támogassa a Szűzanyát. „Amikor Jézus 
látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így 
szólt anyjához: Asszony, nézd a fiad! Aztán a tanít-
ványhoz fordult: Nézd, az anyád! Attól az órától fogva 
házába fogadta a tanítvány.” (Jn 19, 27) De nem csupán 
gyakorlati meggondolások késztették Jézust arra, hogy 
utolsó órájában Máriát a legfiatalabb tanítványára bízza, 
aki támasza és vigasza lehet, mert nem kell saját 
családjáról gondoskodnia. A Tizenkettő egyikeként 
János a fiatal, az Újszövetség vérével most megpecsételt 
Egyházat is képviselte. Az Egyházat bízta Jézus Máriá-
ra, az Egyház pedig a Megváltó parancsára magába 
fogadta Máriát. Azóta az Egyház és az Istenanya el-
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választhatatlanul összetartozik: Mária az Egyház anyja. 
Hogy Jézus emberi élete, üdvözítő művének ez a fázisa 
elérte a teljességet, azt e szavakkal pecsételte meg. 
„Beteljesedett.” És lehajtva fejét, kilehelte a lelkét.” (Jn 
19, 28-30) Jézus ugyanabban az órában halt meg a 
kereszten, amikor a templomban a húsvéti bárányokat 
ölték. (1Kor 5,7) 

Amit Jézus a kereszten kezdett el, amikor Máriát 
szeretett tanítványára bízta, és ezzel az Egyház anyjává 
tette, azt a Föltámadott fejezte be: az Egyház és Jézus 
családja egy lett. 
Mindez azonban még többet jelent: Mária, aki Izrael 
királyi és papi családjából származott, az Ószövetséget 
képviseli, János pedig – mint szeretett tanítvány – az 
Újszövetséget. Amikor Jézus a kereszten az Egyházat 
Sion ölébe helyezte, Siont viszont az Egyház gondjaira 
bízta, valójában meg akarta akadályozni a végzetes 
zsidóellenességet. Az evangéliumok, az Apostolok 
cselekedetei és az apostoli levelek újra és újra hang-
súlyozzák az üdvösség isteni tervének folytonosságát.  
Mária mindenkinél jobban képviselte az üdvösség isteni 
tervének folytonosságát és testesítette meg Izraelt, mint 
a fiatal Egyház ősképét, mely nagyon korán az „új 
Izraelnek” tekintette magát. Mivel az isteni gondviselés 
jelekben szól hozzánk, nem véletlen, hogy a Szűzanya 
ettől kezdve „a Sionban telepedett meg”, ahogy Sirák 
fiának próféciája mondja (24,10). René Laurentin atya 
már az Üdvöz légy!-ben (görög khaire, ’örvendj’) utalást 
lát a Szofoniás 3,14-re (Mondj dicsértet, Sion leánya, 
ujjongj Izrael!), mely Máriát Sion leányának mondja. Az 
Ószövetségben Sion leányát Isten szeplőtelen jegye-
seként, Isten népe anyjaként, és szűz Izraelként írják le.  
Bizonyos értelemben Izrael egész története Máriában 
hozta meg gyümölcsét, amikor Isten irgalmából az egész 
emberiség Megváltóját világra szülte. Jozeph Ratzinger 
így fogalmaz: „Mária az igazi Izrael, akiben az Ó- és 
Újszövetség, Izrael és az Egyház elválaszthatatlanul egy. 
Ő Istennek az a népe, mely gyümölcsét Isten kegyel-
mének hatalmából hozza.”  

 
Pünkösd napján tehát beteljesedett Zakariás 

látomása. „Ujjongj és örvendj, Sion leánya, mert íme, én 
eljövök, és a körödben fogok lakni, mondja az Úr, és sok 
nemzet közeledik az Úrhoz azon a napon, és néppé 
lesznek számára. És körödben fogok lakni.” (Zak 2, 14-
15) 
Mária szeretetből hozta Istent a világba, mert korábban 
Isten szeretete fogant meg benne. E szeretetben meg-
maradt egészen a – a Sion hegyén történő – haláláig, 
ezért nevezhető az ő halála is „elszenderedésnek”, mert 
a szeretet nem halhat meg. Krisztus, Aki szeretet, magá-
hoz emeli a magasba mindazokat, akik egészen a szere-

tetnek élnek. XII. Pius pápa 1950. november 1-én 
minden katolikus számára kötelező módon kinyilvá-
nította, hogy Mária „testével és lelkével fölvétetett a 
mennybe.” A sírról – amelybe az apostolok Máriát 
temették – hallgat a Szentírás, mert halálának pontos 
körülményei örök titkok maradnak. Szalamiszi Epifa-
niusz püspök azt írta, hogy: „A csoda (mely Mária 
hazatérésekor történt) minden mértéket meghalad. A 
Szentírás hallgat, hogy el ne kápráztassa az ember lelkét. 
Ezt nem merem szó nélkül hagyni, hanem elgondol-
kodva figyelem hallgatását.” A Szűzanya halálának és 
Assumptiójának (fölvételt jelent, a mennybemenetel csak 

Krisztust illeti, mert Ő saját erejével ment fel az égbe) 
pontos körülményei misztériumok. Lehetetlen, hogy 
történész- vagy régészeti módszerekkel kikutassuk. 
Az Újszövetség utolsó könyvében, a Jelenések könyvé-
ben Mária megdicsőül. János, aki látomásait 95 körül, 
Patmosz szigetén írta le, közvetlenül kapcsolódott 
Dániel próféta könyvéhez, melynek képeit felhasználta. 
A Jelenések könyvében Mária már nem csak a názáreti 
szolgálóleány és az Úr Anyja, hanem az igazi Izrael 
megtestesítője, akiben Isten Ó- és Újszövetségi népe 
egy. Így lesz ő apokaliptikus „jel az égen”: a Napba-
öltözött Asszony. A szeretett tanítvány és a Szűzanya 
fogadott fia, János Jelenéseivel a mariológia végleg 
ekkleziológiává, az Egyház lényegéről szóló tanítássá 
lett. Ezek után a hívők, különösen az üldözések idején az 
Istenanya köpönyege alá menekültek, aki az ő anyjuk is. 
Minden Mária-ünnep felhívja a figyelmünket, hogyan 
lehet Istennek átadott életet élni. Ő mindig anyánk volt, 
és örökké az lesz. A legősibb Mária-ima a 3. század első 
feléről, amelyet mind a görög ortodox, mind a Római 
Katolikus Egyház a mai napig imádkozik: 
 

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülője, 

Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 

Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, 

Mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz. Ámen. 

 
Isten országa a Lélekben jön el, elutasítani annyi, mint 
elvetni a Szentlelket, s vele az egészséget, a békét, az 
életet, a múltat, a jelent és az eljövendőt. Ahhoz, hogy 
megértsük az új parancsolatokat, szabadságra van 
szükségünk, amely a Szentlélektől születik, Aki üdvözít, 
megvigasztal bennünket, és életet ad. Csak úgy 
mehetünk be a mennyországba, ha vízből és Szent-
lélekből újjászületünk. Az élő víz folyamai már bennünk 
vannak, készen arra, hogy felfakadjanak. 
 

Tóth Marianna 
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A kép az erdélyi Libán templomában bemutatott szentmisén készült.  

Láng András atya az évközi 19. vasárnapra 
 

Elmélkedés 

a Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 1-2, 8-19. vers alapján 
 

A következő a mondat ragadott meg engem a vasárnap elhangzott 
szentírási szakaszból:  
„Hitben hunytak el ők mind, (tudniillik Ábrahám és Sára) de anél-

kül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna.” 

Két fontos igazságot vonhatunk le az elhangzott szavakból, Ábra-
hám történetéből: Az első, nem a mának élünk, hanem a jövőt épít-
jük. A második, érdemes a jövőt építeni, mert erre az Istenbe vetett 
hit a garancia.  
Sajnos tapasztaljuk, hogy egyre több önző ember él a földön, csak 
a saját pillanatnyi érdekeiket tekintik. Nekik jó legyen, minden 
kényelmük meglegyen, nem érdekli őket, mi lesz a következő 
nemzedékkel. Úgy gondolkodnak, mint Jézus példabeszédének 
gazdag embere, aki nagyon sok vagyont felhalmozott magának, és 
úgy gondolta, most már ehet-ihat, szórakozhat, élvezheti az életet, 
mert megvan hozzá a vagyona. Csak azzal törődik, ami ma neki 
hasznos.  
Ha történelmi példát akarunk mondani: XVI. Lajos mondása volt 
állítólag: „Utánam a vízözön” – vagyis nem érdekel mi lesz 
utánam, ha meghalok. 
Valóban neki volt igaza? Valamint annak a sok embernek, aki csak 
a mának él? Nem érdemes a jövővel törődni?  
Ábrahám hittel engedelmeskedett Istennek, amikor azt mondta 
neki: „Eredj ki földedről, rokonságod köréből, és menj arra a föld-

re, amelyet mutatok neked. És nagy néppé teszlek azon a földön.” 
Ábrahám hitt és elindult. A második próbája az volt, hogy áldozza 
fel a fiát, Izsákot, akin keresztül pedig az ígéret teljesedhetett 
volna. Ábrahám kész volt feláldozni egyetlen fiát, mert hitt Isten-
ben, hogy amit ígért, azt teljesíteni is tudja. Az ő népe, a választott 
nép teljesítette is küldetését.  
De beszéljünk a ma világáról. Kire mondhatjuk, hogy a jövőt 
építi?  
 Aki gyermekeket vállal a családban,  
 aki gyermekeket nevel, mint szülő vagy nevelő, 
 aki fákat ültet, hogy tisztább legyen a levegő,  
 aki a környezet elszennyezését akadályozza meg. 
Egy szép példát mesélek el. Egy nagypapával beszélgettem a 
kertjében, éppen egy diófát ültetett el. Megkérdeztem tőle: – Hiszi, hogy még enni is fog a terméséből? Azt válaszolta: – 
Nem magamnak ültetem, hanem a gyermekeimnek és az unokáimnak. Ez a nagypapa is a jövőt építi. 
De a jövőt építették azok a nagy magyar személyek, akik az országért, a nemzetért hősiesen küzdöttek, sokan az életüket 
is odaadták a haza szabadságáért vagy a haza felvirágoztatásáért. Gondoljunk rájuk: Hunyadi János, Dugonics Títusz, 
Zrínyi Miklós.  
Isten ránk bízta a világot, hogy használjuk, hajtsuk uralmunk alá. De ne kizsákmányoljuk, tönkre tegyük, nem gondolva a 
később nemzedékekre. Pl. vegyi anyagokkal szennyezni a földet, szennyvízzel megfertőzni a folyókat, pl. a Dunát, vagy 
egészségtelen élelmiszereket forgalmazni, csak a haszonért.  
Nekünk miért jó, ha a jövőt építjük, ha másokért élünk? Mert az adja meg az igazi, tartós boldogságot nekünk is.  
A Biblia a legfőbb parancsot így határozza meg: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 

értelmeddel és minden erőddel. És szeresd felebarátod, mint önmagadat.” „Erre épül az egész törvény és a próféták 

tanítása”. 

Jézus mondta apostolainak: „Arról ismerjék meg az emberek, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás 

iránt”. Ez a szeretet nem a szavakon múlik, hanem a cselekedetekben, amely nemcsak a jelenre, hanem a jövőre is 
vonatkozik. Ha szeretjük a jövendő nemzedéket, amely majd szeretne egészségben, boldogságban, békességben élni, 
annak az alapjait nekünk kell megteremtenünk. 
Összefoglalva az elhangzottakat. Tegyük fel magunknak azt a két kérdést: Hogyan érdemes élni, csak a mának, csak 
önmagunk kényelmét, igényeit keresni? Vagy: Felelősséget érzünk-e családunk, közösségünk, népünk jövőéért, és ezért 
szívesen dolgozunk, ezzel működve együtt gondviselő Istenünk szándékaival, akaratával? 
Mi Krisztus-követők védjük az Isten nekünk adott világát, és gyakoroljuk a figyelmes szeretetet embertársaink iránt, 
gyakoroljuk a szolidaritást, a Krisztusi megbocsájtást és irgalmat.  
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NNéévvssoorroollvvaassááss  aa  sszzeennttmmiisséénn??!!  
BBeerrttaa  LLáásszzllóó  kkáápplláánn  

 

A szentmise szívét képező Eucharisztikus imának tíz féle 
változata van a mai magyar nyelvű Római misekönyvben, 
melyek közül az első, az ún. Római kánon az egyik leg-
hosszabb, és talán ezért a legritkábban imádkozott is. 
Rengeteg jellegzetessége közül, „liturgikus nyalánkságo-
kat” bemutató sorozatom újabb részében, most azt szeret-
ném kiemelni, amiről talán legjobban felismerhető ez az 
ima, mégpedig, hogy ebben sorolja fel a pap azt a sok 
nevet. 
A Római kánon egy kb. 1500 éves eucharisztikus imája az 
Egyháznak, melynek mai formája a hagyomány szerint 
Nagy Szent Gergely pápa nevéhez fűződik. A Római rítus 
sajátjának tekintett kánon a Trienti Zsinattól (16. század 
közepe) egészen a II. Vatikáni Zsinat utáni liturgikus refor-
mig (1968-ig) az egyetlen megengedett eucharisztikus ima 
volt a latin egyházban, melyet 400 évig teljesen változat-
lanul használtak, és a közelmúltban végbement reform is 
csak apróságokban nyúlt hozzá. 
Az eucharisztikus imákból általánosságban már megszok-
hattuk, hogy bizonyos személyek név szerint is meg vannak 
említve az ima során, mint például a mindenkori pápa, a 
megyéspüspök, a Boldogságos Szűz Mária, esetleg más 
szentek, elhunyt testvérek.  Figyelmünket most a szentek 
említésére fordítjuk, melyben a Római kánon valóban élen 
jár, megnevezvén 41+3 szentet. 
Miért is vannak itt ők? Az egyszerű hívő számára minden 
bizonnyal unalmasnak tűnhetnek ezek a felsorolások, de a 
liturgiában semmi sem véletlen. Mindennek megvan a 
maga jelentősége, gyaníthatjuk tehát, hogy ez a két névsor 
sem csak úgy került ide, netán a mi bosszantásunkra. A 
szenteket a Római kánonban kétszer is említjük a 
megemlékezések és közbenjárások részeiként, mind az 
alapítási elbeszélés előtt, mind pedig utána, egyfajta keretes 
szerkezetet formálva ez által.  
A Boldogságos Szűz Máriát minden kánon név szerint 
említi, és ott vannak vele együtt az apostolok, mártírok és a 
többi szentek is. Az ő említésük egy gyönyörű valóságot 
juttat kifejezésre, mégpedig az Egyház egységét. Az 
Egyház közössége nem csak a „látható” tagokból áll (zarán-
dok Egyház), hanem ide tartoznak, és egy misztikus testet 
alkotnak velünk a szentek (megdicsőült Egyház), és a földi 
életüket már befejezett és ideig tartó büntetésüket töltő, 
tisztítótűzben szenvedő lelkek is (tisztuló Egyház). Így 
alkotunk mindnyájan egy egységet, melyet az egység szent-
ségének, az Eucharisztiának a liturgiája az egyházi 
hierarchia és a nép, a szentek és az elhunytak név szerinti 
vagy általános említésével fejez ki. A szentek felsorolása 
tehát először is kifejezi az egész egyház egységét és a 
különböző létállapotban lévő tagok élő lelki kapcsolatát, 
mely az egymásért való imádságban, közbenjárásban válik 
gyümölcsözővé. Ez az egység nemcsak megjelenik a ká-
nonban, hanem ki is fejezi a mi vágyunkat, hogy igenis, a 
szentek társaságához akarunk tartozni, van célja földi 
életünknek.  
A szentként tisztelt elődök név szerinti említése a liturgia 
egy másik nagyon fontos valóságára is ráirányítja a 
figyelmünket, mégpedig, hogy az az egész Egyháznak az 

Isten-tiszteleti cselekménye, ahol a szentek és angyalok is 
jelen vannak és imádják az Istent. A liturgiában az örök 
mennyei liturgiát elővételezzük, kilépve mintegy a tér és 
idő dimenziójából. A szentek jelenlétére hívja fel a figyel-
met nevük említése. Mindegyiküket persze lehetetlen lenne 
néven szólítani, de az a néhány azért áll itt az Eucharisz-
tikus imában, hogy tudatosítsa bennünk mindnyájuk jelen-
létét. A kopt liturgiában például az oltár körül álló papok 
külön helyet hagynak ki az angyaloknak, hogy el ne veszít-
sék érzéküket a szent liturgia kozmikus volta iránt. Ugyan-
ezért énekeljük az Eucharisztikus ima elején a „Szent 
vagy”-ot az „összes angyalokkal és szentekkel együtt”, ami 
nem más, mint Izajás látomásából a szeráfok éneke, és 
ugyanezért imádkozza a pap a Római kánon második 
Lélek-hívásában, hogy „szent angyalod vigye áldozatunkat 
mennyei oltárodra, Isteni fölséged színe elé”. A liturgia 
tehát nemcsak jelzi az Egyház ezen titokzatos egységét, 
hanem hatékony módon meg is valósítja azt.  
Nézzük tehát, kiket is említ a Római kánon név szerint! 
Mindenek előtt a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen 
Szűz Máriát, az egyház Anyját, előképét és testi-lelki 
mennybevételével reményét, úti céljának megmutatóját, 
akinek elsőségére, úgy gondolom, nem kell kitérnem. 1962 
óta Őutána említjük Szent Józsefet, Mária jegyesét, aki a 
Szent Család fejeként az Egyház nagy családjának is 
legfőbb patrónusa. Ezután a tizenkét apostolt (Iskarióti 
Júdás helyett Pált sorolva a tizenkettő közé) sorolja fel a 
kánon, akik az Egyház szikla alapjai. Nekik köszönhető, 
hogy az Evangélium eljutott a pogány népekhez és az 
egyház nem maradt egy zsidó szekta. Ők is jól ismert 
szentek, akikről egyenként nem kívánok most szólni. 
Fontos azonban megjegyezni, hogy az apostolok említése 
az Egyház egy lényegi tulajdonságát is kifejezi, mégpedig 
annak apostoliságát, amit a Hitvallásban is megvallunk, 
vagyis, hogy az apostolok alapján állva, az apostolok által 
ránk hagyományozott hitet vallva és hirdetve, megvan 
hierarchiájában az az apostoli folytonosság, ami az érvé-
nyes Eucharisztia és papság feltétele (vagyis, hogy minden 
pap és püspök fölszenteltsége visszavezethető családfa-
szerűen egy-egy apostolra).  
A tizenkét apostol után újabb tizenkét vértanú következik. 
A tizenkettes szám sem véletlen. Egyrészt az apostolok 
fontosságát emeli ki, hogy a vértanúk száma nem haladja 
meg az övéket, ugyanakkor a keresztény számszimbo-
likában a tizenkettes szám a teljességet is jelöli. Utal az 
Egyház egységére, mely a világ négy égtáján a Szent-
háromságos hitben egyesíti a híveket. Utalva a Jelenések 
könyvének 21. fejezetére, a mennyei Jeruzsálemet, vagyis a 
Krisztus második eljövetelével teljességét elérő Egyházat is 
megjeleníti, amelynek „széles, magas fala volt, rajta 
tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. Nevek voltak 
rájuk írva, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a nevei. 
Keleten három kapu, északon három kapu, délen három 
kapu és nyugaton három kapu. A város falának tizenkét 
alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét 
neve.” (Jel 21,12-14).  
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A tizenkét vértanú közül az első öt pápa. Elsőként a Szent 
Pétert követő első három pápa áll a sorban. Linusz követte 
a hagyomány szerint Péter apostolt a római székben (67-
76). Őt Péter apostol térítette meg a keresztény hitre, és 
megkeresztelkedve az Apostolfejedelem egyik legfőbb 
segédje lett. Több mint valószínű, hogy Pál őt említi 
Timóteushoz írt levelében (2Tim 4,21). Szent Iréneusz 
szerint maga Szent Pál szentelte őt püspökké. Második 
helyen a római születésű Klétusz áll, a 3. pápa (76-88), akit 
a hagyomány szerint még Szent Péter szentelt pappá. 
Kelemen, a sorban következő harmadik egyben Péter 
apostol harmadik utódja (88-97), aki Iréneusz szerint 
személyesen ismerte Pétert, sőt Tertulliánusz tanúsága 

szerint Ő maga szentelte fel. Az apostoli atyák közt tartjuk 
számon ránk maradt levele miatt, melyet a Korinthusi 
Egyháznak írt. Őket követi Szixtus pápa. Ezen a néven két 
pápa is regnált az ókeresztény korban, a kommentárok 
azonban azt feltételezik, hogy ez a név itt II. Szixtuszt 
(257-258) jelöli, akinek tisztelete sokkal nagyobb volt 
Rómában. Ő volt az, akit a Valerianus-féle keresztény-
üldözés alatt diakónusaival kivégeztek, mert rajtakapták 
misézés közben, Szent Ciprián szerint, a Kallixtusz 
katakombában. A később említett Lőrinc is az ő diakónusa 
volt. Végül Kornél (251-253) zárja a pápák sorát, aki a 
Decius-féle üldözés alatt nyerte el a vértanúság koronáját. 
A pápákat egy püspök és egy diakónus követi a sorban. 
Ciprián, Karthágó püspöke a következő, aki ugyanazon a 
napon – igaz, nyolc év különbséggel – szenvedett vértanú 
halált, mint Kornél, akit nagyon nagyra becsült. Ünnepük 
egy napra került a római egyházban és neveik szinte 
összeforrtak a hagyományban. Az őt követő Lőrinc vértanú 
diakónus volt, aki II. Szixtusz szerpapjaként adta életét 
hitéért, csupán néhány nappal a pápa halála után. Ő volt az, 
aki a szegényekben rámutatott az Egyház igazi kincseire. 
Roston sütve végezték ki. 
Végül öt laikus Krisztus-hívőt sorol fel a kánon az 
átváltoztatás előtt. Közülük első Krizogonusz, aki a később 
említett Szent Anasztázia tanítója és lelki vezetője volt. 
Diocletianus alatt szenvedett vértanúságot (304), hamar 

templomot emeltek tiszteletére a római Trasteverén. János 
és Pál előkelő római testvérpár voltak, akik Juliánusz 
aposztata idején lettek mártírok (4. század közepe). Haláluk 
után nem sokkal templomot emeltek tiszteletükre. A listát 
záró Kozma és Damján szintén testvérek voltak, és 
orvoslással foglalkoztak. A szíriai Círusból származtak és 
itt is végezték ki őket Diocletianus alatt, 303-ban. Tisztele-
tük keletről terjedt át a nyugati egyházba. 
Az apostolok után csak vértanú szenteket említ a kánon, 
mind az átváltoztatás előtt, mind pedig majd utána, így itt 
fontos megjegyezni, hogy ez sem véletlen, hanem inkább 
„méltó és igazságos”. A vértanú szentek felsorolása először 
is Krisztus keresztáldozatára irányítja a figyelmet, mely a 

szentmisében valóságosan 
megjelenik. Ennek az áldozat-
nak erejéből merítettek a fel-
sorolt szentek és névtelenségbe 
burkolózó társaik ahhoz, hogy 
vérük ontásáig hűek maradja-
nak hitükhöz. Krisztus szenve-
déséhez kapcsolva és az Egy-
házért felajánlva nyert értelmet 
az a sok szenvedés. Számunkra 
pedig Krisztus keresztáldoza-
tának mintegy időbeni folytatá-
saként jelenik meg a vértanúk 
hősies életadása, mely arra 
buzdít minket, hogy mi, akik 
magunkhoz vesszük Krisztus 
Testét és Vérét, az ő emlékeze-
tére cselekedjünk is úgy, amire 
ebben a Szentségben nekünk 
példát hagyott, vagyis hogy 
úgy szeressük egymást, hogy 
bármikor készek legyünk éle-

tünket is odaadni a másikért.  
A vértanúk arra is emlékeztetnek, hogy nekünk, akik az ő 
társaságukba és dicsőségükbe vágyunk, Krisztus nyomdo-
kain járva, hitünkben állhatatosan megmaradva sok 
szenvedést kell elszenvednünk itt a földön, készen állva 
akár a vértanúságra is, melyben ezen szentek példaként 
állnak előttünk. 
A kánon átváltoztatás utáni részében, miután a pap imádko-
zott az elhunytakért, saját maga és a nép felé fordul, akinek 
nevében imádságait most az Atyához intézi, Krisztus által, 
a Szentlélekben. Bűnös voltunk tudatában könyörög irga-
lomért, hogy mi is eljuthassunk a szentek társaságába. Itt 
nevez meg ismét néhány szentet, szám szerint tizenötöt, 
nyolc férfit és hét nőt. Alázattal ejtjük ki nevüket saját bű-
nösségünk tudatában, de nemcsak azért, mert közéjük 
vágyakozunk, hanem mert reméljük az ő közbenjárásukat 
is, hiszen a mi elégtételeink sokszor tökéletlenek és elég-
telenek. 
Mielőtt azonban rátérnénk e második listára, fontos egy kis 
kitérőt tenni és megjegyezni, hogy a két felsorolás között, 
mikor az átváltoztatás után a pap azért imádkozik, hogy a 
Mennyei Atya fogadja el most bemutatott áldozatunkat, 
szintén megnevez három ószövetségi alakot, történetesen 
Ábelt, Ábrahámot és Melkizedeket. Bennük az a közös, 
hogy mindhárman Istennek kedves áldozatot mutattak be 
(Ter 4,4; 14,18-20; 22,1-19). Fontos az ő áldozatuk azért is, 
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Források: 
Jeremy Driscoll OSB: What happens at Mass (magyarul is megjelent Ez történik a misén címmel a Bencés Kiadónál) 
J.A. Jungmann: A szentmise 

Várnagy Antal: Liturgika 

Diós István: Szentek élete 

Jay Finelly: Saints of the Roman Canon (http://www.ipadre.net/2012/10/saints-of-the-roman-canon/) 
Shawn Tribe: Saints of the Roman Canon - Part 1: The Communicantes (http://www.newliturgicalmovement.org/2009/08/saints-of-
roman-canon-part-1.html#.Ug00aGz-nDd) 
Shawn Tribe: Saints of the Roman Canon - Part 2: The Nobis Quoque (http://www.newliturgicalmovement.org/2011/08/saints-of-roman-
canon-part-2-nobis.html) 
Nicholas Gihr: The Saints of The Canon Of The Mass (http://www.sanctamissa.org/en/spirituality/saints-in-the-roman-canon.pdf) 

mert a keresztény teológiában mindhárman Jézus Krisztus 
előképei. Ha az előképek áldozatát Isten kedvesen fogadta, 
mennyivel ne fogadná kedvesebben Egyszülött Fia engesz-
telő áldozatát, melyet a kereszten értünk bemutatott, és 
amelyet mi most vértelenül mutatunk be az oltáron, Fő és 
tagok együtt, egy misztikus testként! 
A második felsorolásban tehát egyenlő arányban vannak 
férfi és női szentek, továbbá azt is fontos megállapítani, 
hogy ez a lista felvonultatja az életállapotoknak hét külön-
böző rendjét (a hetes teljességet kifejező szám lévén a 
számszimbolikában).  
Mindez azért fontos, mert itt az a gondolat jut kifejezésre, 
ami a középkorban teljesen feledésbe merült és csak a II. 
Vatikáni Zsinat elevenítette fel újra, történetesen, hogy az 
életszentségre mindnyájan egyformán meg vagyunk hívva, 
legyünk akár nők, akár férfiak, és éljünk bármilyen élet-
állapotban is. Különbség csak ezekben lehet, de nem a 
szentté válás lehetőségében. Nincsenek esélyesek és 
esélyesebbek, nincsenek első és másodrendű keresztények. 
Isten azt akarja, hogy mindenki ott váljon szentté, ahová 
állította az életben. 
Nézzük tehát, kik is ezek a szentek! A lista Jánossal 
kezdődik, aki a teológusok többsége szerint nem más, mint 
Keresztelő Szent János, aki Jézus Krisztus előfutáraként 
mindig is kiemelkedő tiszteletben részesült. Ő testesíti meg 
az ószövetségi prófétákat a sorban. Ő az, aki Jézusra mutat 
életével, szavaival és erőszakos halálával is. Fejereklyéjét 
Rómában őrzik. Őt követi István diakónus, akit az 
Apostolok Cselekedeteiből (6-7) jól ismerünk. István az 
Egyház első vértanúja, aki itt a diakónusok rendjét 
képviseli. Az ő testét is Rómába vitték a 6. században és 
nagy tisztelet övezi. Mátyás az apostolokat képviseli ebben 
a listában, hiszen Jézus mennybe menetele után őt 
választották Júdás helyébe. Fejét Szűz Mária római 
főtemplomában őrzik. Barnabás levita volt, és a zsidó 
hitből tért meg, valószínűleg a hetvenkét tanítvány egyike, 
akit Pállal együtt szenteltek fel és társa is volt egyik térítő 
útján. Habár a szó szoros értelmében nem tartozik az 
apostolok közé, mégis apostolként tiszteli az Egyház 
kezdettől fogva. Antióchia püspöke volt, hirdette az Igét 
Cipruson és lehetséges, hogy Észak-Itáliában is. Őutánuk 
az apostolutódok, vagyis az egyházi hierarchia képviselői 
következnek. Ignác Antióchia püspöke volt, aki a 2. század 
elején Rómában halt vértanú halált. Az Apostoli atyák közé 
soroljuk, ránk maradt hét levele az ókeresztény irodalom 
értékes gyöngyszemei. A hagyomány szerint azok közt a 
gyermekek közt volt, akikre Jézus rátette a kezét, mikor azt 
mondta „Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek!” 
(vö. Mk 10,13-16). A Sándor név itt valószínűleg I. Sándor 
pápára (109-116?) utal, aki Péter apostol ötödik utódja volt, 
és rengeteg embert térített a keresztény hitre Rómában. 
Marcelin és Péter a Római Egyház papjai és exorcistái 

voltak, akik ott is szenvedtek vértanúhalált a 4. század 
elején. Felicitásszal és Perpétuával elkezdődik a női 
szentek sora. Két fiatalasszonyról van szó, akik a házasokat 
jelenítik meg a felsorolásban. Ők Karthágóban szenvedtek 
vértanúhalált a 3. század elején, Severus császár keresz-
tényüldözése alatt. A következő négy szent a szüzek rendjét 
képviseli. Ágota a keresztény ókor leghíresebb szentjei 
közé tartozik. Szicíliai származású volt és a 3. század 
közepén, Decius császár uralma alatt lett Krisztus 
vértanúja. Halála előtt alaposan megkínozták, melleit 
levágták, ezért ábrázolják kezében tálcával, rajta melleit 
tartva. Lúcia siracuzai származású vértanú szűz volt, aki a 
4. század elején halt meg. Lúcia és Ágota személye közt 
szoros kapcsolat van, habár nem egy időben éltek. 
Tiszteletük is együtt terjedt el. Ennek az az oka, hogy 
amikor Lúcia édesanyja beteg lett, elzarándokolt Ágota 
sírjához és kérte a szent közbenjárását anyja gyógyulásáért, 
amit meg is kapott. Sőt, extázisba esett és látomásban meg 
is jelent neki Ágota. Innentől kezdve eladta ékszereit, 
megőrizte szüzességét és sok szegényen segített. Ágnes 
római vértanú szűz volt, aki a 4. század elején, fiatalon adta 
életét isteni Jegyeséért. Az ő ünnepén áldja meg a pápa a 
bárányokat, amelyeknek gyapjából szövik azokat a 
palliumokat, amiket Péter és Pál ünnepén átad az újonnan 
kinevezett érsek-metropolitáknak. Cecília a jól ismert szen-
tek közé tartozik ma is. Nemes származású római leány 
volt, aki szüzességi fogadalmat tett. A vértanúság és 
szüzesség kettős koronáját a 3. század közepén nyerte el. A 
Segítő Szentek között és a szent zene védőszentjeként tisz-
teljük őt. Végül a szintén római származású Anasztázia 
zárja a sort, aki az özvegyeket képviseli. Rengeteget szen-
vedett pogány férjétől, majd megözvegyülve a szeretet és 
irgalmasság cselekedeteinek szentelte életét. Halálát a 4. 
század elején, Diocletianus császár uralma alatt lelte.  
Végül érdemes felfigyelni arra, hogy ezek a szentek, akik a 
4. század végétől már nagy többségben jelen vannak a 
Római kánonban, Mária, József és az apostolok mellett, 
mind római kötődésűek. Akár úgy, hogy ők maguk voltak 
rómaiak, és ott nyerték el a vértanú pálmát, akár úgy, hogy 
tiszteletük széles körben elterjedt volt a Római Egyházban. 
Nem véletlen tehát, hogy pont Ők szerepelnek a Római 
kánonban, vagy megfordítva a logikát, hogy éppen 
rómainak nevezzük ezt az Eucharisztikus imát. A Római 
kánon mai imádkozása így arra is emlékeztet minket, hogy 
római katolikusok vagyunk. E tiszteletre méltó szenteket 
felsorolva Rómával való egységünket és a pápához való 
hűségünket is megvalljuk a szentmisén. 
Remélem, ezen kis írással segítettem abban, hogy jobban 
értékeljük ezt a „névsorolvasást” a szentmisében, tudjunk 
kire gondolni, amikor ezt a sok nevet halljuk. Azt azonban 
nem tudom garantálni, hogy ezután már soha nem fog 
unalmasnak hatni a szentek ezen hosszú sora… 
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Ezotéria – kereszténység 
7. rész 

 

Mágia 1. 
 

„Szeretné tudni, mit tartogat az ön számára a jövő? Akar 

hatalmat gyakorolni valaki felett – ártani egy ellenségnek, 

meggyógyítani egy barátot, vagy elintézni, hogy egy 

bizonyos személy szerelmes legyen önbe? Szeretné felvenni 

a kapcsolatot a láthatatlan világgal, szeretne teljesen ép és 

egészséges lenni?” – Amennyiben ezeket a dolgokat ígérik 
önnek – az utcán, az újságban vagy az interneten –, biztos 
lehet abban, hogy a New Age praktikáival van dolga. A 
New Age nem egy szervezett mozgalom, nem is össze-
esküvés-elmélet, hanem egy új, ismert kultúra, amelynek 
segítségével az emberek megnyílnak a spirituális dolgok 
felé, s amelyben minden megtalálható. A New Age a 
pogány szokásokig és régi, az egyház által elítélt eretnek-
ségekig nyúlik vissza.  
 

Mi viszont Jézus Krisztust hirdetjük és egyedül Őt akarjuk 
követni. Egyedül Reá bízzuk a jövőnket. Neki akarunk 
szolgálni, Őt akarjuk imádni. Ezért még a látszatát is el 
akarjuk kerülni annak, hogy más hatalmakkal paktálunk, 
ezért nem óhajtunk a jóslás valamilyen formája által 
bepillantást nyernünk a jövőnkbe – mindent Megváltónktól 
várunk és remélünk. Ezért, minden, ami arra ösztönöz, 
hogy fürkésszük a jövőnket, minden, ami erőt vagy „gyó-

gyító energiát” ígér más forrásból, mint Jézus Krisztus, 
nem más, mint az Úr Jézus elárulása, bálványimádás. 
 

De hogyan is alakultak ki az okkultizmus mai formái, miért 
ilyen „népszerű” manapság a mágia? 
„A hagyományos, vidékies, még az iparosodás előtti 
vonásokat viselő okkultizmus már régóta olyan okkult 
formákon át indult növekedésnek, amelyek „tudományos” 
köntöst öltöttek. Ez a pszeudo-pszichológia (olyan ál-
pszichológia, amely a pszichológia eszközeivel megté-
veszti az embert) és az ezoterikus elemek keveréke. Okkul-
tisták, mágusok, hamis próféták, csalók csapják be „rajon-
góikat”, nagy pénzekért árulják „kinyilatkoztatásaikat”, és 
„okkult tudományaikat”. Elképesztően primitív életminták 
ezek. Ebben az a legrosszabb, hogy az igazi hitet szorítják 
ki, és a helyére a babona lép. Ezek az emberek elhitetik, 
hogy olyan titkos erőkkel rendelkeznek, amelyekkel meg-
oldhatók az élet problémái: a betegek meggyógyíthatók. 
Gazdagságot ígérnek, és azt állítják, hogy az átkokat és a 
rossz kívánságokat képesek hatástalanítani. Újsághirdeté-
seken és tévéreklámokon keresztül kínálják „szolgál-
tatásaikat”. Manapság szabályos „okkult iparról” beszél-
hetünk. 

 

Ennek a tendenciának az okai: 
- Vágy a biztonságos életre (biztosítási őrület minden eshetőségre). 
- Az ember meg akar szabadulni a fájdalomtól és a szenvedéstől. Le akarja küzdeni a félelmét a haláltól. 
- Összeomlottak a hagyományos ideológiák és a haladásba vetett hit: Jövőnkre új perspektívákat kell 

találnunk. Ez az előre gondoskodás; hogy legyőzzük a páni félelmet és a szorongásokat. 
- A keresztények között is növekedik a vágyakozás „a csodálatos, a szokatlan dolgokra”. Sokszor 

kritikátlanul és hiszékenyen fogadnak el és karolnak fel jelenéseket és magánkinyilatkoztatásokat. 
 
A LEGFŐBB OK: az evangelizálás hiánya. Az ember már nem ismeri azt a segítséget, amit Isten ajánl fel, és beleesik a 
hamis segítségek csapdájába. Kritikus ítélőképesség hiányában mindenféle olcsó vallási színezetű pótlékot elfogad. 
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Sajnos manapság a New Age mágikus praktikáiból nagy a 
kínálat, és nem vesszük észre, hogy milyen alattomos 
manipulációval is van dolgunk. Ennek következtében so-
kan, bár ártatlanul, szorongattatásba kerülnek. Ezért a ke-
resztény ember számára elfogadhatatlan a New Age. 
 

De mi a mágia? A kulcsszó a manipuláció. 
Mind a hit, mind a mágia kapcsolatban áll valamilyen 
numinózummal, vallási értékkel. A keresztény hívő számá-
ra a szentség kizárólagos forrása a háromszemélyű Isten, az 
egyetlen, transzcendens és abszolút szentség, Ábrahám, 
Izsák és Jákob Istene, aki Jézus Krisztusban, az örök 
Igében nyilvánítja ki magát. Minden szakralitásban, min-
den vallási jellegben az Ő egyedülálló szentsége tükröző-
dik. Ő pedig nem manipulálható, hanem feltétlen odaadást 
kíván tőlünk, teremtményeitől. Ezért a hittel mondott ima 
(történjék szavakkal vagy szimbolikus tárgyak használa-
tával) nem jelentheti azt, hogy Istent kellő eszközökkel 
rábírjuk akaratunk teljesítésére. Akik így fogják fel a kérő 
imát, örökké panaszkodni fognak, hogy Isten nem hallgatja 
meg őket.  
A keresztény ima azt jelenti, hogy ráállunk Isten hullám-
hosszára, hogy imáinkon keresztül megtehesse azt, amire 
készül: imádságunk nem teszi Istent a mi eszközünkké, 
hanem bennünket tesz Isten eszközeivé. 
A mágia éppen megfordítva, manipulálni akarja a vallási 
értéket, a numinózumot, ezért a mágia bűn Isten szentsége 

előtt, mert a vallási értékből hamis képet forgat ki. A mágia 
egyik alapokmánya a Tabula Smaragdina szerint: „Ami 
fent van, az megfelel annak, ami lent van.” A vallási érté-
ket a „lenti értékek” sémájára kell elképzelni, ez teszi 
lehetővé a varázslatot. 
„A félreértések elkerülése végett elmondjuk: nem a 
cirkuszi, színpadi bűvészmutatványokról  és azok végzőiről 
beszélünk ebben a fejezetben. Azoknak a trükköknek u-
gyanis józan ésszel felfogható és sokszor igen nyilvánvaló 
magyarázata van. A bűvészek többsége magát előadó-
művésznek tartja, akinek értelemszerűen vannak szakmai 
titkai, de ezeket megfelelő körben és ellenszolgáltatásért 
hajlandó felfedni. (A bűvészek részben trükkjeik pénzért 
való árusításából élnek.)  
Más csoportot képeznek azok az emberek, akik a bűvész-
mutatványaikkal becsapják a nézőket, azaz azt állítják, 
hogy valóban természetfeletti képességeik vannak, és 
ennek megfelelő hangulatú és jellegű mutatványokkal 
dolgoznak. Ők is jelentenek kisebb veszélyt, mivel az 
okkult légkör  terjedését mozdítják elő. Sajnos, ilyen „bű-
vészből” is akad jónéhány. Ez a fejezet azonban a „mágia” 
és „varázslás” szavak eredeti értelméről szól, nem a 
bűvészekről és nem is azokról az emberekről, akik csak 
trükkökkel próbálják természetfeletti képességeik látszatát 
kelteni.” 

 

Nézzük hát, mi a különbség az „ártatlan csalások”, és a fehér ill. a fekete mágia közt! 
a. Világos, hogy a bűvészek semmiképp sem tartoznak ide, amennyiben semmiféle rossz eszközt nem 

alkalmaznak, és semmiféle rossz célt sem tűznek ki. 
b. A fehér mágia kétséges illetve rossz eszközökkel akar jó célt elérni. A kérdéses illetve rossz eszközök például 

a talizmán, az amulett, a kabalák, a kártyavetés, ha okkult erőket vagy emberfeletti erőket vonnak be. 
c. A fekete mágia közvetlenül vagy közvetve démoni erőket kíván bevonni, vagy legalábbis szándékában áll, 

hogy démoni befolyás alatt cselekedjen. Célja, hogy valakinek vagy valaminek ártson, betegséget, 
szerencsétlenséget vagy halált okozzon. A fekete mágiával foglalkozók a maguk előnyére akarják a dolgok 
menetét megváltoztatni, miközben dicsőségre, gazdagságra és hatalomra törekszenek. 

 

Fekete mágiának nevezzük ezeket az eljárásokat, mert okkult eszközökkel rossz célokat szeretnének elérni. Bálvány-
imádással állunk szemben, egy olyan hamis kultusszal, ami követőit a sátán szolgáivá teszi. Széles skáláját alkalmazzák az 
ezoterikus, sátánista rítusoknak. Legmagasabb foka a „fekete mise”. A fekete mágia művelői a „hazugság atyjának” Jn 
8,44) befolyása alatt cselekszenek, aki „mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el” (1 Pt 5,8). 
 

Gál Péter atya szerint a mágiának a következő indítékai vannak: 
- Autoszuggesztió, harag, neurózisok 
- „Védekező” reakció Isten gondviselésével szemben 
- Hatalomvágy: olyannak lenni, mint Isten, mint egy ősrégi, „archetipikus álom” 

 

Azért, ha belegondolunk, nagy a kísértés. Először csak úgy 
tűnik ill. tüntetik fel, mintha saját, rejtetten meglévő 
képességeinket jobban kihasználnánk, aztán már többre 
vágyunk a természetes adottságoknál…Végül is uralni 
akarunk mindent – mintha ez lenne a biztosítéka a világ 
boldogabb folyásának. Ehhez az „uralomhoz” persze furcsa 
erőket is mozgósítanánk, amelyeket nem is igen ismerünk 
– uralni meg végképp nem tudunk. Az ilyesfajta varázs-
lások legnagyobb illúziója, hogy majd mi – gyenge 
emberek – akár magát a sátánt is „jó ügy” szolgálatába 
állítjuk… de ez így nem megy! Nem a farok fogja csóválni 
a kutyát. És ha „ismeretlen erőkkel” próbálnánk kapcsola-
tot létesíteni, azt se feledjük, hogy a sátán, a valamikori 
főangyal, kiváló szellem volt és ezt a tulajdonságát Isten 
nem vette el. Gyakran okosabb nálunk – és nagyon „agya-
fúrt”! (Ahogy Pietrelcínai Pió atya is fogalmazott – hát ő 

aztán találkozott vele, ha akarta, ha nem.) Azok a székely 
mesék, amelyek a gonoszt egy könnyen becsapható, 
butuska ördögöcskének ábrázolják, sajnos itt nem működ-
nek. 
Az egyház tanítja a gonosz lelkek (más néven démonok 
vagy bukott angyalok) létezését. Ezek a lelkek kiválthatnak 
kedvetlenséget, elbátortalanodást, depressziót is, vagy 
elkalandozást ima közben, és más kísértéseket is okozhat-
nak, és napjainkban is nagyon aktívak. Ha szándékosan – 
még ha gyógyulás vagy más „jó cél” érdekében is – más 
szellemi hatalomhoz fordulunk, mint az Atyaisten, Jézus  
 
Krisztus vagy a Szentlélek, kitesszük magunkat annak a 
veszélynek, hogy a gonosz lelkek ártsanak nekünk.  
„De mit tudunk a gonosz lelkekről?” – teszi föl a kérdést a 
Nők Lapja magazin újságírója is Horváth Pál vallástörté-
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nésznek. Szerinte: „ma valóban hallgatás övezi a gonosz 
személyes létezését. Dogmatikai tanítás” – folytatja a 
professzor – „hogy a gonosz nem más, mint személyes 
valóság, egy rendkívüli entitás. Hogy miért övezi homály a 
gonosz létezését és természetét, sok esetben még vallásos 
emberek körében is, ugyanakkor miért van sosem látott 
kultusza az ördögnek, annak több oka is van. „Az ördög, 
ahogy a Szentírás nevezi: „a hazugság atyja”, ezért ő maga 
is hazugságok mögé bújik el, mivel a hazugság a termé-
szete, képes elhitetni, hogy nincs, de azt is el tudja érni, 
hogy kultuszt csináljanak belőle és az „akcióiból”. Az 
ördög diadala, amikor meggyőz minket arról, hogy nem 
létezik örök kárhozat, s így aztán korlátlanul működhet.” 
Szent Fausztina nővér is azt írta a Naplóban, hogy a pokol-
ban szenvedő lelkek többsége nem hitt a pokol létezésében.  
Tehát a Biblia szerint az ördög szellemi létező, bukott 
angyal. Isten elleni lázadása tette őt bukottá, mert visszaélt 

azzal a szabadsággal, amit Istentől kapott. A gonosz leg-
főbb szándéka nem más, mint hogy az embert letérítse az 
üdvösség útjáról. Az Evangéliumok szerint Jézus egész 
küldetése nagyon tudatosan irányult a gonosz ellen és ez a 
küzdelem Jézus teljes győzelmével végződött: „Azért jelent 
meg az Isten Fia, hogy a sátán művét romba döntse.” (1 Jn 
3,8)  
Az egész Újszövetség azt mutatja, hogy Jézus elsősorban 
nem tanító volt (bár Ő egy rendkívüli tanító is volt), hanem 
a fő titulusa szerint Ő Megmentő, Megváltó. Ez a cím azt 
jelenti, hogy Ő ténylegesen megment bennünket, kiment 
egy valós veszélyből, valami rossz dologból. Isten és a go-
nosz (lélek) nem egyenrangú felek, nem ellenpontjai egy-
másnak, hiszen a gonosz is csak egy angyal, maga is 
teremtmény.  

 

Térjünk vissza a mágia fajtáihoz. Számos „eljárás” létezik, íme egyfajta felosztás: 
 

- Utánozó, majmoló mágia: a hasonló hasonlót eredményez. Víz kiöntése esőt idéz elő. Egy bábú szemét tűvel 
átszúrni vakságot okoz. Egy bábú felnyársalásának az a célja, hogy egy ember halálát idézze elő. 

- Kontaktmágia (mágia érintéssel): áldás vagy átok érintéssel átvihető. Bizonyos dolgoknak védelmező erőt 
tulajdonítanak: „Tocca ferro - gettare del sale”...! 

- Varázsló mágia: ennél a varázsigéknek és a szimbolikus cselekedeteknek tulajdonítanak különleges erőt. 
 

Bármennyire különálló is az okkultizmus és a vallás, mégis felfedezhetők közös vonások bennük, akár ha a keresztények 
életében is: 
 

• Közös az a kívánság, hogy olyan valamit kapjak, amivel még nem rendelkezem. 
• Közös az életért való aggódás. Segítséget várón tekintenek körül, hogy erők és hatalmasságok álljanak 

szolgálatukra.  
• Közös az élet és a szertartás szétválasztása. A mágikus szertartásoknak közvetlen hatóerőket tulajdonítanak, 

hasonlóan a keresztény szertartásokat is igen könnyen „mágikus erővel” ruházzák fel. Ez érvényes a szentségekre 
és a szentelményekre is. 

 

Lényeges különbség a mágia és a vallás között leginkább a 
transzcendencia felfogásában ismerhető fel. A vallás a 
transzcendencián mindig az Istennel és az Ő tevékeny-
ségével való közvetlen kapcsolatot érti. E nélkül a kap-
csolat nélkül semmiféle vallási tapasztalat nem jöhet létre. 
A mágia inkább dualista világképben gondolkodik. Isten 
mellett léteznek vele egyenrangú okkult hatalmak, amelyek 
az ember életét befolyásolják. Az okkultisták közvetlen 
befolyást képesek gyakorolni a világra, és ki is tűzik cél-
ként az ennek megfelelő hatások elérését. A mágia nem 
hagy érvényesülni maga felett semmiféle hatalmat. Az 
okkultisták azt gondolják, hogy szellemeket és démonokat 
képesek befolyásolni és szolgálatukba állítani. 
Az, aki okkultistához fordul, az nem bízik Isten gond-
viselésében, hanem okkult, személytelen, emberfeletti, föl-
döntúli erőkhöz fordul. 
 

A mágia és a varázslás valamennyi fajtája, melyekkel az 
emberek úgy tesznek, mintha hatalmuk lenne az okkult 
hatalmak fölött, mintha szolgálatukra tudnák kényszeríteni 
őket, és természetfölötti hatalomhoz jutnának általa fele-
barátjuk fölött – még ha az egészségét akarnák is vissza-
adni – súlyosan ellenkezik a vallásosság erényével. 

(KEK2117) Nem vitás tehát, hogy a mágia és a keresztény 
hit két ellentétes út. Van azonban egy további különbség is 
a két út között: különböző az értelemhez való viszonyu-
lásuk. A keresztény hit egy olyan igazság befogadása, 
amely fölötte áll az emberi értelemnek. Pusztán értelmünk 
eszközeivel nem tudjuk levezetni; csakhogy ugyanezekkel 
az eszközökkel nem tudjuk cáfolni sem. A ráció nem tudja 
bizonyítani a misztériumot, mert az magasabb nála. Nem 
tudja megdönteni sem, mert magasabb nála. A hit Isten 
ajándékaként kezeli a rációt, miközben Isten magasabb 
ajándékait is élvezi. 
A mágia viszont hátat fordít a rációnak. Egymással ellen-
tétes dolgokat tart igaznak, bizonyítás nélküli állításokat 
közöl, példának említem a babonás láncleveleket. Ha 
továbbküldöd, teljesül a kívánságod, ha nem küldöd to-
vább, baj ér. A legcsekélyebb utalás sincs arra nézve, hogy 
ezek az információk honnan származnak.  
Elutasításukhoz nincs is szükség keresztény hitre; elegendő 
a józan ész. 
„Élet és halál, jó és rossz van az ember előtt, s azt kapja, 
ami kedvére van.” (Sír 15, 18) 
 

Bánfalvi Bella és Tóth Marianna 
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SSzzeenntt  PPááll  aappoossttoollnnaakk    

aa  tteesssszzaalloonniikkiiaakkhhoozz  íírrtt  mmáássooddiikk  lleevveellee    
 
Kedves Olvasók!  
Krisztus fénye 2008 húsvéti számában írtam beszámolót az első Tesszalonikai 
levélről. Aki eltette azt a számot, vegye elő és nézze meg. Abban először is 
leírtam, hogy hol található Tesszalonika (a mai Szaloniki) Macedónia 
tartomány székhelye. Ide az Apostol Filippiből érkezett. Az első levélben Szent 
Pál kifejezi nagy örömét az ottani hívek buzgóságáért és a hitben való 
kitartásukért, valamint Krisztus második eljövetelének közelségéről tájékoztatja 
őket. A második tesszalonikai levél rövidebb, mint az első, mindössze három 
fejezetből áll.  
 

 

Mi a levél megírásának oka? Tesszalonikából az első 
levél elküldése után újabb hírek érkeznek: a fiatal egyház 
üldözése erősödött, de a hívek példás lelkierővel és állha-
tatos hittel helytálltak. Az üldözések hatására azonban a 
Krisztus második eljöveteléről szóló tanítást helytelen 
értelemben magyarázták, mintha Krisztus eljövetele már a 
küszöbön állna. Ennek a véleménynek a képviselői egy 
állítólagos jövendölésre, illetve az Apostoltól származó 
szóbeli vagy levélben történt kijelentésre hivatkoztak. (2 
Tessz. 2,2) Ez némelyeket belsőleg megzavart, másoknál 
pedig tétlenséget és állapotbeli kötelességeik elhanyago-
lását okozta. Ezért ír az Apostol egy újabb levelet a tesz-
szalonikai híveknek.  
Miről szól a levél? A levél első részében megcáfolja a 
Krisztus második eljövetelére vonatkozó téves tanítást (1-2 
fejezet). A második részben a tétlenségtől és a munka-
kerülő, rendetlen élettől óvja híveit (3. fejezet). 
Szent Pál mikor írta a levelet? Kr. után 50 és 52 között, 
Korintusból. 
A levél hitelessége Hogy valóban Szent Pál írta a levelet, 
arról az első apostoli atyák tanúskodnak, pl. Ireneusz, Ter-
tullián, Alexandriai Kelemen, és a Muratóri-töredék. 
 

Azért is aktuális ez a levél olvasása, mert egyrészt Szent 
István királyt ünnepeljük most. Az ő idejében az első ez-
redfordulón is világvégi hangulat volt Európában, Szent 
István mégis országot alapít, megalapozza a magyar nép-
nek a jövőjét, nem törődve az akkori hangulattal. Másrészt 
a második évezred fordulóján sok ígérgetés hangzott el a 
világ végének közeledtéről, különböző kis közösségek 
részéről. Mi Jézus tanításához igazítjuk gondolkozásunkat, 
aki azt mondta: nem tudjátok sem a napot, sem az órát, de 
még a mennybéli angyalok sem. 
A bölcs mondás szerint éljetek úgy, mintha sokáig élnétek, 
de ugyanakkor, éljetek úgy, mintha holnap meghalnátok. 
Legyetek mindig készen. 
Kiemelek néhány szép és jelentős idézetet a levélből: 
A szokásos köszöntés után ezt írja az Apostol: „Mindenkor 

hálaadással tartozunk értetek Istennek, testvérek, mégpedig 

méltán, mert hitetek nőttön-nő, és az egymás iránt való 

szeretet mindnyájatokban gyarapszik. Dicsekszünk is vele-

tek Isten egyházaiban: állhatatosságtokkal és hitetekkel, 

mellyel minden üldözést és zaklatást elviseltek.” (1,3-4) De 
jó lenne, ha a mi egyházi közősségünkről is elmondhatná 
Szent Pál apostol, hogy a hitben és a gyakorlati felebaráti 
szeretetben példamutatóan viselkedünk és élünk.  
Egy érdekes jövendölést ír Szent Pál a következő szakasz-
ban, amikor Krisztus második eljöveteléről beszél. „Testvé-

rek el ne veszítsétek józan eszeteket, és meg ne riasszon 

sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő 

beszéd vagy levél, mintha az Úr napja már a küszöbön áll-

na.” (2,1-2) 
Ezután írja: „Előbb be kell következni az elpártolásnak, el 

kell jönnie a bűn emberének,” – akit Szent János apostol 
Antikrisztusnak nevez. – „aki Isten fölé emelkedik, és mind 

a fölé, ami szent.” „Jöttét a sátán közreműködésével 

mindenféle feltűnő tett, szemfényvesztő jel, és hamis csoda 

kíséri, és mindenféle gonosz csábítás.” (2,3-10) 
A harmadik fejezetben imádságot kér az Apostol a hívek-
től, hogy munkájuk eredményes legyen. A levél utolsó 
szakaszában óv a tétlenségtől, a saját életére hivatkozik, 
hisz ő is, mint sátorkészítő dolgozott közöttük.  
„Testvérek imádkozzatok értünk, hogy az Úr igéje terjedjen 

és dicsőségre jusson, mint nálatok is.” 

„Urunk Jézus Krisztus nevében meghagyjuk nektek, hogy 

kerüljetek minden olyan testvért, aki rendetlen életet él, és 

nem követi a hagyományt, melyet tőlünk kapott. Tudjátok 

magatok is, hogyan kell minket követni. Hiszen nem élünk 

köztetek rendetlenül. Senki kenyerét ingyen nem ettük., 

hanem keserves fáradsággal, éjjel-nappal megdolgoztunk 

érte, hogy egyikteknek se legyünk terhére.” (3,1-8) 
„Amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki 

nem akar dolgozni, ne is egyék. Hallottuk ugyanis, hogy 

némelyek rendetlenül élnek, semmit sem dolgoznak, hanem 

haszontalanságra fecsérlik idejüket. Az ilyeneknek meg-

hagyjuk és buzdítjuk őket az Úr Jézus Krisztusban, hogy 

nyugodt munkával, keressék kenyerüket.” (3,10-12) 
A befejezésben hitelesíti a levelet, és elköszön tőlük. 
„Az Úr legyen mindnyájatokkal. Itt a sajátkezű köszön-

tésem, Pál. Minden levelet így írok alá, ez a kézírásom.  

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyája-

tokkal”(Amen) 

 
Kedves Olvasók!  

Az első évszázad keresztényeinek élet példájából merít-
sünk erőt és biztatást a mai időben a buzgó keresztény 
életre. Abban a korban sem volt könnyű kereszténynek 
lenni, ma sem.  Olvasgassuk hajnalonta vagy esténkért a 
Bibliát, Szent Pál leveleit, sok biztatást és lelki erőt merít-
hetünk belőlük. Eligazítást és buzdítást sugallnak számunk-
ra.  
Ezzel a levéllel befejeztem Szent Pál leveleinek és a katoli-
kus leveleknek az ismertetését. Talán még néhány rövid 
levél van hátra, amely már sok újabb gondolatat nem ad.  
Ha megvannak még a régi Krisztus Fénye újságok, vegyék 
elő, amikor egy-egy levelet olvasni kezdenek.  
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ÁÁlloommbbóóll  --  vvaallóóssáágg  
Manapság az ember bemegy az ingatlanközvetítőhöz, és 
a lakástól a házon át a telekig mindent megtalál, mi 
szem-szájnak ingere, – és amit elbír a pénztárcája. De 
miként lehetett ez vaj’h 300 esztendővel ezelőtt!? 
Megjelent a kisbíró, és közhírré tette a király leiratát? 
Mert azt még csak lehetett tudni, hogy a szomszéd 
településen van eladó viskó, de az akkori kor „polgára” 
messzebb aligha jutott. Mit lehetett tudni a 800-1000 
kilométerre fekvő területekről? Reklámfogások persze a 
kor szintjének megfelelően már akkor is léteztek, hiszen 
aki vállalta az utazást és a kies tájak benépesítését, az 
adókedvezményt kapott, vihette összes ingóságát, és 
persze kecsegtetve is volt, hogy jó minőségű föld várja 
új gazdáját a Duna közelében. A szállítás vízerővel 
történik, tehát pénzbe nem kerül, csak le kell csorogni a 
nagy folyón, aztán egy arra alkalmas helyen kikötni. A 
tutaj-szerű csónak szétbontásából máris meg van a 
házhoz való faáru, a jószág ellegelész, az első termésig 
pedig eltart a magtárban felhalmozott gabona. 
Kik voltak a bátor úttörők, akik szülőket, rokonságot és 
barátokat hátra hagyva álmaikat követve szerencsét 
próbáltak e kies vidéken? A mostanihoz hasonló nyári 
kánikulában érkeztek, vagy még tavasszal kötöttek ki a 
nagy mezőgazdasági munkák előtt, hogy őszre már 
legyen valamicske termés is!?  
A 15 éves háború és a Rákóczi szabadságharc következ-
tében hatalmas területek néptelenedtek el a XVII. 
században a mai Magyarország területén. Jól látszott ez 
a Habsburg udvarból is, no meg adót sem volt kitől be-
hajtani.  
Egy biztos, hogy  1711-től évtizedeken át tartott a be-
telepítés, melynek következtében a Duna hosszában több 
helyen jöttek létre sváb kolóniák, melyekről ma már 
Duna-menti svábok  gyűjtő néven beszélünk. 
Ezek között a németek között voltak azok a Baden-
Württenbergből, a mai Bajorországból és Ausztriából 
érkező ősök is, akik Taksonyt valamint a környező 
települések területét szemelték ki maguknak, és akiknek 
köszönhetően a ma élő utódok a Kárpát-medence e 
védett paradicsomába születtek. Álmodtak-e egykoron 
az ide érkezők arról, hogy évszázadok múltán miként is 
néz majd ki a Duna-mente, és hogy élnek majd itt a 
taksonyi svábok? Milyen lesz a valóság? Hogy tudnak 
sáfárkodni a majdani utódok abból a tudásból, hitből, 
kultúrából, melyet ők magukkal hoztak? Marad-e 
ezekből valami, vagy tán még hozzá is tudnak tenni? 
A Sommerfest idei két napos rendezvénye ezt a nagy 
eseményt járta körbe, első nap ünnepélyes, másnap 
ünneplő hangulatban. 
A betelepülés 300. évfordulójára emlékeztünk június 29-
én, szombaton a Fő téren. Az emlékezést az ünneplés 
követte, melyben fellépett a Taksonyi Sváb Tánccsoport, 
a Taksonyi Sváb Hagyományőrző Egyesület Fúvószene-
kara, a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesüle-
tének Rozmaring és Ifjúsági tánccsoportja, a Sváb Baráti 

Kör, a Taksonyi Kórusok Egyesülete, Solymosi Dávid és 
Tóth Ábris, valamint a Takser Spatzen zenekar. 
A délután fénypontja volt a betelepülésnek emléket állító 
mementó leleplezése, melyet a taksonyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetségének taksonyi csoportja állíttatott.  
Ahogy a KÉSZ és az N.N.Ö. ünnepre készült szóró-
lapjából az kiderült, a német nemzetiségű magyarok 
között olyan hírességek öregbítették a magyarság 
hírnevét, mint Erkel Ferenc, Gárdonyi Géza, Liszt 
Ferenc, Márai Sándor vagy éppen Munkácsy Mihály. Az 
ünnepi szónokok – Bálint Gyöngyi, Hufnagel Béla Attila 
és Kreisz László – is kiemelték, hogy az itt élő német 
ajkú magyarok mindig hazájuk hű állampolgárai voltak, 
úgy a ’48-as szabadságharcban, mint a két világháború-
ban, sokszor életüket áldozva Magyarországért. 
A felemelő pillanatokat vasárnap a sramli fesztivál tette 
teljessé, melyen négy zenekar húzta a talp alá valót az 
ünnepelni és táncolni vágyóknak. 
A Sommerfest eseményei hangulatilag már felvezették a 
Taksonyi Búcsút, mely ebben az esztendőben egy héttel 
korábban, Anna nap előtt került megrendezésre.  
Emberemlékezet óta nem történt még ilyen, most is 
alapos indoka volt a dolognak. Taksony egyik testvér-
települése a szlovákiai Vízkelet, ahol szintén Szent Anna 
a templom védőszentje, vagyis a búcsút is éppen akkor 
tartják, amikor mi. Az évek óta épülő kapcsolat eljutott 
arra a szintre, hogy a hivatalos ág mellett létrejöjjön az 
egyházi ág is, és a két település lelki vezetője is talál-
kozzon végre. Szlávik Antal atya és Láng András atya a 
katolikus egyház egyik kiemelt eseményét, a Búcsút 
tartották méltónak a kapcsolatfelvételre, ehhez azonban 
tavaly Vízkeleten, idén pedig nálunk kellett az eseményt 
egy héttel előbbre hozni. A szervezők ezúton is köszö-
netüket fejezik ki mindkét település lakosságának a 
megértésért és együttműködésért. 
A Búcsú is örökség, hiszen a katolikus hit – bár koráb-
ban is jelen volt a településen – az utóbbi évszázadokban 
erősödött meg, sokáig kizárólagosságot élvezve. 
Az előkészületek, a programok szervezése hónapokkal 
korábban elindult, de a helyszín felépítéséhez, a hinták 
elhelyezéséhez is napokra volt szükség.  
Szombaton a szlovákiai testvértelepülések delegá-
ciójának fogadásával indult a reggel, majd öregfiúk 
mérkőzésre került sor, és vendégeink András atya 
vezetésével megtekintették a tavaly felújított és újra 
felszentelt kápolnát, mely 250 éve áll Haraszti és Tak-
sony határában. 
Hagyományainknak megfelelően délután a Fő térről 
zenés felvonulás indult a Búcsú-térre, ahol a 2013. évi 
Taksonyi Búcsú ünnepélyes megnyitójára sor került. 
Elsőként a Taksonyi Sváb Hagyományőrző Egyesület 
Fúvószenekara adott koncertet, majd a polgármesteri 
üdvözletekre került sor. A házigazdák nevében Kreisz 
László polgármester köszöntötte a határon belülről és  
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kívülről érkezett ünneplőket, majd vendégeink: Nagy 
Pál, Vízkelet polgármestere, Mészáros Márta, a 
szlovákiai Taksony polgármestere, valamint a 
kistérségből meghívott Kiskunlacháza alpolgármestere, 
Dr. Fábián Miklós köszöntötte a Búcsú közönségét. 
A színpadi produkció kulturális seregszemlével folytató-
dott, melyben megcsodálhattuk a Babszem, a Pöttöm és 
az ifjúsági tánccsoport produkciója mellett a Kiskun 
Néptánc Együttes bemutatóját, valamint a Sváb Baráti 
Kör táncait. Az esti program hagyományosan a Heimat-
klang zenekar báljával zárult a Szent Anna téren.  
A kulturális bemutatót követően templomunkban 
Szlávik Antal vízkeleti plébános atya mutatta be az 
ünnepi búcsúi szentmisét, prédikációja megragadta a 
híveket. A ceremóniát követően a templomkertben 
emlékeztek az egybegyűltek a malenkij robotra elhurcolt 
és kitelepített svábokra, valamint a kommunizmus 
áldozataira. Az eseményt évek óta rendezi meg a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének taksonyi cso-
portja. Az idei alkalommal az ő elmúlt tíz esztendejükre 
emlékeztünk, valamint arra a Taksony arculatát meg-
határozó és az emberek lelkiségét is építő munkára, 
melynek köszönhetően felépült a templomkert, aminek 
mára minden egyes szegletében emlékhelyek és imád-
ságos helyek várják a megpihenni és lelkileg épülni 
vágyókat. Az elmúlt egy évtized felidézését követően az 

emlékezés virágait és koszorúit helyezték el a testvér-
települési delegációk képviselői, valamint a helyi civil 
szervezetek és egyesületek képviselői. 
A hívő emberek vasárnap és hétfőn is részt vehettek 
szentmisén, illetve hétfőn a református imaházban meg-
tartott hálaadó Isten-tiszteleten.  
A nap további része azonban a felhőtlen szórakozásé 
volt, a világi örömöknek hódolhattak mindazok, akik 
kilátogattak a Szent Anna térre.  
Az amatőr művészeti és sport csoportok bemutatója 
mellett Csocsesz és Aradszky László műsorára voltak 
kíváncsian a legtöbben, de mindenki örömmel táncolt a 
Mambo Combo tánczenéjére is. 
Az étel- és italkínálat minden igényt kielégített, Kátai 
Ferenc sörcsapjai és a Forrás Intézményüzemeltető sza-
kácsai nem sokat pihenhettek ezen a hosszú hétvégén. A 
hinták sokszor futottak megtelve, a vásári standok között 
pedig néha elférni sem lehetett. 
A legfontosabb talán az volt, hogy sok mosolygó, 
örömteli arc kavargott a tömegben, gyerekek és fel-
nőttek egyaránt, akik jól érezték magukat, és akik talán 
megvalósították mind azt, amit a 300 évvel ezelőtt ide 
érkező egykori ősök megálmodtak... 
Megőrizve őseink kultúráját, hagyományait, tudását és 
hitét, találkozzunk a jövő esztendőben is az Anna-napi 
búcsúban – Taksonyban. 

Ruff Béla 
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  máról, hagyományról 
                                            

                                           Interjú Érces Gergővel 
 

 

– Kedves Gergő, építészmérnök vagy, Taksonyban élsz. 

Krisztus fénye olvasói szakrális építészetről szóló sorozatod 

révén ismernek téged, amelynek 2008. Adventjétől eddig 15 

része jelent meg, mindnyájunk örömére. A hivatásról 

szeretnélek kérdezni, hitről és szolgálatról, hiszen tudom, 

hogy főállásban, mérnök-szakemberként a tűzoltóságnál, e-

mellett pedig építészmérnökként tevékenykedsz. Hogyan vá-

lasztottad a hivatásodat? 

– Kisgyermekkoromtól kezdve tudatosan készültem az 
építészmérnöki pályára. A szüleim mindketten építészek, és 
ez nyilvánvalóan befolyásolt. Korán egyértelmű volt számomra, hogy ezt a hivatást szeretném gyakorolni, bár nem 
kifejezetten az ő hatásukra választottam ezt az egyetemi kart. Ezt követően végeztem el a tűzvédelmi szakmérnöki 
kart. 

– A gimnáziumot hol jártad? 

– Pestszenterzsébeten jártam, a Kossuth Lajos Gimná-
ziumba. 

– Ezek szerint jól tudsz németül, hiszen ennek a gimná-

ziumnak hagyományosan jó a nyelvoktatása, két tan-

nyelven is oktatnak.  

– Én emeltszintű angolos osztályba jártam, és a németet 
tanultuk mellette, kisebb óraszámban. A taksonyi általá-
nos iskolából a németet hoztam, ahhoz a tudáshoz már 
nem kellett sok, hogy eljussak a középfokú nyelv-
vizsgáig. Mind a két nyelvből középfokú nyelvvizsgát 
szereztem. A németet időnként használom a munkám 
során, illetve a németországi rokonaimmal történő 
kommunikációban, az angolt azonban élő nyelvként 
nem, de mindkét nyelven szoktam szakmai irodalmat 
olvasni.  

– Te is Taksonyban nevelkedtél, és most is itt vettél házat 

a feleségeddel. Két éve alapítottál családot. Taksony 

sváb falu. Pest megyében több német lakosságú tele-

pülés van mind a mai napig, hiszen a török időkben ez a 

terület egészen elnéptelenedett. E lapnak a hasábjain is 

beszámolunk arról, hogy Taksonyban most ünnepeltétek 

a sváb betelepülés 300. évfordulóját, és emlékművet is 

avattatok ez ünnepi alkalomból. A te családod is német 

származású?  

– Igen, gyakorlatilag a családom minden ága sváb 
származású.  Édesapám soroksári sváb család sarja, 
mindkét oldalról, édesanyám részben. Az anyai nagy-
mamám Bugyira való családból származik, édesapja 
magyar, édesanyja viszont szintén sváb asszony volt, 
anyai nagypapám sváb volt. Gyermekkoromban a dédim 
nagyon sokat beszélt svábul velünk, de sajnos mi, bár 

mindent értettünk, magyarul válaszolgattunk neki. A 
sváb nyelvet öcsém és én sem sajátítottuk el.  

– Kedves Gergő, a szolgálatodról beszélj még, legyél 

szíves, nekünk. Hogyan kerültél a tűzoltósághoz?  

– Harmadik generációs tűzoltóként, nagyapámat és édes-
apámat követve választottam ezt a hivatást. Főállásban 
tűzoltóként dolgozom a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon. Szakhatósági előadóként is mérnöki 
ügyekkel, az épületek tűzvédelmi kérdéseivel foglal-
kozom, amely során új épületek létesítése ügyében mű-
ködünk közre.  Emellett, mint tűzvédelmi hatósági elő-
adó, a tűzesetek kivizsgálása is feladatom.   

– Amikor pár hónapja beszéltünk egymással, említetted, 

hogy jelentős feladatot adott számotokra az árvíz-

védelemben való résztvétel.  

– A szakterületemen vettem ki a részemet az árvízi 
védekezés munkálataiban. Óriási erőket kellett meg-
mozgatni akkor, hivatásosokat és civileket együtt. 
Nagyon komoly volt a felkészülés, kiváló volt a szer-
vezés, a megelőző műveletek, az összefogás, aminek 
meg is lett az eredménye, hiszen gyakorlatilag kárt a 
ránk zúduló víztömeg nem tudott okozni.  

– Kitűnő volt valóban a szervezés, az országban 

gyakorlatilag csak minimális kár keletkezéséről tudunk. 

Pedig nagyon nagy volt a baj, ismerjük, mi történt 

Európában… víz alatt álltak a nagyvárosok, és láttuk, mi 

közeledik felénk. Itthon mégis meg tudtuk oldani a 

védekezést.  

– Tételesen házról házra jártunk, hogy a veszély-
forrásokat kiszűrjük. Végigvizsgáltuk a területünket, ha 
kitörne a víz, hol jelentkezhetnek potenciális veszély-
források, hiszen emberi életekről, emberi otthonokról 

NYÁRESTI SZÍVES SZAVAK 
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van szó. Jelenleg kiemelt eseményként állunk az augusz-
tus 20-i ünnepségek biztonságos előkészítése előtt.  

– A tűzoltóságnál végzett munka mellett folytatsz-e 

mérnöki tervezői tevékenységet? 

– Igen, mikor leveszem délután az egyenruhámat, itthon, 
családi vállalkozásunk keretében végzek tervezői mun-
kát.  

– Tudjuk, hogy Taksonyban, a csodálatosan kialakított 

Fő tér két épületét is a te családod tervezte, közös 

munkátok ez, szüleiddel; a közösségi ház és a zene-

pavilon, valamint a taksonyi ravatalozó előtetővel törté-

nő bővítése és a mellette emelt harangláb is a ti nevetek-

hez fűződik.  

– Igen, a zenepavilon az egyik kedvencünk, a felesé-
gemmel is itt esküdtünk.  

– Mesélj nekünk, légy szíves, hogy született meg ennek 

az épületnek az arculata, építészeti kialakítása? Hiszen 

ilyen épület tervezéséhez ismerni kell az akusztika tudo-

mányát, az épületek akusztikai viselkedését, a térbeli 

kialakítások hatásait, a hagyományos épületformákat, az 

építészet történelmét. 

– A zenepavilon tervezése igen hosszú folyamat volt. Ez 

a taksonyi Fő tér legkisebb épülete, mégis számunkra az 
egyik leghosszabb alkotási folyamat volt, amelyet igen 
alapos kutatómunka előzött meg. Szívből foglalkoztunk 
ezzel az épülettel, s mikor nekifogtunk a tervezésnek, 
nem is az építészet volt a közvetlen kiindulópontunk. 
Egy épület szempontjából meghatározó a helyszín, an-
nak szakralitása, a hely szelleme, ahol állni fog. Ebben 
az esetben a templom határozta meg a fő keretet, bár 
akkor még nem volt meg a mai arculata ennek a hely-
színnek, ami azóta valóban nyitott, hívogató és befogadó 
térré vált. A taksonyi templom nem is egy szokványos, 
hagyományos építmény, hanem különleges kialakítású. 
Árkai Bertalan tervezte, aki a magyar bauhaus építészet 
egyik kiemelkedő alakja volt. Árkai Bertalan egyébként 

szintén az édesapjával, Árkai Aladárral dolgozott együtt, 
ilyen módon is példakép számomra. Az előkészületek 
során tehát vissza kellett nyúlni a történelmi időkbe. 
Meg kellett ismerkedni más, hasonló funkciójú épületek 
kialakításával, s főleg gondolatiságával, hiszen a hagyo-
mányt követni bizonyos mértékig kötelességünk, ha 
szent helyről van szó. 2008-ban történt mindez, amely 
esztendő a reneszánsz éve volt. Így ennek a hangulatnak 
a tükrében a reneszánsz időszakot vettük alapul, és 
rengeteg dolgot találtunk a témánkkal kapcsolatban. 
Például, az egyik nagyon híres reneszánsz építésznek, 
Bramante-nak a műve, a Tempietto, amely kicsi, kör 
alaprajzú, un. rotunda templom. Ez szolgált kiindulási 
pontul az elképzeléseinkhez, s a tervezés során több 
utalás is született a tempietto-ra a zenepavilon meg-
formálásakor. A zenepavilon arányrendszere egészében 
reneszánsz jellegű, de modern köntösben. Ez az építé-
szeti arányrendszer teljesen a zenei arányrendszerhez 
(4:3) simul. Ehhez vettük még hozzá az építészetileg 
nem látható elemeket, amelyek szakrális töltetet biztosí-
tanak. Például a legnagyobb alapkör 33 m2, ami a 
krisztusi számnak felel meg. Még azonosság a két épület 
között, hogy a Tempietto pillérszáma tizenhat.  A zene-
pavilonban nincsen ugyan tizenhat pillér, négyet látni 

összesen, de a pillérek kiosztása ré-
vén a két épület megegyezik. A zene-
pavilonban a pillérek helyén például 
lámpákat alkalmaztunk, amelyek 
fényoszlopként jelennek meg, vagy 
falat, ahol a pillérek helyét nyílások 
szimbolizálják. Ez a kialakítás teljes 
egészében egyedi, kortárs építészeti 
megjelenést eredményez.  

– Említed, hogy a reneszánsz a geo-

metriát a zenével kapcsolja. Ezt az 

ógörög matematikusoktól vehették át 

a reneszánsz építészek, hiszen tudjuk, 

hogy a görögök a geometria, a 

matematika, a forma segítségével 

képesek voltak leírni a zenét. A zene 

és a matematika társtudományok. 

Ezt a szemléletmódot alkalmazták a 

reneszánsz alkotók, és te is ezt ültet-

ted át ebbe a modern térbe. 

– Igen, a zenepavilon formai kialakítását ugyanakkor 
alázatos szívvel igazítottuk a templom, mint meghatá-
rozó szakrális térelem bauhausos arculati megjelenésé-
hez.   

– A zenepavilon 2009. évi megépítését követően még 

kiegészült akusztikai elemekkel … 

– Igen, azóta teljesen elkészült. Belekerült a belső 
párkányba egy elektronikus vezérlésű gongsor. Így lett 
teljes és csodálatos, hogy maga a pavilon is tud muzsi-
kálni.  

– Ezt a gongsort mikor használja Taksony? 
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– Hétköznapokon egyszer, vasárnap kétszer szólal meg, 
különböző dallamokat játszik. Kapui Gyula és Kapui 
Szilárd mérnökök műve. A gong ősi hangszer, ami most 
korszerű technikával egybeépítve szintén példáját adja, 
hogyan élhet együtt a hagyományos és a modern, s ez 
összhangban van a pavilonnal és környezetével.    

– A keresztény hit egybefonódik alkotásaiddal, be-

folyásolja a kezed alól kikerülő műveket, tükröződik 

azokban.  

– Úgy gondolom, ahogy átitatja a hit az életemet, úgy a 
munkámat, szolgálatomat is befolyásolja teljes mérték-
ben. Fő motiváló erőként van jelen a hit az életemben. 
Mind az építészet, mind a tűzoltóságnál vállalt munkám 
az emberekért van, őket szolgálja. Hiszen részben az 
építész a forrása annak, hogy egy házból családi otthon 
váljék, s főállású munkám során pedig az emberek 
biztonságának a kialakítása a feladatom. Mindkét feladat 
bizalmat igényel, s azon alapszik.  

– Ilyen mentalitással és emberi hozzáállással lehet igazi 

otthont teremteni. Sajnos, ellenpéldául szolgálnak erre a 

korábbi évtizedekben épített lakótelepek, ahol mennyire 

családi élet ellenes, mondhatni lelketlen a lakások belső 

beosztása, s a lakások épületen belüli elrendezése is 

elkülönülést, individualizálódást okoz. Tehát a te gya-

korlatod a családi élethez alkalmazkodó tudatos térbe-

osztás, otthon kialakítás.  

– Igen, természetesen az emberek igényének figyelembe 
vételével mindig arra törekszem, hogy korszerű, de a 
családi életforma elősegítését szem előtt tartó otthonokat 
tervezzek, olyan tereket, ahol a családtagok együtt, jól 
érzik magukat.  S fontos a külső megjelenés is, hiszen 
ennek, azon kívül, hogy tetszenie kell a benne lakóknak, 
és az arra járóknak, illeszkednie kell a környezet és 
közösség hagyományához, arculatához, ahol a ház meg-
épül. Meggyőződésem, hogy így érezzük jól magunkat a 
lakóhelyünkön. Sajnos, bőven sorolhatnánk erre ellen-
példát, akár köz- vagy magánépület esetében. Ezen a 
téren is nagy az építészek felelőssége, hiszen erőszakos 
módon nyúlunk bele a természeti környezetbe, és 
alakítunk ki épített környezetet, ezért ezt csak nagy 
felelősséggel és körültekintéssel szabad végezni. 

– Mondd el nekünk, kedves Gergő, hogy a taksonyi 

templom mitől bauhaus-épület? Tudjuk, hogy az épület 

bazilika alaprajzú, ezen felül milyen jegyeket visel?  

– A templom első része az, ami bazilikális jelleggel 
tagolt; ez a fejrész, ami robosztus bástyaszerűen ki-
emelkedik. Ez az épületrész, a maga tiszta, egyszerű 
formájával és felületével nagyon erős bauhaus jegyet 
képvisel. A bauhaus a maga korában rendkívül korszerű-
nek számított, és a mai napig igen korszerű és újszerű 
sajátosságokat hordozó stílus.  Teljes egészében funkcio-
nálisan próbálta tekinteni az építészetet, ellentétben 
például a barokkal, amely a funkció mellett igen erősen 
hangsúlyozott más, kiegészítő építészeti elemeket. A 
bauhaus a funkció érdekében elment a legmesszebb 

menőkig az egyszerűsítés felé. A szépség a funkcióban 
rejlett. Nagyon érdekes, hogy a bauhaus, ilyen értelem-
ben, hasonlít a reneszánszhoz. Ilyen módon tehát itt is 
kapcsolódunk a templom és a zenepavilon gondolatisá-
gával. A bauhaus sajátosságaival összhangban a taksonyi 
templom bazilikális jellege feloldódik, a templom egy 
térben nyilvánul meg. A kissé felemelt padlózata révén 
az oltár ugyan optikailag elválik, gyakorlatilag mégis 
egy, nagy, töretlen, ellipszoid teret látunk.  

– Valóban, a taksonyi templom, mint épület, nagyon 

egyszerű, de monumentálisan szép formát képvisel. Gyö-

nyörűek azonban az ablakai, amelyek mozgalmassá 

teszik a szakrális teret.  

Ez is a bauhaus sajátossága, hogy a funkcionális egysze-
rűség mellett mindig alkalmaz más kiegészítő művé-
szetet. Tehát a bauhaus-t nem is építészeti stílusnak 
nevezném, hanem összművészeti megnyilvánulásnak. 
Festők, szobrászok, üvegművészek közösen alkottak 
ebben az iskolában, szigorú szabályok és rend szerint. 
Ebben a templomban ez a nemes egyszerűség az ablak-
művészettel egészül ki, amely oldja a racionális és 
robosztus megformálást, bár nem része a bauhaus 
stílusnak. Ha bemegyünk a templomba, nyáron, amikor 
még nincs sötét, az ablakok a külső napfény hatására 
befelé világítanak; a mise végére besötétedik a külvilág, 
s amikor haza indulunk, az épület kifelé ragyog. 
Gyönyörű látvány. Az alkotók zsenialitása megkérdő-
jelezhetetlen.  

– A gyakorlati szolgálaton felül publikációt is vállaltál. 

Emlékezzünk vissza, hogyan kezdődött, miért is vállaltad 

fel? Örömmel olvassuk a szakrális építészetről szóló 

sorozatodat, amelynek révén bőséges kulturális 

ismeretekkel gazdagodunk. S az írássorral még evan-

gelizálsz is, hiszen a szakmai tudáson felül a meg-

győződésedet is tovább adod az olvasóknak. Szeretsz-e 

írni? 

– Igen, a sorozatot elsősorban azért vállaltam el, mert 
szeretek írni, és nagyon szeretem a történelmet. Már a 
középiskolában is nagyon vonzódtam ehhez a tan-
tárgyhoz, és sokan azt gondolták akkor, hogy ilyen terü-
leten fogom továbbképezni magam. Persze ugyanakkor 
nagyon szerettem a matematikát is. Amikor építészetet 
tanultam, a történelem iránti szeretet tovább élt bennem 
az építészettörténet területén. Az általános építészet 
története alapvetően a szakrális építészet története, 
ahogy a zenében, festészetben, más művészeti ágakban 
is a szakrális élet, a keresztény hit talaján termett a 
legtöbb művészeti alkotás. Örültem 2008-ban a fel-
kérésednek, mert így korszakról korszakra alaposan 
végigjárhatjuk együtt a szakrális építészet történelmét, 
megismerkedhetünk nagy alkotóival, művészeivel. 
Hosszú időszak bejárása vár még ránk, a téma, úgy 
érzem, szinte kimeríthetetlen.  

– Örömmel várjuk az újabb folytatást. A múltat bejárjuk, 

de jelentkeznek a jelen izgalmas kérdései, és elgondol-
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HHooll  ttaarrtt  aa  lliiggeettii  

SSzzeenntt  IImmrree  tteemmpplloomm  tteerrvveezzééssee??  
 
Az előző számban tájékoztattuk a településeink 
lakosságát, hogy az engedélyezési terv jóváhagyása 
van folyamatban, mind városi, mind egyházi 
szinten. Újabb fejlemény, hogy a templom 
ablakainak színes üvegterve elkészült Perlaki József 
és felesége tervei alapján. (Ők készítették a 
nagytemplom összes ablakait.) Bár tudjuk, hogy 
ezek elkészítése még nagyon messze van, először 
épüljön meg a templom. Továbbra is kérjük a 
kedves hívek imáit és jóakarattal való hozzáállását 
törekvéseinkhez. 

András atya 

kodhatunk a jövendő szakrális építészetéről is. Hogyan 

lesz, hogyan legyen?  

– Nagyon érdekes kérdések ezek. Hiszen a jelenkor 
építészének, a hagyományos, szakralitáshoz kötődő je-
gyeket, funkcionális jellemzőket meg kell őriznie, 
ugyanakkor illeszkednie kell a mai ember igényeihez, 
szokásaihoz is. Érdekes megfigyelnünk, ahogy haladunk 
előre az időben, és közelítünk a mához, annál gyorsab-
bak és nagyobb volumenűek a változások. És ezeket a 
folyamatokat ki lehet vetíteni a jövőre, lehet elkép-
zeléseket alkotni az eljövendő szakrális építészetre vo-
natkozóan is. A templom a tanítás színhelye, az Egyház 
törekedett ennek mindig méltón megformált helyet 
alkotni. S a jövő is erre a méltóságra int bennünket. A 
templom bármely épületnél különlegesebb.  

– A legfontosabb épület egy településen, az emberi 

közösség számára. Emberi települést nem szabad szelle-

mi felület nélkül hagyni, s ennek ad mások mellett 

környezetet a templom szakrális épülete. Nektek, építé-

szeknek, tudnotok kell, mi az, ami hiteles, elfogadható és 

nem utolsósorban szép egy építészeti alkotásban.  

– A mai alkotások létrehozásakor tiszteletben kell tartani 
a hagyományokat, ugyanakkor figyelembe kell venni az 
esetlegesen megváltozott emberi igényeket is. Vélemé-
nyem szerint, templom tervezésekor bizonyos mértékig 
el kell tekinteni az öncélú önmegvalósítástól, és korunk 
kifejezésmódját is bevonva, a szent hagyomány keretein 
belül kell alkotni. Hittel és alázattal. Ez, úgy érzem, a 
szakmai tudáson felül, elengedhetetlen.  

– Visszatérve a taksonyi Fő térre … vajon befejezett 

állapotban van-e jelenleg? Elkészült a szép park, a zene-

pavilon, a málenykij robotra elhurcoltak emlékműve, a 

Mindszenty-szobor, a II. János Pál közösségi ház, a 

Mária-szobor, az imádságra hívó filagóra, a Szent 

Erzsébet jóságára emlékeztető színes üvegtábla, az 56-

os forradalom emlékműve, a svábok betelepülésének 

évfordulójára emlékeztető műalkotás. S mindezek között 

ott ékeskedik a templom gyönyörű, hófehér épülete. Van-

e valami, amivel kiegészítenéd ezt az épületegyüttest?  

– Egy harangtorony hiányzik a templom mellől. Hátul, a 
közösségi ház mellett áll egy vas állványzatú harangláb 
jelenleg, de ez ideiglenes jelleggel készült. Tudjuk, hogy 
amikor a templom épült, a harangtorony nem készült el, 
pedig minden templomnak szerves része a harangtorony. 
Sajnos Árkai építész terve nincsen meg a harangtoronyra 
vonatkozóan, így nem ismerjük az ő végleges elképze-
lését. Az Árkai-emlékeket őrző Kiscelli Múzeumban 
már régóta kutatómunkát végzünk a témával kapcso-
latban. Az ott fellelhető vázlatokból kitűnik, hova szánta 
az építész a harangtornyot. A reneszánszt megelőző 
ókeresztény megnyilvánulás volt, hogy a harangtorony-
nak a templom mellett van a helye. Árkai is a templom 
mellé, kicsit előtte tervezte a harangtornyot elhelyezni, 
ez ismeretes. Nekem, mint építésznek ez a harangtorony 
hiányzik még, hogy a tér épületegyüttese teljes legyen. 

Úgy gondolom, hogy a taksonyi Fő tér méltón fejezi ki, 
milyen legyen az emberek és a tanító Egyház kapcsolata. 
Ami egy épített környezetben meg tud jelenni, az itt ki-
fejezésre kerül. A nyitott tér a szeretetet mutatja, 
amellyel az Egyház gondoskodik az emberekről. 
Fantasztikus ennek a helynek a kisugárzása, nagyon jó 
itt áthaladni, belépni ide, ebbe a szép és nyitott környe-
zetbe. Dunaharasztin is közelebb került a templom az 
emberekhez azzal, hogy nem választja el a kerítés 
szigorú vonala a külvilágtól.  

– Egyetértek veled. Kedves Gergő, kívánok neked 

szolgálatodhoz, munkádhoz jó egészséget, s számtalan 

lehetőséget arra, hogy szép és ihletett alkotások 

kerüljenek ki a kezed alól. Köszönöm szépen, hogy 

megosztottad velünk a gondolataidat. 

Koczka Tamásné 

 
                                                                                                  * * * * * 
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van szó. Jelenleg kiemelt eseményként állunk az augusz-
tus 20-i ünnepségek biztonságos előkészítése előtt.  

– A tűzoltóságnál végzett munka mellett folytatsz-e 

mérnöki tervezői tevékenységet? 

– Igen, mikor leveszem délután az egyenruhámat, itthon, 
családi vállalkozásunk keretében végzek tervezői mun-
kát.  

– Tudjuk, hogy Taksonyban, a csodálatosan kialakított 

Fő tér két épületét is a te családod tervezte, közös 

munkátok ez, szüleiddel; a közösségi ház és a zene-

pavilon, valamint a taksonyi ravatalozó előtetővel törté-

nő bővítése és a mellette emelt harangláb is a ti nevetek-

hez fűződik.  

– Igen, a zenepavilon az egyik kedvencünk, a felesé-
gemmel is itt esküdtünk.  

– Mesélj nekünk, légy szíves, hogy született meg ennek 

az épületnek az arculata, építészeti kialakítása? Hiszen 

ilyen épület tervezéséhez ismerni kell az akusztika tudo-

mányát, az épületek akusztikai viselkedését, a térbeli 

kialakítások hatásait, a hagyományos épületformákat, az 

építészet történelmét. 

– A zenepavilon tervezése igen hosszú folyamat volt. Ez 

a taksonyi Fő tér legkisebb épülete, mégis számunkra az 
egyik leghosszabb alkotási folyamat volt, amelyet igen 
alapos kutatómunka előzött meg. Szívből foglalkoztunk 
ezzel az épülettel, s mikor nekifogtunk a tervezésnek, 
nem is az építészet volt a közvetlen kiindulópontunk. 
Egy épület szempontjából meghatározó a helyszín, an-
nak szakralitása, a hely szelleme, ahol állni fog. Ebben 
az esetben a templom határozta meg a fő keretet, bár 
akkor még nem volt meg a mai arculata ennek a hely-
színnek, ami azóta valóban nyitott, hívogató és befogadó 
térré vált. A taksonyi templom nem is egy szokványos, 
hagyományos építmény, hanem különleges kialakítású. 
Árkai Bertalan tervezte, aki a magyar bauhaus építészet 
egyik kiemelkedő alakja volt. Árkai Bertalan egyébként 

szintén az édesapjával, Árkai Aladárral dolgozott együtt, 
ilyen módon is példakép számomra. Az előkészületek 
során tehát vissza kellett nyúlni a történelmi időkbe. 
Meg kellett ismerkedni más, hasonló funkciójú épületek 
kialakításával, s főleg gondolatiságával, hiszen a hagyo-
mányt követni bizonyos mértékig kötelességünk, ha 
szent helyről van szó. 2008-ban történt mindez, amely 
esztendő a reneszánsz éve volt. Így ennek a hangulatnak 
a tükrében a reneszánsz időszakot vettük alapul, és 
rengeteg dolgot találtunk a témánkkal kapcsolatban. 
Például, az egyik nagyon híres reneszánsz építésznek, 
Bramante-nak a műve, a Tempietto, amely kicsi, kör 
alaprajzú, un. rotunda templom. Ez szolgált kiindulási 
pontul az elképzeléseinkhez, s a tervezés során több 
utalás is született a tempietto-ra a zenepavilon meg-
formálásakor. A zenepavilon arányrendszere egészében 
reneszánsz jellegű, de modern köntösben. Ez az építé-
szeti arányrendszer teljesen a zenei arányrendszerhez 
(4:3) simul. Ehhez vettük még hozzá az építészetileg 
nem látható elemeket, amelyek szakrális töltetet biztosí-
tanak. Például a legnagyobb alapkör 33 m2, ami a 
krisztusi számnak felel meg. Még azonosság a két épület 
között, hogy a Tempietto pillérszáma tizenhat.  A zene-
pavilonban nincsen ugyan tizenhat pillér, négyet látni 

összesen, de a pillérek kiosztása ré-
vén a két épület megegyezik. A zene-
pavilonban a pillérek helyén például 
lámpákat alkalmaztunk, amelyek 
fényoszlopként jelennek meg, vagy 
falat, ahol a pillérek helyét nyílások 
szimbolizálják. Ez a kialakítás teljes 
egészében egyedi, kortárs építészeti 
megjelenést eredményez.  

– Említed, hogy a reneszánsz a geo-

metriát a zenével kapcsolja. Ezt az 

ógörög matematikusoktól vehették át 

a reneszánsz építészek, hiszen tudjuk, 

hogy a görögök a geometria, a 

matematika, a forma segítségével 

képesek voltak leírni a zenét. A zene 

és a matematika társtudományok. 

Ezt a szemléletmódot alkalmazták a 

reneszánsz alkotók, és te is ezt ültet-

ted át ebbe a modern térbe. 

– Igen, a zenepavilon formai kialakítását ugyanakkor 
alázatos szívvel igazítottuk a templom, mint meghatá-
rozó szakrális térelem bauhausos arculati megjelenésé-
hez.   

– A zenepavilon 2009. évi megépítését követően még 

kiegészült akusztikai elemekkel … 

– Igen, azóta teljesen elkészült. Belekerült a belső 
párkányba egy elektronikus vezérlésű gongsor. Így lett 
teljes és csodálatos, hogy maga a pavilon is tud muzsi-
kálni.  

– Ezt a gongsort mikor használja Taksony? 
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– Hétköznapokon egyszer, vasárnap kétszer szólal meg, 
különböző dallamokat játszik. Kapui Gyula és Kapui 
Szilárd mérnökök műve. A gong ősi hangszer, ami most 
korszerű technikával egybeépítve szintén példáját adja, 
hogyan élhet együtt a hagyományos és a modern, s ez 
összhangban van a pavilonnal és környezetével.    

– A keresztény hit egybefonódik alkotásaiddal, be-

folyásolja a kezed alól kikerülő műveket, tükröződik 

azokban.  

– Úgy gondolom, ahogy átitatja a hit az életemet, úgy a 
munkámat, szolgálatomat is befolyásolja teljes mérték-
ben. Fő motiváló erőként van jelen a hit az életemben. 
Mind az építészet, mind a tűzoltóságnál vállalt munkám 
az emberekért van, őket szolgálja. Hiszen részben az 
építész a forrása annak, hogy egy házból családi otthon 
váljék, s főállású munkám során pedig az emberek 
biztonságának a kialakítása a feladatom. Mindkét feladat 
bizalmat igényel, s azon alapszik.  

– Ilyen mentalitással és emberi hozzáállással lehet igazi 

otthont teremteni. Sajnos, ellenpéldául szolgálnak erre a 

korábbi évtizedekben épített lakótelepek, ahol mennyire 

családi élet ellenes, mondhatni lelketlen a lakások belső 

beosztása, s a lakások épületen belüli elrendezése is 

elkülönülést, individualizálódást okoz. Tehát a te gya-

korlatod a családi élethez alkalmazkodó tudatos térbe-

osztás, otthon kialakítás.  

– Igen, természetesen az emberek igényének figyelembe 
vételével mindig arra törekszem, hogy korszerű, de a 
családi életforma elősegítését szem előtt tartó otthonokat 
tervezzek, olyan tereket, ahol a családtagok együtt, jól 
érzik magukat.  S fontos a külső megjelenés is, hiszen 
ennek, azon kívül, hogy tetszenie kell a benne lakóknak, 
és az arra járóknak, illeszkednie kell a környezet és 
közösség hagyományához, arculatához, ahol a ház meg-
épül. Meggyőződésem, hogy így érezzük jól magunkat a 
lakóhelyünkön. Sajnos, bőven sorolhatnánk erre ellen-
példát, akár köz- vagy magánépület esetében. Ezen a 
téren is nagy az építészek felelőssége, hiszen erőszakos 
módon nyúlunk bele a természeti környezetbe, és 
alakítunk ki épített környezetet, ezért ezt csak nagy 
felelősséggel és körültekintéssel szabad végezni. 

– Mondd el nekünk, kedves Gergő, hogy a taksonyi 

templom mitől bauhaus-épület? Tudjuk, hogy az épület 

bazilika alaprajzú, ezen felül milyen jegyeket visel?  

– A templom első része az, ami bazilikális jelleggel 
tagolt; ez a fejrész, ami robosztus bástyaszerűen ki-
emelkedik. Ez az épületrész, a maga tiszta, egyszerű 
formájával és felületével nagyon erős bauhaus jegyet 
képvisel. A bauhaus a maga korában rendkívül korszerű-
nek számított, és a mai napig igen korszerű és újszerű 
sajátosságokat hordozó stílus.  Teljes egészében funkcio-
nálisan próbálta tekinteni az építészetet, ellentétben 
például a barokkal, amely a funkció mellett igen erősen 
hangsúlyozott más, kiegészítő építészeti elemeket. A 
bauhaus a funkció érdekében elment a legmesszebb 

menőkig az egyszerűsítés felé. A szépség a funkcióban 
rejlett. Nagyon érdekes, hogy a bauhaus, ilyen értelem-
ben, hasonlít a reneszánszhoz. Ilyen módon tehát itt is 
kapcsolódunk a templom és a zenepavilon gondolatisá-
gával. A bauhaus sajátosságaival összhangban a taksonyi 
templom bazilikális jellege feloldódik, a templom egy 
térben nyilvánul meg. A kissé felemelt padlózata révén 
az oltár ugyan optikailag elválik, gyakorlatilag mégis 
egy, nagy, töretlen, ellipszoid teret látunk.  

– Valóban, a taksonyi templom, mint épület, nagyon 

egyszerű, de monumentálisan szép formát képvisel. Gyö-

nyörűek azonban az ablakai, amelyek mozgalmassá 

teszik a szakrális teret.  

Ez is a bauhaus sajátossága, hogy a funkcionális egysze-
rűség mellett mindig alkalmaz más kiegészítő művé-
szetet. Tehát a bauhaus-t nem is építészeti stílusnak 
nevezném, hanem összművészeti megnyilvánulásnak. 
Festők, szobrászok, üvegművészek közösen alkottak 
ebben az iskolában, szigorú szabályok és rend szerint. 
Ebben a templomban ez a nemes egyszerűség az ablak-
művészettel egészül ki, amely oldja a racionális és 
robosztus megformálást, bár nem része a bauhaus 
stílusnak. Ha bemegyünk a templomba, nyáron, amikor 
még nincs sötét, az ablakok a külső napfény hatására 
befelé világítanak; a mise végére besötétedik a külvilág, 
s amikor haza indulunk, az épület kifelé ragyog. 
Gyönyörű látvány. Az alkotók zsenialitása megkérdő-
jelezhetetlen.  

– A gyakorlati szolgálaton felül publikációt is vállaltál. 

Emlékezzünk vissza, hogyan kezdődött, miért is vállaltad 

fel? Örömmel olvassuk a szakrális építészetről szóló 

sorozatodat, amelynek révén bőséges kulturális 

ismeretekkel gazdagodunk. S az írássorral még evan-

gelizálsz is, hiszen a szakmai tudáson felül a meg-

győződésedet is tovább adod az olvasóknak. Szeretsz-e 

írni? 

– Igen, a sorozatot elsősorban azért vállaltam el, mert 
szeretek írni, és nagyon szeretem a történelmet. Már a 
középiskolában is nagyon vonzódtam ehhez a tan-
tárgyhoz, és sokan azt gondolták akkor, hogy ilyen terü-
leten fogom továbbképezni magam. Persze ugyanakkor 
nagyon szerettem a matematikát is. Amikor építészetet 
tanultam, a történelem iránti szeretet tovább élt bennem 
az építészettörténet területén. Az általános építészet 
története alapvetően a szakrális építészet története, 
ahogy a zenében, festészetben, más művészeti ágakban 
is a szakrális élet, a keresztény hit talaján termett a 
legtöbb művészeti alkotás. Örültem 2008-ban a fel-
kérésednek, mert így korszakról korszakra alaposan 
végigjárhatjuk együtt a szakrális építészet történelmét, 
megismerkedhetünk nagy alkotóival, művészeivel. 
Hosszú időszak bejárása vár még ránk, a téma, úgy 
érzem, szinte kimeríthetetlen.  

– Örömmel várjuk az újabb folytatást. A múltat bejárjuk, 

de jelentkeznek a jelen izgalmas kérdései, és elgondol-
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HHooll  ttaarrtt  aa  lliiggeettii  

SSzzeenntt  IImmrree  tteemmpplloomm  tteerrvveezzééssee??  
 
Az előző számban tájékoztattuk a településeink 
lakosságát, hogy az engedélyezési terv jóváhagyása 
van folyamatban, mind városi, mind egyházi 
szinten. Újabb fejlemény, hogy a templom 
ablakainak színes üvegterve elkészült Perlaki József 
és felesége tervei alapján. (Ők készítették a 
nagytemplom összes ablakait.) Bár tudjuk, hogy 
ezek elkészítése még nagyon messze van, először 
épüljön meg a templom. Továbbra is kérjük a 
kedves hívek imáit és jóakarattal való hozzáállását 
törekvéseinkhez. 

András atya 

kodhatunk a jövendő szakrális építészetéről is. Hogyan 

lesz, hogyan legyen?  

– Nagyon érdekes kérdések ezek. Hiszen a jelenkor 
építészének, a hagyományos, szakralitáshoz kötődő je-
gyeket, funkcionális jellemzőket meg kell őriznie, 
ugyanakkor illeszkednie kell a mai ember igényeihez, 
szokásaihoz is. Érdekes megfigyelnünk, ahogy haladunk 
előre az időben, és közelítünk a mához, annál gyorsab-
bak és nagyobb volumenűek a változások. És ezeket a 
folyamatokat ki lehet vetíteni a jövőre, lehet elkép-
zeléseket alkotni az eljövendő szakrális építészetre vo-
natkozóan is. A templom a tanítás színhelye, az Egyház 
törekedett ennek mindig méltón megformált helyet 
alkotni. S a jövő is erre a méltóságra int bennünket. A 
templom bármely épületnél különlegesebb.  

– A legfontosabb épület egy településen, az emberi 

közösség számára. Emberi települést nem szabad szelle-

mi felület nélkül hagyni, s ennek ad mások mellett 

környezetet a templom szakrális épülete. Nektek, építé-

szeknek, tudnotok kell, mi az, ami hiteles, elfogadható és 

nem utolsósorban szép egy építészeti alkotásban.  

– A mai alkotások létrehozásakor tiszteletben kell tartani 
a hagyományokat, ugyanakkor figyelembe kell venni az 
esetlegesen megváltozott emberi igényeket is. Vélemé-
nyem szerint, templom tervezésekor bizonyos mértékig 
el kell tekinteni az öncélú önmegvalósítástól, és korunk 
kifejezésmódját is bevonva, a szent hagyomány keretein 
belül kell alkotni. Hittel és alázattal. Ez, úgy érzem, a 
szakmai tudáson felül, elengedhetetlen.  

– Visszatérve a taksonyi Fő térre … vajon befejezett 

állapotban van-e jelenleg? Elkészült a szép park, a zene-

pavilon, a málenykij robotra elhurcoltak emlékműve, a 

Mindszenty-szobor, a II. János Pál közösségi ház, a 

Mária-szobor, az imádságra hívó filagóra, a Szent 

Erzsébet jóságára emlékeztető színes üvegtábla, az 56-

os forradalom emlékműve, a svábok betelepülésének 

évfordulójára emlékeztető műalkotás. S mindezek között 

ott ékeskedik a templom gyönyörű, hófehér épülete. Van-

e valami, amivel kiegészítenéd ezt az épületegyüttest?  

– Egy harangtorony hiányzik a templom mellől. Hátul, a 
közösségi ház mellett áll egy vas állványzatú harangláb 
jelenleg, de ez ideiglenes jelleggel készült. Tudjuk, hogy 
amikor a templom épült, a harangtorony nem készült el, 
pedig minden templomnak szerves része a harangtorony. 
Sajnos Árkai építész terve nincsen meg a harangtoronyra 
vonatkozóan, így nem ismerjük az ő végleges elképze-
lését. Az Árkai-emlékeket őrző Kiscelli Múzeumban 
már régóta kutatómunkát végzünk a témával kapcso-
latban. Az ott fellelhető vázlatokból kitűnik, hova szánta 
az építész a harangtornyot. A reneszánszt megelőző 
ókeresztény megnyilvánulás volt, hogy a harangtorony-
nak a templom mellett van a helye. Árkai is a templom 
mellé, kicsit előtte tervezte a harangtornyot elhelyezni, 
ez ismeretes. Nekem, mint építésznek ez a harangtorony 
hiányzik még, hogy a tér épületegyüttese teljes legyen. 

Úgy gondolom, hogy a taksonyi Fő tér méltón fejezi ki, 
milyen legyen az emberek és a tanító Egyház kapcsolata. 
Ami egy épített környezetben meg tud jelenni, az itt ki-
fejezésre kerül. A nyitott tér a szeretetet mutatja, 
amellyel az Egyház gondoskodik az emberekről. 
Fantasztikus ennek a helynek a kisugárzása, nagyon jó 
itt áthaladni, belépni ide, ebbe a szép és nyitott környe-
zetbe. Dunaharasztin is közelebb került a templom az 
emberekhez azzal, hogy nem választja el a kerítés 
szigorú vonala a külvilágtól.  

– Egyetértek veled. Kedves Gergő, kívánok neked 

szolgálatodhoz, munkádhoz jó egészséget, s számtalan 

lehetőséget arra, hogy szép és ihletett alkotások 

kerüljenek ki a kezed alól. Köszönöm szépen, hogy 

megosztottad velünk a gondolataidat. 

Koczka Tamásné 

 
                                                                                                  * * * * * 
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                  HHÍÍRRDDEETTÉÉSSEEKK  
 
                        Szeptembertől újra indul a FELNŐTT HITTAN 
                        Az első foglalkozás szeptember 4-én, szerdán este 6 órakor kezdődik a Dunaharaszti Főplébánián. 
Minden második héten folytatódik. Mindenkit várunk, aki szeretne megkeresztelkedni vagy felkészülni a 
szentségek vételére. 
Ugyancsak szeptemberben kezdődnek a BIBLIAÓRÁK 
Az első szeptember 11-én, szerdán este 6 órakor lesz ugyancsak a Dunaharaszti Főplébánián. Ez is minden 
második héten folytatódik.  
LELKINAP JÖVENDŐ BÉRMÁLKOZÓKNAK 
Szeptember 14-én, szombaton délelőtt a Dunaharaszti Főplébániára várjuk a fiatalokat, szüleikkel együtt.  
A KÁLVÁRIA-KÁPOLNA ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK ELSŐ ÉVFORDULÓJA 
Szeptember 15-én vasárnap délután 4 órakor tartunk ünnepi búcsúi szentmisét, amelyet Szerencsés Zsolt 
soroksári plébános atya mutat be. 
TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA TAKSONYBAN 
Szeptember 15-én, vasárnap este 9 órakor kezdődik a hangverseny. A fellépőkről és a műsorról külön plakát 
jelenik meg. A református templomban 14-én, szombaton este 6 órakor kezdődik a program.  
ISKOLAI HITOKTATÁS 
Egy része az iskolakezdéssel együtt indul, az első és ötödik osztályosoknak, akik a hittant választották. A többi 
iskolai hittancsoport részére szeptember 16-án kezdődnek az órák. Az óvodában pedig szokás szerint október 1-
ével.  
Sok tényező még bizonytalan a kötelező hittannal kapcsolatban, de idejében adunk majd tájékoztatást 
mindenkinek.  
Az ünnepélyes VENI SANCTE időpontját idejében hirdetjük. (Hagyomány szerint szeptember 22-én vasárnap.) 
ELSŐÁLDOZÁS TAKSONYBAN 
Október 13-án, vasárnap a ½ 9 órai szentmise keretében. 
A BETEGEK SZENTSÉGÉT 
Október 19-20-án osztjuk ki a szentmiséken, (szombat-vasárnap) 
MINDENSZENTEK ÜNNEPE 
Ez évtől parancsolt ünnep lesz. Mi valószínű tartjuk az előző évek hagyományát, mely szerint: a temető 
ájtatosság idén de. ½ 11 órakor a Dunaharaszti temetőben, délután ½ 3 órakor pedig a Taksony temetőben lesz 
megtartva. 
JUBILÁNS HÁZASPÁROK HÁLAADÓ SZENTMISÉJE 
Dunaharasztin november 17-én a ½ 11 órai szentmisén,  
Taksonyban pedig november 24-én, a ½ 9 órai szentmisén. 
KARÁCSONYI KONCERT 
Dunaharasztin december 8-án, Taksonyban pedig december 15-én lesz. 

HÍVOGATÓ 
 

A bérmálkozásra készülő fiataloknak egy tanévnyitó lelki napot szervezünk 2013. szeptember 14-

én, melyre azokat várjuk, akik most szeretnék elkezdeni a bérmálásra való fölkészülést és akik most 
kezdik meg a 2. évet. A program de 10 órakor kezdődik a haraszti főplébánián és az este ½ 6-os 

szentmisével zárul a ligeti kis templomban. A szentmisére várjuk a szülőket, leendő bérmaszülőket is. 
A pontos programot később hirdetjük, amire lehet számítani: ismerkedés, játékok, közös imádság, rövid 
előadás, beszélgetés, jókedv, és persze valami harapnivaló. 
Figyelem! Azok számára, akik idén szeretnék elkezdeni a felkészülést, ez a lelki nap egyben a 

bérmálkozásra való jelentkezés is, így megjelenésükre mindenképp számítunk, a haladóknak pedig a 
felkészülés része! 

Laci atya 
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BBéérrmmáállááss  ––  nneemm  „„uuttoollssóó  kkeenneett””!!  
 

 
Igaz, hogy utolsó kenetnek a betegek szentségét 
nevezték régen, a gyakorlati élet mégis azt mutatja, 
hogy hajlamosak vagyunk a bérmálás szentségére is 
egyfajta végcélként, egy folyamatot lezáró esemény-
ként tekinteni. Pedig a bérmálás nem vég, hanem 
inkább kezdet. Nem a kötelező hitoktatás és misére 
járás, valamint a szülői-nagyszülői zaklatások végét 
kellene benne látnunk – habár mindez sokszor benne 
van –, hanem a felelősségteljes, elkötelezett, felnőtt ke-
resztény élet kezdetét. 
A bérmálás szentségét latinul – és ennek nyomán 
minden nyugati nyelven –  confirmationak, azaz meg-
erősítésnek (confirmare: megerősíteni) nevezik. A 
keresztségi kegyelmet megerősíti, és ezzel lezárja a 
keresztény beavatás folyamatát – ilyen értelemben vég 
a bérmálás, de a beavatás vége önmagában már kezde-
tet jelent, a teljes értékű, jogú és felelősségű közösségi 
élet kezdetét. A bérmálás szentségében a Szentlélek az, 
aki megerősít minket, hogy Isten gyermekeiként tud-
junk élni, és elhalmoz lelki-szellemi ajándékaival, hogy 
küldetésünket hatékonyan tudjuk teljesíteni, mert a 
keresztség hivatást ad (arra hív, hogy Isten gyermekei, 
Krisztus követői legyünk), a bérmálás pedig küldetést 
(azt, hogy kereszténységünket a keresztény közösség 
aktív tagjaként, tanúságtevően, vagyis „látványosan” 
éljük meg). Megerősítés továbbá ez a szentség olyan 
szempontból is, hogy a bérmálkozó a gyermekkori 
keresztség után, melybe neki még nem sok beleszólása 
volt, megerősíti a Krisztushoz és az ő Egyházához való 
tartozás szándékát, vagyis a keresztény elköteleződés 
megerősítése is ez a szentség. Ennek elsőszámú ki-
fejezője a vasárnapi Eucharisztikus közösség, mely 
nemcsak jelzi, hanem meg is valósítja a Krisztussal és 
az egyházközséggel való lelki közösséget – ezért olyan 
fontos a szentmisére járás már a bérmálás előtt, a 
felkészülés alatt, és immár meggyőződésből, a bér-
málás után is. 

 
 

Mi is szükséges a bérmáláshoz? Mik a „feltételek”? A bérmálás szentsége természeténél fogva megkívánja a 
személyes érettséget és hitet, ezért nem hátrány, hanem inkább előny, ha valaki idősebb korban bérmálkozik. Püspök 
atyánk szándékával összhangban, egyházközségeinkben az bérmálkozhat, aki a 16. életévébe belépett (és persze attól 
fölfelé bárki). A bérmálás előtt szükséges, hogy legalább két évig járjon a bérmálandó hittanra, ezért 
egyházközségeinkben kétéves bérmálkozási felkészülés van, amit már a 8. osztályban el lehet kezdeni. A 
jelentkezőktől megkívánjuk, hogy legyen rendszeresnek mondható kapcsolatuk az Egyház közösségével 
(elsőáldozás, hittanra járás, szentmisére járás, keresztény közösségbe járás – pl. Szentjánosbogár Klub), úgy a 
felkészítésre való jelentkezés előtt, mint alatta is, sőt, bízunk benne, hogy ez a kapcsolat a két év alatt csak erősödni 
fog, ami folytatódik majd a bérmálás után is. Ezen kívül, amire szüksége van a bérmálkozónak, az a nyitottság és a 
jókedv. 
Ezzel a kis irománnyal szeretnénk ösztönözni a fiatalokat és családjaikat, hogy gondolják át, miről is szól a 
bérmálás, és bátran jelentkezzenek, akár a középiskola vége felé járva, akár főiskolásként, vagy már dolgozó 
emberként (a felnőtt korúaknak András atya tart fölkészítést). Várjuk mindazok jelentkezését, akik a hitben és 
keresztény közösségben is „felnőtté” akarnak válni, meg akarnak erősödni. 

Laci atya 
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SSzzeenntt  EErrzzsséébbeett  KKaarriittáásszz  hhíírreekk  
Szent Pál a Szeretethimnuszban azt mondja, hogy mindennél, még a hegyeket moz-

gató hitnél is fontosabb a szeretet, amely megmarad az örök életben. A hit és a 

szeretet tehát szorosan összetartoznak. 

Ismét megerősítette hitünket az összefogás ereje, mert a szeretet csodákra képes!  

Erről szólt a karitász-tábor. 
 

A napközis karitásztáborra július 1-5-ig került sor a Szent István plébánián. A gyermekek száma a 
regisztrált 90 főről tovább emelkedett, mert összesen 113-an vettek részt az idén. Ez a létszám azért 
alakult így, mert voltak, akik csak 2-3 napig maradhattak, így azokat, akik később jelentkeztek és ezért lemaradtak, még 
pótlólag föl tudtuk venni. Persze akadtak, akik a barátjuk vagy a testvérük mellé kívánkoztak, így „bekönyörögték” 
magukat, és hát a gyermekek kérésének ki tud ellen állni…? … Jó időnk lett, így nem kellett a plébánián szorongani, a 
kert lett nagyrészt a programok helyszíne. 
A karitász-tábor a legnagyobb „munkánk” egész évben, hiszen már hónapokkal korábban kezdjük a szervezést, a 
támogatók meglátogatásával, fölkéréssel, pályázatok írásával és imával. Sok időt és energiát fordítunk erre. A tábor 
ingyenes – amit így tudunk biztosítani –, ám nem olcsó; szeretnénk lehetőleg a legjobbat adni, tekintettel arra, hogy a 
Jóistent képviseljük – persze emberi eszközökkel –, az Ő feltétel nélküli szeretetéről szól az egész. A karitász-táborba 
nemcsak „templomba-járó” gyerekeket, hittanosokat hívunk, hanem bárkit, vallástól, felekezeti hovatartozástól 
függetlenül, mert Isten nem személyválogató, Neki mindenki egyaránt kedves. 
 
Az ingyenességet a szponzorok segítsége mellett sok-sok jó ember szeretetével, anyagi és természetbeni támogatásával 
tudtuk megteremteni. Ha ők nem segítenek, nem lett volna olyan sikeres és kellemes ez a hét! Köszönjük, hogy hallgattak 
a szívükre, és segítségünkre siettek!  
Az idén újabb játékkal bővült a színes programok sora: kézilabda-palánkkal is játszhattak a gyerkőcök a ping-pong, 
trambulin, medence, sor- és versenyjáték, kézműves-foglalkozások mellett. 
A tábor sikerességéért, hogy ne történjen semmilyen rossz, és hogy a gyermekeknek örömöt szerezhessünk, három 
karitásztag elzarándokolt Don Bosco ereklyéihez, kérve a „Gyermekek Barátja” közbenjárását a karitász-táborért. 
 
Hétfőn Berta László káplán atya táborkezdő áldásával vette kezdetét a „tábori-hét”. 
Herceg Jánosnak köszönhetően egész héten minden jól működött: ő oldotta meg a hangosítást, így tudtunk imádkozni és 
információkat közölni a gyermekekkel és a felnőttekkel; állandóan hűs-friss levegőt biztosított a filmnézésekhez, ami 
ekkora létszámnál tekintettel a plébánia méreteire igen nagy teljesítmény! A technika precízen működött, így láttuk csak, 
hogy milyen áldásos ez, s mennyi fáradságot megtakaríthattunk ezáltal. 
Fülöp Győző adta kölcsön a projektorát a vetítésekhez. 
Gintner Orsival imádkoztunk, énekeltünk, táncoltunk reggelente. 
Fazekas Tamás kántorral csütörtökön átmentünk a templomba, hogy a gyermekcsapatot bevezesse a szent zene és az 
orgona csodálatos világába. Mindenkinek egészen különleges élmény volt. 
Szerdán egész nap fáradhatatlanul lovagolhattak a gyermekek Rónai Jánosnak és Dávidnak, a lovasoknak, és Baba 
lovuknak köszönhetően.  
Aznap délután a Haraszti Íjász Club is tanította az érdeklődőket nagy türelemmel célba lőni: mondani sem kell, milyen 
remekül szórakoztak a résztvevő gyerekek, haza sem akartak menni.  
Bácsi Böbe és Rábenspeck Erzsike szebbnél-szebb kézműves munkával fejlesztette a gyerekek kézügyességét és 
szépérzékét egész héten át. 
Egyik délelőtt Pákozdi Richárd szervezett izgalmas versenyjátékot 4 csapat között, máskor Rácz Mihály apuka focit. 
A hét fordulatos eseményeiről Helméczy Richárd készített több ezer(!) fotót, többek között az újság mellékleteit és a 
honlapon lévőket is. 
A rendes főétkezéseken kívül tízórait és uzsonnát is kaptak a kis „táborlakók”: a bőséges kenyeret a Ruff Pékség, a friss 
zöldséget a Demeter Zöldség, a fincsi mézet pedig Dr. Tömösy László biztosította ingyen a karitásztábor részére. Persze 
meg kell említeni a szülők, nagyszülők által hozott bőséges gyümölcsöt és zöldséget, sok sütit, no meg sokszáz 
palacsintát, amelyet a támogatók és a mamák sütöttek szerdára csemegének. 
Pénteken Láng András plébános atyánk a tábort összegzéssel, áldással, imával zárta. 
A táborépítésben és a bontásban is kaptunk segítséget, árnyékolók és a medencék nélkül megsültünk volna mindannyian, 
hiszen jó meleg lett, Forgácsné Nagy Zsuzsanna és Forgács úr, Gintner Bence, Tóth István, Tóth Zoltán és „kisebb” 
Tóth István, Gere László és Gera Dávid, Berta László, Dániel Magdolna és Dániel István és még sokan mások 
segítettek. Köszönjük a gyermekek nevében!  
 
Ruhaosztás és ruhaátvétel lesz a dunaharaszti Fő úti karitász-helyiségben augusztus 23-án (péntek) 16.30 -18 óráig. 
Főként gyermekholmit és iskolakezdéssel kapcsolatos tanszereket kérünk, így próbáljunk segíteni a szülőknek. 
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Gintner Orsi  

FFiiaattaallssáágg,,   öörröömm  ééss  ttáábboorr  
 
Öt éve Dunaharasztin volt a 
Váci Egyházmegye környék-
beli fiataljainak (az úgy neve-
zett dél-dunásoknak) az első 
közös tábora. Azóta minden 
évben más helyszínen rendez-
tük meg ezt az ifi tábort, hogy 
a környéket bejárva egyre 
több helyen tegyünk tanúságot 

arról, vannak a közelünkben olyan fiatalok, akik szíve-
sen vannak együtt az Úrjézussal és egymással, és pár 
napig valóban örömként éljük meg a hitünket. 
Ebben az évben különösen erről szólt a tábor, hiszen a 
Hit évéhez kapcsolódóan az evangelizálásról szóltak az 
előadások és a feladatok: hogyan tudjuk úgy meg-
mutatni, közölni hitünket, hogy mások számára is 
érthető legyen, hogy mi az az öröm, ami eltölt és vezet 
minket, és ki az, akihez ragaszkodva újra és újra 
feltöltődünk örömmel. Az egyik fiatal beszámolója a 
http://www.mente.hu/category/mentek/del_duna/ linken 
található, itt inkább arról szólnék, hogy felnőttként 
(tábormamaként) mi az, ami értéket látok egy-egy ilyen 
táborban. 
Ami miatt elsősorban hívom ide a fiatalokat, az az, hogy 
megtapasztalják, hogyan lehet keresztényként és 
fiatalként együtt lenni másokkal. Az a pár új haraszti 
gyerek, akik idén csatlakoztak a táborhoz (hiszen öt év 
óta mindig van 5-10 fiatal, aki a találkozókon vagy a 
táborokban részt vesz Harasztiról), talán először vett 
részt életében hétköznap misén, böjtölt egy napot 
kenyéren és vízen, először imádkozott közösen a bará-
taiért személyesen, és imádkoztak érte a barátai és 
csoporttársai, megtapasztalta, milyen az, ha az 
Oltáriszentség jelenlétében, a fiatalok körében saját 
szavaival köszönheti meg az elmúlt napot, és milyen az, 
amikor úgy megérinti Jézus kegyelme, hogy saját maga 
akar a szentgyónásban megtisztulni. Találkoztak „fur-

csaságokkal” is: mindaz, ami természetes a kortársaik 
körében a párkapcsolat vagy a közös együttlét kapcsán, 
itt másként van: és látták, hogy működik, nem vesz el az 
örömből, sőt hozzáad, ha egymást tiszteletben tartva 
éljük meg a barátságot vagy a szerelmet, ha a szenve-
délyeinkkel megküzdünk, és nem követendő példa és jó 
buli a dohányzás vagy az önzés. 
Idén Inárcs volt a tábor helyszíne, július 16-tól 21-ig. 
Úgy, mint már nálunk is volt, a falu családjai vállalták, 
hogy esténként befogadnak minket, hogy megfürödhes-
sünk és egy tál meleg ételt ehessünk. A fiatalok kivétel 
nélkül azzal jöttek vissza a családoktól, hogy mint a 
gyereküket fogadták őket, örültek annak, hogy vannak 
vallásos fiatalok másutt is, és szívesen ismertették össze 
őket a saját gyerekeikkel is. Volt olyan helyi fiatal, aki 
az első vacsora után beköltözött a táborba, mert látta, 
hogy ez jó dolog, voltak gyerekek, akik minden nyitott  
programon ott voltak, és élvezték, hogy a „nagyok” 
hogyan pátyolgatják őket. 
 A helyi szervező (nem hagyhatom ki, hogy nevét 
megörökítsem: Hornyák Margit) Cursilloban megtapasz-
talt közösségi élményét, örömét és energiáját egy egész 
héten át élvezhettük, hiszen minden kérdésünkre, prob-
lémánkra azonnal választ keresett, és mindent meg-
oldott. Milyen jó, hogy találkozhattunk vele is, és rajta 
keresztül újra azt láthattuk, hogyan működik a 
Szentlélek mindenütt, ahol az Egyház jelen van! 
Milyen jó, hogy ennek a régiónak már szinte mind a 35 
településéről vannak fiatalok, akiket ismerünk, akik 
valamikor együtt voltak velünk ez alatt a hat év alatt! 
Milyen jó, hogy a környékünkről 19 településről 
összejöttek idén egy hetet együtt tölteni, és utána úgy 
hazamenni, hogy megtapasztalták: az Egyház – közös-
ség! Bárcsak minden fiatal találna magának olyan 
közösséget, ahol együtt lehet az Eucharisztia körül a 
kortársaival! 
Mondjunk ezért egy fohászt néha! 
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I t t  a  nyár  

UUTTAAZZUUNNKK  
* 

A dunaharaszti Szent Cecília kórus idén nyáron is hosszú 
útra indult, az erdélyi gyergyói medencéhez kötődő 
többéves testvéri kapcsolatai révén. Július 11-től 18-ig 
tartózkodtunk Gyergyószentmiklóson, ahol a Salamon 
Ernő gimnázium líceumában kaptunk kényelmes szállást 
és ízletes reggelit, vacsorát. Meghívóink Bartos Károly 
plébános atya volt, aki a helyi, modern építésű Szent 
István templom plébánosa, illetve Király Sándor ugyan-
ezen templom kántora voltak. Láng András atya, a 
dunaharaszti Szent István templom plébánosa velük uta-
zott, így megtörtént a két Szent István egyházközség test-
véri kéznyújtása egymás felé.  
A Szent Cecília kórust gyergyói barátaink Charles 
Gounod Szent Cecília miséjének előadása végett várták, 
így velünk utaztak a budapesti Szent Rita kórus tagjai is, 
hiszen Gounod szerzeményét közösen szoktuk előadni. 
Közel ötvenen utaztunk tehát, hogy erdélyi testvéreinkkel 
is megoszthassuk a muzsikálás örömét, vigyük kis ha-
zánkból a jó hírt, hogy nem feledkezünk meg elszakított 
testvéreinkről.  Kellemes élményekkel gazdagodtunk – a 
magyarlakta vidék az utóbbi időkben fejlődik, magyar 
szó is hallik, élnek a templomi közösségek, gyarapodnak 
a magyar-magyar kapcsolatok.  
A Szent Cecília és Szent Rita templomok éneklő közössége e zarándokút során három helyen szolgált. Mindhárom 
templom „teltházzal” várta a muzsikát. Gyergyószárhegyen és a gyönyörű, impozáns templomának 100 éves 
jubileumát ünneplő Gyergyóditróban a Szent Cecília misét, Gyergyószentmiklóson pedig Halmos László H-moll 
miséjét énekeltük. Gyergyószárhegyen György Balázs plébános és Bartalus Vince kántor, Gyergyóditróban Baróti 
László Sándor plébános és Bakos Ferenc kántor voltak a meghívóink.  Megemlítem még, hogy Ditróban, nagy 
örömünkre és meghatottságunkra, a szentmisén jelen volt Petres Csaba tanár úr, aki a hely szülötte, zeneszerző, és 
nevét legfőképpen az tette híressé, hogy a Székely himnusz kórusaink által évek óta énekelt négyszólamú változatát 
ő szerezte. A tanár úr feljött hozzánk a karzatra, ott gratulált, s kaptunk tőle dedikált kottát a szerzeményeiből.  
Úgy érezzük, mindhárom templomban jól sikerültek a szolgálatok, megálltuk a helyünket, amely köszönhető a 
hosszú ideig tartó tanulásnak, a kitartó próbáknak, s annak, hogy ez a szépséges, áhítattal átitatott, mozgalmas 
francia zene annyira a szívünkhöz nőtt, mindannyiunknak. A kortárs magyar egyházi zenét képviselő Halmos-misét 
is régóta énekeljük, kórusaink kedves darabjának számít.  

A Gounod-misét Besenyei Éva, a Szent Rita templom 
kántora, kórusának vezetője vezényelte, szólistáink Mor-
vai Katalin és Homor Ferenc (Szent Rita kórus), Fazekas 
Tamás (Szent Cecília kórus), orgonán kísért minket Ju-
hász Erika (dunaharaszti Liget kórus vezetője, Szent Rita 
templom segédkántora). Halmos László H-moll miséjét s 
a többi, misén felhangzó kórusművet vezényelte Fazekas 
Tamás, a dunaharaszti Szent István templom kántora, a 
Szent Cecília kórus karnagya. A miséken trombitán köz-
reműködött Horváth Péter hitoktató.  
A zenei szolgálatok között megismerkedtünk Gyergyó-
szentmiklós város nevezetességeivel, az öreg Szent Mik-
lós templommal, a helyi örmény közösség katolikus tem-
plomával, a miklósi múzeum gazdag helytörténeti anya-
gával. Kirándulást tettünk a Gyilkos tóhoz, végigsétáltuk 

a Békás-szoros egy nem túl megerőltető szakaszát, és meglátogattuk a híres Borszéket, mely anno fürdőiről és 
forrásairól volt nevezetes. Sajnos itt múlt időt kell használnom, mert politikai és gazdasági érdekeknek engedve a 
gyönyörű, sokféle, áldásos hatású természeti gazdagsággal bíró hely teljes romlásnak, mondhatni pusztulásnak indult; 
pedig túl kell lépni ezeken, hiszen ez az állapot senkinek sem jó. 
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A napsütés végig hűségesen kitartott mellettünk, csak Borszéken kapott el egy kiadós, de rövid nyári zápor 
bennünket. Sok szép emlékkel, élménnyel, baráti kapcsolatokkal gazdagodva térhettünk haza. A közel ötven fős 
énekes közösség missziós utazását lehetővé tette a dunaharaszti önkormányzattól kapott éves összeg, és bő nagyobb 
részt pedig András atya nagylelkű támogatása, amit ezúton is köszönünk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* *  
 

A Váci Világi Vigadalom nyári eseménysorának alkalmából a dunaharaszti Szent Cecília kórus és testvérkórusa a 
budapesti szent Rita kórus meghívást kapott, hogy közreműködjön a Váci Dómban 2013. július 27-én este 8 órakor 
elhangzó koncerten. A házigazda a Váci Dóm Szent Cecília énekkara volt, karnagy Varga László, a Dóm kántora, a 
váci, 120 tagú énekegyüttes vezetője, a Váci Egyházmegye zeneigazgatója. Az előadáson elhangzott Charles 
Gounod Szent Cecília miséje, zenekarral, majd Bednarik Anasztázia Salus Deum című kórusművének ősbemutatója.  
 

* * *  
 

Az énekkari utazást követően három héttel ismét útra keltem a 
csodálatos Erdélyországba, ez alkalommal a taksonyi és duna-
haraszti hívek hagyományos nyári zarándokcsoportjával, augusztus 
5 és 9 között. Csoportunkat kísérte Láng András plébános atya, 
idegenvezetőnk Zentai József tanár volt, Balassagyarmatról. A 
tanár úr évek óta vezeti csoportjainkat a zarándoklatok alkalmával. 
Szeretnénk itt is köszönetet mondani neki a buszon tartott, gazdag 
ismeretanyagot közvetítő történelem, földrajz és irodalom órákért, 
melyek egyben mély lelkiségről és hazaszeretetről tanúskodnak. 
Láng András atya gondoskodott szellemi-lelki ellátásunkról, 
mindvégig nagy szeretettel. Sokat imádkoztunk, szentmisét András 
atya Libánban és Csíksomlyón mutatott be. 
Az utazás Erdély, azon belül Székelyföld, igen nagy területét ölelte 
fel, gazdag volt látnivalókban, élményekben egyaránt. A szálláshelyünk, hagyományosan, Zeteváralján volt, az 
Alleluja Panzióban, amelyet Mátyás Gábor helyi plébános atya épített és tart fenn, s melynek jövedelméből Gábor 
atya az ötödik templomot építi jelenleg. Isten áldja meg őt mindezért!  
Szívélyes volt a fogadtatásunk, otthonos volt a szállásunk, kifogástalan a reggeli és a vacsora, hála Gábor atya 
szorgos segítőinek. Hazahoztam emlékül Gábor atya kedélyes habitusának kellékét, gyakori, gyöngyöző és szívbéli 
nevetését, s a mondatot, mellyel magát jellemezte: „Nekem ezidáig minden sikerült, amit elhatároztam.” Legyen így 
a jövőben is, s tartsa meg őt az Isten ebben a szeretetben, szolgálatkészségben, önfeláldozásban, mély hitben, 
jókedvben.  
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Utunk mozaikja (nem sorrendben): a napsugaras Mező-
ség, a zordon Kárpátok vonulata, a Hargita, Tolvajos és 
Pongrác tetők, a Békás-szoros a fenségesen magasodó 
Oltárkővel, a nagy magasságban elterülő, mégis lapályos-
nak tűnő, tágas Gyergyói medence, a felhőkbe burko-
lódzó Nagyhagymás, a titokzatos Cohár és Csomád 
hegyei, a rideg Madarasi és Görgei havasok, a szénégetők 
füstjével pipáló Kolonda, a mészköves Szárhegy, a Ne-
mere hegyei és völgyei – égig érő fenyvesek, szédítő 
szakadékok, sokszínű zöld lombhullató erdők és barát-
ságos, dús füvű, illattal terhes kaszálók; patakok, folyók, 
tavak sokasága – a sikasszói tároló az elárasztott bögöz-
újfalusi, szomorú templomtoronnyal, a sietős Békény, a 
vasoxidtól vöröses árnyalatú Veres-patak, a Kis- és 
Nagyküküllő, a Körösök, a Maros, Gyilkos és Szent An-
na tavak, homoródi borvizek, tusnádi, parajdi, szovátai, 
szejkei fürdők, sósvízű források; pár tíz ember lakta 
piciny falvak s nagy városok, székely, román, szász 
lakossággal – Libán, Alfalu és Szárhegy, Csoma-, Kién- 
és Máréfalva, Ditró, az ügyes kezekkel ékeskedő Korond, 
a román arcú Nagyvárad, a szín székely Gyergyószent-
miklós, Székelyudvarhely, Csíkszereda és Somlyó, a 
távoli, hajdan szászok lakta Beszterce, hazautunkon a 
szomorú Segesvár és Gyulafehérvár városa. Mindezen 
bőséges felsorolás is mutatja, mennyire gazdag volt a 
programunk.   
Élménydús volt tehát az utazás, bőségesen megrakodva, 
lelkiekben feltöltődve értünk haza, az út gazdagsága so-
káig nem tűnik emlékezetünkből.  
Kiemelném a meglátogatott helyek közül Csíksomlyót. 
Úgy érzem, nevezhetjük az itt eltöltött időt utunk csúcs-
pontjának. Mindnyájunk arcán boldogság tükröződött, amikor beléphettünk a magyarok e szent helyére, s láthattuk 
Csíksomlyó megkapó szépségű Mária-szobrát. András atya a kegytemplomban szentmisét mutatott be, majd hosszú 
ideig imádkoztunk még, mély csendben, elfogultan. Úgy gondolom, ez az a hely, ahová mindig visszavágyunk…  
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András atya 

 
Másik maradandó emlék, sok másik mellett, Gyulafehérvár 
volt, amely székhelye az erdélyi katolikus főegyházmegyének. 
Az erdélyi katolikusok majd 50 %-a tartozik Gyulafehérvárhoz.  
Tikkasztó hőségben baktattunk fel a helyrehozott, Habsburgok 
építette barokkos és kicsit elnagyolt reneszánsz jegyeket viselő 
várba. Örültünk, hogy a Szent Mihály székesegyház és a 
Szeminárium környékét is rendbe tették mára, tiszta, kultúrált a 
környezet. Visszás látvány viszont a gyulafehérvári várnegyed 
egészének átalakítása a mostani időkre jellemző, Európában 
dívó szabványos turistaarculatra. S az összbenyomást a 
nagyromán emlékművek uralják. A Szent Mihály 
székesegyházban, amely egyidős az erdélyi püspökség 
megalapításával és az egyházmegye megszervezésével (1009), 
s a Szent István által alapított, és a tatárok által elpusztított első 

bazilika alapjaira épült, fejet hajtottunk a Hunyadiak török által megcsonkított, arctalanná tett síremlékei, valamint 
az itt nyugvó nagy magyarok, Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György és Fráter György, valamint Erdély 
mártír püspöke, Márton Áron szarkofágjai előtt. Megcsodáltuk az egyik mellékoltárt díszítő, fehér márványból 
faragott Napbaöltözött Szűz Mária szobrot is.  
A derűs nyár, a kényelmes busz, az összehangolódott jó társaság, a sok közös élmény tette talán, hogy nem voltunk 
fáradtak, amikor késő este hazaértünk otthonunkba. S itt szeretnénk még egyszer köszönetünket kifejezni Mátyás 
Gábor és Láng András atyáknak, valamint Zentai József tanár úrnak, hogy a csoport fizikai-lelki-szellemi ellátásáról 
szívvel és szeretettel gondoskodtak.  

Koczka Tamásné 
* * * *  

 

A nyár lehetőséget ad a kikapcsolódásra, kirándulásokra, újabb ismeretek szerzésére, barátságok elmélyítésére.  
Nógrádi papi közösségünkkel egy rövid hetet töltöttünk júniusban a délalföldi Cserkeszőlőn. Kiváló gyógyvize van 
az ottani termálfürdőnek. Az emeletes plébánia épület kényelmes helyet biztosított nekünk a fürdő közelében. 
Hatvan éven felül jó hatással van az emberi szervezetre a gyógyvíz, magam is megtapasztaltam. De volt alkalom a 
beszélgetésre, a tarokkozásra, és hangulatosan eltöltött étkezésekre, amikor megettük a magunk főzte finom ételeket.  
Ugyanezzel a közösséggel július elején három napot töltöttünk a Tátrában Zakopanéban, majd a szlovákiai Lomnici-
csúcson. Rájöttem, hogy többet kellene az év folyamán edzeni, mert bizony nagyon nehezen értem fel a 9 
kilométerre levő menedékházhoz. Mentségem csak az lehet, hogy rettenetesen meleg volt, és nem vittem magammal 
túracipőt. De hősiesen végig jártam a tervezett utakat. A sok megállás útközben arra volt jó, hogy sokat beszél-
gettünk. 
A dunaharaszti Szent István templom Szent Cecília kórusával, és a budapesti Szent Rita kórussal Gyergyószent-
miklóson, Gyergyószárhegyen, és Gyergyóditróban vettünk részt vasárnapi szentmiséken. Felejthetetlen élmény volt 
a két kórus csodálatos éneke, hozzákapcsolódóan a trombita és az orgona hangjával. Azt mondta az egyik plébános 
atya: – Olyan volt mintha a mennyből szólt volna az angyalok éneke. Büszke voltam karvezetőnkre, Fazekas 
Tamásra és a két énekkarra. Kedves volt a helyi hívek vendéglátása. Szeretettel fogadtak mindenhol bennünket.  
Az igazi pihenés a balatoni egy hetes nyaralás volt Balatonszepezden. Amikor az ember akkor kel fel reggel, amikor 
akar, és nincs kötött program, egész nap én osztom be, amihez éppen kedvem van. Kiváló volt az idő, kifejezetten 
nyaralásra való.  

Még egy élményről számolnék be. Augusztus elején öt 
napot töltöttünk Erdélyben taksonyi és dunaharaszti 
hívekkel. Nehezen indult a kirándulás, mert több mint 5 
órát kellett várakozni a Szolnok melletti benzinkútnál, 
amíg megérkezett az elromlott buszt pótló autóbusz 
Balassagyarmatról. Igaza volt az egyik utastársunknak, 
aki azt mondta: Nagyon jól fog sikerülni az út, ha ilyen 
nehezen indul. Igaza lett. A legnagyobb élményem, nem 
is a sok látnivaló volt, hanem az utastársak békés 
jókedvű várakozása, az egész úton tapasztalható egymás 
iránti szeretete, figyelmessége. Az egész csapat jelesre 
vizsgázott emberségből, felebaráti szeretetből. Ebben 
nagy szerepe volt Zentai József tanár úrnak, az idegen-
vezetőnknek, aki nagy bölcsességgel és hozzáértéssel 
vezette a kirándulást. Köszönet neki és az egész busz-
közösségnek. 
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Helméczy Judit 

KKAATTOOLLIIKKUUSS  IIFFJJÚÚSSÁÁGGII  VVIILLÁÁGGTTAALLÁÁLLKKOOZZÓÓ  

BBRRAAZZÍÍLLIIÁÁBBAANN  
 

Közel három évtizeddel ezelőtt, II. János Pál pápa kezdemé-
nyezésére vette kezdetét az első Katolikus Ifjúsági Világ-
találkozó, 1984-ben, Rómában. A jelenleg 2-3 évente 
rendezett találkozó célja, hogy összefogja a világ katolikus 
ifjúságát, lehetőséget ad nekik, hogy megismerjék egymást 
és egymás kultúráját. A több millió fiatal közösen vehet részt 
a változatos lelki programokon, a rendezvény egyik fő 
eseménye pedig a Szentatyával való találkozás, aki maga 
mutatja be a találkozó zárómiséjét, valamint előtte több 
programon is részt vesz, hogy minél többet találkozhasson a 
világ katolikus ifjúságával. 
Idén a Világtalálkozót a brazíliai Rio de Janeiroban rendezték 
meg. A dunaharaszti főplébániáról négyen is olyan 
szerencsések voltunk, hogy egy kis, mindössze 15 fős 
központi szervezésű csoporttal utazhattunk Dél-Amerikába. 
A Világtalálkozó nagyjából egyhetes főrendezvényét egy 
szintén egyhetes előtalálkozó előzi meg. Csoportunk az 
előtalálkozón Sao Pauloban, Brazília gazdasági fővárosában 
vett részt. Szállásadónk a Szent Gellért Apátság volt. Az 
apátságot a háború után Pannonhalmáról kitelepült bencések 
alapították, igazgatója jelenleg is egy magyar származású 
atya, rajta kívül pedig több magyar pap is él a kolostorban. 
Az apátsághoz számos további épület tartozik: a városban 
van egy vízfeldolgozó üzemük (saját vízmárkával), egy „kis 
kápolna”, melynek területe nagyobb, mint itthon a három 
plébániánké együttvéve, valamint a hegyekben is van egy 
házuk, amit sajnos nem tudtuk meglátogatni. A legfontosabb 
azonban a kolostorral egy területen lévő iskolaegyüttes, 
amely az óvodáskorú gyermekektől kezdve a közép-
iskolásokig fogad tanulókat. A középiskola a húszmillió 
lakosú Sao Paulo öt legjobb középiskolája közt van, amit 
elősegít az iskola kiváló felszereltsége is. 
Az előtalálkozó programjai számunkra nem az apátságban, 
hanem egy kis brazil plébánián zajlottak. A nyitómise 
másnapján érkeztünk meg ide, ahol egy Puerto Ricóról jött 
csoport várt minket. Bár nem is ismertük őket, rögtön 
tánccal, zenével, tapssal és jókedvvel fogadták a magyar 
csoportot, már az üdvözlésnél mindenkit végigöleltek, és ez a 

szeretet, a vidám hangulat végigkísért minket egész héten. 
Sajnos a kommunikációt nehezítette, hogy külföldi 
testvéreink közül kevesen beszéltek angolul. Ennek 
köszönhetően a délelőttök avval teltek, hogy a két csoport 
táncokat tanított egymásnak, amit mindenki nagyon élvezett, 
és még nyelvtudás sem kellett hozzá. A napok további 
részében többféle programon is részt vettünk: minden nap 
volt szentmise (portugál nyelven), a helyiek megmutatták 
nekünk a környéket, sétáltunk az esőerdőben, elmentünk 
sportolni, részt vettünk szentségimádáson, és néhányan részt 
vettek abban a szolgálatban, amikor ételt osztottak a helyi 
favellákban, nyomornegyedekben.  
Az előtalálkozót egy közös zárómisével fejeztük be, amin 
több ezer Sao Pauloban lévő előtalálkozós fiatal vett részt. 
Nagyon különlegesnek éreztük magunkat, mind a nyitó-, 
mind a zárómisén, mivel szinte az összes nemzet a tizenöt 
magyarral akart fotózkodni.  
Az előtalálkozó után Rio de Janeiroba utaztunk a 
Világtalálkozó fő eseményeire. A nyitó mise Rio leghíresebb 
üdülőrészén, a Copacabana strandon zajlott. Másnap egy 
kicsit szabadabb programunk volt, megnéztünk egy helyi 
szigetet, valamint a Haditengerészeti Múzeumot.  
A találkozó harmadik napjának fő eseménye a pápa köszön-
tője és fogadása volt, ő ekkor találkozott először a 
Világtalálkozó fiataljaival. Én annyira szerencsés voltam, 
hogy a többmillió zarándok közül bekerültem a nagyjából 
100 fiatal közé, akik (népviseletben) felmehettek a pápai 
színpadra, és onnan hallgathatták a szentatya köszöntő 
beszédét. 
A következő nap a Keresztútról szólt: a Szentatya a 
zarándokok közt is elhaladva vett részt az eseményen. Ez 
többször is megismétlődött, a pápa a találkozó alatt sokszor 
vonult el a résztvevők közt. Külön kérésére nem golyóálló 
pápamobillal utazott, hogy minél közelebb kerülhessen a 
fiatalokhoz. A rendezvény utolsó eseményeit sajnos át kellett 
helyezni: az egész hetes esőzések miatt az utolsó éjjeli 
virrasztás és a záró szentmise is a Copacabanan zajlott. A 
zarándokokat ez természetesen nem zavarta, sokan kint 

töltötték az éjszakát a tengerparton. 
A zárórendezvények után még másfél napot 
töltöttünk Rioban, megnéztük a város két 
legnagyobb látványosságát, a Cukorsüveghegyet 
és a Krisztus szobrot, ahonnan beláthattuk az 
egész gyönyörű várost.  
Szeretnénk megköszönni ezt a csodálatos és 
felejthetetlen élményt mindazoknak, akik 
imádkoztak értünk, és első sorban András atyának, 
aki anyagilag is támogatta utazásunkat. Reméljük, 
sokan kedvet kaptak eljönni a következő 
világtalálkozóra, ami 2016-ban a lengyelországi 
Krakkóban lesz! 
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Én utólag csak annyival egészíteném ki a fogalmazást, hogy az ember ilyen nagy kalandok után jön rá, mennyire szereti az 
otthonát. Természetes, a Rioban töltött időmre úgy gondolok, mint a szeretteim és Isten ajándékára, ami emlékezetes marad.  
 

Gintner Sarolt Kinga és Gintner Hajna 

 

<< KATOLIKUS IFJÚSÁGI VILÁGTALÁLKOZÓ BRAZILIÁBAN 
 

A találkozóról a résztvevőknek más-más emlékek jutnak eszébe.  Sao Pauloban, az előtalálkozó helyén sok érdekes dolgot 
láttunk. A szállásunk a Szent Gellért Apátságban volt, amit magyar bencés szerzetesek alapítottak a világháború után. Mára 
egy óriási komplexum, az ország egyik legjobb iskolája lett. Ezen kívül sok, a város környékén lévő üzem, ingatlan tartozik 
ide. Érdekes látni, hogy néhány ember sok-sok év alatt mit tud felépíteni. A helyi magyar közösség folyamatosan szervezte 
nekünk a programokat, amiért nagyon hálásak vagyunk. Részt vettünk többször is magyar misén az apátságban.  
Rióban is érdekesen alakultak a dolgok. A két város közti távolságot autóbusszal tettük meg, amely gyönyörű tájakon vitt 
minket. A szervezők próbáltak vigyázni ránk, ezért város tele volt rendőrökkel és katonákkal. Mi magyarok, százötvenen, 
szerencsére a város közepén kaptunk szállásokat, így ugyan hosszú úton, de könnyen tudtunk utazni a városban. A főbb 
programok Copacabana partján voltak, sajnos esőben, de így is élveztük őket. A pápai virrasztáson és a záró szentmisén több 
mint hárommillió ember vett részt. Én a virrasztás előtt mentem fel a Cukorsüveg-hegyre, a város egyik leghíresebb 
látnivalójára. Mire felkerültem, eljött az alkonyat, a városnak egy teljesen más arcát mutatva. A hegy tetejéről tökéletesen 
lehetett látni a több millió embert a parton. Mint óriás seregnyi kis hangya, olyannak tűntek. Végül a záró mise napjára 
kiderült az idő, így a mise után ketté vált a tömeg: fele ment haza, fele a vízbe. A városban töltött utolsó napunkon este is 

sikerült feljutni Krisztus szoborhoz. Ez ritka dolog, mivel csak a legnagyobb 
eseményekkor engedik fel este oda az embereket. Itt egy nagyobb iraki 
csoport volt, akik egyszer csak elkezdték a himnuszukat énekelni. A város esti 
fényei innen is gyönyörűek voltak.  

Helméczy Károly 
 

Két nap híján három hetet töltöttem kint húgommal és a tizenöt fős magyar 
csoporttal Rio de Janeiróban, az Ifjúsági Világtalálkozón. Több mint 25 órás 
megerőltető utazás után megérkeztünk előtalálkozónk helyszínére, Sao 
Pauloba, a magyar alapítású elit iskolába, ahol a helyi magyarok testvéri 
szeretettel vártak és megszervezték nekünk a heti programot. Egy helyi kis 
brazil plébánián voltunk puerto rico-iakkal és a helyi brazil fiatalokkal. Nagy 
élmény volt mikor örömmel vártak minket és viccesen próbálták utánozni a 
magyar táncokat, például: a „Nád a házam teteje” dalt. Hihetetlen volt az a 
brazil vidámság egymást közt és a miséken is (például a brazil pap is táncolt). 
Számomra nagyon érdekes és megérintő volt az, mikor az egyik mise végén a 
helyi pap kihívott egy házaspárt egy csecsemővel karjukban, átvette és 
bemutatta a közösségnek, aztán odavitte az Oltáriszentségnek és Neki is 
bemutatta az „új tagot”.   
A jó hangulatú, otthonos és barátságos előtalálkozóról utaztunk tovább most 
már Rióba, ahol a nagy tömegbe érve vártunk a regisztrációra, közben kézzel-
lábbal tanítva a „nindzsa” - játékot a brazil fiataloknak. Mi, lányok szállást 
egy nagyon aranyos és tipikus brazil anyukánál kaptunk, ahol nyomorogva, de 
jó, szambás hangulattal betöltött lakásban aludhattunk. A kötelező 
programokon (Pápa fogadtatása, Keresztút, Zarándoklat, Vigília, Zárómise) 
részt vettünk, és a maradék időnkben a hatalmas várost jártuk. Megvolt a 
tipikus találkozós hangulat az utcákon, a metrókon (őrjöngés, mindenkivel 
való fotózkodás, éneklés, a jelszavak kiabálása: „Esta é a Juventude do 
Papa!”, a ’Where are you from?’- ra való válaszolás és nézni azokat a 

felismerő, boldog arcokat, mikor elismétlik maguknak, hogy „Áh, Hungria!”). A város hatalmas, és tele volt helyi és 
találkozós emberekkel. Veszély azért volt, de szerencsére minket nem ért kár. Próbáltunk a jó riói télben minden neveze-
tességre eljutni és el is jutottunk, csak nem szép időben (a Jézus-szobornál szakadó esőben álltunk tárt karokkal).  
A szép kilátáson, a hangulaton kívül számomra a legfelemelőbb élmény az volt, mikor előttem egy pillanat alatt „elsuhant” a 
pápa. Eddig csak mindig kivetítőn láttam és a nagy tömeg miatt nem igazán tudtam látni, ezért lemondtam a „személyes” 
találkozásról. Ám az egyik nap vártuk a többieket egy kevésbé tömeges helyen, a padkán, és hallottuk a Pápát jelző sikító-
hullámot. Mondtuk: – Áh, menjünk oda, ha már ennyire sikoltoznak. Erre, abban a pillanatban, mikor megnyomtam a 
kamerám felvételgombját, előttem volt 2 méterre a Szentatya mosolygó arca! Még tudtam volna közelebb lépni, de addigra 
tovább gurult. Az az élmény, amikor ott állt előttem, felejthetetlen, milyen nagy és milyen kedves ember ő! És ezért az egy 
emberért volt ott az a többmillió másik, hogy hallhassa Tőle az Isten Igéjét. Hatalmas élmény! Köszönöm!  
- - - 
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Az Éva leányi között, 
Mint liliom tövis között, 
Fénylett, mert anyja méhébe, 
Nem volt eredendő bűnbe. 
Az ő teljes életébe, 
Noha volt sok szenvedésbe; 
De semmi bűnnek fulákja, 
Nem fért lelke hajlokába. 
 

(Koczka Tamásné) 

A csíksomlyói 

Csodákkal ékeskedő,  
Segítő Szűz Mária 

 

Csíksomlyót a magyarság legkeletibb, s egyben 
legnagyobb búcsújáró helyeként tartjuk számon. A 
pünkösdi búcsúk a zarándokok százezreit vonzzák a 
világ minden részéből. A ferences kegyhely, a 
Székelyföld szimbólumává vált kéttornyú templom 
legféltettebb, legszebb és legértékesebb kincse – a 
központi oltár Mária-szobra. A csíksomlyói Segítő 
Mária szobor a világ legnagyobb kegyszobra.  Magas-
sága, koronával együtt 2 méter 27 centiméter. Hársfából 
faragták, gipsszel és festékkel vonták be. Az idők 
folyamán volt már újra festve, ez látszik a lekopott 
festékrétegek szélén, ám a múlt században megtiltották 
az újrafestést, vagy bármely módosítást rajta. A 
kegyszobor keletkezéséről nem maradt fenn igazoló irat, 
megsemmisülhetett az a tatár pusztítások idején.  
A csíksomlyói Segítő Mária szobor, stílusából ítélve 
közép-európai reneszánsz alkotás.  Keletkezését az 
1510-es évekre teszik. Valószínűsítik, hogy a 
kegyszobor faragója csíksomlyói ferences tanító vagy 
növendék lehet, tudniillik abban az időben Csíksomlyón 
volt a barátoknak faragó és festőműhelye, és az akkor 
képíró iskolának nevezett intézmény később is fennállt. 
Ezt az elgondolást az is alátámasztja, hogy a 
Madonnának fiatal lány, sőt székely lány arca van, 
továbbá a kegyszobron nincsen semmiféle név vagy 
megjegyzés. Egy ferences testvértől kitelhetett, hogy nevét alázatból elhallgassa. A műértők párhuzamot vonnak az 
abban a korban keletkezett, csíki templomokban található Madonna-szobrok és festmények stílusa között is. A 
hasonlóság alapján állítják, hogy kellett léteznie egy faragó-festő iskolának, és a legvalószínűbben, éppen 
Csíksomlyón.  
A kegyszobor a Napba öltözött Asszonyt ábrázolja, a Nap sugaraiba öltözött Istenanyát, akinek bal karján ül Szent 
Fia, Jézus, a világ Megváltója; a Szűzanya lába alatt a Hold, és feje körül tizenkét csillagból álló koszorú. A 
csíksomlyói Máriát királynőként mutatja alkotója, fején hármas koronával, jobb kezében jogarral.  
A csíksomlyói Máriához, a kordokumentumok szerint, sok csoda fűződik. A századok folyamán sok ima 
meghallgatásra talált. Többször olyan fényben ragyogott a szobor, hogy világossága betöltötte a templomot. Nagy 
katasztrófák előtt szomorúnak látszott. Az 1661-es török-tatár dúlás alkalmával, amikor a templomot felgyújtották, a 
kegyszobor sértetlen maradt.  
A kegyhelyen azonban, közel két évtizede az a legnagyobb csoda, hogy a székelység 1567 óta tartó fogadalmi 
zarándoklatán most már százezrek gyűlnek össze a lelkükben érzett hívásra válaszolva, hogy a Szűzanya iránti 
tiszteletüket kinyilvánítsák.  
 

Kopcsányi Márton OFM:  

                       Názáreti rózsa 
 

Mint liliom szépségével, 
Gyönyörű fejérségével 
Kedvesb a sértő tövisnél, 
És minden zöldellő fűnél: 
(Ez, ha tövistül sérül is, 
Fejérlik s illatozik is) 
Úgy a Názáreti Rózsa, 
Mária, Jesse virága. 
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KKaattoolliikkuusskkéénntt  DDuubbaajjbbaann    
 
– A katolikus templomhoz vigyen, Jebel Ali faluba – ez a mondat hangzik el több százszor minden pénteken, 
szombaton és vasárnap a taxikban. 
Dugó van. Nemcsak a közutakon, hanem a metrókijáratnál is, ahol katonák és biztonságiak segítik a tömeg 
folyamatos áramlását már jó fél órával a misék előtt és után is. Mindez Dubajban történik, az Egyesült Arab 
Emírségek legengedékenyebb városában, s ott is a Szent Mária templom irányában. Nem mindig egyszerű, sok, 
főként muszlim taxisofőrnek fogalma sincs, merre vannak a templomok vagy egyszerűen csak nem szeretnék a 
katolikusokat szállítani.  
Dubajban, ahol kb. 400.000-rel többen élnek, mint Budapesten, összesen két római katolikus plébánia található: a 
Szent Mária templom és az Assisi Szent Ferenc templom egyházközsége. Az előbbit még könnyű megközelíteni, 
mert a városban található, a metróhoz közel, az utóbbi viszont igencsak távol van mindentől. Az elhelyezkedése és a 
környéke olyan, mint amilyen a dunaharaszti ipari parké volt egykor: lakott területtől távol eső, földúton 
megközelíthető és tömegközlekedés nélküli. Ám nem csak a katolikusok izzadnak a homokban az Istentiszteletre 
menet, a környéken még számtalan felekezet kisebb-nagyobb Istenháza kapott helyet: az evangélikusoké, a görög 
ortodoxoké, a szír ortodoxoké, az anglikánoké, koptoké stb. 
A Dubajra jellemző nyári 48 fok feletti hőmérsékletből és gyakran 70% páratartalomból a templomokban semmi 
nem érződik, mivel teljesen légkondicionáltak, mint minden más itteni építmény. Rossz esetben azonban az ember 
már húsz perccel a mise kezdete előtt sem jut be a zárt légtérbe; így jártunk mi is a Szt. Mária templomnál, pedig 
nem kicsi az alapterülete. Főként fülöp-szigetiek járnak a katolikus misékre, ők a város lakosságának 2,5%-át teszik 
ki. Míg a dubaji hindu és muszlim bevándorlók, azaz az indiaiak és a pakisztániak többsége (a város lakosságának 
66%-a) kültéri fizikai munkából él, addig a katolikus „fülöpkék” általában eladók, kozmetikusok, ápolók, 
gyermekfelügyelők stb. Jellemző, hogy odahaza háromnál több gyerek (a nagymamára bízva) várja a havi 
keresetüket, ők maguk azonban csak kétévente egyszer tudnak hazarepülni. Dubajban van az anyanyelvükön is mise, 
de a leggyakoribbak az angol nyelvű szertartások, szám szerint összesen 33 alkalom péntektől vasárnapig a két 
dubaji római katolikus plébánián. Mivel a helyi szokásnak megfelelően itt péntek és szombat számít hétvégének (sőt, 
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sokaknak csak a péntek a szabadnapjuk), ezért az ezeken a napokon elhangzó olvasmányok és homíliák felelnek meg 
az európai vasárnapi miserendnek. Tehát itt a „vasárnap” három napig tart.  
Az ország muszlim háttere másban is érezhető, különösen a Ramadan (az iszlám nagyböjt) idején. Az Allahban 
hívőket imádságra, mértékletességre, adakozásra szólítják fel az előírások és ez alól körülményes a más 
vallásúaknak kibújni: az éttermek többsége zárva van napközben; napnyugtáig még vizet sem ihatnak a böjtölők, s 
ezt elvárják az itt dolgozó külföldiektől is legalább olyan szinten, hogy ne dohányozzanak és fogyasszanak semmit a 
nyilvános helyeken, így a munkahelyükön sem. A napfelkeltétől kezdődő böjtnek a naplementével van vége, így az 
éjszakai életre felkészülve az éttermek és boltok akár hajnali 4-ig is nyitva tartanak, amikor a mértékletes fogyasztás 
igen megkérdőjelezhető.  
A közhittel ellentétben az Emírségek nem kötelezik a bevándorló nőket fekete, mindent eltakaró öltözék viselésére, 
viszont a legtöbb helyen, így a plázákban is elvárják, hogy ne miniszoknya és ujjatlan, kivágott felső legyen az 
ember lányán. Az előírások betartatásának szigorúsága különböző az Egyesült Arab Emírségek tagállamaiban, Dubaj 
a legnyitottabbak közé tartozik. A helyi arabok családcentrikusságát is érdemes megemlíteni a pozitívumok között. 

 
Nyár lévén a katolikus plébániák itt is tábort szerveznek a gyerekeknek, az Assisi Szt. Ferenc templomban ezt egy 
Indiából érkezett vendégpap vezeti. Az olasz származású plébános hetekig hirdette ezt és hogy önkénteseket, főleg 
szülőket várnak segítőként. Mivel sokan kritizálták a tábor szervezését, ezért úgy határoztak, hogy azok a gyerekek 
vehetnek részt a táborban, akiknek a szülei valamilyen formában részt vesznek a szervezésben és segítségnyújtásban. 
A plébános más kéréssekkel is gyakran fordul a hívőkhöz, például hogy a házszentelés vagy családlátogatás során ne 
lássák őket vendégül. Arról van szó, hogy sokan nem engedhetik meg maguknak, hogy egy csésze teánál többre 
meghívják a papot, viszont ha a szomszéd ebédet ad, akkor ők is kötelezve érzik magukat.  
A hit éve misszióját többféleképpen próbálják megvalósítani: külön „Hit éve” kiadású gyertyákat lehet kapni, 
melyek körül a hívők naponta elimádkozzák családostul a Hiszekegyet; vagy hasonlóan az otthoni képzésekhez, a 
plébános katekézis és bibliaismereti foglalkozásokat is tart hetente. A Szt. Ferenc plébánia hagyománya az újonnan 
csatlakozottak vacsorája, amely nagyon népszerű: az új egyházközségi tagok egy este, általában megterített asztal 
mellett találkoznak a lelkipásztorokkal, az imacsoportok képviselőivel és a tisztségviselőkkel. 

TTee ll ll ii ss   KKaa tt ii   
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Gárdonyi Géza: A NÁDASDI KUTYA 
 
Nyári délután. 
Sétálunk a sörház felé: egy postatiszt barátom, meg egy 
professzor barátom. 
A főutcán egy nagy bérház előtt csoportosulást látunk. 
Elképedt arcok, tolakodó inasgyerekek, büszke-komoly 
rendőr: 
– Félre az útból! 
– Már hozzák! – szól a kapu alatt egy kárörvendő 
gyerekhang. 
De nem hoznak senkit. 
– Mi történt? 
– Elástak valami gyereket. A pincébe. 
– Micsoda gyereket? 
– Kisszülöttet. Elásta valaki. Hogy az Isten... 
A kapun belől is sokadoznak. 
A ház a Széchenyi-útca egyik nagy sárga háza. 
Hasonlatos a fővárosi nagy emberfészkekhez, 
amelyekben egymás fölött, egymás alatt laknak a 
családok. 
A rendőrkapitány gólya-lépésekkel közeledett az útca 
tulsó feléről. 
A rendőr szalutált neki. És rákiáltott a csoportra: 
– Utat! 
Mink is beléptünk az udvarra. 
Hát ott mégnagyobb sokaság. Az emeleti folyosókon 
lefelé könyöklő lakók, cselédek, szörnyülködő szemű úri 
gyermekek. Lenn az udvar sarkán kifelé mozgó komoly 
rendőrök. 
Az egyik rendőr egy boglyas cselédleányt fog a karjánál, 
és szállítja át a sokaságon. 
– Én nem... – kiabálja rémülten a leány. Én csak kövér 
vagyok. 
– Hiába tagadod! – rikolt rá mögötte egy vén szakácsné 
féle. 
A leány valóban kövérnek látszott, de csak testre. Arcul 
alacsony-homlokú sváb tipus, halálszín sápadt leány. 
Duzzadt nagy keblére tapasztotta a tenyerét, és elkékült 
ajkkal ismételgette: 
– Nem az enyém!!! Nem! Majd kitudódik... 
A másik rendőr egy szennyes ujságpapirosba pólyált 
valamit vitt mögöttük. Bizonyára az volt az elásott 
gyermek. Ahogy a körültünk hangzó beszédből értettük, 
egy savanyu-vizes üres láda alatt találták meg a 
gyermeket. Még nyöszörgött, mikor rátalált egy másik 
cseléd. 
No borzasztó ügy! 
Megvártuk míg a kapu alól szétoszlott az utcai nép, 
aztán mink is kisétáltunk. 
A sörházban hozzánk ült egy járásbiró, meg egy tanító 
barátom, aki nemrég került a városunkba. Azelőtt falun 
élt, valami borsodmegyei faluban. 
A beszélgetés persze a bűnügyön forgott. Tanakodás 
indult, hogy gyilkosságért itélik-e el a leányt? vagy csak 
gyilkosság szándékáért? 
– Meglehet, el sem itélik, – vélekedett a járásbiró, egy 
ötvenéves forma, szőkéből őszült ember, – meglehet el  

 
 
 
 
 
 
sem itélik: szinte bizonyos, hogy az esküdtszék fölmenti 
majd. 
Az ő szavára minden más vélemény elhallgatott. Ő érti 
az ilyet legjobban. 
És ő a virzsiniája hamvát a tányérjába pöccentve 
folytatta: 
– Ki is itélhetné el igaz lélekkel? A nyomorult teremtés 
maga is áldozat, valami legénynek az áldozata. Minden 
este látjuk, hogyan strázsálja a kapufélfát egy-egy 
iparoslegény, egy-egy katona, vagy másefféle. Szerelem 
a kapufélfában. Mi a szerelem? Természet törvénye. 
Tehát a szerelem törvénye a kapufélfában. No most jön 
a leány. Mi hozza? A természet törvénye. Mihelyt a 
házbeliek lefeküdtek, megindítja a természet törvénye: 
kisurran. No és aztán megtörténik aminek meg nem 
kellene történnie a katekizmus szerint, de meg kell 
történnie a világrend szerint. Az idő nehány hónapot 
ballag utána. Igazítások kellenének a katekizmus szerint 
is meg a természet rendje szerint is egyértelemben most 
már. De a legénynek nincs keresete. Vagy lehet 
berántják katonának. A leány magára marad. Haza nem 
térhet, – a katekizmus szerint. Ha világra jön a gyermek, 
nem dajkálhatja, nem nevelheti, – természet törvénye 
szerint. 
Belemelegedett a beszédbe. A szivarját a tányérra tette, 
és ügyvédi gesztusokkal folytatta: 
– Hibás? Melyik a hibás? A leány? A legény? Mind a 
kettőben a természet törvénye gyullasztott lángot. Tehát 
a természet a hibás. A természetet kell elitélni! 
Diadalmasan pillantott széjjel, s megállt a szeme a falusi 
tanítón, aki a felét rázta. 
– Jójó, Szilvássy barátom, – szólt, mintha olvasná a 
gondolatát, – de vajjon tudja-e ön bizonyítani, hogy 
amikor a gyermeket a gödörbe rejtette, józan 
meggondolással cselekedett? A törvény csak a józan 
megfontolással elkövetett bűnt büntetheti. Szült ön 
valaha gyermeket? Tudja ön, hogy micsoda zavarodást 
idéz elő az elmében egy gyermek-szülés? 
A nagykomoly kérdés általános nevetést keltett. Csak 
Szilvássy maradt komolynak. 
A kocsmáros megjelent és összeszedte az üres 
poharakat. Megtöltötten rakta vissza az asztalra. 
A leány ügye el volt végezve. 
Gondolatban valamennyien fölmentettük. 
Szilvássy tanító, – hunyorgó szemű kis ősz palóc maga 
elé gondolkodva űlt az asztalnál, s megszólalt: 
– Beszéljünk hát másról. Egy nádasdi ember jut az 
eszembe meg a kutyája. A minap hallottam: 
Bejön a nádasdi ember Egerbe, a fagyos szentek 
vásárjára. Korán indult persze, mingyárt virradatkor. 
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A nádasdi kutya és az Isten veled, 

gólyamadár című elbeszélések 
Gárdonyi Géza Szegény ember jó 
órája című kötetéből valók. 

Tudják önök, hogy Nádasd mennyire van Egerhez? 
Huszonhat kilométernyire. Nem mértem meg, de van 
annyira. 
A kocsin ült az embernek a felesége meg a menye, – 
szép pirosképü teremtés a menye: Teveli Boriska. 
Egyszercsak hátrapillant a menyecske: 
– Nézzék már azt a bolond kutyát! 
A kutya, – vizsla és komondor keverék, – a nyelvét 
lógatva lohogott a kocsi után. Dombos a két oldala, de 
igen dombos! 
– Takarodj haza! – rikolt rá az öregasszony. 
– Takarodj Ponci! – kiáltja a menyecske is. 
Ponci meghökken, megáll. 
Néz a haladó kocsira. 
Leül. 
Néz. 
A kocsi elhagyja vagy száz méternyire. Ponci megint 
csak nekilódul, s fut a kocsi után. Nem törődtek többé 
vele. A vásár foglalkoztatta a gondolataikat. 
A kocsma udvarán a vámház mellett leszerszámoz a 
gazda, és szénát vet a lovaknak. Kimennek a vásárba. 
Vesznek összevissza mindenfélét. 
A két asszony meg ebéd után is járja a sátorokat. Csak 
úgy négyóra tájban térnek meg. A gazda ott lógatja a 
lábát a kocsija rúdján. Szalonnázik. Előtte Ponci ül és 
csurgatja a nyálát, nyalogatja a bajuszát. De már az 
oldala nem dombos. 
– A fene ezt a kutyát... 
– Megjárta! – mondja mosolyogva a gazda. Négy 
kölyket vetett. 
S a fanyelü bicskával az udvarnak a sarkába int. 
Csakugyan ott mászkált egymáson a négy kis féreg az 
udvar sarkában. Mind a négy rőt-fehértarka, mint az 
anyjok, s nem nagyobbak a vakondoknál. 
A két asszony megnézte őket, s otthagyta. Elvégre 
otthon is csak vízbe hányták volna a Ponci kölykeit. 
Elindul a kocsi és zörgedezik vigan vissza Nádasd felé. 
Meg van rakva elől hátul méhkassal, sajtárral, 
fazekakkal, uj kaszával s máseffélével. A gazda pélpá-
zik. Az asszonyok beszélgetnek: 

– Mi milyen szerencsével vevődött? 
A menyecske egyszer megint visszapillant, és szól 
meglepődve: 
– Nézzék már azt a bolond kutyát! 
Hát a Ponci kutya ott lohol megint a kocsi után. A 
szájában lóg az egyik kölyke. 
– No igazán bolond-eszü kutya! 
S halad a kocsi Felnémeten, Szarvaskőn át a jóféle 
parasztlovak egyenletes poroszkálásával. 
A monosbéli pataknál megállnak, hogy megitassák a két 
lovat. A kutya leül vagy ötven lépésnyire tőlök az út 
mellé, és leteszi kölykét a fűbe. Nyalogatja. Lefekszik 
melléje. Nyalogatja. 
– No gyere Ponci, – biztatja a menyecske, – fölvesszük a 
kölykedet a kocsira. 
– Vesszük a fenét, – szól rá az após, – iszen úgyis el köll 
pusztítani. 
– Nem ezt az egyet meghagyjuk. Ugye anyám 
meghagyjuk, ha már eddig elcipelte. Gyere no Ponci! 
A kutya örvendezve csóválta a farkát, de nem mozdult. 
S indult a kocsi tovább. 
Ponci is fölvette szép ovatosan a foga közé a kölykét, és 
loholt fáradt lógó testtel ismét a kocsi után. 
Jól beestéledik mikor hazaérkeznek. 
A kutya beviszi a kölykét az istáló mellé az udvar-
szögletbe, ahol némi alomszalmán heverni szokott. A 
menyecske még meg is nézte, hogy vajjon él-e a kis 
kölyök? Él az vígan. Nem látszott a nyakán semmi 
sérülés. Csak épp hogy vizes volt a kutya nyálától. 
Éjfél felé fölkel a gazda, s kinéz az istálóba. A holdvilág 
az udvarra süt. Akaratlanul is feltünik neki, hogy a 
kutyája nem szaladgál, se nem csahitol az udvaron. No 
bizonyosan elfáradt, elfeküdt. Odapillant a kutya 
vaczkára, hát két kölyket lát ottan. 
– A teremtésit ennek a kutyának. 
Körülpillant: Ponci nincs sehol. 
Reggelre mikor fölkeltek, ott látták a vaczokban mind a 
négy kölyket. Ponci is ott hevert mellettök, – élettelenül. 
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GGáárrddoonnyyii  GGéézzaa::  IISSTTEENN  VVEELLEEDD,,  GGÓÓLLYYAAMMAADDÁÁRR!!  
 

Valami különös szomorúság borzong át a lelkemen. Nemcsak a lelkemen: minden fán, minden fűszálon, az egész 
tájon, még a felhőkön is. Ez a szomorúság az ősznek megérkezése. Kertemben már az őszirózsák fehér és lila virágai 
melengetik az arcukat a nap sugaraiban. A gesztenyefám napról napra halványabb. A gyümölcsfáim is olyanok, mint 
az öregemberek: egyik, mint a sárga öregember; a másik, mint a piros öregember. 
A két gólyánk is elment. Szent István király napján láttam őket utoljára a mezőn. Nem halásztak, csak álltak-
álldogáltak elgondolkozva a fűben; ott álltak mind a ketten. A fecskék vidáman csapongtak fölöttük a levegőben. 
Azok még nem gondoltak akkor az elutazásra. 
Furcsa két madárfaj a gólya meg a fecske, hogy tavasszal mindig idejön a másik világrészből; ősszel meg mindig 
visszatér a másik világrészbe. De ott nem házasodnak, nem raknak fészket, és nem költenek, csak itt minálunk. 
Melyik hát az igazi hazájuk?... 
Még furcsább, hogy az a két gólya meg az a pár száz fecske az egész országból csak a mi falunkat szereti. A messze 
Afrikából ide térnek mindig vissza, ide ám, a mi szegény nádas házaink közé, a mi szegény mezőnkre. Mi van a 
falunkon olyan szeretni való, hogy érdemes érte átrepülni egész nagy tengert meg egy egész nagy országot?  
Ahogy ott láttam a mozdulatlanul merengő két gólyát a vörösre aszott mezőn, a húszéves Balla gyerek jutott az 
eszembe. Azt is így láttam ma állani a kertbe. Az ásónyélre támaszkodva állt, és szomorúan nézett maga elé. Mert ő 
is elköltözik innen. 

Szentmihálykor elviszik. Maga se tudja, 
hova. Kell a Balla gyerek a császárnak.  
No, a mi két gólyánk nem kell a császár-
nak. De lám, hogy így egybevetem őket, 
arra gondolok, hogy a válás érzése nem 
azonos fájdalom-e bennük? 
Ahogy a két gólya ott áll egymás mellett, 
bizonyára így beszélgetnek: 
– Öregem – mondja az asszony –, a 
vízililiomnak fogytán a virága. 
Az ura bólint erre a fejével csöndesen. 
Ismét az asszony szól: 
– Mikor indulunk? 
– Mikor az utolsó liliom is eltűnik. 
– A gyerekek eléggé erősek? 
– Megbírják. 
Mind a kettő újra bús elmerengésbe 
mélyed. Milyen szomorú tud lenni a 
madár! Egész testével szomorú. 
A minap aztán sok gólyát láttam a 
magasban. Odafenn kanyarogtak a falu 
fölött, aztán egyszer csak: egyenes az út 
Délnek! 
A fecskék csak tegnap mentek el. Úgy 
beszélték meg, hogy a templom tetejéről 

indulnak, mert ott gyűltek össze. 
Töméntelen, nagy fekete madárraj volt az ott együtt. A falu csendjében nem hallatszott egyéb, csak az ő 
csivikelésük-csiripolásuk. Tanácskoztak, disputáltak. Vajon min forgott a beszéd? Vezért választottak-e, vagy az út 
irányát hányták-vetették meg? Rossz hírt kaptak-e Afrikából? Vagy valamelyik más falubeli fecskenépről szavaztak, 
hogy megvárják-e őket, vagy nélkülük menjenek? – Ki tudná megmondani, ha nem madár? 
Fölkerekedtek, egypárszor körülkanyarodtak fenn, mint a búcsúsok. Bizonnyal a falura néztek alá a magasból, meg a 
vidékre, aztán elszálltak a messzeségbe. 
De hát miért megy el a gólya, miért megy el a fecske, ha a mi falunkat érzi otthonának? 
Ó, bizony könnyű azt kitalálni...Elközelgett az ősz. Az október hideg leheletétől dermedten hullanak el a bogarak 
milliói. A december szele kemény kérget fagyaszt a vizekre, s a téli ég felhői hóval borítják be a mezőket. 
Miből éljen akkor a szegény gólya meg a szegény fecske? Éhen halna meg itt az istenadta valamennyi. 
Ma már nincs se fecske, se gólya. Talán éppen most repülnek fenn a szédítő magasságban a tenger fölött és a tenger 
felhői fölött. Talán éppen most kiáltja az egyik gólyafiú: 
– Anyácskám, elfáradtam! 
– Terjeszd ki a szárnyadat – feleli bizonnyal az anyja. 
S megszűnik a szárnyak levegőverése. Az egész gólyacsoport kiterjesztett szárnnyal leng a levegőben. 
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… hogy 2000-et kapj! 

… hogy a ház a másik oldalára forduljon! 

… hogy a kutyus az ellenkező irányba nézzen! 

… hogy a végén három háromszöget kapj! 

Helyezz át két szál gyufát úgy… 

RRRRRRRReeeeeeee jjjjjjjj ttttttttvvvvvvvvéééééééénnnnnnnnyyyyyyyy         
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ki ér oda elsőként? ☺ 
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Az élő nyelv megőrzése 
 

Beszélgetés Tornai József költővel 
 
Korunk világhálós és mobiltelefonos világában folyamatosan nyomon 
követhető a magyar nyelv változása, átalakulása.  A médiumokban egyre 
jobban teret nyer az argó, a divatos és gyakran elegánsnak nem nevezhető 
kifejezések pedig hihetetlen gyorsasággal épülnek be a fiatalok tudatába. Ez a 
folyamat nehezen befolyásolható, de mi a helyzet az irodalomban és a 
közéletben használt nyelv területén? Meg tudja tartani, védeni a szakma a 
magyar nyelvet? Erről kérdeztem a magyar nyelv avatott művelőjét, a 
haraszti születésű Kossuth-díjas költőt, Dunaharaszti díszpolgárát, Tornai 
Józsefet. 

 
Egy költő számára mit jelent a magyar nyelv? 
A költészet a látomások és az anyanyelv szerelméből 
fakad. Az európai nyelvek – benne az angol és a német, 
mely ma legnagyobb hatással van a magyarra – származék-
nyelvek, a szanszkritból, az ógörögből és a latinból 
származnak. Ezzel szemben a magyar egy ősi nyelv, 
melyhez sok más nép szavai kapcsolódtak, de megmarad-
tak ősi kifejezései, ragozó alakja, s ez páratlan szépségűvé 
teszi. 
Ez a szépség él a népköltészetben is… 
Néha úgy érzem, hogy a népköltészet legjobb rétegeiben 
olyan múltat tár fel, amelyet a műköltészetben nem mindig 
lehet megtalálni. Megjelenik benne egy nép több 
évszázados vagy évezredes kollektív múltja, történelme, 
érzései, fájdalma, öröme. A népköltészet gyökerei gyakran 
beláthatatlanul ősi időkre nyúlnak vissza, ezáltal sokszor 
megrendítőbb, mint a leírt költészet.  
Hol érintett meg a népköltészet? 
A népdal, a népzene megismerésének élménye számomra a 
cserkészethez kötődik. Az 1930-as évektől elindult falu-
kutató mozgalom hatására a cserkészetben az addigi, 
többnyire német és amerikai dalok helyett – főleg Bartók 
és Kodály hatására – magyar népdalokat énekeltünk. 
Őrsvezetőnek választottak, így eljutottam egy országos 
táborba is, ahol kilencezer fiatal vett részt! Sosem felejtem 
el, hogy esténként a tábortűznél milyen felszabadultan és 
boldogan énekeltük a népdalokat. A cserkészet által kapott 
élmények, a sok tizenéves gyermek közössége és az 
együtténeklés emléke összeolvadt a népdal ősiségével, 
szépségével.  
Mi jellemzi ezt a szépséget? 
A magyar népköltészet egyedülálló sokszínűsége: példa 
erre, hogy mialatt gyakran valóságos, természeti képekkel 
kezdődik, mégis sokszor megtalálhatók benne szürrealista 
képek, látomások is: „Fölmentem a hegyre, lenéztem a 

völgybe, / Ott egy asztalt láttam búval megterítve.” Tudjuk, 
hogy búval nem lehet asztalt megteríteni, de mégis milyen 
egyszerű és szép, mindenki érti! Az embert szíven üti ez a 
gondolat. A népdalban a képi ábrázolás kifejező ereje 
megdöbbentő. Így nyelvünkre is jellemző, hogy látni kell 
azt, amit mondunk! Ebből következik, hogy amit nem 
vagyunk képesek láttatni, azt a magyar nyelvvel nem is 
tudjuk igazán jól kifejezni. 
Nyelvünk folyamatosan változik, és ez veszélyeket is 
rejt magában. Melyek ezek? 
Az egyik veszélynek azt látom, hogy jelenleg egy teljesen 
új nyelv van kialakulóban, vagy talán már ki is alakult, 

melyben összekeveredik az idegen, legtöbbször angol 
szóhasználat a magyar kifejezésekkel. A magyarba így 
beépülő tükörfordításokat meg lehet érteni, de nem lehet 
látni. Ezzel a képi ábrázolás helyett egy elvontabb nyelv 
jön létre, melyben azok a kifejezés-árnyalatok, melyeket én 
és kortársaim még használunk, teljesen elhalványulnak.  
Ha a ritka, mint a fehér holló helyett azt mondjuk, hogy 
nagyon ritkán előforduló, az érthető, de nem a magyar 
láttató színvonalán szól. Ez a példa is bizonyítja, hogy a 
magyar nyelv így folyamatosan elszegényedik. Veszen-
dőbe megy például a XIX. századi köznyelv közmondás és 
szólás-mondás kincse, sok esetben már nem is érti 
mindenki ezek jelentését (eben gubát cserél, zöldágra 

vergődik…), pedig ezek olyan – szinte népi költői – 
megfogalmazások, melyek nemzeti közösségünk alkotó-
erejét fejezik ki! Az új kifejezések a legtöbb esetben sokkal 
érzelemszegényebbek a magyarnál, csökkentik nyelvünk 
színességét. Egy-egy divatossá vált szó pedig több magyar 
változatot szorít ki a köznyelvből. Ilyen a jelentős szó 
használata, melyet a mai közbeszédben mindenre alkal-
maznak: jelentős adókedvezmény, jelentős árumennyiség, 
jelentős javulás, ahelyett, hogy adócsökkenés, sok áru, 

örvendetes javulás kifejezéseket használnának. De ilyen a 
kerül ige gyakorisága is: a lakások kiosztásra kerültek, a 
törvény megszavazásra kerül, pedig mennyivel szebb lenne 
az, hogy kiosztották a lakásokat, megszavazzák a törvényt. 
Előbbi egyhangúvá, stílustalanná teszi a nyelvet, hiszen az, 
hogy ki milyen kifejezéseket használ a változatos magyar 
szókincsből, meghatározza a stílusát, melyen keresztül 
tükröződnek a személyiségi jegyei, a jellemvonásai. 
Ehelyett ma a közélet szereplői nagyon gyakran egysíkú 
kifejezésekkel, panelekben beszélnek. Főleg a politi-
kusokra jellemző, hogy egyes szám helyett előszeretettel 
használják a többes számot, vagy a harmadik személyt: úgy 

gondolom helyett úgy gondoljuk, vagy azt beszélik, ez az 

emberek kívánsága. Mindezzel igazolni akarják vélemé-
nyüket, s olyanokra hivatkoznak, akiket nem tudnak vagy 
akarnak nevesíteni.  A másik nagy veszélynek a köznyelv 
torzulását tartom. Gyakori a kifejezések rossz használata 
miatti képzavar: az egykor népszerű politikusasszony 
kalapja alól a következő mondat hallatszott: „Öntsünk 

tiszta lapot a pohárba!” Egy konstruktőr nyilatkozta, hogy 
„… ezt a terméket a saját kútfőmből terveztem.” De 
gyakran mondják, hogy összerúgták a port az összerúgták 

a patkót helyett, vagy kemény dió szólásból lesz hirtelen 
nehéz dió. Ezt mind a képi gondolkodás megszűnése, a 
sablonos szóhasználat okozza. Kimondható tehát, hogy 
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     Új Himnusz 
         A magyar nép még mindig zivataros századából 
 

Nemzetem 
én nem úgy képzelem, 
hogy mindnyájunknak Etel- 
köz az ugródeszkája. Engem a homo sapiens 
fájdalma jobban érdekel, 
az, hogy a palócok, sokácok, 
mennyit szenvedtek itt a vendek és cigányok, 
s Lábáb ükunokái a kor vak 
tömegsírjaiba hogy zuhantak, 
s a csángók, míg egyre énekeltek, 
járták a táncot   nemcsak maguknak, 
s a kunok, németek, románok és szerbek, 
magyarokkal együtt a szlovákok hogy remegtek, 
mikor a történelem Bosch-féle szörnye 
a szalmatetős viskók és fatornyos házak ablakait betörte, 
s a székelyek sebe a régi és új tatárok 
nyilaitól a Tiszáig szivárgott; 
mindnyájunkért mennydörögtek a bombázók 
ítéletnapi 
tűzvészként lángoló alumínium-angyalai, 
s azon az őszön miért dűlt volna itt a mindenféle vér, 
ha nem újabb idő-partok arany-perceiért? 
S akárhányszor hatalom s erkölcs csapott itt össze 
vagy pókhálóját a pénz kifeszítette 
a szellem fái közé, 
nemcsak Buda vár vált csapda-rengeteggé: 
nem egy folyó a haza, 
nem egy vadvíz, ér, patak vagy tó; 
ahogy egymást táplálják kék tavasztól 
kék tavaszig, míg külön-külön 
természetük szerint hullámoznak s elcsöndesednek: 
az nekem ez az ország, ez a nemzet. 
Istenem, ilyenné öleljél csak egybe minket, 
örvendve más és más szívünknek, 
ne rejtegesd tovább a végső csíra-titkot, 
hogy minden emberfiadnak kell 
a meleg, a testvér szempillantás, 
a szalma, hol végre saját színünkben láthatjuk meg egymást: 
te népedet s mi a közös Pajta fölött 
fújtató mennyei vadlovat, az almásderes üstököst. 

     Ne mondj le hazádról 
 
Csöndes puha ágyad neked az 
ne ugorj ki sima hal a tóból 
szemed éles arcod neked az 
ne hagyd villany kihúnyni a lámpát 
habos ezüst-ital neked az 
ne suhanj le madár a magasból 
könnyű végtelenség neked az 
vonat ne kattogj le a sínekről 
nővéred vagy bátyád neked az 
ne kerüld el értelem az embert 
tartó karod emlőd neked az 
le ne szédülj csillag az égboltról 
paradicsomkerted neked az 
költő sose mozdulj ki a versből 
utolsó szál inged neked az 
 

ne mondj le  ó ne mondj le hazádról 

Tornai József versei 

Gáll Sándor 
 (2011) 

összességében a legnagyobb veszélyt a folyamatos nyelvi 
elszegényedés jelenti, mely kultúravesztést, és közvetve 
identitásvesztést is jelent. 
Ezek alapján milyen jövő áll a magyar nyelv előtt? 
Sajnos nem vagyok derűlátó. Ma a televízió az irányadó, 
ahol a látszat a legfontosabb tényező, ezáltal az irodalom 
másodlagossá vált. Amióta beköszöntött a demokráciának 
nevezett világ és mindent meg lehet írni, szükségtelenné 
vált a sorok közötti információközlés, a valóság mű-
alkotáson keresztül történő láttatása. Volt időszak, amikor 
az igazságot csak irodalmi művekbe csomagolva lehetett 
kimondani. Ez mára megszűnt, jelenleg mindent az „ész-
szerű”, a „tudatos” gondolkodás határoz meg, a művé-

szetek háttérbe szorultak, így az irodalom is, alkotások 
helyett ma már csak a szöveg létezik. 
Mit tehetnek az írástudók az anyanyelvünk védel-
mében? 
Minden itt felsorolt negatívum ellenére csak egy módszert 
tudok ajánlani. Minden író ember használja bátran a leg-
tágabb értelemben vett magyar nyelvkincset!  Ne kövesse 
az aktuális beszéddivatot, vagy építse bele, és tartsa meg az 
új kifejezések mellett a magyar nyelv változatos eszközeit, 
szókészletét! Ez nem csak kihívás, felelősség is, mert az 
anyanyelv fenntartása a nemzetet életben maradását is 
biztosítja. 

 
 

* * * * * 
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    Magyarok Nagyasszonya 
 
Szűz Mária a magyarok Nagyasszonya Szent István óta, 
Nagy királyunk országát a Szűzanyának ajánlotta. 
Oltalmára bízta árva magyar népét, a halála előtt, 
Lelki szemeivel előre látta a sötét jövendőt. 
 

A sötét felhők pedig tornyosultak minden évszázadban, 
Váltakozva tatár, török, osztrák, orosz megszállásban. 
Sok nemzet tartott igényt a tejjel-mézzel folyó kánaánra, 
S még ma is, pedig már majdnem mindenétől megfosztotta. 
 

Európai és tengeren túli rablók, ne örüljetek, 
Mária országa sohasem lehet a tietek.  
Erről nagy királyunk ezer évvel ezelőtt gondoskodott, 
Szűz Mária védi, nem hagyja veszni Magyarországot. 
 

Magyarok Nagyasszonya, mi is felajánljuk országunkat,  
Mi késői utódok, s felajánljuk önmagunkat. 
Segítségeddel, ha kell, megvédjük életünk árán is, 
Mária országa fennmarad az ítélet napjáig.  

Gömöriné Fajta Anna verse 

Képek: Szent István szbor a budapesti Halászbástyán, Kisfaludy Stróbl Zsigmond alkotása, illetve  

            Benczúr Gyula Patrona Hungariae festménye a budapesti Szent István bazilika mellékoltárán 

SZENT ISTVÁNTÓL – 
KORUNKIG 
 

„Hazánk első szent királya, aki minden vonatkozásban tökéletes volt, 
közel ezer esztendő óta mint igazi apostolunk és atyánk, mint a 
legkiválóbb katolikus uralkodó és mint a Katolikus Egyház nagy szentje 
él szüntelen a magyar nemzet köztudatában.” – e szavakkal méltatta első 
szent királyunkat Serédi Jusztinián, bíboros-hercegprímás.  
Szent István élete legfőbb célja volt, hogy királyi hatalmával, melyet 
Istentől nyert, Isten országát szolgálja. Földi életét előkészületnek 
tartotta az örök életre.  
Szeretném, ha minden ember követné Szent István példáját az Úr 
szolgálatában. Nagy királyunk hazáját és népét is hűen szolgálta. Bízott 
Istenben, de a maga erejében is. Nem szavakkal, hanem tettekkel 
szerzett érvényt akaratának. A megtért bűnösöknek megbocsátott, de a 
megátalkodott gonosztevőket és összeesküvőket kivégeztette. Igazságos 
uralkodónak tartották, Mátyás király igazságosságát hozzá hasonlították. 
Okosságához nem férhetett kétség, és kegyes, irgalmas szívű volt. 
Adományait a szegények között saját kezűleg osztotta szét. Nem 
véletlen, hogy Szent Jobbját megkímélte az enyészet. Európa minden 
országában elismerték, népszerűsége Nagy Károlyéval vetekedett. 
Emberi és uralkodói mivoltában tisztelet övezte nemes alakját, és 
irigységet nem váltott ki senkiből, pedig a nagy uralkodók – ma a nagy 
államférfiak – ki vannak ennek téve. Magyarország az ő uralkodása alatt 
arany időszakát élte.  

Ha minden uralkodó és államfő István, a nagy szent király példáját követte volna, nem lettek volna világháborúk, s az első 
világháborút követően Trianon. Ennek ma is érezzük áldatlan hatását, s tudjuk, hogy amíg a mai, kereszténységét 
elvesztett Európában nem lesznek Szent Istvánhoz hasonló államférfiak, sokat kell még szenvednünk. Az Európai Unió 
sok képviselője – köztük az áruló magyarok – tanulhatnának Szent Istvántól Isten és hazaszeretetet.  
A világ összes magyarja fogjon össze, hogy ne verhessen éket közénk Trianon és az áruló, külső és belső hazaáruló, 
bolsevista és liberális erők hazug szólamai. Szent István Magyarországa Mária országa volt és marad mindörökké, s ezt 
semmilyen ármány meg nem változtatja.  
Létesítsünk új, és ápoljuk a régi kapcsolatainkat Nagy-Magyarország magyarjaival. A Szent Cecília énekkar júliusban volt 
Székelyföldön, és három templomban szolgáltunk a Szent Cecília és a H-moll misével. Felejthetetlen volt.  
Isten áldását kérem Magyarországra, polgáraira és a világ minden részén élő magyar testvéreimre, Szent István királyunk 
közbenjárásával. Úgy legyen.                                                       Istenbe vetett hittel és mély hazaszeretettel:  

Gömöriné Fajta Anna 
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