www.plebi.hu

2013. Karácsonya

XIV. évf. 4. szám (53)

A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

Áldott karácsonyt,
békés, boldog új esztendőt !
Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel. Vessük hát le a sötétség tetteit,
és öltsük fel a világosság fegyvereit.
Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből – 12, 13

Krisztus fénye
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Rózsafüzér Királynője – V. Pius Pápa rendelte el ezt az
ünnepet 1573-ban, annak a nagy győzelemnek emlékére,
amelyet a keresztény seregek 1571-ben a lepantói tengeri
ütközetben vívtak ki a pogány törökök felett. 1716-ban
felvették a római kalendáriumba, 1913 óta pedig a
győzelem napján, október 7-én ünnepeljük.
„ A Rózsafüzér királynőjeként azért jöttem, hogy az
emberek változtatassanak életükön.” – hangzott el 1917.
október 13-án Fatimában Isten Anyjának szava.
Czifra Lászlóné

Október 6.
7.
8.
13.
20.
23.
27.
November 1.
2.
3.
10.
13.
17.
19.
24.
December 1.
8.
9.
15.
22.
24.
25.
26.
29.
31.

Évközi 27. vasárnap
Rózsafüzér Királynője
Magyarok Nagyasszonya
Évközi 28. vasárnap
Évközi 29. vasárnap
Nemzeti ünnep
Évközi 30. vasárnap
Mindenszentek ünnepe
Halottak napja
Évközi 31. vasárnap
Évközi 32. vasárnap
Magyar szentek és boldogok
Évközi 33. vasárnap
Árpád-házi Szent Erzsébet
Krisztus király ünnepe
Advent 1. vasárnapja
Advent 2. vasárnapja
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
Advent 3. vasárnapja
Advent 4. vasárnapja
Ádám és Éva, Szent Adél
Karácsony, Jézus születésének ünnepe
Karácsony 2. napja
Szent család ünnepe
Szent Szilveszter pápa

Reményik Sándor:

Mi mindíg búcsuzunk
Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk.
Az éjtől reggel, a nappaltól este,
A színektől, ha szürke por belepte,
A csöndtől, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtől, mely fájt és égetett,
Minden képtől, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihűltek,
A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtől, min megállt a lábunk.
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Mert nincs napkelte kettő, ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindíg búcsuzunk.

2013. Karácsonya

Krisztus fénye

MEGTESTESÜLT A SZERETET
Karácsony ünnepe közeledtével elgondolkozunk, mit is jelent a karácsony a mai embereknek. Talán a hetvenes években írta Rab Zsuzsa
azt a keserű versét, melynek ez a címe: Aranyvasárnap. Ebben hangzik el a megdöbbentő verssor: „Istencsapás ez a karácsony.” A
versben a költő párhuzamba állítja Jézus születésének az eseményeit,
a karácsony előtti vásárlási láz, tülekedés képeivel. Hallatlan nagy
kontraszt a kettő egymás mellé állítása, de ez a valóság.
Békesség, szeretet…
Rémes, hogy megy a pénz,
most váltottam egy százast, és már…
Krisztus megszületett…
Istencsapás ez a karácsony!
Pedig tavaly megfogadtam, hogy…
Földön jóakarat…
Asszonyom a sor vége itt van!
Én is sietek, azt hiszi csak…
De nem folytatom, a többi részét a versnek el tudjuk képzelni. Mit is jelent a karácsony? Mivé silányodott a végtelen
jóságú Isten szeretete az emberi nem iránt.
Megtestesült a Szeretet címet adtuk ennek az elmélkedésnek, mert az emberiség legnagyobb Istentől kapott ajándéka,
hogy megtestesült az Ige. Ahogyan Szent János apostol írja evangéliumának bevezetőjében: „És az Ige testté lett, és
miköztünk lakozott!” (Jn 1,14)
Isten szeretetének első nagy jele maga a teremtés. Ha elgondoljuk, magunk elé képzeljük a világ hallatlan gazdagságát,
szépségét, az élettelen és az élő világ értékeit, csak csodálattal és hálával tudunk teremtő Istenünkre gondolni, aki mindezeket nekünk adta ajándékba. Mert a szeretet legfőbb tulajdonsága, hogy ki akar áradni. Isten szeretetének kiáradása ez a
világ, amelyben élünk, és benne a mi emberi létünk.
Sajnos az eredeti bűn sok mindent elrontott, főleg az emberi természetben. Értelmünk elhomályosult, akaratunk rosszra
hajló lett. Ezért hallgatjuk a régi korok történelmi eseményeiben azt a sok háborúskodást, családi tragédiákat a régi görög
drámákban, amelyek sajnos ma is nagyon aktuálisak. Az emberi önzés, irigység, kapzsiság és a többi rosszindulat minden
korok emberére jellemző volt és ma is az.
Isten szeretetének másik nagy jele Izrael népének története. Ahogyan Jahve, az Isten védte, vezette őket, ahogyan
gondoskodott róluk, ahogyan vigasztalta nehéz helyzetükben őket. „Úgy szeretlek titeket, mint anya a csecsemőjét, de ha ő
nem szeretné, én mégis szeretlek titeket.” (Izaiás próféta).
Isten legnagyobb szeretete az volt, amikor Fiát küldte hozzánk hasonló, emberi alakban. Nem egy angyalt küldött,
nem is csak egy kiváló embert, mint az emberiség jótevőjét, hanem maga jött el, a második Isteni személy, a Fiú Isten. Így
írja Szent János ugyancsak az első fejezetben: Istent sohasem látta senki, Az egyszülött Isten, Aki az Atya keblén nyugszik,
Ő nyilatkoztatta ki. (Jn 1,18)
Az emberiség, hogyan fogadta Őt? Heródes meg akarta öletni, a názáretiek le akarták taszítani a hegyről, Kafarnaumban
az állították róla, hogy az ördöggel cimborál és elvesztette az eszét. A nép vezetői nem úgy fogadták, mint Isten küldötte
Messiást, hanem csúfos halállal a keresztfán megölték. Így ír erről tovább az apostol: „Tulajdonába jött, de övéi nem
fogadták be. Mindannak, aki azonban befogadta, hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen.” (Jn 1,11-12)
Ha végiggondoljuk az Úr Jézus életét, születésétől önfeláldozó haláláig, el kell ismernünk, hogy egész életében nem tett
mást, mint bemutatta szavaival, cselekedeteivel a Mennyei Atya végtelen szeretetét irántunk. Példabeszédei, tanításai
mind erről szólnak. Megbocsájt a bűnösöknek, felemeli a szegényeket, példának állítja a gyermekeket, együtt érez a
szenvedőkkel.
Kedves Olvasók! Mi hogyan viszonozzuk ezt az isteni szeretetet? Mennyire vagyunk hűségesek hozzá? Szándékait követve, továbbadjuk-e embertársainknak ezt a szeretetet? Hálásak vagyunk-e azzal, hogy igaz keresztény életet akarunk élni?
Méltón ünnepeljük meg a karácsonyt, születésének ünnepét, vagy lesilányitjuk fenyőfa ünneppé, külsőséges úgynevezett
szeretet ünneppé, amely egyre nyomasztóbb sok ember számára, mert nem jelent mást, mint gondterhes vásárlási kampányt?
Ha van bennünk egy szemernyi hit és őszinte hálaadás Isten jóságáért, ünnepeljük meg igaz módon a karácsonyt, ahol
nem az ajándékok sokassága és vacsora különlegessége lesz a fontos, hanem az Ige, a második isteni Személy, a betlehemi
Kisded befogadása életünkbe, családunkba.
A karácsonyi közös ének, ima, a szentmisén való részvétel és az igaz, önzetlen felebaráti szeretet jellemezze a mi ünneplésünket. Akkor a karácsony elmúltával nem ürességet, szomorúságot fogunk érezni a szívünkben, hanem örömet, boldogságot és megelégedettséget.
Ezt a fajta karácsonyi ünnepeket kívánom szeretettel, lelkipásztorotok:
Kép: Giotto di Bondone: Jézus születése, XIV. sz.

András atya
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A betlehemi csillag
1

Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus
megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe 2és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” (…) S lám, a
csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a
hely fölött, ahol a gyermek volt. 10A csillagot megpillantva nagyon
megörültek. 11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával,
Máriával. Leborultak és hódoltak neki, majd elővették kincseiket s
ajándékot adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12Mivel álmukban
utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek
vissza hazájukba.
Mt 2. 1-2, 9-12

Kétezer-tizenhárom éve napkelet három királya kelt útra egy égi
jelt követve, hogy vándorútjuk végén a próféták által megjövendölt újszülött Megváltónak méltóképpen hódolhassanak. A
különös égi jelenség, amely mérföldeken át vezette a három
vándort, azóta is Jézus megtestesülésének égi jele, s bár ma a
jelenséget csillagászati tényként kezelik, értelmezéséhez nem
elég csupán a fizikai tudás, a tudományos ismeretek. A betlehemi
csillag a világmindenségnek adta hírül, hogy megszületett Isten
fia, a világ világossága, hiszen Isten úgy szerette a világot, hogy
egyszülött Fiát küldte el, hogy az emberek megláthassák a világosságot, amely megváltja őket a bűnök rabságából.
A betlehemi csillag feltűnésének csodája és a napkeleti vándorok
kiléte azonban mindig is foglalkoztatta a kutatókat is, titkukat
próbálták már sokfelől megközelíteni. Segítségül hívták a csillagászatot és matematikát, modern eszközökkel képesek vagyunk
akár modellezni is azokat a csillagkonstellációkat, amelyek Jézus
születésének időpontjában feltűnhettek az új idők számításának
jeleként. Próbálkoztak már az asztrológiával is megfejteni, milyen hatással lehettek az együttes bolygóállások a világ forgására. A történészek a fennmaradt írások alapján határolták körül:
a kisded Jézusnak hódoló vándorok papok vagy bölcsek, csillagászok lehettek. Ám a tény, hogy a napkeleti királyok valóban
fejedelmek voltak vagy koruk bölcsei, akik értették az ég jelenségeit, eltörpül amellett, hogy hitték: a ritka égi fény Isten
megtestesülésének a jele. A titok hát nem is titok. Vagy mégis?
Közelebb kerülhetünk az igazsághoz, ha tudományos magyarázatot találunk a jelenségekre? Ha mindent megfejtünk, mindennek a nyitjára rájövünk, mindent a ráció erejével megmagyarázunk, mi marad a léleknek?
Mert kettősség alkot bennünket: anyag vagyunk, jól meghatározott biológiai kezdettel és véggel, de lélek is, vég nélküli. Így
nemcsak anyagi és szellemi létünk adja a kettősséget, hanem
időbeli korlátozottságunk és végtelenségünk is. Így vagyunk
hasonlóak a világmindenség más alkotórészeihez, akár a csillagokhoz is, amelyek éppúgy kettős jelenségek, mint mi magunk:
születnek és meghalnak. A tudományos definíció szerint csillagok azok az égitestek, amelyek saját energiaburokkal és saját
fénnyel rendelkeznek. Éltető csillagunk a Nap, megvilágít és melegít, életritmusunk hozzá igazodik és testünklelkünk már azt is megsínyli, ha megbontjuk a nappalok és éjek körforgásának rendszerét. Ha Napunk kihal, anyagi
létünk is megszűnik. Ám ha a hit fénye huny ki, a lélek hal meg, és nem marad más, csak a romlandó, tökéletlen
matéria. Életképes önmagában?
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Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, 2ő volt kezdetben Istennél. 3Minden
általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett. 4Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. 5A
világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel. 6Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János
volt a neve. 7Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.
8
Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. 9(Az Ige) volt az igazi világosság,
amely minden embert megvilágosít. 10A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte
föl a világ. 11A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. 12Ám akik befogadták, azoknak hatalmat
adott, hogy Isten gyermekei legyenek.
Jn1: 1-12

Milliárdnyi csillag ragyog az égbolton, mindnek jól meghatározott szerepe van a maga fizikai valóságában, a lélek valóságában azonban mindannyian jelképei Isten szeretetének. Ha anyagi összetevőnk nem fogta
fel, hogy az élet csodája maga a világosság, újabb csodára volt szükség.
Isten szeretetének jeleként küldte el Egyszülöttjét, hogy az anyag elhatalmasodásának ellenében lépjen fel. Születését fény jelezte: a betlehemi, ám hogy a fizikai valóságban milyen törvények működtették a
csillagot, az mindegy, számunkra jelértéke a lényeges: figyelmeztetett,
hogy egy önmagánál hatalmasabb fény született, maga a világosság öltött
testet. Isten fia kettős: mennyei és földi lény egyszerre, a világ világossága, maga a megtestesült Ige. Az Atya szeretetének emberi alakban
való megjelenése érthetővé és érezhetővé teszi a Fiú életáldozatának
hatalmasságát, az isteni gondoskodás felbecsülhetetlenségét.
Bodor Miklós:

Betlehemi csillag
Betlehem csillaga
vezet három királyt
köszöntve Mária
újszülött kis Fiát.
Karácsony este van
csend honol a tájra
szeretet szívekben
békesség hazája.

44

Jézus azonban fennhangon hirdette: „Aki
hisz bennem, nem bennem hisz, hanem
abban, aki küldött, 45s aki lát, azt látja, aki
küldött. 46Világosságul jöttem a világba,
hogy aki hisz bennem, ne maradjon sötétségben. 47Aki hallgatja ugyan tanításomat,
de nem tartja meg, azt nem ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem
a világot, hanem hogy megváltsam a világot. 48Van annak bírája, aki elvet és nem
fogadja el szavaimat: a tőlem hirdetett tanítás ítéli majd el az utolsó napon.
49
Mert nem magamtól beszéltem, hanem aki küldött, az Atya hagyta meg, mit
mondjak, és mit hirdessek. 50S tudom, hogy parancsa örök élet. Így amit hirdetek,
úgy hirdetem, amint az Atya mondta.
Jn 12: 44-50

Testi és lelki kettősségünkből adódóan meghatároz minket az anyag, a titkok megfejtésének évszázados vágyában megoldottunk tudományos rejtélyeket, felmérhetetlenül
szerteágazó tudásanyagot halmoztunk fel, ám közben elfelejtettünk különbséget tenni a
megértés és az értelmezés hite között. Értjük a fizikai jelenségeket, az anyag legapróbb
részeinek a működését, az emberi test rezdüléseit, tudjuk, hogy a fény is anyag, de néha
Harangszó hívogat
mintha elfelejtenénk, hogy mindezek felett ott áll egy mindennél hatalmasabb akarat,
zengő szép zenével
amely mindent mozgat és irányít.
egybeolvad hangja
Látjuk a fényt, de nem tudjuk értelmezni a világosságot, nem fogjuk fel éltető erejét.
hívők énekével.
A betlehemi csillag mutatta a napkeleti bölcseknek az utat, elvezette őket a Szent CsaEgy család asztalnál
lád szállásáig, ám az égi jelenség puszta értelmezése nem lett volna elég ahhoz, hogy
szívük valakit vár,
megtalálják a kisded Megváltót: a napkeleti királyoknak hinniük is kellett a jelben.
Ki nem jöhet haza
A betlehemi csillag szimbóluma a világszerte megült ünnepnek, még azok is tudják a
üres egy szék egy tál.
jelentését, akik nem hiszik. Így válik élővé a jelkép, és bár jelenvalóságát csillagászok is
Zöldel a fenyőfa
hirdetik, állítva, hogy a decemberi égbolton feltűnő, a népnyelv által Háromkirályok
besétál a házba
csillagának nevezett csoportosulás maga az egykori betlehemi csillag, élővé az emberek
ünnepre öltözik
hite teszi. Az, hogy hisszük, hogy egy égi fény mutatta meg születése helyét egy másik,
csillogó ruhába.
nála hatalmasabb és kialudhatatlan fénynek, amelynek sem világosságát, sem jelenvalóságát nem lehet felfogni, csak érezni, hinni, továbbadni.
Betlehem csillaga
Legyünk hát mi magunk a csillag, amely megmutatja az irányt, az utat azoknak, akik
vezet három királyt
már elfelejtették – vagy meg sem tanulták – értelmezni és követni az égi jeleket!
köszöntve MÁRIA
Engedjük, hogy legalább ilyenkor, Karácsony idején a lélek vegye át felettünk az uralújszülött kis Fiát.
mat, hagyjuk, hogy az anyagtalan összetevő teremtse meg újra a betlehemi csillag
csodáját. Jézus maga a világosság, amely kiterjed mindenre és mindenkire, megvilágítja és megvilágosítja azokat,
akik befogadják. Akik látják az fényt, hiszik a világosságot, maguk is Isten fiai lesznek.
Szentgyörgyi Georgina
Harang hangja kondul
hótakarta tájon
templomba hívogat
havas pusztaságon.
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Magyar szentek és boldogok
Emléknapja – november 13.
Istenünk, Te nagynak mutatkoztál egész
történelmünk folyamán. Nemzetünk
szentjeinek életével és odaadásával
ajándékoztad meg Egyházadat, mindegyikükben
Krisztus örömhírének és az üdvösség útjának
egy-egy ragyogó tanúját küldve közénk.
Engedd, hogy az előttünk lévő pályát példájuk és
égi közbejárásuk erejével győzelemmel fussuk
végig, hogy hervadhatatlan koronájukat, mi is
elnyerjük a mennyben, ahol velük együtt
dicsőíthetünk Téged, Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen
Mi, katolikusok 1984-től tartjuk november 13-án a
Franz Anton Maulbertsch: Magyar szentek
Az egri líceumi kápolna mennyezetképének részlete (1793)
magyar szentek és boldogok emléknapját, ami tulajdonképpen egy külön, magyar Mindenszentekünnep. Mindazokra a szentekre és boldogokra emlékezünk, akik nemzetünkhöz tartoznak vagy kötődnek, azokra is,
akiknek nincs külön ünnepük a naptárban.
Elevenítsük fel, mi is a különbség szentek és boldogok között. A boldoggá avatás a szentté avatást megelőző lépés.
Teológiai tartalma mindkettőnek ugyanaz. A kettő közötti különbség abban áll, hogy a boldoggá avatás során az
Egyház egy szűkebb közösség számára, míg a szentté avatás során az egész Egyház számára rendeli el az illető
hivatalos tiszteletét.
Boldogok
Nézzük, kik is ők:
Boldog Sebestyén (? – 1007)
Szentek
Magyarországi Boldog Gizella királyné (kb. 980 – 1050/60)
Pécsi Boldog Mór (kb. 1000 – kb. 1070)
Prágai Szent Adalbert (956 – 997)
Magyar Boldog Pál (kb. 1180 – 1241)
Szent Bonifác (? – kb. 1007)
Boldog Bánfi Buzád (? – 1243)
Zoborhegyi Szent Zoerard-András (? – kb. 1010)
Esztergomi Boldog Özséb (kb. 1200 –1270)
Zoborhegyi Szent Benedek (? – kb. 1013)
Magyar Boldog Ilona (1200/1220 – kb. 1270)
Árpád-házi Szent Imre herceg (kb. 1007 – 1031)
Boldog Szalome (1211 – 1268)
Árpád-házi Szent István király (967/969/975 – 1038)
Boldog Szádok és vértanútársai (? – 1260)
Szent Asztrik (? – 1036/39)
Boldog Magyar István és Szász Konrád vértanúk (? – kb. 1288)
Szent Günter (kb.955 – 1045)
Boldog Gertrúd (1227 – 1297)
Szent Gellért (kb. 980 – 1046)
Árpád-házi Boldog Jolánta (1235/39 – 1298)
Szent Beszteréd, Beneta, Bőd (? – 1046)
Árpád-házi Boldog Erzsébet özvegy (kb. 1260 – kb. 1320)
Skóciai Szent Margit királyné (1047 – 1093)
Boldog Csák Móric (kb. 1270 – 1336)
Árpád-házi Szent László király (kb. 1040 – 1095)
Árpád-házi Boldog Erzsébet szűz (1292/94 – 1336/38)
Árpád-házi Szent Piroska (1080 – 1143)
ortodox
Boldog Magyar István (? – 1334)
Szent Dávid (1084 – 1153)
Boldog Eskandeli Máté (? – XIV. sz. első fele)
Árpád-házi Szent Erzsébet (1207 – 1231)
Boldog Magyar Antal (ferences) (XIV. sz. első fele – 1398)
Árpád-házi Szent Margit (1242 – 1270)
Boldog Magyar Antal (kármelita) (? – kb.1462)
Prágai Szent Ágnes (1205 – 1282)
Boldog Báthory László (? – 1484)
Árpád-házi Szent Kinga (1224 – 1292)
Boldog Temesvári Pelbárt (kb. 1435 – 1504)
Toulouse-i Szent Lajos (1275 – 1297)
Boldog IV. Károly király (1887 – 1922)
Portugáliai Szent Erzsébet (1277 – 1336)
Boldog Batthyány-Strattmann László (1870 – 1931)
Szent Hedvig (1373 – 1399)
Boldog Salkaházi Sára SSS (1899 – 1944)
Kapisztrán Szent János (1386 – 1456)
Boldog Apor Vilmos (1892 – 1945)
Szent Márk (1588 – 1619), István (1582 – 1619) és
Boldog Romzsa Tódor (1911 – 1947)
Menyhért (1584 – 1619) kassai vértanúk
Boldog Meszlényi Zoltán (1892 – 1951)
Boldog Bogdánffy Szilárd (1911 – 1953)
Boldog dr. Scheffler János (1887 – 1952)
Boldog Sándor István SDB (1914 – 1953)
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Magyar tiszteletreméltóak,
akiknek folyamatban van
a boldoggá-avatásuk
Csepellényi György (1626 – 1674)
Kelemen Didák (1683 – 1744)
P. Marcell Marton Boldizsár (1887 – 1966)
dr. Kucsera Ferenc (1892 – 1919)
Mindszenty József hercegprímás (1892 – 1975)
Endrédy Vendel (1895 – 1981)
Chira Sándor (1897 – 1983)
Márton Áron (1896 – 1980)
Bálint Sándor (1904 – 1980)
Bogner Mária Margit (1905 – 1933)
Mester Margit Mária (1906 – 1961)
Györgypál Albert (1914 – 1947)
Kaszap István (1916 – 1935)
Torma János (1914 – 1937)
Vándor (Wech) József (1909 – 1979)
Orosz Péter (1917 – 1953)
Bódi Mária Magdolna (1921 – 1945)
Brenner János (1931 – 1957)
Körösztös Imre Krizosztom (1909–1944),
Kovács Kristóf (1914–1944), Kiss Szaléz (1904–1946),
Lukács László Pelbárt (1916–1948),
Károlyi Bernát (1892–1954), Kriszten Rafael (1899–1952)
és Hajnal Zénó (1900–1945) ferences vértanúk

Prokop Péter pap-festő szekkója:
Krisztus és a magyar szentek
A római Szent István Zarándokház
kápolnájának főoltárképe (1967)

„Áldott az a nép, melynek vannak szentjei, és amely tiszteli azokat, mert mindenkor áthatja az isteni áldás és a szeretet.” – írta II. János Pál pápa 2003-ban a magyarokhoz, Romzsa Tódor vértanú püspök boldoggá avatása alkalmából.
Mint látjuk, méltán lehet büszke a magyar nép, hiszen a Jóisten sok szent és boldog életű embert adott nemzetünknek, akikhez bátran fordulhatunk segítségért, közbenjárásért. Életük példaként áll előttünk, hisz mindannyian
hősiesen gyakorolták a keresztény erényeket, többen életüket áldozva tettek tanúságot a Krisztusba vetett hitért.

****

Zsófi

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során a személyi jövedelemadó
1 + 1 %-ról
* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a
18702563-1- 13 adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.
Adományokat:
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 65000025-11002020,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 65000018-11003674,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a
11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.
Egyházadót:
a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon, a „Rákócziligeti
római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és
a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni, ugyanezen
célra csekkek a templomokban találhatók.
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Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség: fehér paplan,
se hó, se hold nem világol –
amíg fölragyog a jászol,
hordjuk szívünk szakadatlan…

Közösen gyújtottuk meg az adventi koszorú gyertyáját.
A taksonyi Fő téren és a dunaharaszti Laffert Kúriában megtartott ünnepségek képeiből,
Nagy Gáspár Hótalan a hegyek inge című versének részletével.
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Májusi litánia és októberi rózsafüzér ájtatosság
Két legszebb természeti színekben pompázó hónapunkban
minden este Jézus Anyját, a Boldogságos Szűz Máriát
köszöntjük.
Májusban Máriáról szóló litániát, októberben litánia
helyett szentolvasó-ájtatosságot tartunk templomainkban. A
rózsafüzér a katolikus nép kedvelt imádsága, melyet
októberben templomi ájtatosságként együtt imádkozunk.
Ezek a különféle délutáni könyörgések többé-kevésbé
magukon viselik az egyes korok vagy vidékek jellegét.
A „litánia” görög szó, esdeklést, könyörgést jelent. Így
hívjuk azt az ősi könyörgési formát, melyben a változó
megszólításokat az előimádkozók jelentik be, a közösség
pedig állandó válasszal ostromolja az eget. Az Egyház
eleinte – egészen a középkor végéig – csak egyetlen litániát
ismert, az ún. Mindenszentek litániáját. A liturgia ma is
csak ezt használja (keresztelési szertartásban, húsvét
éjszakáján, stb.) A többi litánia népájtatosságban
vagy magánimádságban kap helyet.
Májusban a lorettói Mária-kegyhelyről a
16. században elterjedt Lorettói litániában
sokféle néven szólítjuk a Szűzanyát. E
nevek forrása a Szentírásban rejlik. A
Boldogasszonyhoz való ragaszkodás
ápolását szolgálja ez az ima, melyet az
imádkozó keresztény lelkületű emberek
állítottak össze az idők folyamán.
Mit is tarta lmaz ez a könyörgő
imádság, melyet májusi estéken, az
egész világon mondanak templomaikban?
Jézus Krisztus Mária fia volt, ezért
első helyen Teremtőnk Szent Anyját kéri az
imádkozó ember. Majd megemlékezik arról a
kitüntetésről, melyben a Gondviselés a Názáreti
Szüzet választotta Jézus anyjául. Ezután a Biblia
nyelvén fohászok következnek, melyek az erények
forrásaként, a Krisztust váró ószövetségi előképek
beteljesítőjeként, szimbólumok formájában köszöntik
Máriát. (Bölcsesség széke – a Szűz ölén a megtestesült Ige;
Lelki tiszta edény – az Isteni kegyelmek hordozója; Mária
aranyház – Isten szentélye; Frigynek szent szekrénye – az
Újszövetség letéteményese)
Nem hiányozhat a fohászok gyűjteményéből az a
bizalom, mely kifejezi, hogy a bűnösök menedéket, a betegek gyógyulást, a szomorúak vigasztalást, a keresztények
mindennemű segítséget remélnek tőle. Végül a
Boldogasszony kiválóságát hirdetik az utolsó fohászok. Ő a
szeplőtelen fogantatás birtokosa és Krisztus húsvéti
dicsőségének részese, királynőjeként a világnak és magyar
hazánknak. Ezért illő, hogy az esztendő életfakasztó
hónapját az ő tiszteletének szentelje a keresztény nép.
Októberben „Isten népe templomaiban felhangzik egy
régi, hathatós imádság, a rózsafüzér. Az élet ritmusát
követve szólítja meg Isten anyját, és általa kér és remél
meghallgatást.” (Seregély István, egri érsek) A rózsafüzér
az ismétlődő imádság legkedveltebb formája, melynek

végzésével bárki megteheti, amit az Úr Jézus mondott:
„Szüntelenül kell imádkozni” (Lk 18, 1)
A rózsafüzér neve – latinul sertum rosarium, corona
rosarium – azt jelenti: rózsákból font koszorú, illetve
rózsákból készített korona. Egy legenda alapján, egy
Mária-tisztelő léleknek az volt a szokása, hogy rózsakoszorúval díszítette a Szűzanya szobrát. Egy látomásban
kapta a figyelmeztetést, hogy Égi Édesanyánk jobban örül
az „imakoszorúnak”. A szentolvasót jól imádkozó lelke
Mária szemével szemléli Jézus életét és misztériumát.
Egyénileg mondva a személyes lelki élet, közösségben
imádkozva azok összetartója és építője.
A rózsafüzér egykor katekizmusa volt az írni, olvasni
nem tudó nemzedékeknek. Ősi formáját a szerzetesek és a
remeték az első időktől használták, a Miatyánkot ismételgették vele. Elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a
domonkosok tettek sokat. Egy feljegyzett legenda
szerint Szent Domonkos az albiak eretneksége
ellen segítséget kért a Szűzanyától és ő a ma
is használatos rózsafüzért „adta” neki. Ettől
kezdve Szent Domonkos minden nap
imádkozta és a hívek között is
terjesztette.
1550 után népszerűsége a hozzá
kapcsolt búcsúk által gyarapodott. V.
Pius pápa maga is példamutató imádkozója és nagy terjesztője volt, majd
elrendelte a Rózsa füzér Királ ynője
ünnepet. (lásd e szám kalendárium rovata)
Később XIII. Leó pápa októbert a
rózsafüzér hónapjává nyilvánította és elrendelte, hogy minden templomban mondják
el naponta ez az imádságot. A lorettói litánia
végéhez pedig hozzáfűzte a Rózsafüzér királynője
megszólítást.
XI. Pius pápa külön „rózsafüzér-enciklikát” adott ki,
XII. Pius pápa szintén, XXIII. János pápa két enciklikát és
könyvet is jelentetett meg a rózsafüzér elmélkedéséről.
II. János Pál Mária-tiszteletét jól ismerhettük, ő nyitotta
meg 2002. október 16-án a rózsafüzér évét. Ebben az évben kiegészítette az imádságok közti titkokat a világosság
rózsafüzérének titkaival, melyben Jézus földi életének
eseményeiről, istenségének kinyilatkoztatásáról elmélkedhetünk.
1858-ban, a Szűzanya lourdes-i jelenésekor Bernadettet
szentolvasóval kezében buzdította ennek imádkozására,
engesztelésül a bűnösökért.
1917-ben Mária maga kéri Fatimában: „Én vagyok a
Rózsafüzér Királynője. Imádkozzátok naponta a rózsafüzért, hogy a hitetlen erők megtérjenek és a világnak
békés időt adjon az Úr!”
Éljünk ezekkel az imádságokkal minél gyakrabban,
vegyünk részt buzgón a májusi és októberi ájtatosságokon!

Czifra Lászlóné
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
Hiszek a Szentlélekben
„Nem mondhatja senki: „Jézus az Úr,
csak a Szentlélek által” (1Kor 12,3).
Isten Fiának Lelkét küldte szívünkbe,
aki azt kiáltja: „Abba, Atyám!” (Gal
4,6). A hit ilyenfajta megismerése csak
a Szentlélekben lehetséges. A Krisztussal való kapcsolatteremtéshez mindenekelőtt az szükséges, hogy a Szentlélek
megérintsen bennünket. Ő száll le hozzánk és ébreszti fel
keblükben a hitet. Életünket – amit az Atyától kaptunk, és amit
a Fiú felajánlott – az Egyház hitünk első szentségén, a
keresztségen keresztül tudatosítja bennünk közvetlenül és
személyesen a Szentlélek segítségével: A keresztelés megadja
nekünk az újjászületés kegyelmét Istenben az Atyában, és a
Fiú által a Szentlélekben. Mert akik magukban hordják Isten
Lelkét, azokat ő az Igéhez vezeti, azaz a Fiúhoz, és a Fiú bemutatja őket az Atyának és az Atya nekik adja a romolhatatlanságot. Tehát a Lélek nélkül nem lehet látni az Isten Fiát,
és a Fiú nélkül senki sem tud közelíteni az Atyához, mert az
Atya tudása a Fiú, és az Isten Fiáról a Lélek által tudunk.
(Szent Iréneusz: Dem. 7.)
A Szentlélek kegyelme ébreszti fel először hitünket és hív
minket arra az új életre, melynek célja „Istennek és az ő
küldöttének, Jézus Krisztusnak a megismerése” (Jn 17,3).
Ennek ellenére a Szentháromság személyének kinyilatkoztatá-

sakor a Szentlélek áll az utolsó helyen. Ezt a „teológus” melléknévvel felruházott Nazianzi Szent Gergely az isteni önkinyilatkoztatás pedagógiájával magyarázza. (Nazianzi Szent
Gergely: Or. theol. 5,26)
Az Ószövetség nyíltan hirdette az Atyát, a Fiút csak homályosan; az Újszövetség kinyilatkoztatta a Fiút, és sejttette a
Lélek istenségét. A Lélek most közöttünk lakozik, és világosabban nyilatkoztatja ki magát.
Az, hogy hiszünk a Szentlélekben, azt jelenti, valljuk, hogy a
Szentlélek a Szentháromság egyik személye, egylényegű az
Atyával és a Fiúval, „akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint
az Atyát és a Fiút”. (Niceai-konstantinápolyi hitvallás) Ezért
vetődött fel a Szentlélek isteni misztériumának kérdése, a
Szentháromság teológiájában. Mi itt, most csak azzal foglakozunk, hogy mi a Szentlélek szerepe az isteni üdvösségrendben.
A Szentlélek az Atyával és a Fiúval együtt a kezdettől fogva
az utolsó ítéletig üdvösségünk tervén munkálkodik. Ez azonban csak a Fiú megváltó megtestesülésével megkezdődött
„utolsó időkben” tárul fel és vált elfogadottá. Csak ekkor
testesül meg ugyanis Krisztusban, az „Elsőszülöttben”, az új
teremtés Fejében bevégeztetett isteni terv az emberek között, a
Szentlélek kiáradásával: az Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában, az örök
életben.

„Hiszek a Szentlélekben”
„Isten titkait nem ismeri senki, csak Isten Lelke” (1Kor 2,11).
De a Lélek, mely feltárja előttünk Istent és megismerteti velünk Krisztust, az Isten Igéjét, Élő szavát, önmagát nem tárja
fel. Ő „szólt a próféták szavával”, nekünk pedig az Atya
szavát közvetíti. Őt azonban nem halljuk. A Szentlelket csak
abban a folyamatban ismerjük meg, melynek során feltárja
előttünk az Igét és alkalmassá tesz minket arra, hogy azt hittel

befogadjuk. Az Igazság Lelke, aki megdicsőíti Krisztust, „nem
beszél magáról” (Jn 16,13). Ez a háttérben maradása – mely
valóban Istenre vall – magyarázza, hogy „a világ nem kaphatja
meg, mert nem látja és nem ismeri”, de azok, akik hisznek
Krisztusban, megismerik, mert „bennük van és bennük marad”
(Jn 14,17).

A Szentlelket az apostolok hitének élő közösségében és továbbvivőjében: az Egyházban ismerjük meg
- az Írásokból, melyeket a Szentlélek sugallt;
- a Hagyományokból, melyeknek az egyházatyák örök és mindig érvényes tanúi;
- az Egyház tanítóhivatalában, amelyet a Szentlélek segít;
- a szentségi liturgiában, annak szavaiban és szimbólumaiban, amelyekben a Szentlélek kapcsolatot létesít köztünk és
Krisztus között;
- az imádságban, amelyben a Szentlélek közbenjár érettünk;
- a karizmákban és szolgálatokban, amelyek az Egyházat felépítik;
- az apostoli és hittérítő élet jeleiben;
- a szentek tanúságtételében, ahol a Szentlélek bebizonyította szentségét és folytatja az üdvösség művét.

I. A Fiú és a Szentlélek közös küldetése
Fiának Lelke (vö. Gal 4,6), akit az Atya elküldött hozzánk,
valóságos Isten. Egylényegű az Atyával és a Fiúval, és mind a
Szentháromság belső életét, mind pedig annak a világ iránt
érzett szeretetét tekintve elválaszthatatlan tőlük. Az Egyház
hite az életadó, egylényegű és elválaszthatatlan Szentháromság imádatát tanítja, de ugyanakkor vallja a személyek
megkülönböztetését is. Amikor az Atya elküldi Igéjét, egyúttal
Lelkét is elküldi: ebben a közös küldetésben tehát a Fiú és a
Szentlélek különböző, mégis elválaszthatatlan személyek. Számunkra Krisztus jelenik meg, a láthatatlan Isten látható Képmása, de őt a Szentlélek nyilatkoztatja ki nekünk.

Jézus a „Krisztus”, azaz „felkent”, mivel a Szentlélek kente fel
őt és minden, ami a Megtestesüléstől kezdve történik, e teljesség következménye (vö. Jn 3,34). Amikor végül Krisztus
megdicsőül (vö. Jn 7,39), ő is elküldheti az Atya jobbján ülve
a Szentlelket azoknak, akik hisznek benne: ő tudatja a hívekkel Krisztus dicsőségét (vö. Jn 17,22), azaz a Szentlélek
dicsőíti meg Krisztust (vö. Jn 16,14). Közös küldetésük ettől
kezdve az Atya által Fiának Testébe fogadott gyermekekben
folytatódik: e befogadásban a Szentlélek feladata az, hogy
egyesítse őket Krisztussal, és benne éltesse őket.

II. A Szentlélek neve, jelzői, jelképei
A Szentlélek (jele) neve – „Szentlélek” a neve Annak, akit az Atyával és a Fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az Egyház az
Úrtól kapta és újszülött gyermekeinek keresztségében vallja meg (vö. Mt 28,19).
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A Szentlélek jelzői – Amikor Jézus meghirdeti és megígéri a Szentlélek eljövetelét, Paraklétosznak, azaz szó szerint
„elhivatottnak” nevezi (Jn 14,16.26; 16,7). A Paraklétosz nevet rendszerint „Vigasztalónak” fordítjuk, mivel Jézus a legelső
vigasztaló (vö. 1Jn 2,1). Az Úr az „Igazság Lelkének” nevezi a Szentlelket (Jn 16,13)
A Szentlélek tulajdonneve mellett, amelyet az Apostolok Cselekedetei és a levelek rögzítenek, Szent Pálnál a következő jelzőket
és elnevezéseket találjuk: az Ígéret Lelke (Ef 1,13; Gal 3,14); a fogadott fiúság Lelke (Róm 8,15; Gal 4,6); Krisztus Lelke (Róm
8,11); az Úr Lelke (2Kor 3,17); Isten Lelke (Róm 8,9.14; 15,19; 1Kor 6,11; 7,40); Szent Péternél pedig: a Dicsőség Lelke (1Pt
4,14).
A Szentlélek jelképei –
Víz. A víz jelképezi a Szentlélek működését a keresztségben,
mivel a Szentlélek segítségül hívása után a víz válik az újjászületés hatékony szakramentális jelévé. Amint első születésünk is a víz segítségével történik, a keresztvíz valójában azt
jelenti, hogy az isteni életre való születésünk a Szentlélek
ajándéka. Nemcsak hogy „egy Lélekben egy testté lettünk a
keresztségben”, hanem „mindannyiunkat egy Lélek itatott át”
(1Kor 12,13): a Lélek tehát személyesen is az a víz, amelynek
forrása a megfeszített Krisztus oldala (vö. Jn 19,34; 1Jn 5,8),
és amely bennünk az örök életre fakad (Jn 4,10-14; 7,38; Kiv
17,1-6; Iz 55,1; Zak 14,8; 1Kor 10,4; Jel 21,6; 22,17).

Olaj. Az olaj olyannyira jelképezi a Szentlelket, hogy mármár azonosul vele (vö Jn 2,20.27; 2Kor 1,21). A beavatás keresztény rendszerében az olaj a bérmálás szakramentális
jelképe, amit épp ezért a keleti egyházak „krizmálásnak” neveznek. De hogy teljes mélységében megértsük az olaj
szimbolikáját, ahhoz az első felkenéshez kell visszamennünk,
amit a Szentlélek vitt végbe, azaz Jézus felkenéséhez. Krisztus, a héber Messiás azt jelenti: Isten Lelkének „felkentje”. Az
Úrnak több felkentjével is találkozunk az Ószövetségben (vö.
Kiv 30,22-32), köztük a legkiválóbb Dávid király (vö. 1Sám
16,13). Jézus azonban különleges módon Isten felkentje: Jézus
emberségét, melyet magára vett, teljes egészében „felkente a
Szentlélek”, Jézust a Szentlélek „kente fel” (vö. Lk 4,18-19).
Krisztust Szűz Mária a Szentlélektől foganta, a Szentlélek az
angyal által Krisztusnak jelenti ki őt születésének pillanatától
fogva (vö. Lk 2,11), és arra indítja Simeont, hogy eljöjjön a
templomba meglátni az Úr felkentjét (vö. Lk 2,26-27), ő tölti
el Krisztust (vö. Lk 4,1), és az ő ereje és hatalma árad
Krisztusból, amikor gyógyít és üdvözít (vö. Lk 6,19; 8,46).
Végül ő támasztja fel Jézust a halálból. Ekkor, amikor Jézus
tökéletesen „Krisztussá” válik azáltal, hogy embersége győzedelmeskedik a halálon (vö. ApCsel 2,36), Jézus bőségesen kiárasztja a Szentlelket , hogy az Isten Fiának emberségével
egyesült szentekben megvalósulhasson az a „tökéletes Ember,
aki megvalósítja Krisztus teljességét” (Ef 4,13): Szent Ágoston szavaival „a teljes Krisztust”.
Tűz. Míg a víz a Szentlélek által adott élet születésének és
termékenységének szimbóluma, a tűz a Szentlélek cselekedeteinek átalakító energiáját jelképezi. Illés próféta, aki „mint
tűzvész jött és szava lángolt, mint az égő kemence” (Sir 48,1)
és akinek imájára tűz hullott az égből, hogy a Kármel hegyén
be lehessen mutatni az égő áldozatot (vö. 1Kir 18,38-39), a
Szentlélek tűz-erejének jelképe, mely átalakít mindent, amit
csak megérint. Keresztelő Szent János, „aki Illés szellemével
és erejével előtte jár az Úrnak” (Lk 1,17), úgy jelenti be
Krisztust, mint „aki Szentlélekben és tűzben fog keresztelni”
(Lk 3,16), azzal a Szentlélekkel, akiről Jézus azt mondja:
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék,
mint hogy lángra lobbanjon” (Lk 12,49). A Szentlélek „lángnyelvek alakjában” száll a tanítványokra pünkösd reggelén és
tölti el őket (ApCsel 2,3-4). A vallásos hagyomány megtartja a
tűz szimbolikáját, mint ami legjobban kifejezi a Szentlélek

működését (vö. Keresztes Szent János: Flama de amor viva).
„Ne oltsátok ki a Lelket” (1Tesz 5,19).

Felhő és fény. E két szimbólum elválaszthatatlan a Szentlélek
megjelenésétől. Már az Ószövetségben is, hol sötét, hol fényes
felhőbe rejtve transzcendens dicsőségét, nyilatkozik meg az
élő és üdvözítő Isten: Mózesnek a Sínai hegyen (vö. Kiv
24,18), a Szövetség sátorában (vö. Kiv 33,9-10) és a sivatagi
vándorlás alatt (vö. Kiv 40,36-38; 1Kor 10,1-2), Salamonnak a
templom fölavatásakor (vö. 1Kir 8,10-12). A Szentlélek
mindezen előképeket beteljesíti Krisztusban. A Szentlélek
száll le Máriára és „borítja be árnyékával” hogy foganjon és
megszülje Jézust (Lk 1,35). A Színeváltozás hegyén a Szentlélek „a felhő, mely beborítja” Jézust, Mózest és Illést, Pétert,
Jakabot és Jánost, „és felhőből szózat hallatszott: Ez az én
választott fiam, őt hallgassátok” (Lk 9,34-35). Végül pedig, a
mennybemenetel napján ugyanez a felhő fedi el Jézust mindörökre a tanítványok szeme elől (ApCsel 1,9); egy felhő hordozza majd az Emberfiát nagy dicsőségében második eljövetelekor (vö. Lk 21,17).
Pecsét. Hasonló az olaj jelképéhez. Az „Isten Krisztust jelölte
meg pecsétjével” (Jn 6,26); és az Atya minket Krisztusban
jelöl meg pecsétjével (2Kor 1,22). A pecsét (sphragis) a
Szentlélek kenetének – melyet a keresztségkor, bérmáláskor és
a papszenteléskor nyerünk el – letörölhetetlenségét jelzi, ezért
bizonyos teológiai hagyományok úgy alkalmazzák, hogy kifejezze e három megismételhetetlen szentség letörölhetetlenségét.
Kéz. Jézus kézrátétellel gyógyítja a betegeket (vö. Mk 6,5;
8,23), és kezével áldja meg a kisgyermekeket (vö. Mk 10,16).
Az Ő nevében az apostolok ugyanezt teszik (vö. Mk 16,18).
Az apostolok kézrátétellel adják át a Szentlelket (vö. ApCsel
8,17-19; 13,3; 19,6). A zsidókhoz írt levél a kézrátételt a
tanítás „alapvető részének” tartja (vö. Zsid 6,2). A Szentlélek
mindenható kiáradásának ezt a jelét az Egyház szentségei
epiklézisében tartotta meg.
Ujj. Jézus „az Isten ujjával űzi ki a gonosz lelkeket” (Lk
11,20). Az isteni törvény „Isten ujjával” íratott a kőtáblákra
(Kiv 31,18), az apostolok gondjára bízott „Krisztus levelei”
pedig „az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem az élő
szív lapjaira” (2Kor 3,3) írattak. A „Veni Creator Spiritus”
himnusz a Szentlelket „az Atya jobb keze ujjának” nevezi.
Galamb. Az özönvíz végén (melynek jelképei a keresztelésre
is vonatkoznak) a Noé által elküldött galamb zöldellő olajággal tért vissza annak jeléül, hogy a föld ismét lakható (vö.
Ter 8,12). Krisztus megkeresztelkedésekor a Szentlélek galamb formájában száll alá és lebeg fölötte (vö. Mt 3,16; és
párh.). A Szentlélek leszáll a megkereszteltek tiszta szívébe, és
ott lakik. Egyes templomokban az őrzött Eucharisztiát galamb
formájú fémedényben tartják (columbarium), melyet az oltár
fölé függesztenek. A galamb hagyományosan a Szentlelket
jelképezi a keresztény ikonográfiában.

Dán Károlyné
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TELVE SZENTLÉLEKKEL ÉS HITTEL
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás
XII. Országos Találkozója Budapesten
2013. szeptember 28-án, egy napfényes őszi szombat reggelen indultunk Dunaharasztiból, tizenegyen, Újpest felé, ahol a korszerű Jégcsarnok adott otthont a Magyar Katolikus Karizmatikus
Megújulás XII. Országos Találkozójának.
Az esemény fő szervezője Bartha Angéla szociális nővér (SSS) volt, aki maga nyitotta meg a
találkozót, és mosolygós jelenléte bearanyozta az egész nap hangulatát.
A találkozó összbenyomása – lelkesedés és hit, reményteli és örömtől ragyogó arcok, áhítat,
melyet elmélyült csend vagy kitörő, táncos-hangos, allelujás hangulatú közös ének keretez.
A nap folyamán a zenei szolgálatot Csiszér László és zenész társai látták el. László közismert alakja a lelkigyakorlatoknak és találkozóknak, korábban is találkoztunk már vele, nem egy alkalommal.
A nap programja lelkes hangulatú zenés dicsőítéssel vette kezdetét. Majd a nap előadója következett, Varga
László atya személyében, aki a kaposvári Szent Imre templom plébánosa, és megszívlelendő, maradandó módon
tanított bennünket, szép, komoly szavakkal, néha humorral is fűszerezve. A délelőtti tanítást „Megterítette előttem az
irgalom asztalát” címmel, a délutánit „Hogyan teríthetem meg az irgalom asztalát másoknak” címmel tartotta.
A nap folyamán a kápolnaként kijelölt helyiségben csendes szentségimádás folyt. A helyszínen gyermekszolgálat működött, és tini-programot is szerveztek. Az előadás és a szentmise idejét leszámítva közbenjáró
imádságot lehetett kérni különböző szándékokra, és szentgyónásra volt lehetőség, illetve az alagsorban rózsafüzér
imádságba lehetett bekapcsolódni a kora délutáni órákban.
Varga László atya a találkozó kapcsán így fogalmazott: „Hiszek abban, hogy a közösség közösségben születik.
Életem során megértettem, ha élő, személyes kapcsolatom van az Istennel, aki önmagában is Atya, Fiú, Szentlélek
szeretetközössége, s ha ez a kapcsolat betölt, akkor – mintegy önmagától – közösség születik.” A Szentlélekben
fogant szeretetközösségért való munkálkodás a katolikus karizmatikus megújulás mozgalom hivatása, s a találkozók
évről évre meg is valósítják ezt a csodálatos célt, töltetet adnak számunkra hosszú időre.
A találkozón megjelent az Evangéliumi Mária-Nővériség (Németország, Darmstadt) két csupa-mosoly
képviselője. Fehér ruhás, szelíd lényük igazán megkapó volt. Tanúságtételre jöttek hozzánk ezek a tanult és igen
tevékeny, szorgalmas életet élő apácák, akiktől hallottunk életükről, munkásságukról. Magyarországon is letelepedett ez a szerzet a nógrádi Kutasó községben, ott végzik áldásos szolgálatukat.
A találkozó sokszínű programját szentmise zárta, amelynek főcelebránsa Palánki Ferenc atya, az Egri
Főegyházmegye püspöke volt. A szentmise előtt buzdítást tartott Zselepszki Fábián karmelita, a megújulás „nagy
öregje”, szentlélek-szemináriumok, alpha-kurzusok szervezője. Nagyon lelkes, nagyon odaadó, magával ragadó, s
nem utolsó sorban jó humorú szónokot ismertem meg benne.

A szentmisét zenés dicsőítés követte, majd hálaadással fejeztük be ezt a szép napot, amely igazán rászolgált a találkozó főcímére, „telve Szentlélekkel és hittel” (Apcsel 11,24) tértünk haza otthonunkba.
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A SZENTLÉLEK CSODÁI
90 éve alakult a Szociális Testvérek Társasága –
a szeretet az Egyház társadalmi tanításának királyi útja
9. rész
Az Atya senkitől sem származó őskezdet, Akitől a Fiú
születik, és Akitől a Szentlélek származik, és ez az Atya,
túlontúl nagy és irgalmas jóságában szabadnak teremtett
minket, és ezen felül ingyenesen arra hívott, hogy vele
egyesüljünk életében és dicsőségében. Ő bőségesen árasztja ránk isteni jóságát, úgyhogy a mindenség Teremtője végül minden lesz mindenben, Önmagának dicsőséget, és ugyanakkor nekünk boldogságot szerezve. A
Szentlélek, mint isteni szeretet láthatatlanul, kifejezhetetlenül, de érezhetően ott van Isten minden tevékenységében. Ott van a kezdeteknél, a folytatásnál és a befejezésnél. Mert a SZERETET az, Aki indít, mozgásban
tart és a céllal egyesít, illetve célba segít. A Szentlélek: a
kezdetek Istene. Ahol valami jó kezdődik, elindul: ott
van a Szentlélek. Az Isten lélegzése – mint vihar, amely
megtisztít, és a világon végigsöpör –, a Szentlélek.
Kétezer év óta a Szentlélek mozgatja, kormányozza az
Egyházat. Nélküle már régen semmivé vált volna a
kereszténység, mint a történelem legnagyobb vallási és
társadalmi mozgalma, hiszen Ferenc pápa szerint voltak
az Egyháznak sötét napjai, igen. Ám az Úristen a lelkétszívét cseréli ki velünk pünkösdkor, amikor kiárasztja a
Szentlelket. Ő (a Szentlélek) az üdvtörténet új korszakának Istene. A Lélek – nem valami Istenből kiáradó személytelen erő, hanem maga is isteni Személy –, kicseréli
a lelkünket a sajátjával és kitágítja, hogy tudjunk Isten
szívével látni… tudjunk szeretni…
A Szentlélek szüntelen tevékenykedik, és ez radikálisan
megszenteli az emberi lelket, az egész személyiséget.
Isten természetének részeseivé tesz minket, osztozhatunk
az Atya és a Fiú életében annak az egységnek eredményeképpen, amelyet a Szentlélek hoz létre Krisztus és
közöttünk. Mielőtt ez a „megistenülési” folyamat megtörténik, a Szentlélek megtisztít minket. A Szentlélek
Jézus Krisztus nevében, megtisztít az eredeti bűntől, és
új teremtménnyé alkot minket (1Kor 6,22)…
… nem kérdéses, hogy a történelem befejeződésénél is a
Szentlélek fogja a világítéletre fölsorakozó teremtett lények sorait elrendezni.
A Szociális Testvérek Társasága több nagy egyéniségnek köszönheti létét, akiket XIII. Leo pápa szociális
(Rerum Novarum) és a Szentlélekről szóló (Dividum
illud kezdetű) enciklikája, valamint a századforduló
katolikus szociális és szentlelkes mozgalmai inspiráltak.
A Társaság gyökerei 1908-ig nyúlnak vissza, amikor
Farkas Edit – az idén 155 éve született Prohászka
Ottokár székesfehérvári püspök támogatásával – megalapította a Szociális Missziótársulatot. A Missziótársulat az eredeti elgondolás szerint modern női közösség volt, magánfogadalmat tevő világi nők társulása,
akik szabadon válaszolhattak a kor ínségeire. A Szociális

Missziótársulat később több fontos kérdésben eltért az
eredeti iránytól.
Azok a testvérek, akik az eredeti irányt és karizmát
akarták megőrizni és továbbfejleszteni, negyvenketten,
Slachta Margit vezetésével a Mercedesz Szűzanya Otthonban, a Fogolykiváltó Boldogasszony képe előtt 1923.
május 12-én megalakították a Szociális Testvérek Társaságát.
A fiatal Szociális Testvérek Társaság tagjai, hogy a
kezdeti, nehéz körülmények között biztosítsák létfenntartásuk feltételeit – s tapasztalatokat szerezzenek –
külföldre (Amerikába, Franciaországba, Olaszországba)
mentek. A Társaság gyorsan növekedett, több önálló
kerülete, s később három ága fejlődött ki, melyek föderációban kapcsolódtak egymáshoz.
Ma a Budapest központú ág (1998-tól) egyházjogilag
pápai jogú, apostoli élet társasága, nemzetközi közösség.
Központja Budapesten van. Öt kerületből áll: USA,
Kuba, Románia, Szlovákia, Magyarország. A tagok
összlétszáma 250 fő.
A kaliforniai ág szintén pápai jogú apostoli élet társasága: tagjai az USA-ban, Mexikóban, Taiwanon és a
Fülöp-szigeteken működnek.
A harmadik ág Kanadában található, Torontó központtal:
tagjai Kanada keleti és nyugati részén tevékenykednek.
A Társaság célja, hogy az ősi szerzetesi szellemet modern formában, az „élet centrumában” megélve válaszoljon a mai világ ínségére. A Társaság egyházjogilag
„apostoli élet társasága” – ez lehetővé teszi a rugalmasságot az életstílusban, a korszerű eszközök alkalmazását,
a szolgálatok sokféleségét. A közösségi szegénység szellemében a Társaságnak nincsenek saját intézményei, ez
is elősegíti, hogy mindig a kor legégetőbb ínségére tudjanak válaszolni.
A testvérek kétféle életstílusban élhetik meg Istennek
szenteltségüket: a belső testvérek együttlakó közösségekben élnek, a külső testvérek pedig egyedül élve,
világi környezetben maradva tesznek tanúságot Ist en
szeretetéről. A Társaság lelkiségébe, küldetésének megvalósításába bevonnak ún. kültagokat is, akik életállapotuknak megfelelően (egyedülállóként vagy családosként) kapcsolódnak a közösséghez.
Jézus nem kötötte a tanítványai lelkére, hogy jól szerepeljenek a közvélemény-kutatásokban, ám azt meghagyta nekik, hogy só és kovász legyenek. A testvérek
hivatása, hogy radikális evangéliumi életükkel tanúságot
tegyenek Isten megszentelő szeretetéről, részt vegyenek
az Egyház szociális és társadalmi küldetésében, „a szeretet, az igazságosság, a béke eszközei, a remény hordozói,
a szegények és az elnyomottak szolgálói” legyenek.
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Szolgálatuk körét az alapító, Slachta Margit testvér egy
piramishoz hasonlította: ennek alapja, legalsó szintje a
karitatív tevékenység, fölötte helyezkedik el a szociális
szint, majd a mozgalmi, s legfelül a közéleti munkában
való részvétel. Valóban, sokféle szolgálatuk átöleli az
élet szinte minden területét. Mindezen keresztül szolgálják az evangelizálást, a gyermek-, nő- és családvédelmet.
Igyekeznek keresztény értékeket meggyökereztetni mindenütt, ahol jelen vannak, a lelkek megújításával építeni
Isten országát, s folytatni Krisztus megváltó művét a
megváltás szintjéről lecsúszott társadalomban.
Slachta Margit és társai a Szentlélek tiszteletét kívánták
terjeszteni, mert úgy látták, hogy a szociális hivatás és a
Szentlélek kultusz szerves összefüggésben van egymással. Az a legnagyobb istendicséret a Testvérek szerint, ha
segítenek másoknak, ha küzdenek a társadalmi struktúra
megváltozásáért, azért, hogy az ember szabad személyiség legyen, akiben a Lélek élhet és növekedhet, ahol az
Isten élete hordozza az embert. Hogy ezt a nagyszabású
programot legalább részben megvalósíthassák, ahhoz
elengedhetetlenül szükséges, hogy a Szentlélek erejére
támaszkodjanak, figyeljenek a Lélek indításaira, hogy
egyre inkább Isten Lelkéből, kegyelméből éljenek.
„Mert, ha a karitatív munkához is rengeteg iniciatíva
kell, mennyivel inkább ott, ahol közéleti szolgálat van
fölvéve. Ott az ember természetes erői nem elég biztos
eligazítói; hanem ezen megérző képességhez annyira
kell a Szentlélek. Mi a Szentlelket akarjuk esengve
magunkra és másokra lehívni, hogy általa megújuljon a
föld színe. A Lélek, Krisztus Lelke, a mindeneket
megújító Lélek eszközli mindezeket. És mily kevesen
ismerik Őt! A mi korunkban a Szentlélek egy távol élő,
elvont, magasztos fogalom, melyet valahová a felhőkön
túlra helyez, de az életbe beállítani nem tud. És arról,
hogy ő szó szerint megkapja a Lelket, valójában nem
hallott, vagy nem gondolta, hogy ez kézzel foghatóan
értendő. Pedig a Szentlélek a legnagyobb tény, a legreálisabb valóság. Mikor Krisztus Urunk fölment a
mennybe, a magukra maradt tanítványok bezárkóztak az
utolsó vacsora termébe… Mi ülünk ott a cönákulumban,
az ő személyükben magunkra ismerünk, félünk, nem
tudjuk, mihez kezdjünk… Nincs bennünk lendület… az
élet keserű tenger, nem merünk,… nem merünk élni…
És a Lélek leszáll az apostolokra! Viharban, zúgásban
jön! A cönákulum ajtajai feltárulnak, a félénk halászok
kilépnek, lelkük lángol, elfelejtenek félni; szólni kezdenek. Nyomukban új alakot ölt a föld színe.
Ezt jelenti venni, megkapni a Szentlelket: az életnek
legnagyobb élménye. Nem mese, nem elmélet, nem
feltevés, nem képzelet, hanem élet, élet, élet! A Szentlélek átélése nélkül nincs kereszténység. Adjunk át Neki
mindent! Lélek, drága Lélek, szállj le ránk! Mennyi
átváltoztatásra, meglátásra, erőre és vigasztalásra szorulunk.” (Megjelent a Lélek Szava 1935/4. számában, 30
évvel a II. Vatikáni Zsinat előtt!)
A Társaság lelkiségét Szent Benedek szellemében élik,
melynek fő jellemzője az egyháziasság. Közösségi éle-
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tük középpontja és csúcsa az Eucharisztia ünneplése.
Fogadalmat tesznek az evangéliumi tanácsokra: a tisztaságra, a szegénységre és az engedelmességre. E hármas
fogadalmat az alapító nyomán, mint az Isten iránti
jegyesi szeretetet, a teremtett javaktól való függetlenséget és az isteni Jegyessel való akarategységet értelmezik. Ugyanakkor mindehhez egy negyedik fogadalmat
is kapcsolnak: a Társaság szelleme, karizmája és az Egyház iránti hűség fogalmát.
A szerzetesrendek szétszóratásakor, 1950-ben 160
fogadalmas testvér élt a magyar kerületben. Az illegalitás éveiben, az üldöztetés ellenére is tovább működött a
Társaság. Hat testvér éveket töltött börtönben, míg másoknak rendőri zaklatást, kihallgatást kellett elviselniük
még a 80-as években is. Nagy titoktartás közepette
vették fel az új tagokat ekkor, így az illegalitás alatt a
magyar kerület 70 fogadalmas testvérrel gyarapodott.
A rendszerváltozás utáni időszakban elkezdődött a
Társaság külső és belső újraszervezése. Új lehetőségek
nyíltak az apostoli küldetés megvalósítására: karitász
munka plébániai és egyházmegyei szinten egyaránt,
cigánypasztoráció, hajléktalanok szolgálata. Dolgoznak
testvérek a szociális munka, az egészségügy, a kultúra, a
nevelés, a művészet és a közélet területein; mivel Slachta
Margit „hivatásos és képzett
munkásokat” akart adni nemcsak a társadalomnak, hanem az
Egyháznak is, ezért több testvér
egyházi alkalmazottként vesz
részt Krisztus küldetésében.
Közvetlenül szolgálják az evangelizációt hitoktatással, evangelizációs kurzusok, lelkigyakorlatok tartásával és sajtóapostolkodással.
A társadalom mai kihívásai közepette kiemelt küldetésük
van az evangélium szerinti közszellem-formálás (a lélektől lélekig szolgálattól – a médiában való megjelenésig)
és a krisztusi szeretetközösségek építésében. Az alapítókhoz hasonlóan ma is rugalmasságra, a Szentlélek
iránti nyitottságra és az idők jelei iránti érzékenységre
törekszenek.
Folyóiratuk „A Lélek Szava”, amelyet a Társaság ad ki,
katolikus lelkiségű lap, amely szeretne minél több embert megszólítani Jézus Krisztus örömhírével, eligazítást
adni az idők jeleiről az Evangélium fényében, megerősíteni olvasóit keresztény élethivatásukban elmélyítve a
lelkiséget, valamint hírt adni az Egyházon belüli megújulási mozgalmakról.
A Társaság két nagy egyéniségéről:
Slachta Margit (Kassa 1884. szeptember 18 - Buffalo
USA, 1973. december 6.) lengyel származású nemesi
család sarja, felsőiskoláit Kassán és Kalocsán végezte,
majd Győrött és Budapesten tanár lett. Megismerkedett a
katolikus munkásnők szervezetének megalapításán fáradozó Korányi Saroltával, akivel a szociális munka mód-
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szereit tanulmányozták. Margit minden tevékenységét a
Szentlélek inspirálta, Aki betölti az egész világot. Állandó törekvése volt, hogy segítse, gyorsítsa a Lélek
érkezését, hogy mindenbe törekedjen – az emberek életébe, minden struktúrába, minden társadalmi helyzetbe –
belevinni a Lélek életét. Hitte, hogy Isten jelen van, ahol
emberek küzdenek az emberi méltóságért, az igazságért
és a valódi szabadságért. Nem kételkedett abban, hogy
megtalálja Istent mindenütt, ahol az emberi méltóságért
dolgoznak, amikor segítenek az embereknek, hogy azzá
váljanak, aminek Isten akarta őket. Elsőként lett tagja a
Szociális Missziótársulatnak; itt határozta el, hogy a
leányifjúságot is bevonja a szociális nevelés körébe,
ezért megalakította a Szociális Missziótársulat Leányklubját.
1919-ben az általa szervezett Keresztény Női Tábor vezetője, 1920-ban a Keresztény Nemzeti Egyesülés
Pártjának képviselőjeként az első magyar női képviselő
lett a Parlamentben.
1923-ban negyvenkét társával megalapították a Szociális
Testvérek Társaságát, majd 1924-26-ig Amerikában is
munkálkodott, hogy erősítse a Kaliforniában és Kanadában is gyökeret eresztett Szociális Testvérek Társaságát.
Hazatérve újjászervezte a Katolikus Női Pártot. 1934ben megalapította a Katolikus Női Szociális Képzőt.
1944-ben a német megszállás alatt életveszélyt vállalva
mentette a zsidókat. 1944-ben a
nemzetgyűlésen a Keresztény Női
Tábor képviselője. 1945-ben a
nemzetgyűlési választásokon párton kívüli jelöltként a Polgári
Demokrata Párt listáján került be
a parlamentbe. Az 1949. évi választásokon a püspöki kar már
nem merte támogatni őt az erős
kommunista nyomás miatt. Letartóztatástól tartva bujkált, ám
kockára téve személyes szabadságát május 15-én még
megjelent szavazni az urnáknál. Politikai nyomásra
kénytelen volt elhagyni az országot és a Szociális
Testvérek Társaságának buffalói házában telepedett le
élete végéig. Visszatérési szándékkal ment el, de már
nem jöhetett haza. Amerikában is aktív maradt, az ’56os menekülteket segítette. Halála után Izrael „A Világ
Igaza” kitüntetésben részesítette. Sokáig úgy látszott,
hogy bekövetkezett életének nagy csődje: úgy tűnt, hogy
munkája, a Szociális Testvérek Társasága megsemmisült
a vasfüggönyön innen és túl.
Salkaházi Sára vértanú (Kassa 1899. május 11 Budapest 1944. december 27.) a rendkívül művelt és
jómódú Schalkhaz osztrák származású polgári családból
származott. Az Orsolya-nővérek polgári iskolájába, majd
tanítóképzőbe járt, könyvkötészetet, újságírást tanult,
örökmozgó, szuverén egyénisége 10 éven át lázasan
kereste azt a hivatást, amelyre Isten meghívta. 1929-ben
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fogadták el jelentkezését a Szociális Testvérek Társaságába. Kemény küzdelem árán a Lélek segítségével
szokott le a dohányzásról és az újságírói élet kínálta
„szabadságról”, hogy ráléphessen a belső szabadság
útjára. Nem volt könnyű alkalmazkodnia a szerzetesi élet
kívánalmaihoz és ráadásul gyakran félreértették, azonosították őt múltjának rávetülő árnyékával. „Keresztül
kellett gázolnom önmagamon…, hogy önmagamat lerázva, megsemmisítve ráismerjek önmagamra.” Karitászt
szervezett Kassán, Komáromban, gyermekkonyhát, szegénymenhelyet felügyelt, szerkesztette a Katholikus Nő
című folyóiratot. Kurzusokat, előadásokat szervezett leányoknak, asszonyoknak, Esterházy Lujzával létrehozták
a Katholikus Nőszövetséget. Slachta Margit elöljáró
kérésére Budapestre költözött, hogy az anyaházban
szolgálhassa nem mindennapi tehetségével és karizmáival a Társaságot és Istent, akár a legegyszerűbb
munkákban is, alázatosan. 1940 pünkösdjén lett örök
fogadalmas, jelmondata: „Alleluja! Ecce ego, mitte me!”
„Íme, itt vagyok, engem küldj!”. 1943 szeptemberében
életfelajánlást tett elöljárója jelenlétében. A Társaság
minden eszközzel küzdött az országot elárasztó
nemzetiszocialista eszmék ellen. A német megszállás
után (ekkor magyarosította a nevét) a zsidókra és az
ellenállókra halál vált, ezért a nővérek kivették részüket
az üldözöttek menekítéséből: a Társaság összes budapesti és vidéki háza tele volt hamis papírokkal felszerelt
bújtatottakkal. 1944. december 27-én a nyilasok körülzárták a Bokréta utcai munkásnő-otthont – zsidók után
kutatva –, őrizetbe vettek hat „gyanús személyt” – köztük Bernovits Vilma hitoktatót és Salkaházi Sárát – és
elhurcolták őket. Még aznap este mind a hatukat mezítelenre vetkőztetve a jeges Dunába lőtték. A kivégzés
előtti percben emberfeletti bátorságtól téve tanúságot
Salkaházi Sára gyilkosai felé letérdelt és égre emelt
tekintettel nagy keresztet vetett magára. Boldoggáavatásának ünnepélyes kihirdetésére 2006. szeptember
17-én, a budapesti Szent István bazilika előtt került sor.
A 90 éve alakult Szociális Testvérek Társasága 3 világrészen, 15 zónaóra távolságban, 7 országban, 26 egyházmegyében, 70 helyen telepedett le. Kinyílt az Ég, Isten
különleges kegyelmének ereje kiáradt a Társaságra, mert
ha az ember a Szentlélek munkatársául szegődik, akkor
részesül Isten örökkévaló hatalmából. Isten hűsége
nyilvánvalóvá vált, hiszen Ő maga volt az, Aki szétárasztotta Lelkét és így 90 éven keresztül, annyi megpróbáltatás, szenvedés és annyi remény közepette megőrizte, az illegalitásban is, meg azután is, Aki átformálta,
Aki szeretetében tüzessé izzította például a mártír
Salkaházi Sára testvér szívét is, és így képessé tette az
önfeláldozó tanúságtételre, egészen a vértanúságig.
Az apák és anyák soha nem szűnnek meg szeretni
gyermekeiket. Halandó apák és anyák, tele tökéletlenséggel, nem szűnnek meg szeretni. Isten a mi Atyánk.
Tökéletes.

Tóth Marianna
Forrás:
Bálint József: Szentlélekkel a nagy jubileum felé, Budapest, 1999
Lélek szava 2013-as számai, a „Lélek szava” engedélyével
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: KARÁCSONYI PÁSZTOROCSKÁK
A szabadtűzhelyen, a betlehemi majorban, hajladozik a
tűz aranylángja. Csordapásztorok melegednek a tűznél,
melynek a fénye átvilágít az időn, és emlékezni serkent
engemet is.
Tizenhárom éves voltam, s
vezére a zsenge pásztoroknak. Ezek a zsenge pásztorok mind korombéli fiúk
voltak, akiket gondosan
megválogatva vettünk fel a
nyájba. Amikor a kör bezárult, kiosztottuk a szerepeket. Elsőnek vezért választottunk, aki majdan,
karácsony este, a belső beköszöntőt is mondani fogja, mindama leányos házaknál, ahova behatolunk.
Aztán választottunk külső
beköszöntőt, aki az ajtón kívül fog szólani, és hát meg is
küzd azzal a másik nyájjal, amelyiket ott találnánk esetleg a háznál. Utána kijelöltük a tűzmestert, aki vezényli
az üdvözlő puffantásokat; majd megválasztottuk az
énekvivőt és a mókamestert, nemkülönben a nagymondót, aki mindenkit le fog torkolni, szükség esetén még
lódítva is éktelenül.
S aztán tanulni kezdtünk.
Így készültünk a szent hadjáratra, a karácsonyi kántálásra, s vártuk a napot és tele lélekkel az estét, amikor
aranyfénnyel felragyog a betlehemi csillag.
S végre a föld örömet kiáltott az égre, és az ég örömet
kiáltott a földre.
Karácsony este lett.
Az áradó örömben úgy ringott a völgyben a falu, mint a
békesség tava. S a tóban egybegyűlt a tizenkét zsenge
pásztor, mint tizenkét aranyhal. Elindultunk kövér örömmel, s miközben úsztunk a patyolat estében, felzengett
szívünkből az ének. Szállott az ének, és zengedezve
hirdette, hogy a betlehemi hírmadár a mi falunkba is
hullatott egy tollút. Hullatott egy tollút a kicsi nép ismeretlen falujába; és öröm nyugodott azon, ami hullt, és
piros megemlékezés a szegények felől.
Így énekeltünk, s haladtunk lassan a falu között, a fehér
holdvilágon; s miközben haladtunk, imitt és amott is
felzengett az örömnóta, s úgy világított valahány ének az
éjszakában, mint a pásztortűz lobogása.
A falu is megbolydult egészen.
Megbolydult, mert a reménység öröme szállotta meg az
embereket, s kisöpörte szívükből az esztendő gondjait.
Csak éneket termett a száj vagy jó szót. A vérből sem
hullott indulat azon az este; hanem megnyugodva csörgedezett a vér, akár Betlehemben a patak, minek a vizéből szelíden ittak a csordapásztorok gazdátlan juhai. A
házak tetején a hó világított, bent a szobákban pedig
szelíden a lámpa. S amikor valahonnét, úszva a holdvilá-
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gon, felhangzott az ének, leányocskák fürkésztek az ablakon át, s úgy várták madaras szívvel a zengő sereget.
Megálltunk egy ház előtt, mely első volt a tervezetben.
Lázár gazda lakott a házban, s volt neki egy lánya is, aki
két bimbót a rózsabokorról már leszakított. Hát azon a
kapun, örömhír énekszóval, bátran bévonultunk, s még
fent az ereszben is, az ajtó előtt, énekeltünk egyet.
Amikor ezt sikeresen elfújtuk, hagytunk módosan egy
kevés csendet, majd felcsendült a külső beköszöntő
hangja, mondván a megkívánt harsány hangon:
Örülj és örvendezz, nemes házigazda:
Kigyúlt a világnak Betlehem csillagja.
Örülj és örvendezz, kedves háznak népe,
Hogy ide vezérelt a csillagnak fénye.
A csillag fénye szerencsés csendbe merült. Vagyis, bent
a szobában, nem volt egy másik nyáj, amelyik belülről,
valami elmés kérdéssel, rögtön megtámadott volna. Így
aztán csak Lázár gazda szólt ki nekünk ünnepélyesen,
mondván:
Jónál jobb hírt hoztok, halljuk valahányan:
Gyertek azért beljebb; akármilyen bátran.
S a szó végére meg is nyitotta nekünk az ajtót; s mi pedig egyenes cérnasorban, mint a vadlibácskák, bévonultunk az ünnepi szobába. Nekem mint belső beköszöntőnek, a sor fejénél kellett állanom, s állottam is mily
szívesen! Katonás léptekkel előrevezettem a sort, úgy
annyira, hogy a sor végi pásztorocska az ajtón belül még
helyet vehessen. Akkor megvártam, hogy a léniát, ha
valami hiba lenne benne, gyorsan kiigazítsák; s majd
egy negyed fordulattal, egyszerre és valahányan, frontot
vettünk pattanva a ház gazdája felé, ki a feleségével és a
leányocskával ott állott várakozva az asztal mellett. S
abban a percben, amint a csizmácskánk szára megcsattant a fordulatban, jobb kézzel és egyetlen villanó
mozdulattal, levettük a fejünkről a kucsmát, s én pedig
hangzatosan megszólaltam, mondván:
Ahol a nap felkél, ama tájról jöttünk,
Hírmondás kedviért nagy utakat tettünk.
Mert szólott egy csillag, éppen felkelőben,
Hogy gyorsan induljunk éjféli időben.
Napkelet országból így el is indultunk,
S ezen kedves házba hozott el az utunk.
Dicséretét zengjük Júda nemzetének,
Mert kinyílt virága Dávid vesszejének.
Származásunk felől sem hagyunk kétségben,
Vagyis bajban nőttünk, s tartós szegénységben;
S kik a juhnyáj után vénen vánszorognak,
Fiai vagyunk mi csordapásztoroknak.

2013. Karácsonya
Dehát ez voltunkat az Úr nem tekinté,
Hanem angyalával nékünk megjelenté,
Hogy földre lejöve világ megváltója,
Kinek a mi nyájunk igaz szószólója.
Ámen.
S erre az „ámenre”, de abban a pillantásban, puskaporos
pisztolyával, a lábszára mellett a pádimentum felé, oly
nagyot puffantott a tűzmester, hogy a lámpában a láng
és a pironkodó kislány megriadt egyaránt.
Mi pedig harsanva mondtuk a lövésre:
– Szent jó estét kívánunk!
Ezzel aztán a szertartás madara el is szállt. A sor megbomlott, mosolyra derültek a szemek és örömre az
arcok. Szíves szóval a gazda is biztatni kezdett minket,
hogy vegyük közre az asztalt, s üljünk le. Köszöngettük
a szíves szót, s mint nagyra becsült férfiak, ki-ki a megillető helyre le is ült. A kislány pedig, mint nyíló háziasszony, kolbászt hozott az asztalra, s egy cserépfazékban töltött káposztát. A kolbász még cserszegett a forró
zsírban, s rotyogott majdnem a káposzta is. Szokás szerint, s hogy az étek is csillapodjék még valamicskét, a
gazda szilvapálinkát töltött, s a kisded Jézusra köszöntötte, aki éppen akkor nagyon fázódott a barmok között.
Aztán enni kezdtünk.
S evés közben egyre jobban megeredt a szó, mely a
betlehemi pusztáról lassankint hazarepült, s kezdett
megtelni derűvel. Vagyis az ideje megjött a játéknak,
melyet előre megbeszéltünk. Ránéztem hát a mókamesterre, s így szóltam:
– Messze van még az idő, amikor szakálla lesz.
– Kinek? - kérdezte a kislány.
– Aki ma született, annak – feleltem.
Tudván, hogy a Kisdedről beszélek, pírba borult a kislány arcocskája. Mi kedvesen nevettünk a rózsaszínű
zűrzavaron, a mókamest er pedig színre lépett, s így
szólt:
– Hát én megelőztem az időt, hallják-e!
– No; s az hogy történt? – kérdezte a gazda.
A mókamester helyzetet vett, s kanyarítani kezdte a
történetet, mondván:
– Hol van az a harcsafűrész, te legény? – kérdi apám a
tegnapelőtt reggel. – A helyin van – mondom neki, mire
apám szól ismét: – Hát ha a helyin van, akkor kondorítsd
össze, mert megyünk s levágjuk azt a nagy fát a Csorgónál.
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Itt megereszkedett egy kicsit a szóval, s folytatta:
– Hát mi el is mentünk, s egy óra alatt megérkeztünk,
abban az irgalmatlan nagy hóban. Megkerültük a nagy
fát, s a töviről széjjel pallottuk azt a rengeteg havat.
Aztán térdre ereszkedtünk, s neki a fűrészt a fának; s oly
lelkünkből húztuk, hogy a fa ágain reszketett a hó. Node, haladtunk is dicséretesen, mert egy félóra múlva,
mint egy recsegő zuhatag, földre döndült a fa. S a döndülés után, ahogy a verejtéket le akarám vala törölni a
homlokomról, hát odapillantottam a fa csonka törzsökére, de fel is akadt rögtön a szemem, mert a fatörzsök
fehér lapján nem semmit láttam, hanem az elszomorodott Jézus szakállas fejét.
– Jaj, igazán?! – mondta a kislány, mire a mókamester
még bizonykodott is, mondván:
– A béka a hitetlenek nyelvire rakja a tojásait, ha nem
így volt.
Éppen tettük volna, hogy tünedezünk a nagy csodán, de
akkor megszólalt a nagymondó, s tiszte szerint így szólt:
– Assemmi, hallják-e! Hanem János keresztapám a múlt
héten egy vaddisznót lőtt, jó nagy vadkocát. Otthon neki
is állott mindjárt, hogy felhasítja; s ahogy ott előttünk
éppen felvágja vala a hasát, hát a hasadékból két vadmalac szökött elő.
– Jaj, csakugyan?! – mondta ismét a kislány.
– Bizony – fűzte tovább a nagymondó. – De keresztapámnak is volt esze bezzeg, mert hogy megjegyezze azt
a két vadmalacot, a fülit mindjárt béhasította mind a
kettőnek; s aztán elcsapta őket az erdőre, hogy majd
jövőre meglője őket, mint kész disznókat, s jogos tulajdonait.
– Aj, beh okos volt! – ámult a kislány.
– Okos-okos – nézett a kislányra a mókamester. – De aki
elbeszélte, az sem ingyen tette, mert igen nézi a maga
fülit.
Megrebbent rögtön a kislány, s a két tenyerével letakarta
mindjárt a két fülét; s a két szeme pedig fényben röpdösött, mint két cseppecske madár.
Mosolyogtunk is rajta, de szerettük is.
S kedvelt ő is minket, úgy emlékszem, mert elmenőben
virágot tűzött a sapkáinkra. S mi azokban a virágos
kucsmákban rázendítettünk egy új énekre; s a patyolat
estében zengedezve haladván egy másik lányos ház felé,
ragyogott nyilván a mi szemünk is, mint a betlehemi
csillag.
(Gyökér és vadvirág 1958-1966)
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A KÁLVÁRIA-KÁPOLNA BÚCSÚJA

2013. szeptember 15-én a
dunaharaszti Kálváriakápolnában tartottuk a Szent
Kereszt felmagasztalása
búcsúi szentmisét.
A misét bemutatta Szerencsés
Zsolt atya, a soroksári Nagyboldogasszony templom
plébánosa.

*

TÁJÉKOZTATÓ a 2013-ban elkészült építési munkálatokról
Taksonyban szeptember-októberben elkészült a plébánia teljes tetőcseréje és a padlás tejes szigetelése, aminek
finanszírozása a Szent Anna alapítványon keresztül, magán felajánlásból történt.
Dunaharasztiban a Szent István templomban a torony feljáró lépcsőjét festették le a fiatalok, és szigetszentmiklósi
református fiatalokkal együtt a templom padlásáról és a kórus belső részéről kitakarították a szemetet és a sittet.
A Dunaharaszti Főplébánián elkészült az új kerítés második része, valamint a plébániai padlás teljes szigetelése, a
plébánia egy részének a kifestése.
A dunaharaszti Rákóczi-ligeti új templom hírei
Az új templom szentélyének tervezésére Kóbor Miklós építészt kértük meg, aki már sok szentélyt tervezett az országban.
El is küldte elképzeléseit, mi átnéztük, majd kéréseinket teljesítve módosította a terveket. Elkészült az oltár, a
tabernákulum, vagyis a szentségház, az ambó, vagyis a felolvasó állvány, az örökmécses, a szedile, vagyis a papi szék,
a segédkezők és ministránsok ülőhelye, a húsvéti gyertyatartó és a keresztelőkút terve.
Most készül a templom teljes költségvetése és annak szakaszolása, hogy milyen ütemezés szerinti részekre lehet bontani a
munkát.
A Rákóczi-ligeti Szent Imre templom építő-bizottsági munkájáról: a sok közös megbeszélésnek köszönhetően jelentősen
előre haladt az új templom ügye.
Sajnos új templom építésére pályázatot nem írtak ki, tudomásunk szerint. De bízunk benne, hogy egyszer erre is lesz
lehetőség.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki akár munkájával közreműködött, akár anyagi hozzájárulásával
tette lehetővé a munkálatok, feladatok elvégzését a három egyházközségben.
András atya
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A b é r má l ko zó k l e l ki n a p j á r ó l
Amint arról az előző számban értesítést adtunk, szeptemberben megtartottuk a bérmálkozók lelki napját, mely
egyben jelentkezés is volt az új jelölteknek. Teljes létszámban sajnos nem tudtunk jelen lenni, azonban tizenhárom
fiatal eljött, és ez ideális létszámnak bizonyult egy családias légkörű nap eltöltéséhez.
A délelőttöt a kezdőimádság és egy játékos ismerkedés, bevezetés után a Jézussal való személyes találkozás témájának szenteltük egy elmélkedés meghallgatásával és kisebb csoportokban történő beszélgetéssel. Ezt követően,
„mivel nemcsak Igével él az ember…”, együtt, egy asztalnál elköltöttünk egy finom ebédet. Rövid pihenő után
átvándoroltunk a templomba, ahol egy félórás szentségimádáson vettünk részt. Fontosnak tartottuk, hogy a Jézussal
való személyes találkozásnak új útjait, kevésbé ismert imaformákat is megmutassunk a fiataloknak, ezért imádkoztunk litániát a lelkinap elején, és adoráltunk az Oltáriszentség előtt. Mint utóbb kiderült, a nagy többségnek ez
volt az első szentségimádási tapasztalata, mely elég vidám és emlékezetes élmény lett mindannyiunknak. A
plébániára visszatérve, rövid beszélgetés után egy újabb, nagyon komoly témájú előadást hallgathattunk meg Tóth
Anikó tolmácsolásában a felelősségről, hogy miket engedünk beépülni a személyiségünkbe. Az előadást egy személyes imával zártuk, melyet mindenki a Jézus köztünk való jelenlétét jelző méltóképp kihelyezett Szentírás előtt
mondott el csöndesen. A nap lezárásaként átvonultunk a ligeti templomba, ahol együtt ünnepeltük az Eucharisztiát a
szülőkkel, bérmaszülőkkel és az egyházközség híveivel.
Úgy gondolom, jól sikerült ez a lelkinap, és a fiatalok visszajelzései is erre engednek következtetni. A lelki tartalmak
mellett nagy értéke volt ennek az együtt töltött időnek, hogy régiek-újak, harasztiak-taksonyiak találkoztak,
ismerkedhettek, de nem hittanórai körülmények között.
Habár jelentkezés is volt egyben ez a lelkinap a bérmálásra, mégis többen hetekkel utána kerestek meg, hogy szeretnék elkezdeni a készületet. Ennek természetesen semmi akadálya, és örülünk az érdeklődőknek, tőlük azonban az
igazságosság nevében és saját lelki növekedésük érdekében azt kérem, hogy az év folyamán vegyenek részt egy DélDuna-menti Ifjúsági Régiós ifi találkozón vagy nagymarosi ifjúsági lelkinapon vagy valamilyen hasonló katolikus
ifjúsági programon. Ez, valamint a felkészítő hittanon való részvétel és a rendszeresnek mondható vasárnapi
szentmise-látogatás egyaránt feltétele a bérmálásnak Egyházközségeinkben. A félreértések elkerülése végett írom
mindezt, „nehogy meglepetés érje a szürke nyulat” közvetlenül a bérmálás előtt.
Ezúton szeretnék megköszönni minden segítséget, mely nélkül a lelkinap nem valósulhatott volna meg. Hálás
köszönet Gintner Orsinak a szervezésben és lebonyolításban nyújtott nagy segítségéért, Áhel Nikinek és Tóth
Anikónak egész napos tevékeny jelenlétéért. Megköszönöm mindazok munkáját, akik a háttérből járultak hozzá
ehhez a naphoz, hogy legyen mit ennünk, innunk, nassolnunk. Köszönet a szülőknek, akik autós fuvart vállaltak a
plébánia és a kistemplom közt, és mindenkinek, aki bármivel
is hozzájárult a naphoz.
Isten áldása legyen életünkön!
Laci atya

A betegek szentségének gyógyító hatása
Minden esztendőben október közepén szombat-vasárnap, a
hat vasárnapi szentmisén osztjuk ki a templomba járó
híveknek a betegek szentségét. Nemcsak a haldoklóknak kell
a lelki erősítés a nagy út előtt, hanem mindazoknak, akik a
betegség, az öregség súlyos terhét hordozzák. Ezért adta meg az Egyház a lehetőséget, hogy a templomba járó
betegek, idősek is felvehessék ezt a Szentséget. Akár minden évben egyszer.
Amikor házhoz hívnak betegellátásra, akár súlyos betegről van szó, akár csak olyanról, aki nem tud a templomba
eljönni, de szeretne szentségekhez járulni, mindig feladjuk első alkalommal a betegek szentségét, Jézus szavaira
gondolva: „Nem tudjátok sem a napot, sem az órát…” Van olyan idős személy, akihez 15 éve járunk minden
elsőpénteken, hogy megáldoztassuk. És hála Istennek még mindig, korához képest jó egészségnek örvend.
Mit írt Jakab apostol közel 2000 éve a betegek szentségéről? „Beteg valaki közületek? Hívassa az egyház papjait,
imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal az Úr nevében. A kenet megenyhíti betegségét, és ha bűnben van,
bocsánatot nyer.” (5,14-15) Itt nincs szó sem halálról, sem az úgynevezett „utolsó kenetről”. Nincs szó arról, hogy
aki ezt felveszi, annak rövidesen meg kell halnia.
Ezért bátran kijelentjük! Aki idős vagy beteg családtagjához lelkiatyát hív, az nem a halálát akarja
hozzátartozójának, éppen ellenkezőleg, azt akarja, hogy éljen. Mert ezt a szentséget éppen őnekik alapította az
Úr Jézus. Rajtuk akar segíteni, őket akarja vigasztalni, nekik erőt adni.
Kedves Testvérek! Nagyon szívesen elmegyünk betegeitekhez, idős családtagjaitokhoz, akár házhoz, akár a
kórházba. De ha lehet, kórházba szállítás előtt hívjanak. Szeretettel:
András atya
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Mindenszentek ünnepe
„És nem véletlen az se, hogy az egyház épp ide, a tél küszöbére, az elmúlás kezdetére helyezte – s egymás
mellé – mindenszentek és halottak napját, ünnepét. Tette ezt nyilván ama nagyszerű ellentmondás jegyében,
melynek a halál csak látszata, tartalma azonban az élet, s tegyük hozzá, a szó legigazibb, legemberibb,
tehát leginkább szellemi értelmében – élet. Halottaink szeretete elsőrendűen az élet iskolája. Igaz, nem az
élet mechanikus folyamatainak, amelyeknek a nagy természet engedelmeskedik, hanem annak a másiknak,
mely teremtő ellentmondásként épp a tél küszöbén kezd új munkába, fokozott kedvvel és lelkesedéssel. A
külső kép: a hervadásé, a halálé és a menekülésé. Egyedül az ember függeszti szemét a mindenség
lankadatlanul működő csillagaira, a távoli és nagy egészre, s azon is túlra…”
Pilinszky János: A tél küszöbén (részlet)

Mindenszentek ünnepe felé közeledve, azon gondolkodtam, elmélkedtem magamban, hogy ha az utcán megkérdeznék egy embert, vajon tudná-e, mit ünnepelünk
valójában november 1-én? A válasz valószínű engem is
meglepne. Aztán felmerült bennem az a kérdés is, hogy a
legtöbb keresztény ünnepünknek tudjuk a keletkezését, de
ennek az ünnepnek csak kevesen ismerik a történetét.
Cikkemben ennek a kérdéskörnek szeretnék utánajárni.
A mindenszentek vagy mindszentek napja (latinul Festum
Omnium Sanctorum) az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztények november 1-én ünnepelnek.
Mindenszentek a megdicsőült Egyház ünnepe. Ezen a napon azokat a szenteket ünnepeljük a liturgiában, akik
eljutottak életük, és minden emberi élet, végső céljára, az
örök boldogságra: Isten Mennyei Országába.
Sajnos manapság ez az ünnep méltatlanul el van ferdítve,
ki van forgatva, össze van keverve a Halottak napjával.
Ennek az ünnepnek a temetőhöz és a halottakhoz semmi
köze nincs. A holtakra, a halálra, november 2-án emlékezünk, Halottak napján.
A Mindenszentek ünnepe igazi örömünnep. Azokra emlékezünk, akik megmutatták az utat, hogy igenis el lehet jutni
az örök életre, a Krisztus által meghirdetett élettel. Ők azok
a kanonizált és anonim szentek, akik életükkel, példájukkal
megmutatták nekünk, hogy a halál után van folytatás, mely
sokkal szebb, mint azt legmerészebb álmainkban gondolni
mernénk. Ennek az ünnepnek legfőbb üzenete, hogy szenteknek kell lennünk, hogy bejussunk Isten örök Országába.
A Mindenszentek ünnepe a katolikus egyház saját ünnepe,
ami a történelem folyamán összekapcsolódott az ősszel
tartott kelta Samhain pogány ünneppel. Samhain pogány
ünnep ismertebb elnevezése a Halloween, melyet az angol-

szász országokban, ma is, kisebb módosításokkal, tovább
ünnepelnek október 31-én.
Az ókereszténység ezt az ünnepet már korán krisztianizálta. Vagyis a keresztény közösségek a 7. századtól kezdődően egyes helyeken elkezdtek ünnepet tartani az elhunyt
valamennyi katolikus szent tiszteletére. Így a pogány halottakra emlékező ünnep a Mindenszentek ünnepeként él(t)
tovább. Ekkor jelenik meg a liturgiában a Mindenszentek
litániája is, mely a keresztelési liturgiából és a lélekajánlásból fonódott össze. Szerkezetét azóta, több másik liturgia is követi.
III. Gergely pápa a 8. században a május 13-án ünnepelt
Szűz Mária és a mártírok emléknapját, november 1-ére
helyezte át, melyet a görög katolikusok is átvettek. A
Mindenszentek ünnepét IV. Gergely pápa 835-ben egyetemes ünneppé tette.
A hagyomány szerint VI. León bizánci császár terjesztette
ki az ünnep hatályát a vértanukról minden szentre, miután
templomot emeltetett szent életű felesége emlékére. Mivel
nem engedték, hogy a templomot a császárnénak szenteljék, León úgy döntött, hogy azt a mindenszenteknek ajánlja
fel.
Magyarországon 2000 óta, – fél évszázad után –, ismét
munkaszüneti nap november 1, emellett pedig parancsolt
ünnep a megtartása. Vagyis munkaszünettel és szentmisével kell megszentelni.
Mindenszentek ünnepe tehát, a remény ünnepe. A szentek
példás élete sarkallhat minket arra, hogyha nekik sikerült,
miért is ne sikerülhetne nekünk is a mennyei Jeruzsálembe
bejutni. Erre minden megkeresztelt ember meg van hívva!
Ebben Isten ereje és a Szentlélek kegyelme segít minket,
hogy végig tudjuk járni azt az utat, amely Isten örökkévaló
országába vezet.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét,
arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat."
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Illusztráció: Részlet Fra Angelico Mindenszentek c. képéből, XV. sz.
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NFHSPOUTÈLBUFSNÏTUɧLFUJHZFLF[UFLFMSJBT[UBOJSÏNJT[Uʩ
CÈCVLLBM KFMNF[FLLFMÏTOBHZUà[FLLFM
"SØNBJBLIØEÓUÈTÈWBMFHZàUUTBKÈUàOOFQFJLJTNFHÏSLF[UFL
BUFSàMFUSF NFMZFLFHZCFPMWBEUBLB[ʩTMBLPTPLKFMFTOBQKB
JWBM"#JSPEBMPNCØMLÏUàOOFQ ÏTB[B[PLIP[UBSUP[ØT[P
LÈTPLJTLBQDTPMØEUBLB4BNIBJOIP[1PNPOB BHZàNÚMDT
GÈLÏTLFSUFLJTUFOOʩKÏOFLàOOFQFÏTB1BSFOUBMJB BIPMUBL
UJT[UFMFUÏOFLT[ÈOUOBQ B-FNVSBMJBàOOFQ BNJBSØNBJWBM
MÈTCBOPMZBOàOOFQWPMU BNFMZOFLTPSÈOB[ØLPSJSØNBJBL
ÚSEÚHʶ[ÏTJSÓUVTPLBUIBKUPUUBLWÏHSF
"LFSFT[UÏOZTÏHÈMMBNWBMMÈTTÈWÈMÈTÈWBMÏTFMUFSKFEÏTÏWFMQF
EJHFMÏSLF[FUUB[àOOFQvNFHLFSFT[UFMÏTÏOFLwJEFKF"UBLUJ
LBVHZBOJTB[WPMU IPHZOFNUJMUKÈLCFBQPHÈOZàOOFQFLFU 
IBOFN F[FLSF B OBQPLSB ÞK UBSUBMPNNBM CÓSØ LFSFT[UÏOZ
àOOFQFLFUUFUUFL BNJLB[ÏSUHPOEPMBUWJMÈHVLBU WBHZLàMTʩ
NFHKFMFOÏTJ GPSNÈJLBU UFLJOUWF OÏNJ SPLPOTÈHPU NVUBUUBL
QPHÈOZUÈSTBJLLBM¶HZMFUU4BNIBJOCØM.JOEFOT[FOUFL
)BCÈS )BMMPXFFOU NB OBHZ FMʩT[FSFUFUUFM UÈSTÓUKVL HPOEP
MBUWJMÈHVOLCBOB["NFSJLBJ&HZFTàMU«MMBNPLLBM B[UB[ÏSU

Krisztus fénye

ÏSEFNFTUVEOJ IPHZPEBJTDTV
QÈO B[ ÓS ÏT TLØU FNJHSÈOTPL
LÚ[WFUÓUÏTÏWFM LFSàMU  BLJLOFL
MFHOBHZPCC IVMMÈNB B  T[È
[BE NÈTPEJL GFMÏCFO ÏSLF[FUU  ÏT
BT[È[BEVUPMTØOFHZFEÏJHKØGPS
NÈO DTBL B[ BOHPMT[ÈT[ PST[ÈHPL
CBOWPMUÏMʩIBHZPNÈOZ
"NPEFSOLPSJ)BMPXFFOOFLFHZJLMFHGPOUPTBCCKFMLÏQFB
UÚLMÈNQÈT ÏTT[PLÈTLÏOULBQDTPMØEJLIP[[ÈB[ÞOvUSJDL
PSUSFBUwFMÏT BNJLPSJTHZFSNFLFLIÈ[SØMIÈ[SBKÈSOBLÏT
vDTÓOZU WBHZ ÏEFTTÏHFUw GFMLJÈMUÈTTBM HZʶKUFOFL ĕOPNTÈHP
LBUB[PUUMBLØLUØM NJLÚ[CFOJKFT[UʩCCOÏMJKFT[UʩCCKFMNF
[FLFUWJTFMOFL
" UÚLMÈNQÈTIP[ BOHPMVM KBDLPMBOUFSO  B[ ÓS OÏQIBHZP
NÈOZCBOFHZMFHFOEBGʶ[ʩEJL BNJOFLUÚCCWÈMUP[BUBJTÏM
"[ FHZJL &HZ T[ÏQ OBQPO PEBNFOU B SÏT[FHFT +BDLIF[ B[
ÚSEÚHÏTIÓWUBBQPLPMCB EFFMʩUUFGFMBKÈOMPUUB IPHZJHZB
OBLNÏHNFHFHZJUBMU+BDLB[POCBOOFNBLBSUWFMFUBSUBOJ 
F[ÏSU IÈU GVSGBOHPT DTFMU FT[FMU LJ JOLÈCC ÏT SBWBT[ NØEPO
NFHLÏSUF  IPHZ WÈMBTT[PO FHZ BMNÈU B[ BMNBGÈKÈSØM  NJSF
B[ÚSEÚHGFMNÈT[PUUBGÈSB+BDLUVEUB IPHZNJUʩMGÏMB[ÚS
EÚHÏTBGBPMEBMÈSBFHZLFSFT[UFUSBK[PMU"[ÚSEÚHOBHZPO
NFHSFUUFOUBLFSFT[UUʩMÏTOFNJTNFSUMFNÈT[OJ LÏOZUFMFO
WPMU B GB ÈHÈO LVDPSPHOJ "[ ÚSEÚH BEEJHBEEJH FHZF[LF
EFUU B GVSGBOHPT LPWÈDDTBM  IPHZ ÓHÏSFUFU UFUU BSSB  IPHZIB
MFFOHFEJ B[ ÚSEÚHÚU B GÈSØM  NJWFM +BDL ÏMFUÏCFO TPL SPT[
T[BUUFUU OFNLFSàMIFU B[B[OFNFOHFEJCFBQPLPMCB+BDL
FLLPSNFHFOHFEUFB[ÚSEÚHOFLIPHZMFNÈTT[POBGÈSØM BLJ
BCCBOBQJMMBOBUCBOFMJTUʶOU"[POCBOBNJLPS+BDLNFH
IBMU MFMLFBNFOOZÏTBQPLPMLÚ[ÚUUSFLFEU NFSUBNFOOZCF
OFNFOHFEUÏLCF NJWFMÏMFUFTPSÈOTPLBUSÏT[FHFTLFEFUUÏT
CʶOÚTNØEPOÏMU EFB[ÚSEÚHTFNBLBSUBBQPLPMCBCFGP
HBEOJ NFSUOBHZPOIBSBHVEPUU+BDLSFBSÏHJDTÓOZF NJBUU
+BDLBSSBLÏSUFB[ÚSEÚHÚU IPHZMFHBMÈCCFHZLJTGÏOZUBEKPO
OFLJ  IPHZ NFHUBMÈMKB B WJTT[BVUBU B[ ÏMʩL WJMÈHÈCB 7ÏHàM
B[ ÚSEÚH NFHT[ÈOUB ÏT FHZ J[[Ø GBEBSBCPU EPCPUU +BDLOFL
BQPLPMLBUMBOBBMBUUMPCPHØUʶ[QBSB[TÈCØM B[ÚSÚLLÏJ[[Ø
QBSB[TBU+BDLFHZLJWÈKUUBLBSNÈOZSÏQBCFMTFKÏCFUFUUF BNJU
BOZVHUBMBOMFMLÏOFLT[ÈOU WJMÈHÓUØMÈNQÈTOBL"[ØUB+BDL
MFMLFFOOFLBUBLBSNÈOZSÏQBMÈNQÈDTLÈOBLBGÏOZÏOÏMLF
SFTJBNFHOZVHWÈTÈU"NFSJLÈCBOB[UÈOBUBLBSNÈOZSÏQÈU
B[ʩTIPOPTTàUʩUÚLWÈMUPUUBGFM NFMZLÚOOZFCCFOLJWÈKIBUØ 
GBSBHIBUØÏTKPCCBOMÈUIBUØ"[FMTʩJMZFOMÈNQÈTIBT[OÈMB
UÈSØMBT[È[BECØMWBOJOGPSNÈDJØ
"[ BNFSJLBJ )BMMPXFFO EÓT[MFUFJOFL LÏQJ WJMÈHÈIP[ OBHZ
CBOIP[[ÈKÈSVMUBIBMPUUBLOBQKÈOBLEÏMBNFSJLBJLVMUVT[B 
NFMZFUBGʩLÏOU.FYJLØCØMÏSLF[ʩCFWÈOEPSMØLIP[UBLNB
HVLLBM*UUJTGFMÚMUÚ[OFLB[FNCFSFLKFMNF[FLCF DTPOUWÈ[BL
WBOOBLNJOEFOàUU ÏEFTTÏHFLFMʩLFSàMOFL EFOFNBT[FMMF
NFLUʩMWBMØGÏMFMFNB[BMBQIBOHVMBUBB[àOOFQOFL IBOFN
FMMFOLF[ʩMFH  B[ IPHZ NFHàOOFQFMKàL ʩLFU  FNMÏLF[[àOL
T[FSFUFUU ʩTFJOLSF ÏT NFHIÓWKVL ʩLFU NÏH FHZT[FS B DTBMÈ
EVOLCB &OOFL B[ àOOFQOFL B HZÚLFSFJ B[ B[UÏL LVMUÞSÈ
CBOZÞMOBLWJTT[B BIPMWPMUFHZIBMPUUBLOBQKB BNJLPSJTB
DTPOUWÈ[LÏOUÈCSÈ[PMU$BUSJOBJTUFOOʩOFL BIBMÈMJTUFOÏOFL
IØEPMUBLB[FNCFSFL%ÏMÏT,Ú[ÏQ"NFSJLÈCBO WBMBNJOU
B[POOBOÏSLF[ʩCFWÈOEPSMØLJMZFOLPSNBJTSFOECFUFT[JL
B TÓSPLBU ÏT PUUIPO PMUÈSPLBU ÏQÓUFOFL  ÏT B TÓSPLSB  WBMB
NJOU B[ PMUÈSPLSB B IBMPUUBLOBL GFMBKÈOMPUU BEPNÈOZPLBU 


Krisztus fénye
ÏMFMNFU  ÏEFTTÏHFU  LàMÚOMFHFT BMBLÞSB QM DTPOUWÈ[  TàUÚUU
LBMÈDTPLBU DVLPSLPQPOZÈLBUUFT[OFLÏTFMIVOZUKBJLSVIÈJU
WBHZKFMNF[FLFUWJTFMOFL
"IÈ[SØMIÈ[SBUÚSUÏOʩÏEFTTÏHHZʶKUÏT vUSJDLPSUSFBUw T[P
LÈTÈU T[JOUÏO B[ ÓS CFWÈOEPSMØL IP[UÈL "[ &HZFTàMU «MMB
NPLCB¶SPST[ÈH 4LØDJBÏT"OHMJBFHZFTUFSàMFUFJOVHZBOJT
T[PLÈTCBOWPMU IPHZLF[EFUMFHFTKFMNF[FLCFÚMUÚ[WFBEPNÈ
OZPLBUHZʶKUÚUUFLBHZFSFLFL.JOEFOT[FOUFLFMʩFTUÏKÏO BLJ
QFEJHOFNBEPUUTFNNJU B[NÈTOBQLSÏUÈWBMÚTT[FĕSLÈMWB
UBMÈMIBUUBBKUBKÈU WBHZWBMBNJMZFONÈTUSÏGÈTÈUWFSÏTÈMEP[B
UBMFIFUFUU"NFSJLÈCBOB[BTÏWFLUʩMLF[EWFWÈMUFHZSF
OÏQT[FSʶCCÏ  ÏT B WJMÈHIÈCPSÞ JEFKÏO UÚSUÏOU NFHUPSQBOÈT
VUÈO B  T[È[BE NÈTPEJL GFMÏSF B[ FHZJL MFHOÏQT[FSʶCC
HZFSNFLàOOFQMFUU NFMZSFB[UÈOFHÏT[JQBSÈHÏQàMU*EFLFMM
ÏSUFOàOLBKFMNF[FLLÚMDTÚO[ÏTÏU FMBEÈTÈUJT NFMZOFNDTBL
BIÈ[BMÈTOBL EFB[JMZFOLPSCBSÈUJUÈSTBTÈHPLCBOSFOEF[FUU
QBSUJLOBL KFMNF[CÈMPLOBLJTFMFOHFEIFUFUMFOLFMMÏLFMFUUB
 T[È[BECBO &[FL B KFMNF[FL UÚCCOZJSF UÞMWJMÈHJ ĕHVSÈ
LBU CPT[PSLÈOZPLBU DTPOUWÈ[BLBU WÈNQÓSPLBU T[ÚSOZFLFU 
WBHZNFTF ĕMNIʩTÚLFU FMOÚLÚLFUÈCSÈ[PMOBL
²SEFLFT IPHZB[FHZFTT[PLÈTPLNFHUBMÈMIBUØLBNJLVMUÞ
SÈOLCBOJT ÏTHPOEPMPN NÈTPLCBOJT EFNÈTUBSUBMPN
NBMÏTNÈTJEʩQPOUPLIP[LÚUWF/ÈMVOLQÏMEÈVM-VDBOBQ
KÈOWPMUT[PLÈTCBOBvLPUZPMÈTw BNJLPSJTBHZFSFLFLIÈ[SØM
IÈ[SBKÈSUBLÏTKØLÓWÈOTÈHPLBUNPOEUBL BNJÏSUDTFSÏCFFHZ
LJTÏMFMNFU DTFNFHÏUWÈSUBL"IPMOFNLBQUBLTFNNJU PUU
NFHÈULP[UÈLBIÈ[MBLØJU+FMNF[CÈMPLBUQFEJH'BSTBOHJEF
KÏOT[PLUVOLUBSUBOJ¶HZBNBHZBSIBHZPNÈOZPLBUÈQPMWB
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TFNMFOOÏOFLT[FHÏOZFCCFLBNJHZFSNFLFJOLB[BNFSJLBJ
UÈSTBJLIP[LÏQFTU IJT[NJOEFOvCVMJwNFHWBOOÈMVOLJT TʩU
ÓHZNÏHÚOB[POPTTÈHUVEBUVOLJTWPMOBUBMÈOy
4BKOPT WBO FHZ ÏS[ÏTFN  IPHZ OFN DTVQÈO B ĕMNFL vKØUÏ
LPOZIBUÈTBw IPHZF[BLVMUÞSÈOLUØMUFMKFTFOJEFHFOT[PLÈT
NFHIPOPTPEPUUOÈMVOLB[F[SFEGPSEVMØVUÈO IBOFNB[FSSF
ÏQàMUOZFSFTÏHFTJQBSÈHUBMÈONFTUFSTÏHFTFOHFSKFT[UFUUFF[U
B EJWBUPU  BNJIF[ JTLPMÈJOLCBO B OFWFMʩL DTBL BTT[JT[UÈM
OBL
"[BNFSJLBJ)BMMPXFFOIP[LBQDTPMØEØT[PLÈTPLBUVHZBO
PMZBOÏSUFUMFOTÏHHFMT[FNMÏMFNJUUIPO NJOUBNJMZFOÏSUFU
MFOTÏHHFMOÏ[OÏLB[64"CBOB[PLBUBĕÞLBU BLJLFHZT[FS
DTBL FMLF[EFOÏL B )ÞTWÏUPU LÚWFUʩ IÏUGʩO WÓ[[FM MPDTPMOJ
WBHZ LÚMOJWFM TQSJDDFMOJ B IÚMHZFLFU  LÚ[CFO WFSTFLFU T[B
WBMWBy"IPHZBOF[JEFHFOÏTKFMFOUÏTOÏMLàMJWPMOBOÈMVL 
VHZBOÞHZJEFHFOÏTÏSUFMNFUMFOF[BTPLvUÚLÚMÏTwOÈMVOL
'ʩLÏOUQFEJHB[BGÈKEBMNBTF[[FMLBQDTPMBUCBO IPHZLÚ[
CFONFHGFMFELF[àOL.JOEFOT[FOUFLÏT)BMPUUBLOBQKBJHB[J
UBSUBMNÈSØM ÏT B T[FSFUFUU IBMPUUBJOLSØM WBMØ ÏMʩ NFHFNMÏ
LF[ÏTJUUIPOJGPSNÈJSØMÏTGPOUPTTÈHÈSØM0MZBOKØMFOOF IB
.JOEFOT[FOUFLLÚSOZÏLÏOBIJUUBOØSÈLPONBHÈUØMÏSUFUʩ
EʩFO MFIFUOF CFT[ÏMOJ B T[FOUFLSʩM  FMIVOZU T[FSFUUFJOLSʩM 
UFNFUʩMÈUPHBUÈTSØM  HZFSUZBHZÞKUÈTSØM  JNÈETÈHSØM  B[ FN
MÏLF[ÏTSʩMÏTHZÚLFSFJOLJTNFSFUÏOFLGPOUPTTÈHÈSØM ÏTOFN
LFMMFOFB[FMTʩLÚSÚLFUBUÚLMÈNQÈT CPT[PSLÈOZPLÏTDTPLJ
LPMEVMÈTLÚSàMMFGVUOJ%FUBMÈOÏOWBHZPLNBSBEJy

#FSUB-ÈT[MØ

:PVDBUo",BUPMJLVT&HZIÈ[*ĖÞTÈHJ,BUFLJ[NVTB

OZBSÈOJTNFSLFEUFNNFHWFMFFHZUÈCPSFMʩLÏT[ÓUʩOB
QPO BIPMCFNVUBUUÈLOFLFN&MFKÏOOFNWPMUT[JNQBUJLVT 
NFSU B CPSÓUØKÈOBL T[ÓOF ÏT B LÚOZW DÓNF :06$"5  UÞM
NPEFSOWPMUOFLFN"NBJĕBUBMPLLBMFMMFOUÏUCFOÏOSÏHJ
NØEJOBL UBSUPN NBHBN  NJOE T[ØSBLP[ÈT  NJOE HPOEPM
LPEÈT T[FNQPOUKÈCØM &NJBUU TF UBSUPUUBN ÏSEFNMFHFTOFL 
IPHZ FHZ vLPOZIBOZFMWʶOFLw UʶOʩ LÚOZWFU FHZÈMUBMÈO B
LF[FNCFWFHZFL /FNIPHZNÏHNFHJTWFHZFN "[POCBO
B CFNVUBUÈT TPSÈO LJOZJUPUUÈL ÏT FMNPOEUÈL  IPHZ NJ WBO
CFOOF
** +ÈOPT 1ÈM QÈQÈOBL WPMU FHZ NFSÏT[ ÚUMFUF  NJT[FSJOU B
9999*T[È[BEFNCFSÏOFL BGFMUFUU LFSFT[UÏOZIJUWBMMÈTTBM
LBQDTPMBUPTLÏSEÏTFJSF BWÈMBT[UNFHBEKBB[&HZIÈ[ PMZBO
NØEPO NFMZLÚOOZFOÏSUFMNF[IFUʩÏTOFNUÚNÚS¶HZLJ
LàMEUF B WJMÈH QàTQÚLFJU  IPHZ HZʶKUTÏL ÚTT[F B ĕBUBMPLBU
MFHJOLÈCC GPHMBMLP[UBUØ LÏSEÏTFLFU  ÏT FHZ QàTQÚLJ CJ[PUU
TÈHÈMUBMBWÈMBT[PLBUFHZLÚOZWCFOHZʶKUTÏLÚTT[F"[BL
LPSJ+PTFQI3BU[JOHFSCÓCPSPTUCÓ[UBNFHB[[BM IPHZWF[FT
TFF[UBCJ[PUUTÈHPU BLJFMGPHBEUBBGFMLÏSÏTU EFF[UÓSUB"
NFHCÓ[ÈTNFHSÏNÓUFUU#FLFMMWBMMBOPN LÏUFMLFEUFN IPHZ
JMZFTNJ TJLFSàMIFU .FSU NJLÏQQFO MFOOF MFIFUTÏHFT  IPHZ
B[ FHÏT[ WJMÈHPO T[ÏUT[ØSWB ÏMʩ T[FS[ʩL LÚ[ÚTFO IP[[BOBL
MÏUSFFHZPMWBTIBUØLÚOZWFU "GFMBEBUMFHOFIF[FCCSÏT[FB
LÚOZWT[FSLF[FUÏOFLGFMÏQÓUÏTFWPMU NJT[FSJOUÈUMÈUIBUØOBL 
FHZT[FSʶOFL WJMÈHPTOBLÏTIFMZFTOFLLFMMFUUMFOOJF
4[FNÏMZFTUBQBT[UBMBUBJNT[FSJOUTJLFSàMU
"LÚOZWOÏHZSÏT[CʩMÈMM )JUàOL "LFSFT[UÏOZNJT[UÏSJVN
àOOFQMÏTF  ²MFUàOL ,SJT[UVTCBO  )PHZBO JNÈELP[[VOL 
ÏTF[FLBSÏT[FLUÚCCUÏNBLÚSSFWBOOBLMFCPOUWB"UÏNB
LÚSÚO CFMàM QFEJH NFHKFMFOJL NBHB B LÏSEÏT  BNJ WBMØCBO
BLUVÈMJTÏTCFOOFN NJOUĕBUBMCBO OBHZPOTPLT[PSGFMNF

SàMU "LÏSEÏTFLFUOFNLÓWÈOPNGFMTPSPMOJ NFSUB[ÚTT[FT
ÏSEFLFMÏTBLUVÈMJT "LÏSEÏTFLSFFMʩT[ÚSIJWBUBMPTGPSNÈ
CBOB,&,CʩMÓSKÈLMFBWÈMBT[U NBKEVUÈOBFHZNBHZBSÈ[BU
ÏSLF[JLB[PMWBTØOBL"OZFMWF[FUFLÚOOZʶ EFNÏHJTNÏMZ
ÏT ÏSUIFUʩ ²SF[OJ MFIFU SBKUB B NJOʩTÏHFU  NJT[FSJOU WBMØ
CBO GPHMBMLP[UBL F[[FM  ÏT WBMØCBO ÞHZ WBO  BIPHZ MFÓSKÈL
)JT[FO IBB[FNCFSMPHJLVTBOWÏHJHHPOEPMKB CFMÈUKB IPHZ
UÏOZMFHB[BWÈMBT[ BNJUMFÓSOBL
" WÈMBT[PLBU NFHT[ÓOFTÓUJL FHZLÏU JEÏ[FUUFM B MBQ PMEBMÈO
7BO  IPHZ B 4[FOUÓSÈTCØM  EF WBO  IPHZ QÈQÈLUØM  T[FOUFL
UʩM IÓSFTFNCFSFLUʩMWBHZCÈSLJUʩM FHZFHZFUFNJTUÈUØMQM 
"[JEÏ[FUFLOBHZPOPEBJMMFOFLÏTWBO IPHZB[UPMWBTPNFM
UÚCCT[ÚS NFSUBOOZJSBIP[[ÈNJMMFOFL "LÚOZWFUUPWÈCC
T[ÓOFTÓUJFHZQÈSIBOHVMBUPTLÏQJT
.JOEFO FTUF T[PLUBN CFMʩMF PMWBTOJy NPOEIBUOÈN  EF
NÏHTFN NFSUOFNJHB["[POCBO BNJLPSPMWBTPN OFIÏ[
BCCBIBHZOJ NFSUNJOEJHUBMÈMPLFHZPMZBOLÏSEÏTU BNFMZ
BLUVÈMJTWBHZÏSEFLFM ÏTLÓWÈODTJWBHZPLBWÈMBT[SB0MZBT
NJUBMÈO NJOUB[JOUFSOFU DTBLJUUOFNLÏSEʩKFMF[FNNFHB
GPSSÈTU
.BHBB[FHÏT[LÚOZWOFLFHZà[FOFUFWBO BNFMZFOHFNB[
ØUBNFHÏSJOUFUUÏTT[FSJOUFNNJOEFOĕBUBMÏTOFNĕBUBMPM
WBTØU5BOVMNÈOZP[[ÈUPLBLBUFLJ[NVTU&[T[ÓWFNLÓWÈOTÈ
HB5BOVMNÈOZP[[ÈUPLBLBUFLJ[NVTUMFMLFTFOÏTLJUBSUØBO
4[ÈOKBUPLSÈJEʩU5BOVMNÈOZP[[ÈUPLT[PCÈUPLDTFOEKÏCFO 
PMWBTTÈUPLLFUUFTCFO IBKØCBOWBHZUPLWBMBLJWFM DTFSÏMKÏUFL
LJ HPOEPMBUBJUPLBU B[ JOUFSOFUFO 4[àMFJUFL OFN[FEÏLÏOÏM
TPLLBMNÏMZFCCHZÚLFSʶIJUSFWBOT[àLTÏHFUFL 97*#FOF
EFLQÈQB"[JĖÞTÈHJLBUFLJ[NVTFMʩT[BWÈCØM

(JOUOFS«CFM
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Szent Imre herceg búcsúi szentmise homiliája, Dunaharaszti-Rákócziliget, 2013. november 10.

...amíg csak el nem törött a korsó, és a kenetnek illata szét nem áradt.
(Szent Imre herceg legendájából, Lit. Hor. IV, 1428. o.)

Krisztusban kedves Testvérek!
Ünnepi örömmel jöttünk össze, Szent Imre herceg
tiszteletére épült templomunkban. Búcsút nyerni jöttünk.
Szent Imréhez akarunk hasonlóvá válni, bűneinktől, s
azok terhelő következményeitől megszabadulva követni
Jézus Krisztust. „Ő az út, aki elvezet hozzád, az igazság,
aki szabaddá tesz minket, és ő az élet, aki örömre gyújtja
szívünket” – imádkozzuk Istenhez fordulva a szentmise
szövegében.
Mint tudjuk, minden templomnak két kiváltságos
napja van az egyházi év folyamán: a templom titulusának ünnepe és a templom felszentelésének ünnepe.
Mindkét nap főünnep ranggal szerepel a plébánia közösségének életében. Nem külső fényt és forgatagot jelen ez
számunkra, hanem a megújulásnak idejét. Megújulni hitben, reményben, szeretetben.
E templom Szent Imre herceg, első szent királyunk
fia életének példáját hirdeti és állítja elénk, különösképp
felnövekvő nemzedékünk: gyermekeink, ifjúságunk,
gyermekes családjaink elé. Nem véletlen és nem esetleges egy templom titulusa: az adott közösség hitvallása,
reménye fogalmazódik meg benne, mikor új templom
épül. A későbbi korok nemzedékei ebbe kapcsolódnak
bele. Megjellegzi a hívő közösséget a templom, formál,
irányt mutat. Hány és hány település neve hordozza
temploma védőszentjét, vagy utal neve a benne lévő
egyházra, ahogyan a templom épületét is nevezték
régebben. Amint a keresztnév az ember számára
pártfogót és példaképet hordoz, ugyanúgy a templom
címe is így mutat utat a közösségnek, mely benne hétrőlhétre összegyűlve ünnepli az Eukarisztiát.
Mi, magyarok szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
hisz európai létünk és történelmünk kezdetén egy szent
család áll: Szent István király, Boldog Gizella királyné
és Szent Imre herceg. Szükségünk van erre az erőforrásra ma is, hogy keresztény magyarokként betöltsük,
megálljuk helyünket Európában, melynek történelmét a
kereszténység formálta századokon keresztül.
Talán úgy tűnik, hogy ez az örökség sokaknak terhet
jelent, vagy talán már nincsenek is tisztában vele, mi
mégis valljuk, hogy a keresztény a világban olyan, mint
lélek a testben. A hatodik században keletkezett Diognetoszhoz írt levél hasonlata a keresztényekről ma is
érvényes. Lelket és távlatot adni nemzetünknek, Európának azáltal, hogy igyekszünk napról-napra felfedezni
életünket Isten tervében, s a nekünk rendelt feladat teljesítése által üdvözülni.
Életünk nem véletlenszerűen történik velünk, hanem
létünk az Isten szólítása. Az igazzá válás útja és lehetősége. Szent Imre herceg is tudta ezt, mikor a király
fiaként vállalta feladatait, helyzetét. Készült az ország
vezetésének feladatára és gondjaira, növekedve elsajá-

tította kora tudományát és
protokollját. Elfogadta a kor
és helyzet kívánalmát és
szükségét, mikor atyja szándéka szerint megnősült. Mindezek ellenére semmiképpen nem adta fel szíve ragaszkodását, Istennek átadott
lelkületét. Kereste az Isten akaratát, imádságban kitartva, kötelességeit mégis teljesítve.
Korai halála Istvánnak és Gizellának is új helyzet, új
gond, szomorúság volt. Mégsem a reménytelenség, hanem az Isten szeretetében megerősödött élet született
belőle, egészen az ország Máriának való fölajánlásáig.
A szenteket nem idealizáljuk, hanem Isten szeretetét,
az Istennek átadott élet példáit ismerjük föl bennük. A
szentek tisztelete nekünk szükséges, „hogy felbátorodva
tanúságtételük által, az előttünk álló pályát győzelmesen
fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük
együtt Krisztus, a mi Urunk által” (szentek prefációja).
Bátorodjunk fel mi is, hogy korunk körülményeit és
követelményeit keresztény életünk, imádságunk tanúságtételével életté teremtsük, mely nem ellenünk, hanem
kiteljesedésünkre szolgálhat. Érezzük, hogy mennyi
minden hat a keresztény hitre alapuló mindennapi élet
ellen, mégsem adhatjuk meg magunkat. Jövő csak valódi
értékeket hordozó és valódi értékeket teremtő emberekből, közösségekből születik. Keresztény családjaink az
Egyház és a társadalom számára is a remény jelei, ahol a
gyermek felelős szeretet gyümölcse Isten ajándékaként,
ahol a szülők nem maguknak, akarják őt megtartani,
hanem Isten törvényei szerinti életre vezetni.
Higgyük, hogy az önzésből ma sem születik élet, ellenben az egymásnak ajándékozott élet sokszoros erejű.
Jézus erről így tanított: Ha a búzamag nem hull a földbe
és nem hal el, egyedül marad (Jn 12,10-36).
Kérjük a Szentlélek világosságát, hogy felismerjük
teendőinket. Ne a kétségbeesés, reménytelenség, de ne is
önző számítás vezéreljen, hanem az Isten szeretetére
építsük életünket. A jövőt nem lehet programozni, de
nem is csak rajtunk kívül álló erők függvénye. Jövőnkhöz mi kellünk, itt és most, elfogadva létünket Isten
ajándékaként, s vállalva a küldetést: Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket (Jn 13,34).
Jövőnk kulcsa a kezünkben van. Legyen bátorságunk
mindahhoz, amit jelen helyzetünk megkíván tőlünk.
Életünkről elmondhassák annak idején, mint Szent
Imréről a krónikás feljegyezte: … több jele az
erényeknek mintegy szíve kamrájába zárva volt... amíg
csak el nem törött a korsó, és a kenetnek illata szét nem
áradt.
Szent Imre herceg, könyörögj érettünk! Amen!
Balogh Zoltán, mátranováki plébános
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A SZERETET ZARÁNDOKLATA
Zarándokút Árpád-házi Szent Erzsébet szülővárosába
A Váci Egyházmegyei Katolikus Karitász meghívta a karitász csoportok tagjait, támogatóit, valamint szimpatizánsait a
november 17-én tartandó Szent Erzsébet napi zarándoklatra, amelynek Sárospatak városa volt a házigazdája.
Az utat a dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport tagjai szervezték, és velünk utaztak a taksonyi Boldog Salkaházi
Sára Karitász Csoport képviselői is.
Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Bodrog folyó két partján terül el és már ókorban is lakott hely volt.
A város kialakulásában nagy szerepet töltött be a történelmi vára. A várat I. Endre építtette. Itt született II. Endre leánya
Árpád-házi Szent Erzsébet, a világ legismertebb magyar női szentje.
XVI. Benedek pápa így ír Szent Erzsébetről: „Az Egyház igazi leánya volt, konkrét tanúságtételével Krisztus szeretetét
tette láthatóvá az emberek között.”
Szent Erzsébet az egyik legjobban dokumentált
középkori szent, életét, legendáit számos, különböző
Túrmezei Erzsébet: Zápor után
nyelven íródott mű őrzi. Életvitele az óta is hatással
(Szent Erzsébet szavai nyomán)
van a karitászra, a családi életre, az irodalomra,
A suhogó zápor után
költészetre és a művészetekre is.
Wartburg várára újra nap nevet.
Erzsébet kicsi korától gyakran alamizsnálS a vár asszonya sietve elindul
kodott, és elvonulásra hajlamos természete
a hegy tövén épített istápolyba,
miatt néha játék közben is be-beugrott a
bekötözni egy szegény beteget.
templomba picit imádkozni. Szívesen ajándékozta
dolgait
szegényebb társainak. Alig volt négy éves,
De a tisztáson hirtelen megáll.
amikor Türingiai Hermann követséget küldött II. Andráshoz,
Milyen üde lett minden kis fűszál!
megkérni Erzsébet kezét elsőszülött fia részére. A kislányt dúsPedig a zápor mindet földre verte,
kegyetlenül sárba keverte.
gazdag hozománnyal adták Németföldre, honvágya csillapítására
S mintha nem történt volna semmi sem,
magyar dajka kísérte. Még a házasság létrejötte előtt meghalt
áll valamennyi szálegyenesen.
Hermann, az örökös. A trón várományosa, Lajos herceg szíve
őszinte szerelmével vette feleségül a jámbor, szépséges magyar
„Látod, Guda” – szólal Erzsébet asszony,
királylányt. A legendák mindegyike megörökíti szerelmüket. Ers mosolyogva kísérőjére néz –
zsébet szerető hitvese volt Türingiai Lajosnak, és csodálatos
„akármi fájdalom ér, ne aggasszon!
anya: három gyermeknek adott életet.
Ne féljünk tőle, bármilyen nehéz!
Egy alkalommal Lajos távollétében Erzsébet befogadott a várba
Fogadjuk el Urunktól szívesen!
egy leprás beteget, és urának ágyába fektette, hogy állandóan
Hiszen mi is kis fűszálak vagyunk.
mellette lehessen és szolgálhassa. Egy váratlan pillanatban
Nekik se ártott a zápor verése!
hazatért a férje. Jelentették neki a történteket. Lajos kérdőre
Csak jóra szolgált, szebb növekedésre!
vonta Erzsébetet, hogy ki fekszik az ő ágyában. Erzsébet magától
Ha zápor veri fűszál-életünket,
értetődően azt mondta: Jézus Krisztus. Amikor felemelték a
mondjunk igent, áldást a szenvedésre!”
takarót Lajos is meglátta Jézust a leprásban. Lelkesen tekintett
Erzsébetre, és így szólt: „Erzsébet, édes nővérem! Ilyen vendéget
Guda szívébe zárja jól szavát,
igazán gyakran fektess az ágyamba! Ezt nagyon meg kell
S mennek tovább a kis tisztáson át.
köszönnöm neked!”
Indul alá az erdei ösvényen,
1227-ben férje egy keresztes hadjáratra indult. Erzsébet maga
hogy szívével-szavával
rajzolta fel férje ruhájára a keresztet, majd két napig lovon
örömrózsát fakasszon,
kísérte, alig tudott elválni tőle. Lajos útközben járványban
Wartburg csupa-szeretet asszonya,
hirtelen meghalt. Erzsébetet nagyon megviselte szeretett férje
Árpád-házi Erzsébet asszony.
elvesztése. Férje halála után ünnepi ruhában nem látták. Visszavonult Eisenachba, ahol a ferences szerzetes Marburgi Konrád
lett a lelki vezetője. 1228-ban elvonult Marburgba, ahol korházat alapított, és ferences harmad rendi lett.
Sokat imádkozott, alamizsnálkodott, böjtölt. Élete végéig szigorú, öngyötrő aszkézisben élt, nem kímélte fiatal
testét. Adott. Mindent, a teljes önkifosztásig. Életét számos csoda kísérte, s a fiatalasszonyt már életében
szentként tisztelték. Olaszországban, ugyanebben az időben élt Assisiben egy másik csoda, Ferenc, aki szintén
mindenét odaadta a szegényeknek. Az assisi szent hallott a fenn, északon, szent szegénységben élő fejedelemasszonyról, akinek köpenyét küldte el ajándékul. Erzsébet tisztelettel viselte e ruhadarabot.
1231-ben halt meg. Szent Erzsébet rövid élete során minden élethelyzetet megélt: volt gyermek, jegyes, ifjú
házas és anya, volt férjére várakozó feleség és volt özvegy. Minden életállapota, és az azokban való helytállása
tanulságos és példaértékű lehet a ma emberének is.
Erzsébet a felebaráti szeretet szentje. Tudta jól használni vagyonát, nem ijedt meg környezete rosszallásától.
Arra bíztat példája, hogy vegyük észre a rászorulót, és ne ijedjünk meg a környezetünkben felhangzó
ellenvetéstől, hanem Isten erejével járjunk a Krisztusi úton.
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Szent Erzsébet életéből a rózsacsoda a legismertebb. Ezért is ábrázolják többnyire rózsákkal a kötényében,
kosarában. Ennek eredete az a legenda, mely szerint férje halála után Erzsébet továbbra is gondoskodott a
szegényekről. Egy alkalommal kenyereket vitt gondozottjainak, mikor sógorával, Henrikkel találkozott. Annak
kérdésére, hogy mit visz kosarában, Erzsébet tartva attól, hogy esetleg megtilthatják neki a jótékonykodást, így
válaszolt: rózsákat. Mikor megmutatta, a kenyerek helyett illatos rózsák voltak kosarában. Isten nem akarta,
hogy a szent asszony hazudjon. Más történekben Erzsébet az apjával (3 évesen) vagy férjével találkozik.
1235-ben megtörtént szentté avatása, hiszen még életében elhíresült szentsége. Édesapja megélte lánya szentté
avatását. A szentté avatás után maga II. Frigyes tette rá saját császári koronáját, amikor az oltárra helyezték.
Tisztelete és kultuszhelye a világ minden részén hamar elterjedt és az óta is töretlen.
/Forrás: Gyimesfelsőlok - Árpádházi Szent Erzsébet Líceum weboldala/

A zarándokút első helyszíne a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola volt. Itt gyülekezhettek a zarándokok,
és a regisztráció után mindenki elfoglalhatta ülőhelyét és felkészülhetett lélekben az eseményre.
10 órakor a köszöntők elhangzását követően Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitász igazgatójának előadását
hallgathatták meg a résztvevők a karitász aktuális feladatairól.
A kartali asszonykórus Szt. Erzsébet énekeket adott elő minden közreműködő után, mintegy átkötve az előadásokat, és
időt hagyva egy kis elmélkedésre az elhangzott témákról.
Kuklay Antal kanonok atya, a Szent Erzsébet ház igazgatójának előadására is sor került a délelőtt folyamán, melynek
témája „Árpád-házi Szent Erzsébet az autonómia és szolidaritás szentje” volt.
A kórus csodálatos dalai után Tamási József, kartali plébános atya „Szent Erzsébet szerelmei” címmel tartotta meg
előadását. Közvetlen és remek stílusa sokak szívét megérintette és nagyon jó hangulatot teremtett.
12 órakor a Szeplőtelen Fogantatás templomban püspöki szentmisén vehettek részt a zarándokok, ahol átadták a
kitüntetéseket is. A dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász kitüntetésre terjesztette elő Pappné Szabó Gizellát, aki 2001-től
aktív, majd napjainkig örökös tiszteletbeli tagja a karitász csoportnak, és korábban Szegeden a Máltai Szeretetszolgálatnak
is tevékeny tagja volt. Munkájával, odaadásával és aktivitásával méltán érdemelte ki és vehette át Dr. Beer Miklós váci
püspök atyától a díjat. Nagyon megérintett minket a díjazottak meghatódása és öröme, amikor átvehették a kitüntetést,
mely számukra meglepetés volt. Mindannyiunk számára követendő példa a karitászban végzett munkájuk és Jézus
Krisztusba vetett hitük!
A mise végén Püspök atya megáldotta az Erzsébet cipókat, és a szervezők kiosztották a zarándokoknak.
Ezután szabadprogram keretében mindenki elfogyaszthatta az ebédjét és borral, meleg teával vendégelték meg a
résztvevőket, majd csoportokban tekinthettük meg, a várat, a kápolnát és a Szent Erzsébet házat, ahol Kuklay Antal
kanonok atya tartott érdekes és tartalmas idegenvezetést a kiállított ereklyékről és szentségekről.
Az ereklyék napközben is ki voltak állítva a templomban, fakultatívan mindenki imádkozhatott és szent gyónásra is volt
lehetőség.
Végül Kecskés Attila plébános atya előadása következett a templom történetéről, melyben bemutatta a bazilikát és annak
történetét, majd közösen imádkoztuk el a Szent Erzsébet litániát. A hitünk, a szeretet és az összetartozás érzése járta át a
szívünket, lelkünket, és megerősítette ez a gyönyörű nap azt a tudatot bennünk, hogy önkéntes munkánkra szükség van.
Lélekben feltöltődve indultunk haza jó hangulatban és készen a feladatra, hogy összefogva közösen mind több és több
segítséget nyújtsunk a rászorulóknak.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Sárospatak városának a kiváló szervezésért a kedves vendéglátásért és a sok
remek programért.
Gere Marika
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„Istenünk, te megadtad Szent Erzsébetnek, hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje, add meg
nekünk is az Ő közbenjárására, hogy az ínségeseket és a bajbajutottakat lankadatlan szeretettel
szolgáljuk.”

Szeretettel tudósítunk a Taksonyi Karitász Csoport 2013. második félévet érintő tevékenységéről.
Július hónapban 3 zsák ruhával támogattuk a Böjte Csaba nevével fémjelzett ruhagyűjtési programot,
mely erdélyi árváknak nyújtott tárgyi segítséget.
Augusztusban egy rászoruló családot támogattunk, lakásfestésük megkönnyítésére, festőhengerrel és
mésszel.
Szeptember hónapban a Váci Egyházmegye kezdeményezése révén 4 családot tudtunk megajándékozni
– segítve az iskolakezdést – Erzsébet utalvánnyal.
Szokásos ruhavásárunk most is több alkalommal megrendezésre került, így szeptemberben és októberben is lehetett
szemezgetni a plébánia alagsorában, majd a vásár lezárásaként a megmaradt ruhákból, egy októberi szombaton végül
ingyen is lehetett válogatni.
A hideg napok beköszöntével folytatjuk a tavalyi évben elindított, ételosztó programunkat, idei alkalmunk december 21én volt. A következő napokon, délután egy órától fél háromig szeretettel várjuk mindazokat, akik szívesen fogadnak egy
tál meleg ételt, illetve szívesen beszélgetnének mindennapjaikról a karitász tagokkal:
2014. január 25. – 2014. február 22. – 2014. március 22.
November 23-án is főztünk a családoknak, ekkor egy kedves adományozó jóvoltából 10 db tyúkból készített rizses hússal
sikerült kínálnunk az érkezőket. A megmaradt ételt András atya személyesen vitte el a dunaharaszti Bárka Alapítvány
lakóinak.
A Falukerülő Túrán megmaradt zsíroskenyér, tea és alma szintén hozzánk jutott el, így ezt is szétosztottuk a hideg napon
hozzánk látogatóknak. Köszönjük a felajánlást a szervezőknek!
Köszönjük egy falubeli adományozónak a felajánlott zsák krumplit, amit főzéseink alkalmával fogunk majd felhasználni.
Az utóbbi időben is sikerült több családot gyógyszerrel és utalvánnyal segíteni, és hét családnak tűzifát is tudtunk
biztosítani.
Tavaszi palánta-pályázatunk díjazottjai pedig jutalmul egy-egy 1000 Ft értékű étkezési utalványt kaptak.
Az adventi vásáron csapatunk is képviseltette magát, puncsot főztünk, valamint saját készítésű karácsonyi díszeket
árusítottunk, melynek bevételéből támogatjuk a rászorulókat.
Tájékoztatunk mindenkit, hogy december 8-tól a taksonyi katolikus templomban is kapható az a gyertya, melynek
megvásárlásával az „Egymillió csillag a szegényekért” program keretén belül a hátrányos helyzetű emberek
boldogulását kívánjuk segíteni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kihelyezett postaládáink a katolikus templomban és a Petőfi Sándor Művelődési Házban
továbbra is elérhetőek, itt fogadjuk a községbeliek jelzéseit a
közelükben élő rászorulókról.
Újfent jelezzük ügyeleti időpontjainkat, mely alkalmakkor szívesen
fogadunk élelmiszer vagy tárgyi jellegű adományt, és várjuk a
hozzánk segítségért forduló nehézsorsú családokat, személyeket.
Ügyeleti időpontjainkban, azaz minden pénteken 17:30-tól 19
óráig megtalálhatóak vagyunk a plébánia alagsorában.
Szeretnénk megköszönni mindazok segítségét, akik egész évben
támogatták szervezetünk működését, valamint szeretnénk kiemelni
két lelkes nyugdíjas segítőnk, a két Évi néni áldozatos munkáját,
amivel rendszeresen támogatják csapatunk programjait.
„Jót tenni jó!”
Sárospataki beszámoló
November 17-én a Taksonyi Karitász Csoport képviseletében néhányan részt vehettünk a Váci Főegyházmegyei Karitász
által szervezett zarándokúton Sárospatakon. A hajnali sötét és ködös indulást követően a reggeli imádság és rózsafüzér
fohászkodás után, Árpádházi Szent Erzsébet szülővárosába érkezve kellemes időben és rendkívül szívélyes fogadtatásban
volt részünk.
A helyi általános iskola erre a rendezvényre berendezett helyiségeiben Árvai Ferenc atya a Caritas Hungarica feladatairól
és aktuális kérdéseiről szóló előadásában kiemelte, hogy a Karitász a Katolikus Egyház kirakata. Ennek okán a karitász
munkatársak és önkéntesek egyik alapvető feladata: kézzel foghatóvá tenni Isten irgalmas szeretetét a világban.
Rámutatott, hogy ebben a szociális tevékenységben ma hazánkban 800 településen önkéntes segítők vállalnak szerepet és
próbálják a Mennyei Atya segítségével begyógyítani a világ sebeit.
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A kartali asszonykórus Szent Erzsébetről szóló gyönyörű
énekét követően Kuklay Antal atya Szent Erzsébet
életéről és példájáról tartott igen tartalmas előadást.
Ezek után Tamási József, címzetes apát, Szent Erzsébet
szerelmei címmel rendkívül élvezetes, humoros előadása
a szegények, a család szeretetén keresztül világított rá
Erzsébet Istennel való különleges és nagyon bensőséges
szeretetére.
Az előadásokat követően az ünnepi hálaadó szentmisét
Dr. Beer Miklós püspök atya mutatta be, több jelenlévő
pappal közösen.
A szentmise keretén belül hét karitász munkatárs kiemelkedő, áldozatos munkája elismeréseként díjazásban
részesült. Igen megható és felemelő volt a díjazottakról
elhangzott méltatás és köszöntés.
A szentmise legvégén valamennyien részesültünk a Szent
Erzsébet cipóból (a délután folyamán rendkívül jól megszervezetten csoportonként helyiségeket biztosítottak, ahol elfogyasztottuk a magunkkal vitt hideg élelmet és a vendéglátók meleg teával, pálinkával és a környéken termelt nagyon
finom borral kínáltak bennünket).
A sárospataki várban tett látogatásunk után visszatértünk a 2007-ben bazilikai rangra emelt katolikus templomba, ahol
Kecskés Attila főesperes, címzetes kanonok ismertette a templom történetét. Sárospatak legkorábbi templomában voltunk,
mely az Árpádházi királyok idejében épült. A gyönyörű barokk főoltár a szeplőtelen fogantatást ábrázolja, és itt őrzik
Szent Erzsébet ereklyéjét: tenyérnyi nagyságú bizánci eredetű ruhadarabját és egy picike koponyacsontját. A lelki napunk
litániával zárult. A hazafelé utat csendben, ki elmélkedéssel, ki az útitársakkal történő beszélgetéssel töltötte, de valamennyien élményekkel és sok-sok tapasztalattal, lelkileg feltöltődve és hitünkben megerősödve tértünk otthonainkba.
Köszönet és hála mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy ezen a programon részt vehettünk, szeretetben együtt lehettünk.
„Magyarország Virága, Árpád-házi Szent Erzsébet, az Isten- és emberszeretet példaképe, oltalmazd Egyházunkat,
nemzetünket és minden népet! Légy pártfogója családjainknak! Járj közben értünk Istennél, hogy az irgalmas szeretetben
Téged kövessünk!”
Áldott Békés Karácsonyt és Kegyelmekben Gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánunk, szeretettel.
Taksonyi Karitász Csoport

Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász hírei
A szeretet nem külső, ránk erőltetett kényszer. Emberi mivoltunk sajátossága.
És mégis….
Megszoktuk, hogy olyan világban élünk, amelyben az emberek a viszonzás reményében cselekednek. Sajnos – úgy tűnik –
nem leljük örömünket az érdekmentes kapcsolatokban. Az állítólagos barátságokat az elvárások éltetik. Mit adhat nekem a
másik? Milyen előnyöm származhat abból, ha részt veszek valamilyen eseményen? Ki az a valaki? Mit csinál? Kinek a
gyereke? … Egy kor, amelyben a külsőségek többet érnek, mint a lényeg. Szomorú kor. A leggyakrabban használt
személyes névmás az egyes szám első személy: én. Egy olyan kor, amelyből kiveszett a könyörületesség – könnyebb
megszabadulni egy személytől, mint megválni egy értéktárgytól. Hiányzik az emberek iránti tisztelet. Olyan társadalomban élünk, amelyben a fogyasztás tárgyiasítja az embert. Minél többünk van, annál többre vágyakozunk, és amikor
nincs, a vágy továbbra is létkérdés marad. „Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.” – írja
József Attila Nem én kiáltok című versében.
Hiányzik az életcél, és túl sok a szorongás, amely ebből a hiányból ered. XVI. Benedek pápa szerint a szegénység a
magány, vagy másként fogalmazva az individualizmus, az elszigetelődés következménye. Olyan világról beszél, amelyet
sok jelenség egységgé kovácsol, ám amelyikből a testvériség összetartó ereje még hiányzik (Caritas in veritate).
Igen, különös világban élünk. Olyanban, ahol a nagytőke és a bankok érdekei sokszor fontosabbak az élet értelménél és
értékénél. Olyan világban élünk, ahol a gazdasági válság jelenlétét nem távoli, ismeretlen események körvonalazzák,
hanem a mi mindennapi, küzdelmes életünk. Munkanélküliséggel, elszegényedéssel. De nemcsak a szegénység hideg
árnya kúszik egyre közelebb, hanem a természeti katasztrófák szörnyű megpróbáltatásait és következményeit is a bőrünkön érezzük. Ma már nem elég aggódva nézni az eseményeket, magunk és embertársaink sorsát. Ma nem elég a szó.
Összefogás kell. Ahogyan szegényedünk a világban, a szolidaritás egyre nyilvánvalóbbá fog válni. Ferenc pápa példáját
követve észre kell venni a bajban lévő embert, és akkor a világ jó irányba fog haladni.
Az ősegyházban a keresztények ismertető jele nem a nyakban hordott kereszt volt, hanem az egymás és mások felé
forduló szeretetük! „Nézzétek, mennyire szeretik egymást!” – mondták róluk.
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A karitásztagok ezt élik meg ma is: a karitászcsoportok azzal a céllal jönnek létre, hogy egyházközségük területén
megvalósítsák az Egyház szeretetszolgálati küldetését. A karitász önkéntes szolgálat azt jelenti, hogy nem elsősorban saját
családjának segít (először persze a saját állapotbeli kötelességeit elvégezve), hanem a közös jó érdekében személyes
akaratból végzi e szolgálatot anyagi ellenszolgáltatás nélkül.
Az olyan nagyszerű, hogy az év folyamán számtalan nagylelkű segítséget kaptunk: mindez ismételten igazolta és
nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy az Isten országáért ma is nagyon sokan tesznek, de nem földi ellenszolgáltatásért,
hanem égi gyümölcsökért! „Az okos ember az élete folyamán rájön, hogy Isten már életünkben megfizet. Nem kell
várnunk az örökkévalóságra, már földi életünkben megfizet. Csak bátorságra van szükségünk a beruházáshoz. Ez persze
nem számító, hanem önzetlen beruházás. Az önzetlenség ugyanis mindig kifizetődik.” –
biztat Kiss Ulrich jezsuita páter. Akinek nagy a szíve, annak mindig van fölöslege,
mindegy milyen szegény. A szeretet teszi lehetővé, hogy adhasson. Ha ez túlcsordul,
akkor azt bizonyítja, hogy az Egyház él, s ebben jelentős szerepe van a karitászcsoportoknak. A szeretetnek nincsenek sem minőségi, sem mennyiségi korlátai, ezért
lehet még jobban szeretni, még alázatosabbnak, türelmesebbnek, jobbnak lenni. A
szeretet dimenziója határtalan, kimeríthetetlenek a benne rejlő lehetőségek. Működése
egyedül Isten kegyelmének köszönhető.
A karitász munkáját a legtöbbször ruhaosztással azonosítják, ezzel szemben legalább
annyi, de valóságosan több élelmiszert osztunk. Ugyan a karitászbolt sokszor tele van
ruhaneművel, de ennek csak töredékét tudjuk a szegényeknek tovább adni, mert nincs
mindenre szükségük, amit kapunk Önöktől. Ezért is kérjük, hogy olyan ruhát adjanak,
amelyet mások még tudnak használni. Például a gyermekholmi állandóan kifogy, mert
a gyerekek állandóan nőnek.
Felajánlott tárgyakért, ruháért nem tudunk elmenni. A meghirdetett időben szíveskedjenek azokat elhozni a Fő út 73. szám
alá, a karitász-helyiségbe. Köszönjük!
Köszönjük a Gulliver Játékház ajándékait a júliusi karitász-tábor gyermekrésztvevői nevében!
Többször sikerült segítséget nyújtani nélkülözőknek a karitász szeretetszolgálatán keresztül:
• augusztusban 20.000 forint tanévkezdő segélyt adtunk beteg vagy munkanélküli szülőknek, a tanév előtt;
• súlyos beteg embereknek gyógyszer-, ortopédiai segédeszköz-vásárlás formájában;
• éhezőknek kafetériajegy- és tartósélelmiszer-támogatással.
• A szegényebbeknek rendszeresen tartunk ingyenes ruhaosztást, így gyermekeknek-felnőtteknek tudunk
alsó-felső ruházatot biztosítani.
• Sikerült egy munkanélküli fogyatékkal élőnek (rokkantnyugdíjas személy) megfelelő munkát szerezni.
• Rendszeresen látogatunk beteg rászorulókat.
• Azt is megtapasztaltuk, hogy amikor tanévkezdéskor természetbeni segítséget kértünk (plakátokon) a
haraszti egyházközségektől, egyedül „csak” egy kislány hozta el régebbi hátizsákjait szegényebb
diákoknak! De ebből meg arra következtetünk, hogy van olyan jószívű és együttérző gyerek, aki segít
nélkülöző kortársainak! Nagyon örültek a gyerekek és a szülők a kitűnő állapotú táskáknak. Köszönjük a
nevükben!
• Rossz tapasztalat volt az, hogy a karitásznak fenntartott Szent Antal-perselybe valaki szó szerint „fél
pénzt”, egy félbeszakított fél ezrest dobott. Mit gondolhatott, amikor a karitásznak adta?
• November 17-én a Váci Egyházmegyei Karitász meghívására zarándokoltunk lelki-napra Sárospatakra,
Árpád-házi Szent Erzsébet szülővárosába: az ő személye volt a középpontban. Örültünk annak, hogy a
karitász-tagokon kívül, a dunaharaszti egyházközségekből is többen elkísértek bennünket erre a
programra, és Taksonyból is. A plébániai karitászcsoport – mint az egyházmegyei karitász alapsejtje –
számára fontos, hogy élő kapcsolat legyen az egyházmegyei központtal. Lelki és gyakorlati tapasztalatok
megosztásának lehetőségét nyújtotta a Váci Egyházmegyei Karitász nap, ahol közel 800 zarándok vett
részt az egész egyházmegyéből. Kitűnő előadások, a szép vár és kiállítások megtekintése tette teljessé
számunkra a karitász-ünnepet. A rendszeres találkozás, információ és tapasztalatcsere által hatékonyabbá
válik a csoportok munkája, erősödik az egyházmegye hálózata és közöttük az összetartozás.
• Sárospatakon kitüntetést kapott Pappné Szabó Gizella tagunk kiváló szolgálatáért Dr. Beer Miklós
püspökünktől; gratulálunk neki, az Isten áldja meg továbbra is áldozatos életét! (kép jobb oldalon >>)
• November 29-én Richter József cirkuszigazgató a Fővárosi Nagycirkuszba meghívott – többek között, az
egyházmegyei karitász szervezésében – Dunaharasztiról 10 személyt (gyermekeket, felnőtteket) egy
ingyenes előadásra. Adventi hangulat, ajándéközön, mikulásnak öltözött artisták, kvíz-verseny és
csodálatos műsor várta a gyermekeket. Köszönet érte!
• December elsején, a városi adventi gyertyagyújtáson jótékonysági vásáron vettünk részt, ahol a Patyi
Beáta hittanosai által készített szép edényeket és gyertyákat, karácsonyi díszeket, valamint a saját
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alkotásainkat, sütiket kínáltuk eladásra. Az így befolyt összegből karácsonyi ajándékot tudtunk venni a
rászorulóknak. Talán tehettünk azért – a többi katolikus közösséggel együtt –, hogy minél többen
átérezhessék az adventi várakozás örömét. Köszönjük vásárlóink megtisztelő érdeklődését is!
Köszönjük az E.N.D. házas-közösség édesség-adományát! Ha láthatnák a csillogó gyermekszemek
örömét…!
„Jót tenni jó!” December 15-én a közmédia az egész napot a Katolikus Karitásznak szentelte.
a Szent Erzsébet Karitász szeretettel fogad közösségi munkára érettségire jelentkezőket. Kérjük a
fiatalokat, hogy aki szeretne bekapcsolódni a szeretetszolgálatba, a hó utolsó péntekén a karitász-gyűlésre
jöjjön egyeztetésre.
Minden hónapban, az utolsó pénteken találkozhatnak csoportunkkal (karitász-gyűlés) a Fő úti
plébánián 17 órától; legközelebb január 31-én lesz.

Kérjük, hogy szíveskedjenek elolvasni a dunaharaszti templomokban kihelyezett hirdetéseinket, plakátjainkat, ahol
tájékozódhatnak felhívásainkról, segítségkéréseinkről. Mindig tájékoztatunk, plakátolunk, tudatjuk céljainkat, és így az
országos karitászakciókról is hírt kapnak. Mert jót tenni jó! Legegyszerűbb módja a tájékoztatásnak a plakátokon való
hirdetés, aki szeretne segíteni, kérjük, olvassa hirdetéseinket. Nem tudunk mindenkinek egyénileg szólni. Az is fontos,
hogy tudják: hogyha a karitásszal összefognak, Katolikus Anyaszentegyházunknak szerezhetünk megbecsülést, hiszen a
Katolikus Karitász a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete.
Köszönjük mindenkinek az egész év folyamán a jóakaratú mellénk állást, együttműködést, bizalmat, biztatást, adományt,
figyelmet, szeretetet! Külön köszönjük a nagyvonalú segítségnyújtást mindazoknak, akik időt, pénzt, fáradságot nem
kímélve próbáltak segíteni velünk együtt a reményvesztett embertársaknak!
„Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt aratni, könnyet letörölni, gyermekkacajt élvezni,
bús asszonyt felvidítani,
elesett embert talpra állítani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez, kézadással fizetni az
álnokságért, szegénységet enyhíteni, a homlok mély redőit elsimogatni, vad, keserű szívben
nyomornak halk, észrevétlen léptekkel utánamenni, a magányosan sírdogálókat gyengéden
felkeresni, rongyos gyermeket felkeresni, a híd karfája fölött merengő asszonyféléhez
szívesen szólani, megfogni az elkeseredett kezet, megállítani a bűn felé tántorgó lépést,
fölemelni a fejét annak, aki lehajtott fővel keresi a legmagasabb ágat, amelyre fölkötné
magát – ez volna a gazdagok dolga a világon. Nem, ez a dolog a szegényeké, akiknek
maguknak nincs semmijük.” (Krúdy Gyula Karácsony este c. írásából)

Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, új esztendőt kíván
a Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász!
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A F e l v i d é k i Ta k s o n y
S z ű z M á r i a s z ü l e t é s e p l é b á n i a t e m p l o m á n a k ú j ra s ze n t e l é s e
2013. szeptemberében ritka, felemelő élményben lehetett részünk Taksony testvér településén, a felvidéki
Taksonyban (Taksonyfalva, Matuskovo). Elkészült a templom felújítása, melynek részeként új oltárt is kapott az
egyházközség. A munkák befejeztével a templomot szentmise keretében újraszentelték. Az eseményre meghívást
kaptunk, melyen Kreisz László polgármester úr és Láng András atya vezetésével, egy kis csapattal részt is vettünk.
A hagyomány szerint már a honfoglalás korában is lakott településről az első írott forrás a 12. században
emlékezik meg. A faluban a Pray-kódex feljegyzése szerint már a 13. század végén kápolna állt, és 1307tól parochiális egyház működött. A románkori kis kápolnát még a 14. században gótikus stílusban
templommá bővítették. A reformáció hatására a templom, melyet akkoriban temető vett körül, egy időre az
evangélikusoké, majd az ellenreformáció hatására 1681-ben újra a katolikusoké lett. 1774-ben, a
galántaiból kiválva, létrejött az önálló katolikus egyházközség. Jelenlegi római katolikus templomát 1781
és 1784 között gróf Eszterházy Ferenc építtette a régi templom helyén, barokk-klasszicista stílusban. A
templomot 1784. szeptember 8-án szentelték fel Kisboldogasszony tiszteletére. Főoltárának képét 1871ben Than Mór festette. Az egyhajós, kelet-nyugati tengelyű, nyeregtetős, cseréppel fedett épület kőkeretes
főbejárata a timpanonos nyugati homlokzat fölé emelkedő torony alatt nyílik. A hajó keleti végében, a
szentély előtt megépült kereszthajó egy 1910-ben készült felújítás és templombővítés eredménye. Az
oldalsó bejáratok fölötti fülkékben Szent István ill. Szent László szobrai láthatóak.
A szentmisét Halász Imre plébános és Jan Orosch, a most kinevezett nagyszombati érsek köszöntése után, az itt
született Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke celebrálta. Több egyházi személy
között részt vett a konszekráción a szintén taksonyfalvi származású Hrotkó Géza pápai prelátus, kanonok, teológia
tanár, valamint Taksony, a testvér-település képviseletében András atya is. A KÉSZ társelnöke, Csorba Gábor, aki a
saját vállalkozásával a felújítási munkákban is részt vett, diakónusként működött közre.
Az élmény több szempontból is felemelő volt. A
konszekráció ritka esemény, amelyen a katolikus
Egyház egy tárgyat vagy
személyt kiemel a profán
világból, és Istennek ajánlja. Az épület és tartozékai
átváltoznak szakrális térré,
Isten házává. Így történelmi pillanatnak is részesei lehettünk. Igaz, jelen
esetben egy már működő
templomról van szó, de a
szertartás nem változott.
Egy kicsit visszautazhattunk a korai keresztény
időkbe, hiszen a szertartás
alapjai akkor alakultak ki.
Minden mozdulatnak,
gyertyagyújtásnak
ősi
hagyománya van.
A közösség szempontjából
is lényeges esemény volt
ez az utazás. A megvalósult terv élménye a résztvevőket abban erősítette meg, hogy érdemes álmokat szőni és hozzá
kérni a Mindenható Isten segítségét. Az eredmény nem marad el, annak ellenére, hogy az egyházközségnek „saját”
papja nincs, és a plébánia, a falu legrégibb épülete állandó lakó nélkül áll. A fiatal és lelkes Halász Imre atya a
szolgálatot Felsőszeliből látja el.
Testvér-település képviselőjeként jó érzéssel tölt el, hogy ilyen számukra fontos eseményekre rendszeresen kapunk
meghívót, és ténylegesen is együtt élhetjük át azokat a helybeliekkel. A jó kapcsolatot jelzi, hogy idén Taksony
díszpolgári címét Mészáros Márta, Taksonyfalva polgármester asszonya kapta.
Szalai János
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Taksony vezér ünnepe
Taksony község és iskolája számára jelentős nap a naptárban is olvasható,
Taksony napja, november 29. Ilyenkor az iskolában egy héten át különleges
programokkal teszik emlékezetessé névadójuk ünnepét, és 2013. november 29én a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Házban, ünnepi önkormányzati ülés
keretében adták át a díszpolgári címet és a Taksonyért érdemérmet a 2013-as
év kitüntetettjeinek.
2013-ban még különlegesebb is volt e nevezetes nap, november 29-e. A „pestitaksonyiak” ahogyan ezt a szlovákiai taksonyiak mondják, 1939-ben egy
magyar zászlót hímeztek a Felvidék visszacsatolásakor. Ezt a zászlót egy
nyolcvan-tagú küldöttség vitte ki a szlovákiai Taksonyba (Taksonyfalvára) az
akkori plébános, Wieland Mihály esperes vezetésével. A zászló a
kitelepítettekkel együtt Magyarországra került, majd 1990 körül visszakerült
eredeti helyére, a Galánta melletti Taksonyba. Ezt a zászlót hozták el Taksony
napjára ide, a Művelődési ház dísztermébe. Egyúttal erre a napra hívták meg a
Szentkorona másolatát, és az est vendégeként jelen volt Dr. Kövér László, az
Országgyűlés elnöke.
Az ünnepség a Szent Anna római katolikus templomban kezdődött. A
Szentkorona és a meghívott vendégek jelenlétében ökumenikus istentiszteletet
tartottunk. Az ökumenikus Istentiszteletet követte Taksony vezér
mellszobrának megkoszorúzása, majd a
koszorúzás után a Művelődési ház dísztermében került sor a díjak ünnepélyes átadására, színvonalas műsor keretében. Két
díjat osztottak ki az „Életmű- díjat” és a
Díszpolgári címet.
Az életmű díjat Latinovics Zoltán kapta a
fiatalokkal való eredményes foglalkozásáért a Szentjánosbogár Klub keretében.
A foglalkozásokon hitre, szeretetre, az egymás iránti tiszteletre neveli a fiatalokat,
hivatástudatból, anyagi ellenszolgáltatás
nélkül. A másfél évtized alatt majdnem
200 fiatal tapasztalhatta Zoltán jóságát és
igaz emberségét. A fiatalok szinte „atyjuknak” tekintik őt.
A díszpolgári címet Mészáros Márta, a
szlovákiai Taksony község polgármestere
kapta. Hosszú évek óta szervezi a két
település között összetartozás rendezvényeit. Bátor kiállással vallja meg katolikus keresztény hitét, magyarság szeretetét. Községében nagyon bölcsen tudja a
két nemzetiségű lakosságot, a magyarokat
és a szlovákokat testvéri szeretetben megtartani.
Az ünnepség végén megtekinthettük közelről is a Szentkorona másolatát. Az ünnepi
est zárásaként az Önkormányzat pedig
mindenkit meghívott fehér asztalhoz vendégfogadásra.
Magam is gratulálok a kitüntetetteknek. Úgy gondolom, aki jelen volt e felemelő ünnepségen, megelégedéssel tért
haza.
Láng András plébános
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A taksonyi remete
Életem egyik ajándéka, hogy „ismerhetem”, és tudhatom Zolit. Ritkán adatik meg a találkozás öröme, akkor
viszont meg sem állunk a mélységig, alászállva a lélek rejtett bugyraiba… Fontos, hogy az EMBER értő, adni és
elfogadni tudó EMBEREKRE leljen. Saját bevallása szerint azért van a Földön, hogy adjon – a rászorulóknak,
és elfogadjon – a saját lelki gazdagodására. A következő interjút a karácsony csendjében ajánlom olvasásra,
vissza-visszatérve némely mondatra, gondolatra, elmerengve kicsit a szavak egykori, tiszta jelentésén.
A beszélgetés Latinovics Zoltánnal a Taksonyért Emlékérem átadása apropóján készült, a díjat a Taksony-napi
ünnepségen vehette át, 2013. november 29-én, pénteken este. Az interjú másnap délelőtt indul ...
Mit csináltál ma reggel?
Még sötétben ébredtem, a tegnapi este járt az eszemben…
Aztán fél nyolc felé átgyalogoltam a haraszti piacra egy
barátomat meglátogatni, miközben az oda- és visszaúton jól
kisírtam magamból az érzéseimet…
Hogy élted meg az estét?
Nyugalom és egy egészséges izgalom volt bennem. Akkor
kezdtem magam „beleélni” a dologba, amikor Barsi Anita
belefogott a méltatásom felolvasásába, mely nem csak a
szűk paramétereimet tartalmazta, hanem
Kreisz Janinak és másoknak köszönhetően átfogó kép alakulhatott ki rólam mindenkiben.
Eddig egyetlen díjazottnak sem adatott meg, hogy az országzászló és a Szent
Korona hű mása a koronaőrökkel legyen
a „díszlet”.
Mindenképpen felemelő volt, de nehezen
tudtam összekapcsolni a két eseményt. A
díj átadása önmagában is megtisztelő
volt, és külön a két jelkép jelenléte – melyek a magyarságom és a hazaszeretetem
megtestesítői – is hatalmas élményt adtak
volna. Különösen a koronaőrök elnökének előadása ragadott magával, de meglepő volt számomra a zászló is, aminek a
létezéséről eddig én sem tudtam.
Fontos-e számodra ez a kitüntetés?
Vágyni nem vágytam rá, ugyanakkor ez
az elmúlt 14 év jutalma, elismerése, amit
emberi büszkeséggel, alázattal és köszönettel fogadok. Nagy meg tisz te lteté s,
nem sok embernek adatik ilyen az életében… Ez egy adott pillanat megragadása,
ami az előző bő évtized munkájának
beérett gyümölcse, kiemelve az idei
március 15-i ünnepséget, melyben a Bogarak felléptek. Az igazi jelentőségét az
elisme résnek az emberek visszajelzésében látom, amikor utána oda jöttek hozzám. A gratulációk
mellett voltak, akik komoly, mélyenszántó gondolataikat
osztották meg, és együtt örültek velem… Megérintettek
ezek a visszajelzések, hiszen a közvetlen környezetemben
élők sem tudják sokszor, hogy mennyi és milyen munkával
jár a Bogár-klub.
Az életem egyetlen igazi feladata – ami az El Camino
zarándoklatom alatt letisztult bennem,– hogy a gyerekeket,
a fiatalságot vezessem, vigyem.
A Jóisten megáldott azzal a képességgel, hogy észrevegyem
a környezetemben a „sérült” embert, aki nem örül velünk,
mert szeretetre vágyik, mert problémája van. Ezt a gyere-
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kektől vissza is kaptam egyszer az ifi tábor után, hogy
miként voltam képes egyszerre és egyformán mindenkire
odafigyelni? Érezték a gondoskodást, és azt az élményt
kapták, hogy én valóban meg akarom ismerni őket egyenként, és valóban kíváncsi vagyok rájuk… Nekem az a
fontos, hogy Ő mit akar mondani nekem! Az a célom, hogy
ezek a gyerekek szeressék egymást, és mindig számíthassanak egymásra.
Miként működik ez minden pénteken?
A közös és önfeledt játékokon, élményeken van a hangsúly! – és EZ egy
folyamat. Amikor kicsik voltak, akkor a
saját szintjükön 10-15 percben próbáltam
meg az agyukat, a lelküket megmozgatni,
de a lényeg a szív volt. Az érzelmek
megélése, kiadása, megbeszélése. Ahogy
nőttek, akkor már ők hozták a témát, a
velük megtörtént eseményeket. Egy 15
éves gyereknek komoly gondolatai, érzelmei, meg élt élményei vannak, amit ne m
tudnak megosztani náluk bölcsebbekkel,
– mert nincs kivel. Minden bennük van,
mint a felnőttekben, csak egyszerűbben és
tisztábban, – azzal a különbséggel, hogy
sokkal hamarabb látják meg az igazságot,
és látják át a hazugságot. Ha megkérdezzük a kamasz fiatalokat, hogy mi az, ami
legjobban fáj a felnőtt társadalomban, akkor a bizalma tlanságo t mondják. Azt,
hogy az ő véleményükre nem kíváncsiak a
felnőttek.
Ezért megpróbálom őket önállóságra és a
saját gondolatuk kifejezésére buzdítani…
Azt mondtam nekik, hogy bármi, ami bennük van, azt tegyük be a közösbe, és beszélgessünk róla. Én a saját személyiségemet, egyéniségemet, gondolataimat tudom
hozzátenni, és nekik adni. Ha láttam, hogy
sok, vagy elfáradtak, akkor játszottunk,
lazítottunk.
Jó időben a szabadba megyünk, nagy hangsúlyt fektetünk a
mozgásra, saját métabajnokságunk van, ami egy több száz
éves magyar labdajáték, de a Bogár-gyűjteményben rengeteg egyéb társasjáték is található.
Érdeklik a felnőtteket a gyerekek?
Sokszor csak sztereotip kérdések szintjén. Mi volt a suliban, milyen jegyet kaptál…? De, ha odaülünk a gyerek
ágya szélére este, és hagyunk neki időt, amikor már benne
is elültek a nap pörgő eseményei, akkor megnyílik, és a
legtitkosabb zugokba is beenged. És, ami a legfontosabb,
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elmondja, hogy mi foglalkoztatja, mi jelent problémát számára …
Fontos, hogy mintát, és válaszokat adjunk nekik, de mi
felnőttek sem vagyunk hibátlanok, nekünk is tudnunk kell
oda állni eléjük, hogy bocsánat, én tévedtem… Én is csak
ember vagyok, Isten törékeny lénye.
A szülők miként fogadják a „tevékenységedet”?
Voltak olyanok, akik soha engem meg nem kerestek. Be
nem mutatkoztak, meg nem kérdezték, hogy ki maga,
milyen jogon foglalkozik a gyerekemmel, örülök, vagy nem
örülök, hogy a gyerekem ide jár… A szülőt sokszor nem is
látom…
A gyerekek, fiatalok miként jeleztek vissza, hogy fontos
számukra a Bogár-klub és Latinovics Zoltán?
Nálunk a gyerek nem kézfeltartással szavaz, hanem a
lábával… Ha jön és ott van, akkor jól érzi magát, ha elmarad, akkor másra van igénye. Mondhatni minden egyes
klubfoglalkozás azzal fenyeget, hogy nem jön el senki. Egy
idő után hozzánk annyian jöttek, hogy Dunaharasztin indítani kellett egy külön klubot… Főleg az iskolai váltásoknál
van fluktuáció, vagy nagyobb életvitel-váltásnál. Előfordult, hogy szó nélkül kimaradt közülünk valaki, utána
pedig köszönésre sem méltatott az utcán… Cikivé vált a
Bogár-klub…
A fiatalok mennyiben formálnak téged?
Kis koromban szégyenlős, önmarcangoló voltam, mert
sokszor megkaptam, hogy nem tudok szeretni, magamnak
való vagyok… Nagyon sok sérülést hoztam abból az
időből.
Viszont már ifjúként erősen vágytam arra, hogy apa legyek.
Vallom, engem a saját gyerekeim „neveltek”, és hatalmas
önismeretet kaptam tőlük, miközben a kölcsönösség működött köztünk.
A Jóisten egyfajta nyitottságra, fogékonyságra hívott, és ezt
a Bogarak folyamatosan visszaigazolják, hogy ez működik,
és ez jó.
A gyerekek változtak-e az elmúlt 15 évben?
Igen. Még ugyanannak a családnak a kisebb gyerekén is
érzékelhető, hogy a társadalmi változások milyen lenyomatot hagynak a gyerekeken. Fel vannak pörögve, a tiszteletet
hírből sem ismerik. Nehéz őket motiválni, főleg hosszabb
ideig lekötni, mert annyira mozgalmas és színes az életük.
Bár, ez sokszor csak vattacukor, amit nem vesznek észre.
Nekem fel kell(ene) vennem a ritmust, hogy ott tudjam
tartani őket, miközben nincsenek megfelelő eszközeim,
miközben magam is csak szaladok az események után…
Miközben néha én sem értem az életet, a változásokat…
Akkor miért izgat, hogy a mai gyerekeket is megszólítsd?
Szeretem a gyerekeket! Igazából közöttük érzem jól magam. Nem tehetnek arról, hogy ilyen világba születtek –
könyörgöm, ezeket a gyerekeket mi neveltük, a mi felelősségünk minden velük kapcsolatos probléma!
Az első csapatot 10 év után kilöktem a fészekből, repüljetek! Összekovácsolódott, megerősödött társaság volt,
induljanak útjukra. Azóta maguk szervezik a klubéletüket,
remekül, ma is sokakat bevonzóan.
A második turnus a nagyok testvéreiből került ki és indult
el – adottak voltak, a harmadik egy apuka felkérése indult,
ez Harasztiban volt 2010-ben. A dolog pikantériája, hogy
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akik miatt elkezdtem, azok már nincsenek köztünk, fontosabbak a különórák és egyebek…
Hogy lehetsz „remete” és kitárulkozó egyszerre?
Huszonévesen megfogalmazódott bennem, hogy aki velem
találkozik, az egy szerencsés ember, mert én senkinek nem
akarok rosszat. Bennem mindig jó szándék volt. Amikor ezt
fel tudtam vállalni mások előtt, akik azt mondták, hogy
Zoli, ez nagyon jó, akkor már tudtam róla beszélni is. Ki
tudtam állni táborvezetőként több száz ember elé én, aki
gyerekkoromban halálra izgultam magam, és teljesen bezárkóztam… Már mertem ajánlani a „portékámat”.
A legnagyobb kérdés bennem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy jól csinálom-e? Át tudom-e adni nekik, hogy
mennyire szeretem őket? Átmegy-e, hogy hétről-hétre
várom őket? Csupán azért, hogy egészséges felnőttet
nevelve a Jóistenhez eltaláljanak…
Keresed még az utad, vagy meglelted már?
Úton vagyok, de nem keresgélek. Meg van a magam krisztusi útja, vezetnek odaföntről.
Pontosan tudod, hogy mi végre élsz?
Felkarolni a rászorulókat, segíteni nekik, védelmezni őket,
s ebben állhatatos vagyok…
Amióta tudom, hogy van Isten, és élem, azóta bármiről le
tudok mondani, nincs bennem ragaszkodás a földi dolgokhoz. Felőlem akár már holnap jöhet a „Vége” tábla…
Olyan nyugalom van bennem, amit nem vehet el tőlem
senki.
Könnyen adod az érzelmeidet?
Igen! Sokat, és jólesően sírok, mert akkor tudom a
legtisztábban kifejezni, ami bennem van.
Azt érzem, hogy engem valamiért kiválasztott Isten, s ezt
hálatelt szívvel, csak sírva tudom megköszönni. Persze
Szent Pálhoz hasonlóan a kis töviskéimet én is megkaptam…
Miből merítesz erőt a mindennapokhoz?
Tizen évekig töltekeztem, lelkigyakorlatokra jártam, a
lelkiség témakörébe vágó könyveket olvastam… Az utóbbi
években visszavonultam, túlzással persze, de valahogy úgy
érzem – hogy befejezett ember vagyok. Édesanyámhoz
hasonlóan elkezdtem „szétosztani” magam, még ha csonkig
égek is, mert az életnek nincs más értelme, mint ADNI.
Semmit nem tarthatok meg önmagamnak! Se szellemi, se
anyagi téren! Nincs otthon arany ékszer vagy pénz a
párnámba rejtve, bankszámlámat is hónapról hónapra
lecsupaszítom, elosztom, csakhogy megélhessem a mindennapi kenyeret, amit kérek a jó Istentől. Az életem évek óta
kitűnően működik ebben a formában, mert bizton tudom,
hogy az összes hajszálamat számon tartják.
Mi az életed lényege?
József Attilával válaszolnék: „Maradj fölöslegesnek,/ a
titkokat ne lesd meg./ S ezt az emberiséget,/ hisz ember
vagy, ne vesd meg.”
És, van bennem egy egészséges kalandvágy, amit korábban
nem is gondoltam volna… Nem erőltetett külső törvények
és dogmák szerint élni, hanem tisztán, belülről. Szélsőségesen pacifista vagyok, nem értem a háborúkat, a
békétlenséget, nem akarok, és nem tudok másoknak ártani…
Az EMBER célja az lenne, hogy S ZERESSÜK
EGYMÁST. Mert az ember alapvetően jó!
Ruff Béla

A Taksony-napi ünnepség összefoglalója, valamint Latinovics Zoltán laudációja a karácsonyi Hírharangban olvasható.
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A BARÁTSÁGRÓL

1942-2013

Mets György: Nekem a karácsony
A karácsony – a templom nekem
ilyenkor istálló magasztul
népek benne a nyáj
lelkükből ima, ének,
melegként ráhull
Jézus jászolára
Atyának egyszülött Fiára
Mária és József
megszeppent ülnek
– e sok nép mit akar?!
nem tudják még
hogy mennyből az angyal
jött le közénk
hírül hozni nékünk nagy örömet
– Megváltónk született.
A karácsony – a templom nekem
istálló magasztul ilyenkor
népek benne a nyáj
ökör, ló és szamár
jászol előtt térdepelnek mind
ima és ének száll
dicsőség a mennyben
békesség a földön
nekem a karácsony este
az égen angyalok röpte
földíszített fenyőkkel
házról-házra járva
lennék újra gyermek
mennyből az angyalt
ha zárt is az ablak,
várják
s a szívek kiviláglanak
valahol, valahogy
mégiscsak elül a bánat
karácsony van,
karácsonykor
ad gloriam in aeternitas
búg föl az orgona
zengedez hozsánna
Megváltónk született –
Alleluja, alleluja!
2012. decembere
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Mély, tartós kötődés, rokonszenv, még inkább őszinte és gyengéd szeretet két
ember barátsága. A barátságot táplálja az egymás iránti tisztelet, a megértés,
az egymásra figyelés, öröm és bánat átérzése.
A mi barátságunk felölelte mindezt. Hosszú évek kapcsoltak egymáshoz, az
alkotókedv, a hitbéli szolgálat, az egyező vélemény, aggodalmak és
reménység, egymás inspirálása, a lelkesedés és a műkritika volt a
beszédtémánk. Lendületes grafikák, tehetséges vonal- és színvilágú
festmények, olykor megdöbbentő plasztikák és a toluló versek … amikkel
mindannyiszor megleptél. Olyan örömmel hallgattam, sokszor lázas és
mindig boldog izgalommal teli szavaid: Írtam! Most (hajnalban, este)! Amint
a sorok megszülettek száguldó tollad alatt, jelentkeztél. Hányszor kopogtál
ablakomon, vagy dobtad be postaládámba A MŰVET, hiszen felkért és
elvárt, állandó, sokszor első kritikusa lehettem az ihlet előguruló
gyöngyeinek. Mosolyt csaltál az ajkamra, amikor kitüntetésként egy karikába
hajtott, ékes pávatollat rejtettél számomra kéziratod lapjai közé. Mikor
nehezebben jártál, a telefonkagylót emelted fel, s jelentkeztél, mindig örömet
okozva. Tudtam, hogy beteg állapot gyötör, bár tartottad magad. A nehéz
panaszra sok szót nem vesztegettél, mégis annyira bíztam, hogy még hosszú
időnk van. Elmentél. Számunkra, akik szerettünk, nagyon hamar.
A tavalyi karácsony ünnepi hangulata termette most megjelenő versedet. Az
ünnep másnapján született. Lobogón olvastad fel, éreztem lendületét,
meghittségét; tükre a vágyakozásunknak. Nagyon tetszett. Eltettem az idei
ünnepre. Most, amikor letisztáztam, ismét csak azt közvetíti számunkra, hogy
szerettél élni nagyon, nem a földön jártál, szárnyaltál mindig, és megannyi
csodát képes volt látni művész-szemed! S mindezt lendületes, tehetséges
soraiddal tovább is adtad.
Kedves Testvérem, itt pontot kell tennünk. Ez az utolsó mű, amivel
fényünket növeled, teszed bensőséges meleggé ünnepünket. Nem szól többé
a telefon, nem zörren meg az ablak.
Izsóppal megmosva, porhó tisztaságban készülsz karácsonyra, s e versben itt
Angela
vagy velünk.

Szonett
Úrjövetre
gyújtunk fényes gyertyát
szívünkben őrizni
lobogó szép lángját
hitünk erősítni
jó Mária közelg
méhében Megváltónk
József hűen lépked
a lelkük tiszta, hó
bár tudjunk figyelni
e közelgő párra
a kavargó talmi
üres világban
s éberen várni
az Isten Fiára
ámen
Nagy Angela
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Jézus – kabátban

„Egész éjjel havazott. Szünet nélkül ömlött az égi áldás. Roratéra készültem és az első villamossal el is indultam, hogy
a hóakadályok ellenére odaérjek: elég messze laktam a templomtól. Csend volt körül, még senki más nem járt arra.
Gyorsan fogtam egy hóseprűt és lelkesen tisztítani kezdtem a bejárathoz vezető utat. Egymagam voltam, és némi
büszkeséget éreztem, milyen rendes is tőlem, hogy bevállaltam ezt az áldozatot. Miközben ilyesmiken járt az eszem,
egy alak bontakozott ki a hóesésből. Zsebre dugott kézzel, frissen lépdelt, fütyörészve. Ki a csuda lehet az, aki ilyen
zimankós hajnalon fütyürészik? – Nemsokára választ kaptam: Imre atya állt meg mellettem. – Juliska néninek éjjel
beázott a tetője – mondta -, de már sikerült megjavítanom. Megyek készülődni. – Elszégyelltem magam…” – meséli az
egyik segélyszervezet vezetője, sok év után. Mert jót cselekedni jó – de miért is? Semmiképpen sem, hogy
hasonlítgassuk más tetteihez. Azért sem, hogy aztán mi is viszonzást várhatunk. Még a társadalmi hasznosság sem igazi
indok. Leginkább talán azért érdemes, mert felszabadítja a szívet. Olyan leszel, akár a madár.
*
A villamos elegáns nesztelenséggel siklott a hóban. Mindenütt kivilágított ablakok, portálok, az egyik szálloda előtt
hatalmas fenyő, egyszerű fehér fényfüzér rátekerve. Az egyforma gyertyák némelyike azonban egyszer-egyszer
felvillant: mintha egy csillag futott volna végig a láncon. Ötletes és ízléses dekoráció volt, nem is pazaroltam volna rá
több figyelmet, ha nem látom meg őket: az idős házaspárt a fa előtt. Bár
Somlyó Zoltán:
nyolcvanon jóval túl lehettek, kézen fogva álltak és csak néztek-néztek föl a
Karácsonyi vándor
fára. Nem mozdultak onnan. Akár a gyerekek. És erre a képre gyakran
visszagondolok, karácsonyra készülve. Mert nem kell sok az ünnephez.
Karácsony éjjelén a vándor
Gyerekkorunkban az ég csillagaiból és az esti autók fényszóróiból képzeltünk
az országúti hóba megáll.
díszeket a fenyőfára, és mindnyájunknak megvan még talán a kedvenc dísze,
S bekopog a legelső ajtón,
ami lehetett akár egy apró, színesre festett műanyag tákolmány – más
amit az útszélen talál.
számára értéktelen –, de mit számít az? Mert akárhogy is gondolkodom róla,
egyre csak arra jutok, hogy „objektív szépség” nem létezik. Szép az, amit
Egy szót se szól. Csak némán átmegy
annak látunk: amit az ember annak lát – és amit Isten annak lát.
az udvaron, mint a jó cseléd,
*
S a sötét, meleg istállóba
Egy decemberi délelőttön mentem hazafelé, amikor a keresztező úton egy
halkan, lábujjhegyen belép.
piros ruhás alak haladt át, egy télapónak öltözött kamasz. Direkt írtam
„télapó”-t, mert a püspöki öltözetre semmi nem emlékeztetett rajta: piros,
Ottbenn a mécses pisla lángja
lecsüngő sipkáján a fehér bojt ide-oda csapódott, ahogy ingerülten
a széltül egyet bólogat.
lépkedett. Láthatóan késésben volt. Az egyik előkertben egy kisfiú játszott
A vándor megy s megsimogatja
– lehetett vagy ötéves. Hirtelen felnézett, meglátta a „télapót” és
a szelíd, csöndes barmokat.
torkaszakadtából kiáltozni kezdett: „– Mikulás! Itt a Mikulás! Szervusz,
Aztán a jászolba meríti
Mikulás!!” – A megszólított oda se hederített, csak rohant tovább – de a
hideg kezét – és hirtelen
kisgyerek nem hagyta annyiban: „– Mikulás! Itt vagyok! Gyere vissza,
valami fény villódzik
hallod? Itt vagyok, Mikulááás!” – És nem hagyta abba: ugrált és kiáltozott
onnan a hideg téli éjjelen…
tovább, hiába csitította a szülője.
Kívülről, mintha angyaloknak
égi zenéje szállana.
S jobbról, mintha egy fehérleplű
bánatos Asszony állana…
A vándor letérdel az almon,
a gazda korty bort ád neki.
És aztán csöndben, mint ahogy jött,
békén utjára engedi…

Jó néhány év eltelt már azóta, és ilyenkor mindig eszembe jut. Vajon mi lett
abból a kicsiből? Megmaradt-e ilyen nyíltnak és őszintének, vagy már
„megtanulta”, hogy nem illik a szívünk mélyéből, bátran kiáltani?... Mert
legszívesebben ott állnánk mi is a kerítésnél, és amikor arra megy,
kiáltoznánk utána, mint a vak koldus, hogy: „– Istenem, itt vagyok! Gyere
vissza, hallod? Itt vagyok!!” – És akkor Ő visszafordulna, szelíden ránk
nézne, bejönne és Vele étkeznénk, Ő meg velünk. Ahogy írva van.
És akkor végre ünnep lenne megint.
Bánfalvi Bella
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PROGRAMELŐZETES 2014 évre
TAKSONY

DUNAHARASZTI

ÚJÉV SZENTMISE
január 1-én, szerda
délelőtt fél 9 óra; este 6 óra

ÚJÉVI SZENTMISE
január 1-én, szerda
délelőtt fél 11 óra; este fél 5 óra

HÁZMEGÁLDÁS
január 5-én, vasárnap
délután 2 órától, bejelentés alapján

HÁZMEGÁLDÁS
január 5-én, vasárnap
délután 2 órától, bejelentés alapján

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
január 19-26-ig
kezdés 19-én délután 5 óra,
taksonyi református templomban
Dunaharasztin 20-26-ig, este 6 óra
Záró istentisztelet január 20-án, délután 5 óra,
a haraszti baptista imaházban

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
január 19-26-ig
kezdés 19-én délután 5 óra,
taksonyi református templomban
Dunaharasztin 20-26-ig, este 6 óra
Záró istentisztelet január 20-án, délután 5 óra,
a haraszti baptista imaházban

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ
április 13-án, vasárnap
délelőtt fél 9 óra
a Szent Anna Kórus előadásában

VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ
április 13-án, vasárnap délelőtt fél 11 óra,
a Szent Cecília Kórus előadásában

FELTÁMADÁSI KÖRMENET
április 19-én, szombat
délután 6 óra
ÚRNAPI KÖRMENET
június 22-én, vasárnap
délelőtt fél 9 óra
KÖZÖSSÉGI NAP
július 26-án, szombat
Megemlékezések és egyéb programok
SZENT ANNA NAPI BÚCSÚI SZENTMISE
július 27-én, vasárnap
délelőtt fél 9 óra
VENISANCTE iskolások tanévkezdő szentmiséje
szeptember 7-én, vasárnap
fél 9 óra
IDŐSEK-BETEGEK NAPJA (betegek Szentsége)
október 18-19-én, szombat-vasárnap
MINDENSZENTEK
november 1-én, szombat
délelőtt fél 11 óra a taksonyi temetőben
megemlékezés az elhunytakról
HÁZASSÁGI JUBILEUMI HÁLAADÓ
SZENTMISE
november 23-án, vasárnap
délelőtt fél 9 óra
ADVENTI ÁHÍTAT
december 14-én, vasárnap
délután 5 óra
ÉJFÉLI SZENTMISE
december 24-én, szerda
éjjel 10 óra
CSALÁDOK MEGÁLDÁSA
december 28-án, vasárnap
délelőtt fél 9 óra
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NAGYSZOMBAT
április 19-én, a szertartások kezdete este 8 óra
ÚRNAPI KÖRMENET,
június 22-én, vasárnap
délelőtt fél 11 óra
SZENT ISTVÁN NAPI BÚCSÚI SZENTMISE
augusztus 20-án, szerda
délelőtt fél 11 óra nagytemplom
VENISANCTE iskolások tanévkezdő szentmiséje
szeptember 7-én, vasárnap
délelőtt fél 11 óra nagytemplom,
délelőtt fél 10 óra a Liget
IDŐSEK-BETEGEK NAPJA (betegek Szentsége)
október 18-19-én, szombat-vasárnap
MINDENSZENTEK
november 1-én, szombat
délután fél 3 óra a haraszti temetőben
megemlékezés az elhunytakról
SZENT IMRE NAPI BÚCSÚI SZENTMISE
november 9-én, vasárnap
délelőtt fél 10 óra Rákócziliget
HÁZASSÁGI JUBILEUMI HÁLAADÓ
SZENTMISE
november 16-án, vasárnap
délelőtt fél 11 óra
ADVENTI ÁHÍTAT
december 7-én, vasárnap délután 5 óra
ÉJFÉLI SZENTMISE
december 24-én, szerda
éjjel 12 óra nagytemplom,
éjjel 10 óra a Liget
CSALÁDOK MEGÁLDÁSA
december 28-án, vasárnap
délelőtt fél 11 óra
A Rákócziligeten minden vasárnapi szentmise
délelőtt fél 10 órakor kezdődik.
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Wágner Attila fotós kiállítása

A HANGULAT EGY
PILLANATBAN
2013. október 18-tól november 26-ig tekinthették meg az érdeklődők
Wágner Attila fényképész „A hangulat egy pillanatban” című kiállítását a
dunaharaszti Laffert Kúriában. Három terem adott otthont a Wágner Attila
munkásságából ízelítőt adó fényképeknek. A kiállítást Láng András dunaharaszti-taksonyi plébános atya nyitotta meg. A derűs hangulatú ünnepségen
közreműködött Kreisz László harmonikán, aki mindent tudó mestere, ihletett
és sokoldalú művésze hangszerének.
Láng András plébános atya szavaiból idézünk: „Attilát csaknem a kezdetektől ismerem, mióta, 19 évvel ezelőtt kineveztek Dunaharasztiba, Taksonyba. Szerettem korábban is megörökíteni az egyházi eseményeket, ezért
felkértem Attilát, hogy pl. elsőáldozáskor vagy bérmáláskor, karácsonyi
pásztorjáték alkalmából stb., készítsen felvételeket, hogy az eseményekről
maradjanak fel dokumentumok. Mivel Attila rendszeresen gyakorolja a
vallását, és a közösségünk életében is szívesen részt vesz, meghívtam őt a
taksonyi egyházközségi képviselőtestületbe is. Őszintén mondhatom, hogy nemcsak munkatársam, hanem barátom
is.
Beszélgetéseinkből tudom, hogy gyermekkora, fiatalkora óta készít képeket, kezdetben a fotózás iránti szeretetből, később hivatásszerűen, hiszen a fényképészet a
szakmája.
Szívesen fotózik minden rendezvényen, akár Taksonyban, akár Dunaharasztiban.
Nemcsak a puszta tényeket kapja lencsevégre, hanem keresi az esemény hangulatát,
belső mondanivalóját, esetleges érdekes, akár mosolyogtató helyzeteit.
Gyönyörű tájak, épületek, életképek láthatók a kiállított fényképeken, amelyek
Attila munkásságát mutatják be. Gáll Sándor, a kiállítás szervezője, három témakörben csoportosította a felvételeket: Hangulatok, Riportok és Életképek a címe
egy-egy kiállítóteremnek.
Szeretettel ajánlom Wágner Attila fotóinak megtekintését. Mélyedjenek el a képek
mondanivalójában, vegyék észre lelkének tükörképeit: a részletekben megbúvó
gondolatokat, érzelmeket, Attila szeretetét a megörökített események iránt.
Gratulálok a fotó szerelmesének a képekhez, és köszönöm a dunaharaszti Laffert
Kúria szervezését, Gáll Sándor úr munkáját. Kívánok sok szép élményt a kiállítást
megtekintő közönségnek.”
*****
A kiállítás helyszínén beszéltünk meg Wágner Attilával találkát, hogy együtt végigsétálva a kiállítótermeken, beszélgessünk a képekről, a szakmáról, az életről, melynek gyümölcséből láthatunk
válogatást. A fényképeken ismerős események, emberek, utcák és tájak. Otthonosan lehet szemlélődni. A fotók
lakóhelyünkön készültek, tükrözik a szakma szeretetét, és az embertársak, otthon iránti szeretetet, mindezt a hit, a
vallás adta szép keretbe foglalva.
Attila kedvtelve magyarázza a képek elkészülésének történetét, szép, személyes emlék valahány. A fotókon
zenészek, ünnepi hagyományok, munkavégzés, gyermek és idős arcok megkapó, hangulatos módon megörökítve.
A két téli templomkép előtt megálltunk. Ezek különösen tetszenek nekem, jól sikerült alkotások. Mindkettő Taksonyban készült, Advent idején.
– Mondd el nekünk, kedves Attila, miért ihletett meg téged ez a téma.
– A felvételek két különböző időpontban készültek, de mindkettő havas időben. Technikailag – az egyik színes, a
másik fekete-fehér, az egyik kicsit trükkös, misztikus, a másik felöleli a teljes Fő teret, a maga valóságában. Engem
inkább a technikai része fogott meg a dolognak akkor, a kihívás, hogy mínusz 24 fokos hidegben, éjszaka kimentem
fotózni. Égtek a gyertyák, mind a négy adventi gyertya. Meghitt és felemelő volt a hangulat. Meg kellett keresnem a
megfelelő szöget, ahonnan belátható a tágas tér, az adventi koszorú …
– És maga a templomnak a gyönyörű, monumentális, fehér épülete.
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– … és azt a technikát, amely visszaadja a karácsonyi hangulatot, a havat, a
csikorgó hideget is. Úgy érzem, ez a
fekete-fehér kép mindezt magába foglalja és vissza is sugározza. A gépnek a
dolga az volt, hogy kibírja a mínusz 24
fokos hideget, és az én kezemnek sem
volt mindegy, ilyen hidegben dolgozni.
De végül is sikerült, és most mindenki
láthatja ennek eredményét.
– Nagyon tetszik nekem is a kép.
Visszaadja a téli, várakozó hangulatot,
amely az Adventnek a sajátja.

– A másik kép is, mely színesben készült, technikai kihívás elé állított, mert
ennek az eredménye, hogy elmosódnak
a fények, habár a kép egészében éles
hatású. A Szent Család is jól kivehető,
a Zenepavilonban. Ez egy teljesen más szögből készült fénykép, amely egészen egyedi hangulatot áraszt.
– Jól ismered a taksonyi Fő-teret, közel is laksz hozzá, mi a véleményed róla, mennyiben kötődsz hozzá?
– Rengeteg emlék fűz hozzá, hiszen ha fényképezni kell, szinte mindig a Fő-térre megyek – mosolyog. – Amikor
esküvőt fényképezek, riportokat készítek, amikor események vannak, mindezek ott zajlanak le. És nem mellesleg a
hely szépségét is próbálom bemutatni, minden évszakban.
– Személyesen neked mit jelent ez a megújult, gyönyörű tér?

– Örülök neki, hogy a templom környezete meg tudott újulni… Korábban hiányzott ez Taksonyból. A Fő tér a
községnek a hétköznapokon is ünnepi arculatot ad. Van a településnek szíve. Énnekem valójában különös hangulatot
nem nyújt, mert már életem részévé vált. Teljesen befogadtam, és a falu is. Beépült a hétköznapjainkba.
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– Te mindig a fotós szemével nézed az életet?
– Mondhatnám, hogy igen. Ha nincs nálam gép, akkor is azt keresi a szemem, mik azok a pillanatok, amiket érdemes
megörökíteni.
– A fotózási módszered inkább realista, vagy alkalmazod a korszerű technikák adta lehetőségeket, számítástechnikai
programokat, amelyekkel jelentősen befolyásolni lehet a fényképet valamilyen művészi aspektus megjelenítése
érdekében?
– Tizenhárom éve alkalmazom a számítástechnikát a munkám során, de a fényképeim alapjában realisták. A
kiállított képeim közül is csak egyen alkalmazok digitális módszereket, a többi képen megpróbálom úgy visszaadni a
pillanatot, mintha filmmel dolgoznék. Ugyanis az elmúlt évtizedben filmmel dolgoztam, és megszoktam azt, hogy
amit lefotózok, az jön vissza a képen, és ahhoz nem kell hozzányúlni. A munkahelyemen együtt dolgozom fiatal
fotósokkal, ők mindig utánmunkálják digitális módon a képeiket. Én arra törekszem, hogy el tudjam kapni a
pillanatot, annak hangulatával együtt.
–Visszatekintve szakmai életpályádra, meg tudsz-e nevezni nekünk egy kedvenc fotót?
– Igen, még nagyon az elején voltam a pályafutásomnak, amikor azt a bizonyos kedves képet készítettem. Akkor
még volt arra időm, hogy felvegyem a gépet, és elmenjek fényképezni, bármit, ami érdekelt. Tehát elindultam, hogy
fotózzak; s a taksonyi szigetcsúcson egy teljesen véletlen pillanatban, a lombok, a sűrű nád közt zajokat hallottam.
Azt gondoltam, valami állat, de a nádas egyszer csak szétnyílt. Egy csónak orra fúrta át, amiben ketten ültek, a
horgászbotok a vízbe voltak eresztve,
és szép csöndben beúsztak a képbe.
Két képet tudtam készíteni erről a
varázslatos pillanatról. Nem sok időm
volt rá, de sikerült megfognom. Aztán
a csónak tovaúszott. Ez a kép nagyon
a szívemhez nőtt.
A kiállítás anyagában ez a kép nem
szerepel, Attila régi fekete-fehér negatívok között kereste számunkra elő,
hogy bemutathassuk.
– Számomra emlékezetes még az az
életkép-sorozat, amit jó pár éve
Taksonyról készítettél. Lefényképezted
a természetet, az ember alkotta környezetet, embereket. Honnan jött az
ötlet, hogyan készült ez a sorozat?
– Igen, ebben az esetben is elindultam,
hogy fényképezzek… – mosolyog. – Célirányosan mentem, és elsőként a Taksonyban működő vállalkozásokat,
munkahelyeket, műhelyeket fényképeztem végig. Megkaptam erre az engedélyt, beengedtek. Aztán
végigfényképeztem a taksonyi civil szervezeteket: zenekarokat, táncosokat, egyesületeket. Aztán orvosi rendelőbe
mentem, iskolába, focimeccsre, este pedig ellátogattam a pinceklubba, a kocsmákba is, megörökíteni az embereket
és ezt a fajta hangulatot.
– Szívesen fogadtak, amikor bekopogtattál egy-egy sorozat elkészítésére?
– Nagyon érdekes, hogy igen. Pedig nem mindig kedvelik a fényképészeket. Engem szívesen fogadtak, és
közreműködtek a riport elkészítésében. Mindig szeretetet éreztem az emberek részéről, és meg is találtam a jó
témákat. A visszajelzésekből tudom lemérni, hogy elfogadják a munkámat. Ebből a sorozatból ezen a kiállításon egy
képet szerepeltettem, amely egy idős taksonyi földművest ábrázol, szántás közben.
– Amikor ezek a sorozatok elkészültek, a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Házban volt belőlük kiállítás. Szereted
Taksonyt, ez érződik minden szavadból.
– Igen, a szülőhelyem, itt élek ma is. El se tudom képzelni, hogy máshol éljek. Azért kicsit realista is vagyok, nem
lebegek a föld fölött, ez a képeimen is látszik, de ide köt az életem minden szála.
– Kedves Attila, kívánok neked a továbbiakban is sok sikert. Remélem, a jövőben lesz újabb alkalom, amikor a
nagyközönség ismét megismerheti munkáidat. Lapunknak, Krisztus fényének te vagy a hivatásos fényképésze, profi
fényképekkel te látsz el bennünket. Most is megköszönöm neked mindig készséges, precíz, lelkiismeretes szolgálatodat.
Koczka Tamásné
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Elsőáldozóink 2013. október 13-án Rákócziligeten és Taksonyban

42

2013. Karácsonya

Krisztus fénye

Móra Ferenc: A KÍVÁNCSI HÓPELYHEK
A nap éppen lement, mikor az erdő felett elkezdett esni a hó.
– No, anyó – mondta varjú apó a feleségének a nyárfahegyben –, azt hiszem, holnap fehér
abrosznál esszük az egérpecsenyét.
Nemsokára a búzamezők fölött kezdtek táncolni a hópihék.
– Gyertek, gyertek – csalogatták őket a szántóföldek –, jó ám a vetésnek a jó puha hó. Az tart
meleget a búzaszemnek, hogy meg ne fagyjon a földben.
A falu már rég elcsendesedett, mire a hófelhők odaértek föléje.
– No, ezt a falut megtréfáljuk – mondták a hópelyhek. – Reggel maga se ismer magára, olyan
fehérre meszeljük még a háztetőket is.
Voltak kíváncsi hópelyhek is. Messze az ég alján nagy világosság látszott. Ott a város lámpái világítottak, s ezek a
kíváncsi hópelyhek a várost akarták látni.
– Majd meglátjátok, hogy megbecsülnek ott minket – mondták a falura, mezőre hulló testvéreiknek. – Még székkel
is megkínálnak, talán hintóba is ültetnek.
Azzal a kíváncsi hópelyhek elszálltak a város fölé, s ott lehullottak a háztetőkre, az utcákra, a terekre. Alig várták a
reggelt, hogy szétnézzenek a városban.
De mire kireggeledett, akkorra a hópelyheknek beesteledett. Jöttek a hóhányó munkások, megkínálták a havat
seprűvel és lapáttal. Aztán rakásra rakták, úgy hordták ki a városból.
Lekotorták a havat a tetőkről is, és elsárosodva vitték a többi után. Mire delet harangoztak, locspocs lett a városi
hóból, így járták meg a kíváncsi hópelyhek! Az erdők, mezők hava pedig tavaszig megmaradt ragyogó fehéren.

Tavasz, nyár…
Férfi név
….. István (egypercesek)
Prókátor
Kedvelt játék
Régi holmik árusa
Bútorféle

KÉT REJTVÉNY
• A két kép közt tíz hasonlóság van,
vajon mik azok?
• Ha vízszintesen kitöltöd ezt a kis
táblázatot, vízszintesen Fekete
István, függőlegesen Szabó Lőrinc
versének hiányzó szavát kapod meg.

Szabó Lőrinc: …………..
Ketten vagyunk, te meg én,
valaki rossz, de nem én,
………….. nézi feketén,
mit csinálunk te meg én:
valamit a fenekén
kap valaki, de nem én!
Fekete István: …………-reggel
…………-reggel lágyan, csendben,
fehér pihék raja árad,
…………-reggel szép fehérbe
felöltözteti a fákat.
…………-reggel, hogy kinéztem
a havas, szép virradatba,
cipőcskétek is ott állott,
minden jóval megrakodva.
…………-reggel égi pelyhek
boldog álomrajt szitálnak,
s hívő-tisztán, messzezsongón,
lelketek földjére szállnak.
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Emlékezzünk!
Deladunay Deák László elbeszélése
Budapest, 1956. Kőbánya, Pongrácz-telep. Virradt. Ahogyan a világosság nőtt, úgy nőtt a puskalövések és
géppisztolysorozatok ereje, fűszerezve egy-egy tankból,
ágyúból kilőtt lövedék robajával.
A bérház földszinti, kiürített lakásában, matracokon –
csak úgy ruhástól –, takarókba burkolódzva feküdtünk.
Mi, a fiatalok, a légoltalmi pincében már nem fértünk el,
kellett a hely a gyerekeknek és az asszonyoknak. Még a
fáskamrák is megteltek emberekkel.
Repülőgép zúgása hallatszott. Ez a zúgás különös félelemmel töltötte el az embereket, akik annak idején már
átélték a telep bombázását.
A Pongrácz úti lakótelep tisztviselőtelepként épült 1937ben, vasúti és villamos töltések közé, húsz darab négyemeletes bérház. Egyik végét rendező-pályaudvar, másik
végét hatalmas gáztartály zárta le. Fontos célpontul
szolgált a sínekkel, hidakkal teletűzdelt terület az angol
bombázóknak is. És mint később kiderült, ezek az orosz
repülők a felderítést végezték.
Közülünk mindég volt, aki el-eltűnt egy időre, hozott eztazt, ha mást nem, új híreket. Ezen a hajnalon Jäger Bandi
jött meg, fázósan, fehér arccal. A sok kialvatlan szem
kérdően meredt rá.
– Drexler Ottóékat körbezárták az oroszok, itt, a
Mezőgazdasági Vásártelepen – szólt remegő hangon.
Még nagyobb lett a csend a szobában. Ösztönösen
elindultam a negyedik emeletre, ott volt a mi lakásunk, és
jól be lehetett látni az egész környéket: a lóversenypályát,
a Vásárteret, valamint a mostani, úgynevezett Hungexpót.
Nem tudom, meddig álltam az ablaknál, de már világos
lett. Éreztem, hogy valaki figyel. A 28-as villamos hídja
alatt, egy orosz tank tornyából, távcsővel pásztázott egy
katona. Az én figyelmemet egy másik mozgás is
felkeltette, ami egy nagy pavilon falánál történt. Emberek
jöttek ki egy hátsó kijáraton, elől, egyikük, valami
botfélén, fehér ruhát tartva, mint aki megadja magát.
Drexler Ottó volt! Botra kötött, eltépett, fehér ingét lengette. Megadták magukat – az élve maradás reményében
–, a díszcserjékből, bokrokból előlépő oroszoknak. Elől
egy tiszt hadonászott az oldalához láncolt pisztolyával. A
katonák szuronyos puskáikkal a pavilon falához szorították Ottót és társait, lehettek úgy tízen-tizenöten. Velük
szemben, pár lépésre, hasra fekve egy orosz katona, előtte
az orosz filmekből is ismert fakerekes géppuska. A még
mindég hadonászó tiszt mozdulatával egy időben
megszólalt a halált osztó fegyver. Eldőlt a bot, a fehér
inggel, és az is, aki tartotta, társaival együtt. Ahogy a
géppuska elhallgatott a „láncospisztoly” gazdája, csizmájával rugdosva, belelőtt a még mozdulókba.
Tizenkét telepi srác! Illés, Istenes, köztük Lázár Miki osztálytársam is, az, akinek vezetésével az első ellenállásunkat
megtettük. Megtagadtuk az általános iskolában bevezetett alkotmánytan tanulását. Nagy zűrzavar volt a tanári karban,
még az ÁVÓ-val is fenyegettek. Később visszavonták e tárgy oktatását.
Megrendülésemben ez is átfutott agyamon, miközben melegséget éreztem arcomon, – 21 éves férfi létemre sírtam! Ma
sem tudom, hogyan mondtam el ezt a szörnyűséget a többieknek, ott lent a földszinti lakásban. Egy fiú menekült meg
élve, a sánta Kónyer! Ezt a ragadványnevet kapta, mert később is sántított, ugyanis a vállába és a talpába kapta a golyókat.
Késő estig, mozdulatlanul feküdt halott társai között, – s amikor már meg mert mozdulni – kúszva, félig kivérezve,
hazavánszorgott a telepre. Meghozta a szörnyű hírt!
Reggelre már egy áldozatot sem lehetett találni a vérengzés színhelyén.
(Lejegyeztem Budapesten, 1997. október 23-án)
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Az áldozatok tiszteletére, akiket az elbeszélés megörökít, 2013. november 4-én emléktáblát avattak
a Pongrác-telepen a Pongrác telep megújulását segítő egyesület és Kőbánya Önkormányzata – szerk.
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Emlékeztünk, emlékezzünk!
Ősszel, mint minden évszakban, megtartjuk egyházi ünnepeinket templomunkban és megemlékezünk történelmünk
dicső és gyászos napjairól. Szeptember 8-án Kisboldogasszonyt, 12-én Mária Szent nevét, 14-én a Szent Kereszt
felmagasztalását ünnepeltük a Kálvária-kápolnában, és egész októberben a Rózsafüzért imádkoztuk a Szűzanya
tiszteletére. Csak néhányan voltunk ugyan jelen, de én a nagyvilág minden embere nevében imádkoztam a
Szűzanyához a Szentolvasót. Október 23-án, Nemzeti Ünnepünkön a Rózsafüzér és Litánia után imádkoztunk a
forradalom elesett és kivégzett hőseiért. Majd hárman kimentünk a templomból a Kereszt elé, mécsest gyújtottunk és
két oldalt letettünk a forradalom zászlaját. Imádkoztunk szívvel-lélekkel értük, majd felolvastam két versemet,
október 23-ról és november 4-ről szólót.
Amíg mi itt helyben a Kereszt előtt, a magyar nép sokasága békemenetben emlékezett meg az 56-os hősökről. Nem
lehet szó nélkül hagyni, fel kell hívni minden magyar figyelmét, ’56 árulói még mindig köztünk vannak és lázítanak
a Kormány ellen és ellenünk is. Orbán Viktor általuk készített szobrának ledöntése, megcsúfolása, hurcolása – ez
vörös ördögi agy szüleménye –, a Baján felvett lejárató videófelvétel, s a többi hazugsággal már most kampányoló
ellenzék, nem ismer határt. Belül megmaradtak annak, akik voltak, kívül pedig új álarcban tetszelegnek. Ezzel sajnos
sok embert megtévesztenek, s van, akit megvesznek. TEMPLOMBA JÁRÓK FIGYELEM! Két urat nem lehet
szolgálni. Nagy a tét. Mindenki felelősséggel tartozik, elsősorban Istennek, hazájának, embertársainak és önmagának
is. Aki visszakívánja a félévszázados elnyomó rendszert, a rendszerváltás után az országot eladósítókat, akik nemzeti
keresztény kormányunkra hagyták örökségül az adósság rendezését, azoknak tisztában kell lenni azzal, hogy az Isten
és az Egyházak ellen is vétenek. Ezek az emberek Isten nevét csak érdekből veszik ajkukra, vagy gúny tárgyává
teszik, akár az Egyház papjait. El kéne gondolkozni, a most mindent elérő földi élet után lesz számadás! Akkor nem
csak az irgalmas, de IGAZSÁGOS Úrral is kell szembesülniük. Csak ismételni tudom Jézus szavait: „Aki betartja
parancsaimat és követ, az üdvözül, aki nem, az elkárhozik.”
Szeretném, ha minden ember üdvözülne, ezért Mindenszentek ünnepén és Halottak napján a temetőt járván nem csak
a holtakért, hanem a még itt élő embertársaimért is imádkoztam. Aki Mindenszentek hetében imádkozik a Pápa
szándékára a templomban egy Hiszekegyet, egy Miatyánkot, egy Üdvözlégyet és egy Dicsőséget, segít a
tisztítótűzben lévő szeretteinek, hogy előbb érjék el az örök boldogságot, ahol ők majd segíthetnek a földön élő
hozzátartozóikon.
December elsejétől megkezdődik az adventi
Köszönet az Atyának
szentidő, a hajnali misékkel, a rorátékkal.
Készülődjünk tiszta lélekkel a kis Jézus
Közeledik az adventi szentidő, nagyon várlak Jézuskám,
születésére, és éljük életünket a Szent Család
Világra jöttödet ünnepli Szenteste az egész világ.
példáját követve.
Ma erre gondoltam vágyakozva a reggeli szentmisén,
S a szentélyben a Szentlelket töltötte be égi fény.
Kívánok minden magyar testvéremnek áldott,
kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepet és
Az oltár közepén látható Jézus, felette a Szentlélek,
békés, boldog új esztendőt,
S lelki szemeimmel látom az Atyát a felhők felett.
testvéri szeretettel:
Atyám megköszönöm alkotásodat, az eget és a földet,
S, hogy elküldted nekünk Szent Fiadat, Jézust, és a Szentlelket.
Göm öriné Fajta Anna

Budapest, 2013. október 23-án
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EMLÉKEZZÜNK

(folytatás a 44. oldalról)

Interjú Deladunay Deák Lászlóval
– Kedves László, köszönöm neked, hogy elfogadtad a felkérést, s
leülhettünk erre a beszélgetésre.
Az életedről foglak kérdezni, erről a regényről, személyes élményeidről. Beszélgetésünk egyik
sarokpontja az az elbeszélés, amelyet hasonló címmel írtál, s
most az 1956 -os eseményekről
való megemlékezésként ebben a számban közzé is teszünk.
Régóta ismerjük egymást, és én úgy érzem, hogy barátokká
váltunk ismeretségünk tizenhárom esztendeje alatt.
– Részemről maximálisan – mondja lovagiasan.
– Igen, megkedveltük egymást, barátokká váltunk, mert sok
közös dolgunk van, közös témánk; az alkotás, a szolgálat, a
hit, a meggyőződés, véleményünk az élet dolgairól… Egy
évben kerültünk ki mind a ketten Dunaharasztira. Ez 2000ben történt. Én az év elején, te valamikor késő tavasszal
költöztél. Élénken emlékszem arra a pillanatra, amikor
megérkezhettél ide, Harasztira, és bementél Láng András
plébános atyához, bejelentkeztél, köszöntötted őt. Ezt
elevenen őrzöm rólad az emlékeimben. S akkor, megismerkedvén, hamarosan meg is jelent Krisztus fénye lapunkban
a Templomban című versed, amiben ezt a pillanatot örökítetted meg, amit most felemlegettünk. Nekem ez volt a
kiindulópont, ez a pillanat, ami aztán kettőnk szívélyes kapcsolatát elindította. Megismertem a munkásságodat, festményeidet, grafikáidat, prózádat és verseidet. S az embert magát is. Műszaki ember vagy, ifjúkorodban NBI-es ifi futballista, csatár voltál a budapesti Vasasban, és egészen öregfiú
korodig űzted ezt a sportot. Ugyanakkor, művészi tehetséged révén sok szép és maradandó alkotás került ki a kezed
alól. Az 56-os novellából tudjuk, hogy Kőbányán voltál
fiatalember. A Szolnok megyei Csépán születtél, 1935-ben.
Hogyan kanyarodott az életed, a Tiszántúlról hogyan került
a Deák-család Kőbányára?
– A családunkat a gazdasági világválság űzte el otthonából,
vidéken nem volt munka, megélhetés. Édesapám 1938-ban
elhatározta, hogy felköltözteti a családot Csépáról Budapestre.
Apám Kecskeméten született, 1907-ben. Fiatalemberként,
kecskeméti létére, a csépai szélmalomban volt csúváros (a
megőrölt magot hordta ki szekéren a gazdáknak). Egy ilyen
szállítás alkalmával ismerkedett meg édesanyánkkal. Szüleim az anyai nagyanyám házában éltek, akörül volt pár
hold föld, azon gazdálkodtak. Értette édesapám a kaszát is,
meg minden egyebet, ami a gazdálkodáshoz kellett.
– Ott születtetek ti, a négy gyermek: Mihály, János, Ferenc
és László.
– Mind a négy keresztnév igen gyakori a Deák-családban,
hosszú évszázadok óta. Öten voltunk testvérek, mind fiú,
egyikünk, Józsika, sajnos kisgyermekként, betegségben
meghalt.
– A Deák név késztetett téged arra, hogy felkutasd a családfádat. Mire jutottál, hogyan rokonod neked a haza bölcse,
Deák Ferenc?
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– A haza bölcsének, Deák Ferencnek dédapja, Deák Péter
vonalán áll fenn a rokonság. Büszke vagyok elődeimre,
Deák Ferenc hazaszeretete, bölcs szolgálata például áll az
életemben. Feljegyeztem Deák honfiúi meggyőződését kifejező szavait: Hazáért mindent! Hazát – semmiért! Így kell
ennek lennie ma is, hogy boldoguljunk.
– Visszatérve a faluról városra felköltöző családhoz, Pesten
milyen körülmények között tudtatok berendezkedni?
A kőbányai Pongrác-telepen sikerült apámnak lakást szereznie. A 19-es épületben kaptunk lakást, a magasföldszinten. Az iskoláimat is itt végeztem.
Arról vannak emlékeid, hogyan nézett ki abban az időben a
Pongrác-telep? Ezt tisztviselőtelepnek is hívják a helybéliek, tudom, ma is megvan.
– A Pongrác-telepet 1925 körül építették, termőföldek voltak a helyén. Tisztviselőtelepnek nevezték, mellette volt található a szegényesebb MÁV-telep (ezt mára már lebontották – szerk.) és a kispolgári Wekerle-telep. Ezek mind
abban az időben épültek, s olyanok arculatilag, mint a kis
szigetek. A Pongrác-telep igen korszerűnek volt mondható,
körül volt kerítve, parkosított volt, amit kertészek ápoltak.
A parkokban szobrok, játszóterek, pihenőpadok, medence
voltak. Működtek ott mozi, óvoda és bölcsőde, leány- és
fiúiskola, orvosi rendelő, fodrász, üzletek, gőzfürdő, és
templomot is építettek a hívek, közadakozásból. Este 11
órakor volt a kapuzárás, utána csak a házmesterek engedélyével, kapupénz ellenében lehetett bejutni. Húsz épület
volt a telepen, háromemeletesek, nyolcszáz komfortos lakással. Gondold el, hány gyerek volt ott, 4-emeletes volt az
iskola… Mind a testvéreim, és én is ott jártunk elemi
iskolába. Egyik bejáraton a fiúk, a másikon a lányok jártak
be az épületbe. Az épületek falait kívül családi témákat bemutató freskók díszítették.
– Hány szobás lakások voltak itt?
– Háromszobás, valamint előszoba, mellékhelyiség (nem
fürdő) és tágas konyha volt bennük. A hálót és a nagyszobát eltolható fal választotta el egymástól, egybe lehetett
nyitni, ha szükség volt rá. Ebben az időszakban nagyon
korszerű lakások voltak ezek. A konyhában beépített jégszekrény volt elhelyezve.
– Jártak a jegeskocsik?
– Igen, hogyne, és a jeget heti kétszer vették a háziak. A
tejet viszont naponta házhoz hordták, és hetente kellett az
árát rendezni. Nem tűnt soha el egy üveg tej sem, pedig az
ajtók elé volt lerakva. Egyébként nagyon jó piac volt a
közelben, a Mázsa-téren. Ott minden volt.
– A kenyeret is házhoz hozta a pék?
– Nem, azt vettük, a Hungária körúton volt a híres kenyérgyár, az látott el bennünket is.
– Édesapád Pesten mit tudott dolgozni, milyen munkát
vállalt?
– A Hangya-szövetkezetnél helyezkedett el, kezdetben
szállítómunkásként. Lovaskocsival jártak, később teherautóval. Idővel, mivel szorgalmas volt, lelkiismeretes, becsületes, megbízható, kinevezték főportásnak. Az ő kezén
ment keresztül minden áru. Ismerte alaposan az árucikkeket
is, és jól ismert minden embert. Volt tekintélye, tudott fe-
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gyelmet tartani. Megjegyzem, apám Szolnok megye birkózóbajnoka volt. Merte használni az eszét, a szót és tettekben sem volt megalkuvó. Nem ijedt meg senkitől sem.
Anyám nem járt dolgozni, ő otthont nevelt bennünket.
– A Hangya-szövetkezetnek mi volt a feladata?
– A Hangya-szövetkezet egy vegyesbolti hálózat volt, a
közért elődje. Mindenfelé voltak üzletek, ahol főleg élelmiszert árusítottak. A Hangyának hatalmas raktára volt, arrafelé, ahol most a József Attila lakótelep található. A raktárba az áru vagonokban került, majd onnan szállították szét
az egész országba. Apámnak jó fizetése volt, nem volt kenyérgondunk, taníttatni is tudott bennünket. Karácsonykor
például, hagyományosan minden fiú kapott nálunk egy rend
új ruhát. Kantáros nadrágot, csont gombokkal, kabátot.
Nagy szó volt ez. Anyám, emlékszem, micsoda szép kalácsokat sütött ünnepre. A lakások 4-4,5 méter magasak voltak, így szép szál karácsonyfánk volt minden ünnepen, játékokat is kaptunk, szép fából faragott autót, kisvonatot. A fát
magunk díszítettük, mi festettünk pl. diót. A szaloncukrot,
mi gyerekek, kisszékről szedegettük a fáról. Biciklit egyszer kaptunk, azon jártunk mind négyen.
– A ti gyermekkorotokban a nagyszülők még éltek?
– Igen, ők vidéken éltek. Főleg vakációban töltöttünk náluk
hosszabb időt. Ünnepekkor is mi látogattuk őket. Bár abban
az időben nem nagyon lehetett utazgatni, borsos ára volt a
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vonatnak. S a vonat csak Lakitelekig ment, onnan gyalog
vagy lovasszekéren lehetett folytatni az utat. Később elindult a buszjárat, majd megcsinálták a tiszaugi hidat, a
fahíd helyett fémszerkezetű híd épült, és így elindulhatott a
vonatközlekedés.
– Édesanyád a vidéki életformát felhozta-e Pestre? A falusi
hagyományok szerint vezette a háztartást? Tehát látszott a
pesti lakáson, hogy ott egy vidéki család él?
– A berendezés inkább polgári volt, nem falusias. Például,
hamar megszűnt a szenes fűtés és sparheldon való főzés,
mert elég hamar bevezették a telepen a gázt. Egy nagy
gáztartályt telepítettek a telep mellett, onnan mentek a
gázvezetékek a lakásokba.
– Eddig a békeidőkről beszéltünk, amikor az emberek
boldogulni tudtak, de sajnos véget értek az arany évek, mert
a II. világháború beleszólt a családok életébe. A tiétekbe is.
Említetted korábban, hogy édesapádat is elhurcolták a
szovjetek málenykij robotra.
– 1945. október 29-én történt … Máramarosnál hagyták el
vagonban az országot. Azt nem tudom, hol volt – mondja
kérdésemre. Szénbányában és ólombányában dolgoztatták
Lacinak elcsuklik a hangja, peregnek a könnyei … –
őket.
Hogy miért nem volt katona? Mert kitanulta a gumis szakmát, és hadiüzemben dolgozott, ezért nem hívták be katonának.

A visszaemlékezést itt folytassuk egy már megírt elbeszélés szavaival…
Az elhúzódó háború, Budapest egyre sűrűsödő bombázása, élelem- és vízhiány, egyszóval életveszély, kikényszerítették,
miszerint akinek lehetősége van, költözzenek el Budapestről, de legfőképpen a gyerekeket vitték el vidékre.
Aktuálissá vált számunkra is az utazás, mivel a Pongrác telepi 19-es épületet, ahol mi is laktunk, láncosbomba-találat érte.
A háromemeletes ház a földszinti lakásig összeomlott. A lakásunkból mindent elvittek – a bútort is, kellett tüzelőnek –, mire az
óvóhelyről nagy nehezen kiástak bennünket. Már minden fagyott lovat megettünk Pesten. Víz csak azért volt, mert esett a hó,
amit felolvasztottunk. Menekültünk Budapestről, úgy ahogy csak tudtunk, nem törődve az utazás veszélyével, ami be is
következett.
Budapestről, közlekedés nem lévén, gyalogszerrel indultak el szüleim és János bátyám (15 éves volt ekkor) a Szolnok
megyei Csépára. Jómagam, Ferenc bátyámmal már ekkor ott tartózkodtunk, anyai nagyanyánknál. Mivel tél volt, az inkább
járható főutakon jöttek hozzánk, amikor befogták apámat szuronyos, orosz katonák. Édesanyám, törékeny kis asszony létére,
apám védelmére, szembeszállt az orosz katonákkal. Azok fenyegetőzve, káromkodás közepette édesanyámat belökték az út menti
hórakásba. Apám kérlelte édesanyámat:
– Nyugodj meg, anyuka, mielőbb nagyobb baj lenne. Náluk a fegyver, majd kibírom valahogy, visszajövök, meglásd.
Azzal apám, a trombózisos lábával, a maga készítette koronaakácfa botjára támaszkodva, elindult az orosz katonák
szuronyainak biztatására egy közeli ház udvarán lévő répaverem elé. Odaérve, őt is belökték a már bent lévők közé. Ez történt
1945. október 29-én.
Elképzelhető, hogyan éltünk… A hat főből álló Deák családot öt felé sodorta a háború. Id. Deák Mihály (38 éves) a
Szovjetunióban málenykij robotolt, fogságban ólom- és szénbányában. Ifj. Deák Mihály (17 éves), mint levente, Grazban és
környékén ásta a lövészárkot. Deák János (15 éves) Csongrádon, rokonoknál húzta meg magát. Édesanyám, Deák Mihályné (39
éves) Csépán, édesanyjánál (nagymamámnál) élte kínkeserves életét. Deák Ferenc (12 éves) és magam, Deák László (9 éves)
Szelevényen, egy nagygazdánál cselédkedtünk, istállóban elszállásolva, kegyelemkenyéren. Így élt a családom, azokban a
kegyetlen időkben!
Szolnok megye, Csépa. 1947. június 25-e. Hazajött apám! A szülőházunk udvarán tartózkodtam, amikor megcsikordult a
kiskapu. Egy sovány, bozontos szakállú, rongyos ruhájú, hátizsákos embert láttam, akinek csak a szemefénye csillogott.
– Édesapám! – kiáltottam.
Föl akart emelni, de kevés volt az erő, pedig én sem voltam az a fölhízott 11-éves fiú. Átöleltük egymást, sírva mentünk a
ház bejárati ajtajához. Én kívül maradtam. Nem akartam megzavarni szüleim viszontlátásának, újraszületésüknek kifejezhetetlen
örömét.
Mi lett ebből a derék, erős emberből? Mi maradt belőle? Negyvennyolc kiló testsúly, számtalan betegség, megtört test és
lélek, iszonyú emlékek. Ezért kellett elhurcolni apámat? Az volt a bűne szüleimnek, hogy megpróbálták összeszedni szétzavart
családtagjaikat? Holott a jó kotlós tyúkanyó is összehívja a csibéit, amikor a karvaly szétzavarja. Apám igazságszerető,
becsületes ember lévén tudta, hogy az igazság útja a szenvedés köveivel van kirakva. Megszenvedte a maga igazát: magyar úrtól,
német úrtól, de legfőképpen az orosztól. A tatártól, a töröktől, az osztráktól csak azért nem szenvedett, mert az idő tájt nem élt,
de ma már azért nem szenved, mert már nem él drága apám!
Ezeket a fájdalmakat de sokszor felemlegette, főleg akkor, amikor Bacchus vére is segített emlékei felidézésébe.
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Apám olyan emberként panaszolta keserveit, aki két év alatt háromszor állt a halál kapujában. Az egyik ilyen komoly eset,
amikor az ólombányai munka után, a kimerültségtől apám összeesett a hosszú, jeges, sáros úton. Egy jugoszláv fiú a hátán
cipelte tovább a barakkba, mondván: „Budapest” – így nevezték apámat sorstársai –, nem hagylak meghalni. A másik
halálveszély: hullaszállítás alkalmával apám hullamérgezést kapott. Sorstársának, egy német orvosnak, sikerült szereznie
injekciót, s ezzel apám megmenekült a biztos haláltól.
A fogságból való hazatéréskor a szomszédunk disznótoros étellel kínálta meg apámat. Az a kevés, de zsíros étel, amit apám
megevett, majdnem az életébe került. Sárgaságot kapott a legyengült szervezete, s csak a gyors, gondos orvosi segítség mentette
meg a haláltól.
(László Kárpótlás című, 2006-ban írt elbeszélése nyomán)

– Adjunk hálát a Jóistennek, hogy visszakapta őt a család.
Ezek a kegyetlen idők elmúltak, és az apukád fölépült.
Visszakerültetek Pestre, édesapád újra munkába állt. Elmúlt
a háború, de Magyarországot leigázta a szovjet. És eljött 56,
amiről megszületett az a novella, aminek kapcsán leültünk
beszélgetni. 56-ban te huszonegy éves fiatalember voltál.
Ezt meséld el nekünk, kedves Laci, amit leírtál az utókornak, az hogyan történt? Akkor te már végeztél az iskolákban, és dolgoztál. Tudom, hogy gépésztechnikusi okleveled
van, és később szereztél üzemmérnöki diplomát a Bánki
Donát Főiskolán.

– Igen, 56-ban már dolgoztam, az Orionban.
– Mindegyik fiú kijárta az iskolát, felnőttek voltak, te is
dolgoztál már, amikor kitört a forradalom. Megtiszteltél azzal, hogy írásaidat részletesen olvashattam, így kezembe
került a már említett, az 56-os eseményekről írt Emlékezzünk című elbeszélésed. Szeretném, Laci, ha ezeket a sorokat most élővé tennénk, és elmesélnéd nekünk azokat a
körülményeket, azt a pár napot, aminek az emlékére ezeket
a sorokat 1997-ben papírra vetetted. Tehát lépjünk vissza
57 év távolába, amikor te ott, a budapesti Pongrác-telepen
voltál fiatal ember. Hogyan éltétek át ti ezeket a napokat?
– Lényegében, ameddig lehetett, bejártunk dolgozni.
– Október 23-án tört ki a forradalom, és november 4-én
vérbe is fojtották. Utána azonban még hadiállapotok voltak
Pesten, hiszen minden szét volt lőve.
– Persze, leállt az élet Magyarországon.
– Sokan menekültek, és folyt a megtorlás, aminek te is
szemtanúja voltál egy napon.
– A szemtanúság annyi volt, hogy egy ablakból láthattam
azt a borzalmas eseményt, amit leírtam. Többen fegyvert
fogtak közülünk, telepi fiúk közül. Én nem fogtam fegyvert,
mert apám azt mondta, hogy ő már megtapasztalta, akinek
fegyver van a kezében, az lőni is fog, és arra rá is lőnek.
Édesapám megtiltotta, hogy fegyverhez nyúljunk. Vér volt
mindenütt. Én az orosz kiskatonát is megsirattam, akit láttam a kilőtt tankban szétfröccsent agyvelővel. Azt is siratta
valahol egy édesanya.
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– Szörnyű, pusztító dolog a háború.
– Nagyon sokan elmenekültek, hiszen a megtorlók rettegésben tartották az embereket.
– 56-ban tehát láttátok, hogy rommá lövik a várost.
Visszatértek tankokkal az oroszok, és emberek ezrei haltak
meg körülöttetek.
–Sok halott és rengeteg rom. Minden második ház égett…
A kenyérgyár nem messze tőlünk volt, a Hungária körúton,
az MTK-pálya mellett. Emlékszem egy szívszorító történetre. Hosszú sorban álltak az emberek az utcán, kenyérért.
Magas kőfal vette körül a kenyérgyárat, egy kis ablakon át
adták ki az embereknek a kenyeret. Aki fizetett, fizetett, valamit kértek azért, de akinek nem volt pénze, annak is adtak.
Az arra haladó orosz tankból leadtak a tömegre egy sorozatot, az emberek feje fölé, hogy így is rémületet keltsenek.
–Azt elbeszélésben leírt eseményt a negyedik emeletről láthattad. Tudom, hogy a II. Világháborúban a házat, amelyben laktatok láncosbomba találat érte, és az otthonotok teljesen elpusztult. Másik házban laktatok tehát, ugyanezen a
telepen.
– Igen, egy másik házban kaptunk lakást, a negyedik emeleten. A háború után mindent rendbe hoztak, újraépült a
Pongrác-telep is. Mindent elölről kellett kezdenünk. Apám
gumis műhelyt alapított, maszek volt, ahogy akkor mondták.
– A négy fiú pedig műszaki pályára lépett. Nálad hogyan
bimbózott ki a művészi tehetség? Mérnök vagy, de vonzódsz a művészetekhez, jól rajzolsz, festesz, írsz.
– Jancsi bátyám faragott, és rajzolt. Őt lestem, őt utánoztam.
Ez volt gyermekkoromban. Felnőttkorban pedig magánórákat vettem művésztanároktól, tőlük sajátítottam el a technikákat, náluk ismertem meg a különböző stílusokat. Jártam a
kiállításokat, és autodidakta módon fejlesztettem a tudásomat. Tanítómestereim: a Székely Bertalan díjjal kitüntetett
Mohácsi Regős Ferenc, a Corvin díjjal kitűntetett Sorki Dala Andor és a Szinyei Merse díjas Bak Róbert festőművészek voltak.
– És képeiden kívül ismerjük jó hangulatú elbeszéléseidet
és verseidet is. Hogyan kerültél végül Dunaharasztira, kedves Laci?
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– A fiam Dunaharasztira nősült, és Kőbánya, Zugló majd
Sashalom után magam is Dunaharasztira költöztem. Így
alakult az életem. Gyermekem a családjával azóta Kanadába költözött, két unokám van, ott élnek.
– A dunaharaszti lakhely inspirálta a megkülönböztetésül
felvett Deladunay művésznevet. Ezt meséld el nekünk, hogyan merült fel ez az ötlet.
– Korábban használtam műveim jegyzésekor a Csépai előnevet, hiszen a fiam is László, János bátyámnak is László a
fia. Van egy francia festő, Delaunay, tetszenek a művei, így
lettem én Deladunay, amikor a Duna mellé költöztem. A de
la – onnan származó jelentésű francia szavak, és a De La a
Deák Lászlót is rövidítik egyben.
– Hogyan telnek a napjaid Dunaharasztin?
– Mostanában már nincs akkora alkotói lendületem. Megakadtam, bizony eltelt az idő.
– Azért a tizenhárom év, amióta itt laksz, hozott sok képet
és írást is. Krisztus fénye is megjelentetett tőled akvarellt,
grafikát, tusrajzot, és elbeszélést, verset.
– Képeim száma megközelíti a kétszázat. Itt, Dunaharasztiban is öt alkalommal volt kiállításom a Művelődési Házban
és a Könyvtárban.
– A vallás ad alapot az életednek. Hűséges templomba járó
vagy, és írásaid, képeid is hívő alkotóról tanúskodnak.
– Nagyanyámtól forrásozik ez a szellemiség, hiszen nálunk
addig nem lehetett enni, míg nem imádkoztunk, addig nem
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lehetett ágyba bújni, míg nem imádkoztunk. Édesapám,
édesanyám is mélyen hívő emberek voltak.
– Édesanyádnak, édesapádnak hány testvére volt?
– Édesanyámék hárman voltak, édesapámék heten. Édesanyám áldott jó lélek volt, ő nem haragudott soha senkire,
nem volt egy rossz szava, türelmes volt, mosolygós, kedves.
Kilencvennégy éves korában ment el tőlünk. Nagyanyám
megérte a százegy esztendőt. Édesapám, a sok viszontagság
ellenére, megérte a nyolcvan évet.
– Ezt a szeretet teszi, és az Istenbe vetett bizalom. Csodálatos erős, egészséges emberek, kiegyensúlyozottak, boldog
életűek. Mondjál nekünk, néhány témát, ami megfogott
téged itt, Dunaharasztiban. Van-e kedvenced, ami itt készült? Illetve van-e kedvenc képed?
– Nem is tudnám megmondani. Szeretem minden képemet.
Kedvenc műfajom a portré, szívesen ábrázolok embert.
– Dunaharasztin kívül korábban hol voltak kiállításaid?
– Budapesten öt alkalommal volt kiállításom, külföldön,
Krakkóban, 2001-ben mutatkozhattam be.
– Melyik stílus áll hozzád legközelebb?
– Realista vagyok. De életem során kipróbáltam sokféle stílust, így más megformálású műveim is születtek.
– Kedves Laci, köszönöm neked a beszélgetést, kívánok jó
egészséget, sok kedves évet a körünkben. Isten áldjon!
Búcsúzunk.
– Elfogadsz-e tőlem egy virágcsokrot – nevet – s átnyújt
nekem egy ragyogó színekkel megfestett csendéletet.

Képek: Téli vasárnap és Adjátok vissza a hegyeimet! (olaj, farostlemez)

Koczka Tamásné

HIRDETÉSEINK
ÁDÁM ÉVA DÉLUTÁNJÁN, december 24-én
a templomokban gyermekeknek lesz pásztorjáték.
ÉJFÉLI SZENTMISÉK RENDJE
Dunaharaszti Nagytemplom éjjel 10 órakor; Rákóczi-ligeti kistemplom éjjel 12 órakor
Taksonyi Szent Anna templom éjjel 12 órakor.
Taksonyban az éjféli szentmise után „angyali kolbász” evés lesz a plébánián, amelyre hívjuk a híveket.
KARÁCSONYI MISEREND
December 25-én és 26-án vasárnapi miserendet tartunk
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN, december 29-én a szentmiséken családok megáldása
Dunaharasztiban a fél 11 órai szentmise után forraltbor, tea, sütemény a templom előtt
SZILVESZTERI HÁLADÁS és beszámoló az évről, december 31-én
Dunaharaszti nagytemplom 16 óra; Ligeti kistemplom délután fél 5 óra; Taksonyi templom este 6 óra
ÚJÉV NAPJA, január 1.
Dunaharaszti nagytemplom délelőtt fél 11 és délután fél 5 óra; Rákóczi-ligeti kistemplom délelőtt fél 10 óra
Taksonyi templom reggel fél 9 óra és este 6 óra
(A reggel 7 órai szentmise elmarad a nagytemplomban!)
VÍZKERESZTI HÁZMEGÁLDÁS
Január 5-én, vasárnap délután 2 órától. Akik kérik, szíveskedjenek bejelenteni.
VÍZKERESZT ÜNNEPE, január 6-án, hétfőn
Hétköznapi ünnepi miserend. Ettől az évtől a szentmisén a részvétel kötelező.
Az első BIBLIAÓRA az újévben
január 15-én, szerdán este 6 órakor a Dunaharaszti Főplébánián
Az első FELNŐTT HITTAN az újévben
január 8-án, szerdán este 6 órakor, a Dunaharaszti Főplébánián
A JEGYESTANFOLYAM
január 23-án, csütörtökön kezdődik este 7 órakor, a Dunaharaszti Főplébánián
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A FÜVESKERTIEK
Költők a magyar börtönköztársaságból
„Menekülés a szellemi nihilből, a belső élet, a szenvedés filozófiájának megtalálása hozta létre ezeket a
verseket. Az irodalmi kritika karátmérői nem keresik majd, hogy a recski kőbányában, a hortobágyi
deportáltak barakkjaiban, a váci fegyház bebádogozott ablakai mögött, vagy a rabbányák mélyén, szájba
rejtett ceruzacsonkkal rótták-e ezeket a jambusokat. Nem baj. Mi a vécépapíroson is irodalmat akartunk.
A mi elesett nemzedékünk még a kazamaták és börtönök mélyén is művelődni akart. Amikor a terror
tízezer számra zárta internáló táborokba vagy börtönökbe áldozatait, bennünk már kezdett derengeni az
új világ. […] Mi vágytuk a műveltséget, vágytuk a kultúrát, hogy szenvedéseinket magasrendű
művészettel tudjuk kimondani…” – írta Tollas Tibor a Füveskert című antológia utószavában.
Sztálin halála után enyhült a diktatúra szorítása, így a váci fegyházban is szabadabban összeülhettek a börtönkápolna
melletti füves tisztáson a börtönlakók. Innen ered az elnevezés is, füveskertiek. A visszaemlékezések szerint ebédidőben s munkavégzés után itt is, mint a recski esteken, valódi irodalmi élet zajlott. „Az itt összegyűlt költőket
helyzetük egyformaságában az összeismerkedés első percétől fogva nem azonosságuk, hanem másságuk kapcsolta
össze; méghozzá főként költő másságuk.” – írja Kárpáti Kamil – Szóban és folytatólagos levelezésben folytak az
összecsapások, a viták, méghozzá egyre nagyobb hallgatóság előtt, egyre több résztvevő karéjában.” Az itt összekerült alkotók a magyar költészet integráns részének tekintették magukat, s aki olvassa verseiket, tapasztalhatja, nem
érdemtelenül; Tóth Bálintot, az egykori fogoly költőt idézzük: „Igen, bármennyire hihetetlen így visszatekintve: volt
költő-zárka a váci börtönben. Volt idő, hogy négyen is voltunk együtt egy zárkában. Írtunk, fordítottunk. Idillinek
tetszik e kép? Az is volt. Horatius, Dante, Shakespeare, Goethe, Schiller, Heine, Musset, Hugo, Baudelaire, Leconte
de Lisle, Chesterton, Pascoli voltak még zárkatársaink. Azaz mi érezhettük szabadnak magunkat általuk. A Dunán a
sirályok: Shelley szárnyalása, egy gúnyos mosoly a hatalomnak: Byron fölényét éreztük tagjainkban... És együtt
énekeltük-mormoltuk Aquinói Szent Tamás himnuszát és Dávid zsoltárait. Mert az ima mellett a vers jegyezhető meg
legjobban. Visszajönnek a rég feledésbe merült fohászok, gregorián dallamok, zsoltárok és a versek, a versek. A
börtön: puszta, a böjt, a befelé fordulás, a megtisztulás sivataga és tornya. Persze a kísértéseké is. De a lélek
barátunkká szegődik, erőt ad, vigasztal. Aki verseket tud, azt sosem csukhatják magánzárkába. Vele van József Attila,
Ady és az Isten.”
Térjünk be hát be mi is egy röpke időre a Füveskertbe! Kiket találunk ott?
KÁRPÁTI KAMIL
A József Attila-díjas író, költő, esszéíró, szerkesztő Pestszenterzsébeten született, 1929-ben.
Nem kímélte a történelem, hiszen ifjúkora jelentős részét börtönben töltötte. Húszévesen
tartóztatták le egy tiltott határátlépés közben. Az Andrássy út 60-ba vitték, majd néhány hónapi
vallatás után Kistarcsára került, ahol titokban, WC-papírra írt verseit elégetve alázták meg.
1950-től a legborzalmasabb táborban, Recsken raboskodott. Itt is titokban írta verseit, de az
egyik „hipisen” elkobozták azokat. Ezután – Faludy Györgyhöz hasonlóan – memorizálta,
„fejben írta a verseket. 1951 őszén átszállították a Kisfogházba, mely a Gyűjtőfogház
siralomháza volt. Innen került a Fő utcai katonai börtön VI. emeleti „Hűtlen” osztályára, ahol
háromemeletes ágyakon, harmincad magával volt egy 25 négyzetméteres zárkában. 1952
tavaszán katonai bíróság ítélete nyomán lett a váci börtön lakója, s a füveskerti költők vezéregyénisége. Ismét titokban, WC-papíron írja a verseket, melyeket egy emberi érzésű foglár
kijuttatott édesanyjához. Reménykednek, hogy
Kárpáti Kamil: A SZABADSÁGHOZ
a Nagy Imre-program nyomán rehabilitálják a politikai foglyokat, de e
helyett 1954-ben Tatabányára vitték bányamunkára. A könyörtelen
Rozsdás, rőt fényben a mezőn szalad
munkaviszonyok miatt fellázadtak, ezért Márianosztrára, szigorított
egy pásztor s tűz-ajka most ajkadul
börtönre ítélték, újabb két évvel megtoldva addigi büntetését. 1956.
nyílik és hirdet. - Mutasd meg magad!
október 28-án szabadult. Vonatukat szovjet tankok támadták meg, de
Ó, szállj fel, miként a Hold a hegyről:
néhányuknak komppal sikerült átjutnia a Dunán, azonban másnap már az
áldozatként, lelkével száll felé
ávéhások az esztergomi börtönbe hurcolták. A forradalom szabadította ki.
a farkas altató csendű erdő.
A Kádár-rendszerben börtönviselt volta miatt a későbbiekben is örök
politikai gyanakvás kísérte. Bár 1964-ben rehabilitálták, a szellemi
Jöttöd bár volna gyermekistené.
életből kirekesztődött, s valódi elégtételt mindmáig nem kapott. 1973-tól
Ne véreznéd ujjad – gallyt a mennyből –,
szabadfoglalkozású író. 1976-1996 között az Írószövetség tagja volt.
míg gonosz fejünk megérintené.
1988-1992 között a Stádium Kiadó főszerkesztője volt. 1992-ben megalapította a Gérecz Attila-díjat. 1995-ben a Füveskert című antológia felelős szerkesztője lett.
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Határ Győző és Faludy György mellett a harmadik nagy börtönköltőnk, költészetének jelentős része fogságban született.
Lírájában az avantgárd (expresszionizmus, szürrealizmus) József Attila, Juhász Ferenc inspirációja mutatható ki. A hosszú
prózaversek, a groteszk balladák, a látomásos, mitologikus versek, az aforisztikus tömörségű miniatűrök leggyakoribb
műfajai.

GÉRECZ ATTILA
Gérecz Attila 1929-ben született Dunakeszin. Apja a MÁV mérnöke, akit az első világháborúban tanúsított bátorságáért avattak vitézzé. Gérecz Attila 16 évesen, hadapródiskolásként került
Németországba, majd francia hadifogságba, ahonnan 1946-ban jött haza.
Családi háttere és hadapród volta miatt nem vették fel az egyetemre, ezért vasesztergályos lett
Csepelen. Kiváló sportoló volt, 1949-ben már a Magyar Öttusa válogatott keretének tagja lett.
Sportpályafutást 1950-ben derékba törte letartóztatása. Koncepciós perben több, volt hadapródiskolás társával együtt összeesküvés, hazaárulás vádjával állították bíróság elé. Három
társát felakasztották, Attila 15 évi börtönbüntetést kapott.
A budapesti Gyűjtőfogházból a váci politikai börtönbe vitték, ahol később a Füveskert költői,
írói – Béri Géza, Kárpáti Kamil, Szathmáry György, Tollas Tibor és Tóth Bálint – barátságukba
fogadták és verselésre, műfordításra bíztatták. Tehetsége átütő erejű volt. Első versét, az Így
bocskorosan-t érett, teljes értékű versnek ismerték el a szakértők. Később
ezt további nagyformátumú versek, műfordítások követték.
Gérecz Attila: ÍGY BOCSKOROSAN
1954. július 18-án, a nagy dunai árvíz idején megszökött a váci börtönből, eljutott Budapestig, ahol volt menyasszonya elárulta. Elfogták és új
Így bocskorosan úgy-e megnevettek,
ítélettel a márianosztrai szigorított börtönbe hurcolták.
hogy márványt törni hegynek indulok?
1956. október 31-én forradalmárok szabadították ki börtönéből, fegyverA számon pimasz mosolygás a jelszó,
rel harcolt a szovjet tankok ellen, két tankot megsemmisített, a harmadik
füttyöm csibészes: én is feljutok!
végzett vele. 1956. november 7-én halt meg. Első, ideiglenes, utcai sírja
Nincs tömött zsákom s hegymászó botom,
a Klauzál utcában volt, ahol 1991 óta bronz emlékmű őrzi emlékét. 1957.
segítő kezet tán egy társ sem ad,
február 11-én temették el a Kerepesi temető 21-es parcellájába, a forrade vihart-oldó déli szél kölyökfejemre
dalom áldozatai közé.
borzol lágy barackokat!
Költői munkásságának legjelentékenyebb műve a börtönéveit és váci
szökését megörökítő A börtön eposza című verses elbeszélés. Másik
S a hegytetőn majd minden mezt lehántva,
nagyszabású és talán legutolsó börtönverse a Levél. Verseit nyugaton az
én is kacagva szélnek öltözök,
1950-es évek végétől publikálta a Németországban letelepedett füveskarjukra fűznek mind a fénynyalábok
kerti költő, Kecskési-Tollas Tibor lapja, a Nemzetőr. Itthon 1991-től
s eltáncolunk a fejetek fölött!
jelentek meg művei, Gérecz Attila, a költő – 1956 mártírja és az Így
Így bocskorosan úgy-e megnevettek,
bocskorosan c. kötet, de versei bekerültek a Füveskert és a Sorsod művéhogy márványt törni hegynek indulok?
szete című kötetekbe is.
A számon pimasz mosolygás a jelszó,
füttyöm csibészes: én is feljutok!
KECSKÉSI TOLLAS TIBOR
1920. december 21-én született a Borsod megyei Nagybarcán. 1941-ben hadnaggyá avatták. A
II. világháborúban, és utána még két évig honvédtisztként szolgált. 1945 tavaszán mindkét
kezére megsebesült.
1947-ben koholt vádak alapján letartóztatták, a népbíróság elítélte; kilenc évig a Gyűjtőfogházban, a váci börtönben és a tatabányai bányamunkatáborban raboskodott. 1956 júliusában
szabadult, az 1956-os forradalomban a budapesti Nemzetőrség összekötő tisztjeként vett részt.
1956. december 1-jén egykori rabtársaival, a Füveskert egykori tagjaival megalapította az egyik
legnagyobb hatású emigráns irodalmi lapot, a Nemzetőrt, melynek negyven éven át főszerkesztője volt. Azok közé az
alighanem kisebbségben lévő szerencsések közé tartozik, akik még megélték a szovjet csapatok kivonulását, és
ideiglenesen vagy véglegesen hazajöhettek az emigrációból. 1997. július 19-én halt meg Münchenben. A nagybarcai
temetőben nyugszik. Lakiteleken a Népfőiskolán emlékszoba adózik emlékének.
Személyét mai napig támadják az 1947-es hamis vádak alapján, ami szerint ő volt a beregszászi gettó parancsnoka, ahol a
fogva tartott zsidókkal kegyetlenül bántak. Bár a rendszerváltozás után rehabilitálták, a Holocaust Központ továbbra is
hirdeti a koholt vád állításait.
Költészete mellett – olyan, a forradalom jelképévé vált és sokat idézett verseket írt, mint a Bebádogoznak minden ablakot
– irodalomszervezői tevékenysége is jelentős. Utóbbi minőségében két legfőbb műve a Füveskert-antológia, melyet
rabtársaival együtt verseikből állítottak össze, illetve a Nemzetőr fenntartása.
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Tollas Tibor: EGY PÓK A CELLÁBAN

Egy pók foltozza be a csendet
és rongyos árvaságomat.
– Ott kinn talán észre sem veszlek,
itt magányom társul fogad. –
Hónapok óta első lény, te,
kivel néhány szót válthatok,
Tekints hát rám, óriás légyre
s hidd azt, hogy hálódban vagyok.

Mit bánom én, – szívd csak a vérem.
Én tudom, milyen kín lehet
hagyom, – adja ki mind a mérgét,
éhezni mindig, s már beérem,
véd már elég oltóanyag.
ha valakin segíthetek.
S szívemből napra nő a szépség,
Lassan őket is így nézem már:
ha rámhullanak e kőfalak.
kétlábú, mérges pókokat,
ha belém szúr egy dühödt szempár,
vagy vashálójuk fojtogat,

BÉRI GÉZA
Budapesten született 1933-ban. 1953-tól volt a váci börtön életfogytiglanra ítélt rabja. Ekkor
vált ő is a Füveskert költő tagjává. Az 1956-os forradalomban a Széna-téren és a Várban vett
részt a szovjet csapatok elleni harcban. A forradalom után az Illatos úti Vegyiművekben kétkezi
munkás volt. Börtöne és forradalmi múltja miatt egy könyve se jelenhetett meg a Kádárrendszerben. Még a nyugaton kiadott Füveskert is csak név nélkül közölte verseit. Magyarországon ritkán publikálhatott, a Szép versek antológiába is már csak öngyilkossága után válogattak verseiből. Béri Géza 1979 karácsonyestjén – megunva az üldözést és elnyomást –
pesterzsébeti lakásában önkezével vetett véget életének.
Költészete epekeserű iróniájú, metsző intellektusú. Dísztelen, kemény és zárt formavilága
különösen az epigramma, gnóma rövidségű költeBéri Géza: ZSOLTÁR
ményeiben elsöprő erejű. Novelláiban a magyar elbeszélés-irodalom legjobb
hagyományai folytatódtak. Költőtársa így emlékezett róla 1989-ben, a
Ments meg uram, adj már
rendszerváltozás küszöbén:
nyugodalmat,
„Béri Géza, aki 46 évesen távozott tőlünk, nem költőtanonc volt, hanem
szerezz keserű szívemnek békét,
világát megteremtő magyar költő; e nemben érett, fejlett, „originális”.
lehessek az, aki éjjel alhat,
Kemény költő, magányos ellenálló (ellenálló a szó igaz értelmében), ugyan
ne ébren lássam meg napod fényét,
nem állami díjak, másfelől príma külhoni összeköttetések első osztályú
dörömbölök, nyíljék kapu rajtam,
párnázott ülésein ringatva – ki-be – nemes ellenállással teli szellemiségét.
bentrekedt sikoltozásom szálljon
Ebből kifolyólag, ahogy itthon, úgy odakint se jelentették meg. Három
színed elé, ne hagyj el a bajban,
évtized ehhez kevésnek bizonyult. Róla még cserkészcsapatot se neveztek el,
segíts túl a végső akadályon,
mint legalább Gérecz Attiláról. Mindez egy okkal több, hogy még egyetemesebbnek fogjuk föl a mulasztást. És arra is elég ok, hogy a tőlem telhető
hadd haljak meg szelíd, ép elmével,
legőszintébb jóakarattal a mostanában mosolygó csúcsú minisztériumot, a
siettesd, de őrizd szép halálom,
Pesten
irodát nyitott Szabad Európa Rádiót, a lassanként hazatelepülő
szégyen nélkül búcsúzhassak még el,
magyar
kiadókat és lapokat – hogy mást ne említsek, a Nemzetőrt, amelyik
hogy ne kelljen magam megutálnom,
Bériről bizony ugyanúgy megfeledkezett, mint mondjuk itthon az MSZMP –
ments meg uram, békét, nyugvást adjál,
összefogásra buzdítsam egy elpusztított, letagadott magyar költő hagyatés legyen kéz, ki kegyesen elhantol,
kának védelme, ápolása és köztulajdonná tétele érdekében. […] Más szóval:
ne kényszeríts több lennem magadnál,
Béri Géza 1989 karácsonyán tíz éve halott. Alkalom ez arra, hogy mentsük
ments meg immár engem önmagamtól.
meg lelkünket, valamennyien.” Béri Géza azóta sem foglalta el az őt
megillető helyet a magyar irodalomban.

TÓTH BÁLINT
1929-ben Keszthelyen született, Pannonhalmán érettségizett. Először orvostanhallgató volt,
majd 1949-től 1951-ig Bölcsészettudományi Kar magyar-történelem szakán tanult. 1951-ben
államellenes szervezkedés vádjával börtönbe került, csak 1955-ben szabadult amnesztiával.
1956 novemberében a Politikai Foglyok Forradalmi Bizottságának elnökségi tagja volt. 1957ben kémkedés gyanújával letartóztatták. Vádemelés nélkül szabadult, de tanulmányait nem
fejezhette be. A csepeli acélmű finom hengerművében, majd Martin-üzemében dolgozott, az
építőiparban volt kocsikísérő, később könyvraktári munkás és utcai könyvárus volt. 1962-től
1970-ig az Országos Széchényi Könyvtárban volt könyvtáros. 1970 óta szabadfoglalkozású író.
Első versei és műfordításai 1957-ben jelentek meg Bécsben, majd 1959 óta Magyarországon.
Héber, latin, grúz, olasz, angol, német és svéd költők verseit ültette át magyar nyelvre, közben kibontakozott az ő sajátos
lírai költészete, mely a dunántúli tájköltészet, s legnagyobb költőink, köztük Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc
hagyományaiból és saját életélményeiből táplálkozik. 2000 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Ő vehette át elsőként
a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot 1997-ben Budapesten.
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Tóth Bálint: REGGEL A HÓHÉR
Reggel a hóhér mértéket vett rólad,
aztán káromkodott, hogy tévedett,
s felakasztotta a szomszéd zárkából
a fiút, akit tegnap este hoztak,
ki egész éjjel üvöltött, dörömbölt,
hogy élni akar, priccsét leokádta,
s végül elájult, egy vödör vizet
loccsantottak rá, hogy magához térjen,
úgy vonszolták ki az akasztófához,
félaléltan nem vitték lábai,
csend, csak rúgások puffanása hallott.
Az őrszobában már serceg a zsír,
a főtörzs most reggelijét süti:

fokhagymás hús. A hullaszállító
hangját hallod, a vaskaput kinyitják.
Kilesel. Elment. Este vasbavernek.
Holnap félkoszt. Holnapután sötét.
Ki fogod bírni, nincs más választásod:
árulás, vagy a beígért kötél.
A sűrű dróthálón besüt a nap.
Halk nesz. Az őr hosszan-hosszan figyel.
Ők bizonyosan tudják, hogy megtörnek,
te bizonyosan tudod, hogy soha.
Kondérkongás. A reggelit meghozzák.
Mohón harapsz a frissensült kenyérbe.
Eszedbejut, ma van a tárgyalásod
a Lánchíd mellett. De nem érdekel.

SZATHMÁRY GYÖRGY
„Költő, akinek egyetlen verse, egyetlen fordítása nem jelent meg nyomtatásban Magyarországon.
Költő, aki barátai unszolása ellenére elzárkózott írásai közreadásától. Költő, aki fiatal fejjel hátat
fordított az irodalomnak és bárzongoristaként kereste kenyerét. Játszott Keszthelyen, Zircen, bárokban és zenés presszókban. Aztán eltűnt. Barátai több mint két évtizede keresik – hiába. Talán
visszavonult, és egy kis eldugott bakonyi faluban él. Talán felcsapott tengerésznek, és most obsitosként valahol Polinéziában boldogítja a maláj széplányokat. Talán mint kiérdemesült idegenlégiós, egy délfrancia kisvárosban szolid polgárrá hízott, s kisunokáit viszi a vasárnapi szentmisére. De az is lehet, hogy valahol Afrikában
Szathmáry György:
fegyverrel és elefántcsonttal kereskedik, mint Rimbaud. És az is lehet...
MODERN KRISZTUS-DAL
nem, a legrosszabbat ne tételezzük fel. Reméljük, hogy egyszer még
elégedett mosollyal olvassa majd ezeket a sorokat.” – írta róla füveskerti
Ó, mondd, mi lesz, ha jönnek értem,
rab- és költőtársa, Tóth Bálint.
S a Golgotára elkísérnek?
Szathmáry György 1928-ban született Szolnokon. Már gimnazista korá(Nyílik az ajtó s szúrós szemmel
ban írt verseket. 18 éves korában került az ÁVO őrizetébe egy verse
Jön értem hat puskás kísértet?)
miatt, amely a piros virágokról szólt, miket a megszállók által meggyaÉs mondd, mi lesz, ha szörnyű lánggal,
lázott magyar lányok vére festett pirosra. Tanulmányait a Pázmány Péter
Kormot repítve ég a Város,
Tudományegyetem történelem-filozófia szakán folytatta 1948-ig. Ekkor
S poros falak közt, érzelegve
politikai nézetei miatt összeesküvéssel vádolták, és hét hónapra interMossa kezét az új Pilátus?!
nálták. Tanulmányait nem folytathatta, szórakoztató zenészként dolgozott. 1952-ben ismét letartóztatták s egy koncepciós per vádlottjaként
És mondd, mi lesz majd, szép Szerelmem,
először tizenöt, másodfokon tizenkét évi börtönbüntetésre ítélték.
Ha súlyos tövis-koszorúval
Tatabányán, majd Vácott raboskodott, ott vált a Füveskert költőjévé.
Koronáznak, s én szembenézek
1956 nyarán feltételesen szabadlábra helyezték, de már sosem lett az, aki
előtte volt. Nyugdíjazásáig szórakoztató zenészként dolgozott az ország
különböző helyein; csalódottan, egészségében megrokkanva hátat fordított a költészetnek is. Hosszú betegség után halt meg 1990-ben. Csak
halála után rehabilitálták. Szolnokon sírjánál kopjafát állítottak, és több
posztumusz kitüntetést kapott, post mortem a Magyar Írószövetség tagjai
közé iktatták, de ez nem pótolhatja egy elveszett élet jobb sorsra érdemes
éveit, és azokat a meg nem született verseket, amikkel a magyar irodalom
ma gazdagabb lehetne.

Velük fájdalmas, lusta gúnnyal?
Ó, teljesítsed hivatásod,
Adj életet az álmaimnak,
Mert bizonnyal minden követ ledöntök,
S feltámadok a harmadik nap!
S akkor nagy Látomás leszel majd,
Szürkeszemű és szűzi béke,
Mert érzem, hogy te vagy az Asszony,
Ki rálép a kígyó fejére!

Cikkünk terjedelme nem adott lehetőséget a füveskertiek költészetének részletes bemutatására, életrajzukat is csak
dióhéjban közölhettük. Reméljük azonban, hogy ez is elég, hogy felkeltse az irodalom kedvelőinek érdeklődését a
„börtönköztársaság” alkotásainak megismerése iránt. A politikai, közéleti, irodalmi élet tagjai még tartoznak e sokat
szenvedett, elveikhez hűen élt és élő írók, költők méltó társadalmi meg- és elismertetésével. Mi csak egy apró fórum
vagyunk, lehetőségeink korlátozottak, de megpróbáltuk közreadni az interneten és más egyéb helyeken fellelhető
információk egy részét, ami alapján Ön, a Kedves Olvasó továbbléphet. Tartalmas kutatást kívánunk!
Gáll Sándor
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Ezotéria - kereszténység
8 . ré s z

M á g ia 2 .
„Minden féltett dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet.” (Példabeszédek 4, 23)
A tizenkilencedik század híres francia papjában,
Vianney Szent Jánosban, az arsi plébánosban, gyakran fellépett a Szentléleknek az az adománya, amelyet Pál apostol
logosz gnószeósz, „az ismeret szava” néven említ (1Kor
12,8). Az arsi plébános olvasott a lelkekben. Egyébként
számos egyéb természetfölötti jelenség is előfordult körülötte.
Charles Montluisant százados sokat hallott ezekről.
Néhány tiszttársával kíváncsiságból fölkereste Vianney
Szent Jánost. – Plébános úr – kérdezte tőle –, ugye ezek a
történetek nem valósak? Ugye ez mind csak képzelődés? A
pap hosszan a szemébe nézett a fiatal katonatisztnek. –
Kedves barátom – szólalt meg végül –, úgy tűnik, mégiscsak tud valamit a dologról. Különben nem tudott volna
megszabadulni attól. Többet nem mondott. Montluisant
zavarba jött, egy árva szót se szólt többé. Társai nem
értették, mi történt. Faggatásukra később elbeszélte, mi volt
az, amire az arsi plébános célzott. – Fogalmam sincs,
honnan tud róla ez a pap – mesélte –, de tény, hogy párizsi
diák koromban beléptem egy emberbaráti társulatba, amely
valójában fedőnéven működő spiritiszta egyesület volt.
Miután oda kezdtem járni, egyik napon, ahogy hazamentem, az az érzésem támadt, hogy nem vagyok egyedül a
szobában. Mintha egy láthatatlan lény ott volna és lesne
rám. Nyugtalan lettem. Benyitottam a mellékhelyiségbe,
kitártam a szekrényajtót, benéztem az ágy alá. Sehol semmi. Mégis gyötört az a különös érzés. Egyre fojtogatóbbá
vált. És egyszercsak azt éreztem, hogy valósággal fojtogat:
egy láthatatlan kéz szorítani kezdte a torkomat… – Akkor
még hívő voltam. Szenteltvizet hoztam a templomból, s
azzal behintettem a szoba minden zugát. Ettől kezdve az
ismeretlen jelenlét érzése tökéletesen megszűnt. Többet be
nem tettem a lábamat a spiritiszta társaságba. Nyilvánvaló,
hogy az arsi plébános célzása erre az esetre vonatkozott.
Nagy hallgatás követte a százados elbeszélését. Aztán,
mintha valami illetlent mondott volna, Montluisant tiszttársai másra terelték a szót.
Az az idő, a 19. század, a racionalizmus virágkora volt,
amikor sokaknak kényelmetlen lett volna szembenézni a
szellemi világ valóságával. Mi azonban most éppen ezzel
kívánunk szembesülni. Az előző fejezetben láthattuk azt,
hogy a mágikus megközelítés hamis numinózum felé fordul, azaz hibásan felfogott vallási érték előtt nyílik meg.
Következik-e ebből, hogy nem nyílik meg semmiféle valóság előtt?
A racionalizmus szerint igen. Irracionális megközelítésnek semmi reális eredménye nem lehet.
Legyen szabad azonban rámutatni, hogy a ráció emberi
egzisztenciánk egyik leglényegesebb dimenziója, ezért ha
vétünk ellene, igen kínos realitásokba botolhatunk. Ha
valaki végképp felmond a rációnak, elmegyógyintézetbe
kerül. A rációnak való részleges felmondás ne járna valós
következményekkel? A racionalista végzetesen megcsonkítja az emberi egzisztenciát, amikor tagadja, hogy az igen-
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is belenyúlik olyan dimenziókba is, amelyek értelemmel
teljesen át nem foghatók. Ha föladjuk a ráció kontrollját –
ahogy az okkult manipulációkban történik –, vajon
semmilyen balesettel nem kell számolnunk ezekben a dimenziókban? Montluisant kapitány estére a racionalista
csak ügyetlen magyarázatot tud adni, pedig a mágia
hasonló ártalmai nem is olyan ritkák. Néhány éve hallottam
valakiről, aki hasonló fojtogatást észlelt, miután agykontrollal foglalkozott. Vagy Sylvester, az amerikai spiritiszta médium pedig, aki úgy érzékelte a körülötte nyüzsgő
szellemi lényeket, mint férgeket: – Állandóan nyaggatnak –
panaszkodott. – Tudja, mondom nekik, hogy menjenek el,
de nem mennek. Látom őket fölfelé mászni a vizespoharamon. A szerencsétlen fiatalember arról is panaszkodott, hogy minden szeánsz után iszonyú fejfájása van, és
a leheletébe elviselhetetlen bűz keveredik. Mrs. Sanford
csak egyetlen szeánszán vett részt Sylvesternek, de az sem
maradt következmények nélkül: másnap annyira kimerültnek érezte magát, hogy alig tudott mozdulni, mély
depresszió telepedett rá, és leheletében érezni kezdte azt a
bűzt, amelyről Sylvester beszélt. Kínnal imádkozta ki magát ebből az állapotból, megígérve Istennek, hogy többet
közelébe se megy spiritiszta ülésnek. Több ismerőse szűknek nevezte emiatt felfogását. Az is! – mondta a mélyen
hívő protestáns hölgy. – „Szűk a kapu és keskeny az út,
amely az életre visz.”(Mt 7,14)
Az előző példa alapján is felmerül a kérdés: A sátán és
a démonok is művelhetnek csodákat? Nos, szoros értelemben vett csodákat, amelyekhez Isten mindenhatósága kell,
nem; de létrehozhatják Isten csodáinak démoni utánzatát.
Ezek az utánzatok nagyon hatásosak lehetnek. Valóságos
szellemi erőkkel állunk szemben. „Nem a vér és a test (=az
ember) ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek
ellen, a hatalmasságok ellen, a gonoszságnak az ég
magasságaiban lévő szellemei ellen.”(Ef 6,10-12)
Nem vagyunk racionalisták, hitből élünk. Nem bocsáthatjuk el a mágiát egy kézlegyintéssel, mondván, hogy tudatlan emberek ártatlan hobbijával állunk szemben.
Már csak azért sem, mert a manapság reneszánszát élő
mágia új és új formákat ölt, vagy régi „praktikák” jelennek
meg modern köntösben, és – szinte észrevétlenül – próbálnak beleszövődni az életünkbe. Ilyenre példa az ún. „Szent
Antal-lánclevél”.
„A múlt század hetvenes éveinek elején történt. Hitoktató voltam egy faluban. Egy kislány aggódva kérdezte:
„Tisztelendő bácsi, maguk küldték azt a levelet?” Csodálkozva érdeklődtem, milyen levélről van szó. Kitűnt, hogy
egy babonás Szent Antal-lánc jár körben postai úton a
községben. „Másold le tíz példányban, és küldd tovább tíz
embernek. Szerencse fog érni. Egy asszony széttépte a
levelet, és meghalt!” Nosza, megkértem a leánykát, hozza
be nekem azt az irományt. Mihelyt kézbe kaptam a lánclevelet, hősi pózt öltöttem, és az osztály színe előtt apró
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darabokra téptem, hadd lássák, hogy nem hal szörnyet, aki nem veszi komolyan a
SZENTMISÉINK RENDJE:
mágikus fenyegetést. Később szereztem egy további példányt, amelyet aztán a
Taksony
templomban, a szentmise homíliája keretében szaggattam ízekre, hogy
Szent
Anna
templom
nyilvánvaló legyen, miképpen gondolkodik az Egyház a mágiáról. Lassan alább
vasárnap
½
9 óra,
is hagyott a babonás levélhullám. Ott és akkor.”
hétköznap
hétfőn
és
pénteken,
Az eredeti levéllánc Szent Antalról kapta a nevét, bár találtam „bizonytalan”
valamint szombat este 6 óra,
forrásokat a neten, melyek azt közlik, hogy az első ilyen a VI. századra datálódik
kedd reggel 8 óra
és magának Jézusnak tulajdonították…ennyit a forrásmegjelölés tárgyilagosDunaharaszti
ságáról. – De hát kell valami/valaki tekintély! A napjainkban terjedő emailek
Szent István plébániatemplom
némelyikét az egyik ismert szerzetesrend magyarországi tartománya nevében
vasárnap
írták alá – ők azonnal tiltakoztak és elhatárolódtak ettől –, de van, amelyiket
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,
állítólag egyenesen Szűz Mária küldte! – Félreértés ne essék, nem az Egyház
hétköznap hétfőtől csütörtökig
által is hitelesített Mária-jelenésekről van itt szó. Igen jól megkülönböztethető
reggel 7 óra,
ezeknek az ál-üzeneteknek a mondanivalója, mert rendszerint egy Bibliából
elsőpénteken este ½ 5 óra
kivett idézet mellé „árukapcsolásként” odailleszt egy hamis állítást is, majd egy
Ligeti Szent Imre kápolna
követelményt ill. kötelezettséget, időben-helyben lehatárolva – amire amúgy
vasárnap de ½ 10 óra,
semmi alapja nem lenne –, és aztán valami komoly szankciót ill. fenyegetést – ha
pénteken reggel 7 óra,
nem tennénk meg, amit kíván. Sajnos, ezek a levelek komoly lelki kárt okoznak
szombaton este ½ 5 óra
egyrészt azzal, hogy az Egyház tekintélyét rombolják, másrészt azzal, hogy
teljesen hamis Isten- és egyházképet sugallnak: büntető, rideg, merev, logikátlan
***
és kegyetlen!
Fogadóóra:
A lánclevelek „lájtosabb” formája a „szeretetet közvetítő” kör-email. EzekA dunaharaszti Főplébánián
nek is közös tulajdonsága a küldő tekintélye és lekövethetetlensége, az igaznak
szerdán du 4-6 óráig
látszó hamis állítás (vagy részállítás), a kívánt/követelt dolog és az indoklás
(kivéve ünnepek)
ésszerűtlensége, a jutalmak és a büntetések logikátlansága – utóbbi fő, hogy
elrettentő legyen!
Épp most kaptam ilyet: először csak azzal kezdi, hogy olvass el egy – magunk közt szólva, kissé „csöpögő” – verset a
szeretetről/barátságról. A költeményben ugyan alapvető teológiai lehetetlenségek fordulnak elő, mint pl. hogy „visszaadom szárnyukat az angyaloknak” – de kit zavar! Fő az érzelmi ráhangolódás és hát van költői szabadság is! Bár nekem
hirtelen a „Ha ülök is a mennybe, te, Cica, csak üzenj be, S érted kiugrom…” örökbecsű operettsláger jutott eszembe, az
viszont deklaráltan „könnyű műfaj”! …No, miután kellően ellágyultál, némi bizonytalan eredetmeghatározás következik:
az üzenet egy távoli és (lehetőleg) elég nagy országból jött: – hogy nehezebb legyen felkutatni a konkrét forrást. Valaki
olyan indította, aki az Egyház szemében is tekintélynek mondható – na, de maga a személy itt már gyakorlatilag lekövethetetlen. Ja, és ne feledjem: szerencsét hoz, amit szeretettel lehet elérni. Most jön a „feladat”: 4 napon belül küld
tovább minél több „rászoruló” embernek, különben… és itt következnek a pozitív és negatív lehetőségek. Számomra
mindig elgondolkodtató, hogy a „lelki tekintélynek” mi köze a lottónyereményhez, egy új autóhoz, lakáshoz… nem is
beszélve egy új házasságról!! Természetesen mindez ellenőrizhetetlen forrásokból és adatokból. Aztán jönnek a
büntetések, ha nem küldöd tovább – főleg, ha nem hiszel benne! Engem leginkább annak az úriembernek az esete ragadott
meg, aki nem hitt a lánclevél ígéreteinek, nem küldte tovább és… mit gondoltok, mi történt? – Letartóztatta az
adóhatóság! Hát… nem vagyunk oda az állami szervekért, de azért el tudom képzelni, hogy ennek az akciónak volt némi,
„nem mágikus jellegű” előzménye is – bár ahogy egyesek a pénzt eltüntetik, az felér egy csodával!... És mindez a katymaz
becsomagolva a szeretet fogalmába, ami mindent elér… Internetező testvéreim, gondolkodjunk!! – Vagy ilyen rossz
véleményünk lenne a szeretetről?!
A Szent Antal-lánclevél mai változatai, az ún. „hoax”-ok, az interneten keringenek, nem kevés fennakadást és
bosszúságot okozva azoknak, akik a technika eme vívmányát valami hasznosabbra szeretnék fordítani. Állításaik általában
hamisak vagy részigazságok – mind a tárgyiakban, mind a lelkiekben! Ezekkel bizonyítottan segíteni még nem sikerült,
viszont komoly technikai fennakadást és tekintélyrombolást, lelki zűrzavart előidézni igen, úgyhogy nagyon gondoljuk
meg, mit továbbítunk! Isten akar nekünk jót adni, és adja is – leginkább természetes úton, hiszen a természetet is Ő
alkotta.
A bibliatudósok kifejezésével élve „Isten szerelmeslevele” a Szentírás. Nekünk, hívő keresztényeknek/keresztyéneknek pedig életté kell ezt váltanunk – tehát nekünk magunknak kell Isten szerelmeslevelévé válnunk. Ezt pedig általában
nem internetezéssel, jókívánságok és kellemes hangulatú versecskék-vetítések küldözgetésével lehet elérni, hanem a két
kezünkkel kéne tenni valamit – a másikért.
Ezért mi most lecsukjuk a laptopot és megyünk, megpróbáljuk… ☺
Bánfalvi Bella, Tóth Marianna
Forrás:
Kovács Gábor: Mágia és hit, Budapest, Szent István Társulat, 2006 – http://hagiosz.net/?q=node/514 –
Zimányi Magdolna: Lánclevelek, megtévesztések, hamis riadók, egy szóval: „hoax” levelek –
http://wwworld.kfki.hu/cnc/email/hoax.html
Ajánlott olvasmány még:
http://tiszta-szivvel.blogspot.hu/2009/10/abszurd-folytatas.html – http://hagiosz.net/?q=kisfigyelmeztetes –
http://www.karizmatikus.hu/hitvedelem/megkueloenboeztetes/202-fenylanc-a-szzanya-suergs-kerese
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Kereszténynek lenni annyit jelent, mint cselekedni !

10 éves a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének Taksonyi Csoportja
Egy társadalmi szervezet esetében a kerek évfordulók általában számvetésre késztetik az emlékezőket: mi történt az elmúlt
időszakban, mennyiben sikerült megvalósítani a megalakuláskor kitűzött célokat? Lényegében ezekre a kérdésekre
keresem a választ, amikor áttekintem az éppen 10 évvel ezelőtt megalakult KÉSZ Csoportunk krónikáját, mérlegre teszem
tevékenységét, a végzett munkát és az elért eredményeket. Alapítói szándékunk az volt, hogy összefogjuk a helyi keresztény konzervatív értékrendű polgárokat és közéleti munkálkodásra sarkaljuk őket Taksonyért.
Tagtársaimmal az induláskor jól tudtuk: nem egy semmire nem kötelező egyletnek, klubnak a helyi csoportját szervezzük.
Ellenkezőleg, a KÉSZ tagjainak sorába tartozni napi tanúságtételt kíván, Jézus missziós parancsának a végrehajtását, a
közjó szolgálatát. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos szervezete ekkor már hazánk legnagyobb keresztény civil szervezete volt, mely egyesületi formában 84 helyi csoporttal, mintegy 6000 fős tagsággal működött és működik
azóta is. 1989-ben alapította Csanád Béla professzor, a Hittudományi Akadémia tanára. Halála után, 1996-ban az
egyesület Dr. Osztie Zoltán atyát választotta elnökévé. A szervezet fő ars poetica-ja az evangelizáció, melyhez igen tág
keretet biztosít, amit az egyes csoportok a maguk helyi adottságainak megfelelően tölthetnek meg tartalommal.
Taksonyi Csoportunk ebben a környezetben bontott szárnyat és kezdte meg közösségformáló munkáját. Havonta előadásokat szerveztünk, melyekre neves közéleti személyiségeket, politikusokat, művészeket, tudósokat hívtunk előadónak,
ezzel egyengetve a keresztény konzervatív értékek térnyerését. Kezünk nyomán Taksony új arculatot kapott: Isten hozta
Taksonyban-táblák köszöntik az idelátogatókat, felépítettük a templomkertet az emlékhelyekkel és a Közösségi házzal,
megálmodtuk, majd az Önkormányzattal létrehoztuk a Főteret, megjelentettük Taksony község történetét egy gyönyörű
könyv formájában, melyből eddig közel 1700 példány kelt el. Az idei évben a Német Kisebbségi Önkormányzattal
karöltve emlékművet állítottunk a taksonyi svábok 300 évvel ezelőtti betelepülése alkalmából. Mindezekre a munkákra
méltán lehetünk büszkék, mert évtizedek múltán is Taksony színfoltjai lesznek.
Különösen öröm számunkra, hogy egy sor új hagyomány alapjait is sikerült leraknunk. Ilyen az ’56-os megemlékezés
Taksony intézményeivel és a lakosokkal, valamint ilyen a kommunizmus áldozatainak emléknapja. Ezen a napon – mely
templomunk Búcsú napjának szombatja – a malenkij robotra elhurcolt és kitelepített taksonyiakra emlékezünk. Természetesen nem valamifajta bosszúvágy vezérel bennünket, amikor ezen az évfordulón néven nevezzük a bűnt. Nem. Szemünk
előtt szüleink, nagyszüleink szenvedése lebeg, kiknek egyetlen hibát tudtak felróni, német származásukat. A kommunizmus már elhunyt áldozatainak emléke és a köztünk élő kárvallottak igazság iránti vágya sarkall minket az emlékezet
ébrentartására. A közös akarat, hogy a kommunizmus bűnei soha ne ismétlődhessenek újra. Meg persze azt is tudjuk,
ahhoz, hogy élni tudjunk a jelenben, hogy tervezhessük a jövőt, pontosan kell ismernünk
múltunkat.
A mögöttünk hagyott évszázad népgyilkos rendszerei a fasizmus és a kommunizmus, mely ártatlan emberek millióit hurcolta táborokba, kínozta meg, gyilkolta le, még mindig nem azonos megítélés alá esik. Nemzeti szocializmus és
nemzetközi szocializmus csak színében más – gondolhatnánk.

Alapító tagok:
Wágnerné Bartha Zsuzsanna
alpolgármester
Hufnagel Béla Attila, elnök
Szalai János, titkár
Györke Erzsébet, pénztárnok
Láng András, plébános
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Egyetemes európai mércével mérve semmi különbség nem mutatkozik a kettő között…vagy mégis?
Ahogy a fasizmus megítélésében nagyon helyesen zéró tolerancia érvényesül, úgy a kommunista bűnök esetében az
engedékenység. Pergessük csak vissza Magyarország elmúlt 2 évtizedét! 1994-ben egykori ÁVH-s karhatalmista alakíthatott kormányt, miközben volt cenzornő oktat a parlamentben demokráciát. Néhány év múlva III/II-es szigorúan titkos
tiszt miniszteri, majd miniszterelnöki tisztséget vállalhat, a KISZ vezető utóda pedig már rendőrséggel lövet a békés
tüntetőkre gumi lövedékkel. Szomorúan láttuk, hogy mindez nem érte el az Európai Unió ingerküszöbét.
Nem úgy a mai Magyarország kiállása a keresztény értékek mellett, mely viszont eszelős gyűlöletet váltott ki a pénzvilág
és az unió döntéshozóiból. Az, hogy a jelenlegi kormány olyan értékek mellé állt, melyet ma sokan inkább lerombolni
szeretnének, hogy alkotmányát a Himnusszal és Isten nevével kezdi, hogy védelmébe veszi a házasság intézményét, mely
számunkra egy férfi és egy nő szeretetközössége, hogy védi a családokat – mindez megbocsájthatatlan bizonyos köröknek.
Az unió agonizál, nem csoda, hogy számtalan társadalmi gond feszíti, mint ahogy az sem, hogy gazdaságilag is lemarad
más földrészektől. Amit ma fel tud mutatni, az jószerivel a szélsőséges szabatosság kötelezővé tétele. Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarországnak szűk a mozgástere, mert a média és a pénzvilág vezetői nem hagynak
minket felemelkedni. Ismerjük a helyzetünket, az igazságtalanságot, mely az egekig kiált. Olyan kijózanító leckét kaptunk, melyet nem árt nem elfelejteni. Mi katolikusok, keresztények azonban azt is tudjuk, hogy az Úristen velünk van, ez
igenis Mária országa, és Mária sosem hagyja el örökül fogadott nemzetét.
Ezzel a fenti gondolatmenettel el is értünk a harmadik területre, ahol a KÉSZ markánsan jelen van, véleményt formál és
tagságát is aktív részvételre buzdítja, ez pedig a közélet. Noha a KÉSZ pártok felett álló társadalmi szervezet, természetesen a jelenlegi politikai vezetést szellemében magáénak érzi és eredményeire is büszke. Mint ahogyan Magyarország
miniszterelnöke is megköszönte a KÉSZ VIII. Kongresszusán az Országház Felsőházi termében azt az óriási munkát,
melyet Szövetségünk hozzátett a kétharmados
győzelemhez.
Ahogy azt Zoltán atya országos elnökünk
rendre hangsúlyozza, a KÉSZ nagy családja a
helyi csoportokban él: a Szövetség elismertségéhez, tekintélyéhez, kell a helyi csoportok
lokális megbecsültsége, elkötelezettsége.
A Taksonyi Csoport ennek szellemében igyekezett az elmúlt 10 évben munkálkodni. Ennek megkoronázásaként értékeljük azt a
köszönő Oklevelet, melyet az idei közösségi
napon Kreisz László polgármester úrtól vehettünk át évtizedes Taksonyért végzett munkánkért. Köszönjük a méltatást Taksony Nagyközség Önkormányzatának és minden támogatónknak. Magam hálásan köszönöm minden
munkatársam, tagtársam áldozatos munkáját!
Végezetül az eseményekben gazdag 10 év után sem feledhetjük, hogy keresztény mivoltunk cselekvésre tanít: arra, hogy
még jobb gazdái legyünk a ránk bízott értékeknek, jól gazdálkodjunk talentumainkkal, a Teremtő ajándékaival.
Így Legyen!
Hufnagel Béla Attila
elnök, KÉSZ Taksonyi Csoport

***
AZ ÉV ÁLLANDÓ PROGRAMJAI 2014-BEN
GYERMEKSZENTMISE
Minden hónap első vasárnapján a Rákóczi-ligeten délután 4 órakor
Minden hónap harmadik vasárnapján Taksonyban délután 4 órakor
SZENTMISE A KÁLVÁRIA KÁPOLNÁBAN
Márciustól minden hónap második vasárnapján délután 4 órakor
GÖRÖG KATOLIKUS LITURGIA (szentmise)
Minden hónap utolsó vasárnapján délután 4 órakor a Rákóczi-ligeten
BIBLIAÓRA
Minden második szerdán este 6 órakor a Dunaharaszti Főplébánián
FELNŐTT HITTAN
Minden második szerdán váltakozva a Bibliaórával
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JUBILÁNS HÁZASPÁROK HÁLAADÓ SZENTMISÉI
Dunaharasztiban november 17-én
Taksonyban november 24-én

58

2013. Karácsonya

Krisztus fénye

A Mikulás látogatása a haraszti nagytemplomban,
és adventi készülődés a taksonyi plébánián.

2
0
1
3
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„Szerető jó Atyánk, országod köztünk jöjjön el, szent templomod szívünkben építsd fel!”
Kedves Testvérek!
Szerencsére a Rákóczi-ligeti egyházközség tagjainak
szívében már régen újjáépült a második világháborúban
felrobbantott templom, és most jött el az az időszak, hogy
talán a valóságban is felépíthetjük Isten házát. Tudjuk, nem
vagyunk egyedül, mindannyian érezzük, a Szentlélek dolgozik, és lépésről lépésre viszi előre a templomépítés ügyét.
Ha alábbhagy a lelkesedésünk, a csendből szól: tovább,
tovább! Eddig meghallottuk a buzdítást, időről időre összegyűlünk, hogy egy kicsivel mindig közelebb jussunk közös
álmunk megvalósításához.
Hol tartunk 2013 decemberében? Jelenleg a telek
átminősítésére várunk. A dunaharaszti képviselő-testület már
szavazott a kérdésről, részükről nincs akadálya az át-minősítésnek. A végső szót a járási építésügyi hatóság mondja ki,
bízunk benne, számunkra pozitív döntés születik.
Az egyházközség tulajdonában lévő két telket még nem sikerült értékesíteni, úgy tűnik, az alvó ingatlanpiac hatása
ide is begyűrűzik. Persze nem tettünk le az ingatlanok eladásáról, sőt, az építkezés megkezdéséhez mindenképpen szükség
lenne az innen befolyó pénzre, mint induló tőkére. A beruházás költségvetése szintén körvonalazódik, az már most látszik,
hogy 100 millió forint alatt ma nem lehet templomot építeni. Keressük a pályázati lehetőségeket, állami/önkormányzati,
illetve egyházmegyei pénzügyi forrásokban gondolkodunk. Változatlanul élvezzük Szalai László dunaharaszti polgármester és Beer Miklós váci megyéspüspök támogatását, ami nagyon biztató a jövőre nézve.
Már kaptunk árajánlatot a templomablakok kivitelezésére, és a szentély tervezése is jól áll, jelenleg finomítjuk a
tervező elképzeléseit.
A közeljövőben szeretnénk találkozni református testvéreinkkel, akik serényen dolgoznak az új templomuk építésén.
Valamint Zalán atyával is tervezünk egy találkozót, aki a kókai templomfelújítás során rengeteg tapasztalatot szerzett, és
biztosak vagyunk benne, hogy ötletei, javaslatai nekünk is újabb lendületet adnak.
De mindenekelőtt Téged kérünk, Istenünk, hogy ne csüggedjünk, ha nehézségekbe ütközünk. Adj erőt és kitartást a
további munkánkhoz. S hitet, hogy belátható időn belül új templomodban imádhatunk Téged! Ámen.
Dékány Zsolt

A s z i g e t s z e n t m i k l ó s i S z e n t M i k l ó s Te m p l o m V. K ó r u s t a l á l k o z ó j a
A kórustalálkozón
közreműködött énekkarok:
Szent Cecília Kórus (Budakeszi),
Szent Cecília kórus – a képen,
és Liget kórus (Dunaharaszti),
Szent Erzsébet Kórus,
Máté János református énekkar és
baptista gyülekezet kórusa
(Szigetszentmiklós),
református egyház és római
katolikus templom kórusai,
valamint a Bel Canto kamarakórus
(Halásztelek)
A találkozó programja után az este
6 órakor kezdődő szentmisén a
zenei szolgálatot az énekkarok
közösen látták el.
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ADVENTI ZENEI ÁHÍTAT

Közreműködtek:
Last Minute Gospel Kórus, Tököl
Dunaharaszti Szent Cecília kórus
Haraster Dorfmusik
Dunaharaszti Bogár-klub
Szent István énekkar
Liget Kórus
Német Nemzetiségi Kórus
A koncert december 8-án volt
a dunaharaszti Szent István plébániatemplomban,
rendezte Fazekas Tamás kántor.
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Dunaharasztiban és Taksonyban

Közreműködtek:
Érces Norbert
Fazekas Tamás
Hungaro Art Zeneiskola
fúvós együttese és tanítványai:
Keresztes Csenge, Hasznos Mercédesz,
Kreisz Janka, Kreisz Cecília,
Huj Péter, Fekete Bálint
Kassai Zoltán
Proksa Zoltán
Révész Rita
Szent Anna Kórus
Taksonyi Vegyes Dalkör
Vízkeleti Harmónia Énekegyüttes
A koncert december 15-én, a taksonyi Szent Anna
templomban volt megrendezve, házigazdája
a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat volt.
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: ÖREG FIÚ, DECEMBER
Azokban a gyermeki esztendőkben, amikor a való világot
már nemcsak megismertem, hanem kezdettem is abban
magamnak rendet csinálni, azt gondoltam, hogy az
esztendő egy öreg ember. Halhatatlan öreg ember, akinek
van tizenkét fia. S a tize nkét fiú közül a legidősebb
December.
Hát azóta már sok naptárba belenéztem, de a hónapokat
most is úgy tekintem, mint az esztendő fiait. Természetesen
a múló idők alatt, s velem együtt, megnőttek ezek a fiúk is,
sőt nem is fiú már December, hanem ember.
Bölcs ember.
Ha van is manapság bölcs ember, elegendő nincs. Pedig
ilyen háborgó világban is, mint a mai, a sok is kevés volna
ebből. Nem csoda hát, hogy oly türelmetlenül és jó
reménységgel vártam Decembert az idén. Gondosan gyűjtöttem, és gyöngéden melengettem minden hírt, ami az
érkezéséről szólott. De amikor megtudtam, hogy nem a hét
első napján, hanem csak csütörtökön érkezik, akkor egy
kicsit elgondolkoztam. Nem lehetetlen, így tűnődtem magamban, hogy ez az öreg és bölcs December is megváltozott az idővel. Talán még novemberben tagja lett
valami társaságnak, melynek az emberei csak csütörtökön
léphetnek porondra. Vagy egészen új rendet akar: olyan
rendet, melynek a szabályai szerint, a legaprólékosabb pontossággal, most már csütörtökön fog kezdődni a hét, a
hónap, minden nagyobb esemény s talán a nagy világban a
korszakos fordulat is!
De hát csak olyan volt ez a gondolatom, mint a röppenő
madár.
Jött és elment.
Aztán ismét munkában és bizakodásban, vagyis a megszokott mederben múltak a napok; majd elkövetkezett a szerda
is.
Vagyis November utolsó napja.
Nagy várakozásban és jó egészségben voltam, amikor reám
szállott azon a napon az este. Így aztán könnyűszerrel
tudtam gondoskodni arról, hogy kellemes meleg legyen a
szobában, s más egyebet is, ami vendégnek csak jó lehet
ilyen téli időben, azt is mind előkészítettem. Így vártam
Decembert, aki a szelek és a csillagok menetrendje szerint,
éjfél után egy másodperccel meg is érkezett. Ahogy
megpillantottam őt, bizony úgy tűnt nekem, mintha sápadt
és törődött lett volna. S talán mogorva is egy kicsit.
Hirtelen nem tudtam de nem is tudhattam, hogy mi az oka
megviselt állapotának; valami betegség-e vajon, vagy
váratlan csalódás, amit a mindenség útjain szerzett esetleg.
No mindegy, gondoltam magamban, s oly kedvesen
köszöntöttem és olyan örömmel, mintha rajta is csupa derűt
és bizakodást láttam volna. Leültettem közel a kályhához, s
ami jó falat és üdítő ital volt a házamnál, azt mind
odahordtam neki. Jónéven is vette ezt a figyelmet, mert a
vonásai hamarosan és láthatólag enyhülni kezdtek, s a
szemében a fény is nemsokára rokon lett a csillagok
fényével.
– Miképpen szólíthatom? - kérdeztem tőle.
Meglepődve nézett reám December, mintha nem értette
volna az én nyájas és tiszteletadó kérdésemet; vagy még
inkább, mintha tudatlanságot gyanított volna szavam
mögött.
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– December vagyok! – mondta.
– Ó, azt én tudom – feleltem neki –, hiszen nem most
találkozunk először. Sőt a tavaly is, pontosan ebben az
órában, volt egymáshoz szerencsénk, de mi több, még
harmincegy felejthetetlen napot is töltöttünk akkor együtt.
Azóta ugyan sok minden történt a földön, s bizony itt
nálunk is, de kedves és huzamos együttlétünket nem
felejtettem el.
– Én is emlékszem – mondta December. Sőt tudok egyebet
is, úgyszólván mindent tudok, mert azóta találkoztam már
mind a tizenegy öcsémmel, s azok apróra elbeszéltek nekem mindent. Csak éppen egyet nem tudok. Nevezetesen
azt, hogy az én megszólításom dolgában miért volt bizonytalanságban az imént?
No, gondoltam magamban, erre nem lesz könnyű a válasz.
Mit tegyek, hogy szíves házigazdának és példás embernek
egyaránt jó legyek? Soroljam el mindazt, aminek bokros
szele felröppentette számról ama tapintatos kérdést? Kérdezzem meg, példának okáért, hogy egy esztendő leforgása
alatt nem változott-e meg, esetleg gyökeresen? Érdeklődjem aziránt, hogy hideg helyett vajon nem meleggel
foglalkozik-e? Vagy kérdezzem meg talán, hogy ők,
tizenkét testvérek, maguk között is, nem szólítják-e
időszak-társnak egymást?
Hát nem magyarázkodtam, hanem bízva érett eszében,
mely félszavakból is ért, egyszerű módon megkérdeztem:
– Szólíthatom-e úrnak, December úrnak?
S jól tettem, hogy kacskaringó nélkül szóltam, mert
December nevetni kezdett; majd bölcs derűvel mondta
nekem:
– Hát barátom, se úrnak ne szólítson engem, se más
címmel ne tiszteljen engem, mert egy esztendőn keresztül
velem semmi változás nem esett. Egyszerűen December
vagyok most is, mint tavaly s mint a megelőző években is,
véges végig visszafelé, amióta csak vagyok. A felfogásom
nem módosult, s megtartottam a régi szokásaimat is. Hideg
a természetem, de a becsületből nem engedek, s a szívem
forrón dobog a karácsonyi örömben. Szeretek havazni, s
minden lehetőt elkövetek, hogy éjjelenként a csillagok
ragyogni tudjanak. A kedvem fénylik néha, s máskor elborulok, de eme váltogató hullámzás mögött mindig egyforma és változatlan vagyok. S az is maradok örökké. S így
van ez rendjén, tessék elhinni. Mert aki igaz ok nélkül
megváltoztatja magát, az végül a napokkal és az
éjszakával, az órával és a perccel együtt fog változni. Így
jön aztán a rend helyébe a rendetlenség, amikor senki sem
tudja, hogy valójában hol van az ő helye, és mi legyen a
dolga.
– Némi igazság van a dologban – jegyeztem meg.
– Némi?! – folytatta December. – Merőben igaz, mert
hiszen az értelem mellett erre tanít a tapasztalat is, amiből
szereztem már éppen eleget. És a példa, kedves barátom!
Az is erre tanít, ama számtalan példa, amelyek közül most
csak egyet akarok említeni. Mégpedig azt az egyet, amelyet
a mi családunk mutat. Ugyanis, amint tetszik tudni, mi
tizenketten vagyunk testvérek, de valahányan más-más
természetűek vagyunk. Ennek folytán mi okosan és
megértéssel úgy osztottuk be egymás között a munkát,
hogy közülünk mindegyik azt végezhesse, amit a termé-

2013. Karácsonya
szete szerint ezen a földön legjobban végezni tud. Január
öcsémnek, például, marasztalni kell a havat, vagy mindenképpen szerezni a felhőkből, ha nincs. Februárnak meg kell
törnie a jeget, és reményt sejtetni a világgal. Aztán Március
felébreszti a földet, és rábeszéli a napot, hogy a reménység
ígéretet fényes diadalra vigye. Április megküzd a
mulandósággal, mint egy szeles és vad kölyök. Május már
a győzelmet hirdeti, és annak tiszta mámorában a szíveket
szerelemre összeszerzi. Utána Június harsány kedvében
elöl jár, amikor a föld minden lényei énekelnek. Július
aztán áldásba borítja az országok földjét; Augusztus pedig
busásan fizet annak, aki dolgozik. Szeptember iskolába
küldi a gyermekeket, a fákat pedig és a növényeket bölcs
megnyugvásra tanítja. Október megcsinálja a szüretet,
hogy bánatban és örömben egyaránt kéznél legyen a bor.
November pedig meggyászolja a bajba jutott világot,
melyet én már csak mesével tudok hitben megtartani, de én
megtartom őt a hitben, egészen addig a napig, amíg eljön a
Messiás a földre.
Meghatottan néztem Decemberre.
– Nagy szerencsének mondható – szóltam megnyugvással
–, hogy legalább az Esztendő fiai így gondolkoznak.
– Szerencse bizony – hagyta helyben December. – Talán az
emberiség legnagyobb szerencséje. De a sors őrizze is meg
az embereket attól, hogy az Esztendő fiai között is
felboruljon a rend, és kitörjön a testvéri háborúság! Az ég
óvja meg a világot attól, hogy például Január öcsém,
irigységből és hatalomvágyból, Július helyére törjön. Mert
ez az egyetlen törvényszegés is pusztává tenné a földet!
Eme rettentő villantásra úgy megborzadtam, hogy így
kiáltottam fel:
– Még a gondolat is borzasztó, December úr!
– Úr?!
– Ó, bocsánat! - mondtam.
Bölcsen és nagy jósággal meg is bocsátotta bántó elszólásomat December, mert mosolyogva folytatta:
– De hát arról szó sincs, hogy Január, vagy bármelyik
másik öcsém változtatna a természetén. Mi nem kelünk fel
a természeti törvények ellen. Június nem akar jéggel
uralkodni, s nekem sem jut oly hiú gondolat eszembe, hogy
kivirágoztassam a fákat. Egyedül arra törekszem, hogy
legyen tisztességes hideg. A lehetőség szerint befödöm
hóval a vetéseket és a vizeket jéggel. Pilinkéztetem a
hópelyheket, hogy a szemek s főleg a gyermekek gyönyörködjenek bennök. Mert bizony én is sokat gyönyörködöm a gyermekekben, miközben ott is csúszkálni
vágyakoznak, ahol nem lehet, s miközben játszanak az én
csillogó havammal, és bolondos jókedvvel keringenek a
jégen. Ha csak tudom, a férfiaknak is megízesítem a
munkájukat, mit a jó meleg szobákban és a hivatalokban
végeznek. A lányoknak mulatságot szerzek, a fiuk
tudományát pedig gyarapítom. A kedves öregeknek meggyújtom a tüzet, hogy annak a melegénél a hosszú életben
reménykedjenek, és a lángjánál az elmúlt szép időkre
emlékezzenek. A szép asszonyokra felsegítem a puha
bundát, és megcsípem a fülük cimpáját.
– Meg-e? – kérdeztem mosolyogva.
Erre csak bölcsen kacsintott December, s változás nélkül
folytatta:
– Szóval hát mindenkinek kiosztom a hideg igazságait, és
különösen megdidergetem azt, aki békétlen dologban járja
az utakat. A városokban felvirágoztatom a színházakat, s a
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falvakban is az éneket és a táncot, adván azonban elegendő
pihenést is a föld munkásainak. A fákat fehérbe gyöngyözöm, a madaraknak búvóhelyeket ajánlok, a medve
álmait mézzel békenem, és a nyári bűnök miatt éheztetem a
farkasokat. Néha ropogósra készítem a havat, s máskor
megpuhítom, hogy ne unja magát. S amit legjobban
szeretek, mesét mondok az embereknek, de azok között is
legfőképpen a gyermekeknek és a szegényeknek.
Hát bizony, gondoltam magamban, ezek szerint van dolga
elég ennek a szegény öreg Decembernek! Pedig a disznóölést még nem is mondta; sem az ártatlan csemetefenyőkről
nem emlékezett meg, akiket levágnak karácsony előtt. De
hát nem akartam ezekről szólani, hogy a gondjait ne
szaporítsam még én is. Inkább a mese dolgában tettem fel
egy kérdést, szólván:
– Meghat engemet, hogy leginkább mesét mondani szeret.
– Hát igen – tűnődött el December. – Legjobban szeretek
mesét mondani, mert abban az igazság mindig él.
Valahogy úgy mondta ezt, mintha már ő is belenyugodott
volna abba, hogy az igazság valóban csak a mesében élhet.
Szép dolog ugyan a bölcsesség, gondoltam magamban, de
azért annak is határt kell szabni! S ez már, ez a hiedelem a
határon túl van! Mert nem lehetséges, hogy az igazság
hontalan legyen, s csak egyedül a mesében találjon menedéket!
– Csak a mesében lenne igazság?! – kérdeztem.
– Ott biztosan – felelte December.
– Hát akkor – folytattam békétlenül – mi csak haszontalankodunk, amikor küszködünk az igazságért?! Nem volnae akkor jobb, ha mi magunk is mesébe bújnánk, ahol legalább együtt lehetnénk az óhajtott igazsággal?!
Erre jóságosan nézett reám December, és azt mondta nekem:
– Kedves barátom, vannak emberek, akiknek olyan az
élete, mint a mese. Kevesen vannak ugyan ilyenek, de az
örök igazság ezek miatt könyörületes az emberi nemhez.
S ahogy ezt kimondta, mindjárt készülődni is kezdett.
– Hát most elmegyek – mondta –, mert sok a dolgom.
Havazni kell, s a szent Borbála ágyúját szorgosan
megpucolni; aztán elkészíteni az utat a Mikulás barátom
számára, és részt venni a Szűz örömében, a fogantatás
boldog napján. S így tovább, napról napra, egyik gondról a
másikra.
– Mindenki hálás lesz! – mondtam tiszta szívvel.
Erre December elnevette magát, majd szomorú mosollyal
legyintett, mondván:
– Különösen Szilveszter!
Nagyon látszott az arcán és hát a hangjából is érezni
lehetett, hogy bizony nincs valami jó véleménnyel Szilveszter felől.
– Nem hinném – mondtam neki –, hogy Decemberségedet
Szilveszter ne szeretné.
– Szeret, de eltemet! – felelte December.
Egyebet én sem tudtam erre mondani, csak azt, hogy hát
ilyen az élet. S nem tudott December sem ennek ellene
mondani semmit, hanem csak bölcsen bólogatott. Aztán
elment az Esztendő öreg fia, hogy szorgosan téli munkához
lásson.
Mindenekelőtt rengeteg hópelyhet kellett csinálnia, mert
November a készletből már elég sokat elfogyasztott.
(Igazítás a világon 1936-1944)
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AZ IGAZI ORSZÁG
Szállj ki, lelkem, keresd meg hazámat!
Oly hazáról álmodtam én hajdan,
mely nem ismer se kardot, se vámot
s mint maga a lélek, oszthatatlan.
Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat,
mely nem szorul fegyverre, se vértre,
mert nem holt rög, hanem élő lélek.
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