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Könyörgök is azért, hogy 

szeretetetek egyre jobban 

gyarapodjon a helyes 

ismeretekben és a teljes 

tapasztalatban, hogy el 

tudjátok dönteni, mi a 

helyes. Akkor tiszták és 

feddhetetlenek lesztek 

Krisztus napjára, s 

bővelkedni fogtok az  

   igaz élet gyümölcsében, 

amelyet Jézus Krisztus 

szerzett, Isten dicsősé-

gére és tiszteletére.     

                        Fil 1,9-11 
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Szent Jolán, Szent Kinga, Szent Hedvig 

Három magyar szent asszonyt is ünneplünk ezekben a 
hónapokban: Árpádházi Boldog Jolánt, Szent Kingát – 
Szent Margit testvéreit – és Szent Hedviget. Mindhárman 
nagyszerű példaképei az Isten iránti szeretetnek, az 
imádságos életnek, az odaadó feleségnek, a betegek és 
szegények gondozóinak. Kövessük példájukat! 

Czifra Lászlóné 

Harsányi Lajos:  

                  A hűség dícsérete 
 

Ha fölmegyek a mennybe, 
Hol minden röpke, könnyed, 
Kezembe ád az Isten 
Egy roppant képeskönyvet. 
 
Mohón forgatni kezdem, 
Szemem köve kigyullad, 
Képekben látom benn a 
Jelent, jövőt s a múltat. 
  

Legtündöklőbben áll benn 
A szent apostol: János, 
Bíborban és aranyban, 
Keretje is virágos. 
 
– Mért ő a legszebb? – kérdem. 
S az Úr – simítva orcám – 
Azt mondja: – Mivel ő volt 
Halálomig hű hozzám. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Május 1. Munkás Szent József 
4. Húsvét 3. vasárnapja 

11. Húsvét 4. vasárnapja 
18. Húsvét 5. vasárnapja 
25. Húsvét 6. vasárnapja 
29. Áldozócsütörtök 

Június 1. Urunk mennybemenetele 
8. Pünkösdvasárnap 
9. Pünkösdhétfő 

15. Szentháromság vasárnapja, Boldog Jolán 
22. Évközi 12. vasárnap, Úrnapja 
27. Jézus szívének ünnepe, Szent László király 
29. Évközi 13. vasárnap,  

Szent Péter és Pál apostolok 
Július 2. Sarlós Boldogasszony 

6. Évközi 14. vasárnap 
11. Szent Benedek, Európa védőszentje 
13. Évközi 15. vasárnap 
16. Kármelhegyi Boldogasszony 
18. Szent Hedvig 
20. Évközi 16. vasárnap 
24. Szent Kinga 
26. Szent Joakim, Szent Anna 
27. Évközi 17. vasárnap 
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SSzzeenntteekk  kkrróónniikkáájjaa  

BBOOLLDDOOGG  NNOOTTKKEERR    
bbeennccééss  sszzeerrzzeetteess  
  

EEmm lléékknnaapp jjaa   --   áápp rr ii ll ii ss   66 .. 

 
Notker Jonschwilben született, a mai Svájc területén, Thurgau 
tartományban 840 körül. Nemesi család sarjaként látott napvilágot. 
A fiú már öt-hat évesen bekerült a Sankt Galleni bencés apátságba, 
ahol a kolostori iskolában Isten szolgálatára nevelték, és meg-
ismerkedett a klasszikus nyelvekkel, a művészi írásmóddal, iroda-
lommal, himnuszénekléssel és nyelvtannal, mindezeket a klasszikus 
és keresztény költők, különösen Vergilius és Prudentius műveinek 
tanulmányozásával. Gyakran imádkozták a latin zsoltárokat, és azok 
eleven lüktetése, valamint az oktatott verstani ismeretek nyomán 
bontakozott ki később Notker 
bőséges és virtuóz módon gya-
korolt himnuszköltészete.  

Érdekes megemlíteni, hogy a fiú 
beszédhibával született, így magát Balbulus, hebegő melléknévvel illeti, élete és 
alkotásai fényében azonban kortársai a Szentlélek edénye, a hálás utókor pedig a 
költő megkülönböztető nevet adományozta neki.  

Notker olyan időszakban élt, amikor Európa népei politikai, és az ezzel járó 
kulturális hanyatlást éltek meg. Nagy Károly műve, vagyis a keresztény nyugat 
népeinek egyesítése a római hagyomány és a keresztény hit jegyében, egy jól 
szervezett állam keretében, a császár halálával széttöredezett. Az a nagyszabású 
fáradozás a művelődés érdekében, amit karoling reneszánsznak szoktunk ne-
vezni, kihunyt.  

Az ifjú Notker, elsajátítván a klasszikus tudományokat, gyakran tett utazásokat 
kolostori ügyekben. Okmányokat írt a kolostor számára, és könyvtárosként is 
működött. Ugyanakkor élen járt a buzgóságban, gyakran töltötte a reggelig tartó 
órákat közös munkával és elmélkedéssel. Notker a költészetben alkotott halha-
tatlant, ugyanakkor rendkívül sokszínű más műveket is hagyott ránk. Újraírta a 
kolostor alapítójának, Szent Gallusnak az életét, és megalkotta a Formulák 
könyvét, mely különféle levelek, megnyilatkozások, verslevelek, tanító levelek, 
hivatalos iratok értékes gyűjteménye. Szent Ado, vienne-i érsek, illetve 
Hrabanus Marius hasonló műve alapján összeállított egy rendkívül részletes 
Martyrologiumot. II. Kövér Károly király megbízására megírta Nagy Károly 
életrajzát, a Gesta Caroli Magni-t, nem szigorúan a történetírást véve alapul, 
hanem az elbeszélések nyomán. A műben a nagy uralkodóról misztikus képet 
rajzol Notker, különösen kiemelve Károlynak a szent dolgok és az Egyház iránti 
gondoskodását. Nagy Károly alakján keresztül rajzolja meg az ideális, humánus 
és keresztény, erényes uralkodó képét. Ugyanakkor nyilatkozik nézeteiről is a 
papi fejedelmek helyes vagy hamis magatartásáról, a bűnről és a vezeklésről, az 
ördögről és a csodáról, a császár és a püspökök kölcsönös viszonyáról, a humort 
sem nélkülözve.  

Notker halhatatlan műve a Liber hymnorumban összegyűjtött szekvenciái. 
Babits Mihály így ír ezekről Az európai irodalom története című művé-
ben: Ez a felelgető éneklésmód magával hozza a strófaszerkezetet. A 

misébe illesztett sequentiák régibb típusa, melyet Notker szentgalleni 

szerzetes alkotott meg, a görög karénekekre emlékeztet. A fül az 

egymásnak felelgető strófák zenei egyformaságát követelte, és a jámbor, 

dadogó, tanácstalan költők teljes buzgalommal igyekeztek legalább szó-

tagszámban egyenlőre mérni megfelelő soraikat. Notker maga, a boldog 

Notker - akinek mellékneve is Balbulus, azaz dadogó - szinte kétség-

 

A Dadogó Notker (830--912) 
    Pünkösdi szekvencia 
 
1. Szentlélek Isten, 
    Kegyelmeddel szállj le ránk. 
 
     2a. Tegye szívünket 
           Önnön magának 
           Hajlékává. 
 
     2b. Űzze el onnan 
           Szellem és lélek 
            Minden bűnét. 
 
3a. Ó kegyes Szentlélek, 
      Lelkünk napvilága te. 
 
3b. Söpörd el szívünkből 
      A hatalmas ködöket. 
 
      4a. Értelmes gondolatoknak 
            Szentséges szerelmese. 
 
       4b. Öntsed el érzékeinkbe 
             Olajodat kegyesen. 
 
5a. Minden gonoszság 
      Tisztogatója, 
      Szentlélek, 
 
5b. Tisztítsd meg bennünk 
      Szemét a belső 
      Embernek. 
 
      6a. Hogy megtisztulván, 
            Megláthassuk 
            Felséges Atyánkat. 
 
      6b. Kit senki más, csak 
            Tiszta szívű 
            Ember szeme láthat. 
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beesetten méricskélte naiv szótagjait. S mégis - ó, hit és jámborság 

csodája! - ezekből a szeszélyes hosszúságú mérték és ütem nélküli 

sorokból olykor a pásztorok és angyalok éneke csendül ki. Főleg 

ahol ama bethlehemi csengő is idézi és igézi - a rím!  

Notker himnuszait nyugati frank minták alapján alkotta meg s vitte 
formai és tartalmi szempontból egyaránt a legnagyobb tökéletességre. 
Hogy a liturgikus dallamok éneklését megkönnyítse, saját költésű 
szövegekkel látta el őket. Így folyton változó formájú, prózaritmusú 
művek keletkeztek, amelyeknek két-két, ugyanazon dallamra énekelt 
szakasza mindig megfelel egymásnak. Húsvét ünnepi szentmiséjében, 
amikor a Victimae paschali laudes kezdetű szekvenciát énekeljük, 
Húsvét tiszta áldozatját Notker szavaival áldjuk, és ilyen a Sancti 
spiritus assit nobis gratia kezdetű pünkösdi szekvenciája, amelyet Sík 
Sándor fordított le magyar nyelvre. Notker zseniális költő, és 
mélységesen jámbor férfi, aki határtalanul tiszteli Krisztust, Máriát és a 
szenteket. A sankt galleni történetíró, Ekkehard 50 szekvenciát tulaj-
donít Notkernak, és így dicséri: Törékeny a testben, de nem szellemben, 

dadog a nyelve, de nem értelemben, bátran hajtja az isteni hajót, edénye 

ő a Szentléleknek, nincs hozzá fogható.  

912. április 6-án halt meg, Sankt Gallenben. 1513-ban, II. Gyula pápa 
megbízása alapján avatta konstanzi Hugó püspök szentté. Védőszentje ő 
a zenészeknek és a dadogás ellen esdeklőknek.  

Koczka Tamásné 
 

 
7a. Te ihlettél prófétákat, 
      Hogy a Krisztus nagyságának, 
      Elzenghessék dicséretét. 
 
7b. Apostolok tüze lettél, 
      Hogy a Krisztus győzedelmét 
      A nagyvilágra szétvigyék. 
 
      8a. Mikor az Isten 
            Igéje által 
            Ég, föld, tenger 
            Gépezetét alkotá. 
 
      8b. Ölelni őket 
            Istenségeddel, 
            Ott lebegtél 
            Lélek, a vizek fölött. 
 
9a. Te hogy a lélek 
      Újjá szülessék. 
      Rá vizet ontasz. 
 
9b. Teszed az embert 
      Fuvallatoddal 
      Lelki emberré. 
 
      10a. Te a soknyelvű, 
              Sokszabású 
              Szétszórt világot 
              Egyesíted, mi Urunk. 
 
      10b. Bálványimádót 
              Visszahívsz az, 
              Igaz Istenhez, 
              Ó legelső Doktorunk. 
 
11a. Azért könyörgő imádságunkat 
        Hallgasd meg jóságosan 
        Kegyes Szentlélek. 
 
11b. Kegyelmed nélkül minden imádság 
        Hasztalan és méltatlan 
        Isten fülének. 
 
        12a. Te aki minden 
                Századok szentjeit 
                Általölelted 
                És sugallatoddal 
                Tanítottad, Lélek, 
 
        12b. Te ma a Krisztus 
                Apostolaira 
                Sohasem ismert 
                És sohasem hallott 
                Ajándékul szálltál, 
 
13. Dicsőségessé avattad 
      Ezt a napot. 

A Sancti spiritus assit nobis gratia kezdetű pünkösdi 

szekvencia eredeti kézirata, a dallam jelzésével 
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Hát ez csúcs!... és forrás? 
 

Berta László 
 

A II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium 
kezdetű liturgikus konstitúciója a szentmisére használja 
a „csúcs és forrás” (vö. SC 10) kifejezést, melyet én 
most az úrnapi körmenetre bátorkodom alkalmazni, 
annak apropóján, hogy egy hete ünnepeltük Krisztus 
Szent Testének és Vérének főünnepét ünnepi szent-
misével és a körmenettel, melyben a liturgia és a népi 
jámborság ötvöződik, hosszú évszázadokra létrehozva az 
„Eucharisztia iránti tisztelet központi magját” (A népi 
jámborság és liturgia direktóriuma no. 160). Érdemes 
azonban föltenni a kérdést, hogy ma minek a csúcspontja 
ez a körmenet és mi fakad belőle a magunk és mások 
számára. 

Kezdjük egy kis történelemmel. Az ünnep mai 
pontos neve tehát Krisztus Szent Testének és Vérének 
főünnepe, amelyet a római és néhány vele egyesült egy-
ház ünnepel a Szentháromság vasárnapját követő csütör-
tökön (vagy néhány országban, mint például nálunk is, 
az azt követő vasárnapon). 

Maga az ünnep középkori eredetű, a 13. századból 
származik. Létrejöttéhez két tényező járult hozzá. 
Egyrészt, ebben a korban tapasztalhatunk egy hangsúly-
eltolódást az Eucharisztiával kapcsolatban. Az érdek-
lődés már (és még) nem az Eucharisztia megünneplésére 
és nem is a szentáldozásban megtapasztalható Jézussal 
való egyesülésre irányult (nem is áldoztak akkoriban, 
csak jobb esetben évente egyszer, mert egyfajta kóros 
méltatlanság tudat uralkodott a népen), hanem a 
szentmise után is megmaradó jelenlétre és a szent színek 
szemlélésére. Az volt tehát a fontos, hogy lássák az 
Oltáriszentséget, nem pedig az, hogy magukhoz is 
vegyék, vagy aktívan bekapcsolódjanak a nép számára 
egyébként érthetetlenül folyó miseliturgiába. A Krisz-
tussal való találkozás tehát az Ő Szent Testének néze-
getését jelentette. Praktikus és érthető okokból az érdek-
lődés kizárólag a Szentostya felé irányult, mert könnyen 
láthatóvá lehetett tenni, ellentétben a kehelyben lévő és 
könnyebben meg is romló borral. (Habár az Egyház 
mindig is hitte, most is hiszi és hinni fogja, hogy 
mindkét szín alatt, együtt és külön-külön, a teljes 
Krisztus van valóságosan jelen az Oltáriszentségben.) 
Ezért vezették be egyébként pont ebben az időben, 1200 
körül, először Párizsban, az Úrfelmutatást, hogy a mise 
alatt lehessen látni a Szent Kenyeret. Ebből a korból 
maradt meg a misén való csengetés szokása, melynek 
célja az volt, hogy a mise alatt egyébként minden mással 
foglalkozó embereket figyelmeztesse, hogy most kell 
nézni, nehogy lemaradjanak az Úrral való találkozásról. 
Ugyanebből az okból alakultak ki aztán túlzásnak 
számító gyakorlatok is, melyeket a II. Vatikáni Zsinatot 
követő liturgikus reform kiigazított, mint például a 
„Szentséges misék” gyakorlata. Ez azt jelentette, hogy a 
szentmise egész tartamára kihelyezték az oltárszekrény 
tetején lévő trónusra az Oltáriszentséget egy úrmuta-

tóban, hogy akár egy órán keresztül is lehessen nézni 
azt/Őt, amit/Akit a pap csak a perc töredékéig mutat fel 
átváltoztatás után.  

A másik ok a 13. századra megjelenő egyházon be-
lüli eretnek tanítások, és az azokhoz kapcsolódó ún. 
Eucharisztikus viták (pl. Lanfrancus és Tours-i Beren-
garius, vagy Radbertus és Ratramnus vitája) jelensége. 
Ezekben Jézus Krisztus Oltáriszentségben való jelenlétét 
kérdőjelezték meg, mondván, hogy ezek csak egyszerű 
jelek, amik az utolsó vacsorára emlékeztetnek minket. 
Erre is válaszolt az Egyház ezzel az ünneppel, ami 
egyrészt világosan kifejezi és érzékelhetővé teszi az 
Egyház Oltáriszentséggel kapcsolatos hitét, másrészt 
meg is akarja abban erősíteni tagjait. 

Mindehhez hozzájárult Lüttichi Szent Julianna 
többszöri látomása 1209-ben, mely alapján sürgette, 
hogy az Eucharisztia tiszteletére egy külön ünnepet 
vezessenek be. Ez meg is történt 1246-ban, amikor is 
először csupán a Lüttichi Egyházmegye területén vezet-
ték be az ünnepet, majd 1264-ben IV. Orbán pápa kiter-
jesztette azt az egész Egyházra. Az ő kérésére írta meg 
Aquinói Szent Tamás az ünnep liturgikus szövegeit, aki 
egyébként az Egyház transsubstantiatio tanának („át-
lényegülés”) kidolgozója is.  

A fent említett célokat hívatott tehát szolgálni az 
úrnapi körmenet, vagyis, hogy megünnepelje és látható-
vá tegye az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztust, 
továbbá, hogy tanúságtételül szolgáljon a világ számára 
az Eucharisztiába vetett hitünkről. Úrnapi körmenetről 
először Kölnből van írásos emlék az 1274 és 1279 közöt-
ti időszakból, majd a 14. században szinte minden nyu-
gati országban lelkes fogadtatásra és díszes kivitelezésre 
talált. A Szentostyát eredetileg letakarva vitték körül, 
majd elterjedt a mostrancia, vagyis úrmutató használata, 
ami láthatóvá is tette a Szentséget egy üvegen keresztül. 
Németországban aztán lassan összefonódtak a mezei- és 
könyörgő körmenetek elemei, így alakult ki az a szokás, 
hogy körmenet közben négy oltárnál négy stációt tartot-
tak, ahol a négy evangélium kezdetét olvasták fel, négy 
égtáj felé énekeltek, aktuális egyházi és világi ügyekért 
mondtak könyörgéseket, és szentségi áldásban része-
sültek. A barokk korban aztán egy monumentális győ-
zelmi körmenetté dagályosodott az úrnapi körmenet. 
Nem véletlenül, hiszen ez az idő a reformációra adott 
katolikus megújulás korszaka, melynek egyik eszköze a 
barokk művészet volt. A reformátorok tanításukban 
ismét kikezdték az Oltáriszentségbe vetett hitünket, így 
ez ismét választ kívánt, és kapott is. Azonban a barokk 
kori körmenetek már inkább demonstrációknak tekint-
hetők, mint az áhítat kifejezőeszközének. Pompásan 
díszített kocsikon élőképeket vonultattak fel, megjelení-
tendő mind a bibliai előképeket, mind más egyéb 
vallásos témákat, melyeknél sokszor már egyáltalán nem 
volt világos az Eucharisztiával való kapcsolat (pl. Szent 
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György, amint leszúrja a sárkányt). Ezek a körmenetek 
megjelenésüket tekintve „ipari tanulók” lehettek a 
Debreceni Virágkarneválhoz képest. A felvilágosodás 
aztán mindebből a forgatagból csak szegényes elemeket 
őrzött meg, pontosan azért, hogy a lényeg el ne vesszen.  

Az utóbbi évtizedekben, egyes körökben vita alakult 
ki a körmenetek hagyományos formájával és egyáltalán 
létjogosultságával kapcsolatban. Ez főleg a nagyváro-
sokban jelentett és jelent ma is problémát. Bennem is 
fölmerült a kérdés, hogy közönyös vagy helyenként 
egyenesen egyházellenes környezetben ki kell-e men-
nünk az Oltáriszentséggel az utcára, ahol a körmeneten 
részt nem vevő nép részéről már nem tiszteletet, hanem 
sok helyen gyalázkodást, kicsúfolást kap. Személyes 
tapasztalatom volt Budapesten a belvárosi templomok 
nagy közös úrnapi körmenete, amelynek során az utcán 
értetlenül bámuló és fényképező turistákkal, felénk az 
Istent és Egyházat gyalázó kiáltásokat intéző dühös 
emberekkel, és a hívek nyakába emeleti ablakból vizet 
öntő nővel találkoztunk. Nem visszük-e őket is fölös-
legesen bűnbe? Jézus szava vajon nem vonatkozik erre 
is: „Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és 

gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé, különben még 

eltapossák lábukkal, és megfordulva széttépnek benne-

teket!” (Mt 7,6)? Pontosan ilyen és ehhez hasonló okok-
ból több helyen, főleg nagyvárosokban kerestek új 

formákat az utóbbi időben (pl. szabadtéri nagymise, 
ahová minden templomból együtt zarándokolnak a 
hívek, az ókori római stációs istentiszteletekhez hason-
lóan).  

A különböző tapasztalatok után ma egyre többen 
helyeslik az Oltáriszentséggel megtartott körmenetek 
megtartását vagy újra bevezetését, s én is úgy gondolom, 
hogy, habár minden egyes hely külön elbírálást és nagy 

körültekintést igényel lelkipásztori szempontból, van ma 
is helye ennek a szép gyakorlatnak az Egyház életében, 
ha azt a körülmények lehetővé teszik, méltó módon 
végzik, és valóban a közös hit és imádás jele tud lenni. 
Hisz a tanúságtételre ma is nagy szükség van. Nemcsak 
azért, mert Krisztus Urunk szavai sürgetnek: „Azokat, 

akik megvallanak engem az emberek előtt, én is 

megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad 

az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám 

előtt.” (Mt 10,32-33) Azért is, mert ma ugyanúgy támad-
ják az Oltáriszentségbe vetett hitünket, több oldalról is 
(gondoljunk például a Magyarországi Református 
Egyház XIII. Zsinati ciklusának 10. ülésére, amely 2014. 
május 24-én volt, ahol is a hitvallási iratuk, a Heidel-
bergi Káté, újrafordítását tárgyalva arról döntöttek sza-
vazással, hogy a katolikus misét és az Eucharisztia 
tiszteletét továbbra is „kárhozatos bálványimádásnak” 
nevezik). Lehet tehát ma is hitvallás és Krisztus eucha-
risztikus jelenlétéről való tanúságtétel az úrnapi kör-
menet. Nagyon jó kifejezője továbbá annak a II. Vati-
káni Zsinat által újra hangsúlyozott gondolatnak, hogy 
mi, „az Egyház, Isten vándorló népe” vagyunk, „amely 

az út sokféle veszélyét csak az Úr segítő közelségében 

tudja kiállni” (Berger 487). Nem mindegy azonban, 
hogyan vagyunk jelen ezeken a körmeneteken. Hisz a 
tanúságtételt nem a körmenet intézménye jelenti önma-

gában, hanem az azon való rész-
vételünk minősége. 

Ahhoz tehát, hogy hitet sugá-
rozzon úrnapi körmenetünk, szük-
séges, hogy azt „csúcsként és for-
rásként” éljük meg. Mert valóban 
csúcspont tud lenni a maga szépsé-
gével, ünnepélyességégel, jól szer-
vezettségével és évenként vissza-
térő ritmusával ez az eucharisz-
tikus körmenet, ha mögötte ott van 
személyes hitünk, az Oltáriszent-
ség iránti tiszteletünk és a szent-
ségi Jézussal való rendszeres kap-
csolatunk (rendszeres gyónás, ál-
dozás). A világ felé való közös 
tanúságtételünknek is ugyanúgy 
lehet kiemelkedő pontja egy úrnapi 
körmenet. Ugyanakkor forrás is, 
mégpedig a földi élet zarándok-
útján velünk együtt lépkedő Em-
manuelbe („Velünk az Isten”) ve-
tett személyes hitünk megerősö-
désének, a személyes tanúság-

tételre való bátorságnak, és az Eucharisztia iránti egyre 
buzgóbb tiszteletnek és áhítatnak a forrása. Az úrnapi 
körmenet meghitt kapcsolatban van magával az eucha-
risztia áldozatával, vagyis a szentmisével, hiszen csúcs-
pontként mintegy abból nő ki, az eucharisztikus ünnep-
lésünket koronázza meg, míg forrásként vissza is vezet a 
szentmiséhez, az Úr Jézussal való találkozás leg-
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intenzívebb formájához, vagyis a Krisztus áldozat-
bemutatásában való tevékeny részvételhez és a szent-
áldozáshoz, mely iránt erősíti bennünk a vágyat. Mind-
ehhez azonban szükséges, hogy „garantálják a leg-

szentebb Oltáriszentségnek kijáró méltóságot és tisz-

teletet; ezenkívül szükséges, hogy a népi jámborság 

sajátos elemei, az utcák és ablakok díszítése, a virág-

csokrok, az oltárok, amelyekre a körmenet megsza-

kításakor az Oltáriszentséget kitesszük, az imák és az 

énekek az egymás közötti versengés formáit elkerülve, 

>>kizárólag Urunk dicséretére figyelve, kifejezésre 

jutassák hitüket Krisztusban<<” (A népi jámborság és 
liturgia direktóriuma no. 162); nem is beszélve a 
lehetséges önérzeteskedésekről, sértődésekről, háborús-
kodásokról. 

Befejezésül álljon itt az úrnapi szentmise könyör-
gése, mely minden egyes szentségimádáson is elhangzik 
az áldás előtt (ott többnyire ékes latinsággal), mert ebben 
nagyon szép iránymutatás rejlik arra vonatkozóan, hogy 
milyen lelkülettel, érzülettel illő viseltetnünk az 
Oltáriszentség felé, hogy körmenetünk mások felé és 
magunk számára is gyümölcsöző legyen. (A négy 
sátorhoz kapcsolódva és a könyörgésből merítve a ligeti 
körmeneten erről a négy magatartásról, érzületről beszél-
tem.) Fontos, hogy az Eucharisztia csodálatot keltsen 
bennünk, hisz misztériumról, titokról van szó, amelyet 
felfogni, kimeríteni emberi értelemmel nem lehet. 
Helyes, ha csodáljuk Jézus egyik legnagyobb csodáját, 
hogy a kenyér és bor színében valóságosan velünk 
maradt és táplálékul adja magát nekünk, a pap szavára 
minden egyes szentmisében újra megtestesülve az oltá-
ron. Az Eucharisztia emlékezés is; „valahányszor esszük 

ezt a kenyeret és iszunk ebből a kehelyből, halálodat 

hirdetjük Urunk, amíg el nem jössz”, imádkozzuk a 
szentmisében Szent Pál szavait idézve (vö. 1Kor 11,26). 
Igen, a szentmise bemutatásakor Jézus szenvedésére, 
halálára és feltámadására emlékezünk, de nem úgy, mint 
ahogy arra emlékszem, hogy hetedikes koromban mek-
korát estem a biciklivel; viszont nem is úgy, hogy 
Krisztus áldozatát megújítanánk, vagy új áldozatot 
mutatnánk be. Úgy emlékezünk, hogy a golgotai kereszt-
áldozatot megjelenítjük, jelenbe hozzuk és Krisztus 
titokzatos testeként, Fő és tagok együtt, újra fölajánljuk 

azt az Atyának, lélekben ott állva mind a kereszt tövé-
ben, mind pedig az üres sírban. A Szentléleknek ez a 
csodája tiszteletet is kell, hogy ébresszen bennünk az 
Oltáriszentség iránt, mely nemcsak a körmeneten való 
részvételünkben mutatkozik meg, hanem abban, ahogyan 
az egész év folyamán beszélek az Oltáriszentségről, 
ahogyan belépek egy templomba, ahogyan jelen vagyok 
a szentmisén, stb. Végül, ahogy egy jó ételt vagy italt 
élvez az ember, az Oltáriszentséget is, étel és ital lévén, 
élvezhetjük, de itt lelki élvezetről van szó, mert hiszen 
benne megváltásunk gyümölcse válik elérhetővé és 
élvezhetővé számunkra, vagyis Isten szerető közelsége, 
bűneink bocsánata, és az örök élet, melyet Jézus 
mindenkinek megígért, aki eszi az Ő testét és issza az Ő 
vérét (vö. Jn 6,28-58). 

 

Urunk, Jézus Krisztus,  

te ebben a csodálatos szentségben  

kínszenvedésed emlékét hagytad ránk.  

Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk,  

hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük.  

Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben,  

Isten mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

Felhasznált irodalom: 
A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, SZIT, Bp 2007. 
art. Úrnapja, in BERGER, R., Lelkipásztori liturgikus lexikon, Vigília, Bp 2008, 486-487. 
Biblia. Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, SZIT, Bp 2008. 
ISTENTISZTELETI ÉS SZENTSÉGI KONGREGÁCIÓ, A népi jámborság és liturgia direktóriuma, SZIT, Bp 2005. 
ISTENTISZTELETI ÉS SZENTSÉGI KONGREGÁCIÓ, Szentáldozás és az Oltáriszentség tisztelete a szentmisén kívül, in Bűnbocsánat és 

Oltáriszentség, Magyar Katolikus Püspöki Kar, Bp 1976, 221-302. 
Római Misekönyv, SZIT, Bp 1991. 
VÁRNAGY, A., Liturgika, Lámpás Kiadó, Abaliget 1995. 
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KKÖÖSSZZÖÖNNTTŐŐ  
 

Láng András plébános atya  
 

kanonoki kinevezése alkalmából 
 
 
– Abból az alkalomból ültünk le beszélgetni, hogy köszöntsünk téged, 

kedves András atya. 2014. május 16-i nappal ugyanis a váci 

megyéspüspök atya, Dr. Beer Miklós, kanonoki címet adományozott 

neked. A kanonoki beiktatás május 29-én, áldozócsütörtökön, szép és 

bensőséges ünnepség keretében zajlott le a Váci székesegyházban, 

ahová mi, híveid többen elkísértünk téged. Kettőtöket ünnepeltünk, a 

másik beiktatott paptestvér, Pásztor Győző atya volt, a közeli Dabas-

Sári plébánosa. A megyéspüspök atya mesterkanonoki címet ado-

mányozott neked. Mi, laikusok, szeretnénk többet tudni erről a 

méltóságról. Mi áll emögött a cím mögött, milyen feladatokkal, köte-

lezettségekkel jár a viselése? 

– A kanonokok eredeti megbízatása az egyházmegyékben az volt, hogy a püspöknek, illetve az érseknek közvetlen 
munkatársai legyenek az egyházmegyék kormányzásában. Így lehetne összefoglalni. A régi időkben a kanonokok 
között voltak tanárok, gazdasági vezetők, a kincstárnok, aki az egyházmegye értékeinek a kezelője, valamint a 
kanonokok közé tartozott az egyházmegye székesegyházának plébánosa is.  Korábban a kanonokok az egyházmegye 
központjában éltek, az un. kanonoki házakban, birtokokkal rendelkeztek, melynek jövedelméből ellátták az egyházi 
szolgálatból adódó feladatok finanszírozását. Rendelkeztek minden eszközzel, ami egy gazdaság vezetéséhez 
szükséges volt. Nagy méltóságok voltak, világi szempontból is.  
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– Úgy olvastam, hogy a kanonoki rend bizonyos regula 

szerint élt, mint a szerzetesek, vagyis nekik is volt előírt 

életformájuk.  

– Igen, a székesegyházban közös zsolozsmát végeztek, 
és bizonyos ünnepeik voltak, amiket meg kellett tarta-
niuk, mert a kanonokok hivatásához tartoztak.  

– Ezek a közösségi szabályok ma is élnek? Hogyan élnek 

a mai kanonokok?  

– A mai kanonokok kizárólag mind aktív vagy 
nyugalmazott plébánosok. Vannak olyanok, akik időseb-
bek, nyugdíjasok, és már nem vezetnek plébániát, ők 
Vácott laknak.  

– Ilyen volt Dr. Tóth János atya is, aki penitenciárius 

kanonoki címet viselt.  

– Igen, és mint Pálos Frigyes atya, aki 91 éves, és az 
egyházmegye kincseit gondozza. A nagypréposti 
palotában van egy állandó kiállítása az egyházmegyének, 
azt ő gondozza. Ő tart tárlatvezetést, tart előadásokat, 
hallatlan nagy tudású ember, igen jó előadó. Más-
különben a kanonokok saját plébániájukon laknak, és 
évente két alkalommal, tavasszal és ősszel megjelennek 
a püspöknél a közgyűlésükön, ahol megbeszélik a 
feladataikat. Ezek ünnepi ülések. Május 22-én, amikor 
kanonoki közgyűlés volt, már engem is meghívtak, mint 
újonnan kinevezett kanonokot, és Pálos Frigyes atya 
nagyon tartalmas előadást tartott Migazzi és Csáky 
püspökök idejéről. A gyűlésen említették, hogy én is 
megkapom a vita canonica szabályzatot, majd erre is sor 
kerül.  

–  A te megjelenésedben mennyiben lesz változás a 

kanonoki cím viselésével? Tekintettel címzetes préposti 

címedre, színekben nem változol … 

– Nem, mert eddig is járt a lilagombos reverenda, a lila 
papi sapka, a lila gallér, a gyűrű, a mellkereszt, a lila 
cingulus, melyek öltözeti tartozékai a prépostságnak és 
kanonokságnak is. Ritkán viselem ezeket, de most lesz 
papszentelés, akkor felveszem. Összesen annyi a válto-
zás, hogy most püspök atya a kanonoki beiktatáson 
átadott nekem egy kb. 200 éves mellkeresztet, azt is 
viselhetem. Gyakorló pap vagyok, és szeretek az egy-
házmegye központi eseményein résztvenni, pap-
szentelésen, nagycsütörtökön a papi fogadalomnak az 
ünnepén… A kanonokok ezen események alkalmából 
kanonoki öltözetet viselnek, és a székesegyház be-
járatánál két oldalt állva fogadják a püspök atyát. 

– Írjuk le, milyen mellkeresztet kaptál, zöld és fehér 

drágaköveket láttam rajta, középen tűzzománc jelenet.  

– Igen zöld és fehér kövek, valamint arany cserlevelek 
öveznek egy tűzzománc képet, amely Borromeo Szent 
Károlyt ábrázolja.  

– Visszatérve kicsit a papi hierarchiához. Viseled a 

kökénymonostori címzetes préposti rangot, mint egyház-

megyei kitüntetést.  

–A középkorban, a XII-XIV. században, voltak Magyar-
ország területén bencés apátságok, premontrei prépost-

ságok. Ezek a török időkben elpusztultak, és a püspök, 
akinek a területén ilyen prépostság, apátság volt, és az 
megszűnt létezni, azt az egyházmegye papjainak ado-
mányozta. Ez kihalásos alapon adományozódik, ha 
meghal valaki, annak a helyére neveznek ki prépostot 
illetve apátot. 

– Őrzése ez az egyház történelmi alapjainak. Ezek 

azonban ma már csak címek, jövedelemmel nem járnak, 

a szolgálat elismeréséül kapják a lelkipásztorok.   

– Sem jövedelemmel, sem feladattal nem jár ez a cím. 
Amikor megkaptam a kökénymonostori címzetes pré-
posti címet, a nagykökényesi plébános háromszor egy-
más után meghívott a búcsúnapjukkor, augusztus 7-re, 
Havasboldogasszony ünnepén misézni. Ezeken az ünne-
peken viseltem a préposti öltözéket és kellékeket. Hupka 
József volt akkor a plébános. A premontrei templom a 
romjaira építették fel a mai templomot is, ami legalább 
600 éves.  

– És mit jelent az, hogy a kanonoki cím stallummal jár?  

– A Váci Székesegyházban 12 stallum van. Ezek a 
szentélyben, két oldalt elhelyezkedő, díszes, karfával 
ellátott, faragott székek. Minden kanonoknak megvan a 
saját széke, a stalluma. Amikor egy kanonok meghal, az 
élők előre lépnek. A kanonoki hierarchiában elől jár a 
nagyprépost, aki a székeskáptalannak (tanácsadó 
testületnek) a feje. Őt követi az olvasókanonok (lector), 
az éneklőkanonok (cantor), az őrkanonok (custos) és a 
mesterkanonokok. Tehát 12 stallum van, 12 kanonok, én 
most a 12. stallum birtokosa lettem. Az éneklő kanonok 
Dr. Sánta János, aki vezette a beiktatási szertartást. Ő 
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nekem hittanosom volt, kisgyerek korában, elsőtől 
negyedikig, Mindszenten.  

– Tehát az elmondottak alapján kitűnik hogy a plébánosi 

életedben, szolgálatodban nem hoz jelentős változást a 

kanonoki címnek a viselése.  

– Nem lesz gyakorlati változás, a hívek nem fogják a 
mindennapokban érzékelni. A kanonoksággal járó 
kötelezettségek nem jelentenek különösebb többlet 
terhet számomra. Nem végzünk állandó központi szolgá-
latot, hiszen a II. Vatikáni zsinat határozata nyomán 
megváltozott a kanonoki rend püspöki tanácsadói 
szerepe, e szolgálatra állították fel akkor a papi szenátust. 
Ebbe esperesi kerületenként delegálnak tagot, és amikor 
püspöki szenátus van, évente kétszer, ezek a tagok 
mennek el, és képviselik a kerületet, beszámolnak a fél 
éves eseményekről, megbeszélik a különböző ügyeket, 
döntenek különböző aktuális kérdésekről. A mai 
gyakorlat az, hogy az egyházmegye kormányzását, a 
püspök mellett, az esperesek segítik. Az esperesi 
gyűlések is évente kétszer zajlanak, Vácott, hasonló a 
szerepük ezeknek a szenátusi gyűlésekhez. Volt olyan 
idő, amikor esperes és szenátusi tag is voltam.   

– Úgy tudom, hogy az egyházmegyei gazdasági 

tanácsnak is tagja vagy.  

– Igen, valóban. Az egy más jellegű elfoglaltsággal járt. 
A gazdasági tanács alapvetően a pénzforrások keze-
léséről dönt, hova mennyit lehet juttatni a különböző 
célokra, főleg építkezésekre, felújításokra, más támoga-
tásokra. Az egyházmegye főépítésze szorosan együtt-
működik a gazdasági tanáccsal, hiszen szükség van a 
helyszínen megalkotott szakvéleményre. Ezen kívül van 
még egy kötelezettségem: tagja vagyok a tanácsosok 
testületének. Ennek a testületnek az a feladata, hogy a 
püspöki szék megüresedésekor ellássa az egyházmegye 
kormányzását. Erre például Keszthelyi püspök atya 
nyugdíjba vonulásakor került sor, amíg a Szentatya ki 
nem nevezte az új püspököt, Dr. Beer Miklós atyát.   

– Kedves András atya, tisztelettel gratulálunk neked az 

egyházmegyei kitüntetéshez, a kanonoki cím elnyeré-

séhez. Kívánjuk neked, szolgálatodra és életedre, 

sokrétű tevékenységedre Isten bőséges kegyelmét és 

áldását, sok-sok szeretettel.  

Koczka Tamásné 
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VVÁÁCCII  ÜÜNNNNEEPP  
 

2014. május 19-én András atya levelet kapott Dr. Beer 
Miklós püspök úrtól. A levél május 16-i keltezéssel aláírt 
kanonoki kinevezés volt, melyhez a kanonoki éves gyűlés-
re, május 21-re szóló meghívót is csatolt a Püspök atya.  
A Székeskáptalan tagja, Zavetz József atya, olvasó 
kanonok, 2014. március 27-én életének 77., papságának 53. 
évében visszaadta lelkét Teremtőjének. 
A Székeskáptalan Olvasó kanonoki helye megüresedett, 
Püspök úrnak gondoskodnia kellett a hely betöltéséről. 
Az olvasókanonoki tisztség betöltésére Pásztor Győző 
atyát, aki mesterkanonok volt a testületben, és a mester-
kanonoki cím betöltésére Láng András atyát kérte fel. 
Az ünnepélyes beiktatás 2014. május 29-én volt a Váci 
Székesegyházban. 
A kanonok kötelességeihez tartozik különösen: 

• a kiszabott hitvallásnak (professio fidei) letétele; 
• a püspököktől kapott megbízatások teljesítése. 

A kanonokok kötelesek továbbá a püspököt, midőn az 
istentiszteletre megjelenik vagy onnan távozik, kísérni és a 
pontifikálásnál segédkezni. Tiszteleti jogaikhoz tartozik az 
emelkedettebb hely (stallum), violaszínű mozetta, néhol 
hermelinprémes cappa és rochettum, a reverendissimus 
cím, s hazánkban a mellükön lefüggő káptalanbeli rendjel. 
Jogaikat és kötelességeiket az egyetemes egyházjogon 
kívül főként a káptalani szabályzatok határozzák meg, 
öltözködésüket az egyes kiváltságok és a Kléruskongre-
gáció 1970. X. 30-i körlevele szabályozzák. 
A hagyomány szerint eddig a beiktatás szerény keretetek 
között, zárt körben történt, a kápolnában.  
A május 29-i ünnepélyes beiktatás rendhagyó módon a 
Székesegyház szentélyében volt. András atyát és Győző 
atyát is népes küldöttség kísérte, mert együtt szerettünk 
volna ünnepelni velük, és az őket kinevező Dr. Beer 
Miklós püspök úrral. 
A ceremóniát Sántha János éneklőkanonok úr vezette. 

Sántha János éneklőkanonok úr nekrológjában méltatta 
Zavetz József kanonok úr életét. 
A  viola színű mozetta, a káptalani rendjel átvétele után, a 
hitvallás (professio fidei) letétele is megtörtént. 
András atya mesterkanonoki megtisztelő kinevezése el-
ismerés volt az eddig végzett áldozatos odaadó papi szolgá-
latáért.   
Plébánosként gyakorlatot vezetett: Kapás Attila, Kecskés 
Attila, Marozsi Ferenc, Villám Péter diakónusoknak. 
Villám Péter egy évig káplánként is András atyával szol-
gált a Taksony-Dunaharaszti egyházközségekben.  
Káplánok voltak: Rolik Róbert, Balogh Zoltán, Pető Gábor, 
Dóbiás Zalán, Horváth Bertalan és Berta László atyák. 
András atya mindig azt mondja, hogy nagy segítség neki 
káplánokkal együtt szolgálni. A fiatalos lendület korban és 
szellemben megfiatalítja őt is. Ugyanakkor nagy felelősség 
is. Példamutatásával, tapasztalatával gazdagodva indul 
útjára fiatal papként, felelős plébánosként, aki vele együtt 
végezte első gyakorlati éveit. 
Mindegyik káplán atya a közösségekkel is nagyon jó kap-
csolatot tudott kialakítani. Ehhez szükség volt arra, hogy 
András atyának is jó kapcsolata legyen a közösségekkel. 
András atya ezüstmisés jelmondata 1994-ben:  
„Újíts meg minket Urunk, ragyogtasd ránk arcodat, és 
szabadok leszünk!” (79. zsoltár) Atya már 1994-ben is így 
vallott hitéről.  
Kedves András atya! 

„Áldjon meg téged az Úr, 

és őrizzen meg téged! 

Ragyogtassa rád orcáját az Úr,  

és könyörüljön rajtad! 

Fordítsa feléd orcáját az Úr, 

és adjon neked békességet!”     4Móz 6,24-26 

A 2014. évi Áldozócsütörtök, nekünk taksonyi és 
dunaharaszti híveknek, és a dabas-sári híveknek is 
kétszeresen volt ünnep. 
Pásztor Győző atyára is Isten áldását kérjük. 

 

Szeretettel, a taksonyi és dunaharaszti hívek nevében:  
 

Györke Erzsébet 
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AA  KKAATTOOLLIIKKUUSS  EEGGYYHHÁÁZZ  KKAATTEEKKIIZZMMUUSSAA  
  

IIVV..  KKrriisszzttuuss  LLeellkkee  aazz  iiddőőkk  bbeetteelljjeessüülléésseekkoorr  
 
JJáánnooss,,  aazz  eellőőffuuttáárr,,  pprróóffééttaa  ééss  kkeerreesszztteellőő  
 

„Föllépett egy ember, az Isten küldte s János a neve” [Jn 1,6]. Jánost „már az anyja méhében 
eltöltötte a Szentlélek” [Lk 1,15] Krisztus által, akit Szűz Mária a Szentlélektől fogant. Mária 
látogatása Erzsébetnél tehát nem más, mint „Isten látogatása népénél” [Lk 1,68].  
János az az „Illés, akinek előbb el kell jönnie” [Mt 17,10-13]: a Lélek lángja lakik benne és 
teszi az eljövendő Úr előfutárává. A Szentlélek Jánosban, az előfutárban fejezi be azt a munkát, 
hogy „a népet előkészítse az Úr fogadására” [Lk 1,17].  

János „több, mint próféta” [Lk 7,26]: a Szentlélek szól benne és általa „a próféták nyelvén”. János az utolsó a prófétáknak 
ama sorában, ahol az első Illés (vö. Mt11,12-14). Bejelenti, hogy Izrael vigasztalása a küszöbön áll; ő a közelgő vigasztaló 
„hangja” [Jn 1,23] (vö. Iz 40,1-3). Ahogy az Igazság Lelke, ő is „azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a 
világosságról” [Jn 1,7] (vö. Jn 15,26; 5,33). A Szentlélek Jánosban teljesíti be „a próféták kutatásait” és az „angyalok 
vágyakozását” [1pt 1,10-12]: „Akire látod, hogy leszáll a Lélek és rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni. 
Láttam és tanúskodom róla, hogy ő az Isten választottja. (…) Nézzétek, „az Isten Báránya!” [Jn 1,33-36]. 
A Szentlélek Keresztelő Jánossal, mint Krisztus előfutárával mutatja be azt, amit majd Krisztussal és Krisztusban valósít 
meg: visszaadja az embernek az isteni „hasonlóságot”. János azért keresztel, hogy megbánásra indítsa az embereket: a 
vízzel és Szentlélekkel való keresztelés már az újjászületést jelenti (vö. Jn 3,5).  
 

„„ÜÜddvvöözzllééggyy,,  kkeeggyyeelleemmmmeell  tteelljjeess!!””  
 

A Fiú és a Lélek küldetésének főműve az idők 
teljességében Mária, Isten szent és mindig szűz anyja. Az 
üdvtörténet során először, a Szentlélek előkészítő munká-
jának köszönhetően, az Isten hajlékra lel, ahol Fia és lelke 
az emberek között lakozhat. Az egyházi hagyomány ilyen 
értelemben vonatkoztatja Máriára a Bölcsesség legszebb 
szövegeit (vö. Péld 8,1-9,16; Sir 24): Máriát a liturgia „a 
bölcsesség Trónusának” nevezi.  
„Isten csodái”, melyeket a Szentlélek Krisztusban és az 
Egyházban teljesít be, Máriában mutatkoznak meg először. 
A Szentlélek kegyelme előkészítette Máriát. Mert hiszen 
illő, hogy „kegyelemmel teljes” legyen annak az édesanyja, 
akiben „lakik testi formában az istenség egész teljessége 
[Kol 2,9]. A kegyelem által bűn nélkül fogantatott, és mint 
a legalázatosabb teremtmény, ő volt a legalkalmasabb arra, 
hogy a Mindenható kimondhatatlan ajándékában 
részesüljön. Gábriel arkangyal jogosan üdvözli „Sion 
leányát” így: „örvendezz!” (vö. Lk 1,46-55). Mária 
magasztaló éneke Isten egész népének és az Egyháznak a 
hálaadását közvetíti az Atya felé a Szentlélekben, amikor z 
örökkévaló Fiút hordja a szíve alatt.  

A Szentlélek Máriában kinyilatkoztatja az Isten Fiát, mint a 
Szűz Fiát. Mária e végső isteni megjelenés égő csipkebokra: 
a Szentlélektől eltöltve a test szerénységében mutatja meg 
az Igét és ismerteti meg a szegényekkel (vö. Lk 1,15-19) és 
a föld népeivel (vö. Mt 2,11). 
A Szentlélek Máriában megvalósítja az Atya jóakaratú 
szándékát. A Szűz a Szentlélek által és annak erejéből 
fogan Fiút az Istentől. Szüzessége a Szentlélek és a hit ereje 
által egyedülálló módon termékenységgé változott (vö. Lk 
1,26-38; Róm 4,18-21; Gal 4,26-28).  
Végezetül a Szentlélek Mária által teremt kapcsolatot 

Krisztus és az emberek között, „akiket szeret az Isten” (vö. 
Lk 2,14) és ezt mindig az alázatosak ismerik meg először: a 
pásztorok; a háromkirályok; Simeon és Anna; a kánai 
jegyesek; az első tanítványok.  
A Szentlélek küldetésének végén Mária lesz az „asszony”, 
az új Éva, „az élők anyja”, „a teljes Krisztus” anyja (vö. Jn 
19,25-27). Ilyen minőségében van együtt a tizenkettővel: 
„mindannyian egy szívvel, egy lélekkel áhítatosan 
imádkozva” [ApCsel 1,14] „az utolsó idők” hajnalán, 
amelyet a Szentlélek pünkösdkor az Egyház 
megalapításával avat fel.  

KKrriisszzttuuss  JJéézzuuss  
 

A Fiú és a Szentlélek küldetése abban fejeződik ki az idők 
teljességében, hogy megtestesülése óta a Fiú Atyjának 
Lelkével van felkenve: Jézus a Krisztus, a Messiás.  
A hitvallás második fejezetét ennek fényében kell olvas-
nunk. Krisztus egész működése a Fiú és a Szentlélek közös 
küldetése. Az alábbiakban csak azzal foglalkozunk, ami a 
Szentlélek ígéretét illeti Jézussal kapcsolatban, illetve 
ajándékát a megdicsőült Úr által.  
Jézus nem nyilatkoztatja ki teljesen a Szentlelket addig, 
míg halálával és feltámadásával meg nem dicsőül. 
Apránként azonban utal arra, így például a tömegeknek 
szóló tanításában is, hogy teste táplálék lesz a világ élete 
számára! (vö. Jn 6,27; 51; 62-63). Ugyanezt tudatja 
Nikodémussal (vö. Jn 3,5-9), a szamariai asszonnyal (vö. Jn 

4,10; 14,23-24) és azokkal is, akik résztvesznek a sátoros 
ünnepen (vö. Jn 7,37-39). Tanítványainak nyíltan szól erről, 
amikor az imádságról (vö. Lk 11,13) és arról a tanúság-
tételről beszél, ami rájuk vár (vö. Mt 10,19-20).  
Jézus csak akkor ígéri meg a Szentlélek eljövetelét, amikor 
elérkezett dicsőségének órája. Halálával és feltámadásával 
ugyanis az atyáknak tett ígéret beteljesül: az Atyaisten 
Jézus imádságára elküldi az Igazság lelkét, a Paraklétoszt: 
Jézus nevében küldi el, Jézus pedig elküldi az Atyától, mert 
ő is az Atyától származik. A Szentlélek eljő hozzánk, meg 
fogjuk ismerni, velünk fog lakozni: mindent megtanít majd 
nekünk és emlékeztetni fog mindarra, amit Krisztus 
mondott nekünk, és tanúságot tesz mellette; elvezet a teljes 
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igazsághoz és dicsőíti Krisztust. A világot pedig meggyőzi 
a bűn, az igazság és az ítélet kérdésében. 
Végül eljött Jézus órája, Jézus Atyja kezébe helyezi lelkét 
(vö. Jn 13,1; 17,1) abban a pillanatban, amikor halála által 
győzedelmeskedik a halálon úgy, hogy „az Atya dicsősége 
által feltámasztva a halálból” [Róm 6,4], azonnal odaadja a 

Szentlelket, ahogy a tanítványokra „lehel (vö. Lk 23,46; Jn 
20,22). Ettől az órától kezdve Krisztus és a Szentlélek 
küldetése az Egyház küldetésévé válik: „Amint engem 
küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” [Jn 20,21] (vö. 
Mt 28,19; Lk 24,47-48; ApCsel 1,8).  

 

VV..  AA  SSzzeennttlléélleekk  ééss  aazz  EEggyyhháázz  aazz  uuttoollssóó  iiddőőkkbbeenn  
 

AA  ppüünnkköössdd  
 

Krisztus húsvétja pünkösd napján (a hét húsvéti hét végén) 
teljesül be a szentlélek kiáradásával, aki isteni személyként 
nyilvánul, adatik és mutatkozik meg: Krisztus az Úr a maga 
teljességéből árasztja ki bőségesen a Lelket (vö. ApCsel 
2,36).  
Ezen a napon nyilvánul meg a maga teljességében a 
Szentháromság. E naptól kezdve a Krisztus által bejelentett 
királyság mindenki előtt nyitva áll, aki hisz benne: még a 
test alázatában élnek, hitükkel azonban már részesednek a 

Szentháromság közösségében. A Szentlélek jövetele „az 
utolsó idők” kezdete, az Egyház ideje, mely örökli, de még 
nem tölti be a királyságot. 
Láttuk az igazi Fényt, megkaptuk az égi lelket, megtaláltuk 
a valódi hitet: imádjuk az oszthatatlan háromságot, mert ő 
váltott meg minket. (Bizánci liturgia, pünkösdi vecsernye 
tropárja, az eucharisztikus liturgiák áldozás után 
tartalmazzák) 

 

AA  SSzzeennttlléélleekk  IIsstteenn  aajjáánnddéékkaa  
 

„Isten a szeretet” [1Jn 4,8.16]: a szeretet az első ajándék, 
amely az összes többit magában foglalja. Isten „a nekünk 
ajándékozott Szentlélekkel árasztotta ki szívünkbe” ezt a 
szeretetet (vö. Róm 5,5). 
Mivel a bűn következtében meghaltunk vagy legalábbis 
megsebesültünk, a szeretet ajándékának első hatása, bű-
neink bocsánata. Ez a Szentlélekkel való közösség [2Kor 
13,13], ami az Egyházban visszaadja a megkeresztelteknek 
a bűn miatt elvesztett isteni hasonlóságot.  
A Szentlélek először örökségünk „csíráit” (vö. Róm 8,23; 
2Kor 1,21) adja vissza: a Szentháromság életét, ami arra 
képesít minket, hogy úgy szeressünk, „ahogyan ő szeretett 
bennünket” (vö. 1Jn 4,11-12). A szeretet a Krisztusban való 
új élet alapja, amit az tesz lehetővé, hogy „leszáll (ránk) a 
Szentlélek és erő tölt el (bennünket)” [ApCsel 1,8].  

A Szentlélek erejének segítségével hoznak Isten gyermekei 
gyümölcsöt. Az, aki az igazi szőlőtőhöz kötözött minket, a 
Lélek gyümölcseinek hordozójává tesz, ami a szeretet, 
öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, 
önmegtartóztatás (vö. Gal 5,22-23). „A Lélek a mi életünk”: 
minél inkább lemondunk önmagunkról (vö. Mt 16,24-26), 
„annál inkább a Lélek szerint viselkedünk” [Gal 5,25].  
A Szentlélek által történik visszahelyezésünk a Paradi-
csomba, felmenetelünk a mennyek országába, a fogadott 
fiúság elnyerése, általa merészeljük Istent Atyánknak hívni, 
általa van a részesség Krisztus kegyelmében, az, hogy a 
világosság fiainak hívnak minket, az örök dicsőség 
osztályosainak (Szent Bazil Spir 15,36).  

 

AA  SSzzeennttlléélleekk  ééss  aazz  EEggyyhháázz  
 

Krisztus és a Szentlélek küldetése az Egyházba teljesedik 
be, mert ez Krisztus Teste és a Szentlélek Temploma. 
Közös küldetésük ettől kezdve azt jelenti, hogy Krisztus 
hívei osztoznak Krisztusnak az Atyával való közösségében 
a Szentlélek által: a Lélek előkészíti az embereket, 
kegyelme figyelmezteti őket az Úr szavaira és felnyitja 
szellemüket, hogy megértsék halálának és feltámadásának 
értelmét: megjeleníti számukra Krisztus misztériumát – 
mindenek előtt az Eucharisztiában –, hogy kibékítse őket 
egymással, és kapcsolatba léptesse őket Istennel azért, 
hogy „sok gyümölcsöt” hozzanak [Jn 15,5.8.16].  
Az Egyház küldetése tehát nem Krisztuséhoz és a Szent-
lélekéhez kapcsolódik, hanem annak szentsége: egész léte 
és valamennyi tagja arra szolgál, hogy hirdesse és tanúságot 
tegyen, megjelenítse és elterjessze a Szentháromsággal való 
közösség misztériumát.  
Mi, akik mindnyájan egy és ugyanazon lelket, a Szentlelket 
kaptuk, egyetlen közösségbe olvadunk egymással és 
Istennel. Mert bár külön-külön szétválasztattunk, és 
Krisztus által az Atya és az Ő lelke lakozik mindegyi-
künkben, ez az egyetlen és oszthatatlan Lélek egységbe 
fogja azt, ami külön van (…) és mindnyájunkat eggyé teszi 

önmagában. Úgy vélem, hogy amint Krisztus szentséges 
emberségének ereje egy testté forraszt magában mindenkit, 
Isten egyetlen és oszthatatlan Lelke, mely mindnyájunkat 
eltölt, ehhez hasonlóan lelki egységbe forraszt valamennyi-
ünket. (Alexandriai Szent Cirill: Jo 12-2; vö. Zsolt 2,6-7) 
Minthogy a Szentlélek Krisztus kenete, ezért Krisztus, a 
test Feje az, aki elárasztja a Lelket a tagokban, hogy 
táplálja, gyógyítsa, kölcsönös tevékenységeikben megszer-
vezze őket, hogy életet adjon nekik, tanúságtételre buzdítsa 
őket és társakul hívja őket az Atyának való felajánlko-
zásban és a világért való közbenjárásában. Krisztus az 
Egyház szentségeinek közvetítésével juttatja el Testének 
tagjaihoz Szent és Megszentelő Lelkét.  
Istennek ezen „csodái”, amiket az egyházi szentségek 
adnak a híveknek, a Szentlélek által a Krisztusban való új 
életben teremnek gyümölcsöket. Gyöngeségükben segítsé-
gükre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell 
helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben 
értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal (vö. Róm 
8,26). A Szentlélek Isten műveinek munkása, egyben az 
ima mestere is.  

Dán Károlyné 
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AA  JJéézzuuss  SSzzíívvee--ttiisszztteelleett  

ééss  ttöörrttéénneettee  
 
ézus Szívének tisztelete a katolikusok egyik 
legelterjedtebb és legkedveltebb áhítata. Abból a 
törekvésből fakad, hogy Jézus benső világába, 

lelkiségébe, szándékainak és érzelmeinek ismeretébe 
behatoljunk és Krisztushoz való viszonyunkat szeretet-
teljesen elmélyítsük. 

Alacoque Szent Margit volt az első, aki a Szent Szív 
különös oltalmába ajánlotta magát. Szent Margit Bur-
gundiában született 1647. július 22-én. Apja királyi 
jegyző volt. Margit nyolc éves volt, amikor édesapja 
meghalt, és a család meglehetősen rendezetlen anyagi 
körülmények között maradt. Margitot tíz éves korában 
súlyos gyermekbénulás támadta meg. Betegsége négy 
évig tartott. Gyógyulása olyan váratlanul és hirtelenül 
történt, hogy azt ő maga és környezete is csodának 
tartotta. Margit életében rendkívüli jelenségek mutat-
koztak, legjelentősebbek a látomásai voltak. 1667-ben 
egy magánkinyilatkoztatás hatására elhatározta, hogy 
szerzetbe lép. A noviciátus ideje alatt kapta az első 
magánkinyilatkoztatásokat Jézus Szent Szívéről. A 
látomások valódiságáról bizonyosságot akartak szerezni, 
ezért a zárda főnöknője különböző szakértőkkel meg-
vizsgáltatta Margitot. A szakértők véleménye azonban 
nagyon kedvezőtlen volt, ezért Margit nővérnek sok 
megaláztatást kellett kiállnia.  

1675-ben a vizitációs apácák elöljárónak Claude La 
Colombiére jezsuita atyát kapták, aki hamarosan Margit 
nővér lelkiatyja lett. A jezsuita atya megértette Margit 
nővért, megnyugtatta a kapott kegyelmek valódiságáról. 
Margit lelkiatyja előtt feltárta küldetését, mely szerint a 
Jézus Szíve-tiszteletet szélesebb körben kell terjesztenie. 
Margit elmondta nagy látomását is, amelyben 1675. 
június 15-én volt része: az Úr Krisztus megbízta azzal, 
hogy gondoskodjék Jézus Szívének ünnepéről. Erről 
Margit írást is készített, amelyet átadott La Colombiére 
atyának. Az atya ezt az írást később „Lelki magába 
szállás” című könyvében közzétette. A könyv meg-
jelenésétől kezdve széles körben ismertté váltak Margit-
Mária nővér magánkinyilatkoztatásai. Margit nővér 
egészsége megromlott. 1690. október 16-án elhunyt.  

Margit nővért 1864. április 24-én boldoggá, majd 
1920. május 13-án (öt nappal Karol Wojtyła születése 
előtt) szentté avatták. 

1856. augusztus 25-én Boldog IX. Piusz pápa felvette 
a liturgikus naptárba Jézus Szívének ünnepét, melyet 
minden évben az Úrnapját követő nyolcad utáni 
pénteken ünneplünk. A Jézus Szíve-zsolozsmát XII. Leó 
pápa 1902. január 24-én nyilvános ájtatosságnak 
engedélyezte. Magyarországon a budapesti jezsuiták 
vezették be, a hívek hamarosan megkedvelték. 

Jézus Szíve ünnepe a papok megszentelődésének is a 
világnapja. Szent II. János Pál pápa 2002-ben kezde-
ményezte, hogy Jézus Szentséges Szívének ünnepén az 
Egyház világszerte az imádságban, szentmisében és a 

szentségimádásban, szent életű lelkipásztorokért 
fohászkodjon. Fájdalmainkat, szenvedéseinket felajánl-
hatjuk, péntekenként délután 3 órakor az Isteni irgalmas-
ság órájában, a papok megszentelődéséért. 

Minden elsőpéntek a Jézus Szíve tisztelet napja is 
egyben. Alacoque Szent Margit nővér ígéretet kapott 
arra, hogy aki kilenc egymást követő elsőpénteket gyó-
nással, áldozással megtart, sokféle kegyelmet kap 
Istentől. Ezeknek az ígéreteknek nyomán az elsőpénteki 
nagykilenced megtartása széles körben elterjedt az Egy-
házban és a Jézus Szíve-tisztelet legelterjedtebb formája 
lett. 

Jézus a következőket ígérte azoknak, akik megtartják 
az elsőpénteki nagykilencedet, vagyis kilenc egymást 
követő hónap első péntekén meggyónnak és megál-
doznak: 

1. Megadom nekik az állapotukhoz szükséges kegyel-

meket. 

2. Családjaiknak megadom a békét. 

3. Minden bánatukban megvigasztalom őket. 

4. Életükben és különösen haláluk óráján biztos mene-

dékük leszek. 

5. Minden vállalkozásukat megáldom. 

6. A bűnösök szívemben megtalálják az irgalom 

forrását és vég nélküli tengerét. 

7. A lanyha lelkek buzgókká lesznek. 

8. A buzgó lelkek nagy tökéletességre jutnak. 

9. Megáldom a házakat, ahol Szívem képét kifüg-

gesztik. 

JJ  
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10. Azoknak, akik a lelkek megmentésén dolgoznak, olyan erőt adok, 

hogy még a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik. 

11. Azok neveit, akik ezt az ájtatosságot terjesztik, szívembe írom, és 

onnan soha ki nem törlöm. 

Végül Jézus Szíve legnagyobb ígérete az elsőpénteki nagykilencedet 
elvégzőknek a következő:  

12. Mindazok, akik kilenc egymásután következő hónap első péntekén a 

szentségekhez járulnak, vagyis meggyónnak és megáldoznak, nem halnak 

meg kegyelmem nélkül, sem a nekik szükséges szentségek vétele nélkül. 

Isteni Szívem biztos menedékük lesz az utolsó pillanatban. 

Ez az utolsó ígéret tehát azt jelenti, hogy nem kárhoznak el azok, akik 
életükben elvégezték a nagykilencedet. Nagyon fontos ígéret ez. 

A Jézus Szíve-tiszteletben tehát magát az Istenembert, magát Jézust 
ünnepeljük, ebben az ünneplésben különösen nagy hangsúlyt kap Jézus 
szeretete, amelyet a szíve jelképez. A szívben nemcsak Jézus emberi, 
hanem istenemberi szeretetének is jelképét látjuk, amely egyszerre 
tükrözi az Atya iránti és az emberek iránti szeretetét. A szív Jézus 
valóságos emberségének kifejezése is, melyet áldozatul adott értünk. A 
Jézus Szíve-tisztelet megnyilvánulási formái lehetnek például: az 
engesztelés, Krisztus követése, esetleg önmagunk felajánlása. Önmagunk 
fölajánlása azt jelenti, hogy minden fáradozásunkat, munkánkat, 
szenvedésünket Jézus Szíve iránti szeretetből tesszük, és ezért viseljük el 
türelemmel mindazokat a nehézségeket, amelyek életünkben adódnak. 

„… mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi 

írtunk, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével, nem is kőtáblákra, 

hanem az élő szív lapjaira. Ez a bizalmunk Isten iránt Krisztusból ered. 

(2Kor 3,3) 
 

Horváth Péter 

 

*  *  *  *  * 
 

FFaazzeekkaass  TTaammááss  kkáánnttoorr  kkaarrnnaaggyy  bbúúccssúúzzttaattáássaa  
 
Visszaemlékezünk, hogy 2006 nyarán Mátrai Imre kántor karnagy úr súlyos 
betegségére hivatkozva lemondta kántori szolgálatát. Nagy bajban voltunk, 
ezért a Váci Karnagyképző vezetőjéhez fordultunk, Varga László atyához. – 
„Ha tudsz, segíts rajtunk.” Ő ajánlotta Fazekas Tamás akkor éppen végzős 
tanítványát. Szívesen ajánlotta a pályáját kezdő fiatalembert. Hálásak vagyunk 
érte, mert valóban kiváló, sokoldalú, nagy tehetségű, mélyen hívő fiatal 
munkatársat kaptunk benne a Gondviselő Istentől. Hálásak vagyunk a jó 
Istennek és László atyának.  
Tamás kántor gyönyörű énekhangjával, orgonaművészi tehetségével tette 
ünnepélyessé hitéletünket. Az egyházi liturgiában bevezetett új énekekkel 
gazdagította tudásunkat. Karácsonyi koncertek szervezésével és más 
rendezvények megtartásával színesítette egyházunk életét. A különböző 
településekről érkezett emberek, gyakran elismerték egy-egy esküvő, vagy 
búcsú alkalmával, hogy örülhetünk, ilyen nagyszerű kántorunk van. Mi is 
büszkék vagyunk rá. Mindig készséges szolgálatával, precíz munkájával 
emlékezetessé tette itt tartózkodását.   
A Szent Cecília Kórus vezetésével magas színvonalra vitte nemcsak a vasárnapi szentmise ének-zenei életét, hanem 
országosan, sőt a határokon túl is dicsőséget, elismerést vívott ki a kórus vendégszolgálataival.   
Nehéz is lenne teljesen felsorolni mindazt, amit Tamás kántor karnagy úrnak köszönhetünk a három egyházközség 
életében.  
Új szolgálati helyén sok sikert kívánunk Fazekas Tamás kántor úrnak, hozzá jó egészséget, és sok erőt. 
        

A három egyházközség nevében: 
          Láng András plébános 

SZENTMISÉINK RENDJE: 

Taksony 

Szent Anna templom 

vasárnap ½ 9 óra, 
hétköznap hétfőn és pénteken, 
valamint szombat este 7 óra, 

kedd reggel 8 óra 
Dunaharaszti 

Szent István plébániatemplom 

vasárnap  
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,  

hétköznap hétfőtől csütörtökig 
reggel 7 óra, 

elsőpénteken este ½ 6 óra 
Ligeti Szent Imre kápolna 

vasárnap de ½ 10 óra, 
pénteken reggel 7 óra, 

szombaton este ½ 6 óra 
*** 

Fogadóóra: 

A dunaharaszti Főplébánián 
szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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VITÉZ LÉLEK 
A  N em z e t i  S z ính áz  e lőa dá sa  

 

Alkalmam volt nemrég a Nemzeti Színház mesésen 
gyönyörű épületében színdarabot látni. A Tamási Áron 
által írt Vitéz lélek annyira megfogott, hogy szeretném 
ezúton megosztani ezt a különleges és felemelő élményt, 
amit az este nyújtott. Tamási Áron 1940-ben írta 
színdarabját egy 1929-ban született elbeszélése alapján, 
amelynek Himnusz egy szamárral a címe. Alkotója a 
művet megírásakor példázat műfajjal jelölte meg. A 
színdarab az észak-erdélyi bevonuláskor, Észak-Erdély 
visszacsatolásakor született, amely 20 évvel a fájdalmas 
trianoni elszakítás után következett be. 1941. 
januárjában mutatták be, szintén a Nemzeti Színházban, 
s most népszerű műve a jelennek itthon és Erdélyben 
egyaránt.  
Az író ízig-vérig székely ember, művészete minden 
porcikájában az erdélyi lét köszön vissza, amely magyar, 
mindhalálig. Főleg novellistaként, regényíróként 
ismerjük, de, mint a Vitéz lélek is tanúskodik, mara-
dandót alkotott a színpad számára is. Amikor a Vitéz 
lélek megszületett, Tamási Áron mondanivalója az első 
és a második világháború szenvedéseit, a széttagolás 
kínjait megélt magyar nemzet számára szólt, vigasz-
talásul, a mai rendezés viszont a globalizált,  
kozmopolita, liberális, Istent nem ismerő társadalmat 
akarja felrázni. S persze szól nekünk, magyaroknak, az 
összetartásról. A darab felépítése egyszerű, bár itt is 
jelentkezik a Tamási Áronra oly jellemző népi szür-
realizmus. Naívnak tűnhet a megformálás, de valóságos 
dráma játszódik le a szemünk előtt. A jelen kor 
katasztrófája, mikor az egészséges kisközösségek élet-
tere elfogy, a hagyomány feloldódik, az emberi 
kapcsolatok elsekélyesednek, a felgyorsult élet fel-
habzsolja a családokat, a létből kiszorul a szeretet, a zaj-

tól nem halljuk egymást. Ilyen időben, nem biztos, hogy 
halló fülekre talál Tamási gondolata: kardcsörgetés és 
csörtetés helyett műveljük meg kertjeinket.  
A rendezés puritán, nagyon szimbolikus, sok átvitt és 
közvetett mondanivalóval, rengeteg szép látványi meg-
valósítással. Az író és a társául szegődő rendező tem-
plomot épít a színpadon. A színpadi képek aláfestő 
muzsikája, többféle hangszeren, többféle zenei variáns-
ban megszólaltatva, nagyon szeretett templomi énekünk, 
az Itt jelen vagyon az Istennek Fia, itt jelen vagyon 

feláldozott Bárány, Itt jelen vagyon erős, igaz Isten: a 

Jézus Krisztus. A cselekmény, annak megformálása 
mind ezt sugallta, akarta, közvetítette.  
A háborúból hazatérő legény, akinek mátkája férjhez 
ment máshoz, és se otthona, se jószágja, sem gazdagsága, 
csak egy szamara, építeni kezd. A falu megszólja, már ki 
is vetné, hiszen olyan érthetetlen számára a legény mély-
séges és ragaszkodó hite, melyben tántoríthatatlanul él és 
cselekszik. Az élet persze bebizonyítja, hogy az igazság 
a hűségben, szegénységben, tisztaságban rejtezik, ezek-
től elszakadva sehogyan sem lehet boldogulni.  
És mint a mesékben, amik bölcs példázatai az isteni 
tanításnak, győz az Igazság, a hitben kitartó főhős 
feleségre talál, felépíti házát, a falu közössége szerető 
családdá válik. A záró színpadi kép az új ház tiszta-
szobája, benne egyszerű asztal, rajta fehér kendő. Az új 
házat avatja a nép, piros borral, lágy kenyér töréssel. 
Mese és realitás.  
A magyar nyelven született irodalom így válik eszkö-
zévé annak, hogy közösségünket összetartsa, beszéljen 
mentő hitről, és buzdítson a reményre, vitéz lélekkel 
nem veszhetünk el.   

Koczka Tamásné 
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éhány nehéz hét, hónap, év után az ember kicsit elfárad. Mi ilyenkor a teendő? - kérdezi magától. 
Meglátogatja barátait és számtalan ötlettel szembesül:  

⋅ „Az éjfél előtti alvás nagyon fontos!” 
⋅ „A rendszeres étkezés és a napi 2 liter víz csodákat tesz.” 
⋅ „8 óra munka, 8 óra pihenés…” 
⋅ „Lassan jön a szülinapod. A ’B oldalra’ érdemes lenne rápihenni.” 
⋅ „Várd meg, hogy a lélek utolérje a testet.” 

Na, ez utóbbi elgondolkodtatja főhősünket. Keressünk lelki töltődést – gondolja magában.  
Ahogy ideje engedi, eljár a templomba, szentségimádásra, könyveket olvas, amely feltölti kimerült lelkét. 
De ez sem elég számára, ezért keres valami átütőt. Zarándoklat! Kicsit öregesen hangzik, de hátha bejön.  
2014-ben mi az ütős? Szentté avatás Rómában! Ismét számtalan gondolat kering barátunk fejében: 
Rengetegen lesznek. Messze van. A térre úgysem lehet bejutni. Az egészből nem értünk semmit. A TV-
ben olcsóbb. Mégis ott a lehetőség a csodára – kopogtassunk kitartóan. 
Meg is szervezi a dolgot. Gyerekvigyázás rendben. Szállás a barátoknál rendben. Munkahely elintézve.   
Eljön a nagy nap hajnala - korán irány Róma híres tere. Az irány jó volt, de 2 óra séta után 2-3 km-re jut a 
szentté avatástól, ahol se kép, se hang. Nemhogy előre, de vissza sem lehet menni, levegőt is nehéz venni 
a tömegben. Végül csak talál egy helyet, ahol messziről látni egy kivetítőt, van hang és a tömeg is 
szerényebb.  
Néhány pillanatra megáll az idő …… eláll az eső …… a kórusok lélekhez szólnak ….. kisüt a nap …… 
ritka percek. Kisebb csodát is látott a tömegben, de vele nem történt meg a nagy változás, amire számított. 
A szállásra érve a TV-ben megnézi az ismétlést, hogy az értelem is meglegyen, ne csak az érzés. Ferenc 
pápa gondolatai megmaradnak szívében:  „Nincs szentté válási tanfolyam. Senki nem válhat szentté 
önmagától, csak Jézus szentelhet meg minket. A szentek nem hősök, hanem bűnösök, akik követik Jézust 
az alázat és a kereszt útján”. 
Visszatérve kicsiny hazájába az új nap jól elfáradva találja. Vasárnap van. A kis templom zsúfolva 
megtelik, valahogy a kereszt mellett tud csak elhelyezkedni. Letérdelve megérzi, hogy Jézus néz le rá.   
Amit eddig keresett a nagyvilágban mindvégig ott volt az orra előtt. Újratöltve egy pillantás alatt. 
Csakhogy ez a pillantás az Istené volt. 

GGyy ..   
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„„ IISSTTEENN  OOLLTTÓÓ--KKÉÉSSEE””  
 

A gödöllői színházterem csordultig megtelt – nemcsak szeretettel, hanem 

emberekkel is. Maczkó Mária ünnepelte pályafutásának 15. évfordulóját, a 

műsorban sorjázó szereplők produkciói pedig mind őt köszöntötték.  

A színpadot keretező sötét drapériának egyetlen díszítése volt: Szekeres Erzsébet 

„Kapu” című hatalmas fehér varrott munkája. A nézőtér minden pontjáról oda 

vonzotta a szemet a méreteiben is impozáns alkotás, mely hónapok munkáját 

sűrítette egyetlen pillanatba… Ez volt életem első és meghatározó találkozása a 

fehér varrott anyaggal, – még a múlt században. 

Az elmúlt bő 15 esztendőben sokan engedtek a hívásnak, és léptek be ezen a 

képzeletbeli kapun, hogy közelebb kerüljenek SZEKERES ERZSÉBET művé-

szetéhez, mellyel a lélek betelhet ugyan, ám a szem soha. A 60. születésnapon 

1998-ban Gödöllő gyűjteményes kiállítással tisztelgett a munkásság előtt, négy 

helyszínen 296 alkotás várta a látogatókat. A művésznővel most készült beszél-

getés apropóját a taksonyi Szent Anna templomban látható „Árpád-házi szentek 

üzenete” című kiállítás adta. 
 

 

 

 

      Vannak-e vágyaid? 

…hogy egészség legyen. Mert, ha egészség van, akkor 
békesség van, és tudsz dolgozni.  
 

Miről, kiről álmodsz? 

Furcsa, hogy éppen ezt kérdezed. Mostanában az édes-
apámról álmodom, aki régen eltávozott… Fiatalemberként 
jelenik meg, és a kérdésemre, hogy hol tetszett eddig lenni, 
mindig azt válaszolja, hogy eddig dolgom volt. Két hete 
álmomban felhívott mobilon. Szerettem volna visszahívni, 
de nem sikerült. Egy mellettem álló ismeretlent kértem, 
hogy segítsen, de azt mondta, hogy még nem lehetséges a 
visszahívás, még nem aktuális… – és erre felébredtem. 
 

      Mit jelent neked az otthon melege? 

Az édesanyám közelségében mindig nagy békességet és 
nyugodalmat kaptam. A bombázások kezdetén Budapesten 
laktunk, és ő soha nem ment le az óvóhelyre. Az udvaron 
álló diófa alá ült, engem az ölébe vett, és miközben 
átkaroltam, – a fejem a szíve fölött feküdt –, hallgattam a 
szívdobbanásait. Ez a melegség végigkísér életemen. 
Sokszor hallom a hangját, ha dolgozom, vagy főzök, hogy 
mit hogyan csináljak… Az ő emlékét hordozza a fejünk 
felett lévő 96 festett kazetta is, melyen a virágos mező 
elevenedik meg. Bánffyhunyadon a református templom-
ban láttunk hasonlót, ez volt a kérése, hogy megfessem 
neki… 
 

      Mi adja életed örömét? 

A munka maga. Ahogy a tű nyomán a vásznon összeállnak 
a formák, ahogy a fonalakból kirajzolódnak a virágok, 
ahogy a mesék illusztrálása során felöltöztetem jellemekkel 
a szereplőket, akik életre kelnek… A kisgyerek még nem 
tud olvasni, ő a rajzok alapján építi fel magában a törté-
netet. 
És, egy-egy alkotás megszületése. Legutóbbi nagy munkám 
a Krisztus-lepel volt, amit a taksonyi kiállítás megnyitóján 
láthatott a közönség. 

Rengeteget kellett hozzá tanulni, hogy elkészülte után 
méltó legyen a kis görög-katolikus templomhoz, ahol 
elnyeri végső helyét.  
Öröm volt számomra egykor az első példányok elkészülte 
is, az első rajzom, az első festményem... A legnagyobb 
élményt talán az adja, amikor mások szemében látom az 
örömöt, – a kiállításaimon, vagy ha megajándékozok 
valakit. 
 

      Szoktad nézegetni saját alkotásaidat? 

Előfordul, és szinte mindig elcsodálkozom, hogy miként is 
jöttek létre. Tényleg az én két kezem munkája? Azt érzem, 
hogy rengeteg segítséget kapok a Teremtőtől. Ez az érzés 
különösen erős volt a Krisztus-lepel esetében. Sokszor volt, 
hogy amit egy órán át varrtam, azt két órán át bontottam. 
Mintha irányítottak volna, hogy miként is haladjak… 
 

      Miből táplálkozik a bölcsességed? 

Nehéz gyermekkorom volt, amiből sokat tanultam, de nem 
mennék vissza. Még csak 17 éves voltam, de már 
családfenntartó. Az első munkahelyem csodálatos volt, 
szülészeten dolgoztam. Ide minden fiatalt elküldenék, hogy 
átéljék a teremtés csodáját, ahogy 9 hónap alatt a fogantatás 
után gyermek születik. Mi, emberek fel sem fogjuk a 
tökéletességünket, amit az életmódunkkal saját magunk 
rontunk el. Nem tiszteljük magunkat eléggé! 
Ez az időszak a figyelemre és a tiszteletre tanított meg. 
Aztán jött az Agrártudományi Egyetem, és a munka-
helyeim, – és rengeteg találkozás emberekkel. Ezekben a 
találkozásokban magam is formálódtam. Láttam mintákat, 
jó és rossz dolgokat… Nem vagyok bölcs, de sokat tapasz-
taltam. 
 

      Soha nem sürgetted az időt? 

Az idő sürget engem! Amíg fiatal az ember, addig alig 
várja, hogy mikor lesz megint karácsony. Most azon kapom 
magam, hogy alig múlt el karácsony, rövidesen megint 
kopogtat…  
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      A varrás és szövés a legszaporátlanabb művészetek 

közé tartozik. Honnan van türelmed? 

A munka iránti alázatra és az anyag tiszteletére tanít a 
varrás és a szövés. Itt bizony oda kell ülni türelemmel, ami 
nem csak napokat – heteket jelent, de sokszor bizony 
hónapokat, sőt éveket is. És, ha elkészültem, akkor még 
kigőzölöm, bélelem, ha kell, kereteztetem…  
Nagyon fontos a lelki béke a munkához, mert ha háborgó 
lélekkel dolgozunk, akkor az a munka visszabeszél, nincs 
benne öröm. Van, amikor hetekig csak érlelem magamban 
a terveket, mire elindul a folyamat. 
Belülről, tiszta szívvel kell ráéreznem arra, amit csinálni 
szeretnék. Nagyon fontos a csend, a muzsika, az emberi 
hang… – ezek mind érlelnek. 
De elengedhetetlen része életemnek a tanulás is, a 
történelem, az irodalom, a szövéstechnikák… Fontos, hogy 
egészében lássam a dolgokat. 
 

      Mitől lesz sajátosan Szekeres egy alkotás? 

A varrás- és színkombinációktól, a felhasznált anyagoktól 
és fonalaktól, – ezek mind a stílus elemei. Az elmúlt 
évtizedekben sok mindent gyűjtöttem, és amikor egy terv 
körvonalazódik, akkor elkezdek „játszani” az anyagokkal 
és fonalakkal. 
A Kárpát-medencében olyan gazdag az öltéstechnika – a 
sárközi, a mezőségi, a matyó…, amit ötvözök az arany 
szállal, ezüst szállal, a porcelángyöngy variációkkal… Ez 
mind játék, és amiben játék van, az örömöt ad. Az örömmel 
végzett munkában pedig nincs fáradtság. 
 

      Milyen tálentumot kaptál az induláshoz? 

A Teremtő nagyon nagy ajándékot adott nekem azzal, hogy 
tudok rajzolni. Később jött a festés, megismertem a 
színeket, majd édesanyám inspirációjára a hímzéskultúrák 
megismerése – először természetesen a Galga-menti –, 
majd a gyapjúval való találkozás. A Jóisten mindenkinek a 
tenyerébe odaadja a tálentumot, és ezzel el kell számolni. 
Én 10-évesen kezdtem rajzolni, – Gergely Péter bácsi vette 
észre a tehetségemet –, mesterként Remsey Jenő és a fia 
karolt fel.  A kicsiny virágból fokozatosan nőttem fává… 
 

      Mennyire alakítottad tudatosan az életed? 

Szülész-nőgyógyász vagy gyermekorvos szerettem volna 
lenni, de édesapám ’45 előtt rendőr volt, ’57-ben pedig  
disszidált, így nem vettek föl. Később jött egy levél, hogy 
felvettek a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, ahova 
soha nem jelentkeztem… Ebből lett a kenyérkereső 
szakmám.  
 

      A mélypontoknál miből merítesz erőt? 

A Teremtő csodálatosan működik, mert minden feladathoz 
erőt is ad. Nekünk viszont fel kell ismernünk ezt, de ehhez 
magunkba kell néznünk. Az évek alatt összegyűjtött 
gyakorlat, tudás, tapasztalat is szükséges.  
Nagyon fontos, hogy nem szabad magunkban cipelni a 
terheinket. Meg kell találni azt az embert, akinek el tudjuk 
mondani a bánatainkat. Édesanyám gyakran mondta 
kukoricamorzsolás közben, hogy „édes fiam, nincs az a 
nagy rakás valami, amit az eső el nem mos…”. Egyszerű 
ember volt, de rengeteg bölcsesség volt benne. 
Az élet egy csodálatos körforgás, amit koromnál fogva már 
látok. Munkám elején a szülészetről indultam, most hetente 

kétszer az öregek otthonába járok, ahol a 80 és 100 év 
közötti emberekkel rajzolok, színezek. Együttlétünk alatt 
gyermeki csodálat és öröm tükröződik a szemükben, 
melyek fénye egyre halványabb, jelezve, hogy lassan az út 
végéhez érnek…  
A szakrális anyagok készítésénél – Mária sorozat, a 
Miatyánk, a 90. zsoltár, a Fehér pávák, a Nemzet virága, az 
’56, az 1456 – a Hit, Család, Haza hármas egysége lebegett 
a szemem előtt, ami összetartja a nemzetet.   
 

      Szerencsés vagy, hogy első kézből látod az emberek 

visszajelzését. 

Már az egy öröm, ha bejön a kiállításra egy szomorú 
ember, aki a problémáit ugyan nem teheti le, de feltöltődve, 
mosolyogva, megújult lélekkel távozik. Meg kellene már 
tanulnunk, hogy fel kell emelni a fejünket, mert sokra 
vagyunk érdemesek. De lássuk meg azt is, ami körül vesz 
minket, a lábunknál elterülő természetet, amely értünk van. 
A hatalmas technikai forgatagban egyre kevésbé vetül 
tekintetünk a „hétköznapi csodákra”. Minden csodát a 
géptől várunk, miközben magunkra csukunk ablakot-ajtót. 
 

      A taksonyi Szent Anna templomba az Árpád-házi 

szentek sorozatát hoztad el Pünkösdkor.  

Hívő reformátusként nyúltam ehhez az anyaghoz, már csak 
azért is, mert én az első reformátornak Assisi Szt. Ferencet 
tartom. Gondolják csak végig!  
A sorozat először bélyegtervként készült el, később 
született meg szövött anyagként. A falakon látható szentek 
és boldogok magasztos szellemiséget és melegséget hoztak 
a világba, ezért gondoltam a szövött kárpitra, mely a 
középkor óta a rideg templomokban melegséget adott a 
falakon, padokon csakúgy, mint ezek az emberek a maguk 
idejében és világában.  
Követendő példaként nézhetünk fel rájuk, és fontos lenne 
megmutatnunk munkásságukat a mai generációknak is. 
 

      Tudtad, hogy hány tagja lesz ennek a sorozatnak? 

Jaj, nem! Tudtam, hogy sokan vannak, de hogy ennyien! 
Ahogy haladtam a történelemben, egyre többen lettek, – és 
ehhez bizony nagyon sok segítséget kaptam Kovács 
Gergelynétől, Máthé Erikától, és Maczkó Máriától. Először 
a fiú-ág készült el, aztán kiderült, hogy van lány-ág is. (Ld. 
Dr. Nagy Márta megnyitóját – a szerk.) 
Büszke vagyok arra, hogy Tössi Boldog Erzsébetet én 
ábrázoltam először. Ő egy félig béna teremtés volt, akinek a 
két angyal a hóna alá nyúl a képen.  Ebbe a sorozatba került 
az Irgalmas Jézus is, ami nagyon nagy kihívás volt. Ha 
messziről néz rá az ember, szinte hív az ember nagyságú 
Jézus.  Egy család kért meg rá, ahol volt egy rákos beteg, 
aki az imák hatására hosszú idő után meggyógyult. És, 
miután a gödöllői templom neve Szentháromság, így 
elkészült az Atya, a Fiú és a Szentlélek szőnyeg is. 
Nekem kötelességem volt ennek a sorozatnak az 
elkészítése, és az ország legtávolabbi pontjára való 
eljuttatása. Példát kellett állítanom a ma emberének az 
egykoron élt Árpád-házi szentek életéből, és ezzel együtt 
azt a megbízatást kaptam a Teremtőtől, hogy hirdessem: itt 
élünk a Kárpát-medencében, ahol eleink útját kell 
folytatnunk.    
 

Ruff Béla 
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Szent Anna-templom, Taksony, 2014. június 9.  
Megnyitó előadás 

 
Hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közönség! 
 

Magyar szentek vesznek körül bennünket. Szekeres 
Erzsébet textilművész idézte meg őket, falikárpitba szőtten.  
   A szövés a legősibb női kézműves munka. Az őskor 
asszonyai maguk készíttette anyagokból szabták 
családtagjaik öltözetét. A szövés szimbolikus tevékenység. 
A szálakból sodort fonál az élet fonalát jelképezi, a 
fonalakból szőtt anyag pedig maga az élet szövedéke. Szűz 
Mária az arkangyal érkezésekor, guzsallyal a kezében, a 
jeruzsálemi templom szentélyét elrejtő függönyhöz 
szükséges fonalat sodorta. Megváltásunk lehetőségét 
tartotta a kezében. 
   A szövés a legnőiesebb művészi alkotó tevékenység is. A 
tárlat faliszőnyegeinek a készítője, a szövéssel, a gödöllői 
művésztelep hagyományainak az inspirációjára és 
lakóhelyének, a Galgamente népművészetének, valamint 
édesanyjának a hatására kötelezte el magát. És ezzel meg is 
neveztük Szekeres Erzsébet művészetének éltető gyökereit: 
a magyar népművészetet és a gödöllői tradíciót. Művé-
szetének harmadik tápláló forrása: keresztény hite. Ez a 
három forrás Szekeres Erzsébet művészetében új minő-
séggé szervesül.   
 

   Keresztény hite iránti mélységes elkötelezettsége ihlette a 
jelen kiállítás szenteket ábrázoló darabjait.   
   Különleges egymásra találása ez a témának és a 
technikának. És e tekintetben Szekeres Erzsébet kárpitjai 
ennél a templomi környezetnél megfelelőbb helyen nem is 
lehetnének. A gyapjúból szőtt faliszőnyeg a középkori 
templomok hideg karzatain tűnt föl, 
az előkelő hölgyek számára hátmele-
gítőként szolgált. Ha mintát vittek 
bele, az világi jellegű volt. Erre, az 
eredendően szakrális térben használt 
tárgyra szőtte a művésznő a szentjeit, 
és emelte ezzel az egyszerű kéz-
műves technikát a magas művészet 
rangjára. 
 

   Kik is a szentek? Ugyanolyan Isten 
képére teremtett emberek, mint mi 
vagyunk. Ők azonban, a bűnbe-
eséskor, az emberben elhomályosult 
istenképiséget képesek önmagukban 
helyreállítani, sőt, mi több ezt az 
istenképiséget a világ elé tudják 
tárni.  
   De a szentség elérésével már 
kilépnek a mi világunkból. A kiváló 
vallástörténész, Mircea Eliade gon-
dolatával folytatva: a szentek való-
sága, amely nem a mi világunké, 
olyan anyagban nyilatkozik meg, ami 

a mi profán világunk része. Ebben rejlik a szentábrázolás 
paradoxona. Hogyan oldja föl ezt az ellentmondást a 
művésznő? 
    

   Teljes alakosan, jórészt frontálisan beállított szentjei 
attribútumokkal lépnek elő.   
Szent Imre herceg – a korábbi ábrázolásoktól eltérően – 
mint uralkodásra termett dalia, karddal és országalmával 
jelenik meg. Szent László királyunk kardot tart, mellette a 
kereszt, jelezvén, hogy fegyverét a kereszt jegyében hasz-
nálta, leánya, a szépséges Piroska az általa alapított Panto-
kratór-templom makettjével jelenik meg. Árpád-házi Szent 

Erzsébet kötényében a rózsákká változott cipók a rózsa-
csodára utalnak. Árpád-házi Szent Margit kezében a liliom 
– az atyai-politikai szándékok ellenében is megtartott – 
szüzességét jelképezi. Testvére, Szent Kinga lába alatt a 
gyűrű a gyűrű-csodát idézi, a wielickai sóbánya feltárásával 
lengyel alattvalóinak a megsegítését.   
   Az attribútumokat a megidézett szentek nem cselekvően 
tartják, jelképek ezek, azon tetteikre utalnak, melyekkel az 
életszentséget elérték. 
 

   A szenteket rendszerint keret veszi körül. Ez a keret két 
világ határát jelzi. Bent az égi világ tere és ideje, az 
örökkévalóság idéződik meg. Ebben a szentek nem 
cselekvőek. Hiszen minden cselekedet időben, egy pilla-
natban történik. Az öröklétben nincsenek pillanatok. Ezért 
mozdulatlanok Szekeres Erzsébet szentjei.   
    Vagyis, nemcsak maguk a szentek, de a környezetük is 
az istenit közvetíti a néző felé. Ez a metafizikus tér 
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Szekeres Erzsébetnél valójában a népművészet két-
dimenziós terének az átlényegítése szakrális valósággá.   
   A szakrális népművészet áthallása a Szekeres Erzsébet 
szentjeit körülvevő, rendszerint virágból font mandorla. Ez 
helyettesíti a szentábrázolásoknál szokásos dicsfényt. A 
mandorla az égi világhoz tartozás jele. De ez nemcsak 
dicsfény, hanem koszorú is egyben, az áldozat, a mártí-
romság szimbóluma. A művésznő átemelte a szakrális 
művészetbe a népművészetnek – egyébként saját szemé-
lyiségéből is fakadó – tiszta, egyenes, lényegre törő vizuális 
beszédét is.  A példa szemléletesen mutatja azt, hogy ke-

reszténység, népművészet és a népművészet által ihletett 
gödöllői textil az alkotó művészetében szerves egységet 
alkot. 
 

   Az Árpád-ház szentjeit és boldog életű tagjait Szekeres 
Erzsébet 2005-től kezdte megmintázni. Vannak közöttük 
jól ismertek, mint Szent István, Szent László, Árpád-házi 
Szent Erzsébet, Árpád-házi Szent Margit.  De megjelennek 
közöttük kevésbé ismertek is, mint a Szent István 
családjából származó Skóciai Szent Margit vagy Boldog 
Gertrúd, Árpád-házi Szent Erzsébet leánya, vagy Szent 
Kinga és Boldog Jolán, Árpád-házi Szent Margit testvérei, 
vagy az „utolsó aranyág utolsó virága”, III. Andrásnak, 
utolsó Árpád-házi királyunknak a leánya, a svájci Tössi 
domonkos monostorban élt Boldog Erzsébet, akinek ez az 
első képzőművészeti megjelenítése. 
   Árpád-házi szentjeink közül csak kevesen forogtak a 
nagy történelem színpadán, mint István és László 
királyaink. A többiek kisebb közösségekben vagy a 
magánéletükben, családjukat vagy a választott rendjüket 
szolgálva érték el az életszentséget. De a családjuk is 
valamelyik neves európai uralkodóház volt. Kingáé, a 
lengyel, Ágnesé a cseh, Izabelláé a portugál, skóciai 
Margité a skót, Piroskáé a hatalmas bizánci.  
   Élethelyzetükből adódóan cselekedeteik hatása messzire 
sugárzott. Templomokat építettek, kolostorokat alapítottak, 
sokszor léptek föl civakodó családtagjaik között békítőleg. 
Koronás férjeik halálát követően vagyonukat a szegények 
között szétosztva, valamelyik rendnek lettek a tagjai, 
Árpád-házi Szent Erzsébet, Szent Kinga és Izabella a 
ferencesnek, Árpád-házi Szent Margit és Tössi Boldog 
Erzsébet a domonkosnak. A klarissza rendet Cseh-
országban Árpád-házi Szent Ágnes szervezte meg.  
   Lászlót a székelyek, Kingát a lengyelek és a litvánok, 
Skóciai Szent Margitot a skótok tisztelik védőszentjükként.   
   Árpád-házi szentjeink tehát családi kapcsolataik révén 
átszőtték a korabeli Európát, de ennél jóval többet 
jelentettek, erkölcsi ideálokká nemesedve példaként 
szolgáltak a kortársak számára. Büszkék lehetünk rájuk. 
Adakozó, a szegényeket támogató, igazságot kereső, viszá-
lyokat elsimító, mélyen hívő személyiségük ma is példaként 
szolgálhat.  
    

   Az általuk megnyitott horizontális távlatoknál fontosabb 
az a vertikális irány, amellyel fölfelé irányítják a tekin-
tetünket. A neves kutató, Peter Brown írja: a keresztény 
szent áttöri az Ég és a Föld, az isteni és az emberi, az élő és 
a halott között húzódó, áthághatatlannak tűnő korlátokat.   
   Ennek a gondolatnak nagyon szép, szemléletes össze-
foglalását adja a kiállítás Szent Istvánt ábrázoló kárpitja. 
Ezen István király, a keresztény magyar állam meg-
alapítója, a keresztény magyar egyház létrehozója, talán 
legjelentősebb szentünk, utódját elveszítvén a Boldog-
asszony kegyelmébe ajánlja élete munkájának eredményét, 
a magyar királyságot szimbolizáló Szentkoronát.   
   A korona latin eredetű szó, korona jelentésében uralkodói 
jelkép, de a szó jelenti a koszorút is. A koszorú a vér-
tanúság, a mártíromság szimbóluma. Az apokaliptikus 
vének hódolattal helyezik korona-koszorúikat az Úr trónusa 
elé. Kora-keresztény mozaikokon koszorúikat a szentek és 
a vértanúk, mint földi útjuk legfőbb eredményét, Krisztus-
hitük legfőbb szimbólumát – a Szent Istvánéhoz hasonló 
mozdulattal – ajánlják föl az égieknek.  
   Szekeres Erzsébet alkotásán államalapító szent királyunk, 
mintegy minden magyar szent nevében teszi meg ezt a 
fölajánlást, a magyar hazát jelképező koronával, buzdítva 
az utókort a saját fölajánlásának a megtételére. 
 

Hölgyeim és Uraim, 

a mai nap Pünkösd napja. Fontos a szentek jelenléte az 
ünnepen. A szentek ugyanis az égi és a földi egyház 
oszlopos tagjai. Pünkösdöt pedig a Szentlélek jeruzsálemi 
alászállása óta az Egyház születésnapjaként ünnepeljük. 
Ekkor történt a csoda, mi szerint az addig egy nyelvet 
beszélő tanítványok a legkülönbözőbb nyelveken kezdtek 
megszólalni. Képessé váltak arra, hogy a világ sok népének 
terjesszék a krisztusi tanítást. 
   A jelen kiállítás – az Árpád-házi szentek kárpitjai, az 
eddig be nem mutatott, más technikával, hímzéssel készített 
műalkotással együtt – a bibliai pünkösdi esemény tovább-
gondolására kínál lehetőséget. A faliszőnyegek a római 
katolikus egyház szentjeit ábrázolják, a Sírba tételi lepel a 
keleti keresztény egyház fontos liturgikus eszköze, maga az 
alkotó, Szekeres Erzsébet pedig a református egyház tagja. 
A bibliai Pünkösdkor létrejött keresztény egyháznak, a 
modern korban felmerülő problémájához, mondhatni 
létkérdéséhez szól hozzá ily módon a jelen kiállítás, a maga 
lehetőségével, a művészet eszközével. Az egyházak meg-
maradására, a kereszténység fennmaradására gondolunk. A 
kiállítás a továbbélés egy lehetséges alternatíváját jelöli 
meg, nevezetesen az ökumenét, a különböző keresztény 
felekezetek együtt-levését, együtt-cselekvését. 
Ez is a mai pünkösdi kiállítás üzenete. 
 

Kérem, fogadják nyitott szívvel Szekeres Erzsébet lélekkel 
szőtt műalkotásait! 

Nagy Márta 

művészettörténész 
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Az elsőáldozó gyermekek Dunaharasztiban, május 11-én, 

és a bérmálkozó fiatalok csoportja Taksonyban, május 18-án. 
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HUMOR AZ AKTÁKBAN 
                                             Mikszáth Kálmán 
 

A tekintetes szolga-
biró ur meghallgat-
ván az ügyes-bajos 
feleket, s nem tud-
ván hirtelen kitalálni 
az igazságot, azon 
biztatással kergette 
haza őket,  hogy 

majd máskor igazit a dolgon, s hogy a tényálladékot el ne 
feledje, addig is egy görcsöt kötött a zsebkendőjén. 
Ez a „görcs” volt valószinüleg az első pörakta a magyar 
törvénykezésben. 
Később azután bejött az „instancia”. Tanultabb emberek 
irásba foglalták a felek sérelmeit s a biró nem volt kény-
telen a nagyfenekü beszédből saját eszével kihalászni a 
dolog velejét, oda volt az teremtve kifogástalanul, itélhetett 
belőle kénye-kedve szerint. Még később megszületett az 
„indorsata” is, ami azért történt, hogy az itéletkihirdetésre 
összegyült felek be ne piszkolják a „kancellária” padlóját, 
melyet a szolgabiróné asszony nagy perpatvar közt 
sikáltatott meg minden szombaton. Mi szükség nekik azért 
idejönni, a biró odajegyzi az itéletet az istancia hátára, (ami 
még mellesleg azért is jó, mert el nem felejtődik), aztán 
haza küldi nekik, hol megexplikálja a nótárius. 
Ebből a korból már sok humoros indorsata maradt ránk, de 
legeredetibb valamennyi közt egy komárommegyei fő-
szolgabiróé, ki egy különben tiszta adóssági keresetre a 
következő itéletet hozta: „Liquidum est debitum, solvas 
ebatta Punctum.” 
Mely itéletet a fölsőbb biróság is jóváhagyott a „ebadta” 
szó kivételével. 
Egy, e századbeli német könyv akként ismerteti igazság-
szolgáltatásunkat, hogy, ugymond, kétféle igazságszolgál-
tatási közeg müködik hazánkban, az ugynevezett „herum-
reisenderek” és a „megyeházban könyöklők.” S ez igaz is 
volt, amennyiben a szolgabirák beutazván járásaikat, út-
közben csak ugy a kocsiülésről diktálták az itéleteket, 
miket senki sem foglalt jegyzőkönyvbe, de amiket azért a 
felek sokkal pontosabban megtartottak mint ma. 
Jóllehet a modernebb törvénykezési rendszer csak 1848, s 
kiváltképpen a Bach-korszak óta vert gyökeret, a nagyobb 
perek már előbb is rendesen és irásban vitettek; tág tere 
nyilik tehát a velünk született eredetiségnek és humornak 
ezidőkben – ha ugynevezett „stylus curialis” pókháló 
gyanánt át meg át nem fonja s mintegy egyenruhába nem 
öltözteti az ős gondolkozást. 
Annyira kaptafára van verve minden ügyirat, hogy a pe-
danteria a komikum határáig megy: a „végzés” egyetlen 
periodusból áll és kezdődik a „minek utána” szón; a „köte-
lezvény” a „melyszerint”-tel; az „idéző végzés” a „minek 
folytán”-nal szalad ki a biró tekintetes pennájából; a 
„kurrens” (körlevél) első szava „meghagyatik”, a „bizo-
nyitványé” a „hítelesen valljuk” mig az „adás-vevési 
szerződés” a „mi alólirottak”-ból folytatódik s (hogy az 
akkori idők hivatalos irályával éljünk mi is) utjában a Ts. 
Ns. vármegye auctoritásához conveniens decorum teljes 
terminus technikusokat s számtalan ékes participiumot ölt 
magára. 

Oly kiirthatlanná vált ez a hivatalos nyelvezetből, mint a 
szerb tövis szántóföldeinkről. Még maga a parlament sem 
ment tőle; mert hát mi lenne az ország méltóságából, ha 
nem e szavakkal kezdődnék minden interpellátió „tekin-
tettel arra”? 
Tagadhatatlan, hogy minden nemzet hivatalos nyelvének 
vannak sajátságai, Angliában csak ugy mint a legmiveltebb 
Franciaországban elütő az okmányok irálya az irodalmi 
termékekétől, de ezen elütő sajátságok leginkább a termi-
nus technikusokra szoritkozván, sehol sem culminálnak 
annyira az érthetlenség szándékos hajhászatában s sehol 
sem ellenkeznek ugy az élő nyelvvel mint nálunk, hol 
pedig erre a legkevesebb szükség van, mivel maga az 
irodalmi nyelv sem tér el a népétől, hanem abból meriti 
nemcsak erejét, de szinét, üdeségét is. 
Kötetnyi gyüjtemény áll rendelkezésünkre a bureau-
irályából, hangosan kiáltva reform után – s már maga ez 
megérdemelné, hogy tért szenteljünk neki e tárcában, ha 
bizonyosan nem tudnánk, hogy a bureau-k nyelve, mint 
maga a gondviselés, örök és változhatlan s ha cikkünk szük 
kerete különben is nem akadályozna bőven időzni minden 
vele összefüggésben álló tárgynál. 
Legfölebb nehányra szoritkozunk; minő pl. az abauji 
sérelmi fölirat, hol a „kormány önkénye egyensulyának 
vasbotja” ellen panaszkodik a türelméből kifogyott 
municipium; vagy azon itélet, hol az arculütés (tekintettel 
az előkelő állásu egyéniségre, akin megesett) „szem-
káprázati képen-kapománynak” iratik udvariasan körül. 
Az sem utolsó e nemben, amint az orvosi hivatalos irályt 
mutatja be a feledhetlen Nyári Pálunk holttestéről fölvett 
látlelet, melyben a bal lábszáron „csont folytonossági hiány 
mutatkozása” van constatálva. 
Ember legyen, aki ebből kiérti, hogy a lábcsont össze-
zuzódva egy helyen kivált. 
Itt azonban nem hagyhatom érintetlenül, hogy ily gyötrel-
mes kifejezésekre sok esetben kényszeritve volt azok alko-
tója, mint pl. a kékkői szolgabiró, ki a következő rendeletet 
intézte a kürtösi biróhoz: 
Minek utána a Mrokár János tulajdonát képező kertben 
levő kertben találtató kertben gazdátlan malacok kárt okoz-
tak azok gazdáját kikutatván hozzám bekisérni szoros köte-
lességének ismerje. 
Ez pedig ugy történt, hogy Mrokár Jánosnak volt egy nagy, 
liciummal körülvett kertje, melynek egy negyedrészét 
vetemény-ágyas és virágos kertnek használván, tisztességes 
zöld sorompóval látta el. Nehogy azonban hozzáférhető 
legyen az ott föl s alá szaladgáló gyermek-hadnak, még a 
tulajdonképpeni kertben is külön rekesztéket készitett a 
finyás káposzta palántának… Hát bizony ebbe hatoltak be 
a pokolra való, gazdátlan malacok. 
A külföldön alig találjuk ennek nyomait. Ami van is 
adomaszerü. György angol király itélete, ki az élet-
hossziglani fogságra itélt rab kegyelem-kérvényére ezt irta: 
„tiz évet elengedünk büntetéséből” inkább egy ügyesen 
kigondolt rebus a büntetésnek a királyi szó értelmébeni 
kiszabását illetőleg. Nem sokkal áll erősebben hitelesség 
dolgában a Zürich-cantoni törvényszék ama ismeretes 
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itélete sem, mely a háztetőről leesett Stab Ulrik elleni 
kártéritési követelésében következőleg intézkedik: 
„Minthogy Stab Ulrik leestében az utcán menő Blir Jakabra 
zuhant, ki, mint azt örökösei igazolják, a szenvedett sérülés 
és ijedtség folytán szörnyet halt, az általuk inditott pör 
akként oldatik meg, hogy az örökösök közül bármelyiknek 
jogában áll a háztetőre fölmenni s a csodásan épségben 
maradt Stab Ulrikra lezuhanni.” 
Hiteles azonban és jellemzi a francia könnyed szellemet 
egy nagy rendőri kihágást elkövetett fiatal müvésznő ellen 
kiadott következő szövegü rendőrminiszteri rendelet: 
„Lola Montez csintalan, rosz gyermek. Negyvennyolc óra 
alatt hagyja el Párist.” 
De ez csak egy! Bezzeg itt nálunk nincs fogyatkozás s akár 
a végtelenségig nyujthatnók az aktákban előforduló humor 
fölsorolását, ha az egyáltalán érdem lenne itt, hol a nádori 
mennyezetes széktől lefelé egész a fakó kalodáig a humor 
szeretetreméltó derüje önt el mindent, s hol nem az a 
mesterség, hogy mit irjak e fejezetbe, hanem az, hogy a sok 
közül mit ne irjak bele. 
Az erdélyi diéta paragrafust hoz Apafi Mihálynak, hogy 
amit ő nagysága az ország dolgában ebéd után végez, – az 
ne numeráljon semmit.  
A kálvinista pap igy állitja ki (maliciából-e vagy meg-
győződésből nem tudni?) az evangélikus benszülött 
keresztlevelét az anyakönyvből: „Vallása: tót; nemzetisége: 
lutheránus.” 
A szolgaias bureaukrata félszemü főnöke utlevelében, 
nehogy azt megsértse, ily ékes udvariassággal jegyzi meg e 
körülményt az illető rovatban: „Az egyik szeme távol van!“ 
Hát még a táblabirói igazságszolgáltatás a maga sajátságos 
világnézletével, nagyuri kedvtöltéseivel, naiv furfangjával, 
soha ki nem fogyó kedélyességével! 
De nem is szükség ily messze visszamennünk; csak hat 
évvel is ezelőtt (még ipamnál is) nem volt sem index sem 
napló; a tárgyalási napok legföljebb a Nemzeti Kalen-
dáriumba jegyeztettek föl ilyenforma sorozatban:  

Május 10-én, Ilonka leányomnak születésnapja. 
Nagy Ferenc igénykeresete Pap Katalin ellen. 
NB. Pap Kata két malacot felejtett a konyhában, 
becsukatom. 
Ugyancsak Máj. 10-én: lejár a Krubis-féle váltóm. 

Ha aztán, ami sokszor megtörtént, a Gyuri gyerek idő-
közben elhányta a naptárt, szükségképpen megakadt az 
igazságszolgáltatás gépezete a vármegye egyik részében, a 
vesztegető Pap Kata nem lett becsukva s az igényper 
elintézve. 
De ott, hol rendesebben ment, sem sokat jártatta eszét a 
szolgabiró, hogy az igazságot a törvény betüiből kutassa; 
józan esze szerint szeretett itélni. Amint aztán bejött az a 
szokás, hogy az itéletet indokolni kell, képzelem, mily 
nagy alkalmatlanságot okozott az a tekintetes uraknak, már 

t. i. a simulékonyabb természetüeknek, mert az igazi telivér 
táblabiró ha engedett is a kénytelenségnek, könnyen elve-
tette a gondját, mint azt az itélő táblánál most is folya-
matban levő 19,247. sz. percsomó első birósági itélete 
mutatja, melyben alperes köteleztetik fölperesnek kétszáz 
forintot fizetni: Indokok: „Mivel hogy fölperesnek az 
alperesnél erősebb igazsága vagyon.” 
Sokkal jellemzőbb a következő: Brüll Jakab kanizsai lakos 
órgazdaságon kapatván, kárvallott alperes panaszára a 
megyei esküdt igy itélt: „Brüll Jakab megfizeti a kárt dup-
lán. Punktum. Bortos Ferenc r. sz. esküdt.” 
Brüll nem elégedvén meg az itélettel, magához a főszolga-
biróhoz vitte azt; aki meg is változtatta menten: „Brüll 
megfizeti a kárt duplán: eddig helyben hagyom, a „duplán 
és punktum“ szavak közé azonban beszurandó a következő 
helyreigazitás „és huszonöt botot kap.” Fenyéry Tamás 
főszolgabiró.“ 
Legkülönösebbnek tünik föl B. Ferenc szolgabiró senten-
tiája: „Fazekas János ámbátor lopott, nem büntethető meg, 
mert dühös ember és egy faluban lakik velem.” 
A fölsőbb forum ezen itélet alá a következőket jegyezte: 
„Indokaiból helyben hagyatik.” 
Ugyancsak e biró az alábbi itéletet hozta két kéri menyecs-
ke ügyében: Egyik eb, másik kutya. Probátum est. 
De ki győzné mind fölsorolni! Száz meg száz humoros 
itélet van, mely hosszadalmasságánál fogva, ismét sok 
olyan, mely untató tényálladéka nélkül – közölhetlenné 
válik. De nem csak itéletek, hanem az okmányok egyéb 
válfajai is bő anyagot nyujtanak. 
A keleti marhavész megszüntetésére kiküldött megyei bi-
zottság, (mely magát röviden „Marha-bizottságnak” nevez-
te) furfangos tanácskozmányainak aktái a gyarmati levél-
tárban; a lévai csizmadia-céh hatóságilag jóváhagyott alap-
szabályai, miknek, 35-ik §-a szerint áldomások alkalmával 
a fiatalok tartoznak józanon maradni, hogy az öregeket 
hazavezethessék; vagy a ladányiak mentegető irata, hol 
tizenegy ok adatik elő, melyeknél fogva a méltóságos fő-
ispán ur átutazása alkalmával, dacára az alispáni rendelet-
nek, nem harangozhattak, megannyi jeles példányok. Ez 
utóbbiból álljon itt a hetedik ok: „minek utána a nemes 
városkának egyetlen harangja sincsen.” Mind e humort 
pusztulóban hiszi az ember, az uj perrendtartás, a teljesen 
képzett birák és hivatalnokok, a modern törvénykezés és 
közigazgatás következtében, és szinte sajnálattal gondol 
eltünésére még e neki nem való helyről is. Pedig fölösleges 
busulni. 
Egy e napokban a vallásügyi miniszteriumhoz érkezett 
folyamodványra, mely e szavakkal kezdődik: „Dicsértessék 
a Jézus Krisztus!” ezt irta oda egész kedélyességgel a 
kálvinista irodatiszt: „Mindörökké, ámen! Ad akta.” 
… No ahol még a száraz bureaukrata is igy humorizál, – ott 
nem fogy ki a humor sohasem, ha tüzzel, vassal irtják is. 

 

(Részlet Az igazi humoristák, Cikkek a magyar nép humoráról című kötetből, 1879) 

Segítségnek: instantia – kérvény; indorsata – váltó, forgatmány, itt tréfásan, átvitt értelemben; explikál – magyaráz, nótárius – 
jegyző; Liquidum est debitum, solvas – a tartozás nyilvánvaló, eljárás megszűntetve; herumreisender – utazgató; stylus 
curialis – bírósági stílus; pedanteria – túlzott precizitás; ts., ns. – tekintetes, nagyságos; auctoritas – tekintély; conveniens 
decorum – illően ékes; terminus technicus – szakkifejezés; participium – melléknévi igenév; interpellatio – felszólalás; 
culminal – bővelkedik; bureau-irály – hivatalos irat; malicia – kegyesség; municipium – fegyvertár; sententia – ítélet; 
probatum est – kedves, derék; ad acta – elintézve (félretehető). 
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Kosztolányi Dezső 

NYELV ÉS LÉLEK  
című kötetből 

Ábránd egy szóról 
 

Arra gondolok, hányszor mondják ki most naponta, minden órában, minden 
percben széles e világon ezt a szót: béke. A német azt sóhajtja: Friede, a francia: 
paix, az olasz: pace, az angol: peace, az orosz: pokoj, a török: szaalem. A 
különböző szavak betűi mögött pedig egy végtelen egységes vágy lüktet. Most, 
mikor van egy kis esély, hogy ezekből a betűkből valóság is válik, egy hiszékeny 
negyedórában, sokszor egymás után kimondom, magam elé, a bűvös magyar 
szót, hogy elzsonguljon az értelmem, és megfeledkezve a jelentéséről, semmi 
mást ne érezzek, mint a hangzók érzéki hatását. Földobom a szobámban, hogy 
világítson, mint egy szalonrakéta, és illattal szórja tele a levegőt. Egy egész ívet 
telerajzolok vele, hogy megfájduljon a kezem és a szemem. Úgy érzem, ezt kellene most tenni mindenkinek. Az 
emberiségnek, akárcsak a vásott tanulóknak, büntetésből, százezerszer, milliószor kellene leírnia, és nem is lenne szabad 
mást gondolnia, hosszú ideig, mint ezt, mindig és mindig csak ezt: béke, béke, béke. 
Mennyi enyhület és nyugalom van ebben a szóban. Béke: trocheus, verstani értéke: -U, egy ütem, melynek az első 
szótagja hangsúlyos, a második hangsúlytalan és puha sóhajjá olvadó. Egy indulat, mely csöndesen és boldogan 
feloldódik: béke. Az első, kemény tag után mintegy még a háború láza hangsúlyoz, s magán viseli az ordítás, a romlás, a 
szenvedések emlékét is, kedves fáradtságban omlik össze. Béke: szelíd, lefelé menő vonal, pihenés, megállapodás, 
hazaérkezés. Egyetlen nyelvben sincs jambusos szó a békére. A nyelv szelleme érzi, hogy ezt a szót pihegő és szegény 
emberek dadogják, lelkükben már egy lefelé rokkanó indulattal, és nem szabad éreztetni a jambus fölfelé kapaszkodó 
lüktetését, mely úgy hatna, mint egy támadás. Az életkedv fölsikolt a meglepetéstől, aztán elalél. 
Mint műkedvelő és szerény nyelvész, leemelem a könyvtáram polcáról a Nyelvtörténeti Szótár-t, mely szavaink múltjáról 
világosít föl, mintegy a nyelvkincsünk nemesi armálisát tartalmazza. Vajon mikor írták le először? Ezt látom: a Virginia-, 
a Jordánszky- és a Debreceni-Kódex-ben, a XVI. század elején. Aztán éldegélt a szó, csöndes békében. Csak a nyelvújítók 
nem hagytak neki békét, elcsapták az utolsó betűjét, és rövid időre bék lett belőle. A Nyelvújítás Szótára megemlíti, hogy 
Széchenyi István is bék-kötés-t írt a békekötés helyett, s Dugonics a pacifistákat - milyen andalító! - békész-nek nevezte. 
Máris végeztünk a szó pályafutásával. Eredetével, mint az Etymologiai Szótár-ban olvashatni, még ma sincsenek tisztában 
nyelvészeink. Valószínű, hogy török-tatár, csatagáj eredetű szó. Nem fárasztom az olvasót hosszabb szóhüvelyezéssel, 
csak még annyit, hogy a mi szavunk, a béke jelentése tulajdonképpen kötés, összebogozás, frigy, de egyes árnyalata a 
csókot is magában foglalja, és egy oszmán formája az erős, fiatal atlétát jelenti. Ezt érezték magyarul beszélő őseink a 
békében: a becsületes kézszorítást, a fiatalságot, a csókot, az élet erejét. Bocsássanak meg, hogy a szavak kedvelője így 
eljátszadozik négy kis betűvel, mikor világok vajúdnak, és a békéért minden kalmárravaszság síkraszáll. Remélem, 
boldogságunkat azért nem hűti le ez a pár adat. Mert akár tudjuk a szó származását, akár nem, ebben a pillanatban 
mindnyájan egyformán mondjuk ki, úgy, hogy egy örömsikolyban halkul el és hal meg szájunkon. 

Pesti Napló, 1918. január 1. 

Öreg szavak 
 

Természetesen a szavak értékét nem lehet mérleggel és rőffel mérni. A szó értéke mindenekelőtt a helyzetétől függ, s 
annál nagyobb művész valaki, minél inkább újat tud varázsolni a régiből. Hérakleitosz mondása semmire sem áll inkább, 
mint a nyelvre. Minden folyik, hullámzik és megújhodik. A nyelv is. Sőt a nyelv élete talán leginkább hasonlít a 
miénkhez, melyet megrögzíteni lehetetlenség, hisz múlt és jövő között örökös mozgásban halad előre, s stabilitása 
legföljebb ahhoz a repülő nyílvesszőéhez mérhető, melyet a fényképész rögzít meg egy ügyes pillanati felvételen. Pár 
évvel ezelőtt a bú szót - úgy látszott - örökre kompromittálta egy budapesti utcasarki népdal. Mégsem veszett el. 

Nyugat, 1909. szeptember 1. 

Szók 
 

Fiam még első elemibe járt, mikor egyszer hazajövet azt kérdezte tőlem, miért nem szerették Petőfit a portások? 
Elámultam, gondolkozni kezdtem. Tudtommal e jeles költőnk ellen - legalább testületileg - sohase foglaltak még állást a 
portások. Később rájöttem, hogy tanítónője nem a portásokról beszélt, hanem a kortársakról. A hatéves kisfiú nem értette 
a szót, s olyannal helyettesítette, melyet ösmert, aztán képzeletével legendát szőtt köréje. Így tanuljuk meg tulajdon 
nyelvünket is, bűvös félreértések által. Mennyi ilyen rejtélyes szóra emlékszem magam is gyermekkoromból. Az 
óvodában imádkoztuk a Hiszekegyet: hiszek Mi Urunkban. Akkoriban már tudtam, hogy micsoda az a Mi, micsoda az az 
Urunk, és micsoda az a ban. Minthogy azonban e szócsoport mindig együtt szerepelt, azt képzeltem, hogy a miurunkban 
egyetlen szó, s valami nagyon fényes, leborított tárgy lehet, egy kehelyhez vagy egy aranyserleghez hasonló. 
Valahányszor hallottam, évekig ez a kép jelent meg lelkemben. Sőt - bevallom -, olykor még ma is. 

Pesti Hírlap, 1927. március 6. 
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Június 3-án kilenc felnőtt bérmálkozott a dunaharaszti Szent István templomban.  
A bérmálkozás szentségét Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya szolgáltatta ki nekik.  

Miklós püspök június 1-én 
ünnepli születésnapját. A 
fiatalok a maguk össze-
állította könyvvel 
kedveskedtek neki. Isten 
éltesse Püspök atyát, 
kívánunk neki jó egész-
séget, Isten áldását, 
bőséges kegyelmét papi 
életére.  
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Tamáshoz 
Búcsúzunk, de nem örökre 

 

A búcsú mindig fájdalmas, de mégsem válunk örökre el, 
Bárhová vezessen is a sors, te mindig családtagunk leszel.  
Én fiamként szerettelek, Krisztián pedig testvéreként, 
S ez így lesz mindig, mert ezután is találkozunk még.  
 

Ha erre jársz, házunk kapuja mindig nyitva lesz előtted, 
S a technika világában lesz majd más lehetőséged. 
Napi imám ezután is elkísér életed folyamán,  
Kedvenc süteményeidet elküldöm a gondolat szárnyán. 
 

A képzelet és a valóság összeolvad, egybeforraszt minket, 
Mintha sohasem mentél volna el, mindig köztünk leszel.  
Úgy, mint szüleid, nővéred, sógorod és keresztgyermekeid, 
A barátság örök életű, ezt nem tépheti el senki. 
 

Az Úr és a Szűzanya áldása kísérjen egész életedben, 
S hivatásodban, a zenében Szent Cecília segítsen. 
Az Úr házában kántorként szolgáld Istent és a híveket, 
S az én Istenem adjon neked hosszú-hosszú, boldog életet! 
 

Úgy legyen!   Imádságos szeretettel: Nusi és Krisztián 

Szívem örök lakhelyetek 
 

Reggel felébredvén, Rád gondolván Istenem, szép lesz a nap, 
S ha már kiejtem Nevedet is, a boldogság eláraszt. 
A gond és baj elhalványul, még a halál sem ijeszt meg, 
Hiszen mindig velem voltál, és velem maradsz örökre.  
 

Veled érzem jól magam, mi ketten őszinték vagyunk egymással, 
S néhány hasonló gondolkodású embertársammal. 
Az álszent érdekembereket lehetőleg elkerülöm, 
Mert ha résztvennék kisded játékaikban, én is bűnözöm. 
 

Uram, Istenem, kettőnk kapcsolata maga a végtelen, 
Nem tántoríthat el egymástól senki és semmi sohasem.  
Atyaisten, aki Fiad által elküldted a Szentlelket, 
Szentháromság Isten, lakhelyetek örök szívemben-lelkemben.  

A Szentháromság szobor a Budai Várban 

EEggyyhháázzii  üünnnneeppeeiinnkk  HHúússvvéétt  uuttáánn  
 

A Húsvét, Jézus feltámadása, legnagyobb keresztény ünnepünk. 
Krisztus feltámadása remény számunkra, hogy egykor szavára, az 
utolsó ítéletkor mi is feltámadunk.  Az Egyház minden vasárnapon, 
amit az Úr napjának is neveznek, megemlékezik az Úr fel-
támadásáról.  
Urunk mennybemenetelének ünnepén, vagyis a Húsvét utáni 
negyvenedik napon, Jézus Krisztus befejezve földi küldetését, 
visszatér Atyjához, hogy helyet készítsen nekünk, akik tanításait 
befogadtuk.  
Jézus Krisztus a Húsvét utáni ötvenedik napon, Pünkösdkor, a 
Szentlélekkel járja át, újítja meg és erősíti meg övéit. Az Egyház 
Lelke, az Igazság Lelke, aki elvezet bennünket – az egész Egyházat – 
a teljes igazságra. A Szentlélek a harmadik isteni Személy, az 
Atyával és a Fiúval – valóságos Isten. Jézus önmaga helyett 
tanítványait küldi a világ minden tájára, akik a Szentléleknek 
megnyílt lélekkel hirdetik az Evangéliumot. A Lélek ajándékát 
mindenki megkapja, aki engedi, hogy Isten működjék benne és általa.  
Szentháromság vasárnapján a Szentháromságot magasztaljuk, a 
háromszemélyű egy Istent; végtelen irgalmáért zengünk háladalt neki.  
Úrnapja: Krisztus szent testének és vérének ünnepe. Bánk József, 
váci érsek-püspök olyan szépen fogalmazott Szentségimádásában: 
„Jézus Krisztus egyházat alapított, mennybemenetele után 
titokzatosan, misztikus testként itt maradt e világban, hogy megváltói 
tevékenységét a világ végéig folytassa. Ő maga tudja a legjobban, 
hogy milyen emberfeletti feladattal bízta meg Pétert, az apostolokat 
és az ő utódaikat. Ismerte minden gyengeségüket, emberi 
gyarlóságukat. De ismerte jól az embereket is, akik Egyházának 
tagjai lesznek. Ezért, hogy Egyházát megszentelje, minden 
veszedelemtől megoltalmazza, Egyházának tagjait minden 
szenvedésben megvigasztalja – megalapította az Oltáriszentséget.” 
Jézus szentséges szívének ünnepe az úrnapi vasárnapot követő 
péntek. Kérjük Istenünket, aki szent Fiának bűneink miatt megsebzett 
Szívében nagy irgalmassággal megnyitotta szeretete végtelen 
kincstárát; adja, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát 
bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta.  

Jézus Szentséges Szívének oltalmába ajánlom a hónap 
végén tőlünk elköszönő Fazekas Tamás kántorunkat, a 
Szent Cecília kórus karnagyát. Én és fiam nevében versben 
búcsúzom tőle.  

        

         Istenbe vetett hittel és igaz szeretettel:  
Gömöriné Fajta Anna 
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HIRDETÉSEINK 
 

Fazekas Tamás kántor karnagy úr június 30-án befejezi nyolc éves itteni szolgálatát. Otthonába, 
Kiskunfélegyházára kapott meghívást kántor karnagyi szolgálatra. Július 1-vel Nagy István kántor 
karnagy úr vesz át tőle a szolgálatot, aki eddig Bicskén volt kántor. 
 

A Taksonyi Búcsú július 27-én vasárnap lesz, délelőtt ½ 9 órakor ünnepi búcsúi szentmisével. A búcsú 
három napig tart. 26-án, szombaton Taksonyban Közösségi Nap van minden évben, színes 
programmal. A búcsú hétfőjét is megünnepeljük. Ezen a napon reggel ½ 9 órakor az összes 
munkatársakért, jótevőkért ajánljuk fel az ünnepi szentmisét.  
 

Taksonyban, a Főtéri Esték alkalmával az esti szentmisék egy órával hamarabb kezdődnek, azaz 18 
órakor (július 11, augusztus 8 és szeptember 5, minden negyedik pénteken).  
 

A Dunaharaszti Szent István búcsú augusztus 20-án, szerdán lesz. Az ünnepi szentmisét délelőtt 10 
órakor tartjuk. Közvetlenül a szentmise után tartja Dunaharaszti Város a Szent István ünnepet a templom 
melletti Szent István szobornál.  
 

2014. Húsvét ünnepén megjelent számunkban a Szentlélek csodái sorozat 10. része A mi utunk az 
evangelizáció címmel megjelent dolgozat szerzője Tóth Marianna. A név tördelési hiba miatt lemaradt 
az írás végéről, Mariannától ezért elnézést kérünk. Ugyanitt megköszönjük neki áldozatos sajtóapostoli 
tevékenységét, amelyre kérjük Isten áldását.  

 
„Az ember nem é lhet  szeretet nélkül.  Az ember  a maga számára érthetetlen 
lény marad, életének nincs érte lme,  nem jelenik meg neki a Szeretet ,  ha 
nem találkozik a Szeretettel ,  ha nem ér int i  meg,  és nem teszi  valamilyen 
módon magáévá, ha nem talál  meg benne élő részvéte lt .”   
                                                                 (Szent II .  János Pál  pápa )  

 

  NNééhháánnyy  sszzóó  aa  TTaakkssoonnyyii  KKaarriittáásszz  CCssooppoorrtt  tteevvéékkeennyyssééggéérrőőll  
 
Örömmel adunk hírt a legutóbbi jelentkezés óta eltelt időszak történéseiről, eseményeiről. 
A Bozorádi család lakóházában történt  tűzkár helyreállításához a Taksonyi Karitász Csoport 
gyűjtést szervezett, mely az alábbi eredménnyel zárult: 

 

- a Rózsafüzér Társulat taksonyi csoportjának adománya:        50.000,- Ft 
- a Taksonyi Karitász Csoport és a Vöröskereszt Taksonyi Szervezete 

által felajánlott ruhák kiárusításának bevétele:                   61.000,- Ft 
- a Szent Anna katolikus templomban felállított persely összege:                100.000,- Ft 

MINDÖSSZESEN:                                                                                   211.000,- Ft 

   
Az összeget átutaltuk a család számlájára, melyről levélben is értesítést küldtünk részükre, és további 
támogatásunkról biztosítottuk Őket. 
Ezúton mondunk köszönetet minden adakozónak, akik a család „tengernyi” kiadásához „egy cseppel” hozzájárultak 
a nehézségek leküzdésében! 
Csoportunk részére bútorfelajánlások (szekrénysor, franciaágy, heverő, fotelek) érkeztek, melyeket jelképes 
összegért szeretnénk értékesíteni. Bővebb információért a Taksonyi Plébánia alagsorában, pénteki ügyeleti időben 
(17.30-19.00 óra) munkatársaink szívesen állnak rendelkezésre. 
Mint ismeretes, egy nagylelkű felajánló révén Karitász Csoportunk heti egy alkalommal ingyenes tejet biztosít 
családok részére. Miután a felajánlott mennyiség korlátozott, ezért negyedévente pályázatot írunk ki, hogy a 
rászorulók minél szélesebb köre részesülhessen ebből az adományból. 
A szeptember-novemberi időszakra benyújtandó jelentkezési lap a fent megjelölt ügyeleti időben átvehető. A 
pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 22. 
 

Hálásan köszönjük minden jótevőnek a természetbeni felajánlásokat, pénzbeli adományokat, melyek nélkül Karitász 
Csoportunk nem tudna a rászorulók szolgálatára lenni! 
 

 A nyári időszakban minden kedves Olvasónak kellemes pihenést, hasznos időtöltést,  
 jó nyaralást kívánunk!  

Taksonyi Karitász Csoport 
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(A vers az Idősek Napján Marosi 

Réka előadásában hangzott el. 

Hoffer Bea versét a következő 

számban közöljük.) 

DDuunnaahhaarraasszztt ii   SSzzeenntt   EErrzzsséébbeett--hhíírreekk  
 
A május 25-én megrendezett Idősek Napja ismét bensőséges, és emelkedett hangulatú volt. A szentmise után a 
templomban Láng András plébánosunk elismerő oklevéllel köszöntötte karitász-tagjainkat: Helméczy Mátyásnét, 
Tóth Zoltánnét és Varga Gyulánét. Isten fizesse meg idős, de még aktív testvéreink áldozatos szolgálatát! Azután 
pedig Láng András plébánosunkat megköszöntük a Jóistennek, hiszen a napokban mesterkanonoknak nevezte ki 
püspökünk, valamint az idén 45 éve szolgálja Isten népét és 20 éve van Dunaharasztin. 
Köszönjük a közreműködők segítségét: Hoffer Beáta és Marosi Réka szavalatát, Herceg János technikai, Fülöp 
Győző és Rita zenei szolgálatát!  
 

� A nyári karitász-tábor június 30-tól (hétfő) - július 4-ig (péntek), 
reggel 9-től délután 4-ig tart. A jelentkezési lapokat leadva érvényes a 

jelentkezés! 
� Augusztus 22-én (pénteken) 16.30-18 óráig tanévkezdő gyűjtést 

szervezünk rászoruló diákoknak a karitász-boltban, a Főplébánia 
mellett (Fő út 73.). Kérjük, hogy segítsék a nélkülöző családokat 
tanszerrel, használt iskolatáskával!  

� Ruhaosztás-ruhaátvétel lesz ugyanitt szeptember 5-én és 12-én 
(pénteken) 16.30-18 óráig. Köszönjük a jó minőségű ruhát, amit Önök 
hoznak! Ugyanakkor kérjük, hogy csak olyan ruhát hozzanak, amit még 
Önök is viselnének: szakadt, piszkos, nejlon holmit kidobni kénysze-
rülünk. 

� Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel a plakátokon levő hirdetéseinket is! 
 
Istenes Szent János buzdításával kérjük Önöket: 
 

„  Emberek,  legyetek jók magatokhoz: tegyetek jót!” 
 

Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász Csoport 

 
 

Szeressétek az öregeket! 
   Óbecsey István verse 
 

Nagyon szépen kérlek titeket,  
Szeressétek az öregeket. 
A reszkető kezű ősz apákat, 
A hajlott hátú jó anyákat. 
A ráncos és eres kezeket, 
Az elszürkült, sápadt szemeket. 
Én nagyon kérlek titeket, 
    Szeressétek az öregeket! 
 

Simogassátok meg a deres fejeket, 
Csókoljátok meg a ráncos kezeket. 
Öleljétek meg az öregeket, 
Adjatok nekik szeretetet. 
Szenvedtek Ők már eleget, 
A vigasztalóik ti legyetek. 
Én nagyon kérlek titeket, 
    Szeressétek az öregeket! 
 

Ne tegyétek Őket szűk odúkba 
Ne rakjátok Őket otthonokba. 
Hallgassátok meg a panaszukat, 
Enyhítsétek meg a bánatukat. 
Legyen hozzájuk szép szavatok, 
Legyen számukra mosolyotok. 
Én nagyon kérlek titeket, 
    Szeressétek az öregeket! 
 

Ők is sokat küzdöttek értetek, 
Amíg fölnevelkedtetek. 
Fáradtak Ők is eleget, 
Hogy ti módosabbak legyetek. 
Ők is elfogadtak titeket, 
Mikor Isten Közéjük ültetett. 
Azért én kérlek titeket, 
     Szeressétek az öregeket! 
 

Ha majd az örök szeretet 
Elhívja Őket közületek, 
Ti foglaljátok el helyüket, 
Mert ti lesztek majd az öregek. 
S mindazt, mit nekik tettetek, 
Azt adják nektek a gyerekek. 
Azért előre intelek titeket, 
    Szeressétek az öregeket! 
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PPüünnkköössddii  aakkaaddáállyyvveerrsseennyy  
 

Az idei pünkösdi családi napot - a sok izgalmas program mellett - játékos akadályverseny is 
színesítette. A gyerekek (hat csapatba szerveződve közel 30-an néhány vállalkozó kedvű 
szülővel) a plébánia udvaráról indulhattak 7 próbát kiállni, s ha nem is a hétfejű sárkány 

állta útjukat, de szívet és észt próbáló feladatokkal találkozhattak a part menti ösvényen és 
a Sport-sziget árnyas fái alatt.  

  
 

A verseny Szent Pál korintusiakhoz írt 1. levelére épült (1Kor 12,3-7.12-13), 
melynek lényege, hogy bár különbözőek vagyunk, a keresztség által egyek 
(egy test) lettünk a Szentlélekben. Krisztus Lelke által mindannyian az Ő 
életét és küldetését folytatjuk. Jézus földi/emberi élete a „minta” számunkra, 
egyfajta „használati utasítás”, mely segít a hétköznapok során eligazodni, 
Lelke pedig a „lendületet”, a „lelkesedést” adja. Utunkon Krisztust követjük a 
Szentlélek erejével, ajándékaival.  

Az akadályverseny célja az volt, hogy a csapatok valamiképp éljék meg a 
krisztusi összetartozás élményét, és erősítsék ezt önmagukban. Tapasztalják 
meg, hogy jó Jézushoz tartozni és valóban jó jónak, segítőkésznek lenni.  

A csapatok egy-egy térképpel felvértezve indultak útnak. Ahhoz, hogy 
megleljék a következő állomáshelyet, és jól teljesítsenek, egymásra és 
környezetükre is oda kellett figyelni. A helyes megoldásokért talentumokat 
kaptak, amit „zarándoklevelükön” kellett feljegyeztetniük. Plusz talentumot 
ért a jó magaviselet, az illemtudás vagy az ének. Az állomásokon – a 
Szentlélek hét ajándékának analógiájára – segítséget (egy-egy rejtvényt) 
kaptak a következő állomás megtalálásához. Útközben azonban olyanok is 
felbukkantak, akiknek feladata az volt, hogy eltérítsék őket a helyes útról. 
(Szó, ami szó, ez többször sikerült is, s e csapatok egy állomáshelyet 
elkerültek.) 

A feladatok arra igyekeztek rámutatni, milyen is a keresztény ember, 
hogyan is kellene viselkednie. – Az igazságot keresi: vágyódik Isten és a lelki 
értékek után; önuralmat tud gyakorolni magán, képes alkalmazkodni a 
másikhoz; nem földhöz ragadt, szabad, vagyis nem függ a tárgyaktól, 
ételektől, filmsorozatoktól stb.; alkotóképes és mentes a szenvedélyektől, 
olyan a szíve, mint aki mindenféle hátsó szándék nélkül éli életét. A 
keresztény ember tisztaszívű: távol tartja magát a bűntől; irgalmas: átérzi 
társai nehézségeit, igyekszik rajtuk segíteni; békességszerző: törekszik az 
emberek között felmerülő ellentéteket megszüntetni. 

Mindehhez kapcsolódva a feladatok nemcsak a gyerekek ügyességét, 
logikáját, tudását tették próbára, hanem kitartásukat, türelmüket is. Volt 
köztük kislabda dobás, bekötött szemmel tájékozódás, „kincskeresés”, apró 
magvak válogatása, labdaterelgetés a szánkódombra partvissal, stb. 
Kiegészítő feladatként pedig mécsestartókat kellett készíteniük az út során 
talált anyagokból (kő, fa stb.) és megfogalmazniuk egy-egy imát.  

A játékot közös hálaadás és eredményhirdetés zárta. A valóban ötletes és 
szép mécsestartókba mécsesek kerültek, melyeket a nap folyamán bárki 
szemügyre vehetett.  Az út ihlette imádságokat pedig felolvasták a 
templomban az imacsoport tagjai. 

Köszönet a gyerekeknek, akik nem riadtak vissza a tikkasztó melegtől 
sem; a fiataloknak, akik vállalták az állomáshelyek vezetését; a felnőtteknek, 
akik közreműködtek; és hála a Szentléleknek, aki vidámságot és örömöt 
festett az arcokra Pünkösd hétfőjén! 

Patyi Beáta 

Gyermekek imái 
 

Szentlélek imája 
 

Urunk, Jézus Krisztus, kérünk 
téged, segíts minket minden 
nap. A három isteni Személy 
nevében.  
A nehéz életben tudjuk, hogy 
szükségünk van rád, így küldd 
el nekünk a Szentlelket. 
Köszönjük, hogy megadod 
mindennapi áldásod és 
kenyerünk, s evvel reméljük, 
erőt adsz nekünk. Most és 
mindörökké. Ámen 
 

Orrszarvúak 
 

Édes, kedves Szentlélek, 
vigyázz mindig ránk, kérlek! 
 

Őrangyal ima 
 

Mi vagyunk az őrangyalok, 
segítünk a mennyországból. 
Azért jöttünk, vigyázzunk 
rátok. A szeretet összetartja a 
csapatot.  
 

Ima 
 

Szentlélek Isten , vezess 
utadon, hogy eljussunk 
Atyánkhoz, ki szeret minket 
nagyon. Veled járjuk utunkat, 
vigyázz, hogy el ne bukjunk, s 
ha mégis elbukunk, segíts, 
hogy talpra álljunk. Ámen 
 

Ó, Szentlélek, kérjük, hogy 
sikeresen megoldjuk az 
előttünk álló feladatot az 
akadályversenyben, és az 
életben is. Ámen 
 

Jöjj, Szentlélek! Vezess minket 
hosszú és kalandos utunkon! 
Ajándékozz meg bennünket 
barátsággal, hogy ne féljünk. 
Ne féljünk a göröngyös úton.  
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Ha jobban 

megnézzük a két 

kottát, hamar 

észrevesszük, 

hogy bizony a 

második tele van 

hibával, mégpedig 

tizenöttel. Ki 

találja meg 

hamarabb? 
 

A népzene tehát a természet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .   
 

Mai formái olyan környékek öntudatlan alkotásának eredményei, melyek minden kulturális 
befolyástól mentesek. Ez az alkotás ugyanazzal a szerves szabadsággal fejlődött, mint a 
természet egyéb élő szervezetei: a virágok, állatok stb. Éppen ezért olyan gyönyörű, olyan 
tökéletes a népzene. A tiszta zenei gondolat megtestesülése, mely bámulatba ejt egyrészt a forma 
tömörségével és kifejezésteljességével s az eszközök gazdaságosságával, másrészt frissességével 
és közvetlenségével.      (Bartók Béla: A népzenéről) 

RRRRRRRREEEEEEEEJJJJJJJJTTTTTTTTVVVVVVVVÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNNNNNYYYYYYYYEEEEEEEEKKKKKKKK        

1.     97 – a megszólított isteni Személy 
2.     107 – kit dicsérjen Sion? 
3.     102 – ….. Catholici (1651-es   

énekeskönyv) 
4.     106 – a szentmise melyik részére      
        énekeljük a negyedik versszakot? 
5.     160-172 – milyen ünnepekre  
        énekelhetjük ezeket az énekeket? 
6.     103 – kezdőszó 
7.     98 – zárszó 
8.     108 – ennyi versszakból áll ez az ének 
9.     104 – …… gyűjtemény 1844-ből 
 

A betűháló kitöltéséhez Hozsannára lesz szükségünk. A 

megfejtendő szavakhoz ki kell keresni az adott (dőlt betűvel 

jelzett) népéneket, majd az ahhoz kapcsolódó kérdésre beírni a 

választ. A megfejtés a fenti idézetet teszi teljessé. 
 

 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
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Filmajánló 
 

Az Etalon Film csodálatos sorozatot jelentetett meg a Katolikus Egyház 
szentjeiről Sugárzó életek címen:  
Bob Hoskins főszereplésével, Ennio Morricone zenéjével, Ricky Tognazzi 
rendezésében megelevenedik a XX. század különleges és történelmileg 
meghatározó egyéniségének, XXIII. János pápának fordulatokban és 
jócselekedetekben bővelkedő élete. A „JÓ PÁPA”-ként ismert szentatya 
rövid, ám igen aktív pápasága (1958-1963) alatt szervezte meg a 
korszakalkotó II. Vatikáni Zsinatot, 8 enciklikát írt, köztük a Pacem in 
terris-t. Pápaságának öt éve alatt rendkívül szorgalmas, bátor, alázatos, 
szenvedélyes munkát végzett az igazság hirdetésében, az egység 
helyreállításában, a béke megszilárdításában. A szegény, 13 gyermekes 
családból származó Angelo Giuseppe Roncallinak, a későbbi „Jó Pápának” 
– akinek az életét Lelki Naplójából ismerhetjük –, az Istenbe vetett 
bizalmán és az emberek iránti irgalmán kívül legszembetűnőbb erénye az 
alázatosság volt. A film szemléletesen ábrázolja a papi elhivatottságában 
boldog, a jóságban állandóan találékony főpap küzdelmes, sokszor mindent 
kockára tevő életét, miközben megrendülten láthatjuk azt, hogy az ima 
ereje megakadályozhatja még a 3. világháború kitörését is! Ilyen pozitív 
hírekről miért nem hallunk többet a médiában? II. János Pál pápa 2000. 
október 23-án avatta boldoggá nagy elődjét, XXIII. Jánost, és az idén pedig 
Ferenc pápa szentté II. János Pál pápával együtt. Aki szereti az izgalmas 
történelmi filmeket, az nem fog csalódni. 
 

 Kétrészes, (191 perces) színes, szinkronizált, olasz DVD. 
 

Ki volt az, aki „Kicsi”? Nem más, mint PÁL APOSTOL. Az igaz, hogy a „nagy” 
Saulból lett azzá, miután találkozott Jézussal a damaszkuszi úton.  
Krisztus kereszthalála és Pünkösd után a zsidó vezetők nem tudnak egyetértésre 
jutni az „új tanok” miatt. Jézus legádázabb ellenségének, Saulnak, ez nem 
kérdés: számára egyértelmű a válasz. Teljes erejéből üldözi a keresztényeket, 
olyannyira, hogy István diakónus megkövezésekor maga uszítja teljes erőből és 
meggyőződésből e gyilkosságra az eszüket vesztett embereket. Ám találkozása 
az Úrral megvakítja, majd éppen a csodás gyógyulása után „meglátja”, hogy 
küldetése éppen ellentétes azzal, amiben eddig hitt. De csoda-e, hogy 
„pálfordulása” után a krisztuskövetők bizalmatlanok vele szemben? Hogyan 
tudja felépíteni a Kegyelem az alázat, a bátorság és az irgalom szentjét, Pált, a 
vakbuzgó, szédületesen művelt és okos és bizony módfelett nagyképű farizeus 
Saulból? Johannes Brandrup német színész teszi emlékezetessé a Népek 
Apostolának életrajzát. Gamálielt, Saul szelíd tanítómesterét az idős Franco Nero 
személyesíti meg. Eddig is csodáltam Szent Pált, de e filmalkotás a többszálú 
cselekmény és izgalom fokozásával egy rendkívül dinamikus személyiség lelki 
nagyságát és belső küzdelmeit láttatva, megértette velem az ember 

törékenységét, „kicsinységét” is.  
Ide kívánkozik Slachta Margit szociális testvér definíciója: 
„A szentség nem a tökéletesség. A szentség a maradéktalan Istenhez tartozás. A szentséget, a tisztaságot Isten 
alakítja ki bennünk, ha hagyjuk, ha egészen kitárjuk a szívünket Előtte, annak sötét sarkaival együtt. Ő oda 
belép, fényével ragyogóvá tesz mindent.” 
 

Kétrészes, (170 perces) színes, szinkronizált, amerikai-olasz-német-cseh DVD. 
 

Tóth Marianna 

Mindkét film kölcsönözhető 

a Városi Könyvtárból 
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AAZZ  IISSTTEENN  KKAARRDDJJAA  
m e sé l t e  B en ed ek  E l e k  

 
lmondám nektek, hogy Nimród fiai: Hunor és 
Magyar letelepedtek azon a szép szigeten, hová a 
csodaszarvas vezérelé. Hát Hunor és Magyar meg 

is maradtak ezen a szigeten, de nem telt belé száz 
esztendő, olyan erősen megszaporodott a hun nemzetség 
is, a magyar nemzetség is, hogy már a víz sem volt 
elegendő, nemhogy a kenyér. Fölkerekedett mind a két 
nemzetség, s vándoroltak hegyeken-völgyeken, erdőkön-
mezőkön keresztül, s addig mentek, mendegéltek, míg 
Szittyaországba nem értek. 
Na, ez jó darab föld volt, ezen elfértek, pedig laktak ott 
más népek is, mégpedig régi időktől fogvást. Nem is 
fogadták ezek nagy örömmel a jövevényeket. Hanem 
Hunor és Magyar ivadékai nem sokat kérdezték, 
elfoglalták az országot, s felosztották száznyolc részre a 
száznyolc nemzetség között. Jutott minden nemzetség-
nek föld, rét, erdő elég. S nem is láttak szükséget sokáig, 
míg ez a száznyolc nemzetség is még erősebben el nem 
szaporodott. 
Hát egyszer csak, ahogy telt-múlt az idő, Szittyaország 
sem elég tágas Hunor és Magyar ivadékainak. 
Összeültek a nemzetségek vezérei, s tanakodtak, hogy 
hová, merre vezessék a népet, mert már Szittyaország is 
kicsi nekik. A hun nemzetségek vezérei azt javallottak, 
hogy menjenek nyugat felé; a magyar nemzetségek 
vezérei meg azt, hogy inkább menjenek vissza a régi 
hazába, honnét eleik: Hunor és Magyar elszakadtak. De 
Hunor ivadékai azt mondák: hiába mennénk vissza, már 
ott sem férnénk el, menjünk csak nyugatnak, majd az 
Isten elvezérel olyan helyre, ahol világ végéig lakhatik a 
hun s a magyar nemzetség is. 
– Hát menjetek el ti – mondák a magyarok –, mi itt 
maradunk. Ha találtok elég nagy földet, adjátok hírül, s 
utánatok megyünk. Ha nem találtok, forduljatok vissza, 

majd összeszorulunk, ahogy lehet. Kicsi helyen is meg-
férnek, kik egymást szeretik. 
Helyeselték mindannyian ezt a beszédet. Menjenek a 
hunok, maradjanak a magyarok. 
Hanem mikor éppen indulóban voltak, búcsúzkodtak, 
megszólal Attila, Bendegúz fia: 
– Hát az Isten kardja vajon kié lesz ezután: a hunoké-e 
vagy a magyaroké? 
Mert hogy szavamat ne felejtsem, mikor a magyarok és 
hunok elfoglalták Szittyaországot, egy kardot szenteltek 
az Istennek, aki megsegítette őket, hogy legyőzhették 
Szittyaország népét. 
Ezt a kardot Isten kardjának hívták, jussa volt hozzá 
minden nemzetségnek. Azt mondták a táltosok: míg ez a 
kard meglesz, ne féljetek semmiféle népektől, veletek az 
Isten. 
Összenéztek a magyar nemzetségek vezérei, nem tudták, 
hogy mit válaszoljanak. Eléhívták a bölcseket: tegyenek 
igazságot. Három nap s három éjjel tanakodtak a 
bölcsek, s azt határozták: adják a kezibe egy világtalan 
embernek, az hétszer egymás után penderítse meg a 
kardot a kezében, a hetedik penderítés után ejtse ki a 
keziből, s ha nyugot felé esik, vigyék el a hunok, ha 
kelet felé, maradjon a magyaroknak. 
Ebbe mind belenyugodtak. Elévezettek egy ősz, öreg, 
világtalan embert, s kezébe adták a kardot. 
– Penderítsd meg hétszer, s hetedikszer ejtsd a földre! 
Úgy tett a világtalan, mint rendelék. Hetedik penderítés 
után kiejtette kezéből a kardot, de – halljatok csudát! – a 
kard nem esett le a földre. Hirtelen rettentő forgószél 
kerekedett, fölkapta a kardot, s repítette magával, vitte, 
vitte nyugot felé, s egyszerre csak eltűnt, hogy emberi 
szem nem látta... 
– Lássátok, lássátok – mondá Attila –, az Isten is azt 
akarja, hogy nyugatnak menjünk! Ne búsuljatok a kard 

EE  
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után, megtaláljuk mi még azt, s hogyha megtaláltuk, 
hírül adjuk nektek: jertek ti is, jertek! 
Elindultak a hunok nagy reménykedéssel. Elöl ment az 
öreg Bendegúz, két oldalán két dali fia: Attila és Buda. 
Utánuk tenger nép, ki gyalogszerrel, ki lóháton. Meg-
megállapodtak, erdőn-mezőn, folyóvizek mentén, meg-
vizsgálták a földet, a vizet, amerre elhaladtak, de nem 
találtak kedvükre valót, míg a Duna s Tisza közé nem 
értek. 
Ez a föld tetszett nekik erősen. Azt mondák egy szívvel-
lélekkel: nem megyünk tovább, itt maradunk. 
De még le sem telepedhettek, jött rettentő nagy sereggel 
a vasfejű Detre. Messze földről hívták segítségül a 
megrettent népek, akik itt laktak a Duna s Tisza mentén. 
Üzent a hunoknak: három nap s három éjjel itt marad-
hatnak, aztán menjenek tovább Istennek hírével. 
Visszaüzent Bendegúz: hallod-e, te vasfejű Detre, ne 
üzengess nekünk, nem megyünk el innét. 
Nem is üzent többet a vasfejű Detre, elindult a seregével. 
Indultak a hunok is: vezette Bendegúz. Két oldalán két 
dali fia: Attila és Buda. Úgy csapott össze a két sereg, 
mint két fekete felleg, s ahogy összecsaptak, kiáradt a 
Duna, annyi vér folyt belé. 
No, ha kiáradt a Duna, nem áradt hiába. Győztek a 
hunok, övék lett a szép tartomány. A vasfejű Detre is 
szinte otthagyta a fogát. Egy vasnyilat lőtt a homlokába 
Bendegúz, de csak félig ment belé, kint maradt a fele. 
Megfogta a nyilat, kettéroppantotta, s kutya baja sem lett 
az ördögadtának. 
– Megállj, Bendegúz – kiáltotta Detre –, ezt még a 
hetedik nemzetséged is megkeserüli! 
Azzal elvágtatott ő is a megmaradt serege után. 
Telt-múlt az idő, s a hunok éltek békességben, nem is 
igen gondoltak hadakozásra. De Attilának nem volt 
nyugodalma. Kicsi volt neki a Tisza s a Duna köze, 
szerette volna meghódítani az egész világot. 
Mondta neki az édesapja, Bendegúz: ne is gondolj erre, 
fiam, míg az Isten kardját meg nem találod. Mert hiába a 
nagy vitézséged, ha nincs veled az Isten. 
Eközben meghalt az öreg Bendegúz, s a hunok Attilát 
kiáltották királyuknak. S ez naptól fogvást Attilának 
mindig az Isten kardja volt a fejében. Hej, csak meg-
találja! 

Hát egyszer olyan csudálatos álmot lát, hogy nem tudja 
megmagyarázni magának, mit jelenthet az álma. Hívatja 
a jövendőmondókat, s elémondja nekik: 
– Hallgassatok ide, az éjjel csudálatos álmot láttam. 
Fejtsétek meg, ha tudjátok! Mintha fényes nappal történt 
volna, úgy emlékszem rá: egy ősz öregember szállott le 
hozzám a levegőégből, s egy ragyogó kardot kötött az 
oldalamra, ám ahogy felkötötte, úgy eltűnt, mintha föld 
nyelte volna el. Nézem, nézem a kardot, s hát kivilágra 
olyan, mint az Isten kardja. S valamiképpen az Isten 
kardját szemünk láttára felkapta, s elvitte vala sebes 
forgószél, azonképpen engem is sebes forgószél kapott 
föl, s vitt erdők, hegyek, tengerek, végetlen rónaságok, 
rengeteg nagy városok felett. Én pedig amint repültem, 
le-lesújtottam kardommal, s ím, az erdők meghajoltak, 
folyók s tengerek kétfelé nyíltak, a városok lángba 
borultak. Erre aztán fölébredtem. Mondjátok, táltosok, 
mit jelent az álmom! 
Eléállott Torda, a legvénebb táltos, s mondá: 
– Felséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, a 
te álmod azt jelenti, hogy megkerül az Isten kardja, s 
akkor aztán meghódítod az egész világot. 
– Mi is ezt jövendöljük a te álmodból – mondák a többi 
táltosok is. 
Hát ebben a szempillantásban szalad feléjük egy pásztor-
fiú nagy lelkendezve, s mondja Attilának: 
– Felséges királyom, a pusztán egy kardot találtam, ihol, 
fogadd el éntőlem. 
Nézi Attila a kardot, megforgatja, villogtatja, s ég, föld 
megzendült, akkorát kiáltott nagy örömében. 
– Ez az Isten kardja, emberek! 
Nézik a táltosok, nézik Szittyaországból jött öreg-
emberek, s mondják ezek is: 
– Ez az Isten kardja, ez! 
Kérdi Attila a pásztorfiút: 
– Hol találád ezt a kardot, fiam? 
– Felséges királyom – mondá a pásztorfiú –, amint a 
nyájam után mendegéltem, látom, hogy egy tavaszi üsző 
„sajnálja a lábát”. Nézem, mi baja lehet, s hát vérzik az 
utó bal lába. Tűnődtem magamban: ugyan mi vérezheté 
meg, mikor gyenge, hajlós fűnél nincs egyéb a pusztán. 
Nézek erre, nézek arra, s ihol egy kard hegyét pillantom 
meg a földben. Megfogom, hogy kihúzzam, s hát abban 
a szempillantásban láng csap ki a kard hegyéből. Én 
bizony megijedtem s elszaladtam, de ahogy visszanézek, 
látom, hogy a kard csak kipattan a földből, s forog, 
forog, mintha szél forgatná. Egyszerre csak ellobban a 
lángja, s a kard elterül a földön. 
Én aztán nekibátorodtam, visszamentem, s fölvettem a 
kardot. 
– Ez az Isten kardja, ez az! – kiáltották a népek. 
Attila pedig mindjárt kipróbálta. Háromszor vágott vele 
a négy anyaszélnek, hogy csak úgy zúgott belé. 
– Ez az, ez az! – örvendezett Attila, s egyszeriben el-
rendelte, hogy tüzeket gyújtsanak mindenfelé az 
Istennek, aki a kardját visszaadta nekik. 
S beteljesedett a táltosnak jövendőmondása, mert Attila 
csakugyan meghódította az egész világot... 
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25 éves a 

RENDSZERVÁLTÁS 
1989-2014 

• 1987. szeptember 27-én a lakitelki találkozó során 
megalakul a Magyar Demokrata Fórum. 

• Március 15-én több mint tízezer fős tüntetés 
követeli a szabad választásokat. 17-én megalakul a 
Szabad Kezdeményezések Hálózata, az SZDSZ 
elődje, majd 30-án a Fidesz. 

• 1988. június 16-án Nagy Imre volt miniszterelnök 
kivégzésének 30. évfordulóján Párizsban, a Père-
Lachaise temetőben felavatják Nagy Imre és 
mártírtársai jelképes síremlékét.  

• Június 29-én százezres tüntetés Budapesten a 
romániai falurombolások ellen. 

• 1989. január 28-án Pozsgay Imre az 1956-os 
eseményeket népfelkelésnek és nem 
ellenforradalomnak nevezi a rádióban. 

• Március 15-én több tízezres tüntetés Budapesten. 
Beszédet mond Kis János, Orbán Viktor. Tamás 
Gáspár Miklós felszólított a Varsói Szerződésből 
való kilépésre. A Szabadság téren, a Magyar 
Televízió lépcsőjén Cserhalmi György felolvassa 
a tüntetést szervező ellenzéki szervezetek 12 
pontját, majd Csengey Dénes, a Magyar 
Demokrata Fórum elnökségének tagja 
kinyilvánítja, hogy a Magyar Televízió az egész 
magyar nemzeté és nem a kormányé. 

• 1989. március 22-én megalakul az Ellenzéki 
Kerekasztal. 

• Május 2-án kihirdetik egy nemzetközi 
sajtótájékoztatón a vasfüggöny lebontásának 
megkezdését Hegyeshalomban.  

• Május 20–21-én az MSZMP reformköreinek első 
országos tanácskozása Szegeden.  

• Június 13. és szeptember 18. között politikai 
egyeztető tárgyalások folynak az EKA és az 
MSZMP képviselői között az ún. sarkalatos 
törvények megalkotásáról.  

• 1989. június 16. Nagy Imre és mártírtársainak 
ünnepélyes újratemetése a Hősök terén több 
százezer fő részvételével. Orbán Viktor bátor 
hangú beszédben követeli a szabad választásokat 
és a szovjet csapatok kivonását. 

Képek: Tüntetés Budapesten – Hegyeshalom, 

határnyitás – Nagy Imre és mártírtársai 

újratemetése – A mártírok exhumálálása 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014. június 16-án emlékeztünk meg Nagy Imre 

miniszterelnök és mártírtársai újratemetéséről, 

amelyre 25 évvel ezelőtt kerülhetett sor. 1989-ben 

a magyar nép végre fellélegezhetett. Kikiáltottuk a 

köztársaságot, és a szabad fejlődés rögös útjára 

léptünk. Hosszú és nehéz ez a küzdelem. Nemzetet 

és országot kell újjáépítenünk, nem könnyű 

körülmények között.    
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• 1989. július 6. A Legfelsőbb Bíróság megsemmisíti Vida Ferenc 
bíró 1958. június 15-i ítéletét, és bűntelennek jelenti ki Nagy 
Imrét és vádlott-társait. Ugyanezen a napon hetvenhét éves 
korában meghal Kádár János. 

• 1989. augusztus 19. A Páneurópai Piknik három órára megnyitja 
a vasfüggönyt. 

• 1989. szeptember 10-én a magyar kormány megnyitja az ország 
nyugati határát az NDK-menekültek előtt. 

• 1989. október 7–10. Az MSZMP utolsó kongresszusán a 
küldöttek döntöttek a párt megszüntetéséről és a Magyar 
Szocialista Párt megalakításáról. Az MSZP örökölte az MSZMP 
vagyonát.  

• 1989. október 23-án, déli 12 óra 3 perc 28 másodperckor Szűrös 
Mátyás ideiglenes köztársasági elnök a Parlament egyik 
teraszáról kikiáltja a harmadik magyar köztársaságot.  

• 1989. november 21. Németh Miklós a Parlamentben 
bejelenti, hogy Magyarország bruttó külföldi adóssága az év 
végére eléri a 20 milliárd, a nettó adósságállomány pedig a 
14 milliárd dollárt, az államháztartás összes adóssága 1100 
milliárd forint lesz, egyúttal elismerte, hogy a vezetés még a 
80-as évek közepén is hamis adatokat közölt az 
adósságállományról, attól tartva, hogy elriasztja a külföldi 
hitelezőket. 

• 1989. november 26. Négy-igenes népszavazás. (a köztársasági 
elnök választásának módjáról, a Munkásőrség megszüntetéséről, 
a Magyar Szocialista Munkáspárt vagyonelszámolásáról és a 
munkahelyi pártszervezetek megszüntetéséről szólt) 

• 1989. december 2–3. Gorbacsov és id. George Bush 
csúcstalálkozója Máltán. 

• 1990. január 5. Kirobban a Dunagate-botrány. 

• 1990. március 10-én Moszkvában Horn Gyula magyar és 
Eduard Sevardnadze szovjet külügyminiszter megállapodik 
a szovjet csapatok kivonásáról. 

• 1990. március 25. és április 8. 43 év szünet után ismét 
demokratikus, szabad választások zajlanak, az MDF szerzi a 
legtöbb szavazatot, így Antall József alakít kormányt.  

• 1990. augusztus 3. Az Országgyűlés Göncz 
Árpádot köztársasági elnökké választja. 

Képek: az akkori FIDESZ – tüntetések Budapesten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–  ZSÓ FI  ös s z e á l l í t á sa  –  
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Találkozás a Fekete Bojtárral 
 Olvasmányaimból Sinka Istvánról  –  Gáll Sándor 

 

Tudható, hogy Sinka Istvánnál mélyebbről, nagyobb szegénységből, nyomorból, 

kiszolgáltatottságból, szenvedésből nemigen jött költő a magyar irodalomba, de 

talán még a világirodalomba sem. – írta róla Elek Tibor, s csakugyan, ha elol-

vassuk a Fekete bojtár vallomásai című önéletrajzi művet, nem csak egy sze-

gény sorsú kisgyermek hihetetlen szenvedésekkel teli gyermekkorát és ifjúsá-

gát ismerjük meg, de bepillantást kaphatunk a millenniumi idők, az első világ-

háború boldog békeéveinek Magyarországába, az akkori paraszti világ kilátás-

talan szegénységre ítélt cselédeinek, napszámosainak életébe. 

 
A ridegpásztor családba 
született, kiváló adottsá-
gokkal megáldott kisfiú a 

legjobb tanuló volt az iskolában, de mégsem ülhetett az őt 
megillető első padba, mert a társadalmi hierarchia ezt nem 
engedhette meg, hiszen ott a „cipősök”, az iparosok, módo-
sabb parasztok gyermekei ültek, ott mezítlábas birkapász-
tor-csemetének nem volt helye. A kis Sinka nem adta fel, 
küzdött az első padért, de amikor tudása alapján odakerült, 
a cipősök gonoszul taposták mezítelen lábujjait; tudd, hogy 
hol a helyed. 
A négy elemi elvégzése után hiába vágyott a gimnáziumba, 
hiába tervezték anyjával a továbbtanulást, pásztor apja, 
majd bátyja egymásután bekövetkezett korai halála után 
elszállt az álom, s ébredésként a szükségszerű cselédsors 
várt a jóeszű gyermekre. A ridegpásztorkodás nem könnyű 
élet. Éjjel-nappal távol a falutól, emberektől, kinn a pusz-
tán, mezítláb a hideg őszi esőkön, átázott gúnyában végig-
vacogott éjszakák a tarlón, s csizma is csak az első hó meg-
érkezése után került a csöppnyi cseléd lábára. Tizenkét 
évesen már a Kereki-tanyán találta magát, napi huszonnégy 
órás szolgálatban. Hajnaltól késő estig munkával telt az idő, 
az élelem kevés volt, pihenés alig, a mai embernek szinte 
elképzelhetetlen az a sors, ahol a kutyának és a cselédnek 
nincs helye a házban: 
„Újra leesett a hó és mindig több-több esett. Nagy hideg 

lett. A két lóra este pokrócokat kötöztünk. A trágya csonttá 

fagyott. Én nem bírtam soha felmelegedni. Az ujjaim hegyét 

megcsípte a hideg, kezemfeje kihasadozott. De annyi testi 

bántalmak közt az volt a legnagyobb, hogy egyszer se ehet-

tem jólakásig. 

Anyám rosszul választotta ki a gazdámat. Kezdő kisbérlő 

volt, alig élt egyik napról a másikra. Én meg kevesebb érték 

voltam előtte, mint akár egy birkája is. … Ha a gazdám 

durva volt hozzám, nem mentem be vacsorálni. A rövid téli 

napokban csak kétszer ettünk. … A fröstök futtából volt 

mindig. A vacsora lett volna a főétkezés ideje. (…) 

Ki látott már olyan pulikutyát, amit egyre csak vernek? Az 

ilyen kutya úgy tesz, hogy jó távol elfekszik a tanyától, de 

nem annyira, hogy füttyel, vagy kiáltással be ne lehessen 

érni. … Mennyi magánosság és mennyi szomorúság van az 

ilyen vert kutyák szemében! És mennyi esdeklés, amikor 

mégiscsak visszamennek kínzóik lába elé.  Na, így voltam 

én Kerekivel. Attól kezdve, hogy először hátbavert a vasvil-

lával, nem voltam előtte más, mint valamelyik kutyája. Vert. 

Mikor milyen volt a „hangulata”, úgy. A felesége, egy 

nagyszájú kövér asszony, csak arra kérte néha, hogy a 

vasvillát ne vágja utánam vaktából, mert megtörténhetik, 

hogy véletlenül belém szalad, s nagy baj lehet belőle. Bi-

zony, még ma is sokszor csodálkozok rajta, hogy sose sza-

ladt belém úgy, hogy megnyomorítson.… Ilyenkor én is úgy 

tettem, mint az említett kutyák: elhúzódtam jó kiáltásnyira a 

tanyától s lehasaltam a gyepre. Mennyi keserű órának volt 

tanúja az a rét, ott Geszt és Szalonta között! Az vigasztalt 

csak némileg, hogy nem tart sokáig. Én is úgy járok, mint a 

bátyám, egyszer majd hazavisznek kocsival, nagyanyám 

befogja az én szemem is. Elképzelhetetlennek tartottam, 

hogy én naggyá, illetve emberré nőjek. Nem is vágytam rá, 

megvallom. Hamar meg kellett tanulnom, hogy nincs értel-

me emberré nőni. Nem volt nehéz. Láttam magam körül 

mindazt, ami csúnyává s szinte elviselhetetlenné teszi az 

életet s láttam azt is már akkor, hogy az ok mindig a sze-

génység. Hogy abból ered a gazdám dühe és a fölöttemi 

zsarnoksága. Ha kár érte – mondjuk, megdöglött egy bá-

rány, megrúgott a ló egy malacot, liba a vetésbe szaladt, a 

disznó fölfalta a kiscsirkét vagy a kisrucát, ha kevés tejet 

adott a tehén, ha eltört egy-egy tojás – mindnek, mindennek 

én voltam az oka, a tizenkétéves kis cselédgyerek. … Egy-

egy sánta malac, egy-egy tojás többet ért nekik, mint az én 

egész életem.” 

A tanulás iránti vágy azonban tovább élt a fiúban, éjjelente 
titokban egyetlen könyvét, a Bibliát olvasta. Sanyarú sorsá-
ban éltető gyógyírt jelentett számára az első, sok munkával 
szerzett, beteg kisbirkájáért elcserélt Petőfi-kötet. Falta a 
betűket, s megérlelődött benne az elhatározás, költő lesz. 
Szinte mesebeli fordulat, csodaként leírható szerencse 
nyomán legeltetés közben, egy elhagyott tanyán nagy láda 
könyvre bukkant. Sokféle krajcáros kiadvány, kalendárium 
közül jó érzékkel választotta ki Tolsztoj műveit. Így járta ki 
Sinka István titokban, éjszakánként a „törvénytelen algim-
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náziumot, tanár úr Tolsztoj és Petőfi, és professzor Jézus úr 

kezei és vezetése alatt. Tantárgy az irodalom volt és a 

nagyvilág és ami ég és föld közé beszorult titok és valóság, 

imádság és forradalom, hó és fagy, gazdaasszonyaim vál-

takozó gusztusa s mindaz, amit szemmel a térben láttam és 

mindaz, amit a tér mögött ésszel fölfoghattam.” 

Az olvasmányok nyomán verseket is írogatott, ha volt pa-
pírra, ha nem, bottal a puszta porába, vagy csizmája szárá-
ra, mint első maradandó verse, a Pipám füstje, ami azonban 
csak maga számára jelentette a költővé válást, sorsa tovább-
ra is a cselédsors maradt.  
Az első világháború után hadifoglyokkal dolgozott együtt, s 
a hasonló sorsú emberek történetei során szembesült azzal, 
hogy a szegénység mindenütt szegénység, a zsellérsors 
mindenütt egyforma, s a háborúzó államok egyszerű fiai 
között kevesebb az ellentét, mint a szegények és az ő verej-
tékükből zsírosodó urak között. E feloldhatatlan ellentét 
felismerése során sem csatlakozik semmilyen irányzathoz, 
az 1919-es kommünt is csak távolról szemléli, sőt, olvas-
mányai nyomán hitében, magyarságban rendíthetetlenné 
válik, a széteső ország múltja, jövője zálogának is saját 
társadalmi rétegét tartja: 
„Pernyésen zsidó ember volt az intéző, a kulcsár, a segéd-

tiszt, a fogolyőr, az irodakisasszony, csak a föld volt ma-

gyar és a cselédség. Sokat törtem rajta a fejem, hogy hova 

tűnhettek a magyar gazdái ezeknek a pusztáknak. Ha a nép, 

amiből a cselédség szinte évszázadok óta kitelik, meg tudott 

szegénységben, hatodrangúságban és elhagyatottságban 

maradni, akkor mi oka, hogy a zsíros földek egykori birto-

kosai füstté váltak annyira, hogy még a nevükre se emlék-

szik senki. A harmados kapás magyar ezek szerint bátrabb, 

erősebb és hatalmasabb a volt ezüstsujtásos, hajdús — 

hintós — hatlovas földesúrnál, mert nincstelenségében és 

jogtalanságában is őrizte és megtartotta magyarnak a tájat 

és a földet azzal, hogy ott élt és halt rajta, gyötrődve, ron-

gyosan, de soha meg nem hátrálva, elpusztíthatatlanul... Ó, 

bizony mit ér az ezüstsujtás, a kivételesség, ha az egész 

csak elhulló cifra valami. De ha egy zsellérparaszt leül 

csak a sövénye mellé és nézi a messzeséget és szájával őrzi 

a nyelvet már azzal, hogy van, él, hogy megüli a tájat és 

biztosítja a fajtája folytatását a tájban, többet cselekedett, 

mint aki az egész életét elszónokolta és elkocsikázta, s azzal 

volt magyar. A megtartó erő, lám ezer év óta a sövény mel-

lé húzódott, a történelem minden viharát kivédte, bodza-

bokraival megtartva magát, a faját s a fajának húsát és 

vérét a jövendőnek, annak a szerencsés pillanatnak, amikor 

majd a történelem igazsága jogán valóban fel lehet építeni 

azt a Magyarországot, ami még nem volt. Akkor a sövény 

mellé húzódó zsellér húsa-vére és gondolkozásmódja ott 

lesz, mint kész építőanyag. Aki ezt tagadni meri álnok.” 
Huszonkét évesen vette feleségül a szintén cselédsorsban 
élő Pap Piroskát, akivel rövidesen otthagyták a majorsági 
cselédkedést és Vésztőn telepedtek le. Sinka mindennapi 

kemény, napszámos munkával tartotta el a háromgyerekes 
családot. Éjszakánként, vagy a munkára alkalmatlan téli 
napokon írta verseit, melyeket először a Magyar Falu című, 
ma fajvédőnek tartott újság pályázatára küldött be, ami 
nyomán a Virágoskert című irodalmi rovatban jelentek meg 
rendszeresen írásai. Később Féja Géza – aki elsőként ismer-
te el nyilvánosan tehetségét –, majd 1932-ben Bajcsy-
Zsilinszky Endre Szabadság című hetilapjában közölte 
verseit. Első kötetét a szeghalmi gimnázium adta ki. Megje-
lenése a magyar irodalomban vegyes fogadtatásra talál. 
Sokan voltak kíváncsiak a verseket író, foltos nadrágban, 
fűzetlen bakancsban munkát vállaló napszámosra, voltak, 
akik elismerték népi hangvételű, sajátos stílusát, de sokan 
nem fogadták be, tanulatlan parasztnak, fokhagymaszagú 
suttyónak tartották, sőt volt, aki tetűnek nevezte. Ekkor 
érezte Sinka azt, hogy gyerekkorában az első padért meg-
kezdett küzdelme nem ért véget, most más „cipősök” tapos-
sák. 
Persze, megtalálták azok is, akik mindenből hasznot remél-
nek, a politikai agitátorok, akiknek szükségük volt a voksok 
megszerzéséhez a nép egyszerű, hiteles fiára, s cserébe 
karriert, sikereket ígértek. Sinka István azonban nem volt 
megvásárolható. Ezt a fajta politikát úri huncutságnak tar-
totta, hazug népámításnak, s keserű iróniával írta meg vitri-
olos véleményét: „A sátor mán állott, s csakugyan zászlók 

lengtek, és szalagok lobogtak körül rajta és legyek. Mert az 

ugraiak egy kalap alá – azaz egy sátor alá vonták a húst is, 

a politikát és – neki legyen mondva – Furi grófot is. Nem 

mondom, a vésztőiek dörmögtek egy kicsit a gróf miatt, de 

megmagyarázták nekik, hogy örüljenek neki, hogy van egy 

olyan gróf, aki eggyé lényegül, ím, a néppel, s képes ide 

messzi Ugrára jönni, hogy szavát hallassa, s a legyek kö-

zött megegye a paprikáshúst… A sátorba nagy kocsmaló-

cákat szereltek, s azt, amelyik mellé majd a gróf ül, fehér 

abrosszal letakarták. A többi jó volt csak úgy kopaszon. … 

A diadalkapu is ott állt már, és Körözsszakáll fele nézett, 

mint egy odakényszerített szomorú nagy lyuk, kit arra kár-

hoztatott a bolond véletlen, hogy rajta át vonuljon bé a gróf 

Ugrára...  

És körül mindenütt emberek állottak, az égen felhők úsztak, 

aztán lassan megtörtént a beteljesedés: Furi gróf, mint 

valami hófehér néger, átlépkedett a diadalkapun. … Az 

emberek nem éljeneztek, csak azok, akiknek muszáj volt. … 

A szónoklatok puffadoztak, a tányérok csörögtek, és papri-

kászsírban úszott a demokrácia és a szabadság. Ettem vol-

na én is, igaz, de nem azért, hogy a demokrácia zsírosod-

jon, hanem azért, mert akkornap még nem ettem. Ám szé-

gyen, nem szégyen, nekem nem volt pénzem. A zsákolással 

és a kaszálással keresett napszám otthon kellett; nem arra 

való volt az, hogy a Furi gróf tiszteletére elpengessem bor-

ra, meg paprikásra. Gondoltam, hogy majd csak rám kerül 

a sor, hisz vendég vagyok, vagy mi a fene. Nem kellett vol-

na nekem diadalkapu, csak egy kis emberség. Igaz, akkor 
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   Fohász 
 

Kihoztál bennünket 
Uram, Ázsiából, 
s százszor azóta az 
ellenség szájából. 
 

Adtál itt e tájon 
eddig ezer évet - 
igaz, hogy másoknak 
kaszáltuk a rétet. 
 

Igaz, hogy idegen 
ispánokat adtál, 
s volt, hogy közel jöttél, 
s volt, hogy eltávoztál. 
 

Míveltük e földet 
ekével, ásóval, 
s hintettük vérünkkel, 
szép bő, piros sóval. 

Szép bő, piros sóból 
nagy virágok nőttek, 
és új áldozatként 
hervadtak előtted. 
 

Most, hogy igazítod 
végre útjainkat, 
vér nélkül győzzed le 
hamis urainkat. 
 

Kérünk, sebet ne nyiss, 
volt már annyi sebünk – 
Erős Isten vagy Te, 
s Te vagy az Istenünk... 

A költő sírja a Farkasréti temetőben 

én még csak aljanépnek számítottam az ugrai nagy kavar-

gásban. 

A végén az történt, hogy az egyik kocsis odajött hozzám, s 

felajánlotta, hogy maradt pár falat kenyere, ide adja. Neki 

se volt pénze, s tudta, hogy nekem sincs. Felültem a szekér-

derékba, rágcsáltam a kenyeret, a kocsis mellém ült, s arról 

beszélgetett, hogy nagy darab földet befészkeltek kolom-

pírral, s ha jó termés lesz, terem annyi, mint a dög. Szom-

bati Pistának hítták a kocsist. Évekkel azelőtt ő is a haládi 

úrnál cselédkedett. Ismertem nagyon jól. Ő a világért se 

volt kisgazdapárti. Akinek van füle a hallásra, értse meg 

jól: ő kocsis volt.” 
Így hát Sinka István tovább írta verseit, és folytatta nap-
számos életét. Később Veres Péterrel, Szabó Pállal és Barsi 
Dénessel kötött barátságot. 1935-ben Barsival és Szabóval 
együtt alapították meg a Kelet Népe című folyóiratot.  
Ezután még nehezebb évek következtek. Betegeskedő fele-
sége meghalt, legkisebb fiát édesanyja vitte a szegénység 
elől magával Arany János és Sinka István szülőfalujába, 
Szalontára, Romániába. Másik két fia Vésztőn maradt, 
róluk a távoli fővárosból gondoskodott, úgy, hogy neki 
magának gyakran nem jutott étel. Még kétszer nősült. A 
háború után beköszöntő „új világ” alakulásával nem tudott 
azonosulni. Szabadságát, függetlenségét sosem adta fel, 
ezért élete hátralévő idején művei sokáig indexen voltak. 
Csak halála előtt néhány évvel enyhült a kommunista rend-
szer szorítása, de ezt már nem tudta igazán élvezni, beteg-
sége, az embertelen kínokkal jelentkező ideg- és izomsor-
vadás, teljesen ágyhoz kötötte.  Harmadik felesége, akihez 
utolsó költői ciklusának szerelmes versei szóltak, haláláig 
odaadóan ápolta. 
Sinka István költészete az egykor barátoknak és támoga-
tóknak – Varga Zsiga, Barsi Dénes, Féja Géza, Püski Sán-
dor – köszönhetően maradt fenn, valamint a mai kor iro-
dalmárainak, irodalomkutatóinak – Medvigy Endre, Gö-

römbei András, Pomogáts Béla, Tornai József és mások – 
köszönhetően talán elfoglalja helyét a magyar irodalomban. 
Költészetéről Németh László így írt: „Ady óta nem volt 

költőnk, akiben ilyen mély, távoli dallamok jártak vissza”, 

Elek Tibor szerint ezzel arra utalt, hogy a pásztori, paraszti 
élményvilágból – melyben ősi mítoszok, hiedelmek, nép-
dalok, népballadák őrződtek meg – táplálkozó, ösztönös 
tehetségű költő verseiben évezredes történelmi tapasztala-
tok és érzések sűrűsödtek össze.  Főbb művei a Himnuszok 

Kelet kapujában, a Pásztorének, a Balladáskönyv, a pálya-
záró Éna-dalok, a Szigetek könyve és az újraénekelt ószö-
vetségi mítoszok mind igazolják a négy elemit végzett 
szerzőt, hogy irodalom nem csak az elegáns szalonokban, 
búra alatt keletkezhet, hanem születhet sárból, porból és 
könnyből is, a bihari puszták nincstelennek született fiai 
által.  Találkozni verseivel, elbeszéléseivel nem csak törté-
nelmi utazást, vagy egy néprajzi helyszíni tudósítást jelent, 
bennük a költő egyszerűen, logikusan és szeretnivaló tiszta 
erkölcsiséggel tágítja ki az olvasó számára a haza, nemzet 
szavak jelentését. S hogy ő hol helyezkedik el a történet-
ben?  A Fekete bojtár vallomásaiban úgy fogalmazott, 
hogy ha a falevél beleesik a vízbe, nincs megállás, mennie 
kell, s a víz viszi a tenger felé. Igaz, a legtöbb falevél nem 
esik vízbe, csak sárba, s amelyik a víz sodrába kerül, azok 
közül sem éri el mind a tengert, csak milliók közül egy. 
Egy alkalommal megkérdezték tőle: ki is ő valójában? 
– Egy ember vagyok csak, aki a messzeségből jött, sárban 
él, és a tengerbe vágyik. – válaszolta. Vágya beteljesült. 
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BBaabbiittss  MMiihháállyy::  ÖÖrröökkkkéékk  éégg  aa  ffeellhhőőkk  mmööggöötttt     
  

((VVaalllloommááss  hheellyyeetttt  hhiittvvaallllááss))  
 

Az első könyvem első oldalára a „soha-
meg-nem-elégedés” himnuszát írtam be. 
Nincs jogom hát panaszkodni, ha ma is 
elégedetlenül futok még, sokat szereztem, 
sokat el is dobtam, egy vállrándítással, 
gesztusaim idegesek voltak és türelmet-
lenek, soha le nem ültem egy pillanatra 
sem, gazdagságomban szegénynek érez-
tem magamat és fáradtságomban nyugha-
tatlannak, nemcsak a könyvemben, hom-
lokomra is fel van írva a „soha-meg-nem-
elégedés”. Futottam hősen, szüntelen, 
lélekzetlen, olykor szinte elbukni lát-
szottam, s hasonlítottam ahhoz a fához, 
melynek koronáját földig csapja a szél... 
Mi tart fönn, mi a gyökér, amely nem szakad el, mely 
elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? „A 
hit az élet ereje, az ember, ha egyszer él, akkor valamiben 
hisz. Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem 
élne.” Ezek a szavak, Tolsztoj szavai, járnak az eszemben, s 
vizsgálom, mit hiszek? Óh, örökkék ég, minden felhők 
mögött, kiirthatatlan optimizmus! 

Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja 
és értelme, mert „cél és értelem” emberi fogalmak: a 
világnak nincs rájuk szüksége. A világ több mint minden 
emberi, hiszek a világban, mert eszem el nem éri. 

S mégis hiszek, az észben, hogy ameddig ér, hűséges 
szolgája annak a Valaminek, amit el nem ér... Építse 
életünket, s ahogy egy vers jobb lesz és nem rosszabb, ha 
az ész építi (csak ott álljon az építész mögött a gazda is!) – 
akként legyen már egyszer jobb életünk. Esztelen iszo-
nyokon ment át Európa (esztelen volt az én életem is): 
jöjjön most már az Ész! 

Én hiszek a harcban, az ész harcában a vak erők ellen, 
melyek a világ vak erői, vagy az én lelkem csüggedései és 
indulatai. Igaz, ezek a vak erők hozzátartoznak ahhoz 
a minden észnél magasabb Valamihez, amiben végre is 
meg kell nyugodnom, de a harc is hozzátartozik, s az is 
hogy eszem a saját törvényeit kövesse, s aszerint vezessen. 
Magunk is része vagyunk talán a vak erőknek, de ezt 
bízzuk csak a vak erőkre. 

Vallom azonban a bölcsességet is: harcom nem megy 
túl a józanság vonalán: magamban is érzem, ami ellen 
küzdök, s tudom, hogy minden rombolás engem rombol. 
Nem is rombolni akarok, inkább építeni: az ész halkan 
hasson a tényekre, mint a delej: nem ellensége az erőknek, 
hanem egy erő a többi közt, együtt építve velük. Az erők a 
múlt, az ész a jövő: egymásba kapaszkodó fogaskerék. 

Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, 
melyet nem dobok el: a világot nem szegényíteni kell, 
hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, ha 
meg nem őrzök magamban minden színt, minden kincset, 
ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság színét, a 
magyarság kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanakkor 
más színt, más kincset el akarnék venni vagy meg-
gyengíteni! 

Én hiszek a testvériségben, a színek együtt adják ki a 
képet, a hangok együtt adják a koncertet. Nemzet ne a 

nemzet ellen harcoljon, hanem az ellen, 
ami minden nemzet nagy veszélye: az 
elnyomás és a rombolás szelleme ellen! 
Micsoda leckét kaptunk ebből éppen mi, 
magyarok! És micsoda hiba, másnak 
tenni, amit magunknak nem kívánunk – 
holott már avval, hogy másnak megtettük, 
ajtót nyitottunk neki, hogy velünk is 
megtörténhessék. 

Én katolikus vagyok, azaz hiszek a 
nemzeteken felülálló, egész világnak szó-
ló, katolikus igazságban! Más szóval: hi-
szek igazságban, mely túl van a politikán, 
életünk helyi és pillanatnyi szükségletein: 
az én egyházam nem nemzeti egyház! 

Nem vagyok puritán: az én üdvösségemnek nem elégséges 
az, ami szükséges: ami itt és most szükséges. 

Hiszek a feleslegben. Abban, mi túl van családon és 
fajon, abban, ami túl van a meszelt falakon. Elvégre lehet 
élni meszelt falak közt is, de ez nem katolikus élet. A fal 
véd, de zár is. Én képeket akarok látni a falakon, hogy újra 
kinyissák elém a világot... 

Hiszek a művészetben, mely kinyitja elénk a világot, 
mely kiröpít a pontból és a pillanatból, mely katolikussá és 
a kozmosz polgárává avat, l'art pour l'art ez, és mégsem 
l'art pour l'art: mert éppen az, hogy nem helyi és pillanatnyi 
célért harcol, éppen az teszi egy nagyobb ügynek harcosává. 
Hiszek a művészetben, mely nem tagad meg semmit, sem a 
l'art pour l'art-t, sem a naturalizmust, de túlnő mindeniken, 
mert nem rabja semminek. Hiszem, hogy érdemes... 

Hiszek a lélekben, mely szereti a világot, annyira 
szereti, hogy újra csinálja, annyira szereti, hogy meg sem 
elégszik vele. Ha érdemes a világ, érdemes szeretni is, 
érdemes másolni, érdemes a fantáziának folytatni is. Hiszek 
az alkotásban, mely a lélek nyelve, nem mindenkié, csak a 
magasabb lelkeké, mint a nyelv sem minden állaté. Hiszek 
a munkában... 

Χαλεπα τα καλα. Ami szép, az nehéz: az anyag ellenáll, 
s az én lelkem csüggedései és indulatai. Hiszem, hogy ez a 
nehézség is hozzátartozik a szépséghez, mint a harc és 
szenvedés a világhoz. Hiszek a harcban, mely szüli a 
vágyat a békére. 

S hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre 
vágy a lélek, a szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a 
szeretetben, melyért epednek a népek. Hiszek a nehézben, 
hogy nem lehetetlen! Ha nem hinnék benne, magam ten-
ném lehetetlenné. Oly bűn, melyre nincsen föloldozás. 
Csak a hit teheti lehetségessé. 

Ember vagyok, s hiszek az emberben. Nem is az em-
berben. Az ember vakon botorkál, de a világ nyitja és súgja 
útjait. Az ember primitív lény, de az állat még primitívebb. 
Nem állatot kívánok, nem is embert! Többet! 

S ha néha elfáradok s az állatot és anyagot irigylem: ez 
nem hitem megtörése, csak erőmé, mely nem semmi, de 
nem minden. Derék erő, s majd megnyugszik egyszer, de 
nem fogy el. Hiszem... Nyugodt kinccsé lesz és örök 
haszonná.
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AA  TTAAKKSSOONNYYII   TTRRIIAANNOONN--EEMMLLÉÉKKMMŰŰ  
 

A taksonyi Marestli tó a nagyközségben elfoglalt centrális földrajzi elhelyezkedéséből 
adódóan a település egyik legkiválóbb adottságokkal rendelkező területe. A tavat és 
közvetlen környezetét 2009-ben megújították, rendezték, azonban azóta is kihasználat-
lanul, valódi közösségi funkció nélkül terül el Taksony szívében. 

2013-ban a tó környezetére egy hosszú távú és nagyszabású területfejlesztési kon-
cepciót dolgozott ki tervező irodánk, amely megvalósulása során a Marestli part Marestli 
Parkká alakulhat át. A koncepció a lakosok és az ide látogatók széles körét igyekszik 
majd kiszolgálni változatos módon, a kicsik játszóterétől az idősek pihenéséig, a profán 
szórakozástól a szakrális elmélyülésig, a szabadtéri sportolástól a kultúráig. 

A koncepciótervünk egyik térformáló eleme egy trianoni emlékmű volt. A tó dél-
nyugati oldalának déli részén a Vezér utca és a vízfelület között egy széles terület 
nyújtózik észak-nyugat – dél-kelet irányban. Ez az a hely, ahol egy közösségi park 
létrehozása a legideálisabb, mert a hely többlet tartalommal bír. A lényeg pedig a hely 
szóban, és annak jelentésében rejlik, amelyet egyik legszebb módon Hamvas Béla 
fogalmazott meg: „A helyet nem szabad összetéveszteni a térrel. A tér és a hely között az 
a különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. A tér, ha csak nem kivételes, 
minden esetben pontos vonalakkal határolható, területe négyzetmilliméterre kiszámítható, 
és alakja körzővel és vonalzóval megrajzolható. A tér mindig geometriai ábra. A hely 
mindig festmény és rajz, és nincs belőle több, mint ez az egy. A térnek képlete, a helynek 
géniusza van. Mert nemcsak természet és környezet, föld, talaj, éghajlat, növényzet, 
vizek, hegyek és mindez együttesen. A hely nemcsak az, ahol a dolgok vannak. A hely 

barátságos, vagy ellenszenves, félelmetes, vagy szelíd, nyugodt vagy fenséges, és a nyelvnek alig van jelzője, amit ne 
lehetne a helyre alkalmazni. Két egyforma hely éppúgy nincs, mint megismétlődő pillanat.” (Hamvas Béla: Az öt géniusz) 

A park koncepciójába illesztve, a fenti értelemben vett helyének megjelölésére, a Taksonyi Református Misszió 
Egyházközség szándékozott egy kopjafát állítani a trianoni események évfordulóján a magyarság összetartozásának 
emlékére. A kopjafát Irzsik Miklós fafaragó művész készítette, míg a kopjafa trianoni emlékművé alkotását és építészeti 
térbeli elhelyezését irodánk tervezte. 

Az emlékmű a park egyik épített térként megjelenő eleme, amely a tóban elhelyezkedő félszigetek megjelenését 
leképező, zöldben úszó félsziget absztrakt formáját mutatja. A közösségi tér kialakítására alkalmas kiszélesedett terület 
egyik fókuszpontjában helyezkedik el a két félsziget képezte nyiladék tengelyében. A hely és az emlékmű megformálása 
egy szimbólum-rendszer. Az egyik legfontosabb szimbolikus tartalommal bíró anyag a tó vize. Az emlékmű optikailag a 
megközelítési, feltárulási útján egy nyiladékban áll. Két darab szétszakadt partszakasz látványa tárul elénk, és képezi az 
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emlékmű hátterét. A szétszakadt szárazföld látványát azonban a tó vizének összetartó ereje, körülölelése fogja össze. Nem 
egy szilárd járható felület ez, de mégis összetartó keretet képez. Egy szétszakadt ország fizikai határainak szimbóluma ez. 
Egy sokkal magasabb rendű, határokon átívelő erő, a lélekben élő összetartozást kifejező szimbólum, a víz azonban ezt a 
szétszakadást összefogja. A víz már önmagában ambivalens jelkép, egyszerre szétválaszt és összetart, ereje romboló, de 
eközben az élet forrása. Ez nem egy épített szimbólum, ez a hely szellemében rejlik, amit ismerve, felismerve lehetett 
megválasztani az emlékmű megfelelő helyét. A felismeréshez több dologra is szükség volt. Ismerni kellett a helyet, 
nemcsak egy szimpla tervezési területként volt szabad tekinteni rá. Ezen felül pedig meg kellett keresni azt a szakrális 
többlet tartalmat, amelyet egyik legkiválóbban Mircea Eliade fejtett ki: „A vallásos ember számára a tér nem homogén: 
létezik szent, vagyis erővel feltöltött, jelentéssel teli, és létezik nem szent tér; az előbbi a valóságosan létező… A profán 
ember számára a tér homogén és semleges…” (Mircea Eliade: A Szent és a Profán) 

Ezt a többlet tartalmat már épített hozzáadott értékként hoztuk létre. Az emlékmű térbeli alapja egy kör alakú burkolt 
felület. A kör a teljesség, a végtelen és az összetartozás szimbóluma. Mindaz, ami a körön belül helyezkedik el, 
összetartozik az idők végezetéig. Ezért hiába jelennek meg a körön belül egy szűk feszültséggel teli teret alkotva a 
leszakadt országrészeket formáló virágágyások, azokat egy szabályos kör, és az azt körbeálló emlékezők tömege veszi 
körül, szimbolizálva, hogy összetartozunk. 

A következő szimbólum a burkolt kör területe, amely 32,5 m2, arányos kicsinyített alapterülete a történelmi Nagy-
Magyarországnak, amely területe 325.000 km2 volt. A kör burkolati síkjában más színű burkolatból megjelenik a törté-
nelmi Nagy-Magyarország. Öt leszakított országrész (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék, Őrvidék) a kőből lett ki-
hasítva, mintha egy sziklából erőszakosan vájták volna ki, jelképezve ezzel a hatalom erő demonstrációját, amelyet 
alkalmaztak országunkon Trianonban. A leszakított országrészekben elhelyezett virágok a szétszakított emberek, közös-
ségek szimbólumai, amelyek az elszakítottság ellenére is az életet jelképezik. Közösségben összetartva az emberek, mint a 
virágpor, átszállnak határokon, és folytonossá teszik az életet, míg egy-egy leszakított virág előbb-utóbb elhervad, élete 
véget ér.  

A jelenlegi Magyarország területe fahasábokból készült, 
kontrasztba állítva a felületét a kőburkolattal. Az anyag 
megjelenésén kívül egy további ellentét is feszül, a síkbeli 
ábrázolás itt térbelivé válik. A fahasábok az ország dombor-
zati viszonyait leképezve vertikálisan kiemelkednek a kő-
burkolat síkjából. Az eddigi plasztikus síkbeli ábrázolás 
lassan kezd vertikálissá válni, amelyből hirtelen jelszerűen 
tör az ég felé a már szoborszerűen képzett faragott kopjafa. 
A kopjafa középpontja Taksony helyéről nő ki a fahasábok 
közül. Két újabb ellentét, a síkbeli megjelenítés és a szobor-
szerű ábrázolás ambivalenciája jelenik meg az emlékműben, 
tovább feszítve a kettősség érzetét, és kialakítva az alkotás 
legfőbb szimbólumát és mondanivalóját:  

Az emlékeket, az embereket nem lehet „kőbe zárni”, nem 
lehet „téglákkal leburkolni”, „elfalazni”, az érzelmeket nem 
lehet elfedni, mert azok az életet jelképező fa formájában 
felhasítják a követ, feltörik a téglát, és kitörnek az ég felé 
mutatva, magasan a kő és tégla fölé emelkedve szimbo-
lizálják az összetartozást. A kis fahasábok, mint egyének, 
megbontva a kő egysíkúságát végül a kopjafában egyesül-
nek, és közösségként magasodnak ki. 

A kopjafa önmagában is az emlékezést idézi, amelyet 
Irzsik Miklós fafaragó művész szimbolikus jelek egymásra 
építéséből alkotott meg. A vertikális felosztás alapját hár-
mas fonat képezi, amely szimbolizálja a család, mint a kö-
zösség alapegységét, a nő és a férfi Istentől megáldott 
kötelékének erejét, amelyre építeni lehet. Másik jelentése a 

különböző nemzetiségű közösségek sorsának összefonódása, amelyből generációk nőttek, nőnek fel. A hármas fonat a 
magyarság nemzeti összetartozásának jelképe. A tulipán szimbólum az életet jelképezi, a termékenységet, a nőiséget, a 
szépséget idézi meg, a nemzedékről nemzedékre történő megújulást, az élet folytonosságát. A nap a fényt szimbolizálja, a 
sötétség feletti győzelem ünnepét hirdeti, optimistán hordozza jelentéstartalmában nemzetünk felemelkedésének ígéretét. 
A kereszt Istent, és a keresztény kultúrát jelképezi. A korona alatti elhelyezkedése a keresztény alapokra épülő országot 
szimbolizálja. A Szent Korona a négy égtáj felé üzeni, a világ bármely táján élő magyarok számára, hogy nincsenek 
egyedül, hogy összetartozunk. A kopjafa csúcsán tündöklő csillag motívum a reményt jelképezi. Jelképezi, hogy együtt 
összetartva, közösségben Isten áldásával felragyoghat a nemzet csillaga. 

A szétszakadás és összetartozás ambivalenciáját fejezi ki a trianoni emlékmű valamennyi részlete, amely leghang-
súlyosabb részletében, a fahasábokból kinövő kopjafában, mint a közösséget, szimbolizáló szoborszerű alkotásban fejezi 
ki az összetartozást, jelöli meg a helyet, vetíti előre Taksony leendő új közösségi terét. 
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