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2014. Szent István király ünnepe ~ XV. évf. 3. szám (56)
A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

E zért parancsainkban
a szent hitet tesszük az első
helyre. … higgy erősen a
mindenható Atyaistenben,
minden teremtmény
teremtőjében, és az ő
egyszülött fiában, a mi
Urunkban, Jézus
Krisztusban, kit az angyal
meghirdetett, ki Szűz
Máriától született, az egész
világ üdvösségéért a
keresztfán szenvedett és a
Szentlélekben, ki szólt a
próféták s az apostolok,
valamint az evangélisták
szavával, mint egyetlen
tökéletes oszthatatlan
szeplőtelen istenségben, és
kétely hozzád ne férjen.
(Szent István király Szent Imre herceghez írt intelmeiből)
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Augusztus 1.
5.
6.
10.
11.
13.
15.
17.
20.
24.
31.
Szeptember 7.
8.
12.
14.

Kapisztrán Szent János áldozópap
1386-ban született, Perugiában jogot tanult, 1415-ben
a ferencesek rendjébe lépett, majd pappá szentelték.
Fáradhatatlan apostolként bejárta egész Európát,
hogy erősítse a keresztény erkölcsöket, vagy vitázzék
az eretnekekkel. Nagy része volt a nándorfehérvári
győzelemben, amelynek hírére III. Kallixtusz pápa
Urunk színeváltozásának ünnepét és a déli harangszót
rendelte el. 1456. október 23-án halt meg.
Kérjük közbenjárását nemzetünkért!
Czifra Lászlóné

15.
21.
24.
28.
29.
Október 2.
5.
7.
8.
12.
18.
19.
23.
26.

Évközi 18. vasárnap
Havas Boldogasszony
Urunk Színeváltozása
Évközi 19. vasárnap
Assisi Szent Klára
Árpád-házi Boldog Gertrúd
Nagyboldogasszony ünnepe
Évközi 20. vasárnap
Szent István király ünnepe
Évközi 21. vasárnap
Évközi 22. vasárnap
Évközi 23. vasárnap
Kisboldogasszony
Mária szent neve
Évközi 24. vasárnap, Szent Kereszt
felmagasztalása
Fájdalmas Szűzanya
Évközi 25. vasárnap, Máté apostol
Szent Gellért püspök
Évközi 26. vasárnap
Mihály, Gábor, Rafael főangyalok
Őrangyalok
Évközi 27. vasárnap
Rózsafüzér Királynője
Magyarok Nagyasszonya
Évközi 28. vasárnap
Lukács evangélista
Évközi 29. vasárnap
Nemzeti ünnep, Kapisztrán Szent János
Évközi 30. vasárnap

Mécs László: Nem tudok betelni!
Nem tudok betelni, kétöles csalánok
Közt nézem a csupasz csalogány családot
Szegényes fészkében. Szorgos anyja, apja
Jön, megy és az étket a szájába rakja,
Mint gyerekszájamba az anyám az édes
Isten nevét rég, hogy lelkem most is éhes.
Mint a pap az ostyát első áldozóknak,
Mint a Nap a mézet rétnek és bozótnak,
Mint az Isten nékem a mézes kegyelmet,
Jókhoz, gonoszokhoz türelmet, szerelmet
Felsír a fióka, fütty lesz az étekből,
Megszentülök szárny, dal lesz a kegyelemből.
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Mi volna belőled, öt pucér fióka,
Ha apádat, anyádat megenné a róka?
Mi volna belőled, árvácska, Nap nélkül?
Mi volna belőled, szívem, Isten nélkül?
Nézem a madárpárt. Nem tudok betelni,
Csak kalap levéve himnuszt énekelni
Minden etetésnek, minden anyaságnak,
Minden földi, égi, szent, szent apaságnak.
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Szentek krónikája

ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG GERTRÚD
Emléknapja: augusztus 13.
Árpád-házi Boldog Gertrúd 1227. szeptember 29-én született Wartburg
várában, Szent Erzsébet magyar királylány és Türingiai Lajos gróf
legkisebb leánya volt. Kicsi korában édesanyja nevelte, ő tanította
imádkozni, ő mutatott példát az irgalmasság cselekedeteiben, az
önmegtagadásban, a megalázkodásban és az erkölcsös életben. Gertrúd
mindenben utánozni próbálta őt.
Miután Erzsébet megözvegyült, a négy éves kis Gertrúdot a Wetzlar
közelében lévő altenbergi premontrei apácákhoz adta nevelésre. Gertrúd
egészen a jámbor életnek szentelte magát, előbb fogadalmas apáca, majd
1248-ban apátnő lett. A vezetői tisztség ellenére mindenkinek alávetette
magát, önmagáról egészen megfeledkezett, és a nővérek javára áldozta
idejét. Kormányzása alatt szép templomot emeltek a Boldogságos Szűz és
Szent Mihály főangyal tiszteletére. Anyja példáját követve külön házat
építtetett a kolostor mellé a szegények és betegek befogadására. Alighogy
IV. Orbán pápa elrendelte az Úrnap ünnepét, 1270-ben Gertrúd az elsők között vezette be kolostorában. A nővérek
közül vezeklésével tűnt ki, Isten pedig megajándékozta őt a prófétálás lelkével.
Halála után, melynek pontos dátumát nem ismerjük, VI. Kelemen pápa 1311-ben a kolostor számára engedélyezte
Gertrúd tiszteletét. Ezt 1729-ben az egész premontrei rendre kiterjesztették.
Zsófi

******
MAGYARORSZÁGHOZ KÖTHETŐ SZENTEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Mennybéli Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!
Szentlélek Úristen!
Szentháromság egy Isten!
Szentséges Szűz Mária, *
Magyarok Nagyasszonya,
Szent István király,
Szent Imre herceg,
Szent László király,
Boldog Gizella királyné,
Árpád házi Szent Margit,
Árpád házi Boldog Kinga,
Árpád házi Boldog Jolán,
Árpád házi Szent Erzsébet,
Prágai Boldog Ágnes,
Skóciai Boldog Margit,
Az Árpád-ház minden szentjei, **
Szent Adalbert, *
Szent Gellért,
Szent Márton,
Kapisztráni Szent János,
Szent Márk, István és Menyhért kassai
vértanúk, **
Boldog Apor Vilmos, *
Boldog Romzsa Tódor,
Boldog Battyhány-Strattmann László,
Magyar szentek, **
Istennek minden szentjei,

Légy irgalmas! – Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,
Az ördög cselvetéseitől,
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól,
Az örök haláltól,
Megtestesülésed által,
Születésed által,
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Kereszted és kínszenvedésed által,
Halálod és temetésed által,
Szentséges föltámadásod által,
Csodálatos mennybemeneteled által,
A Szentlélek kiáradása által,
Dicsőséges eljöveteled által,
Hogy nekünk kegyelmezz! – Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj,
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts,
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd,
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd,
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban
megtartsd,
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj,
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess,
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Könyörögjünk! Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire
megbénít bennünket: Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt
szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
* Könyörögj érettünk!
** Könyörögjetek érettünk!
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EGY PAPI JUBILEUMRA
Kedves András Atya!
Immár 45 éve vagy papi pályádon, amelyből 20 évet Dunaharasztin töltöttél, a mi egyházközségünknek a rákócziligeti
Szent Imrének is 16 éve vagy a vezetője.
Túl a 60. életéveden ezt mondhatjuk: „Izmát a test még lazítja / még győzi kedvvel és erővel.” (Lator László verséből)
Ezt bizonyítja, ahogy nőtt a hívek serege és a lelki ház Rákócziligeten, úgy kellett a meglévő kápolnát bővíteni,
kényelmesebbé tenni – új sekrestye épült, korszerű mosdóval, a liturgikus tér megújult (ambó, szembe néző oltár),
korszerű fűtést kapott a kápolna. És amint nőtt a hívek száma, úgy érezte a közösség, hogy egy új templomot kell
építenie. Ennek alapos előkészítése folyik a Te irányításoddal. A tervek készek, az alapok le lesznek rakva
reményeink szerint még az idei esztendőben. Jól tudjuk, hogy ehhez Isten áldása is szükséges, mert „ha Isten nem
építi a házat, hiába fárad az építő.” (126. zsoltár)
Az elmúlt másfél évtized alatt igazi közösséggé formálódtunk
vezetéseddel. A hívek nemcsak a szent cselekményeken vannak
együtt, hanem más alkalmakat is megragadnak, hogy együtt
töltsék el akár a szabadidejüket is. A katolikus bálra, vagy a
Szent Imre napi ízletes birkapörköltre gondolok, ahol a bor is
vidámítja az ember szívét, a nyári szalonnasütésre, búcsúval
egybekötött kirándulásokra. Nőtt a kis közösségek száma
(családi közösségek, Fülöp-kurzus). Ezek a rendezvények a
plébániánk híveit kovácsolják eggyé.
Az elkövetkező évekre kívánom, kívánjuk Neked Kánya Mária
soraival:
„Bármit oszt a sors, jót vagy rosszat Neked,
mindenkor őrizd meg életkedvedet.
Hit legyen lelkedben, boldogító erény,
utadon kísérjen örök szép remény,
Szeretet uralja éltedet. - - Isten adjon egészséges, hosszú életet,
békességben eltöltött boldog éveket.”
Velkei Károly elnök
Rákócziligeti Szent Imre Egyházközségi Képviselőtestület
Nagy szeretettel köszöntöm András atyát a dunaharaszti Szent István Egyházközség nevében abból az alkalomból,
hogy kereken 20 évvel ezelőtt, 1994 augusztusában jött ide, Dunaharasztiba, átvenni az idős Lajtos atyától a
plébánosi teendőket. Hálát adunk Istennek, hogy őt küldte, mert kezdettől fogva jó együttműködésben tudjuk építeni
Isten „lelki templomát” és a kőtemplomot egyaránt. Fáradhatatlanul végzi a lelki gondozást, szervezi a közösségeket,
támogatja a kezdeményezéseket, és ha szükséges, simítja el a súrlódásokat. Tevékenységét illusztrálhatjuk például a
Szent István templom felújításával és kifestésével, s a 100 éves évfordulóra szervezett „Szent évvel”; a Kálváriakápolna felépítésével, és a nagyszámú közösség szervezésével, lelki vezetésével; erdélyi zarándoklatok szervezésével, Krisztus Fénye újság fenntartásával, magas szintre emelésével.
Hálás szívvel mondunk köszönetet András atyának az elmúlt 20 év fáradhatatlan munkájáért, kérjük Isten kegyelmét,
segítse őt a jövőben is munkája folytatásában, s adjon hozzá erőt, egészséget. Ígérjük, mi is mindenben segítségére
leszünk.
Dr. Tömösy László elnök
Dunaharaszti Szent István Egyházközségi Képviselőtestület

Kedves András atya!
Két dátum: 1994 augusztus 1. és 2014 augusztus 1. Közte 20 esztendő. Két évtizednyi papi szolgálat a taksonyi
egyházközösségben. Egy immáron 46 éve tartó papi szolgálat közel fele.
Elmondhatjuk, hogy 20 év egy ember életében nagy idő, pláne akkor, ha saját életét állítja egy közösség szolgálatába.
De nemcsak egy ember, hanem egy közösség életében is hosszú idő. Elég hosszú ahhoz, hogy egyben meghatározó is
legyen. A taksonyi hívek közösségének életében, bátran állíthatom, hogy meghatározó volt. Lelki vezetésed a
kezdetektől az összefogásra sarkallt, és alapot adott a megújulásra is. Ezekben az években több olyan keresztény
szemléletű csoport alakult meg, melyek életében a hit játszik döntően szerepet, de mind a templom és annak
környezete, valamint a plébánia felújításának támogatásában is élen jártál, csakhogy néhány fontos dolgot kiemeljek a
teljesség igénye nélkül.
Egyházközösségünk valamennyi tagja nevében a köztünk töltött évekért, a 20 év szolgálatért köszönetemet szeretném
kifejezni, és egyben kérem Isten áldását további munkásságodra, hivatásodra.
A taksonyi egyházközösség nevében:
Barna Tamás elnök
Taksonyi Egyházközségi Képviselőtestület
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Szeretettel köszöntjük Láng András plébános atyát, aki 20 éve szolgálja közösségeinket.

AMINT A MENNYBEN …
– Kedves András atya, tisztelettel és szeretettel köszöntünk
téged lapunk hasábjain, abból az alkalomból, hogy húsz éve
szolgálod Dunaharaszti és Taksony hívő közösségeit. 1994.
augusztus 1-vel történt a kinevezésed a Dunaharaszti Szent
István Főplébániára, megbízást kapva ugyanakkor a
taksonyi Szent Anna Plébánia ellátására is. 1998 óta szolgálod Dunaharaszti Ligetet és 45 éve szenteltek pappá
Vácott. E többes évfordulók kapcsán bizony bőven van
összefoglalni valónk, mi minden történt veled, velünk az
elmúlt húsz év folyamán és irányításoddal milyen feladatok
előtt állnak az egyházközségek. Nézsa, Mindszent, Rákosszentmihály, Kerekegyháza településeken káplánként, majd
Cserhátsurány és ismét Nézsa állomásokon plébánosként
működtél, mondhatjuk tehát, hogy tapasztalt papi személyként kerültél hozzánk. Ugyanakkor, a gyakorló papi szolgálat mellett, 1994 óta látsz el többféle feladatot a Váci Püspökségen, ahol jelenleg tagja vagy a tanácskozó testületnek,
gazdasági tanácsnak, kateketikai bizottságnak, ugyanakkor
ellátod a dabasi kerületben a helyettes esperesi feladatkört.
Szolgálatod, sokrétű tevékenységed elismeréséül viseled a
Szent Szűzről Elnevezett Kökénymonostori Címzetes Préposti, valamint a mesterkanonoki címet. Mindezek fémjelzik életutad, amely szerteágazó, áldozatkész, felelős szolgálattal telik. Mi mindent kaptunk tőled az elmúlt húsz év
során? Próbáljuk meg összefoglalni.
– Emlékezzünk vissza, ’94 augusztusában hogyan érkeztél,
milyen volt a fogadtatás? Mielőtt idejöttél, gondolom,
tájékozódtál az itteni helyzetről.
– Ez úgy történt, hogy még május hónapban megkeresett a
főpásztor, Keszthelyi Ferenc püspök atya és tájékoztatott,
hogy Dunaharasztira kíván helyezni, mert Dr. Lajtos József
atya idős már, nehézkesen látja el lelkipásztori munkáját, és
szükség van megújulásra. Azt csak később tudtam meg,
hogy nagyapám Dunaharasztiban kezdte meg kántortanítói
tevékenységét, a szívem ezért is húz mostani szolgálati
helyemhez. Érdekes a sors, ahogy engem is idevezérelt.
Amikor megtudtam, hogy Dunaharaszti és Taksony plébánosa leszek, eljöttem körülnézni, előzetesen tájékozódni az
itteni helyzetről. A taksonyi plébánia bizonyult alkalmasabbnak a letelepedésre, mert a haraszti plébánia, sajnos,
leromlott állapotban volt akkor, így lakóhelyemül Taksonyt
választottam. 1994. augusztus 3-án, emlékszem, szerdai
nap volt, két teherautóval érkeztem ide, a taksonyi plébánia
udvarára és mindjárt itt termett néhány férfi, akik megkérdezték, miben tudnak segíteni. Megköszönve segítségüket itt rendezkedtem be, ahol Édesanyámmal együtt
komfortos, korszerű épületben lakhattam. A plébánia egy
része már be volt bútorozva, a konyha, az ebédlő, a nagyszoba és az iroda teljesen felszerelt volt.
A haraszti főplébánia erőteljes felújításra szorult. Fölszedtük a parkettát, levertük a vakolatot, leszedtük a mennyezetről a stukatúrt, a tetőt felújítottuk, az egész udvart
rendbetettük. A plébánián kialakítottuk a kántorlakást, hittantermet, felszerelt konyhát, két fürdőszobát, garázst
építettünk. Mivel a Püspök atya tudta, hogy itt komoly
munka vár rám, ő maga is támogatta erőfeszítéseinket

(Mt 6,9-13)

anyagiakkal is. Amit felsoroltam, tíz év munkája volt.
Óriási szerepe volt a híveknek a fizikai munkában, és
anyagiakban is rengeteget áldoztak az emberek, sokszor
név nélkül is. Sajnos, a templomról sem mondhattuk akkor,
hogy kifogástalan állapotban lenne. Salétromosak voltak a
falak, villanyszerelési munkákra volt szükség… Annak
idején annyira jutott a hívek energiájából, hogy az egész
templomot lemeszelték sárgára. Karl Józsi bácsi mesélte,
hogy esténként festettek munka után, társadalmi munkában.
Ugyanakkor el kell ismernem, hogy az 56-os földrengés
után a templom újjáépítése óriási dolog volt, és ebben a
kérdésben ki kell emelni Lajtos József atya áldozatkész
munkáját, szervezését. Abban az időben nehéz feladat volt
templomot építeni. Én nagyon hálás vagyok Lajtos atyának,
hogy egy ilyen szépen felépített templomot hagyott ránk, és
mindent megtett azért, hogy megfelelően működjék. A
csodálatos padokat ő csináltatta. Az orgonát is ő építtette –
a munka kezdete 1990-ben volt, és 1997-ben szentelte fel a
hangszert Keszthelyi Ferenc püspök atya. A templom 2001ben kapta a művészi festést, amit ma is láthatunk.
– Taksonyban ki volt az elődöd?
– Az elődöm Taksonyban Peczár Péter volt, aki soroksári
sváb családból származott, így az itteni sváb hagyományok
ápolását erősen támogatta. Együttműködött a Sváb Baráti
Körrel, az ő idejében alakultak meg a tánccsoportok, indultak el útjukra a karácsonyi koncertek. Az ő kezdeményezésére és Kaltenecker Ferenc dunaharaszti tanár úr
munkája nyomán elevenedett fel a gyertyaúsztatás hagyománya. A plébániát is kifestettette, központi fűtést szereltetett be, vagyis másfél év alatt nagyon sokat tevékenykedett itt. Meg kell említenem elődeim között Jancsó Imre
jezsuita atyát, aki 12 évig szolgált itt, és meghatározó
egyéniség volt a taksonyi egyházközség életében, nagyon
sokat tett az itteniekért. De minden plébános hozzátette,
amit tudott, megemlítem itt Dr. Tóth János atyát, akinek
mind a templom, mind a plébánia építése köszönhető.
– Hogyan fogtál munkához?
– Tehát, ahogy mondtam, szerdai napon költöztem. Szombaton már összehívtam a dunaharaszti egyházközségi
testületet, a taksonyit pedig a következő hétre. Megbeszéltük az alapvető dolgokat, honnan induljunk. Első
feladataim közé tartozott az új miserend kialakítása, hiszen
két ember helyett egyedül végeztem a szolgálatot. A miserend azóta is szinte változatlan. Nekiláttam a kapcsolatok
kialakításának, nem volt azonban nehéz dolgom, hiszen
Taksonyban és Harasztiban is jó keresztény közösség fogadott. Nagyon nagy szeretettel fogadtak engem, és nagy
reménységgel. Például néhány hét elteltével megjelent egy
haraszti fiatalember itt a taksonyi plébánián, úgy hívták,
hogy Claus Hanzi (János), aki kérte a támogatásomat egy
ifjúsági közösség létrehozásában. Én nagyon örültem, hisz
mindenhol volt addig ilyen közösségem. Említette Maczó
Istvánt, Tömösy Gyuszit, akik már szervezkedtek, de idős
volt Lajtos atya, és nem nagyon tudott ebben segíteni nekik.
Így jött létre mindjárt az első hónapban a Közi, olyan
emberekkel, mint Luttenberger Zsófi, Balogh Mónika,
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Heffter Nóra, Oláh Csilla, a Maczó testvérek, ifj. Marosi
András, Németh Árpi stb… Közülük kerültek ki azok, akik
mind a mai napig az egyházközség meghatározó emberei.
Itt Taksonyban szeptemberben adták át a tájházat, ahova
engem is meghívtak, szenteljem meg az intézményt. Nagy
ünnepség volt, rengetegen voltak. Ott ismerkedtem meg a
sváb férfiakkal, asszonyokkal, akik tevékenyen ápolták a
sváb hagyományokat. A tájház szentelése volt az első alkalom, amikor először találkoztam világiakkal, például Nyeste István polgármesterrel és a község többi vezetőivel.
Azután beindult a hitoktatás, amelyet az elődöm idejében itt
a templomban tartottak, én viszont úgy láttam, hogy
érdemes lenne visszatérni az iskolába. Akkor Török István
tanár úr volt a taksonyi iskola igazgatója, a vele történt
megbeszélés után én már az iskolában kezdtem a hitoktatást. Mivel nagyon sok hittancsoport volt, ezért megkértem az aktív tanítókat, tanárokat, hogy vegyenek részt
ebben a munkában. Nagyon segítőkészek voltak a pedagógusok. Később diakónust, káplánt kaptam, így végeztük a
hitoktatást. Emlékszem, Dunaharasztiból is jártak át hitoktatók. A tanítónők közül ketten segítettek évekig, Leventéné Wágner Marika és Czifra Lászlóné Orsi, aki még ma is
tanít hittant.
Dunaharasztiban megemlítem Dán Károlyné tanító nénit,
aki már Lajtos atyának is sokat segített, majd nekem is a
Hunyadi iskolában. Dunaharasztiban két idősebb úr,
Mihály Marci bácsi és a Novotny Béla bácsi, öreg cserkészek, akik korábban ipari tanulókat tanítottak, vállaltak
hitoktatást a Hunyadi iskolában. A Kőrösiben is elkezdtem
a hitoktatást, a Rákóczi azonban akkor még nem volt az
enyém, mert Ligetet csak ’98-ban kaptam meg.
Dán Ica néni mellett Bordi Zsigmondné Katica néni is sok
évig tanította a hittant a Kőrösi iskolában. Ma már nagyrészt a káplán atya és diplomás hitoktatók tartják az
iskolákban a hitoktatást, például Gintner Orsolya, Patyi
Beáta és Áhel Nikolett.
És mindjárt ’95-ben megkezdtem a hitoktatást az óvodákban is. Ez úgy történt, hogy karácsonyra a Mese óvodából egy képeslapot kaptam, amelyet az óvónők és a
gyermekek készítettek nekem, köszöntésemre. A képeslapot ma is őrzöm. Meglátogattam őket, és januártól már ott
is tanítottam a hittant, később pedig a többi óvodába is
elkezdtem a hittantanítást, Taksonyban is. Volt már nagy
gyakorlatom benne, hisz Nézsán is tanítottam az óvodásokat is. Így a hitoktatás megfelelő módon beindult. Ma
már az óvodásoknak nagyrészt elkötelezett, vallásukat gyakorló óvónők tanítják a hittant.
– Mikor neveztek ki melléd először káplánt?
– Úgy történt, hogy kaptam egy diakónust 1996-ban, augusztus-szeptember-októberre, Kapás Attilát. A következő
három hónapra pedig Kecskés Attilát. Ugyanis abban az
időben kezdeményezte Püspök atya, hogy a szeminárium
utolsó évében kiküldje gyakorlatra a teológusokat, felszentelés előtt. Vagyis felszentelte őket diakónussá az ötödik
évben, a hatodik évet pedig ilyen módon részben gyakorlattal töltötték, majd utána mentek vissza vizsgázni, és
szentelték őket pappá. Következő évben is egy diakónust
kaptam, Marozsi Ferencet, akit azon az őszön szenteltek
pappá. Gyönyörűen orgonált, a dekorációnak a mestere
volt. Igen sok mindenben segített nekem. Hitoktatni nem
annyira szeretett, nehezen bírt a gyerekekkel, de nagyon jól
prédikált. Az ő idejében volt itt, Dunaharasztin az altdorfi
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énekkar. Itteni szolgálata után a Püspök atya Vácrátótra
helyezte őt plébániai kormányzónak. 1999-re kaptam újra
segítségül egy diakónust, Villám Péter személyében, akit az
itteni szolgálata alatt szenteltek pappá, és papként is itt
működött még egy évig. Azóta folyamatosan nevez ki
mellém Püspök atya káplánokat. Rolik Róbertet 2000-ben,
2001-ben Balogh Zoltánt, majd három évig szolgált itt Pető
Gábor, utána Dóbiás Zalán szintén három évig, Horváth
Bertalan négy évig, most pedig Berta László atya a munkatársam.
– Szükség is van több papra ekkora számú lakosság mellett,
hiszen Dunaharaszti több mint 20.000, Taksony több mint
6.000 lelket számlál.
– Igen, két pap meg tudja úgy osztani a szolgálatot a három
egyházközségben, hogy mind a három helyen legyen két
vasárnapi szentmise.
– Szolgálatod során több csoportot indítottál be, amelyek
ma is működnek.
– Nem én alakítottam ki a csoportokat, hanem a gondviselés. Ahogy az ifjúsági hittan-csoport létrejött, úgy jött
létre az első házascsoport is. Tudniillik 1995 novemberére a
váci Püspök atya meghirdette a családközösségek találkozóját azzal a szándékkal, hogy minél több egyházközségben
alakítsanak ki házascsoportokat. Innen két pár ment el
akkor Vácra, a Tömösy és a Lippai házaspár. Ott megkapták az indíttatást. Tömösy László már Székesfehérvárott
is járt ilyen csoportba, tehát volt már tapasztalata. Így
alakult meg az első házascsoport, amit később Szent István
közösségnek neveztek el, és azóta is töretlenül működik.
Néhány évvel később, a Pákozdy házaspár keresett meg,
akik Budapestről költöztek ide, hogy nem lehetne-e
házasközösséget létrehozni. Taksonyban pedig, Latinovics
Zoltán a testvérével, és feleségeik, akik szintén abban az
időben költöztek Taksonyba, hasonló kezdeményezéssel
kerestek meg. Így összehoztam őket, és ekkor jött létre a
Néri Szent Fülöp közösség. Később jelentkezett még egy
Budapestről kiköltözött házaspár, Sebesztényék, és létrejött
a harmadik közösség. Viccesen úgy neveztem őket, hogy
nagy-, közép- és kiscsoportos közösség. Nagyon fontos
számomra ez a három közösség, mert ha az egyházközségekben bármit meg kell szervezni, lebonyolítani,
akkor mindig ennek a három közösségnek a családjai
kezdenek el mozgolódni, segíteni. Például, 2004-ben,
mikor a templomunk 100 éves volt, én egy évvel korábban
elkezdtem az a felkészülést, amit Szent Évnek neveztem el.
Akkor ezek a családok szervezték javarészt a programokat,
ők szervezik a katolikus bált, a lelki programokat és más
rendezvényeket. Tehát, nem csak arról van szó, hogy együtt
jól érzik magukat, hanem számítani is lehet rájuk mindenben. Néhány éve egyes házascsoportok átalakultak. Létrejött a Mustármag közösség, valamint megalakultak az un.
END családközösségek, amiből négy működik jelenleg.
– Te indítottad be a rendszeres csoportokat a jegyesoktatásban is.
– A jegyesoktatást is a gondviselés alakította. Kezdetben
egyesével, kettesével foglalkoztam a házasulandó párokkal,
de olyan sok pár jelentkezett, hogy nem győztem ilyen
formában a felkészítést. Ekkor kezdtem el az úgynevezett
házas-tanfolyamokat, a jelentkező pároknak heti rendszerességgel tartottam foglalkozásokat. Eleinte én tartottam
minden előadást, majd csatlakozott a Tömösy és a Pákozdy
házaspár, és egy orvos is kijárt előadást tartani, mert a

2014. Szent István király
fiatalok ezt igényelték. Most már ott tartunk, hogy hét
házaspár vesz részt a jegyesek házassági előkészületében.
Mára ezer körül járunk, annyi párt eskettem itt. A kapcsolatom velük megmaradt legalább annyiban, hogy gyermekeiket hozzák kereszteltetni, soknak már a gyermekeit
tanítottam hittanra, az iskolában, óvodában. Többen közülük bekapcsolódtak az egyházközösségek életébe.
A hitélet elősegítői az egyházközségi énekkarok működése.
Mindkét templomban Mátrai Imre kántor karnagy vezette
az énekkarokat. Ma a jelenlegi kántor-karnagyok vezetik.
Az énekkarok nemcsak szolgálnak a templomban és bizonyos rendezvényeken, hanem jó közösséget is alkotnak.
Az egyházközségekben még sok csoport működik, akiket
nem is tudnék hirtelen felsorolni. Például a karitászcsoportok, rózsafüzér-társulat, más imaközösségek. Még
meg kell említenem az elsőpéntekes és elsőszombatos betegeket, akiknek az egyházunk imádságos hátterében nagy
szerepük van. Itt szeretném kérni kedves híveimet, hogy
senki se bántódjon meg, akit esetleg nem említettünk. Hál’
Istennek olyan sok a segítő szándékú, áldozatkész, közösségben munkálkodó ember, hogy könyvet írhatnánk róluk.
– A hosszú évek lelkipásztori munkája gyümölcsöző.
– Ezt annak is köszönhetem, hogy mindig jó káplán
szolgált mellettem. A fiatalokat szeretik a hívek, egytől
egyig mind jól prédikált, szeretik őket a hívek hallgatni.
Udvariasak, kedvesek, készségesek. A gyerekek is kedvelik, ha fiatal tartja a hittanórát, így kimondottan előny
számomra, hogy mindig van fiatal munkatársam. Persze
van olyan része a szolgálatnak, ami kifejezetten a plébánosra tartozik. Akadnak azért hiányosságok is sajnos, például, hogy csökken a templomba járók száma, elmaradnak
az idősek, betegség, haláleset miatt és nem jön annyi fiatal
utánuk. Főleg Taksonyban jobban észrevehető ez, az idősek
helyét nem töltik fel a gyerekeik, unokáik. Harasztinak azaz
előnye, hogy ide Budapestről rengeteg vallásosan élő
család költözött ki, így a templomai telve vannak. A lelki
életet támogatta még Dunaharasztin a Bárka közösség
működése amely ’93-ban alakult, sok fiatal megfordult itt,
mint segítő, itt kötöttek házasságot, itt telepedtek, ők is
sokban segítik a hitéletet.
2001-ben indítottam el a Biblia-órákat, mert igény volt a
Biblia alaposabb megismerésére. Majd elindítottam a
felnőttek hittancsoportját is, mert az elmúlt évek során
számos ember jelentkezett, akik nem voltak megkeresztelve, nem részesültek hitoktatásban, vagy életükben éppen
valami nehéz problémával küzdöttek, és nagy szükségük
volt lelkipásztori segítségre. Ezekből jött létre a felnőtt
hittanos közösség. Az első ilyen közösséget itt, Taksonyban
egy édesanya a két lányával és azoknak két unokatestvérével alkotta. Őket készítettem fel nyolc hónapon
keresztül a keresztelésre. Következő évtől kezdve
rendszeresen készítek fel felnőtteket keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálkozásra. Legalább hetven ilyen felnőttet
készítettem már fel a szentségekre. Voltak olyanok, akik
évekig jártak ebbe a közösségbe, olyan nagy igényük volt
erre. Sikerült a hitet elmélyítenem ezekben az emberekben,
és ez nagyon jó érzés. A gyerekeknél sokszor kudarcot él
meg az ember, ők kevésbé állhatatosak. A felnőttek megmaradnak, sőt segítenek mások nevelésében, tanításában.
Csak egyetlen példát hozok fel, ő Fülöp Győző. Bekerült az
ifjúsági hittanos közösségbe, majd megkereszteltem, elsőáldozó volt, bérmálkozott, és igazi elkötelezett, hívő ke-
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resztény emberré vált. Ő az, aki éveken keresztül a saját
otthonában foglalkozott a fiatalokkal. Gitároztak, énekeltek, beszélgettek vallási kérdésekről. Ő mentette át az
ifjúsági hittant Dunaharasztin, és belőlük alakult a Szent
István énekkar. Ebbe a közösségbe jártak későbben a káplán atyák is. És sokan mások is elköteleződtek, hogy segítségemre legyenek a lelkipásztori munkában. Ez nemcsak
öröm, hanem meghozza azt a gyümölcsöt, hogy az egyházközség eleven, jól működő közösség. Hiszen egyedül a pap
magában nem sokra megy, több ember kell mellé, hogy
eredményes legyen az egyházközségek élete.
– Voltak, akik a fizikai segítségben voltak nagyon eredményesek, hiszen tataroztad a Szent István templomot, és
bővítetted a ligeti Szent Imre kápolnát.
– Igen, a Szent Imre templom új sekrestyét, szaniter
helyiséget kapott, és kívül-belül tatarozva volt. A hívek
számának örvendetes növekedése támasztotta az igényt,
hogy új templomot építsünk. Reményeink szerint ennek
alapjait idén le fogjuk rakni. Rendbe hoztuk a ligeti plébániát is. Statikai állapota miatt le kellett bontani a tűzfalat,
újraépíteni, és a kertet is rendbe tettük.
A Szent István templomot is szakaszokban újítottuk fel:
első évben beszíneztettük a tornyot kívülről, majd az épületet kívülről. Harmadik évben elkészítettük körben a lábazatot és a járdát, negyedik évben következett a belső festés, a
világítótestek cseréje, és 1996 és 2013 között elkészültek a
színes üvegablakok. A templomkertet 2010-ben nyitottuk
meg Dunaharasztin, ugyanakkor állítottuk a Szent István
szobrot, beüzemeltük a díszkivilágítást, amelynek anyagi
fedezetét legnagyobb részt az önkormányzat biztosította.
Állami és önkormányzati segítséggel restauráltuk a Nepomuki Szent János szobrot is.
– Taksonyban hatalmas munkák lettek elvégezve a Szent
Anna templom körül.
– Taksonyban először a kertet hoztuk rendbe. Utána a
templom falát kívülről kifestettük, majd belülről is. Most
sajnos nem a legszebb a mennyezet, de foglalkozunk a
problémával, hogyan tudjuk megoldani. Elkészült a világítás és az orgona korszerűsítése. A templomkert arculatának
kialakítása a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi
csoportjának köszönhető. 2004-ben lett átadva a málenkij
robotra elhurcoltaknak állított emlékmű, 2005-ben készült
el a közösségi ház, 2006-ban a Mária-kápolna és az ’56-os
emlékmű. 2007-ben készült el a márványtábla, amely a
kitelepítettek és a málenkij robotra elhurcoltak névsorát
mutatja. Ugyanekkor készült el a Szent Erzsébetet ábrázoló,
megvilágított üvegkép. 2008-ban látott napvilágot, szintén
KÉSZ támogatással, a Taksony községről szóló monográfia, amit Nagy Lajos Zoltán állított össze. Még elhelyezésre került a templom bejárata mellett Mindszenty József
hercegprímás mellszobra. Tulajdonképpen egy embernek
köszönhető, Hufnagel Bélának, a KÉSZ taksonyi csoportja
vezetőjének, az ő keresztény, áldozatkész és tehetséges
lelkületének, és a helyi KÉSZ-csoport többi tagjának is,
hogy Taksony teljes mértékben átalakult, megújult, összetartó, keresztény, sváb hagyományokra épülő közösséggé
vált. Meg kell említenem Barna Tamás jelenlegi egyházközségi elnököt is, aki nemcsak a templomi oltárszolgálatban tevékenykedik Heil István akolitustársával, hanem a
Szent Anna alapítványon keresztül megszervezte a templom vízelvezetését és a plébánia teljes felújítását is.
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– A Kálváriakápolna is visszanyerte eredeti alakját, tornyot
kapott 2012-ben.
– A II. világháborúban elpusztult Kálváriakápolnát az
1980-as években, egy haraszti testvérpár, Domokos Tibor
és Viktor, köveiből újra felépítették. 2007-ben mi rendeztük
meg a Váci Egyházmegyei Találkozót, így abban az évben
a kápolnát bevakoltuk, és kívül sárgára színeztük, belül
kimeszeltük, a bútorzatot kiegészítettük. 2012-ben volt a
kápolna szentelésének 250 éves évfordulója és akkor, a
hívek segítségével visszaállítottuk a kápolna eredeti formáját.
– A hittan-oktatáson felül milyen keretek között folyik a
fiatalok nevelése?
– A fiatalok nevelésének egyik hatékony formáját a cserkészmozgalom alakította ki. A már említett Mihály Marci
bácsi kezdeményezte cserkészcsapat szervezését, de mivel
ő nagyon idős volt már, nem sikerült neki az ősi haraszti
cserkészcsapatot újraéleszteni. Egy fiatal tanár, Magyar
László, szintén a köziből, szervezte újjá a cserkészcsapatot.
Latinovics Zoltán, aki Dunakesziről költözött ide, alapította
meg egyházközségeinkben a Szentjánosbogár-klubot, amely a jezsuita Szív-Gárdának a modern változata. A
gyerekek számára, korosztályonként szervezve, elindult egy
foglalkozás, ahol nem a hitoktatás, nem a cserkészvirtus
domináltak, hanem játékra épülő közösségépítés folyik.
Több csoportjuk van, amelyek nagyon aktívak az egyházközségek életében is. Nagyon fontos a foglalkozásokon a
mozgás. Van zenekaruk, színdarabokat szerveznek, bekapcsolódnak a település kulturális életébe is, igen jól
együttműködnek Ruff Bélával, Taksony kulturális referensével.
– 2000-ben alapítottad meg lapunkat, Krisztus Fényét. Mi
indított erre?
Az újság elindítását egy haraszti házaspár, Pintér Gábor és
Gáspár Dorottya kezdeményezte. Ők voltak a szervezői a
dunaharaszti gimnáziumban tartott közéleti Vasárnapi
Esték sorozatnak. Az újság a kezdetekben még havonta
jelent meg, 8 oldalon. Pintér Gábor Krisztus Keresztjének
szerette volna nevezni, én pedig Húsvét Fényének, így lett
kompromisszumként az újság neve Krisztus Fénye. 2001ben Pintérék lemondták a szerkesztést, akkor vállaltad te el
augusztustól a további munkálatokat, s új arculatot kaptunk,
tartalmilag kibővültünk. Nagyon fontosnak érzem, hogy
írott formában is adjunk lelki táplálékot az embereknek.
Krisztus Fénye is mutatja az egyházközségek fejlődését,
sokszínű krónikása az eseményeknek. 2004-ben könyvet
adtunk ki a Dunaharaszti Szent István templom 100 éves
jubileumára, ez is kordokumentumnak számít.
– Példásan jó a kapcsolatod a helyi protestáns egyházakkal.
– Úgy alakult, hogy 1995 januárjában megkeresett az akkor
református lelkész, Faragó Tibor bácsi, hogy a már
kialakult református, baptista, evangélikus ökumenikus
együttműködésbe volna-e kedvem bekapcsolódni. Nagyon
szívesen csatlakoztam, és azóta is ápoljuk a kapcsolatokat.
Az évek során barátság alakult ki Faragó Csaba református,
Háló Gyula baptista és Bozorády András evangélikus
lelkészekkel, és Plank József, Varsányi Ferenc jelenlegi
lelkészekkel is.
– Kedves András atya, miért boldogság a papi szolgálat?
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– A papi hivatás bármilyen körülmények között csodálatos
dolog. Megvannak a maga gyümölcsei, öröme, boldogsága,
élményei, ugyanakkor súlyos keresztjei is. Mikor, melyik
életszakaszban jut több vagy kevesebb? Az én életemben is
van sok öröm, de megpróbáltatás is volt, ám utólag ezeket a
megpróbáltatásokat is megköszöntem, mert ezek edzettek
meg, hogy a következő szolgálati helyemen már jobban
helyt tudjak állni.
– Óriási a felelősségetek.
– Nem lehetünk tudatában, mekkora a felelősségünk, mert
ha tudnánk, összeroppannánk. Óriási a felelősség, de én
mindig úgy éreztem, hogy nem én, hanem Jézus hordja a
vállán, én csak ott vagyok mellette, és megbízottjaként
végzem a munkámat. Jézus tartja igazán a hátát. Az ember
nem tökéletes. Én azt tapasztaltam, hogy amit elrontottam,
azt a Jóisten mindig kijavította. Számomra az a legfontosabb, hogy a Szentlélek Úristen mindig megmutatta nekem, éppen mit kell tennem. Nem kell soha azon törnöm a
fejemet, mibe fogjak, vagy az adott helyzetben mit cselekedjek. Mindig megjön a sugallat egy személy vagy egy
történés révén, nekem csak az a dolgom, hogy mikor érzem
az indíttatást, meg is tegyem. Így tudnám röviden elmondani, hogy mi az, ami az emberi és a papi hitemet megalapozza.
– Egy mondat maradt meg az emlékezetemben, egyszer így
fogalmaztál: Szeretném békében megőrizni a rám bízottakat. Mit jelent az, hogy békében?
– Ahol békesség van, ott növekedés, ahol békétlenség van,
ott pusztulás. A béke mindig igazságon nyugszik. Ha egy
egyházközségben ellentétek vannak és szeretetlenség, ott
nincs előrehaladás az egyéni hitéletben, és a közösségében
sem. Itt három egyházközséget kell egymással békében
megtartanom. Van nekem ebben gyakorlatom, mert Nézsán
is három falum volt és ott is ment. Mindig érezniük kell a
híveimnek azt, hogy ha három egyházközség is létezik,
mégis egy közösségbe tartoznak. Itt különösen sikerült ezt
megvalósítani. Például, a kirándulásokat, zarándoklatokat is
mindig közösen szervezem. Amióta itt vagyok, minden
évben megyünk valahova, külföldön is voltunk többször.
Erdély, Mátraverebély-Szentkút, Máriabesnyő, Pécs, Máriagyűd, Szeged, Kecskemét, Lébény, Fót, Gödöllő, sok
szép helyet látogattunk meg együtt, hogy ismerjék meg
egymást, érezzék az emberek, hogy egy anyaszentegyházunk van. Össze kell fogni az embereknek, mert akkor
lesz előrehaladás, meg élet. Jó példa erre a 2007-es
egyházmegyei találkozó. Legyenek együtt a családok,
ismerjék meg egymást az emberek. Közösségben az erő.
Ha béke van, szeretet van, és akkor mondhatjuk el, hogy az
emberek nyugalomban vannak. Érzik, hogy ott a helyük a
közösségben, és a közösséget magukénak érzik. Ezt próbáljuk erősíteni a jegyesoktatáson, a jövendőbeli házasokban
is. Tudatosítani kell az emberekben, hogy nemcsak kapniuk
kell az egyháztól, a közösségtől, hanem azért tenniük is
kell.
– Kedves András atya, hit és tett embere vagy, hirdeted az
örömhírt, Krisztus szeretetét az embereknek, és a tanítást
tetté is váltod. Köszönjük neked az értünk adott életet,
melynek minden törekvése, a Jézus által tanított imádság
szerint – amint a mennyben, legyen úgy a földön is.
Kívánunk áldást, bő kegyelmet papi szolgálatodra, és hálát
adunk érte.

Koczka Tamásné
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Ilyenkor, a tanévnyitóra várva gyakran gondolok arra, vajon hány
gyerek akad ma, aki hálát ad azért, hogy tanulhat. Az írás-olvasás
elsajátítása magától értetődő, az ismeretek iskolai megszerzése
egyértelműnek, és valljuk be, sokak számára értelmetlen nyűgnek
tűnik. Ma már szinte hihetetlennek tűnik, hogy évszázadokig a
tanulás kevesek kiváltsága volt, kevesen tanulhattak írni, olvasni, és
amennyire értékes volt az így megszerzett tudás, annyira értékesek
ma az írásbeliség korai évszázadaiból fennmaradt szövegek. Számunkra pedig különlegesek a magyar nyelven keletkezett irodalmi
művek, amelyek bizonyítják a korabeli, jórészt szerzetesi iskolák
képzésének kiváló minőségét is. Iskolarendszer hiányában a káptalanok és kolostori iskolák vállalták az írásbeli kultúra terjesztésének
szerepét, és a 15. századra már Magyarországon is kialakult a magyar nyelvű írásbeliség.
1. Angyeloknak nagyságus asszonya,
Úr Jézusnak bódogságus anyja,
Mennyországnak szépséges ajtója,
Paradicsomnak vagy széles kapuja.
2. Néked szólonk, szízeknek virága,
Mend szenteknek oly nagy vigassága,
Angyeloknek ő nagy tisztasága,
Pátriárkáknak ő nagy dicsősége.
3. Dicsekedjél angyeli székedben,
Szerafinnak szent szeretetiben,
Kerubinnak nagy bölcsességében,
Székeseknek bölcs ítéletiben.
4. Reád néznek szenteknek szemei,
És véneknek keserves szűvei,
És árváknak nyomorólt ihai,
Bűnösöknek óhajtó lelkei.
5. Esedezzél mi nagy igazságonk,
Sok bűnönkről, mi nagy bátorságonk,
Szent fiadnak, mi nagy tisztességönk,
Halálunkról, mi nagy reménségönk.
6. Áldott te légy, Jézusnak dajkája,
Szent Atyának drága kéncstartója,
Szentléleknek ő megnyugosztója,
Igazságnak megvilágosojtója.
7. Segéljed meg tebenned bízókot,
Engeszteld meg az apostolokot,
Fordejtsd hozzánk az mártíromokot,
Térejtsd hozzánk az konfesszorokot.
8. Dicsőséges szenteknek mondási,
Szentháromságnak nagy titkus tanácsi,
Apostoloknak szent prédikálási,
Mártíromoknak nagy sok kínvallási.
9. Emlékezzél angyeli esésről,
Emlékezzél Évának vétkéről,
Emlékezzél az nagy vízözönről,
Nyerj kegyelmet az nagy Úristentől.
10. Siradalmas nékönk mi életönk,
És minékönk mi sok vétkezetönk,
Rettenetes nékönk vétkezetönk,
Ha te nem léssz nékönk mi nagy
segedelmönk.

Jean Miélot Miasszonyunk csodái
művének miniatúrája, 15. sz

A fennmaradt nyelvemlékek különlegessége a ma olvasója számára, hogy egyszerre
tükrözik a vallásos áhítatot és a korabeli nyelv állapotának megfelelő igényességet.
A lírai művek szépséghibái, a mondatok hiányossága, a verselés tökéletlensége
egyrészt fordítástechnikai nehézségekre, másrészt talán arra az igyekezetre
vezethető vissza, hogy a mű hihetővé, átélhetővé tegye azt az áhítatot, amely a
versekből ma is átsugárzik. Ilyen például az az 1508-ban keletkezett mű, amelyet a
16. századból több kódex is megőrzött: a Peer-kódex egészében, a Thewrewkkódex a kolofon (záró versszakok) nélkül őrzi a művet, illetve két versszakát a
Pozsonyi kódex is tartalmazza. Később a vers olyannyira
népszerűvé vált, hogy népénekként kéziratos énekkönyvekbe is bemásolták, és bekerült a Cantus catholici című,
1651-ben kiadott első nyomtatott énekeskönyvbe. Íme, a
Peer-kódex egy lapja Vásárhelyi András Mária-énekének
kezdetével, mellette maga a vers mai átiratban, korabeli
nyelvezeten:
11. Árvaságnak kegyes táplálója,
Özvegyeknek megoltalmazója,
Szegényeknek meggazdagejtója,
Számkivetéseknek megbódogejtója.
12. Siradalmas nékönk születetönk,
Féledelmes sok hívolkodásonk,
Rettenetes nékönk bajvívásonk,
Ha te nem léssz nékönk kegyes táplálónk.
13. Asszonyoknak szépséges tüköre,
Férfiaknak tisztes győzedelme,
Halottaknak nagy hiedelme,
Ördögöknek ő nagy töredelme.
14. Rólad szólnak szenteknek mondási,
Szentháromságnak nagy titkus tanácsi,
Apostoloknak szent prédikálási,
Mártíromoknak diadalmassági.
15. Halottaknak megszabadejtója,
Törököknek megnyomorojtója,
Kerályoknak jó tanácsadója,
Magyaroknak megoltalmazója.
16. Ez szerzetteték Pestnek városában,
Ugyanottan Szent Péter utcájában,
Születet után elmúlt időben
Ezerötszáz és nyolc esztendőben.
17. Legyen hála az Szentháromságnak,
Azonképpen az áldott Jézusnak,
Legyen hála az Szíz Máriának,
Vélem öszve mend az bódogoknak.
Amen.

Az árpási plébániatemplom főoltára:
Szűz Mária, Magyarország patrónája
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A vers fő szerkesztőelve, az ismétlés alakzatának alkalmazása
különösen a Máriához fűződő birtokos jelzős szerkezetekben
érvényesül. A szerző az első két versszakban Máriát szólítja meg,
és elhalmozza dicsőítő jelzőkkel: angyaloknak nagyságos
asszonya, szüzeknek virága. Ez a megoldás többször visszaköszön a műben, Mária alakja mint segítő, a Mennyországba
vezető út előkészítője jelenik meg. A harmadik versszak a
keresztény mitológia alakjait idézi fel, a szeráfok (hatszárnyú
angyalok, Isten trónusának őrzői), kerubok (Isten kísérői, az
Édenkert őrzői) már a reneszánsz korának humanista szemléletét
tükrözik, miszerint az irodalmi művek egyik elvárt költői
eszköze a mitológiai alakok szerepeltetése.
A vers 4-5. strófája képszerű leírást nyújt Mária központi
alakjáról, mintha a szentek és az elesettek – árvák, vének és
bűnösök mind Máriát figyelnék és hozzá könyörögnének. Az
ötödik versszak különleges megoldása, hogy a sorok első
szerkezeteit összeolvasva értelmes mondat alakul ki: „Esedezzél
sok bűnökről Szent Fiadnak halálunkról.”, amely a dicsőítő
szerkezetek ismétlésével kiegészítve könyörgéssé válik.
A hatodik versszak a harmadikhoz hasonló alakzatokat alkalmaz,
birtokos szerkezetekkel rendeli Mária alakját az Atya, Jézus és a
Szentlélek isteni személyeihez, majd újabb kérés, könyörgés
következik. A vallásos áhítat átélésének szívből jövő versszaka a
központi 8. strófa, hiányos, állítmány nélküli szerkezetével
mintha csak átvezetné a gondolatokat az újabb szerkezeti egyStefan Lochner: Madonna a rózsalugasban
ségre. Kérésének a szerző retorikai fordulattal nyomatékot ad: az
Istentől való eltávolodás, a bűnbeesés és a bűn terjedésének felidézésével támasztja alá könyörgése szükségszerűségét, és
a következő, 10. versszakban pedig kiemeli: Mária forrása az emberi boldogságnak, boldogulásnak, segítsége nélkül
szenvedés és küzdelem az élet. Mária mint az árvák, özvegyek és számkivetettek segítője újabb méltatása után továbbárad
az a gondolat: az emberi vétkek súlya alatt az élet hiábavaló vesződség Mária támogatása nélkül.
A 13-15. strófák Mária dicséretét tartalmazzák, ám a 15. versszakban a korabeli valóság is felvillan: Mária a török-magyar
harcokban a pogányt visszaszorító, a magyarokat segítő patrónaként jelenik meg.
Az utolsó előtti két versszak, a kolofon, a mű keletkezésének helyéről és idejéről ad számot, és a költemény hálaadással
zárul. A szerző nevét a versszakok első sorának kezdőbetűiből összeolvasható akrosztichon árulja el: Andreas de Vásárhel,
azaz Vásárhelyi András. Az akrosztichonba hiba is csúszott, mind a Peer-, mind
pedig az Thewrewk-kódexben a 10. versszak kezdő szava ’siradalmas’,
valószínűleg helyette ’viadalmas’, azaz küzdelmes jelentésű szavunk alkothatta
a helyes akrosztichont.
A költőről, Vásárhelyi Andrásról mindössze annyit tud az utókor, hogy az ő
versét tartjuk az első olyan műnek, amelynek a szerzőjét és a költemény
keletkezésének körülményeit is ismerjük. Vásárhelyi András a valamikori Szent
Péter, a mai Kossuth Lajos utcában működő ferences kolostor szerzetese volt, és
a Szalkai Balázs ferences szerzetes által a 15. század derekán elkezdett, és
később más ferencesek által folytatott krónika szerint törökök ölték meg.
A századok során azok, akik nem voltak olyan szerencsés helyzetben, hogy
iskoláztatás révén jutottak volna tudás birtokába, szájhagyomány útján
sajátították el, emlékezetben őrizték és adták tovább a szülőktől kapott ismereteket. Az élet mindennapi vezetéséhez szükséges gyakorlati ismeretek mellett
magától értetődő természetességgel tanulták meg és hagyományozták tovább
azokat a szellemi javakat is, amelyek mindennapi falat kenyérként, táplálták és
erősítették a hitet.
Az a felismerés, hogy a hagyományos népi társadalmak kincset őriznek, amelyet fel kell tárni és az utókornak megőrizni, már a 19. század derekára
egyértelművé vált, az akkor megindult néprajzi kutatások Erdélyi János és Kriza
Raffaello Santi Sírbatétel c.
János gyűjtéseivel kerültek a figyelem középpontjába. A 20. században egyre
festményének részlete
aggasztóbbá vált az a gondolat, hogy a gyors polgárosodással, a hagyományos
közösségek felbomlásával, a sebesen átalakuló társadalomban feledésbe merül az évszázadokon át megőrzött íratlan tudás.
Már a század derekán a hagyományos népi ismeretek pusztulásától tartottak, és kevesen remélték, valódi gyöngyszemekre
lehet majd bukkanni.
Az akadémiai néprajzkutatás 1970-ben ismerte el önálló műfajként azokat a kincseket, amelyeket néhány évvel korábban
Erdélyi Zsuzsanna, Erdélyi János unokája kezdett gyűjteni, és archaikus imáknak nevezett. A felismerés, hogy olyan
forrást fedezett fel, amely a maga nemében egyedülálló, ám veszélyezteti őket a világ változása, a feledés, példaértékű
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kulturális összefogást hozott. Írók, költők különböző fórumokon
hívták fel a közvélemény figyelmét, az egyházmegyék vezetői
pedig főpásztori levelekben kérték a papság segítségét.
Az archaikus imák korántsem elemezhetőek a hagyományos eszközökkel, a gondolati-szerkezeti részek lazán kapcsolódnak egymáshoz, keverednek bennük az ősi, mágikus képzetek és a keresztény
vallás elemei, ám a maguk során bizonyítékai az iskolázatlan, de
tiszta lelkű, egyszerű emberek sziklaszilárd, feltétel nélküli hitének.
Az imádkozó hívő a vers elmondásával fejezi ki a krisztusi sorssal
való azonosulás vágyát, egyben fogadva az imagyakorlat folytatását
is, így teremt állandóságot a profán hétköznapokban az alkalomhoz
kötött ima szent időben való elmondásával.
Az Erdélyi Zsuzsanna által gyűjtött Boldogasszony kitekintett napkeletre című ima valamikori, ismeretlen szerzője távoli képpel
indítja a verset, mintha az égen szálló madár alakjában csak annak
közeledtével lehetne felismerni az angyalt, így fokozatosan, az
evilágitól közelít a mennyei felé. A szárnyas angyal motívuma
kapcsolatot teremt az ég és a föld között, az oltár képe pedig a szent
és a profán kapcsolatát erősíti: a világi hétköznapokban az oltár
teremti meg a szent helyet. A napkeleti, Jézus születési helye irányába tekintő Mária képe szent időbe is helyezi a vershelyzetet. A
Mennyország ajtajában feltűnő, szenvedő Jézus képe látomásszerű,
ez a látomásosság, amely jellegzetes megoldása az archaikus
imáknak, végig jelen van a műben.
A következő sorok a szenvedéstörténet részletét idézik fel, a dárdával dárdázták, koronával koronázták szótőismétlések nyomatékot adnak az üzenetnek, az Úr lehulló vércseppjei pedig életáldozatának jelképe. Az ima befejező része látomásos-mágikus
képzeteket tartalmaz, ám megtalálható benne a fohászkodás szent
idejére való utalást. A népi hiedelemben jelentős helyszínek: ajtó,
tűzhely, szoba közepe Mária és a Kereszt jelenléte által szent térré
változnak. A szent és a profán hely és idő összekapcsolása végig
jelen van tehát a versben, mintegy érzékeltetve, hogy az ima vezeti
be a szakrálist a hétköznapokba. A vers zárlata nem a szokásos könyörgés, inkább megerősítése annak, hogy a mindenütt jelenlévő
Isten látja a Neki tetsző magatartást, és védelmébe veszi a Szűzanya
és a Fiú nevében hozzá fohászkodókat.
A további kutatások újabb szövegeket találtak és tipologizáltak, és
a félelmekkel ellentétben még a 20. század kilencvenes éveinek elején is őrzött az emlékezet archaikus szövegeket. Tánczos Vilmos
néprajzkutató a gyimesi csángók körében bukkant archaikus népi
imák változataira. A Fehér rózsa Mária kezdetű ima hihetetlenül
gyöngéd és tiszta képeivel egyszerre tanúsítja az ismeretlen szerző
tehetségét és áhítatát. Az ima egyes részei hasonlóak az Erdélyi
Zsuzsanna által gyűjtött Boldogasszony kitekintett napkeletre című
imával.
Az Isten anyját dicsőítve megszólító szerző rövid kozmogóniával (a
világ keletkezésére vonatkozó elképzeléssel) folytatja az imát,
amelynek különlegessége, hogy ősi képzetként megszemélyesíti és
megszólítja az eget és földet, és ez is az évszázadokon át őrzött és
továbbadott nézetek hagyományozódását jelentheti.
A Máriám és az Édesanyánk birtokos jelzős alakok különösen meghitté és személyessé teszik az ima hangvételét, és ugyanakkor
tükrözik a Jézus szenvedéseit átélni kívánó testvéri szeretetet. A
műbe beépült Jézus szenvedéstörténetének részlete is: Máriát Fia
elfogatásának és megkínzásának hírével ébresztik. Az előzőekben
említett vershez hasonlóan itt sem találkozunk a szokásos kérő,
könyörgő szerkezetekkel. Az imádság zárlata szorosan kapcsolódik
a hagyományokkal öröklődő fohászkodás gyakorlatához: azt a hitet
igazolja, hogy az imát éltető hívő lélek kétségen kívül Mária
oltalma alatt áll, bekerül a Szűzanya országába.

Szentgyörgyi Georgina

Égen menő szép madár,
De nem madár, szárnyas angyal,
Szárnya alatt a szent ótár,
Szent ótár alatt az igaz hitbe,
Igaz hitbe Boldogasszony.
Boldogasszony kitekintett napkeletre,
Piros hajnal hasadá,
Mennyország ajtaja megnyittatik,
Ott áll a Krisztus Urunk
Térdig vérbe, könyékig könnybe,
Akkor mongya a Szent Fia:
Kel' föl, kel' föl, Boldogságos Szűz Máriám,
Megfogták a te Szent Fiadat,
Dárdával dárdázták,
Koronával koronázták,
Az Úristennek lecsöppent egy csöpp vére,
Az angyalok fölszették,
A Jeruzsálembe fölvitték,
Az Úristen elejbe tették,
Az Úristen azt mondotta:
Aki ezt az imát háromszor lefektébe,
Háromszor fölkeltébe elmongya,
Hét féle bűne megbocsáttatik.
***
Fehér rózsa, Mária,
Engem Jézus talál,
Szent ige látóm,
Szent halálom a megváltóm,
Ajtómon a Szentasszon,
Tűzhelemen Boldogasszon,
Szobám közepén az aranszál kereszt,
Kerűjjetek, keresztek,
Őrizzetek, angyalok,
Mert elnyugszom a Jézus Mária nevébe,
Isten veti öt ujját
Ötven angyalával,
Száz szerető szentivel,
Tizenkét apostolival,
Láss, Isten,
Őrizz, Isten,
Mert elnyugszom Jézus Mária szent nevébe.
***
Fehér rózsa Mária,
gyöngyökkel gyökereztél,
arannyal bimbóztál.
Ég szülted Földedet,
szülted Szent Annát,
Szent Anna szülte Máriát,
Máriám szülte kicsi fiát.
Házunk szögletén négy angyal őröz
kakasszóllástól piros hajnal hasadtáig,
ablakunkba Boldogasszon,
az ajtóba Jézus Krisztus.
Kelj fel Boldogasszony Édesanyánk,
me elfogták fijadot a gonosz zsidók!
Vas vesszőkkel vesszőzik,
keresztre feszittik.
Az angyalok három csepp vérét vették,
Szűzanya elejibe tették.
Szűzanya azt mondta.
ki ezt az imát elmondja minden héten hat nap,
de kivált pénteken vagy vasárnap,
felveszem a Szüzanya országomba,
a legküssebb ujjatokot se hagyom elégni. Ámmen.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Alexandre Dumas fils:

A KAMÉLIÁS HÖLGY
világhírű regény szerzője a nagy Dumas, a romantikus francia író
törvénytelen fia, aki apja harmincéves korában született annak egyik
szeretőjétől. A gyermek értelmesnek, tehetségesnek mutatkozott, így
apja hatévesen adoptálta, és magához vette. Gondoskodott neveléséről, és
később bevezette a párizsi művészvilágba. Az apa, Alexandre Dumas írta a
Három testőr és a Monte Cristo grófja című világhírű, romantikus regényeket,
és az ifjabb Alexandre is tehetséges íróvá formálódott. Életében tizenhárom
regényt és számos színművet írt, 50 évesen beválasztották őt a Francia
Akadémia tagjainak sorába, és megkapta a becsületrendet. Műveit nem ifj. Alexandre Dumas, hanem Alexandre
Dumas fia néven jegyezte.
A hányatott gyermekkor örök életre nyomot hagyott ifj. Dumas lelki világára. Írói munkásságának romantikus kezdeteit hátra hagyva regényei és színművei erősen moralizálóak, társadalmi, emberi kérdésekkel foglalkoznak, s hősei
túlnyomó részt, mint törvénytelen gyermekként maga is, a társadalom számkivetettjei.
Így van ez A kaméliás hölgy című regény esetében is, amelynek főhőse kitartott nő, a párizsi élet egyik jellegzetes
alakja. A regény realista, és hagyományosan vett cselekménye nincsen, de valós eseményeken alapszik. A történteket a három főszereplő elbeszélése illetve naplói alapján ismerjük meg.
A szép Margit falusi szegény családból vetődik fel írástudatlan leányként Párizsba, ahol varrólányként keresi
kenyerét. A bájos teremtést egy herceg – persze családos – veszi pártfogásába. Pazar körülmények között tartja őt, és
hamar csinál belőle nagyvilági és nagyigényű dámát, akinek napjai kizárólag szerelemmel és szórakozással telnek. A
herceg mellett Margit megtanul írni, olvasni, társalkodni, társaságban viselkedni, és élvez bizonyos szabadságot, így
látogathatják más bőkezű hódolók is. Ezzel az akár mindennapinak nevezhető
képpel indítja művét ifj. Dumas, majd elkövetkezik egy halálba, örök boldogtalanságba torkolló, sötét és perzselő szerelmi tragédia. Margitba beleszeret egy
átlagos vidék polgárcsalád egyetemista fia, Armand, és Margit beleszeret az
ifjúba. A szerelem vad, mindenen átgázolni látszó. Margit elűzi mecénásait, az
ifjú szakítana családjával, ugyanakkor a korábbi fényűző, de megalapozatlan
életmód és az ifjú kenyértelensége miatt, Margit minden áldozata ellenére,
pénzügyi bajokba keverednek: Margitra rászállnak a hitelezők. S ebben a kínlódó
helyzetben, a halálosan szerelmes Margit Armand apjának könyörgésére kilép a
kapcsolatból. Letaglózza őt a kor betegsége, a tűdőbaj, s végül élete virágjában,
23 évesen meghal. A mellette lévő szolgáló időben hív papot, Margit megbánja
életmódját, meggyón, áldozik, s a pap szavai szerint igaz keresztényként hal meg.
Armand szeretni soha nem tud mást, a végzetes, drámai, kiúttalan szerelem az
ifjú életét is zsákutcába sodorja.
A regényben Margit naplója, Armand ifj. Dumas által lejegyzett elbeszélése és a
tragikus hősnő szobalányának feljegyzése alapján tárulnak fel a történtek, aMarie Duplessis korabeli
melyek viharosak, őszintén megrázóak, s tán könnyet csalogatóak is. Hiszen
fényképen. Ifj. Dumas az ő
mennyire lehet szánni egy vergődő, ifjú szerelmes párt, akik soha nem lehetnek
sorsát írta meg regényében.
egymásé!
Bár a hősnővel nem lehet azonosulnunk, a regény nyomán szánalom és számos gondolat merült fel bennem. A
felvilágosodás, iparosodás, városiasodás, elvallástalanodás és az erkölcsök oldódása, a szegénység és tanulatlanság,
mérhetetlen gazdagság és munkátlan életmód egymás melletti létezése emberi életeket sodor el, s a megrontott létből
kitörés nem lehetséges. Nincs kitörés a szegénységből, a tanulatlanságból. Nincs kitörési lehetőség az osztálykeretekből. Margit előtt az egyik út, hogy testi-lelki nyomorgó körülmények között legyen tisztes nő. Elcsalta hát őt
a herceg által biztosított könnyű élet, de ez is kényszerpálya, többé nem lehet feleség, nem élheti meg az őszinte, hű
és odaadó szerelmet. Bárhogy vergődik, nincs visszaút – eldobná a múltat, de nincsen jövője. Töprenghetünk, hol
lenne a két szerencsétlen fiatal kiútja, de ott és akkor ez fellelhetetlen.
Ha ma élnének? Gondtalanul válogathatnának a megoldásokban, hiszen általánosan eltűntek az erkölcsi aggályok, a
nők is tanulhatnak, dolgozhatnak, megoldhatják kedvük szerint az életüket. Az ember felszabadult.
Mégis látunk másfajta boldogtalanságot, másfajta kiúttalan, reménytelen és céltalan életet. Vajon hiányzik valami?

E
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Isten hozott!

N A G Y I S T V Á N kántor-karnagy
Mire lapunk Szent István napi száma megjelenik, már több mint egy hónapja, 2014. július 1től szolgál örömünkre templomainkban Nagy István kántor-karnagy úr, akit most szeretnék
olvasóinknak is bemutatni. Annál is inkább, mert nagy várakozás előzte meg jöttét, lesz-e
mindjárt, aki Fazekas Tamás kántorunk után felvállalja a sok-sok feladatot? A Gondviselés
Istvánt küldte egyházközségeinkbe, akit most családjáról, hivatásáról, eddigi munkáiról
kérdezek.
– Kedves István, szeretettel
köszöntelek egyházközségeink nevében itt a Krisztus Fénye
újság oldalán! Kérlek, mutatkozz be Olvasóinknak, honnan
indultál, ki keltette fel Benned a zenei érdeklődést?
– 32 éves vagyok, Agárdról származom. Három testvérem
van, öcsém 21, nővérem 38, bátyám pedig 41éves. Szüleim
földműves emberek, édesapámat sajnos kilenc éve elveszítettük. Édesanyám öcsémmel, és nővérem családjával él együtt az Agárd melletti Dinnyésen. A zenei affinitást mind
a négyen édesapámtól örököltük, aki harmonikán zenélt,
hobbi szinten. Öcsém és nővérem jól gitároznak. Kántori
elhivatottságomban bátyámtól kaptam a legtöbbet, aki Agárdon volt kántor a 80-as és 90-es években. Ő a székesfehérvári kántorképzőt és konzervatóriumot végezte el orgona szakon.
– Mióta végzed ezt a szép feladatot?
– 1997 szeptembere óta kántorkodom. Először Pákozdra
kerültem, ahol 2003 őszéig szolgáltam. Ez alatt az idő alatt
tanultam meg orgonálni gyakorlati szinten hétről hétre bátyám segítségével. Bátyám ezekben az években a Székesfehérvár-Vízivárosi plébánia kántora lett, akit sokszor helyettesítettem.
– Így mindketten kántori szolgálatot láttatok el, sokat tudtatok segíteni egymásnak.
– A bátyám már nem kántorizál: 2003 őszén a szerzetesi
életet választotta, így lettem utódja Fehérváron. Ekkorra
elvégeztem a szakközépiskolát, az iskolai végzettségem
élelmiszeripari-gépész technikus.
– Fehérvárról hova vezetett utad, mert úgy tudom, hozzánk
Bicskéről érkeztél?
– Akkori káplánunk plébánosi kinevezést kapott a Pest
megyei Sóskútra, aki 2005-ben teljes foglalkoztatású kántori állást ajánlott, szolgálati lakással. Igent mondtam, így
elszakadtam családomtól és Fehérvártól is.
– Hol végezted a kántorképzőt?
– Sóskúti plébánosom ösztönzésére 2006 és 2009 között
elvégeztem a Harmat Artúr Központi Kántorképzőt Budapesten. Itt folytatott tanulmányaimnak köszönhetően jött az
indíttatás, hogy Sóskút és oldallagos plébániáinak híveiből
énekkart alapítsunk. Ennek a lelkes próbálkozásnak az eredménye lett az Adoramus Kórus, amely rövid, két és fél
éves működés után arany KÓTA minősítést szerzett a
2011-es Keszthelyi Dalünnepen. A Bicskén eltöltött évek
alatt levelező tagozaton elvégeztem a váci Apor Vilmos
Katolikus Főiskola kántor-egyházkarnagy képzését. A kántorképzős és főiskolai évek során számos kiváló egyházzenésszel és tanárral ismerkedhettem meg, amiért nagyon
hálás vagyok a gondviselésnek. Egyik ilyen tanárom a váci
székesegyház karnagya, Varga László atya.

– Varga László atya neve többünknek ismerősen cseng, s
hálásak vagyunk neki, hiszen Téged is Ő ajánlott ide!
– Igen, általa ismertem meg Láng András plébános atyát,
aki Fazekas Tamás kántor kollégám távozási szándéka miatt kántort és karvezetőt keresett a Szent Cecília Kórus élére a helyi egyházközségekben. Megtisztelő volt, hogy kedves tanárom, László atya engem ajánlott. Március végén
jártam először Dunaharasztiban, ekkor ismerkedtem meg
személyesen plébános atyával, káplán atyával, valamint
Fazekas Tamás kántor úrral. Nagyon pozitív benyomásaim
voltak a látottak és hallottak alapján. Néhány napos gondolkodás után András atyával közösen megállapodtunk, hogy
szeretnénk a jövőben együtt dolgozni.
– S Bicske?
– Az elmúlt három évben Bicske és oldallagos plébániáinak
voltam kántora, ahol szintén alapítottunk énekkart a lelkes
hívekkel, melynek a Jubilate Kórus nevet adtuk.
– Milyen tapasztalatokat szereztél nálunk? Lesznek új kihívások?
– Örömmel tapasztalom, hogy a hívek fegyelmezetten és
szépen énekelnek a szentmiséken. Köszönhető ez Tamás elődöm igényes kántori munkájának, amiért hálával tartozom neki. Tamást mind szakmailag, mind emberileg nagyra
tartom. Megmutatkozik szakmai felkészültsége a Szent Cecília Kórus eddig elért eredményein is. Látogatásaim során
és jelenleg is tapasztalom, hogy a kórus nagy rutinnal és
végzi szolgálatait, kapcsolatot ápol más kórusokkal, és számos program résztvevője a térségben. Eddigi kántori szolgálataim folyamán két kórust alapítottam, ebben van
tapasztalatom, azonban a helyi kórus immár több mint húsz
éve működik, komoly repertoárral bír. Ennek a gyümölcsöző munkának folytatása engem is új kihívás elé állít. Szintén örömteli megtapasztalnom, hogy az egyházközségekben
virágzó közösségek működnek.
– Terveidről, céljaidról ha szólnál nekünk néhány szót!
– Kántori és karvezetői munkámban mindig arra törekszem,
hogy a lehető legszebbet, legjobbat alkossuk az Úristen dicsőségére. Úgy gondolom, hogy mindezt testvéri szeretetben, együttműködésben, közösségként kell megélnünk.
Szeretnék minél hamarabb beilleszkedni az egyházközségek életébe, hogy a Teremtőtől kapott talentumaimat az Ő
dicsőségére kamatoztatni tudjam itteni szolgálatom során,
az egyházzene szeretetében és művelésében.
– István, köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, hiszen tudom, sokfelé van most feladatod; az indulás, a három egyházközség zenei életének megismerése a napi szolgálat mellett, s a készület a következő nagy ünnepre, augusztus 20ára. Kívánunk itteni szolgálatodban sok örömet, s kérjük a
Jóisten áldását minden munkádra! Isten hozott!
Czifra Lászlóné
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
„Hiszem a szent, katolikus Anyaszentegyházat”
„A népek világossága Krisztus. A Szentlélekben összegyűlt zsinat sürgető óhaja tehát, hogy
minden teremtménynek hirdetve az evangéliumot, minden embert megajándékozzon Krisztus
világosságával, amely ott tündöklik az Egyház arcán.” E szavakkal kezdődik a II. Vatikáni Zsinatnak az Egyházról szóló dogmatikus konstitúciója. Ezzel a zsinat megmutatja, hogy az
egyházról szóló cikkely teljesen a Jézus Krisztusról szólóktól függ. Az Egyház nem ismer más
világosságot, csak Krisztusét, és egy, az egyházatyáknak kedves kép alapján a Holdhoz hasonlítható, melynek világossága a Nap visszfénye.
Az Egyházról szóló cikkely ugyanakkor teljesen függ a Szentlélekről szólótól is, ami megelőzi.
„Ugyanis miután bemutattuk, hogy a Szentlélek minden szentség forrása és ajándékozója, most megvalljuk, hogy ő az, aki
ellátta az Egyházat szentséggel.” (Római Katekizmus 1, 10, 1) Az Egyház, az atyák kifejezése szerint, az a hely, ahol
„virágzik a Szentlélek”. (Szent Hippolütosz: Trad. Ap., 35.)
Hinni, hogy az Egyház „szent”, „katolikus” valamint „egy” és „apostoli” (ahogy azt a Nicea konstantinápolyi hitvallás
meghatározza), elválaszthatatlan az Istenben, mint Atyában, Fiúban és Szentlélekben való hittől. Az Apostoli hitvallásban
megvalljuk, hogy hisszük a szent Egyházat („credo… Ecclesiam”), és nem azt, hogy hiszünk a szent Egyházban, hogy ne
tévesszük össze Istent műveivel, és hogy világosan Isten jóságának tulajdonítsuk összes ajándékait, melyeket Egyházának
adott. (vö. Római Katekizmus 1, 10, 22)

Az Egyház Isten tervében
I. Nevek és képek az Egyházról
Az „Egyház” szó (ekklészia, a görög ek-kalein-ből, „hívni
kívülről”) egybehívást jelent. Ez a szó a nép általában
vallási jellegű gyűléseit jelöli. (vö. ApCsel 19,39) E
gyakran használt kifejezés az Ószövetség görög szövegében a választott nép Isten előtti összejöveteleire vonatkozik,
főleg a Sinai hegyen történtre, ahol Izrael megkapta a
Törvényt, és Isten őt szent népévé tette. (vö. Kiv 19)
Önmagát Egyháznak nevezve, a Krisztusban hívők első
közössége elismerte, hogy örököse ennek a gyülekezetnek.
Benne Isten „egybehívja” népét a föld minden határából. A
Küriaké kifejezés jelentése – amelyből az angol church, a
német Kirche származik – „az, aki az Úrhoz tarozik”.
Az Egyház szimbólumai
A Szentírásban egy sereg kapcsolódó képet találunk,
amelyekkel a kinyilatkoztatás az Egyház kimeríthetetlen
titkáról beszél. Az Ószövetségből vett képek az „Isten
népéről” szóló alapvető elgondolás változatai. Az Újszövetségben (vö. Ef 1,22; Kol 1,18) ezek a képek új középpontot
kapnak azáltal, hogy Krisztus lesz e nép (vö. LG 9) Feje, a
nép pedig ezáltal az Ő Teste. E középpont körül csoportosulnak egyéb képek, melyek „a pásztoréletből vagy a földművelésből, az építészetből vagy éppen a családok és a jegyesek életéből” (LG 6) valók.
„Az Egyház akol, melynek egyetlen és megkerülhetetlen
ajtaja Krisztus. (vö. Jn 10,1-10) De nyáj is, és Isten előre
jelezte, hogy ő maga lesz pásztora. (vö. Iz 40,11; Ez 34,1131) Ennek a nyájnak juhait, bár emberi pásztorok terelgetik,
mégis maga Krisztus vezeti és táplálja szüntelen: a jó
Pásztor, a pásztorok királya (vö. Jn 10,11; 1Pt 5,4), aki
életét adja a juhokért (vö. Jn 10,11-15).
„Az Egyház termőföld – Isten szántóföldje (1Kor 3,9).
Rajta nő az ősi olajfa, amelynek szent gyökerei a pátriárkák
voltak, s amelyben megtörtént és meg fog történni a zsidók
és pogányok kiengesztelődése. (vö. Róm 11,13-26) Az
Egyházat a mennyei Földműves ültette, mint választott szőlőskertet. (vö. Mt 21, 33-43)
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A keresztény szóhasználatban az „Egyház” szó a liturgikus
gyülekezetet (vö. 1Kor 11,18; 14,19.28.34.35) jelenti,
valamint a helyi közösséget (vö. 1Kor 1,2; 16,1) vagy a
hívők egész, egyetemes közösségét (vö. 1Kor 15,9; Gal
1,13; Fil 3,6). Ez a három jelentés valójában elválaszthatatlan. „Az Egyház” az a nép, melyet Isten egybegyűjt az
egész világon. A helyi közösségekben létezik, és mint liturgikus gyülekezet, főleg mint eucharisztikus közösség valósul meg. Krisztus igéjéből és testéből él és így válik önmaga Krisztus Testévé.

Krisztus igazi szőlőtő: éltet és termékenységet ad a veszszőknek, akik őbenne maradnak, az Egyház által és mi
semmit sem tehetünk őnélküle. (Jn 15, 1-5)
Az Isten építményének is gyakran mondják az Egyházat.
(1Kor 3,9) Maga az Úr ahhoz a kőhöz hasonlította magát,
amelyet az építők félredobtak, mégis szegletkővé lett. (Mt
21, 42) (vö. ApCsel 4,11; 1Pt 2,7; Zsolt 118, 22) Erre az
alapra építik az Egyházat az apostolok (1Kor 3,11) és az
Egyház ettől kapta erejét és szilárdságát. Ez az épület különféle neveket kapott: Isten háza (1Tim 3,15), hiszen benne lakik az ő családja, az Istennek a Lélek szerint való lakóhelye (Ef 2,19-22), Isten hajléka az emberek között (Jel
21,3), főleg pedig szent templom: ezt látják meg és dicsőítik
a szentatyák és kőből épített szentélyekben, a liturgia pedig
méltán hasonlítja a szent városhoz, az új Jeruzsálemhez.
Ebbe ugyanis, itt a földön, élő kövek módjára épülnek be
(1Pt 2,5). Ezt a szent várost szemléli János: a világ megújulásakor úgy száll le a mennyből, Istentől, „mint vőlegényének felékesített menyasszony” (Jel 21).
„Magasságbeli Jeruzsálemnek” és „anyánknak” is nevezik
az Egyházat (Gal 4,26; vö. Jel 12,17), és úgy írják le, mint
a szeplőtelen Bárány szeplőtelen Jegyesét, (Jel 19,7; 21, 29), akit Krisztus „szeretett és föláldozta magát, hogy
megszentelje” (Ef 5,25-26); akit felbonthatatlan szövetség-
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gel vett magához, és szüntelenül „táplál és gondoz” (Ef
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5,29) (LG 6).

II. Az Egyház eredete, alapítása, küldetése
Az Egyház misztériumát kutatva először elmélkedjünk eredetéről a Szentháromság tervében és fokozatos megvalósulásáról a történelemben.
Az Atya szívében született terv
„Az örök Atya – bölcsességének és jóságának szabad és
titokzatos végzése szerint – megteremtette a világmindenséget és elhatározta, hogy felemeli, isteni életében részesíti
az embereket.” Amikor pedig elbuktak Ádámban, nem
hagyta el őket, hanem mindenkor adott nekik segítséget az
üdvösségre, Krisztusban, a Megváltó érdemeiért, „aki a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte”.
Az Atya a kiválasztottakat az idő kezdete előtt „eleve
ismerte és eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék
magukra, így lesz ő elsőszülött sok testvér között”. És el-

határozta azt is, hogy a Krisztusban hívőket szent egyházába hívja össze. Az Egyház előképei megvoltak már a világ
kezdetétől, megtörtént csodálatos előkészítése Izrael népének történetében és az Ószövetségben, alapítása pedig a
végső időben, nyilvánosságra lépett a Szentlélek kiáradásakor, és a történelem végén éri el dicsőséges teljességét.
Akkor azután – amint a szentatyák műveiben olvassuk –
Ádámtól kezdve az összes igazakat, „az igaz Ábeltől az
utolsó választottig összegyűjti az egyetemes Egyházban, az
Atyánál”. (LG 2)

Az Egyház – előre jelezve a világ kezdetétől
„A világmindenség az Egyházért lett teremtve” – mondták
az első idők keresztényei. (Hermász: Vis 2, 4, 1, vö.
Arisztidesz Apol 16,7) Isten a világot isteni élete közlése
miatt teremtette. Ez a közlés az emberek Krisztusban való
„egybehívása” által valósul meg, és ez az „egybehívás” az
Egyház. Az Egyház minden dolog célja (vö. Szent Epiphaniosz: Haer 1, 1, 5) és magukat a fájdalmas viszontagságo-

kat is, mint az angyalok bukását és az ember bűnét, Isten
csak úgy engedte meg, mint alkalmat és eszközt, hogy
kifejthesse karja egész erejét, szeretete teljes mértékét, amit
a világnak adni akart.
„Ahogy akarata egyetlen cselekedet, amit világnak hívunk,
úgy szándéka az emberek üdvössége, és azt Egyháznak
hívjuk.” (Alexandriai Szent Kelemen: Paed 1, 6)

Az Ószövetségben előkészített Egyház
Isten népének összegyűjtése abban a pillanatban kezdődik,
amikor a bűn megrontja az emberek közösségét Istennel és
egymással. Az Egyház egybegyűjtése így, mondhatni, Isten
válasza a bűn által előidézett káoszra. Ez az újraegyesítés
csendben valósul meg minden nép körében: „… mindenki
kedves előtte, aki féli, és az igazsághoz igazodik, bármely
nép fia is”. (ApCsel 10,35; vö. LG 9; 13; 16)
Isten népe egybegyűjtésének távoli előkészítése Ábrahám
meghívásával kezdődik, akinek Isten megígéri, hogy nagy

nép atyjává teszi. (vö. Ter 12,2; 15,5-6) Közvetlen előkészítése Izraelnek, mint Isten népének kiválasztásával
kezdődik. (vö. Kiv 19,5-6) Kiválasztása által Izrael feladata, hogy az összes nemzet jövendőbeli egybegyűjtésének jele legyen. (vö. Iz 2,2-5) De már a próféták vádolták
Izraelt, amiért megszegte a szövetséget és úgy viselkedett,
mint egy prostituált. (vö. Oz 1; Iz 1,2-4; Jer 2; stb.) Ők egy
új és örök szövetséget hirdettek. (vö. Jer 31,31-34; Iz 55,3)
„Ezt az új szövetséget Krisztus hozta létre.” (LG 9)

A Krisztus Jézus által alapított Egyház
A Fiú feladata megvalósítani az idők teljességében Atyja
üdvtervét, ez „küldetésének” (vö. LG 3; AG 3) motívuma.
„Az Úr Jézus ugyanis azzal indította el útjára Egyházát,
hogy hirdette a jó hírt, azt, hogy elérkezett az Írásokban
ősidők óta megígért Isten országa.” (LG 5) Krisztus, hogy
beteljesítse az Atya akaratát, elhozta a mennyek országát a
földre. Az Egyház „Krisztusnak titokzatos módon már
jelenlévő országa”. (LG 3)
„Ez az ország Krisztus igéiben, tetteiben és jelenlétében
tárult fel az emberek előtt.” (LG 5) Befogadni Jézus szavát
annyit jelent, mint „magát az országát befogadni”. (Uo.) Az
ország csírája és kezdete azok „kisded nyája” (Lk 12,32),
akiket Jézus maga köré hívott, és akiknek ő maga a
pásztora (vö. Mt 10,16; 26,31; Jn 10, 1-21). Ők alkotják
Jézus igazi családját. (vö. Mt 12,49) Azoknak, akiket ő így
maga köré gyűjtött, új „cselekvésmódot” hirdetett, valamint
saját imádságot. (vö. Mt 5-6)
Az Úr Jézus közösségének szervezetet adott, ami az ország
végleges beteljesüléséig fenn fog maradni. Ez mindenekA Szentlélek által kinyilvánított Egyház
„Amikor a Fiú befejezte a földön azt a munkát, amelynek
elvégzésével megbízta az Atya, pünkösdkor a Szentlélek

előtt a tizenkettő kiválasztását jelenti, Péterrel, mint
vezetőjükkel (vö. Mk 3, 14-15), Izrael tizenkét törzsét
megjelenítve. (vö. Mt 19,28; Lk 22,30) Ők az Új Jeruzsálem alapkövei. (vö. Jel 21,12-14) A Tizenkettő és a
többi tanítvány (vö. Lk 10,1-2) részesednek Krisztus küldetésében, hatalmában, de sorsában is. (vö. Mt 10, 25; Jn
15,20) Krisztus ezekkel a tettekkel előkészítette és felépítette Egyházát.
Az Egyház azonban elsődlegesen Krisztusnak a mi
üdvösségünkért adott teljes ajándékából született, amit ő
elővételezett az Eucharisztia alapításában és megvalósított
a kereszten. „A kezdetet és a gyarapodást jelképezi a keresztre feszített Jézus oldalából kifolyó vér és víz.” (LG 3)
„Mert a kereszten elszenderült Krisztus oldalából fakadt az
a csodálatos szentség, amely maga az Egyház.” (SC 5)
Ugyanis, ahogy Éva az alvó Ádám oldalából formálódott,
úgy az Egyház a kereszten meghalt Krisztus átszúrt szívéből született. (vö. Szent Ambrus: Luc 2, 85-89)

küldetése kezdődött, hogy ő legyen az Egyház állandó megszentelője.” (LG 4) Így aztán „az Egyház a nagy nyílvá-
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nosság elé lépett, az evangélium elterjesztése pedig megkezdődött a pogányok között az igehirdetés által.” (AG 4)
Mivel az Egyház minden ember „egybehívása” az üdvösségre, azért természeténél fogva missziós, Krisztus küldi az
összes nemzethez, hogy tanítványokká tegye őket. (vö. Mt
28,19-20; AG 2, 5-6)
A Szentlélek, hogy az Egyház küldetését megvalósítsa,
„ellátja és irányítja a különféle hierarchikus és karizmatikus
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adományokat”. (LG 4) Így „az Egyház – felruházva alapítójának adományaival és hűségesen megtartva parancsait: a
szeretet, az alázatosság és az önmegtagadás parancsát –
átveszi a küldetést, hogy Krisztus, vagyis az Isten országát
hirdesse és megalapítsa minden nép között, így ennek az
országnak csírája és kezdete a földön”. (LG 5)

III. Az Egyház misztériuma
Az Egyház jelen van a történelemben, de azt ugyanakkor túl is haladja. Ezért egyedül csak a „hit szemével” (Római
Katekizmus 1, 10, 20) lehet meglátni látható valóságában egyszersmind a szellemi valóságot, az isteni élet hordozóját.
Az Egyház egyszerre látható és szellemi
„Az egyetlen közvetítő, Krisztus, látható szervezettségben
alapította meg és tartja fenn szüntelenül szent Egyházát,
amely a hit, a remény és a szeretet közössége ezen a földön,
általa árasztja mindenkire az igazságot és a kegyelmet.” Az
Egyház tehát egyszerre:
– „hierarchikus szervekkel ellátott társaság és Krisztus
szent teste”;
– „látható gyülekezet és kegyelmi közösség”;
– „földi Egyház és mennyei javakban bővelkedő Egyház.”
Ezek a dimenziók együtt alkotnak „emberi és isteni elemekből álló egyetlen összetett valóságot”. (LG 8)
Az Egyház sajátja ugyanis, hogy egyszerre emberi és isteni,
látható ugyan, de láthatatlan, javakban gazdag, tevékeny-

ségben buzgó és szemlélődésben elmerülő, a világban
időző és az ég felé zarándokoló, úgy azonban, hogy benne
az emberi az istenire, a látható a láthatatlanra, a tevékenység a szemlélődésre, a jelenvaló a vágyva vágyott örök hazára irányul és annak van alárendelve. (SC 2)
„Alázatosság! Fennköltség! Cédár sátra és Isten személye;
földi lakás és mennyei palota; agyagház és királyi udvar;
halandó test és világosságos templom; végül megvetés tárgya a gőgösöknek és Krisztus jegyese! Fekete, de szép
Jeruzsálem leánya, egy hosszú számkivetés fáradságától és
szenvedésétől sápadt, mindazonáltal a mennyei ékszerrel
feldíszített.” (Szent Bernát: Cant. 27, 7, 14)

Az Egyház – az emberek Istennel való egységének misztériuma
Krisztus az Egyházban teljesíti be és nyilatkoztatja ki saját cél, ami vezérli mindazt, ami szentségi eszköz benne, s ami
misztériumát, mint Isten tervének célját: „benne egyesíteni e múló világhoz kapcsolódik. (vö. LG 48) „Struktúrája telmindent”. (Ef 1,10) Szent Pál nagy titoknak (Ef 5,32) jesen Krisztus tagjainak szentségére irányul. És a szentség a
nevezi Krisztus és az Egyház jegyesi egységét. Mivel nagy titoktól kapta értékét, amelyben a menyasszony a
Krisztussal van egységben, mint jegyesével, (vö. Ef 5,25- szeretet ajándékával válaszol a Vőlegény ajándékára.” (MD
27) az Egyház maga is misztériummá válik. (vö. Ef 3,9-11) 27) Mária mindnyájunkat megelőz abban a szentségben,
A misztériumot, a titkot szemlélve benne, Szent Pál fel- ami az Egyház titka: mint „szeplő és ránc nélküli Jegyes”
kiált: „Krisztus bennetek: a megdicsőülés reménye”. (Kol (Ef 4,27). Ezért „az Egyház máriás dimenziója megelőzi
péteri dimenzióját.” (Uo.)
1,27)
Az embereknek ez a közössége Istennel az Egyházban „a
szeretet által, ami nem szűnik meg soha” (1Kor 13,8) az a
Az Egyház – az Üdvösség egyetemes szentsége
A görög mysterion szót latinra két kifejezéssel fordították:
mysterium és sacramentum. A későbbi magyarázatban a
sacramentum kifejezés inkább jelöli az üdvösség rejtett
valóságának látható jelét, amely valóságra a mysterium
kifejezés mutat rá. „Ebben az értelemben, maga Krisztus.”
(Szent Ágoston: Ep 187, 11, 34) Szent és megszentelő emberségének üdvszerző műve az üdvösség szentsége, ami
megnyilvánul és cselekszik az Egyház szentségeiben (ezeket a keleti egyházak a „szent misztériumoknak is nevezik).
A hét szentség jel és eszköz, melyek által a Szentlélek kiárasztja Krisztus kegyelmét, aki a Fő az Egyházban, ami az
Ő teste. Az Egyház tehát tartalmazza és közli a láthatatlan
kegyelmet, amit jelez. Ebben az analóg értelemben nevezzük „szentségnek”.
„Az Egyház Krisztusban mintegy szakramentuma, vagyis
jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és
az egész emberiség egységének.” (LG 1) Az Egyház elsődleges célja, hogy az emberek Istennel való bensőséges egye-

sülésének szentsége legyen. Mivel az emberek közössége
az Istennel való egységben gyökerezik, azért az Egyház az
emberiség egységének is szentsége. Benne ez az egység már
elkezdődött, mivel az embereket „minden nemzetből,
törzsből, népből és nyelvből” (Jel 7,9) gyűjti össze, ugyanakkor az Egyház „jele és eszköze” ezen egység teljes megvalósításának, aminek még el kell jönnie.
Mint szentség, az Egyház Krisztus eszköze. „Felhasználja
eszközként mindenki megváltására” (LG 9), „az üdvösség
egyetemes szakramentuma” (LG 48), ami által Krisztus
„feltárja és a jelenben hatékony erővé teszi Istenünk emberszeretetének misztériumát”. (GS 45) Az Egyház „Isten
szeretetének látható terve az emberiség számára” (VI. Pál:
Beszéd 1973. június 22-én), aki azt akarja, „hogy az egész
emberiség Isten egyetlen népévé legyen, Krisztus egyetlen
testébe tömörüljön össze és a Szentléleknek mindenkit
egyesítő templomává épüljön.” (AG 7; vö. LG 17)

Dán Károlyné
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A SZENTLÉLEK CSODÁI
11. rész

„Az Úr a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második parancs így szól: Szeresd
felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.”(Mk 12,29-34)
Isten szeretetét úgy hívjuk, hogy Szentlélek. Amennyiben mi befogadjuk az Úr Jézustól a Szentlelket, attól kezdve a
Szentlélek az életünket is irányítani akarja Isten Országának törvényei szerint. A Szentlélek erős kötelék Istennel.
Az Úr Jézus korában a zsidó népet, Izrael országát nem a király tartotta össze, hanem a zsinagóga. Az lehetett a zsinagóga
tagja, aki megtartotta a Törvényt.
Az Úr Jézus új közösséget hozott létre, ennek a közösségnek Új Törvényt adott, ezek a törvények Isten Országának a
törvényei. Az Úr Jézusnál az Új Törvény az élet lényege. Az Úr Jézusnál az Isten Országa kifejezésnek négy értelme van.
Isten Országa először Ő maga, az Ő élete. Másodszor, Isten országa az Új Törvény, mert Isten Országa ott van, ahol élik a
törvényt. Isten Országa, harmadszor, az a közösség, amely éli az Új Törvényt. Negyedszer, Isten Országa a mennyország.
Amikor a földön megtartjuk Isten Országának Törvényeit, máris itt van az Isten Országa, készül a végső mennyország.
A krisztusi életet tehát nem a Tízparancsolat irányítja, hanem a Szeretet, a Szentlélek. Jézus Máté evangéliumában (5-7.
fejezet) példákkal érzékeltette, hogy mi a különbség a régi és az Új Törvény között. Természetesen meg kell tartani a
Tízparancsolatot, de attól még nem kerülünk be Isten Országába.
Teljesebb képet kapunk az Új Parancsról, ha három csoportba osztjuk a lehetséges viselkedési formákat. Először vesszük
a rabló erkölcsöt. Ez azt jelenti, hogy az ember csal, lop, hazudik, gyilkol, ahol kísértése, módja van. A második viselkedési forma a természeti törvény világa, aminek egyik megfogalmazása a Tízparancs. A harmadik magatartásforma Isten
Országának a világa. Ez abban áll, hogy az Úr Jézusból magunkba fogadjuk a Szentlelket, és a Szentlélek vezetését
követve cselekszünk. A két előző esetben az élet javainak a megszerzése lesz a cél, tisztességtelen vagy tisztességes úton.
Isten Országában a szentlelkes szeretet a csúcsérték, ezt akarjuk megszerezni a világ javai között forgolódva.

A Szentlélek maga Isten legnagyobb ajándéka.
Isten Országában az élet a megtéréssel kezdődik. Lehet
ezt úgy mondani, hogy Istent többre értékeljük, mint a
világot. Mi, a templomba járó emberek többsége sem
vesszük komolyan a Jó Istent. Megtérni nekünk
Isten Országához kell. Értékelni kell azt az életet,
amire a Szentlélek indít. A megtérés akkor
következik be, amikor kezdünk komolyan
küzdeni azért, hogy Krisztust komolyan vegyük, hallgassunk rá, és az Új Parancs szerint
rendezzük be az életünket. A megtérés nem
tökéletesség, hanem az út kezdete, az elindulás. A
Szentlélek lelkünk mélyén mindig finoman indít arra,
hogyan viselkedjünk, mit tegyünk. Mindig a tökéletes szeretetre ihlet, pontosabban arra felé vezet bennünket. Isten
Országában a Szentlélek megszelídíti és igaz szeretettel
hatja át a különböző ösztönöket (édesanyai szeretet,
szerelem a házasság szentségében,…). „A Lélek maga tesz
tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.”
(Róm 8,16)
A Szentlélek kiáradása által Isten Országa növekszik
környezetünkben és ezt megtérések, jelek, csodák és gyógyulások kísérik: „nagy az ereje az igaz ember buzgó
könyörgésének.” (Jak 5,16) A csodás gyógyulásokat Isten
jelként, ajándékként adja, hogy megtérésre hívjon ezek által
és felkészítsen a teljes és örök gyógyulásra, a feltámadásra
az Ő Országában.

Ilyen csodás gyógyulásoknak lehettünk tanúi Margaritha
Valappila közbenjáró imái alkalmával, amikor a Szent
Erzsébet Karitász Csoport tagjaként részt vettünk
Máriabesnyőn szervezett lelkigyakorlatán. Ő –
Margaritha nővér – a Szent Trupert Schwarzwald
provinciához tartozó, Szent Józsefről nevezett
nővérek Saint-Marc kongregációjának tagja.
Margaritha nővér húsz éve tapasztalta meg személyesen a Szentlélek működését, amikor egyszerre részesült testi és lelki gyógyulásban. Azóta
öt kontinensen hirdeti Isten igéjét, és a jelek,
valamint a csodák által megtapasztalta, hogy Jézus mindig
vele volt ezen az úton.
A nővér megosztotta velünk hivatásának megerősítéséről
szóló tanúságtételét: „Menjetek el az egész világra és
hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk
16,15) és valóban vele volt (szemünk láttára is) az Úr
Jézus, ahogyan az Írásban áll: „Ők elmentek, s mindenütt
hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban,
és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.” (Mk 16,20).
Tanúi vagyunk, aki ott lehettünk, ahogy evangélizációja
közben Jézus vele van és rajta keresztül jelek és csodák
történnek, hogy az Úr Jézus dicsősége megnyilvánulhasson.
Elmondta a lelkigyakorlatán azt is, hogy Jézus megtanította
arra, megtegye mindazt, amit Ő mond, és megtanította bízni
benne és a cselekedetében. Biztatott mindannyiunkat, hogy
figyeljünk az Úrra, mert nem vesszük észre Jézust az ese-
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ményekben, és azt gondoljuk, hogy azok véletlenül
történnek. Ez azonban nem így van. Fontos, hogy egészen
tudatosan Vele éljünk. A Szentírás segít nekünk, forgassuk
és olvassuk úgy, hogy higgyük: Isten személyesen nekünk
mondja, és hozzánk szól általa. Le van írva Izajás
prófétánál, hogy „Azt mondom: Tervem valóra válik, és
amit akarok, mindent végbeviszek.” (46,10) Isten mindig
embereket von be terveibe. Erről olvashatunk mind az Ó-,
mind az Újszövetségben, például Lukács evangélistánál:
„Aztán elküldte őket, hogy hirdessék az Isten Országát és
gyógyítsák meg a betegeket.” (9,2) Ezt a küldetést csak
akkor tudjuk teljesíteni, ha elegendő hitünk van. Nem kell
félnünk a szolgálattól – biztatott Margaritha nővér –, mert
ha Jézus küldetést ad, akkor mindig velünk és mellettünk
van, ennek megvalósításához megadja az erőt és az
eszközöket is. Valóban, a 72 éves apáca nagy állóképességgel rendelkezik és – korához képest – széparcú és csinos
tartású.
Sokan véljük úgy, hogy szeretjük Istent. Azonban – mondta
a nővér –, ha őszintén a szívünkbe nézünk, akkor megállapíthatjuk: Isten nem az első helyet foglalja el az életünkben. Nem egész szívünkkel, hanem megosztott szívvel
szeretjük Őt. Az Úr Jeremiás próféta által rávilágít: „Ha
majd segítségül hívtok és könyörögve hozzám jöttök:
meghallgatlak titeket. Ha kerestek, megtaláltok; föltéve,
hogy szívetek mélyéből kerestek. Megengedem majd, hogy
megtaláljatok – mondja az Úr.” (Jer 29,12-14). De Istennek még ez is kevés; nem elégszik meg ennyivel: ezeket a
szavakat tovább is kell adni: „…vésd gyermekeidnek is az
eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, s amikor
úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz.” (Mtörv 6,7)
Ez azt jelenti, hogy Isten szavát komolyan kell vennünk,
életünk kísérője kell, hogy legyen. Isten egészen világosan
megmondja, hogyan kell élnünk. Az Atyaisten nem akarja,
hogy gyermekei elvesszenek; meg akarja menteni lelkünket, mivel az Ő szent tulajdona vagyunk: „Mert drága vagy
a szememben, mert becses vagy nekem.” (Iz 43,4)
János evangéliumában olvassuk, hogy: „Ne legyen
nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is
higgyetek!” (Jn 14,1) Miért nyugtalan ma olyan sok ember?
– kérdez bennünket Margaritha. Mert nem igazán hisznek
Jézus Krisztusban és nem élnek Ővele. Tulajdonképpen
elfelejtették gondviselőjüket, az örök Istent. (Bár 4,8a)
Lelkigyakorlatokra sok olyan ember megy, akik szükségükben az egy igaz Isten helyett korábban idegen
istenekhez fordulnak segítségért. Mennyi súlyos beteg
ember van, aki gyógyulást szeretne! Ha az orvos nem tud
segíteni, sokan mágikus módszerekhez (pl. homeopátia,
reiki, agykontroll, jövendőmondás…) fordulnak Isten
helyett. Mind így védekeznek: „Nem tudtuk, hogy az első
parancs ellen vétkeztünk, ezért kerestük ott a segítséget.” A
bálványimádástól undorodik az Úr! A félelem, a nyugtalanság a hit hiánya. Az apostolok is kérték az Urat: „Növeld
bennünk a hitet.” (Lk 17,5) Mi is kérjük az Urat: „Növeld
bennünk a hitet.” A hit a Szentlélek adománya.
Nagyon sok ember panaszkodik Margaritha nővérnek,
hogy: „Már nagyon régóta imádkozom, és nem történik
semmi. Az Isten nem hallgatja meg imáimat.” De Isten nem
felejti el kérésünket. Ha nem kapjuk meg azonnal, amit ké-
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rünk, nem jelenti azt, hogy nem figyel oda az imáinkra! –
biztat mindenkit a nővér.
A lelkigyakorlaton végig tudatosította a szerzetesnővér,
hogy mi a világ legjobb orvosánál vagyunk: „Én az Úr vagyok a te orvosod.” (Kiv 15,26), a Szentírásban 2500 ígéret
szól nekünk, és 365-ször bátorít így Isten: „Ne félj” Ismerjük ezeket az Igéket? Keveset olvassuk Isten Igéjét, és nem
vesszük azokat figyelembe.
Újra és újra megtapasztaltuk, hogyan érinti meg Jézus az
embereket, és hogyan hívja őket megtérésre, amikor hallják
Isten Igéjét. Láthatjuk, hogy Jézus ma is Szavában él: „Az
Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál
élesebb.” (Zsid 4,12) Sok emberrel történik meg az, hogy
amikor Isten Igéje, Szava lelke mélyére hatol, megváltoztatja életét. Áldozás előtt ezeket a szavakat mondjuk az
Úrnak: „Csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem!”
– hisszük ezt?
Amikor Isten Szavát meghallgatjuk, életünk különböző területei gyógyulnak meg. Nagy belső gyógyulásokat tapasztaltunk meg! Jézus ma is sokat tesz a bűnösökért, hogy
felismerhessék Benne a Messiást. Vajon mindenki kész befogadni Őt és az Ő Igéjét? Jézus világosságként jött a világba: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár
többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn
8,12)
Szomorú, hogy manapság sok embert nem érdekel Isten
terve. Mivel a világ szelleme irányítja ezeket az embereket,
a Szentlélekről hallani sem akarnak, ahogy azt a második
Korintusi levélben olvassuk: „Az ilyen hitetleneknek az e
világ istene elvakította értelmüket, hogy az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világossága ne ragyogjon fel nekik.” (2Kor 4,4) Saját gondolkodásmódjuk rabjai. Nem szánnak időt arra, hogy leüljenek
az Úr elé, hogy megismerjék az Ő szándékát. Nem olvassák
a Szentírást, és helytelen istenképpel rendelkeznek. Azt
hiszik, hogy ha átadják életüket Istennek, akkor Istennek
kiszolgáltatva, mindenféle szenvedés vár rájuk. „Sokkal
jobb egy kis távolságot tartani Istentől!” – gondolják. Van
egy tévhit: akit Isten szeret, annak nagy keresztet ad;
például így gondolkodnak: „…elveszi a fiamat papnak,
meghal egy szerettem, énrám szörnyű fájdalmak várnak…”
– kimeríthetetlenül tudnak fantáziálni egy hamis isten
gonoszságáról! Azonban sok szenvedés származik abból az
embereknek, ha személyes kontaktusra nem készek a Jó
Istennel.
Onnan fakad ez, hogy sokan rossz következtetést vonnak le
abból az Igéből, „aki nem veszi fel keresztjét, az nem lehet
a tanítványom”, mert azt jelenti ez az Ige, hogy aki nem hal
meg a bűnnek, aki nem akar jobb lenni, az nem Jézus
tanítványa! A Szentlélek – ha hagyjuk – elénk helyezi rossz
jellemvonásainkat, így fölismerjük bűneinket, hibáinkat.
Ezeket az Ő segítségével leküzdhetjük – ahogyan megígérjük gyónáskor –, ezt jelenti meghalni a bűnnek; a
bűnöket kell keresztre feszíteni a szívünkben. Igenis létezik
változás! A Lélek segít megváltozni. Ugyancsak a Szentlélek segítségét kell kérni az Ige helyes értelmezéséhez.
Akik eljöttek a lelkigyakorlatra, valóban Jézust keresték: Ő
a forrás, amelyből az élet vize fakad. Ő azért jött, hogy új
szívet és új lelket adjon nekünk! Biztos vagyok benne:
senki nem ment haza anélkül, hogy Jézus valamilyen mó-
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don meg ne érintette volna. Az emberek éhesek voltak és az
Úr csillapította éhségüket: „A kellő időben meghallgatlak, s
az üdvösség napján segítek rajtad. Nos, most van a kellő
idő, most van az üdvösség napja!” (2Kor 6,2) – „Igen, most
van itt az üdvösség napja, most, vagyis ma – Jézus
kijelentése mindnyájunkra vonatkozik.” – mondja Margaritha nővér. Fontos, hogy higgyünk Jézusban, mert „Bármit
kértek hittel az imádságban, megkapjátok.” (Mt 21,22)
Csak hinnünk kell, hogy Jézus napjainkban is csodákat tud
tenni – ha nem ma, talán majd holnap teszi meg. Sokan tettek tanúságot, hogy mennyi kegyelmet kaptak ezen a találkozón. A legtöbben valóban megújulva, sokan lelkileg,
testileg meggyógyulva, Isten hűségét megtapasztalva távoz-

hattunk. „Isten nagysága a mi hitünktől függ.”– állítja Szent
Ágoston. A feltámadt Jézus, akiben hiszünk, ma is itt él
köztünk – általunk és imáink által.
A csodás gyógyulásokat Isten jóságában jelként adja. Bár
sok gyógyulás történt, de a gyógyulás nem mindig adatik
meg (ezt is láthattuk a lelkigyakorlaton), vagy nem azonnal,
de az orvosi kezelés hatékonyságát is fokozza az imádság.
Lehet, hogy erősebb hit vagy valamilyen bűntől való szabadulás kell ahhoz, hogy valakire teljesen kiáradhasson Isten
kegyelme. A lényeg, hogy bízzuk magunkat Istenre. Isten
jó! A hitből fakadó ima megszabadítja a beteget, és az Úr
talpra állítja. (2Tim 3,15; Róm 10,13-15; Róm 10,17; Zsid
11,6; Zsid 11,30)

Az Egyháznak szüksége van arra, hogy a keresztények élete tanúságtétel legyen, és a Szentlélek segít minket – megélve az
evangéliumot –, hogy eljussunk az életszentségre. Isten Országa hétköznapi élet, Isten Országa átfogó eszme,
tevékenységünk végső célja, ami azonos a mennyországgal, a köztünk élő mennyországgal.
De Isten Országa titok is, keresni kell, a krisztusi életben kell keresni Isten Országát. Amennyiben érdekel bennünket az
Úr Jézus eszme-, gondolatvilága, célja, élete és nem csupán a magunk primitív, evilági vallásos elképzeléseinkre fogjuk
rá, hogy ez Isten gondolata, akarata, akkor keresnünk kell Isten Országát. Naponta kell olvasni a Szentírást. Érdemes,
mert Isten Országa olyan erkölcs, életforma, közösség, amit a Szentlélek hoz létre. A Szentlélek ihlet, indít egyéneket,
akik célt, fantáziát látnak abban, hogy közösen keressék a krisztusi életet, evangéliumot, a Szentlélek vezetését a közösségben.

Mert „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy Övé legyen a hatalom és gazdagság,
a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás! (Jel 5,12)
A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás XXIII. Országos Találkozója 2014. szeptember 27-én 9.30-tól Pécsett,
a főelőadó John Pridmore evangelizátor lesz, főcelebráns Dr. Udvardy György püspök: „Ahol az Úr Lelke, ott a
szabadság”(2Kor 3,17)
Tóth Marianna
Forrás:
Jézussal az élet útján, Margaritha nővér lelkigyakorlata, Máriabesnyő, 2014. 07. 21 - 26.
Szegedi László sülysápi plébános: Aki fel tudja fogni Isten Országát, fogja fel! Megújulás, 2013. IV. szám

  
- A muzsika hangja
Ki ne szeretné a muzsikát? Ki ne felejtené el búját-baját, ha gyönyörű hegyek között
kirándulhat, nézelődhet? Ki ne hatódna meg egy havasi gyopár látványától? Kinek
nem lágyulna el a szíve hét árva gyermek énekétől? Kinek a szíve nem sajdulna meg
egy reménytelennek tűnő szerelem láttán?
A vidám – s apácának valljuk be kissé szertelen – Maria novícia a csodás Alpok
egyik ősi kolostorában. Jóságos főnővére nevelőnőnek küldi a zord von Trapp
kapitány árván maradt gyermekeihez. A novíciamester azt reméli, hogy a fiatal
lánynak sikerül tisztáznia hivatását. A próba minden elképzelést túlszárnyalóan jól
sikerül…
Julie Andrews formálja meg a daloló tiroli lány tündéri figuráját, aki játszvaimádkozva adja vissza a gyermekeknek az életkedvet, és a Trapp-villának régi
fényét. A fess, de karót nyelt, katonás fegyelmet megkövetelő Georg von Trapp
szerepét Christopher Plummer alakítja.
Igazi, nyári csemege ez a gyönyörű musical, üdítő és frissítő (bár már nem új)
filmélmény.
Színes, angol nyelvű (magyar szövegkönyv melléklettel) DVD, magyar
feliratozással, 167 perc.
A film kölcsönözhető –
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GYERMEKKORI ÁLMOK A XXI. SZÁZADBAN
(Séta a Taksonyi Búcsúban egykor és ma)
A gyermeki lét sajátja, hogy az emberpalánták más perspektívából látnak mindent… Az egyszerűbb dolgok is sokkal
nagyobbnak és varázslatosabbnak tűnnek. A Búcsú pedig olyan, mint egy igazi mesevilág.
Az ünnep hetében a bicikli orra sűrűn vette az irányt a Búcsútér felé, hogy lássuk a hatalmas kocsik érkezését…
Emlékszem, egész héten azt lestük, hogy miként is épül fel a csoda, és alig vártuk, hogy vasárnap (!) elinduljanak a
pompás szerkezetek, melyek este színes fényárban úsztak. Még véget sem ért a Búcsú, már a következőt vártuk! Mint a
mesében, évente egyszer megelevenedett a tér a ringlispillel, lánchintával, duplán körben forgó ufóval, amit kézzel
tekertünk, lehetett célba lőni és halacskát halászni, de talán ennél is izgalmasabb volt a térbe torkolló földes utca, mai
nevén Szent Anna utca.
A vasárnapi ünnepi ebéd után kiözönlő tömeg lassan hömpölygött a két oldalt kipakolt sok tucat árus között. Az emberek
szinte egymást taposták, a portól néha látni is alig lehetett. A portékákhoz való eljutás pedig olykor-olykor némi
erőszakosságot kívánt. Az édességpulton mézeskalácsok és nyalókák kellették magukat a törökméz mellett, a játékoknál a
vizipisztoly és a műanyag dugót kilövő puska volt a sláger a fiúknál… A színes forgatag élménye vetekedett a karácsonyi
ajándékbontás izgalmával.
A XXI. század Búcsúja néhány dolgot megőrzött az egykori kellékekből, csak talán a meseszerű csoda hiányzik belőle…
A gyerekek játékkal, édességgel bőven el vannak látva, a búcsútér kínálata nem tudja felvenni a versenyt az éjjel-nappal
nyitva tartó bevásárlóközpontok árudömpingjével. Az egykor csodált hinták pedig sehol sincsenek a számítógép
adta lehetőségekhez képest, ahol virtuálisan bármit megélhet az ember…
Egy dolog azonban hiányzik, és egyre
nagyobb a hiányérzet. Az együttlét öröme.
A hat évvel ezelőtt elkezdett folyamat
az összetartozás érzését próbálja meg
feléleszteni, méghozzá úgy, hogy a
Búcsú kibővült falunappá. Megjelentek
a színpadi programok, melyek egyfelől
a helyi művészeti csoportoknak adnak
bemutatkozási lehetőséget, másfelől
sokak által kedvelt fellépők szórakoztatják a nagyérdeműt – ide értve az esti
bálok zenekarait is.
A 2014-es esztendőben sem volt ez
másként. A szombat délelőtt a felvidéki
Taksony delegációjának fogadásával
telt, majd a barátságos focimérkőzésre
került sor. Délután volt a Búcsú ünnepi nyitóeseménye, a zenés kivonulással
a főtérről a Szent Anna térre. A menetben együtt masíroztak a zenekar után a
világi és egyházi elöljárókkal a felvidéki meghívottak, a ráckevei Bokréta
néptáncegyüttes tagjai, valamint a helyi civil szervezetek és egyesületek
csoportjai.
A Búcsútér pillanatok alatt megtelt, így
elkezdődhetett a hivatalos megnyitó,
melyben a polgármesteri köszöntőket
követően a taksonyi Ifjúsági Sváb tánccsoport és a Sváb Baráti Kör, valamint
a ráckevei Bokréta táncegyüttes programját csodálhatta meg a nagyérdemű.
A szombat hivatalosan a Közösségi
nap, melyen az esti szentmisét követően megemlékeztünk a kommunizmus
áldozatairól, valamint a málenkij robotra elhurcolt és kitelepített őseinkről. A
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magasztos emberi gondolatokat és fájó
érzéseket keltő visszaemlékezések súlyát egy kisfilm adta, mely a maroknyi
túlélővel készült tavaszi beszélgetés
rövid keresztmetszete volt. Emelték az
ünnepség fényét a Hungaro-Art művészeti iskola és a szólisták által adott
koncert, valamint a záróaktusként főhajtás kíséretében elhelyezett koszorúk.
A Búcsútéren ekkor már a Heimatklang
zenekar örökzöldjeire rophatták a táncolni és mulatni vágyók.
A vasárnapi ebédet kísérő égzenés és
heves zápor felfrissítette a teret, így
már jó levegő fogadta az amatőr
művészeti
csoportok
és
sportegyesületek bemutatóját, ahol a
különböző mozgásformációkban mutathatták meg tudásukat kicsik és nagyok,
táncosok és sportolók egyaránt. Lehetőség volt ez a bemutatkozás verbuválásra is, a hamarosan induló őszi tanfolyamokra.
Sikerre volt ítélve a késő délután a „világot jelentő deszkákra” lépő budapesti Petőfi Sándor Musicalstúdió csapata is,
melynek tagjai a zenés műfaj magyar és nemzetközi örökzöldjeivel lepték meg a hálás közönséget. Az esti utcabálon
immár hagyományosan a Mambo-Combo által játszott slágerekre táncoltak a vendégek.
A Taksonyba látogatók is sokszor meglepődnek azon, hogy hétfőn még tart a Búcsú… Nos, a nagyszülők elmondása
szerint a hétfő volt ám az igazi ünnep! Szombaton nem volt még semmi, vasárnap a rokonságot illett meghívni, ám hétfőre
mindenki szabadságot vett ki, és akkor együtt ünnepelt a falu apraja és nagyja. Ha szabadságot nem is vesznek ki ma már
az emberek, a hétfő esti programok egyre szélesebb közönséget vonzanak. Különösen így volt ez idén, amikor a
Franciaországot és Németországot már a háta mögött tudó chicagói Dunamenti Svábok ifjúsági tánccsoportja adott
lélegzetelállító bemutatót, melyre a Taksonyi Sváb Tánccsoport és a Sváb Baráti Kör „válaszolt”. Az idei esztendő
zárásaként az Old Boys együttes adott fergeteges két és félórás koncertet, melyet nem csak a taps kísért végig, de a
táncparketten sem maradt üres hely…
Sokakat illet köszönet az ünnep szervezésében és megvalósításában nyújtott munkájáért, és bizonyára sok dolgot lehetne
még említeni a programok kapcsán is, egyet azonban mindenképpen illik felhozni. Az eddigi sorok a taksonyi Búcsú
világi részét mutatták be, a gyökerek és az ünnep origója azonban a katolikus egyháznál keresendő. A X. századig nyúlnak
vissza a szálak, a búcsúk elnyerésének hasznosságáról azonban 1563-ban jelent meg dekrétum, melyet a trentói zsinat
fogalmazott meg. E szerint:
„…a lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nemcsak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény
társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára; továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt
hívek javára ajánljuk; ugyanígy felébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét.”
Minden résztvevőnek, fellépőnek, közreműködőnek és látogatónak azt kívánom, hogy a zsinat szavai megérintsék,
mint ahogy megérintették a templomba
zarándokló híveket szombaton este
Berta László káplán atya és Pálfalvi
Tamás diakónus szavai, vasárnap reggel Szabó Mihály újmisés atya
gondolatai, és a hétfői ünnepi búcsúi
szentmisén Láng András kanonok atya
prédikációja.
Mert, ahogy Jézus is mondja a megkísértés pillanatában: Nem csak
kenyérrel él az ember, hanem minden
igével, ami Isten szájából származik.
Ruff Béla
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Az évközi 18. vasárnapra

A

Az Élet Kenyere

mai evangéliumban a kenyérről hallottunk.
A mindennapi kenyér, ezért imádkozunk a Miatyánk imádságában. Igaz, hogy ma annyiféle
kenyér, péksütemény van forgalomban, ami közül sok
már nem hasonlít a hagyományosan ismert kenyérre,
mégis az életünk középpontjában van a mindennapi
kenyér.
A magyar mondások is alátámasztják ezt. Például: Amikor az apa vagy anya munkába megy, kenyeret keres. A
családi ebédnél az édesapa vagy édesanya, mielőtt
megszegi a kenyeret a késsel, egy kis keresztet rajzol rá.
Úgy tanultuk gyermekkorunkban, ha a földre leesik egy
darab kenyér, amikor felvesszük, pusziljuk meg. A földeken dolgozó napszámos úgy hívta a földtulajdonost,
hogy kenyéradó gazdám. Vagy, ha valami nagy dolog
kellett, azt mondták, úgy hiányzik neki, mint egy falat
kenyér.
Néhány gondolat a kenyérrel kapcsolatban.
Jézus maga is tudta, mi az éhség egy falat kenyérre,
hiszen valóságos ember volt. Ezért érzett együtt a néppel, amikor három napja kitartottak mellette és megéheztek. Gondoskodott, hogy legyen mit enniük. Erre
utal egy másik eset, amikor vándorútjuk közben az
apostolok megéheztek, és tépdesni kezdték a kalászokat,
és a gabonaszemeket eszegették.
Jézus a Miatyánk imában arra buzdít bennünket, hogy
kérjük Mennyei Atyánktól a mindennapi kenyeret, de az
nem azt jelentette, hogy nem kell érte megdolgozni, csak
bízni a gondviselésben, hanem ha maguk részéről megteszünk mindent, Isten megsegít, hogy meglegyen a
mindennapi kenyér.
Az Egyház midig érzékeny volt a szegények, a
rászorulók megsegítésére. Külön erre a célra alakította
ki a diakónusok intézményét, akiknek első feladta a
rászorulókról való gondoskodás volt. Későbben is nemcsak a szerzetesrendek, hanem sok világi intézmény
alakult az egyház története folyamán erre a célra. Talán
legismertebb a karitászközösség, amelyet a XVI. században Páli Szent Vince alapított meg, és még ma is
világszerte működik, mint például a mi egyházközségeinkben is. Szent Jakab apostol írja levelében: „Ha
egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s a
mindennapi élelemben szükséget szenved, és egyiketek
azt mondja: Menjetek békével, melegedjetek, lakjatok jól
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– de nem adja meg nekik, ami életük fenntartására
szükségük van, ugyan mit használ az nekik.”(Jak 2,1519)
Az Úr Jézus a testi gyógyítás mellett a lélek
gyógyítására is legalább akkora hangsúlyt fektetett, vagy
tán még nagyobbat is. Ezért beszél a lelki kenyérről, az
élet kenyeréről olyan sokszor. Az élet kenyere egyrészt
az ő tanítása, másrészt pedig az Eucharisztia, vagyis az
Oltáriszentség.
A kenyérszaporítás után, amikor jóllakatta az ötezer
férfit, az asszonyokat és gyermekeket, ahogyan a mai
evangéliumban hallottuk, egy másik evangélista, Szent
János beszámolója szerint a nép másnap kereste Jézust,
hogy újra adjon neki enni. Ő ezeket a szavakat mondta:
„Ne fáradozzatok veszendő eledelért, hanem azért,
amely az örök életre megmarad, amelyet az Emberfia ad
majd nektek…” „Az az Isten kenyere, amely leszállt a
mennyből és életet ad a világnak. Uram, kiáltották, add
nekünk mindig ezt a kenyeret.” (Jn 6, 27-34)
Ekkor kezd beszélni az élet kenyeréről, az örök élet kenyeréről.
Ez a beszéde a kafarnaumi zsinagóga előtt hangzott el.
Amikor a Szentföldön jártam, 2008 őszén, a zsinagóga
előtt álltunk, és az idegenvezető engem kért meg, olvassam fel a Szentírásból Jézus tanítását az örök élet
kenyeréről. Nagyon meghatódtam a lehetőségen.
Jézus ezután hozzátette: „Ez a kenyér az én testem. Aki
eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök
élete van, és én feltámasztom az utolsó napon.” (Jn
6,54)
Ez a kenyér az Eucharisztia, az Oltáriszentség. Jézus
Krisztus teste és vére a kenyér és bor színe alatt. Jézus
azért adta egyrészt, hogy lelkileg erőt adjon nekünk,
másrészt, hogy a benne hívők közösségét összetartsa. Az
első keresztények, már az első században, az apostolok
vezetésével, mivel templomaik még nem voltak, magánházaknál jöttek össze a „kenyértörésre”, vagyis a szentmisére. Jézus tanítása és kenyere kovácsolta össze a
hívek közösségét. Így van ez ma is. Templom nélkül,
közös összejövetelek nélkül nincs igazi Krisztushoz
tartozás. Nem elég az egyéni ima, hit, szükség van a
közösséghez való tartozásnak is. Közösségben az erő, a
megmaradás záloga – régi mondás.
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De nem mindegy, hogyan éljük meg a közösségi életet.
A IV. században élt keleti egyházatya, Aranyszájú Szent
János is így írt már: „Mivé lesznek az áldozók? Krisztus
testévé. Amint a kenyér, bár sok búzaszemből készült,
mégis egy kenyérré lesz, annyira, hogy már nem lehet
benne megkülönböztetni a szemeket. Úgy mi is mindnyájan egységet képezünk”. Mivel Szent János gyakorló
lelkipásztor volt, hozzáteszi: „De akkor miért nem mutatunk egymás iránt szeretetet is.” Szent Pál apostol az
első korintusi levelében, amikor a szentmise összejöveteléről ír, hasonló gondolatokat fejteget.
Minket, ma élő keresztényeket is vár Jézus minden
vasárnap a szentmisére, a mi közös lelki otthonunkba, a
templomba, hogy találkozzunk vele tanítását hallgatva,
részesedve az Ő áldozatában, az Élet Kenyerét magunkhoz véve, és találkozzunk vele a hívő közösségben.
Befejezésül egy gyakorlati feladatra szeretnék rámutatni
a mai evangélium egy mondata kapcsán. Jézus mondja
az apostoloknak, amikor az emberek el akartak menni a
környező falvakba ennivalóért: Nem kell elmenniük, ti
adjatok nekik enni. De nekünk csak öt kenyerünk és két
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halunk van, mi ez ennyinek. Hozzátok ide, megáldotta,
és ebből a kevésből mindenkit jóllakatott.
Ebben a mozzanatban már a legrégebbi szentatyák is a
lelkipásztorok és a hívek feladatát látták. Tudniillik Isten
közvetlenül is tudná az embereket segíteni, üdvözítni, de
azt akarja, hogy mi is tegyük hozzá, amit tudunk, azt a
keveset, a többit majd Ő hozzáteszi. Vagyis nekünk is
van feladatunk az emberek Istenhez vezetésében, az
emberek testi vagy lelki megsegítésében. Amit tudunk,
azt meg kell tennünk. Nem várhatjuk, hogy majd Isten
azt is megteszi, ami a mi részünk.
Ahogyan Ferenc pápa fogalmaz az Evangélium Örömhíre című könyvében: Ki kell lépnünk a templomból az
emberek közé. Nem várhatjuk, hogy majd ők bejönnek
hozzánk.
Kedves Testvérek! Kedves Olvasók! Azt kívánom, hogy
testben és lélekben egészségesek legyetek, és lelkileg
gyarapodjatok az Élet Kenyere által.
Legyen sok örömötök a hitetek megélése által. És legyen
olyan élményekben is részetek, amikor embertársaitok
közül sikerül valakit vagy valakiket elvezetni az élet
forrásához, Krisztushoz.
Szeretettel: András atya

Mit tenne Jézus?

mikor Amerikában jártam, szemet szúrt nekem,
hogy vallásos, vagy legalábbis annak látszani
akaró emberek olyan pólókat, karkötőket és miegymást
hordanak, amin négy nagybetű van: WWJD. Egy idő
után rákérdeztem, hogy mi a csudát jelent ez, mire azt a
választ kaptam, ez annak a rövidítése, hogy „What
would Jesus do?”, vagyis „Mit tenne Jézus?”. Azóta már
itthon is láttam egy-két ilyen karkötőt. Szóval bizonyos
keresztény körökben felkapott szlogen ez a „Mit tenne
Jézus?”, hatásvadász (főleg protestáns) prédikátorok
pedig előszeretettel puffogtatják beszédeikben. „Ebben
és ebben a helyzetben vajon mit tenne Jézus?…” Az
igazat megvallva, nem tudjuk… Nem is tudhatjuk biztosan, mert Jézus nem élt a 21. században. Azt viszont
tudjuk a négy evangéliumunkból, hogy a maga korában
mit tett, és hogyan tette. Ebből pedig kiszűrhetünk olyan
magatartásformákat, olyan hozzáállást, amit haszonnal
beépíthetünk saját kis életünkbe. A mai evangéliumi
történetet, a csodálatos kenyérszaporítást, amit már
annyiszor hallottunk, most ilyen szemszögből szeretném
megközelíteni, mert sokat tanulhatunk abból, ahogyan
Jézus jelen van ebben a történetben. Három gondolatkört
szeretnék megosztani a Testvérekkel.
Először is, Jézust látjuk, amint tanítás közben halálhírét
veszi szeretett rokonának, Keresztelő Jánosnak.
Megrendíti a hír, mert János nem természetes halállal
halt meg, nem is évekig tartó betegség után, hogy
számítani lehetett volna rá, hanem Heródes Antipász
király bebörtönöztette, aztán lefejeztette. Megrendítő
egy ilyen hír, még Jézus számára is; és talán abba is
belegondolt, hogy János az Ő előfutára volt… Ha Jánost
ilyen kegyetlenül kivégezték, milyen véget fog érni az Ő

élete?! Milyen szenvedéseket kell majd
kiállnia?! Mert hisz Ő engedelmes akart
lenni mindvégig az Atyának. A hirtelen rászakadó gyász fájdalmára és a lelkében ébredő
kérdésekre nagyon is emberi módon reagál, hisz valóságos ember: egyedül akar lenni egy kicsit. Nem akar
most emberek közt lenni, csendet szeretne, hogy gyászolhasson, hogy átgondolja a történteket, tisztázza érzéseit. Sőt, az evangéliumokból tudjuk, hogy amikor
Jézus elvonul egy „kietlen helyre egyedül”, akkor mindig imádkozni akar. Igen, a gyász és benső gyötrelmei
imádságra indítják, akar imádkozni elhunyt rokonáért, és
át akarja imádkozni saját küldetését is. A bennünket
váratlanul érő gyászra, veszteségre, külső-benső
problémákra mi is hasonlóképpen reagálunk: jó egy
kicsit egyedül lenni. Azonban megvan az a kísértés,
hogy sündisznókká váljunk: először is összegömbölyödünk, hogy ne is lássunk mást, és gyakran közömbössé, érzéketlenné válunk mások iránt, mert csak magunkkal foglalkozunk; aztán tüskéket is növesztünk,
hogy mások se közeledjenek hozzánk, vagyis akarvaakaratlanul megbántjuk azokat is, akik csak segíteni
szeretnének. Jézus nem válik ilyen sündisznóvá. Amikor
átér a túlsó partra a csónakkal, észreveszi az őt váró
embereket a szükségleteikkel, testi-lelki éhségükkel
együtt és megesik rajtuk a szíve. Gyógyítani, tanítani
kezd, majd meg is vendégeli őket. A fájdalom
következtében nem lesz érzéketlen mások iránt. Ugyanígy tüskéket sem növeszt, vagyis nem válik agresszívvá,
támadóvá. A csónakból kilépve joggal mondhatta volna:
„Ti meg mi a túrót kerestek itt?! Nem megmondtam,
hogy egyedül akarok lenni? Tünés hazafelé!”, de Ő nem
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mond ilyet, hanem foglalkozik velük. Jézus arra tanít
minket, hogy ki lehet, és ki kell lépni az önsajnálat
bűvköréből. Én mit kezdek a problémáimmal, testi-lelki
gyötrődésemmel, fájdalmammal?
Másodszor, Jézus észreveszi az emberek szükségleteit a
maguk teljességében – a lelki szükségleteket éppúgy,
mint a testi-fizikai szükségleteket. Sőt először csillapítja
az emberek lelki éhségét, és csak aztán a testit. A
csónakból kilépve először gyógyít, tanít, és csak aztán
jön a „papi”, és nem fordítva. Sokszor nehezebb a lelki
szükséget észrevenni, pedig ez fontosabb és égetőbb tud
lenni. A kérdés avagy probléma legszembetűnőbb talán
hajléktalanjaink esetében. Hadd meséljek el egy történetet: Pesti szemináriumi éveim alatt történt, hogy
kispapok néhányan átjártunk Nagyböjt folyamán a ferences templomba, Barsi Balázs atyát hallgatni, és
feltűnt, hogy egy bizonyos kapualjban minden alkalommal ugyanazt a hajléktalant látjuk a kutyájával. A harmadik vagy negyedik vasárnapon aztán úgy döntöttem,
odamegyek hozzá, és megkérdezem, elfogad-e egy kis
vacsorát. Elfogadta, így hát hazamentem, összeszedtem
neki egy kis ennivalót, majd visszatértem és beszélgetésbe elegyedtünk. Próbáltam nagyon okos lenni, így
rákérdeztem, hogy ugye azért van vele ez a kutya (ami
csak plusz gondot jelent az etetés szempontjából), hogy
vigyázzon mindig a holmijára, nehogy más hajléktalanok ellopják. A férfi rám nézett és azt mondta: „Egyáltalán nem!” Majd kis szünet után folytatta: „Atya,
tudja maga mi az a szeretet-éhség? Az emberek nap mint
nap úgy mennek el mellettem, hogy rám sem néznek,
úgy kezelnek, mintha leprás lennék. Még a segíteni
akaró emberek is félnek megérinteni. Sokan megvetnek,
emberszámba sem vesznek. Ez a kutyus az egyetlen
teremtmény, akit nem érdekel, hogy milyen a társadalmi
helyzetem, hogy hány hete fürödtem utoljára. Odabújik
hozzám, megnyalja a kezem, engedi, hogy megsimogassam. Egyedül ő fogadja el a szeretetem, és egyedül ő
szeret engem feltétel nélkül. Mert szeretetre nekem is
szükségem van!” Szemembe könny szökött, és elszégyelltem magam gondolván: „Uram, még egy kutya is
előbbre van nálam a szeretetben!” Igen, van miben fejlődnünk! Észreveszem-e a körülöttem élők lelki szükségleteit, vagy megállok a felszínen?
Harmadszor, Jézus mint jó nevelő, pedagógus is
megmutatkozik ebben a mai történetben. A szülők példaképe lehetne, azáltal, ahogy tanítványaival bánik. Az
apostolok odamennek hozzá, és figyelmeztetik, hogy
későre jár már, és a vidék is sivár, a tömeget el kellene
küldeni, hogy élelmet vegyenek a falvakban. Milyen
figyelmesek! A tanítványok azonban tudtak sunyik is
lenni. A róluk szóló történetek alapján el tudom
képzelni, hogy nem minden hátsó szándék nélkül léptek
oda Jézushoz, hogy valójában ők voltak éhesek, és azért
küldetik el Jézussal a tömeget, hogy végre leülhessenek
enni, mert hisz hogyan nézne az ki, hogy öt kenyeret és
két halat elővesznek egy ilyen éhes tömeg előtt és
maguk megeszik. Azt meg ugyebár mégsem mondhatták
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Jézusnak, hogy „Vacsoraidő van, Uram! Szabadulj meg
tőlük és gyere enni!” Bármire is gondoltak, Jézus
beléjük látott és nem küldte el az embereket. Így szól
hozzájuk: „Ti adjatok nekik enni!” Micsoda nevelő!
Hasonlít ez ahhoz, mint amikor kiskoromban anyukámnak mondtam, hogy éhes vagyok, és ő erre azzal
válaszolt, hogy „Jól van, kisfiam, ha éhes vagy, akkor
terítsd meg az asztalt, aztán menj ki és keresd meg a kis
húgodat, és szólj apának is, aki a műhelyben dolgozik.
Én addig elkészítem a vacsorát, és ha mindnyájan itt
vagyunk, akkor asztalhoz ülünk”, nem pedig egy Dörmit
nyomott a kezembe, hogy „Nesze kisfiam, tömd meg a
majmot!”. Jézus arra tanítja az apostolokat, és minket is,
hogy tegyünk is a betevő falatért és gondoljunk másokra
is. Nem biztos, hogy jó ötlet mindent készen adni
gyermekeink kezébe; nem biztos, hogy helyes a másikat
elkényeztetni…
Jézus csapatjátékra is nevel. Nem önző, hanem bevonja
az apostolokat is ebbe a nagyszerű tettbe, megetetni több
ezer embert, megadva ezzel nekik a közös munka és a
közös siker örömét. Megengedi, hogy odategyék azt a
kis hozzájárulásukat: az öt kenyeret és két halat. Pedig
ebben a helyzetben Jézus joggal mondhatta volna, hogy
„álljatok csak félre, majd én megoldom a helyzetet,
nézzétek, hogy kell!” Jézus nem akar fölényeskedni,
hanem velük együtt akar enni adni a tömegnek – persze
a munka lényegi részét Ő végzi… Oly sokszor megkísért bennünket, hogy mindent jobban tudjunk másoknál. Én is sokat szenvedek ettől és küzdök magamban,
mert alapjáraton jobban tudok mindent, elméletben és
gyakorlatban is. A dolgok csak úgy jók, ahogy én csinálom, és ha valamit más végez, nekem akkor is bele kell
szólnom vagy piszkálnom, csak hogy igazam legyen.
Jézus nem ilyen. Látja mindnyájunkban azt a kicsit és
értékeli. Két gyerekkori élmény jut eszembe. Szerettem
apukámmal együtt szerelni, barkácsolni. Ott voltam
mellette, figyeltem, jöttem a kis szerszámommal és
„segítettem”. Az igazság az, hogy csak hátráltattam a
munkában, de a végén olyan jó volt ránézni a „műre” és
azt mondani, „Megcsináltuk!”. Vagy amikor nyaranta
nagymamámnál voltam és ő tésztát gyúrt az egész családnak, én is kaptam egy kis adagot, hogy gyúrjak vele
együtt. Később aztán büszkén mutattam anyának, hogy
mennyi tésztát gyúrtunk. Az én részemmel persze senki
nem lakott volna jól… Ők megadták nekem a közös
munka és a közös siker örömét, amiért hálás vagyok.
Vajon én látom-e a rám bízottakban rejlő lehetőségeket?
Értékelem-e azt a kicsit, amivel hozzá tudnak járulni a
közös munkához? Engedem-e, hogy csapatban
dolgozzunk, még akkor is, ha nem lesz a végeredmény
olyan „tökéletes”, mintha egyedül én csináltam volna?
Mit tenne Jézus? Nem rossz a kérdés, de hadd fordítsam
meg befejezésül. Érdemes úgy olvasni, hallgatni az
evangéliumi történeteket, hogy teljesen beleélem magam
az Úr helyébe, megpróbálom minél jobban átérezni az Ő
helyzetét, és akkor föltehetem magamnak úgy a kérdést:
„Én mit tettem volna Jézus helyében?”
Laci atya
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„Reménnyel teli jövőt szánok nektek.
Ha kerestek, megtaláltok…” (Jer 29,12)
A Taksonyi Karitászcsoport nyárvégi és őszi programjairól az alábbiakban adunk rövid
tájékoztatást.
–

Mindenekelőtt felhívjuk a figyelmet, hogy ingyenes tej igénylésére a jelentkezési lapok
leadásának határideje: 2014. augusztus 22.
Az ehhez szükséges nyomtatvány a plébánia alagsorában minden pénteken ügyeleti időben,
17.30 – 19 óra között vehető át, illetve kérjük, hogy a kitöltött lapot is itt szíveskedjenek a
megadott időpontig leadni.

–

Karitászszervezetünk a fogadóórákon folyamatosan veszi át a jó minőségű gyermek és felnőtt ruhaadományokat. A
hívek nagylelkű adományaiból szeptember végén jelképes összegű ruhavásárt fogunk rendezni.
A pontos időpont később kerül meghatározásra, kérjük, kísérje figyelemmel hirdető tábláinkat!

–

2014. október 4-én 15 órakor a Szent II. János Pál Közösségi Házban (rossz idő esetén a plébánia alagsorában)
műsoros teadélutánt szervezünk azon idős híveink részére, akik elfogadják meghívásunkat.
Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik egy néhány órás vidám, örömteli együttlétben szívesen vennének részt.
A műsorról, a teáról és a süteményről a Taksonyi Karitászcsoport gondoskodik, Önnek csupán el kell jönnie.
Amennyiben a közlekedés gondot jelentene, csoportunk a szállítást is szívesen megszervezi.

Taksonyi Karitász Csoport

Karitász
adományvonal

Mécs László
Nem gyalog jöttem: karikáztam
Egy gyermek jött hozzám levéllel
mezítláb, harmadik határból,
oly piros arccal, mintha lázban
lett volna. Szóltam: gyalog jöttél?
– „Nem gyalog jöttem, karikáztam!”
Ki volna oly bolond: potyára
befutni jó pár kilométert??
De karikával: nem sok ötven!
Ó öncsalások bölcse: Gyermek!
„Karikáztam, nem gyalog jöttem!”
Szent játékosság: halál-szürke
világ-malomban, unalomban
arany kerék, tündéri ének!
Egy kerékkel több mint a lusták,
jajjal nyavalygók seregének!

Így jöttem én! A gyermekkortól
a férfikorig hány mérföld van??
Gyarlón, szegényen áztam, fáztam,
de vállaimra lepke-raj szállt,
nem gyalog jöttem: karikáztam.
Mily hosszú út van a szívünktől
más emberszívig, mert az ördög
vezet orrunknál, megalázón.
Én könnyen érek sok-sok szívhez:
nem gyalog járok, karikázom.
Az Istenig de messzi út van
a Halál országán keresztül!
Ha hívnak majd, nem ímmel-ámmal
megyek, átvágok mint a villám
arany kegyelem-karikámmal!
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Karitász-tábor ’14
Június 30-án, hétfőn Berta László káplán atyánk áldásával elkezdődött az
ingyenes karitász-tábor Dunaharasztin, ahol 113 gyermek (fiatal segítőkkel együtt) töltött egy hetet. Köszönjük a civil szervezeteknek nyújtott
pályázati támogatást a Dunaharaszti Önkormányzat képviselő testületének; valamint Dr. Szalay László polgármesternek, Lehel Endre alpolgármesternek, Pethő Zoltán jegyzőnek és – nem utolsósorban – Boros
Attilának, a Junior Zrt. vezérigazgatójának a segítségét, hogy így a
gyermekek számára ízletes és kedvező áru ebédet adhattunk. Köszönjük
a Váci Egyházmegyének és a Váci Egyházmegye Karitászának is a
támogatást! A sok-sok segítségnek köszönhető, hogy a színvonalas
táborért nem kell fizetni.
Köszönjük, hogy a Gyerekjóléti és Családsegítő Szolgálat szomszédos
bohóc-rendezvényére meghívtak bennünket! Köszönjük, hogy a Ruff
Pékség egész héten keresztül – ahogyan minden évben - nem kis
mennyiségű pékáruval látta el az éhes szájakat! Köszönjük Dr. Tömösy
Lászlónak a finom mézet: mindig számíthatunk rá! Ugyancsak mindig
számíthatunk Herceg Jánosra, aki technikai és tisztasági felelőse volt a
tábornak: minden kitűnően működött, az
ÁNTSZ is „ötöst adott nekünk”. Hála
Túrmezei Erzsébet:
Gintner Orsinak az ének-tánc-, Nagy István
Isten kezében
új kántorunknak az orgonatanításáért, aki a
Felvett az Isten az út
költözködés fáradalmai között is időt
Porából, s a kezébe tett
szakított ránk! Köszönet Rónai Jánosnak és
Félénk, ázott bús kis verebet.
Ambrus Istvánnak, akik lovaikkal szerezSokáig egyebet sem tett,
tek nagy örömet a gyerekeknek, a Haraszti
Csak melengetett.
Íjász Clubnak, akik izgalmas játékkal
fokozták a nyári hangulatot. Bácsi Böbe
Lassan – Ó de lassan! –
Minden csepp véremet,
kedvessége és ügyessége ismét túlszárnyalta a korábbi években tőle megszokottat,
Átjárta melege,
szebbnél szebb kézműves tárgy dicsérte kézügyességét, ötletességét és ezt át is adta az
Kimondhatatlan hűsége,
érdeklődő gyerekeknek. Utolsó nap sajnos nem tudott jönni, keresték is sokan!
Atyai szeretete.
Köszönjük Bagó Évának és Lillának, Zentainé Kiss Máriának, Patyi Beának, Fenyvesi
Ágnesnek és Kovács Ilonának is a ragyogó kézműves ötleteket! Köszönjük a
Kezéből etetett.
számháborút Pákozdy Richárdnak és a focit Rácz Mihálynak!
Igéjéből itatott.
Csipogni, repülni, hordani
A felnőttek és a kiskorú segítők összefogása nélkül nem valósulhatott volna meg ez a
Tanított. Mindez sokáig
kellemes hét! A fiatal segítők igen ügyesek voltak és keményen dolgoztak, megÓ, de sokáig tartott.
érdemlik, hogy név szerint megemlítsük őket: Pozsgay Bálint, Marosi Réka és Petra,
Páldi Melinda, Patyi Dalma, Fülöp Kitty, Bartos Nati, Uszkay Tamás. Köszönjük
Kezében vagyok.
nekik, és lenyűgöző az, ahogy sokan egy hét szabadságukat áldozták a karitásztábor
Kezéből élek…
javára! Most név szerint említjük meg mindazokat, akik anyagilag (pénzzel vagy
Bár szédít sokféle veszély,
Ujjai közt, ha kinézek,
természetbeni hozzájárulással) és segítségükkel is támogatták a karitásztábort (elDe nem félek!
nézést, akit kifelejtettünk): Bajnok Éva, Bánréviné Bujdosó Erika, Forgácsné Nagy
De nem félek!
Zsuzsa, Molnár Bálint, Simon Péter, Juhász Annamária, Fábián Renáta, Maruzsa
Anna, Szabó Reni, Bari Mihály, Balogh Rebeka, Drahos Zsanett, Csurgai Noémi,
Tudom – vihar is megtépáz,
Palyaga Bence. Ugyanakkor még több szülő és nagyszülő is részt vállalt a gyermekek
Héja is kerülget,
szolgálatában. Helméczy Richárd fotósunk ismét számos, jobbnál-jobb fényképpel
Kétség, bú, gond, nyomor,
Szívemre feküdhet,
dokumentálta a tábori eseményeket, ahogy eddig is minden évben.
De Isten kezéből
Köszönjük a Kreatívdiszkont Kft-nek és Qx-Impex Kft-nek kreatívtermékek és játékok
Semmi ki nem vehet!
fölajánlásait!
A gyermekek jól érezték magukat, ezért fogtunk össze ilyen sokan, meg is lett az
S így, „lelkem szép csendesen
eredménye! Reméljük, hogy számíthatunk máskor is mindnyájukra! Bízunk benne,
Nyugszik csak az Úr Istenben.”
hogy munkánkkal alkalmas eszközeivé válhatunk a Szentléleknek, Aki nemcsak
Kezében csupán eszköznek lenni,
Ugyane kezekbe lelkeket vezetni,
bennünk, hanem általunk is működni akar, hatni a világra. A világban pedig ránk.
Megtanít az Isten!
Embertársainkra. Mindannyiunkra. A jóság – mint látható – ragadós! Talán a képek
többet elmondanak, mint a szó.
Szeretettel:
A vers elhangzott az „Idősek Napján”
Hoffer Beáta előadásában
a Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport
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Wass Albert: G i l i s z t a
West Virginia északkeleti negyedét iparvidéknek
tünteti föl a részletes
térkép, ahol vasat, rezet,
gázt és sok más egyebet
termelnek ki a föld alól.
De ha az ember keresztülautózik rajta, mindezekből alig lát valamit.
Sűrű erdők borította hegyek, gyorsvizű patakok, legelős
lankák békés nyájai üdvözlik a látogatót, s csak itt-ott egyegy fakoronák fölé emelkedő fúrógéptető, vagy egy-egy
derék vastagságú cső a fák alatt figyelmeztet, hogy egyéb
is van itt, nem csupán ősvadon. Üres időmben szeretek
elkocsizni arra, mert ha megállok valahol egy-egy hegygerincen, és végignézek a hegyek zöld hullámain, a mély
patakvölgyeken, tarajos csúcsokon: úgy érzem magam,
mintha odahaza lennék valahol Ratosnya és Maroshévíz
között.
Minap, egy ilyen kalandozásom alkalmával, ahogy egy
szűk, kanyargós hegyi úton pöfögtem fölfelé a géppel, az
út szélén egy fára szögezett tábla ragadta meg a figyelmemet. Ormótlan fehér betűkkel ez állott a deszkára meszelve: „Mountain lion and rattlesnake for sale.” Hegyioroszlán és csörgőkígyó eladó. Lábam önkéntelenül lenyomta féket. A Ponciusát, gondoltam, sokféle hirdetési
táblát láttam már életemben, de pumát és csörgőkígyót egy
sem kínált még!
Az út fölött kis faház állt a fák között. Látszott, hogy nemrégen épülhetett oda, jóformán ki sem volt irtva körülötte
az erdő. A ház előtt valami nyolc-kilenc gyerek, fiúk, leánykák, nyolc és tizenkét esztendő között.
– Tietek ez a hirdetés?
A csoportból kivált egy tízéves-forma fiú, szőke, szeplős
ábrázatú, és a ház mögé vezetett egy ketrechez. Komondor
nagyságú fiatal puma hevert benne, amely, mihelyt közeledni látott, vidáman talpra ugrott és kaparni kezdte a drótsövényt. Odébb egy másfél méteres kövér csörgőkígyó
aludt.
A fiú kinyitotta a ketrecajtót, elkapta a kifele kívánkozó
puma fülét, és visszahúzta. Az ajtót betette maga mögött.
Aztán odament az alvó kígyóhoz, fölemelte és ráfektette a
vállára. A kígyó unatkozva csavarodott a karjaira és a nyakára, s csúnya háromszögletű fejét ide-oda ingatta. Én
óvatosan kívül maradtam.
– Ezek azok – mondta a gyerek tárgyilagosan, és kezével
végigsimított a kígyó fején –, tíz dollárért megkaphatja
őket.
– Nem félsz, hogy megharap? – kérdeztem, és a kígyó felé
böktem.
– Ó nem, nagyon szelíd – felelte a gyerek, és elkapta kezével a kígyó fejét. – Múlt évben, amikor fogtam, akkor harapott. De most már okos. Különben is, apám kivágta a
méregfogait a zacskóval együtt.
Ujjaival szétfeszítette a kígyó száját, és megmutogatta a
fogak helyét. Az mérgében csavarodni kezdett, és farka
végén csörögtek a csontgyűrűk.
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– Mindig így zörög, amikor haragszik – mondta a fiú –,
nem szereti, ha kinyitják a száját.
– És a macska? – kérdeztem. A fiú ledobta a nyakából a
kígyót, és elkapta az óriásmacska fülét.
– Egyéves múlt májusban – mondta, fönt találtuk a hegyen.
Nyávogott. Valami vadász biztosan meglőtte az anyját,
azért lehetett egyedül. Zsákban hoztuk haza. Akárhova
megyek, jön velem mindenüvé, mint egy kutya. Ha hagyom – tette hozzá.
Keze szeretettel simított végig a nagy macska szürke hátán,
s az hozzádörgölte a fejét.
– Szereted őket? – kérdeztem.
– Persze – bólintott a fiú gyorsan –, maga is szeretni fogja
mind a kettőt, olyan kedvesek. És ilyen olcsón…
– S miért adod el őket? – vágtam hirtelen a szavába. A
gyerek lehajtotta a fejét.
– Az úgy van, tudja, hogy tavaly még nem volt semmi baj
velük. Szabadon jártak a ház körül, bementek az erdőbe, s
visszajöttek megint. Néha magunkkal vittük őket a kocsiban is. De anyám ezen a tavaszon naposcsirkéket vett.
Kétszáz darabot. Hogy majd tojjanak a télen. És ezek itt
nem szeretik a csirkéket, ennyi az egész.
– Megették őket?
– Meg – bólintott a fiú szomorúan. – Nem mind, de sokat.
Azért kellett ketrecbe zárjam őket.
– A kígyó is?
– Az is. Mondtam anyámnak, hogy a csirkéket kellene
inkább ketrecbe zárni, de anyám nem akarja. Vettem ezt a
drótot, látja, a magam pénzéből. Olyan szűk a fonása, hogy
a kígyó sem tud átbújni rajta. Tetőt is csináltam hozzá, én
magam. De anyám nem akarja, hogy a csirkék bent legyenek. Én pedig sajnálom a macskát meg a kígyót. Rossz
nekik, ugye, mindig bezárva lenni? Hát ezért adom el ilyen
olcsón. Tíz dollárért sehol sem kap két ilyen állatot, elhiszi?
– Elhiszem – bólintottam –, ezt igazán elhiszem.
– Megveszi?
Megráztam a fejemet.
– Sajnálom, kisöreg…
– Talán magának is vannak csirkéi otthon?
Bólintottam.
– A feleségemnek. Több, mint anyádnak. Szívesen hazavinném ezeket, de tudod, milyenek az asszonyok…
– Tudom – mondta a kisfiú lehorgasztott fővel, és öregesen
sóhajtott. – Nem szeretném, ha valami cirkuszhoz kerülnének, azok kínozzák az állatokat.
– Hát valami városi állatkert? – vetettem föl a kérdést.
– Arra is gondoltam már – bólintott a gyerek –, de látja, ott
is csak zárva lennének. Akkor meg mindek adjam el őket?
Hátha valami betegség végez ezekkel a csirkékkel is, s
akkor újra szabadon élhetek mellettem, erre is gondoltam
már…
Lassan otthagytuk a ketrecet. A puma nyüszkölve szökdösött a rácsnak, a kígyó elfoglalta régi helyét, összecsavarodott, és aludni készült. A ház előtt még mindig ott üldögélt
a többi gyerek. Halkan beszélgettek.
– A szüleid itthon vannak? – kérdeztem.
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– Nem – felelte a fiúcska –, dolgoznak mind a ketten. Ezek
itt a barátaim.
– Itt van helyetek játszani elég – mondtam, és végigmutattam az erdőkön.
– Van – bólintott a fiúcska –, de most nem játszani jöttek.
Együtt dolgozunk.
– Dolgoztok?
– Ühüm. Mi vagyunk a Giliszta Rt.
Már a kocsi lépcsőjén volt a lábam, amikor ezt mondta, de
erre megfordultam mégis.
– Giliszta Rt? Hát az mi?
– Hja – magyarázta el a fiúcska komoly üzleti hangon – az,
tudja, úgy van, hogy ide rengeteg sok ember jár ki horgászni, különösen hét végén. Olyan városban dolgozó emberek, akik nem érnek rá gilisztát fogdosni otthon, meg
talán nincs is giliszta ott lent a városokban, nem tudom.
Elég az hozzá, hogy mi látjuk el gilisztával őket. Könnyű
munka és jól jövedelmez. Eső után megkeressük a helyeket, ásunk egy kicsit, s összeszedjük a gilisztákat. Nyirkos
föld között, egy vödörben, akár két hónapig tartani lehet
őket. A többi már csak hirdetés dolga. Minden patak partján, minden horgászhelyen, utak szélén, ahol parkolni
szoktak a kocsik, ott áll a táblánk: „Csak a mi gilisztánkkal
fog halat!” Nyolc helyen van üzletünk: egy-egy kis bódé,
ahol a gilisztát áruljuk. Tíz cent egy zacskó. Tucatot teszünk egy zacskóba. Hát így. Egy-egy szombat délután
megkeressük fejenként a három-négy dollárt Konkurencia
nincs: ha idegen akar itt gilisztát árulni, azt megverjük.
Néha van úgy is, hogy a horgász már hoz magával gilisztát
máshonnan. Azt megtanítjuk, hogy itt csak a mi gilisztánkkal lehet halat fogni.
– S azt hogy?
Nevetni kezdett.
– Tudja, ez nagyon egyszerű. Van itt egy növény, amit a
halak nem szeretnek. Csak néhány marékkal kell a leveléből a vízre szórni, s arról a környékről elmegy a hal.
Lassan indulni akartam.
– Hát igazán sajnálom, pajtás, hogy nem tudom megvenni
az állataidat.
– Ó, nem tesz semmit, talán majd lesz valami a tyúkokkal…
Egy gépkocsi jelent meg a kanyarban. Lassítani kezdett.
– Anyám jön – mondta a gyerek –, ne szóljon neki a tyúkokról. Az asszonyokkal vigyázni kell…!
– Ne félj.
Beugrottam a kocsiba, és begyújtottam a motort.
Ez körülbelül egy héttel ezelőtt történt. Tegnapelőtt újra
arra jártam, és a fiúcska megismerte a kocsimat. Kifutott az
útra és megállított.
– Jöjjön, csak jöjjön! – kiabálta. – Nézze meg! Az állatok
szabadon vannak újra! Egy görény segített rajtunk!
Vasárnap délután volt, a vadonba épített kis faház előtt két
gépkocsi állott. Egyiket megismertem mindjárt: azon jött
haza minap a barátom anyja. A másikkal valószínűleg az
apja jár. Megálltam, és a fiú elmondta a nagy eseményt. A
Giliszta Rt. talált egy görényt. Megfogták, zsákba tették, és
éjjel beeresztették a tyúkok alvóhelyére. Csak hármat ölt
meg, de az elég volt. A mama rájött, hogy okosabb a tyúkokat zárni be a hozzáférhetetlen ketrecbe, s így a puma
meg a kígyó visszanyerték szabadságukat. Nyomban el is
tűntek az erdőben, de a barátom biztosított, hogy ne féljek,
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mert már volt ez így. Visszajönnek megint, ha elmúlt a
haragjuk. Most haragszanak kissé a ketrec miatt.
A fiúcska szülei a tornácon ültek. Kedvesen integettek, föl
kellett menjek hozzájuk egy szóra. Megtudtam, hogy az
embert Mundiknak hívják, és a villanytelepnél dolgozik,
mint szerelőmunkás. Két és fél dollár órabére van. A házacskát két évvel ezelőtt építették oda az erdők közé, mert
a fiúcskának gyönge volt a tüdeje, s hegyi levegőt ajánlottak neki az orvosok. Így aztán megvettek egy kis darab
erdőt ott, és házat építettek reá. Az asszony akkoriban még
nem járt munkába, de aztán ott fönt olyan unalmas volt
egyedül az élet iskolaszezonban, mikor a gyerek is reggel
lement, és csak este jött vissza, hogy munkát vállalt ő is a
középiskola konyháján. Később úgy határoztak, hogy meg
is tartja ezt a munkát. A férfi keresetéből élnek és költenek,
az övét pedig félreteszik a hazamenetelre.
Felütöttem a fejemet.
– Hát hova valók maguk? Nem itt születtek?
– Nem – felelte a férfi komolyan –, én Zágráb mellett,
feleségem pedig Budapesten.
– Tudja, uram – mondotta Mundik szerelő később ott a kis
faház előtt –, én horvát vagyok, s a felségem magyar, s ma
már mindketten amerikai állampolgárok vagyunk. De az én
fiam nem csupán angolul beszél, hanem horvátul és magyarul is. Már úgy-ahogy, tudja, milyenek a gyerekek,
nehéz tanítani őket jól, ha csak a szülőtől hallják a szót. De
mégis tanítjuk magyarul is, horvátul is. Miért? Mert egyszer haza akarjuk vinni. Nem csupán azért, mert itt úgy
érezzük, hogy nekünk ott kell meghalni, hanem azért is,
mert tudjuk, hogy szükség lesz reánk még egyszer otthon.
De különösen nagy szükség lesz a fiunkra. Hát azért, látja.
– S mikor lesz ez, mit gondol? – vetettem föl a kérdést. Az
ember vállat vont.
– Én azt nem tudhatom. Én csak azt tudom, hogy amikor
én otthon iskolában voltam, valahol olvastam egy fölírást
egy kép alatt: az oroszlán is egy macska, csak egy kicsit
nagyobbacska. Hát látja, így van ez a dolog Sztálinnal is,
meg a kommunizmussal, meg ezzel az egész világgal.
Akármilyen nagy is a terror meg a gonoszság, azért az is
csak egy macska, s előbb-utóbb vége lesz. Hanem addigra
megjön az emberek esze otthon is, és nem az lesz a fontos,
hogy maga magyar s én horvát, hanem hogy egy földön s
egy országban akarunk élni, békességben, mint ahogy itt
élünk. Egyesült Európa, Egyesült Dunaország: mit bánom
én, minek nevezik majd a politikusok. Fontos, hogy békesség legyen benne és igazság, s mindenki élhessen, ahogy
neki jólesik.
Késő este volt, mikor lekísértek a kocsimhoz, az útra. Repülő szentjánosbogarak szikráztak az erdő sötétjében. Már
bent ültem a kormánynál, amikor valahol a ház mögött
felhangzott egy furcsa, nyújtott, hátborzongató hang.
– A macska! – kiáltott föl kis barátom magyarul. – Hazajött
a macska! – És tapsolt, tapsolt örömében.
S én, ahogy a virginiai hegyek éjszakájában hazafelé hajtottam, arra gondoltam, hogy bizony ennek a világnak a
baja egy kicsit nagyobbacska macska, de igaza van mégis a
zágrábi szerelőnek: a legnagyobb gonoszság is megkapja
büntetését egyszer, s a legnagyobb diktatúra is véget ér. S
akkor majd nem az lesz a fontos odahaza, hogy ki horvát és
ki magyar, hanem az, hogy békében éljünk, és szeressük
egymást, mert testvérek vagyunk. Tapasztalatainkat hazavisszük majd innen.
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KERÉKPÁRTÚRA
A VÉRTESBEN
Immár hetedik alkalommal került megszervezésre a bringabogár-csoport biciklitúrája, melynek keretein belül idén a
Vértes környékét jártuk be. Ami igazán különleges volt az
idei túrában, hogy ezt felnőttek nélkül, magunknak szerveztük. Vezetőnk, Latinovics Zoltán is elkísért minket, de –
most először– mint résztvevő. Augusztus 2-án, szombaton
reggel indultunk útnak Taksonyból. Első szálláshelyünk
Vereb volt, ahol egy iskolában aludtunk. A következő
napokban még három különböző helyszínen lettünk
elszállásolva: Csókakőn, egy iskolában; Vérteskozmán, egy
turistaszálláson és Alcsútdobozon, a plébánián. Minden nap
hét órakor keltünk, majd reggeli, készülődés, esetleg
pakolás, és ima után szálltunk újra nyeregbe. Minden nap
különböző nehézségű volt. A nyolc nap alatt összesen 404
km-t tettünk meg.
A biciklizés mellet jutott idő fürdésre, játékokra és
kulturális programokra is. Olyan látványosságokat tekintettünk meg, mint a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély,
Csókakő vára, a majkpusztai Kamalduli kolostor, a Turul
szobor Tatabányán, a martonvásári Brunszvik-kastély, a
Felcsúti Stadion és a Puskás Akadémia, vagy az Alcsútdobozi arborétum, ahol egy gyors számháborúra is sor
került. Az időjárás is nekünk kedvezett: két esős nap
kivételével végig meleg időnk volt, és a vihar is elkerült
bennünket. A napokat közös imával és énekléssel zártuk.
Augusztus 9-én, szombaton érkeztünk meg meglehetősen
fáradtan, de annál vidámabban Dunaharasztira, ahol egy
fagyizással és közös misével zártuk a túrát.
Írták: Bakó Emese és Torontáli Máté

Bringabogarak
2014
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Zarándoklat Taksonyból
2014. június 28-án szombaton került megrendezésre a X. Váci egyházmegyei találkozó (VET) Dunavarsányban.
A találkozó mottója a szentté avatott XXIII. János pápa által meghirdetett mondat
volt: „Aggiornamento! – Újuljatok meg bensőtökben!
Énekkarunk, a Szent Anna kórus, meghívást kapott a szervezőktől, a délutáni programhoz.
A szolgálatra való felkérést örömmel elfogadtuk azért is, mert a találkozó egyik
főszervezője és mozgató rugója régi énekkari társunk, Gárdonyi Adrienn volt.
Mi taksonyiak tudtuk, hogy ott leszünk. Geyerhosz Tercsi néni hívására gyalogos
zarándoklattal tettük meg az oda utat. Kis csoport voltunk (kb 21 fő), akik András
atya áldásával indultunk el. Az úton imádkozva, énekelve haladtunk. Éreztük, hogy
nem a gyaloglás, majd a megérkezés a lényeg, hanem az, hogy Isten közelségét mind
jobban megérezzük. Utunkon a taksonyi polgárőrök is vigyáztak ránk.
A meghívóból már korábban megismertük a programot. A rendezvény két központi
alakja a két pápa, akiket már szentként tisztelünk: XXIII. János és II. János Pál.
Beer Miklós püspök atya szinte az egész napot velünk töltötte. Mint mindig, most is
szeretettel, vidáman, ismerősként üdvözölte a résztvevőket. Mindenkihez volt egy
kedves szava, bátorító mosolya.
A komoly előadások, a színes Mente missziós beszámoló, a kulturális programok
igazi VET-es érzéssel töltöttek el bennünket. Mindig felemelő élmény az ilyen
alkalom, amikor megtapasztalhatjuk, egyházmegyés közösségünk milyen sokszínű és
mennyi rengeteg értéket hordoz.
Nagyon sajnáltuk, hogy a meghirdetett műveltségi vetélkedő elmaradt, mert nagyon
készültünk a versenyre. Az öt főből álló csapat, további öt-hat fő közreműködésével
készült. Nagyon jó hangulatban teltek a felkészülés estéi, amikor lélekben is
gazdagodtunk.
A nap szentmisével zárult, melynek végén hirdette ki Püspök atya a következő, XI.
Váci Egyházmegyei Találkozónak otthont adó helyszínt – 2015-ben Kisorosziban várnak mindnyájunkat.
Minden kedves Olvasónak szép Szent István napi ünnepet kívánunk.
Höchszt Erika kórusvezető
Györke Erzsébet kórustag
Szent Anna kórus, Taksony
„
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Július 21-25-ig a Dunaharaszti Szent Erzsébet
Karitászcsoport jóvoltából részt vehettünk
Margaritha nővér gyógyító lelkigyakorlatán a
máriabesnyői Mater Salvatoris lelkigyakorlatos házban.
Sok ajándékot kaptunk az Úrtól, és útravalóul
azt a feladatot, hogy ajándékainkat osszuk meg
minél több emberrel: tegyünk tanúságot, hogy
Jézus mennyire szeret minket, és milyen jó az
Ő lábainál lenni. Ezért most a teljesség igénye
nélkül szeretnénk megosztani a tisztelt Olvasóval örömünk és élményeink néhány morzsáját:
„Margaritha nővér egy 72 éves indiai nővér,
aki keményen végigdolgozta beteggondozóként az életét, és az utóbbi 20 évben is nagyon-nagyon sok munkával, energiával evangelizál. Mégis olyan sima és fiatal az arca, a
testalkata, a mozgása, mintha egy fiatal lányt
látnánk. Ő maga elmondta, hogy mindezt annak köszönheti, hogy Jézus segíti őt munkájában. (Előttünk négy
hasonló lelkigyakorlatot tartott, majd nálunk négy napig egyedül tartotta az előadását, de fáradtságnak nyomát nem
láttuk rajta).”
„Megerősített újfent a hitemben, felfrissített a Szentlélek engem, és újból közel érzem az Urat magamhoz. Átéltem,
amit a Margaritha nővér mondott: Jézus él, itt van köztünk. Tudom, hogy csak így lehet élni, ha nehézségem van,
vagy bármilyen problémám akad akár napközben, akkor Hozzá szólok. Egy-egy fohász átsegít mindenen: Nem kell
hosszú ima, rágondolok az Úrra, és ez előre viszi az életemet. A hitünket élni kell és gyakorolni. Bízom benne!”
„Nagyon jót tett nekem ez a lelkigyakorlat. A sok ima átsegített egy kritikus élethelyzeten. Úgy érzem, a nővér
megérezte, milyen esendőek vagyunk a barátnőmmel és megkülönböztetett figyelemmel bánt velünk: gyakran
vettem észre, hogy szemkontaktus van köztünk, vagy többször előfordult, hogy a folyosón találkozva ránk
mosolygott és megsimított minket.”
„Nekem a legnagyobb élmény a reggeli, illetve esti Szentségimádás volt, hogy ezzel kezdődött és fejeződött be a
nap. A máriabesnyői keresztutat végigjárva személyesen tapasztaltam meg Jézus jelenlétét. Minden állomáson
személyesen éreztem, hogy Isten szól hozzám.”
„Érdekes volt megtapasztalni, hogy a különböző országokban milyen másképp reagálnak egyes helyzetekre:
például Indiában hogyan kezelik a konfliktusokat. Nagy élmény volt a gyónás: teljes gyónásban volt részem, az
atyával szinte beszélgettünk.”
„Nekem az volt az egyik legnagyobb élményem, hogy újból tudtam sírni. Amikor meg kellett bocsájtanunk a
minket ért sérelmekért, én elsírtam magam: eszembe jutottak a szüleim, akikre csak hálával tudtam gondolni, mert
az Úr nekem nagyon jó szülőket adott.”
„Megdöbbentő volt látni, hogy milyen sokan vagyunk: a terem zsúfolásig megtelt, és amikor ez a rengeteg ember
együtt dicsőített, érezni lehetett Isten jelenlétét.”
„A nővér a második nap kihívta azokat, akik már résztvettek lelkigyakorlatán, és meggyógyultak. Hallhattuk és
láthattuk a boldog embereket, akik tanúságot tettek, hogy 2-4-6 évvel ezelőtt hogyan gyógyította meg őket az Úr.
Egy fiatal lány súlyos, éveken át tartó vesemedence-gyulladásától szabadult meg, Földi Tibor ladánybenei atya
prosztata-tumorból gyógyult meg, volt, aki eldobhatta a hallókészülékét, és volt, aki a kezét súlyos baleset után nem
tudta felemelni – most használja. Asztmával küzdött egy nő – ő is meggyógyult.”
„Az utolsó nap mindenki egyénileg részesült a Szentlélek kiáradásában és egyéni áldásban részesült. Imádkoztam,
hogy én is megkaphassam ezt a kegyelmet, ne legyenek gátjaim, kapjam meg a Szentlélek ajándékát ebben az
élethelyzetemben. Jézus meghallgatta kérésem, csodálatos érzés volt, béke járta át minden porcikámat, a szívemet
forróság töltötte el. Hála érte Jézusnak!”
Köszönjük az Úrnak, hogy elvezetett minket ide!
A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitászcsoport tagjai:
Margitka, Mara, G. Marika, M. Marika, Pötyi és Nóri
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A 2014. július 21-25 közötti időszakban ismét együtt
lehettem a dunaharaszti Szent Erzsébet karitászcsoport
tagjaival közösen egy nyári lelkigyakorlaton, amelynek a
máriabesnyői Mater Salvatoris lelkigyakorlatos ház adott
otthont. A lelkigyakorlatot az indiai származású Margaritha
Valappila nővér tartotta, aki a németországi Szent József
betegápoló rend tagja, a katolikus karizmatikus megújulás
ismert, tevékeny és ihletett képviselője. Az öt nap előadásai
a „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” (Ján 2,5)
mondat jegyében voltak összeállítva, s alapvetően a Tízparacsolat körül csoportosultak. Így foglalható össze az
esemény tudósítás szinten.
És mi zajlott a lélekben?
Megpróbálom szavakba öntve visszaadni az együttlét
boldog folyamát. Először is végre együtt lehettünk, s volt
időnk reggel, este beszélgetni. Évtizedes ismeretség után
bizony volt, akivel így búcsúztunk, milyen jó, hogy megismertelek. Áldás volt a szerény, csendes, közös étkezés,
öröm volt látni az arcokat egyetértésben, békében, hitben
és engedelmességben. Öröm volt ismerőst találni, s
megállapítani a hit megtartó erejét a szép és nem idősödő
arcokon. Öröm volt a mindennapos szentségimádás, sok
közös ének, rózsafüzér imádság, szentmise, a tanúságtételek adta megerősödés. Öröm volt látni a tejeskávé arcú,
egyszerű fehérruhás nővérkét, aki szigorú, állhatatos,
szókimondó és kétséget nem hagyó tanúságtételével vezetett oda Jézushoz, ülhettünk általa Jézus lábainál, hallgatva
az örökérvényű, egyedül üdvözítő, gyógyító és megváltó
tanítást.
Köszönjük a megerősítést, a kapott útravalót, a tudás
kiterjesztését, a bizonyosság további megalapozását, a
személyre szóló instrukciókat, a következetes iránymutatást, a személyes buzdítást, amit ettől a kicsi és
elhivatott nőtől kaptunk. Margaritha Valappila nővér
elbeszélése mindig egyes szám első személyű. Mióta
elhagyta a kórházi szolgálatot és evangelizációs házat
alapított (Rafael-ház néven a németországi Bad SodenSalmünsternben), fáradhatatlanul tesz személyes tanúságot.
A nővér visszatérően és állhatatosan hív fel a hűség meg-

tartására: Maradjatok katolikusok! – ismétli. – A katolikus
egyház mindent ad, amire szükségetek van a kegyelemben.
A nővér a lélek gyógyításában ad minden együttlét során
segítséget. A Tízparancsolat nyomán magyarázza, mire kell
ügyelnünk, mit kell elhagynunk, mit nem szabad megengednünk, hogyan kell cselekednünk az életünkben; hogyan
ápoljuk szeretetkapcsolatainkat a házasságunkban, környezetünkben; mennyire fontos az azonnali megbocsátás.
Valappila nővér a legnagyobb hangsúlyt a családra fekteti,
férfi és nő megszentelt, harmonikus, oltártól a sírig tartó
boldog közösségére. A gyermekfogadás és nevelés kérdéseiben ad tanácsot, erkölcsi, viselkedési, lelkiismereti
normákat szab meg. Tanít imádkozni, elcsendesedni, tudatosítja, hogy a Szentlélek templomai vagyunk, mi szenteljük meg életünkkel, cselekedeteinkkel Isten nevét. Gyakorlati tanácsokat ad, hogyan tegyünk tanúságot, hogyan
viselkedjünk hitelesen. Ugyanakkor a nővér az előadásokat
személyes, gyakran humoros, de mindig reménykeltő történetekkel fűszerezi, melyek mind arról szólnak, mit jelent
Jézussal együtt járni az élet útján.
A lelkigyakorlat tisztázó szakasza sok eltemetett, rendezetlen dolgot segít elsimítani. Az öt nap folyamán velünk
voltak Földi Tibor ladánybenei és Fedorka Zsolt csécsi
(Felvidék, Kassai egyházmegye) plébánosok. A szerdai napon rajtuk kívül még kilenc váci egyházmegyés pap volt
jelen, megadva mind a százötven résztvevőnek a gyónási
lehetőséget.
Sokunknak tán újszerű a szigorú és szókimondó előadásmód, de feltétlenül hatásos. Bár legyen nem múló hatása
életünkre!
Számomra a most adott útravaló a bátor és személyes
tanúságtételre való felhívás volt. Jelképesen kaptam egy
halászhálót a nővértől, aki megígértette velem, hogy minden igyekezetemmel, bátran és szorgalmasan fogom használni.
A Mater Salvatoris ház kiválóan van berendezkedve az
ilyen események fogadására és lebonyolítására, a munkatársak képzettek és készségesek. Hálát adunk, hogy együtt
lehettünk, és ilyen csodaszép nyári élményben volt
részünk.
Koczka Tamásné
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A toronyóra újra kondul
Beszélgetés Karl Józseffel
a dunaharaszti templom órájának megújításáról
„Anyám mesélte, hogy az első világháborúban Dunaharasztin élt
egy indiai maharadzsa, faklumpájával kopogott a Fő utcán,
javította a falusi templom óráját. Ő volt Umrao Singh szikh
filozófus, aki Oxfordban végzett. Ott ismerte meg Gottesmann
Antóniát, Baktay (Gottesmann) Ervin testvérét. Lánya, Amrita Sher
Gil, később India nagy festője lett. – írta Losonci Miklós. A
templommal együtt 1944-ben elpusztult a híres maharadzsa által
javított toronyóra is. A háromszor épült templom sok viszontagság után, 2004-ben, századik születésnapjára nyerte el mai
szépségét, de a toronyórára sajnos már nem volt fedezet. Példaértékű azonban a tavaly felavatott Kálvária-kápolna újjáépítését
eredményező összefogás. Ennek hasonlatossága nyomán viszont –
titkos társaság helyett – születhet egy titkos vágy, egy titkos terv,
hogy egyszer a haraszti toronyóra is megújuljon, mutatói újra
körbe járjanak, és szép estéken méltóságteljes kondulással jelezzék az idő lassú múlását… ”
Amikor nem is olyan régen – bevallom, nem minden célzatosság
nélkül – Losonci Miklós, a kiváló tanár és művészettörténész sorait
idéztem, majd álmodoztam egy kicsit a hajdan volt óra újjászületéséről, gondolni sem mertem arra, hogy egy év sem múlik el, s
álmom valóra válhat. Ha akadtak olyanok, akik augusztus 16-án estefelé a Fő úton jártak, és tekintetük a végigsiklott a Szent István
templom karcsú, magasba törő tornyán, láthatták, hogy az eddig
mozdulatlan mutatók életre keltek, s tétova körbeforgás után néhány
perccel negyed hét előtt helyükre álltak, hogy ezután három égtáj felé
jelezzék a pontos időt, s hirdessék az őt megújító dolgos kezek
munkáját. Mindezt azonban lázas kivitelező munka előzte meg, mely
az egész tervet kezdeményező, és a munkát megszervező alpolgármester, Karl József irányításával vette kezdetét. Őt kérdeztem a
toronyóra felújításáról.

Mikor merült fel benned, hogy toronyóra készítéséhez
fogjál?
Évekkel ezelőtt ismerkedtem meg munkám során Kapui
Gyulával, a Taksonyban élő toronyóra-készítő mesterrel.
Gyakorlatilag azóta játszottam a gondolattal, hogy az 1944ben felrobbantott toronyórát pótolni kellene. Még akkor
utánajártam, s megtudtam, hogy az egyházközségi vezetés
is foglalkozott a felújítással, de nem volt rá elegendő pénze.
Sokat gondolkodtam, hogy milyen szép is lenne, ha újra
járna az óra a toronyban, de a mindennapok mókuskerekében lassan elszunnyadt bennem az ötlet, mígnem tavaly
ismét felcsigázott a helyi lapban megjelenő írásod. Megkerestem Kapui Gyulát, mibe kerülhet egy toronyóra a haraszti templomba. Kaptam egy hozzávetőleges ajánlatot
Mivel egyesületi elnökként már egy civil szervezet is áll
mögöttem, bátrabban elkezdhettem a szervezést. Megkerestem lokálpatrióta barátaimat, mit szólnak az ötlethez.
Mindegyikük jónak találta, és jelezték, hogy támogatják az
ügyet. Ezzel a háttérrel már felkereshettem András atyát is,
aki rábólintott az elképzelésre.
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Milyen lépésekből állt a megvalósítás?
Először Kapui úr készített néhány látványtervet, amelyet
mindannyian megnéztünk, és közösen kiválasztottuk a
szerintünk megfelelőt. Ezt utána András atya is jóváhagyta.
Kezdődhetett hát a munka, melyben rögtön az elején akadályba ütköztünk, ugyanis az óra mögött a toronyban egy
mikrohullámú hálózat antennái kaptak helyet, melyeket
leárnyékolni nem lehet. Ezért fém számlap és fém mutatók
szóba sem jöhettek, azokat műanyagból kellett elkészíteni.
Szerencsére megtaláltuk azt a kivitelezőt, aki műgyantából
olyan számlapot és mutatót készített, amely nem árnyékolja
le a mikrohullámú rendszert, és ellenáll az időjárás viszontagságainak, az UV sugárzásnak és hasonló feltételeknek. A
mutatókat először fából faragta ki egy fafaragó művész,
majd annak alapján készültek el a toronyba kerülő darabok.
Az óraszerkezet szintén nem lehetett a régihez hasonló
mechanikus gépezet, hanem a három óra mutatóit három,
központi egység által vezérelt motor mozgatja. A központi
egységnek az elektromos harangvezérlő adja a jelet.
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Miért csak három irányban készült el az óra?
Természetesen tudom, hogy négy óralap működött régen,
de a nyugati órahely be van falazva, és figyelembe véve az
elmúlt évtizedek nagy viharait, erre nem véletlenül került
sor. Nem akartuk mi sem megbontani a tornyot, és inkább
úgy döntöttünk, hogy ha a három óralap elég stabilnak bizonyul az elkövetkező időszakban (a 2 x 2 méteres műanyag lap darabja 70 kg! - a szerz.), kiépítjük a negyediket
is.
Hangja is lesz, vagy csak az időt mutatja?
Természetesen, harangkondulással jelzi majd a negyedeket
és az órák számát.
Éjszaka is ütni fog az óra?
Egyelőre igen. Reméljük, nem zavarja majd a közelben

lakókat, hiszen más városokban is működik óra éjjel. Én
légvonalban elég közel lakom, engem nem zavar. De ha
esetleg vannak, akik ezt nem így élik meg, lehet módosítani
az éjszakai kondulásokon.
Hogyan történik a finanszírozás, hisz egy ilyen szerkezet
nem olcsó?

Krisztus fénye

Teljes egészében civil összefogásból, egy fillér közpénzt
sem használunk fel. A Lokálpatrióta Egyesület tagjai és a
barátaim mellé csatlakozott a polgármester és a jegyző úr
is, így a felajánlások előreláthatólag elegendőek lesznek a
megvalósításhoz. El kell mondanom, hogy nagyban csökkenti a költségeket, hogy a kivitelezők sok éve ismert
jóbarátok, munkatársak, akik a cél érdekében nagyon jutányos áron, és sok ingyenmunkát vállalva teljesítenek, így
ezért sem indítottam szélesebb körű gyűjtést.
Nem lett meghirdetve az átadás, szinte titokban készült az
óra, miért?
Nem volt még részem toronyóra-készítésben, és sok volt a
bizonytalansági tényező is, nem mertem kitűzni az avatás
időpontját. Úgy tervezzük, hogy 2014. augusztus 20-án, az
ünnepi szentmise után, déli 12 órakor hallhatja meg
a város az óra ünnepi kondítását. miután Láng
András plébános atya megáldotta a szerkezetet. Reménykedem, hogy a próbaüzem során nem történik
semmi váratlan esemény.
Látva, hogy már a helyén van az óra, milyen érzés
tölt el, mit jelent ez számodra?
Született harasztiként nagy öröm tölt el, hiszen
ebben a projektben benne van a város szépítése, a
tradíciók megőrzése, az elődeink munkája előtti
tisztelgés. Keresztény elkötelezettségű emberként
az általam vallott értékek képviselete, a templomunk gyarapodása, mindez Isten dicsőségére. Közéleti szereplőként pedig lelkesít az az összefogás,
ami szinte már az első szóra kialakult, és ami az
utóbbi időben megmutatkozott a Kálvária-kápolna
újjáépítése során, vagy Petőfi-telepen a tavalyi
szoborállítás kezdeményezésével. Rákóczi-ligeten
padig egy új református templom áll átadás előtt. Mindez
azt jelenti számomra, hogy városunk fejlődésében a civil
kezdeményezések nagy erőkkel bírnak, és az a település,
ahol templomok épülnek és gyarapodnak, az erős, alkotó
közösségek aktív jelenlétét hirdeti.

Toronyóra – lánc nélkül – szép születésnapi ajándék az 1904. augusztus 20-án felszentelt 110 éves templomunk és hívei
számára! Az alkalomra a templomépítő plébános, Drexler Antal szülei által adományozott kereszt is fel lett újítva,
hirdetve a templom építésétől napjainkig tartó összefogást, és Dunaharaszti védőszentjének, Szent István királynak
ünnepét. Boldog pillanatok ezek, és nagy megtiszteltetés e sorok szerzőjének, hogy tavaly elkövetett szerény írása is
hozzájárult egy szunnyadó terv ébresztéséhez. Nem ötletadóként, hanem csak, mint egy csendes figyelmeztetés; egy
csomó a zsebkendő sarkán.
Gáll Sándor
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Szent Annához
Szent Anna, légy patrónusa minden édesanyának,
Leljék örömüket gyermekeikben, mint Te Máriában.
Szent nevedet viselve a név kötelezett engem,
Mindent megtettem, mi erőmből tellett, hogy kövesselek.
Az élet kemény dió, mindenki másképp töri fel,
Van, kinek egyben marad, van, kinek szétspriccel,
Az egész élet küzdelem, egyszer fenn, egyszer lenn,
Van, aki csatát nyer, van, aki háborút elveszt.
Szent Anna, Te nem mérlegeltél, Isten-hitben éltél,
Egyetlen lányodat, Máriát, tisztának neveltél.
Ezért választotta Isten Fia Édesanyjának,
S adta nekünk, közbenjáró Égi Édesanyánknak.
Ő szeplőtelenül fogant, a bűnt nem ismerte,
Szent Anna reád is szállt az Istennek nagy kegyelme.
Unokádat, Isten Fiát hordozhattad karodban,
Légy az édesanyák és nagyanyák égi szószólója.

A természet szépsége
Mint vattacukor, olyanok voltak a bárányfelhők az égen,
Legszívesebben beleharaptam volna, számban ízlelgetve.
Aztán a bárányfelhő eltakarta a napot, de az, mint egy szem,
Áttekintve a felhőn, azt becsapván, pajkosan rám nézett.
Eltűnt a felhő és a nap diadalmasan ragyogott,
Mintha azt mondta volna: „Látod, én uralom ismét az égboltot.”
Én újra hálát adtam Istennek a csodás természetért,
S azért, hogy szememet ráirányítja e csodák felé.
Ó természet, ó dicső természet, Petőfit idézve,
Van olyan, aki szeretne és tud versenyezni véled?
Amit Isten alkotott, azzal ember versenyezni nem képes,
Ne is próbálkozzon, mert mindig alulmarad Istennel szemben.
Az ember egyet tehet: imádja és szolgálja Istenét,
S már földi életében törekedjen a magas Menny felé.
Ne lépjen le soha az Isten felé vezető útról,
Mert csak így ismerheti meg az örök világosságot.

Az öröm és bánat könnyei
A nappal sötét, azt est sötétebb, az éj pedig fekete,
Kinek szemét könny lepi el és szíve fájdalommal telve.
A szépet nem láthatja, hiszen a szemét a könny borítja,
De öröm az ürömben, a visszataszítót sem láthatja.
Uram, hatalmadban áll, hogy letöröld a bánat könnyeit,
Csak örömkönnyeit hagyd meg, de lásson azon keresztül is.
Hatalmas pártfogónk irgalmad és szereteted irántunk oly nagy,
Bocsásd meg bűneinket, éltünk viharában elveszni ne hagyj.
Bűneinket megbánva, számítsd be jótetteinket, Urunk,
Állj mellettünk, nélküled a földön oly elesettek vagyunk.
Segíts megharcolnunk a jó harcot, míg szólít hívó szavad,
S a mennyben megláthassuk fényességes Isten-arcodat.

Magyar, legyél hazafi!
Magyar testvérem, bárhová sodor a sors munkád révén,
vagy házasság miatt élsz külföldön, ne feledd, hogy
magyar vagy. Ne áruld el soha hazádat, maradj magyar
hazád hű fia, akár ideiglenesen, akár véglegesen választottál új hazát. Jusson eszedbe, nincsen más ország, amely
Mária országa, csak Magyarország. Első királyunk Szent
István, ajánlotta fel neki, és a Szűzanya soha nem hagyja
magára országát.
Mély szomorúság tölti el az Isten-hívő, igaz, magyar
hazafiak szívét a belső és külső árulás láttán. A széthúzás
nem viszi előre országunk felvirágzását. Szent István
országépítő munkáját folytassuk hazánk minden polgárával – hovatartozás nélkül –, hogy a jövendő nemzedék
számára egy erős, önálló, Istenhitben és egymás iránti
szeretetben való országot adjunk át a világ végéig.
Addig minden nemzedék élje életét Isten-hitben,
emberszeretetben, a természet lágy ölén megpihenve,
állatokkal és növényekkel körülvéve, békében.
Úgy legyen.
Hazafias szeretettel:

Gömöriné Fajta Anna
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Illusztráció: XVI. századi ismeretlen német-alföldi festő Szent Anna Máriával és a Kis Jézussal c. képe
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HIRDETÉSEINK
Augusztus 20. szerda
Dunaharaszti Szent István Búcsú ünnepe
Ünnepi búcsúi szentmise délelőtt 10 órakor. A szentmisét bemutatja Nagy Nándor Lénárd ciszter szerzetes, újmisés
atya, aki a szentmise végén újmisés áldást ad.
A szentmise után városi ünnepség a templomkertben a Szent István király szobornál.
Délután 5 órakor a Német Nemzetiségi Tájházban ünnepi megemlékezés keretében Láng András kanonok plébános
megáldja az új kenyeret.
Taksonyban a Szent István Király ünnepi megemlékezést a Szent István téren tartják délután 3 órakor, melynek
során ökumenikus kenyérmegáldást tartanak a történelmi egyházak vezetői.
Főtéri Esték Taksonyban rendezvénysorozat utolsó előadása szeptember 5-én, pénteken este 7 órakor kezdődik.
A Biblia-órák szeptember 10-én, szerdán este 6 órakor kezdődnek a dunaharaszti főplébánián (minden második
szerdán tartjuk). Szeretettel várjuk a Biblia tanítása iránt érdeklődőket.
A felnőtt hittanórák szeptember 17-én, szerdán este 6 órakor kezdődnek a dunaharaszti főplébánián (minden
második szerdán tartjuk). Ezekre a foglalkozásokra azokat várjuk, akik szeretnének felkészülni a keresztség
szentségére, vagy szeretnének részesülni a többi szentségekben, vagyis bekapcsolódni a keresztény közösségbe.
GYERMEKSZENTMISÉK
Minden hónap első vasárnap délután 4 órakor dunaharaszti Rákócziligeten,
minden hónap harmadik vasárnap délután 4 órakor Taksonyban.
A KÁLVÁRIA-KÁPOLNÁBAN szentmise minden hónap második vasárnapján délután 5 órakor.
A kápolna búcsúja szeptember 14-én, vasárnap délután 5 órakor lesz.
SZENTSÉGIMÁDÁS
A dunaharaszti Szent István templomban minden héten, csütörtök este 6 órakor,
dunaharaszti Ligeten minden hó második keddjén este 7 órakor,
Taksony Szent Anna templomban minden hó első szerdáján, este 6 órakor
VENI SANCTE
Az iskolai év kezdő ünnepi szentmiséje, amelyen a Szentlélekhez imádkozunk, szeptember 7-én, vasárnap lesz a
délelőtti szentmiséken.
A TEMPLOMOK ÉJSZAKÁJA rendezvény keretében hangverseny lesz a Taksonyi templomban, amely
szeptember 13-án, szombaton este fél 9 órakor kezdődik.
IDŐSEKNEK TEADÉLUTÁN a taksonyi karitász szervezésében október 4-én, szombaton lesz délután 3 órakor.
MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTRA zarándoklatot szervezünk, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, 2014. október
5-re, vasárnapra. A szentmise után ekkor fogja megáldani Nicolas Brouwet Tarbes Lourdes-i megyéspüspök az új
lourdes-i barlangot. Jelentkezni lehet a sekrestyékben, vagy a plébánián. Jelentkezéskor nevet és telefonszámot kell
megadni.
A BETEGEK SZENTSÉGÉT a templomba járó híveknek október 18-án és 19-én (szombat este és vasárnap
délelőtt) szolgáltatjuk ki. Feltétele a betöltött 60. életév vagy súlyos betegség. A szentség felvétele előtt szentgyónást
kell végezni, ha szükséges.
A MINDENSZENTEKI MEGEMLÉKEZÉS A TEMETŐKBEN ebben az évben, november 1-én, szombaton
lesz, Taksonyban délelőtt fél 11 órakor, Dunaharasztin délután fél 3 órakor.
HÁZASSÁGI JUBILÁNS hálaadó szentmise
Dunaharasztin november 16-án, vasárnap délelőtt fél 11 órakor,
Taksonyban november 23-án, vasárnap délelőtt fél 9 órakor.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Taksonyban a Fő téren délután 4 órakor, mind a négy alkalommal,
Dunaharasztin advent első vasárnapján, a Laffert Kúriában.
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT a templomokban
Dunaharaszti Szent István templom, december 7-én, vasárnap délután 4 órakor,
Taksony Szent Anna templom, december 14-én, vasárnap délután 5 órakor.
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Soli Deo Gloria –
Egyedül Istené a dicsőség!
2014. szeptember utolsó vasárnapján kerül felszentelésre
az új református templom a dunaharaszti Rákóczi utcában
Az építkezés gondolata már tíz éve felmerült, a hívők számának növekedése
pedig sürgette annak megvalósítását, így a szükséges anyagi háttér megszerzése és a tervek elfogadása után 2013 nyár elején sor került az alapkőletételre, majd októberben megkezdődtek az építési munkálatok.
Az új templom közvetlenül a régi mellett ékeskedik, sőt, mostantól a kettő együtt alkot egy egészet: a jelenleg
használt (régi) kiegészítő szerepű lesz (pl. hittanterem), míg az újonnan felépített templom lesz az istentiszteletek
helyszíne. Az üvegezett bejárat fa osztógerendái keresztet formáznak, ezek alatt elhaladva egy sokoldalúan felhasználható tágas előtérbe kerülünk, majd innen lehet bejutni magába a templom belsejébe, illetve felmenni a
karzatra. Az alsó és felső részen összesen mintegy 250 fő kap helyet a padokban; a tervezők arra törekedtek, hogy
mindenhonnan jól látható legyen az elől, központban álló szószék és az úrasztala. Az ablakok és üveges oldalajtók
kialakításának eredménye különösen megcsodálandó, a beáramló fény nagyszerűen megvilágítja a belső tereket és
kiemeli az építészeti megoldásokat: az egyszerű formákat és színeket, melyek mind felfelé irányítják figyelmünket: a
középső ablak báránymotívumára, az Ég felé. A figyelmes szemlélő ezen felül (többek között) még egy jelet
észrevehet: a legfelső ablakba gravírozott SDG mozaikszót, azaz, Soli Deo Gloria!
A dunaharaszti református gyülekezet szeretettel vár mindenkit a 2014. szeptember 28-án, délután 4 órakor tartandó
hálaadó istentiszteletre, melyen részt vesz dr. Szabó István püspök és Takaró András esperes is.
Tellis Kati
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Ezotéria – kereszténység
10. rész
Mágia – a Harry Potter-jelenség
Hamarosan kezdődik az iskola: új tanév, új követelmények
új kötelező olvasmányokkal. A kötelezők valóban
értékközvetítők, amelyekkel a gyermek javára szolgálunk?
Több iskola a kötelező olvasmányok közé „emelte” a Harry
Potter-sorozatot. Ennek kapcsán kezdtünk el vizsgálódni a
gyermekirodalom e mágikus sikerszériája iránt.
Mi is a mágia? A csoda helyettesítője és karikatúrája, az
élő intelligens démonok természetfölötti képességeinek
csúcsa. Ez az önkényuralmuk tere, az emberi lelket pusztító
uralkodásuké.
A mágia halálos bűn, s e bálványimádás bántja leginkább
Istent. A mágia egyike az ördög legrégebbi csábításainak,
melyeket az ember valaha tapasztalt. Ezért meglep a mai
intelligens, művelt szülők „mágikus” szembeszegülése az
érvekkel. Egyfelől nem félnénk tűzbe ugrani, hogy megmentsük a gyermekeinket, másfelől viszont könnyelműen,
mérlegelés nélkül mi magunk adjuk ezt a tüzet a kezükbe.
Miért?
Az Istenbe vetett hit válsága természetes módon az
ördögbe vetett hit válságához vezet. Az emberek irracionálisan úgy okoskodnak, hogy ha előre kijelentik, hogy
nincs pokol, akkor nem is kerülnek oda. Így akár unalmukban is, bármivel kísérletezhetnek, csak úgy a változatosság kedvéért. De meg fognak lepődni. A pokol,
éppúgy, mint a mágia, valóban létezik. És manapság
nagyon sok széles, gyönyörűen kivilágított, egyenes út van,
ami épp oda vezet. „Törekedjetek bemenni a szűk kapun,
mert mondom nektek, sokan akarnak majd bemenni, de
nem tudnak.” (Lk 13, 24) Jó tudatosítani, hogy Ádám és
Éva bűne óta állandó harc folyik, és hogy az emberi döntés
szabadsága a Parancsnok szabad megválasztásában rejlik,
akiért az ember feláldozza az életét, az örök életét is. Két
fajta ember van: az, akit izgat, hogy mi lesz a halálunk
után, és az, akit majd izgatni fog.
Ebből a szemszögből nézve a Harry Potter-féle olvasmányoknak és a hozzájuk hasonló „sajtótermékeknek” a
gyermekeink lelkiállapotára és intellektuális fejlődésére
gyakorolt hatása már nem is tűnik olyan lényegtelennek és
szórakoztatónak.
Joanne K. Rowlingot, a Harry Potter-sorozat szerzőnőjét,
saját bevallása szerint, nagyon is izgatja, mi lesz a halál
után. Önmagát ugyan nem titulálja hívőnek (becsületére
legyen mondva!), inkább „Mint Graham Greene-nek, néha
az a hitem, hogy vissza fog térni a hitem.”– de a regényszériában kifejezetten keresztény elemeket, szimbólumokat
alkalmaz: a karácsony ünneplése (manapság már tüntető
kiállásnak minősül a kereszténység mellett!), bibliai idézetek a sírköveken, „beszélő” helységnevek… Kérdés,
hogy ezektől valóban kereszténnyé válik-e a mű?
Egyáltalán: mit gondoljunk minderről? – Hiszen varázslatok, csodás elemek minden mesében és sok egyéb műben
is megtalálhatók.
A klasszikus mesékben a „mágia” a „csoda” szinonimája
volt. A „mágikus” kizárólag valami szokatlant, természetfölöttit jelentett – és nem valami „képrombolót”, mint a
Harry Potter-könyvekben. A klasszikus mesékben a
„mágiát” csak a szimbolikus, fantasztikus (jó és rossz)

lények űzték és olvasás közben így fogták fel ezt a
legfiatalabb olvasók is. Ezek a lények nem emberek voltak.
A mesékben a titokzatos erők világát az ember elől, saját
érdekében, mindig fátyol fedte, akárcsak a Bibliában. A
mágikus erők csak akkor avatkoztak közbe, ha az emberi
hős már minden lehetőséget kimerített, amit csak megtehetett.
Joanne Rowling hőseinek világában mágikus működése
révén maga az ember elegyedik beszédbe a démonokkal és
tesz látogatást az ismeretlen szellemvilágban. Rowlingnál
az ember – a varázsló – meg akarja szerezni, el akarja
lopni, meg akarja venni a démonoktól a titkos erőt, hogy
így hatalomra tegyen szert. Maga az ember kezdi el
mágiával átalakítani a valóságot saját maga vagy mások
úgynevezett boldogságára, vagy valamilyen, egyelőre
ismeretlen cél érdekében. És ez egy alapvető különbség.
Nevethetnénk is ezen, ha nem a halhatatlan emberi lélek
lenne a tét… Ezenkívül a klasszikus mesékben a mágia az
eseményeknek csak valamiféle egyezményes díszlete, nem
pedig a főhősök jellemzésének és lelkesedésének fő célja.
A „Harry Potter” a valódi mágiáról szól – a mágiáról, a
mágiáról és még egyszer a mágiáról – és csak mellékesen a
barátságról és a felnőtté válásról…. és ez veszélyes.
Van ebben is azért egy „csavar”: nem elég az emberi
értékekről beszélni, azokat hajtogatni, mint „mégiscsak ez
a lényeg”-et… A gyerekeknek is megvan a magukhoz való
eszük. Ha a felnőttek bármilyen értéket csak „szóban
képviselnek”, de a gyakorlat egész másról szól – azt
rendkívül gyorsan felfogják és alkalmazkodnak hozzá.
Ráadásul Harryt „saját ösztöne vezérli abban a tekintetben,
mi a jó és a rossz” – ezek ugye megint szubjektív és nem
általános emberi értékek. A regénysorozat első részének
végén lévő jelenetből pl. kiderül, hogy a legfontosabb a
siker elérése (varázslóiskolai „házak” versengése) és a
győztes egyszerűen semmibe veszi a vesztest – vagy ahogy
a mű más részében: megpróbálja konkrétan megsemmisíteni. Egy kritika jut eszembe az akciófilmekről, mely
szerint: „A jó és a rossz hőst csak a ruhájuk színe
különbözteti meg. A módszereik gyakorlatilag ugyanazok.”
Harry, aki egy Hamupipőke-szerű árva sanyarú helyzetéből
indul, lassan megtanulja, hogyan lehet a varázserejével
harcolni – de ebben a harcban nem a jellem fejlődése
fontos, hanem a varázserőé. Pedig az igazán jó művekben
sikerül az eszmei mondanivalót a fantasztikus kellékek fölé
emelni.
Clive Staples Lewis és John Ronald Reuel Tolkien zseniális
könyveit összehasonlítani Joanne Rowling hét kötetével
csak azért, mert az irodalom két említett óriásánál is
előfordulnak mágikus elemek, durva és felháborító
félreértés. A Narnia krónikái és a Gyűrük Ura szimbolikája
ugyanis egyértelműen keresztény és könyveikben a
cselekmény végeredményben a legmagasabb „metafizikai
szinten” játszódik, ahogy az a magas szintű irodalomhoz
illik. Ez azt jelenti, hogy a Jó és a Rossz harcáról szól.
Mivel a Harry Potter-sorozatban nincs semmilyen objektív
Jó, hanem csak az egyes hősök magánjellegű, egyéni
jósága van jelen, Rowlingnál a Gonosznak=Voldemort
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nagyúrnak metafizikai értelemben nincs
ki ellen harcolnia. (hiszen Harry Potter
nem egyenrangú erő vele szemben)
Itt az egyedüli bölcsek a mágusok –
tehát a Biblia szempontjából nézve bálványimádók, akik szenvedélyesen űzik
a mágiát, és nem tudnak elképzelni más
életmódot, mint a különféle okkult
szórakozások élvezetét. A mágusok
mindig érdekesek – mert vagy feketék, vagy fehérek –,
tehát van jellemük, ami a fiatal olvasónak nyilván tetszik.
A többiek a „muglik”, a „mágia nélküli hülyék”, akik sem
feketék, sem fehérek, csak szürkék. S ez a „szürkeség”, a
„mágianélküliség” szinonimájaként, elfogadhatatlan a
fiatalok számára. Úgy tűnik, hogy Joanne Rowling pont ezt
akarja elérni. Ezeknek a könyveknek a fantasztikus,
ötletgazdag világa nem olyan szép, mint a hagyományos
meséké, és nem is olyan színes, mint Lewisé. A
fantasztikus szereplők többnyire „baljós alakok”, a fekete
minden árnyalatával lefestve. Ez a színpaletta pedig
meglehetősen szegényes és temetői hangulatú… az írónő
képzelőereje főként akkor nyilvánul meg, amikor a
borzalom és a halál rafinált jeleneteit írja le, nemegyszer a
perverzió és az obszesszió határait súrolva.
Itt megint érdemes összehasonlítani a művet a mesékkel.
Ott is vannak, akik képesek a természetfelettivel való
kommunikációra, de ez nem alacsonyítja le a többieket,
nem „diszkriminatív” jellegű. Ott is előfordulnak borzasztó
jelenetek, vegyük pl. a Piroskát, amikor a farkas megeszi a
nagymamát. A mese elég célratörően közli, hogy „hamm,
bekapta” – de nem részletezi, hogy az erdőjáró ordas
hogyan csócsálta végig a derék nagyi testrészeit. A mese
szempontjából nem is lett volna semmi (jó) értelme így
ábrázolni: a történet kelthet félelmet, amibe a gyerekek is
„beleélhetik” saját szorongásaikat, ezt aztán a mese okosan
„levezeti” – de mi a jó abban, ha egy jelenet hosszan tartó
iszonyt vagy undort vált ki az igen ifjú, még kialakulatlan
intellektusú olvasóban? – Őszintén, egy felnőttnek se nagy
élmény… a felelősségről nem is szólva, hogy mivel
tápláljuk gyerekeink növekvő szellemét. Mostanában olyan
szigorúan odafigyelünk: mit is eszik az a gyerek,
egészséges-e? Hát a lelke nem ér meg sokkal többet??
Az irodalmi fikció lehet hamis vagy igaz. Akkor hamis, ha
az olvasó felé egy objektíven hamis világképet közvetít, és
akkor igaz, amikor az igaz képet mutatja. A hamis irodalmi
fikciók forrása egy gondolati tévedés vagy hazugság, az
igaz fikciók forrása pedig az igazság. A szólásszabadsággal
összhangban ma azt írhat az író, amit csak akar. Ám az,
hogy az általa kitalált hősök világában mozog, még nem
jogosítja fel őt arra, hogy az általa kitalált értékek
világában mozogjon! Intellektuális babona az, hogy „ahány
ember, annyi igazság” csak egy objektív igazság van: a Jó
= Isten. Bármiféle „alternatív erkölcs” legyen bármily
briliáns módon megfogalmazva, csak helyettesítője az igazi
irodalomnak – ahogy a mágia a csodát helyettesíti. Annak a
szülőnek, aki gyermeke kezébe Harry Potter-típusú
könyvet ad, ezt tudatosítania kell.
Az azonosulás jelensége egy régóta ismert mechanizmus az
irodalom értelmezésében. Még a felnőtt olvasó is,
nemhogy a gyermek vagy a fiatal, érzelmileg fejletlen
ember, hajlamos azonosulni az éppen olvasott történet
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hősével. Azoknak a szülőknek, akik
nem olvasták végig figyelmesen
Harry történetét, azt is tudniuk kell,
hogy a hétkötetes mű több ezer
oldalából néhány száz oldalon Harry
depressziója a téma (orvosi szempontból a depresszió összes klinikai
tünetét felmutatja), illetve a Gonosztól való megszállottsága, mely szinte
őrületbe kergeti őt – a gyilkosság és az öngyilkosság
gondolatáig. Hát ezzel kellene gyermekeinknek
azonosulniuk? Nem találunk a gyermekirodalomban
normálisabb szereplőket? Felmerül a kérdés: egy ilyen
könyv olvasásakor a démonokról, az ő erejükről, az emberek elleni gonosz szándékaikról szóló igazságokkal teli
tartalmával közvetlen kapcsolatba kerülve – meg tudja-e
óvni a gyermek lelki békéjét és gondolatai tisztaságát? Át
lehet-e menni a pocsolyán anélkül, hogy bepiszkítanánk a
cipőnket? Nem lehet. Ezért bizony jobb elkerülni a
pocsolyákat.
A csodákat Isten találta ki, a mágia csak egy ördögi
utánzat; a démonok lényegüktől fogva nem alkotnak, csak
utánozni és pusztítani tudnak. Ezért csal lépre minket,
embereket a mágia, ez ugyanis afféle rövidítés, hogy
elérjük a természetfölötti állapotot, és valami szokatlan,
izgalmas élményt. A csoda, a rendkívüliség utáni természetes emberi vágyban nincs semmi rossz. Ez belénk van
kódolva. Ha ez nem lenne bennünk, nem vágyakoznánk a
mennyországba! A mágia ördögi trükkjének lényege, hogy
az ördög az ember tudatában a mennyország iránti vágyat
valami szokatlan tapasztalat utáni vágyra változtatja.
Cselszövéseivel pedig rögtön egy olyan világképet kínál
nekünk, mely beteljesíti ezeket a vágyakat: kövek, talizmánok, „boldog leszel”, „megismered a jövőt”, „bűvöld el
a szeretett személyt”, „gyönyörű, fiatal menyasszony
leszel”, „megismered a sorsod”, „tudni fogod, mit gondolnak az emberek”, stb. – ezek tények. Ha az Isten utáni
vágyat elfedi a paranormális érzések megtapasztalásának
csábító leple, az olyan, mintha egy alacsony mennyezet
ereszkedne az ember feje fölé, aki azért emelte fel a
tekintetét, hogy vágyaival megérintse a csillagokat. Ilyen
tragikusan becsapott ember lehet a mi gyermekünkből…
Van még ennek a történetnek egy másik aspektusa. Joanne
Rowlingnak nem volt szándékában közölni a sorozat elején
de… nézzük csak, mik vonatkoznak Harry-re? – Ő a „kiválasztott”, akinek joga van törvényt szegni, az ő születésétől
új időszámítás kezdődik a varázslók számára… Aztán ott
vannak a szülők és a barátok sírfeliratai (mind szentírási
idézet), a sírra varázsolt „karácsonyi rózsa”, Nagini, a
kígyó, aki nem tudja őt legyőzni, és végül Harry önfelaldozása a „Király Keresztje” nevű helyen… Ismerős? –
Szóval: ha nem lennénk „megelégedve” az Eredetivel,
kaphatunk egy másik, „vadi új” Messiást, csilivili varázslatokkal és igencsak emberi, bizonytalan botladozásokkal!
És ezt a szándékot a szerző is beismerte a hetedik könyv
bemutatóján…
Összefoglalva: rossz eszközökkel nem érhetünk el jó célt.
Persze, mondhatná valaki, hogy az angolszász kultúrkörben
már eléggé megszokottak ezek a Hallowent idéző ijesztő
vagy undort keltő „poénok” – ez bizony elképzelhető, de
egyáltalán nem nagy „eredmény”! Ha pedig egy történet-
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ben az öncélra felhasznált mágia fontosabb, mint maga a
mű, ezt onnan lehet jól lemérni, hogy ha eltüntetnék belőle
a varázs-elemeket, nem sok olvasója maradna. És persze,
hogy a fiatalabbja odavan a csodákért, varázslásokért,
misztikus elemekért! –- Nagy kérdés, hogy mit kezd
mindezekkel az író. Azonban egy regény keresztény (és
egyéb) elemekkel, de pogány „életvitellel” – nem keresz-

tény mű. Pár éve a Vatikán is megengedő nyilatkozatot tett
a mű ügyében, azt kérve a szülőktől, hogy előbb olvassák
el, amit később a gyermekük kezébe adnának, és jól
gondolják át – no, ezt ajánljuk mi is. Mert – Szent Pállal
szólva – „Mindent lehet nekem, de nem minden használ.”
A gyermekek lelkét pedig rajtunk kérik majd számon,
akikre bízták őket.
Bánfalvi Bella, Tóth Marianna

Forrás:
Malgorzata Nawrocka: Kacaj a temetőben, Szeressétek egymást katolikus magazin 10. szám
Nawrocka ismert lengyel írónő, aki megírta az anti-Harry Pottert, melynek Anhar a címe. A könyv nagy siker Lengyelországban, most
készül az angol fordítás, reméljük, hogy majd elkészül a magyar is.
Új Ember archívuma http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2005.07.31/1001.html
ethos 2002/2.: Harry Potter világképe – Katolikus hitvédelem és megújulás
http://www.karizmatikus.hu/index.php/hitvedelem/teveszme-kritika-oesszefoglalo-irasok/212-harry-potter-vilagkepe
Evangelikus.hu: Mégiscsak keresztény mű a Harry Potter?
http://archiv.evangelikus.hu/lapszemle_2009-2011/megiscsak-kereszteny-mu-a-harry-potter/?searchterm=None

Karinthy Frigyes:

TEVE

Ez egy nagyon kedves igaz történet.
Azért kell hangsúlyozni, hogy igaz, mert valószínűtlen. Viszont, hogy megtörtént, éppen ez teszi valószínűvé: e fantáziátlan világban már csak a valóság produkál néha valami kivételeset.
Címe ez is lehetne: Véletlen.
Tanulsága: vigyázz a látszatra.
Egyébként rokona annak a másik esetnek, mikor a malacsivítást utánzó artistát úgy akarta csúffá tenni földije, hogy valódi
malacot ríkatott köpenye alatt, kivételesen, ez egy alkalommal, a valódi malac egészen malactalanul sivított s a malacos
embert kifütyülték.
Az a kedves hölgy, akivel az alábbi eset megesett, mint egy remek sportautó tulajdonosa, szenvedélyesen látogatja,
pártolja és propagálja a tősgyökeres magyar vidékeket, Alföldet, Hortobágyot, Mezőkövesdet – valóságos folkloristává
nőtte ki magát, s egyik legfőbb öröme nyakoncsípni a külföldi látogatókat és elcipelni őket magyar falvakba, hogy
eldicsekedjék azzal a különleges ízzel és zamattal, amit egy ilyen látvány nyújt s aminek nemzeti jellegét az idegen nálunk
is élesebben érzi.
Minap pompás partnere akadt, egy amerikai úr, aki már odaát is sokat hallott Magyarországról, mint egzotikumról, s tele
volt égő kíváncsisággal, hogy a világ jellegzetes vidékeiről készülő fénykép- és ritkasággyűjteményét gyarapítsa.
Bepakolta hát kocsijába és elvitte a legmagyarabb vidékekre.
Egy alföldi nagyközségen robogva keresztül, ismerősöm hirtelen leállította az autót. Érezte, hogy a pillanat kivételes.
Festői ösztönével rögtön felismerte, hogy ennél tarkábban és rikítóbban magyar képet nem mutathatna be. Vasárnap
délelőtt volt, s a főtér tele volt ünneplőruhás parasztlányokkal és legényekkel. Minden együtt volt: gémeskút, malomalja,
fokos.
– Most nézzen körül –mondta ünnepélyesen –, ha lelkébe
akar vésni egy százszázalékosan eredeti magyar vidéki
képet.
Az amerikai gyönyörködve nézett körül s felemelte Kodakját.
E pillanatban a mellékutcából paták lágy dobogása hangzott.
– Várjon – mondta a hölgy, abban a reményben, hogy egy
szép gatyás juhász még kiegészíthetné a felvételt.
A következő pillanatban befordult a főtérre egy jól
megtermett, hatalmas – kétpupú teve.
A hölgy felkiáltott meglepetésében –, de a Kodak abban a
pillanatban elcsattant.
És most már magyarázhatta az amerikainak, hogy különleges véletlen történt, egy vándor menazséria reklámakciójának jóvoltából – az amerikai képzeletében egy életen át
úgy fog szerepelni e tősgyökeres alföldi falu, mint aminek
gémeskúton és délibábon kívül legjellemzőbb alkatrésze a
magyar „puszta” ősi barma, egy telivér, pompás dromedár.
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A Kereszténység Szakrális Építészete
A Kereszténység Szakrális Építészete
5. fejezet

Az újkor szakrális építészete
Barokk
Ausztria, Csehország
6. rész
Az előző részben megismert észak-itáliai, francia „racio- és longitudinális rendszer összekapcsolása), a centrális
nális” barokk építészethez képest Ausztria és Csehország terek axiális sorolása és a bővített centrális tér tengely iráterületén a korábbi rómaihoz hasonló egyedi stílusteremtő nyú megnyújtása. Fischer von Erlach ez utóbbit válasznagymesterek remekművei születtek, amelyek talán leg- totta, nyújtott görögkereszt alakú teret tervezett, a négyeinkább tükrözik a mai magyar ember szeme előtt lebegő zet fölött tamburos kupolával, a keresztszárak sarkaiban
barokk víziót. Természetesen ez köszönhető a földrajzi és egy-egy elliptikus kápolnával. A salzburgi egyetem büszkulturális értelemben is vett közelségnek hazánkhoz.
ke volt a párizsi egyetemmel fenntartott kapcsolataira,
Ausztriában a barokk stílus a XVII. században hono- lehet tehát, hogy a térforma megválasztásában, talán az
sodott meg. Kezdeményezői az Itáliából, jellemzően érsek kívánságára, a francia hatás érvényesült. A homa Comói tó vidékéről származó mesterek voltak. Ezt a lokzaton viszont az itáliai barokk hatásai jelentek meg.
korai szakaszt hamar átlépték, és a barokk stílus fejlő- Az előredomborodó középrész dinamikus alakítását, az
désének útjára terelték az olasz mesterek helyébe lépő, a attikaszint és a hajlított oromzat formáit Borromini, a két
helyi hagyományokat és igényeket jobban ismerő művelt torony szeszélyesen mintázott koronáját Guarini ihlette.
osztrák építészek. Az osztrák baEzzel a templommal a kéttornyos
rokk egyik legnagyobb, stílustetemplomhomlokzatok jellegzetes
remtő nagymestere a grazi Johann
típusát teremtette meg. Példáját
Bernhard Fischer von Erlach
különösen német mesterek kö(1656-1723) volt. Apja, a jónevű
vették szívesen. Két évtizeddel a
szobrász mester mellett eleinte ő
salzburgi templomok tervezése
is szobrásznak, stukatőrnek taután az életművét kiteljesítő nagy
nult. Ennek okán utazott Rómába,
alkotás is egy templom volt. VI.
az akkori kor művészetének főváKároly császár az 1713-as pestis
rosába, hogy a legmagasabb szinjárvány idején fogadalmat tett,
ten sajátítsa el a mesterséget. Véhogy a pestistől oltalmazó, szentgül közel másfél évtized után az
té avatott milánói érsek, Carlo
örök városban kitanulta az építész
Borromeo tiszteletére templomot
mesterséget, hogy 1686-ban hazaépít. Pályázatot hirdetett, és az
térve valami újat, frisset, egyedit
építészektől azt kívánta, hogy a
Salzburg, Kollegienkirche
alkosson. Ernst Thun-Hohenstein
római katolikus egyház védelméérsek megbízásából építette Salzburgban a Hofmarstall re hivatott császárság jelképes erejű templomát tervezzék
együttesét, a Szentháromság-templomot, a bencésrendi meg. A megbízást Fischer von Erlach nyerte el.
egyetem templomát, a Szent János kórház együttesét, A bécsi Karlskirche (1716-1725) kilencosztású rendszeraz apácarend Szent Orsolya templomát és a város mel- ben bővített elliptikus kupolatér. Alapmintája a kereszlett a Mária Kirchenthal búcsújáténység központi bazilikája, a rórótemplomot. A város építészeti
mai Szent Péter Bazilika volt. A
arculatát napjainkig meghatározó
salzburgi munkái közül az egyetem temploma, a Kollegienkirche
(1694-1707) a legjelentősebb. Az
ellenreformáció idején az egyházi
építészet egyik sarkalatos problémája volt a tökéletes térforma és
a liturgikus követelmények összeegyeztetése. Megoldására a gyakorlatban három módszer érlelődött ki: a Gesú típusú tér (centrális
Bécs, Karlskirche
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megvalósult állapot nem tükrözi mindenben hűen az eredeti elképzelést. A mester halála után ﬁa, Joseph Emanuel
Fischer von Erlach fejezte be a munkát, és elég sokat módosított az eredeti terven. A főoltár mögött lezárta a teret,
megváltoztatta a kórus lefedését, a tambur ablakait ívesítette, és ami talán a legtöbbet ártott: elhagyta a kupolatér
kazettázását. A mester diadaloszloppá formált karcsú tornyokkal fogja közre a bejáratot. Jelentésük szinte kimeríthetetlenül sokrétű. Traianus oszlopának keresztényiesített utódai: a törzs spirálvonalban felfutó domborművei
Carlo Borromeo történetét beszélik el. Császári jelképek:
fejezetükön – koronát hordó laterna körül – kétfejű Habsburg-sasok ülnek. A jeruzsálemi templomra emlékeztető,
közvetve tehát a császár salamoni bölcsességére utaló
jelképek: a Királyok könyvének leírása szerint Salamon
temploma előtt is két oszlop állt.
Fischer von Erlach barokkos „eklektizálása” nem az olasz
és francia barokk elemek másolása, hanem egyesítő öszszegzése volt. A barokk későbbi felvirágzásához alapot
adó szintézist igazán ﬁatalabb kortársa, Johann Lucas von
Hildebrandt (1668-1745) valósította meg.
Hildebrandt Genovában született, édesanyja olasz, édesapja osztrák volt. Rómában tanult, majd két évig az osztrák seregben szolgált, mint hadmérnök. Korai munkája
a Prágától északkeletre, Jablonné v
Podjestediben épült
Szent Lőrinc templom (1699) volt. A
jablonnéi templom
tulajdonképpen epigon mű, ennek ellenére történelmileg
jelentős alkotás. Az
Jablonné, Szent Lőrinc templom Alpoktól északra
fekvő területen a fejlődés egyik fő irányát a Guarini-stílus
határozta meg, és ezt a hatást elsők között a Szent Lőrinc
templom valósította meg. Építészetének csúcsát a világi
palotaépítészetben teljesítette ki, de a barokk szakrális
építészet fejlődésének köveit is letette munkásságával.
Az osztrák barokk kolostorépítészet legelismertebb mestere Jakob Prandtauer (1660-1726) volt. Fő műve, a melki
bencés apátság (1702-1746) a Duna partján, a vízhez kinyúló sziklaháton épült. A kelet-nyugati tengely mentén
kibontakozó, axiális együttest a magaslat felől lehet meg-

Melk, Bencés apátság

közelíteni. Kapuja két bástya között négyszögletű előudvarra nyílik. Onnan, annak tengelyében továbbhaladva a
rend nevét viselő csarnokon (Benediktihalle) át lépünk be
a díszudvarba. Ezt északról a priorátus (a rend elöljárósága), délről a vendégszárny határolja, szemben pedig,
a nyugati oldalon a prelátus-szárny zárja le, amelynek
emeletét foglalja el az apát lakosztálya. A prelátus szárny
mögött kis udvar következik, két oldalon a téli és a nyári
sekrestyével. A bejárathoz viszonyítva hátul, az együttes nyugati végén helyezkedik el az épületegyüttes legfontosabb épülete, a templom. A Gesú típusú, négyezeti
kupolás, kéttornyos templom szentélyével fordul a megközelítési irányra, főhomlokzata kifelé, a folyóra néz. Az
elrendezést a terepadottságok indokolták. Funkcionálisan
a keleti, látvány szempontjából a nyugati homlokzat a
meghatározó, a fő irány. Prandtauer mindkettőt kihasználta. A funkcionális oldalra reprezentatív palotát tervezett,
mögé pedig úgy helyezte el a templomot a sziklahát pereméhez közel, hogy homlokzatára a folyó felől, a dunai
táj festői keretében lehessen rálátni. A templom mellett a
kolostor két szárnya (öt-öt axissal) előrenyúlik, és trapéz
alaprajzú, kifelé enyhén szűkülő, külső oldalán íves kerítésszárnnyal határolt díszudvart fog közre. A kolostornak
ez a főnézete, és a rend életében betöltött szerepe szerint
ez a központja.
A cseh építészetet a XVIII. század kezdetén a nagy alkotóegyéniség, Christoph Dientzenhofer (1655-1722) emelte
addigi provinciális helyzetéből az európai fejlődés élvonalába. Bajorországi építészcsaládból származott, ﬁútestvérei közül rajta kívül még négyen folytatták apjuk mesterségét. 1675 körül vándorolt Csehországba, és egy évtizeddel később nyerte el a prágai polgárjogot. Az oboristei
templom terveiben egyéni átfogalmazással, bár kissé még
bátortalanul alkalmazza a térszerkesztés Guarinitől átvett
elveit. A prágai Malá Strana városrészben épült Szent
Miklós templom tanúskodik a döntő egyéni stílus kezdetének kialakításáról. Ez is falpilléres kialakítású, mint az
oboristei. A támpillérek mélyen benyúlnak, és közöttük
a hajót bővítő kápolnák alakultak ki. Dientzenhofer ezt
a hagyományosnak tekinthető helyi tértípust újította meg
úgy, hogy azzal a barokk térszervezés késői fejlődésének
nagyszerű korszakát alapozta meg. A plasztikus tömegalakításnak, az egyszerű
eszközökkel megvalósított festőiségnek talán még szebb példája
Christoph Dientzenhofer

Prága,
Szent Miklós templom
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késői főműve, a ma már Prágához
likája, feszített arányú, magas főhatartozó brevnovi kolostortemplom
jóval, csúcsíves ablakokkal, kívül
(1709-1715). Alaprajzban és tértámpillérekkel és ﬁálékkal. Valójáformában bizonyos mértékig az
ban a munka egy helyreállítás volt,
oboristei templomhoz tért vissza.
nem új építés. Azonban a korszelA bővítés nélküli, kétszakaszos halemmel ellentétben a mester nem
jóhoz a bejáratnál és a kórus előtt
csak annyit használt fel a meglévő
elliptikus térrész csatlakozik. Ezt a
falakból, amennyit a barokk stílus
centralizáló jellegű teret a tengely
engedett neki, hanem a barokk szelirányában szegmensívben záródó
lemében korszerűsített egy gótikus
kórus nyújtja meg. A térszerveszerkesztésű templomot. Ha megPrága, brevnovi Kolostortemplom
zés módját és hatását tekintve az
ﬁgyeljük a részleteket egyértelműoboristei és malá stranai templom
en világossá válik, hogy nem egy
szintézise. A pillérek itt is sarkosan
középkori épületet épített. Mind a
állnak be a térbe, és az átlósan kibelső térben, mind a homlokzatoforduló oldalak pilasztereihez igakon a gótika szerkezeti következezodik a boltozat osztása. A tagozást
tességének ellentmondó, önkényes
adó bordák azonban nem érintkezformai hivatkozások egész sorával
nek egymással. A tömegforma hűen
találkozunk. Egy évtizeddel később
tükrözi a belső tagolását. A kétszahasonló módon keletkezett a mester
kaszos hajó, előtte és mögötte az
egyik leglátványosabb, nagyszabású
elliptikus térrész, és hátul a kórus a
műve, a kladruby-i kolostortempkülső megjelenésben is jól érzékellom (1712-1726). Ebben az esetben
hető, külön egységként jelenik meg.
is egy XIII. századból fennmaradt,
Sedlec, Kolostortemplom
A külső forma a belsőnél differenciromos templomot épített újjá, úgy,
áltabb, de csak azért, hogy az egyhogy megtartotta az alaprajz eredemáshoz rendelt tömegrészek
ti elrendezését, a pillérosztást,
kapcsolatából támadó eleven
a gótikus falszerkezetet, és
feszültség hassa át. Homlokazokhoz tervezett új nyugazatait csak a felület hajlása és
ti homlokzatot és a hosszház
az egységesen körülhúzódó,
keleti végén a háromkaréjos
visszametsződő
sarkokban
szentélyt. A formai kialakítáegy-egy oszloppal élénkített,
sok itt is barokkossá testesedión pilaszterrendes tagozás dítek. Az egyszerű eszközökkel
szíti. A formák visszafogott alalakított belső legfontosabb,
kalmazásában Dientzenhofer
szinte egyedüli dísze a tér fölé
itt elérte azt a majdnem az eszboruló, a bordák változatos
köztelenségig egyszerű, letiszmintáival átszőtt, dekoratív hátult, művészi szintet, amelyre
lóboltozat. A gótikából Santini
csak a barokk legnagyobb
nem a szerkezeti, hanem az
Kladruby, Kolostortemplom
mesterei voltak képesek.
expresszív formát vette át, és
Csehországban kortársai között egyetlen építész azt alkalmazta egyéni, barokk szellemben.
volt, aki életművének jelentőségével megközelítette Életstílusának ez a fő vonása teljesedett ki a Nepomuki
Dientzenhofert, sőt eredetiségben, ötletességben talán Szent János tiszteletére épült zd’ári búcsújárótemplom
még túl is szárnyalta a híres mestert. Az olasz szárma- (1719-1722) terveiben. A meghökkentően különleges,
zású, de Prágában született Jan Blazej Santini Aichl, is- rendhagyó voltával már majdnem szürreális épület úgy
mertebb nevén Giovanni Santini (1677-1723). A környék gótikus, hogy alig van rajta gótizáló forma, és úgy banagy barokk építészei és a híres
stílusteremtő elődök által alkotott jellemzők szinte az észrevehetetlenségig háttérbe szorulnak,
elhalványítja azokat Santini különösséggel meglepő egyéni formanyelve. Első nagy kiemelkedő
műve a sedleci kolostortemplom
(1701-1703) öthajós, keresztházas,
szentélykörüljárós „gótikus” baziZd’ár, Búcsújárótemplom
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rokk, hogy szinte minden ellentmond az organikus formá- sében Fischer von Erlach és Hardouin-Mansart hatására
lás barokk módszerének. Kör alaprajzú, főterét ötszögű utal. A megoldást azonban Dientzenhofer alapvetően mórendben elliptikus kápolnák és íves oldalú, konkáv há- dosította, elsősorban azzal, hogy nála a keresztszárak és a
romszögű fülkék bővítik. Fölöttük az emelet szintjén kar- kápolnák nem bővítik, hanem határolják a kupolateret. A
zat fut körül. A barokkot és gótikát egyéni stílussá ötvöző mellékterek sávja bizonyos mértékig elkülönül, háttérré
Santini-féle barokk gótikának ez a varázslatos emléke válik, és a kontraszt révén az előtte megjelenő tagozatok
csak paradoxonokkal jellemezhető: áttekinthetően sejtel- plasztikai értékét felfokozza. A bizonytalanná oldódó,
mes, megfejthetetlenül egyszerű és ésszerű rend benyo- néhol csak sejtelmes betekintést engedő háttér előtt felmását keltve misztikus. A búcsújáró templom Santini leg- erősödő plasztika olyan környezetet teremt, melynek kejelentősebb, és az európai barokk egyik legérdekesebb és
legizgalmasabb alkotása. Ez a templom a kivételes példa
erejével bizonyítja, hogy a stílusban mennyi, mindaddig
kiaknázatlan formálási lehetőség rejlett.
A hagyományok vonalán
haladó, a korábbi eredményeket szintetizáló késő
barokk stílus legismertebb mestere Christoph
Dientzenhofer ﬁa, Kilian
Ignaz
Dientzenhofer
(1689-1751) volt. Tökéletes biztonsággal tudta
alkalmazni





 a látvány
 fes- 
tőiségére törekvő, plasztiPrága, óvárosi Szent Miklós templom
kus formálás barokk módszereit. Első nagy műve
a prágai Nepomuki Szent retében az interieur szinte határtalanná tágul. A templom
János templom (1730- az egyik oldalával fordul a piactér felé, városképi szem1739) volt. A konkáv pontból az a nézet a legjelentősebb, ez a főhomlokzat. Az
Prága, Nepomuki Szent
nyolcszögű, az átlós ol- elegánssá kiegyensúlyozott kéttornyos, kupolás épület
János templom
dalakon kápolnafülkékkel megjelenésében jobban illeszkedik a piactér világias körbővített főtérhez a tengelyben elliptikus előtér, vele szem- nyezetébe. Ezt a benyomást mindenekelőtt a kupola kelti.
A szokásos formától eltérően a tamben íves szentéllyel megnövelt elliptibur nem hengeres, hanem lesarkított
kus kórus csatlakozik. A késő barokk
SZENTMISÉINK RENDJE:
négyszöghasáb, amelyet a kastélyok
idején sokszor megﬁgyelhető, hogy
Taksony
középpavilonjára emlékeztetően tört
az építészet eltolódik a festői hatásoSzent Anna templom
síkú manzárdtető fed. A homlokzat
kat kereső, díszítő jellegű szobrászat
vasárnap ½ 9 óra,
legjellegzetesebb motívuma a középfelé, olyannyira, hogy a mesterek érhétköznap hétfn és pénteken,
részt tagozó, magas lábazattal megdeklődését a belsőben nem maga a
valamint szombat este 7 óra,
emelt, a golyvázott párkány fölött
tér, hanem a térhatároló test, a plaszkedd reggel 8 óra
külön, kis oromzattal záródó páros
tikus forma köti le. Dientzenhofer ebDunaharaszti
háromnegyed oszlop. Az ilyen, vagy
ben odáig ment, hogy ennél a tempSzent István plébániatemplom
ehhez hasonló erős plasztikájú tagolomnál még a teret is térvolumenként
vasárnap
zás a Dientzenhoferek családi stílusákezelte. Ám ami másoknál gyakran
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,
nak egyik fő jellemzője.
felszínességhez, a díszítőformák önhétköznap hétftl csütörtökig
A közép-európai barokk a helyi épícélú alkalmazásához vezetett, az nála
reggel 7 óra,
tészeti hagyományok és kultúra felaz épület előnyévé vált.
elspénteken este ½ 6 óra
használásával továbbfejlesztette az
A Karlovy Varyban épített Mária
Ligeti Szent Imre kápolna
olasz és francia barokk építészetet,
Magdolna templommal egyidőben,
vasárnap de ½ 10 óra,
kialakítva egy egyetemes stílus egyeahhoz hasonlóan szintén a kettős köpénteken reggel 7 óra,
di hangvételű remekműveit.
penyű térhatárolás elve szerint épült
szombaton este ½ 6 óra
Dientzenhofer legismertebb műve,
***
Felhasznált irodalom:
Szentkia prágai óváros piacterén álló Szent
Fogadóóra:
rályi Zoltán: Az építészet története:
Miklós templom (1732-1736). A tenA dunaharaszti Fplébánián
Újkor, Barokk
gely mentén előcsarnokkal és kórusszerdán du 4-6 óráig
sal megnyújtott, kilencosztatú tér az
(kivéve ünnepek)
Összeállította: Érces Gergő
alaprajz elrendezésében és felépíté-
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A GULYÁS LEÁNYA
Magyar népmese
Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt
egyszer egy királyfi. Ez a királyfi föltette magában, hogy
bejár országot-világot s addig meg sem áll, míg magának
való feleséget nem talál. Nem bánta, ha király leánya, szegény ember leánya, csak kedve szerint való legyen.
Híre ment ennek az egész országban, még azon is túl, s
amerre ment a királyfi, mindenütt kicsődültek a népek a
tiszteletére, öregek, ifjak, legények, leányok, de különösen
a leányok.
Egyszer egy faluban megpillant a királyfi a leányok között
egyet, aki neki erősen megtetszett. Egyenesen ahhoz a
leányhoz ment a királyfi, szóba állt vele, s kérdezte:
– Kinek a leánya vagy, húgom?
– Én bizony a gulyás leánya vagyok, felséges királyfi –
mondotta a leány.
– Nem bánom én, akárki leánya vagy, feleségem lész te.
Azzal felültette aranyos hintajába, hazavitte a gulyás leányát, papot hívatott, megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak.
Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, mielőtt a pap
elé állottak, azt mondotta a királyfi:
– Hallod-e, te leány, szívem szerint való vagy, feleségül
veszlek, de azt az egyet kikötöm, hogy sohase szólj ellenemre. Amit én teszek, az úgy van jól, az ellen szavad ne
legyen.
Jól van, telik-múlik az idő, élnek nagy békességben. Hanem egyszer az történt, hogy egy szegény ember panaszra
jött a királyhoz.
– Felséges királyom – mondja a szegény ember –, a szomszédommal a városba mentünk, én két lóval, ő két ökörrel.
Az egyik lovamnak volt egy kicsi csikaja. Útközben megháltunk egy helyen. Mikor újra elindultunk, a csikó a
szomszédom ökréhez szegődött, s akárhogy hívtam, többet
nem fordult vissza az anyjához. Erre az én szomszédom azt
mondta, hogy az én csikóm az övé, s nem akarja visszaadni. Felséges királyom, tegyen igazságot.
– Jól van – mondotta a király –, én teszek igazságot, de
abban nem lesz neked nagy örömed, szegény ember, mert
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én is azt tartom, hogy azé a csikó, aki után megy.
Kimegy a szegény ember nagy búval-bánattal, hogy már a
királynál sem lehet találni igazságot, de a másik szobában
megállítja a királyné, s mondja neki:
– Te szegény ember, hallám, hogy az uram milyen igazságot tett. Eredj, menj ki az erdőbe, hol az uram vadászni
szokott, vígy magaddal egy hálót, azt tedd le egy fatuskóra.
Még egyebet is mondott a királyné, de azt nem mondom
most meg nektek, mindjárt megtudjátok. Kimegy a szegény
ember az erdőbe, hálót visz, azt leteszi a fatuskóra, s tartja
a háló nyelét, mintha halászna. Még egy órát sem ült ott,
jött a király. Nézi, nézi, hogy mit csinál a szegény ember,
nem is tudta megállani szó nélkül, kérdi tőle:
– Hát te mit csinálsz itt, szegény ember?
– Én bizony halászok, felséges királyom.
– Mit beszélsz te, szegény ember, hát hogy lehet a fatuskónak hala?
Mondja a szegény ember:
– Úgy, mint az ökörnek csikaja.
Megszégyenlette magát a király. Bezzeg mindjárt másképp
igazította az igazságot, s visszaadatta a csikót a szegény
embernek. Hanem hogy, hogy nem, mindjárt arra gondolt,
hogy erre a furfangosságra az ő felesége tanította a szegény
embert.
Hazamegy a király, mondja nagy haraggal a feleségének:
– No, asszony, mégis ellenemre szóltál, pedig felfogadtad,
hogy nem szólsz ellenemre, az én házamban nincs többé
maradásod. Menj vissza az apádhoz!
Sírt a szegény királyné, de hiába sírt, a király meg nem
engesztelődött.
– Hát jól van – mondotta az asszony –, elmegyek, de mit
adsz azért, hogy eddig hites társad voltam?
Mondta a király:
– Ami neked legkedvesebb, azt adom, csak menj a házamból.
A királyné hirtelen kifordult az ajtón, tett-vett, készülődött,
aztán még egyszer leült a király asztalához, hogy utoljára
együtt ebédeljenek, s amíg a király félretekintett, altatót
kevert a borospoharába.
Egyszer csak a király elkezd ásítozni, aztán
lekoppan a szeme, ledől az asztalra, s ott
szépen elalszik. A királynénak sem kellett egyéb, behívatta a szolgákat, a királyt kivitette
a hintóra, befogatott hat lovat, s úgy hajtatott
haza az apja házához, a szegény gulyáshoz.
Fölébred a király a gulyás házában, néz erre,
néz arra, álmélkodva kérdi:
– Hát én hogy kerültem ide?
– Te bizony úgy, lelkem uram, hogy azt
mondtad: vihetem, ami nekem legkedvesebb.
Hát nekem te vagy legkedvesebb, elhoztalak.
De bezzeg egyszeriben elmúlt a király haragja erre a beszédre, megölelte, megcsókolta a
feleségét, aztán hintóba ültek, szépen hazamentek, s éltek halálig, mint két gerlicemadár.
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Nézted már a ................................ vizét?
Milyen titokzatos, milyen sötét.
Semmit se látsz,
csak olykor egy-egy furcsa csillanást,
amint ezüst halak
suhannak mélységein át...
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De olykor hirtelen
jön valami eltévedt sugár,
zöldes világra gyújtotta lent a mélyt,
s a mélynek vége nincs sehol, sehol...
Olyan a szív is,
mint a ................................ titokzatos vize.
Elnézed néha: Zörgő kis doboz,
furcsa, lecsukott.
Hogy mikor, nem tudod:
de néha jön egy bomlott pillanat,
kitárul a mély, olyan szörnyű mély,
hogy előtte szédülve megállsz,
s imádkozol: Miatyánk, Szerelem
szenteltessék meg a Te neved...
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Rejtvény
Az alább felsorolt székely településeket nyolc irányban rejti a
betűháló. Ha mindet megtalálod, a kimaradt betűket sorban
összeolvasva a vers szerzőjét és a vers hiányzó szavát kapod!

Van egy szoba, a szobának négy
sarka, a négy sarokban négy kutya,
mindegyik kutya farkán ül egy kutya.
Hány kutya van a szobában?
Hogy lehet egy tyúkot megültetni,
hogy vagy mind kakas vagy mind
jérce legyen a tojásból?

Egy tojást teszünk csak alája.

Három szamár hogyan járhat egy
nyomban egyszerre?

Négy, mindegyik a saját farkán ül.

Öt istállóba hogy lehet
huszonegy tehenet
berakni úgy, hogy
mindegyikben
egyformán legyenek?

ARANYOSMOHÁCS, BÁGYON, BÉTA, BITA, BODOS,
BOGÁTPUSZTA, CSÁKÓ, CSÍKSZÉPVÍZ, DITRÓ, ÉGE,
ETÉD, FELTORJA, FENYÉD, GAGY, GÖCS,
GYIMESBÜKK, IKAFALVA, ISZLÓ, KÁRPITUS, KÖPEC,
LEMHÉNY, LÓC, LÓVÉSZ, OROTVA, POTTYOND,
RÉTY, SÜKŐ, SZACSVA, TIKOS, ÚJTUSNÁD, UZON,
ÜLKE, VECE

Úgy, hogy vemhes szamáron ülsz! ☺

* * * * * *

Levágjuk a teheneket és elosztjuk öt felé.

Nézted már a kedvesed szívét?

Megfejtések:

Nézted-e már tavaszi napsugárban
a ................................ haragoszöld vizét?
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… parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre…

Szent
Szent

István király intelmei
Imre herceghez

Szent István királyunk erős, bölcs kormányzása gyökereztette bele a
vad magyar népet Európa talajába, hogy egy erős, egységes, keresztény
nemzet jöjjön létre.
Ezer év távlatából is meríthetünk, fiához, Szent Imre herceghez írt
Intelmeiből. A nagy király felszólít, buzdít a katolikus hit megtartására.
Kéri az egyháznak, papoknak, főembereknek, vitézeknek kijáró
tisztelet megadását. Türelmességre és megbocsátásra int, hiszen csakis
ez által juthatunk előrébb életünk, életszentségünk folyamán. Az igaz
ítélet vezérfonala mentén a józan gondolkodásra sarkall.
Felhívja figyelmünket a vendégek befogadására, gyámolítására, az
idegen népek iránti békességre. Arra buzdít, hogy a gyermekek az ősök
nyomdokait kövessék, vallják meg származásukat is. Az imádság
mindenkor és mindig, minden ember számára fontos. Kéri Imre
herceget, hogy így imádkozzon: „Uram atyám, én életemnek Istene, ne hagyj engem álnokságnak gondolatában, az
én szemeimnek ne adj kevélységet és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem Uram. Vedd el tőlem a testnek
kívánságait és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem Uram.”
Szent István király útja, az evangélium útja, trónutódok hosszú sora tisztelte törvényként a nagy király tanítását.
Sziklaszilárd evangéliumi alapokon nyugvó élete és életműve mindig is meghatározó lesz számunkra és a jövőnk
számára.
Horváth Péter
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