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2015. Szent István király ünnepe – XVI. évf. 3. szám (60)
A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

Folyókat fakasztok a kopasz dombokon,
és forrásokat a völgyek ölén.
A pusztaságot tóvá változtatom,
vizek forrásaivá a kiaszott földeket.
(Izajás próféta könyvéből 41,18)
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Szent Lőrinc
Augusztus 10-én ünnepeljük a Rómában Szent Péter
és Szent Pál után leginkább tisztelt szentet. Szixtusz
pápa diakónusa volt, a szegényekről való gondoskodás
volt fő feladata. 258. augusztus10-én szenvedett
vértanúságot. Sírja felett bazilika áll, egyike Róma hét
főtemplomának.
Kérjük, közbenjárásával esdje ki nekünk a mások
iránti segítőkészséget!
Czifra Lászlóné
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Szabó Lőrinc:

Egy pohár víz
Hogy a napfény ráesett,
szinte szívdobogva nézem
ezüstszikrás börtönében
az ezüsthideg vizet.
Víz, még sohse láttalak;
és lelkem sok szennye-bűne
boldogan megszégyenülve
érzi, milyen tiszta vagy.
Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű!
Tündértestű meztelenség,
voltam én is, és leszek még,
mint te, olyan egyszerű?
Jöjjetek, igaz imák:
jó vizek, öntözzetek meg,
és kit oly rosszul szeretlek,
válts meg, égi tisztaság!

2

Évközi 18. vasárnap
Havas Boldogasszony
Urunk színeváltozása
Évközi 19. vasárnap
Nagyboldogasszony
Évközi 20. vasárnap
Szent István király ünnepe
Évközi 21. vasárnap
Szent Bertalan apostol
Évközi 22. vasárnap
Évközi 23. vasárnap
Kisboldogasszony
Szűz Mária szent neve
Évközi 24. vasárnap
Szent Kereszt felmagasztalása
Évközi 25. vasárnap
Szent Máté apostol
Évközi 26. vasárnap
Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok
Évközi 27. vasárnap
Rózsafüzér Királynéja
Magyarok Nagyasszonya
Évközi 28. vasárnap
Évközi 29. vasárnap
Nemzeti ünnep
Évközi 30. vasárnap

2015. Szent István király

Krisztus fénye

SZENTEK KRÓNIKÁJA

Szent András és Szent Benedek
Emléknapjuk: július 17.
András és Benedek Lengyelországból jöttek hazánkba Szent István királyunk idején. A két szerzetes Magyarországon a Szent István alapította
zoborhegyi bencés apátság tagja lett, a Vág mentén, Nyitra vára közelében. András, kinek eredeti neve Zoerardus (Szvorad, magyarosan: Szórád)
otthon remeteként élt, így folytatva addigi életét, az apát engedélyével
remeteségbe vonult a Trencsénnel átellenben emelkedő Szkalka barlangjába. András azért időnként megjelent Zoborhegyen, hogy részt vegyen a
közös ünnepi zsolozsmán és konventmisén. Szerzetestársai is megmeglátogatták őt szkalkai magányában. Különösen barátja és tanítványa,
Benedek volt gyakori vendége.
András élte a bencések istenes életét: imádkozottés dolgozott. Mindenben
szigorú mértéket tartott. Ételben és italban éppúgy (a negyven napos
nagyböjt alatt negyven dión élt), mint az alvásban, amit minden eszközzel
megrövidített. Pihenőhelye egy tölgy laposra faragott törzse volt. Hogy
éjjel is tudjon Istennel virrasztani, egy csupasz tönkön ült, amit hegyes
gallyakkal, náddal vett körül, ha teste lehanyatlana, azok megdöfjék. Fejére faabroncsot szerkesztett, ha nyaka megbicsaklana, az abroncsba építette hegyes kövek fölkaristolják. Testét durván
sanyargatta egy vasövvel, amit olyan szorosra húzott az oldalán,
Mécs László: A Fény felé
hogy ránőtt húsa és bőre.
Életében számos csoda történt. Egyszer egy zsiványt, aki verekedésA múltam. Sok szó kell, hogy jellemezzem:
be kerülve súlyosan megsérült, a társai a szent kunyhójához vitték.
sok volt a szín, sok volt a vágy körültem,
Mivel útközben meghalt, csak letették a házikónál. Itt azonban Andazt hittem, énem kibogozhatatlan,
rásnak köszönhetően rögtön visszatért a lelke, és élete végéig szolazt hittem, létünk végejárhatatlan,
gálta a szentet. Hasonló eset történt egy másik rossz emberrel, akit
apró kis földi fények bámultattak:
halálra ítélve fölakasztottak, s halottnak gondolva lógni is hagyták. Ő
csiszolt köröm, kacérkodó tekintet,
azonban nem halt meg, mert vallomása szerint egész végig András
azért csak mentem, bárha csigalépttel
tartotta fönn kezén, majd oldotta le a bitófáról.
a Fény felé, s a hegyek rám-mutattak:
Ez a szkalkai terület akkoriban még erdős volt, András gyakran váott vándorol egy ifjú földi ember.
gott itt fát – ez volt a munkája –, de a sok böjtölés miatt hiányzott
hozzá a testi ereje, s ezért nemegyszer elájult munkája közben. A
A jelenem. Kevés szó is kimondja.
kemény fizikai munka gyorsan felőrölte testi erejét, így hamar megMint érni kezdő körtéből fanyarság,
halt remetei magányában. Tisztelői barlangjában találták meg, ők éra földnehézkesség törvénye tűnik
tesítették a zoborhegyi bencéseket, akik a holttestét Nyitrára szállítestemből: egyre gyorsabb léptű lábam,
tották, s ott a Szent Emmerám tiszteletére épült székesegyházban tea szívem egyre-egyre jobban szárnyal,
mették el.
mint őszi tájról menekülő fecske,
Benedek követte mesterét és maga is a szkalkai magányba vonult.
a Fény felé, és minden egyszerűbb lett,
Három év elteltével azonban ő is meghalt, igaz, ő egy tragédia áldos a hegyek egymást kérdezik titokban:
zata lett. Rablók támadtak rá, kincseket keresve rejtekében. Mikor ráki ez? mi ez? hová megy oly sietve?
jöttek, hogy csalódtak számításukban, agyonütötték, holttestét lehurcolták a Vág partjára, és a sebes folyóba vetették. Hívei egy év után
Jövőm talán csak tiszta lendület lesz.
találtak rá. Egy sasra figyeltek föl, amely állandóan a folyó egy partMérföldes léptű férfit fogtok látni,
szegélyénél ült. Később kiderült, a sas őrizte a testet. Bár már jó ideki meztelen megáll a horizonton,
je halott volt, testét romlatlanul emelték ki a vízből, ahol aztán mokitárt karokkal, fényesség körülte,
nostort emeltek a két szent tiszteletére. Benedeket is Nyitrára szállía Fény átszúr a testén röntgenezve,
tották, és mestere, Szent András mellé temették. Szent László király
és nem lesz benne semmi földi szépség,
idején, 1083. július 17-én avatták őket szentté. A két remete koporsóa hegyek térdre hullnak mind előtte,
ja a keresztlevétel oltára mögötti kápolnában van. A kápolna ma is
míg fénybe foszlik, mint a nyári pára...
látogatott zarándokhely.
Goia Marianna Zsófia
Urunk és Istenünk, ki megörvendeztetsz minket Szent András remete és Szent Benedek vértanú ünnepével, kérünk, segíts,
hogy az örök boldogságban velük együtt dicsőíthessünk Téged!
Szent Zoerárd-András és Benedek a te hívásodat követve a remeteség magányát választották, hogy a csendben imádsággal és
munkával tökéletesebben szolgáljanak neked. Közbenjárásukra add segítségedet, hogy e világ változandóságai közepette is
készségesen meghalljuk szavadat, és mindenben követhessük szent akaratodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen.
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Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk
Elmélkedés Nagyboldogasszony ünnepére
Kedves Olvasók!
Augusztus közepén, Szent István király előtti napokban ünnepli a katolikus
keresztény egyház augusztus 15-én, szerte a világon a mennyekbe felvett
Boldogasszonyt, Máriát. Az ünnep elnevezése: Szűz Mária mennybevétele.
Mi magyarok így hívjuk: Nagyboldogasszony.
Mi ennek az ünnepnek az eredete? Mi az ünnep tartalma? Miért vitte fel Jézus Krisztus az édesanyját maga mellé
a mennybe? Miben példaképünk Mária? Mit jelent nekünk, magyaroknak, hogy Ő a mi Patrónánk?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ ebben az elmélkedésben.
I. Biztos tanításként, hittételként XII. Piusz pápa hirdette ki 1950-ben, Miserentissimus Deus kezdetű
enciklikájában, hogy Mária földi életének befejezése után testével-lelkével együtt felvétetett a mennybe, föltámadt Fia
dicsőségébe. A kihirdetés előtt előzetesen a pápa az Egyház minden püspökét megkérdezte. A válasz egyöntetű volt: ez a
hitétel kezdettől benne van az Egyház hitében, ezért alkalmasnak tartják ezt ünnepélyesen kihirdetni.
Csak néhány példát említünk ennek alátámasztására.
a/ A legrégebbi irat a 4. század végéről való: „Transitus Maria” kezdettel.
b/ Damaszkuszi Szent János (+749) igaz teológiai tanításként ír róla.
c/ A 7. századból van arról írásosos dokumentum, hogy a szentmisén már megünnepelték Mária mennybevételét.
d/ Szent Gellért Magyarországra érkezve a székesfehérvári székesegyházban Szent István király és felesége jelenlétében
Nagyboldogasszony ünnepén tartotta a szentmisét latin nyelven.
II. Mi, magyarok a Szűzanya mennybevételének ünnepét augusztus 15-én így nevezzük: Nagyboldogasszony ünnepe. Miért?
Ha ezt a szót elemezzük, nagyon fontos információkhoz jutunk.
A magyar nép történelméből tudjuk, hogy a Nagyasszony fontos személyiség volt. Általában a király vagy a fejedelem
feleségét nevezték nagyasszonynak. Fontos hivatást töltött be a fejedelem, illetve a király mellett. Ilyen tulajdonságokat
hordozott magában: ő a jóságos, az oltalmazó, a bölcs, tiszta, igaz ember, akire az alattvalók számíthattak, ha hozzá
fordultak, nem tagadta meg a segítséget. Majdnem akkora tisztelete volt, mint fejedelemnek vagy a királynak. A
magyarok ezt a szép, megtisztelő nevet adták ősi időktől a Szűzanyának, Jézus Krisztus édesanyjának.
A Boldogasszony elnevezés pedig Mária kiválóságát, minden bűntől mentes lelkét, tiszta, szent életét, a kegyelemben
való gazdagságát akarja kifejezni, valamint azt, hogy Ő hordozta méhében a Fiú Istent és szülte világra a Megváltót.
Végül a mennyei dicsőségben elfoglalt helyét jelenti ez a név. Érdekes jellemzője a magyar népnek, hogy az Úr Jézus
életéhez kapcsolódó Mária ünnepeket is ezzel a névvel illeti. Mint pl. Gyertyaszentelő Boldogasszony, Gyümölcsoltó
Boldogasszony, Sarlós Boldogasszony, Karmelhegyi Boldogasszony stb.… A legnagyobb Mária ünnepet pedig így hívja:
Nagyboldogasszony.
III. A mennybevétel a Boldogságos Szűz Mária életének a beteljesedése, életének csúcsa. Miért?
Ha átgondoljuk Szűz Mária életét, amelynek eseményei a Megváltóhoz, Jézus Krisztushoz kapcsolódnak, sok mindent
megtudhatunk arról, milyen kiválasztott leánya volt Mária a Mennyei Atyának.
1. Az angyali üdvözlet rávilágít Mária lelkére, amelyet Istentől kapott: Az angyal ezzel köszönti: „Üdvözlégy,
kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között.” A kegyelem Isten természetfeletti ajándéka,
Mária ennek a tejességét kapta (ünnepe március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony) .
2. Ennek előzménye Mária Szeplőtelen Fogantatása, amely azt jelenti, hogy Mária létének első pillanatától mentes volt
az áteredő bűntől. Ennek kihirdetése után négy évvel, Lourdes-ban Mária számtalan csodával igazolta ezt a dogmát
(ünnepe december 8. – Szeplőtelen Fogantatás ünnepe).
3. Az angyali üdvözlet után Mária útra kel, és rokonához, Erzsébethez siet. Erzsébet így köszönti: „Áldottabb vagy te
minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehet, hogy Uramnak anyja jön hozzám, boldog vagy,
mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” (ünnepe július 2. – Sarlós Boldogasszony).
4. A Megváltó Jézus templomi bemutatásakor az idős Simeon így jövendöl Jézusról és Mária sorsáról: „Sokak
romlására és feltámadására lesz ő Izraelnek, jel, amelynek ellene szegülnek s a te lelkedet is tőr járja át.” (ünnepe február
2. – Gyertyaszentelő Boldogasszony).
Összegezve: Mária tisztaságos anya, akit szent Fia megváltói érdeméből előre megoltalmazott az eredeti bűntől. Így nem
volt meg benne a rosszra való hajlam. Mária kegyelemmel teljes, minden lelki ajándékot megkapott, amit csak kaphat egy
ember. Ő hordozta méhében a második isteni személyt, a Fiú Istent, aki megváltásunkra jött e világba. Alázatosságával és
engedelmességével példaképe lett minden kereszténynek. Fiával osztozott a szenvedésekben is, egészen a kereszthalálig.
Nem használta a maga javára kiválasztottságát, hanem minden erejével szolgálta a megváltás művét, Fia mellett.
Igazi édesanya volt. Felnevelte az Üdvözítőt, de ha kellett, háttérbe is tudott húzódni és csendben imádkozott, így kísérte
figyelemmel Fia működését.
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IV. Mit tanulhatunk meg Máriától?
Először is Isten iránti szeretetét. Mélységes hitét, bizalmát Isten gondviselésében, valamint a másokat szolgáló alázatos
szeretetet.
Talán ezt érezte meg a 60-as évek egyik szépségkirálynője a finn leány, Armi Kusela, amikor a Miss Univers cím
elnyerésével adódó sokféle érvényesülési lehetőség közül az egyszerű családanyai hivatást választotta. Legfőbb vágya
volt, hogy hét gyermekéből legalább egy pappá, egy pedig apácává legyen. Vallotta: „Az igazi szépség nem az, amit a földi
tekintetek zsűrije állapít meg, hanem amibe a szeretetteljes szív öltözteti az embert!”
Az édesanyai szolgáló lelkületről olvastam egy nagyon megható és igaz imát:
„Uram! Nekem nincs erőm, hogy éjszaka virrasszak tetszésedre, a virradat pedig már elmélkedésben találjon. Tégy hát
szentté, miközben az ételt készítem, és a tányérokat mosogatom a konyhában.
Felajánlhatom-e meghódított lelkek helyett azt a fáradságot, mely erőt vesz rajtam az odaégett főzelék és a kifutott tej
láttán? Fogadd el durva kezemet, hiszen enyéimért és érted durvult el. Mosogatórongyom lehetne-e előtted hegedűvonó,
amely égi harmóniákat csalogat elő egy serpenyőből?
Kezeim ugyan Márta-kezek, de a kedélyem Máriáé. És ha cipőt tisztítok, lássam meg abban a Te saruidat. Miközben
padlót sikálok, gondoljak arra, hogyan vándorolt a Te lábad göröngyös utakon.
Uram, fogadd el ezt az elmélkedést: többre nincs időm. Mire a vacsoraedényt elöblögetem, vége az imádság órájának,
kifáradok. Reggel még énekelt a szívem munka közben, estére azonban már jóval előttem nyugovóra tér. Add meg
fáradhatatlan szívedet, Uram, hogy az dolgozzék bennem a magamé helyett. Melegítsd be konyhámat szereteteddel és
világosítsd be békességeddel.”
Ha a nem látványos és látszólag jelentéktelen munkákat is következetes buzgósággal végezzük, ha tudunk egy ügyért
akkor is imádkozni, ha évekig nem látjuk a megvalósulását, akkor már hasonlók leszünk a Szűzanyához és kedvesek
leszünk a Mennyei Atyának.
V. Szűz Mária nagy tisztelete a magyar nép életében visszanyúlik egészen Szent István királyunkig. Olyan
sok imádság, ének nem született a magyar nép lelkéből talán még az Úr Jézushoz szólóan sem, mint Máriához. Hatalmas
gyűjtemények tanúskodnak erről. De ez a Szűzanyához való ragaszkodás
egyáltalán nem veszi el az Úr Jézus Krisztus egyetlen megváltói szerepét,
jelentőségét. Régi keresztény megfogalmazás „Mária által Jézushoz”.
A családban is az édesapa fontosságát nem kisebbíti az édesanya
iránti szeretet, ragaszkodás. Klasszikus példa erre a kánai
menyegzőn elhangzott mondata Máriának, aki így szólt a
szolgákhoz, amikor elfogyott a bor: „Tegyétek azt, amit a Fiam
mond!”
Mi, magyarok Máriát Magyarok Nagyasszonyának, mennyei
Patrónánknak is hívjuk. Nemzetünk ezer éves történetében sok
viharon mentünk át, és ilyenkor Mária volt a legfőbb oltalmunk,
hozzá fohászkodtak, királyainktól, népünk vezetőitől a legkisebb
emberekig. Sok írásos nyoma van ennek, de a nép ajkán ma is
elhangzó imák, énekek is erről tanúskodnak.
Befejezés
Fiatal pap koromban írtam egy gondolatsort Nagyboldogasszony
ünnepére, ezt osztom meg végül veletek.
Bár nem születtünk bűn nélkül,
de megkeresztelkedtünk Krisztusban.
Bár nem tudunk bűntelenül élni,
de a szentgyónásban megtisztulunk lelkünkben.
Bár nem vagyunk olyan közel Jézushoz, mint Mária,
de magunkhoz vesszük a szentáldozásban.
Bár nem álltunk ott a kereszt alatt, mint Mária,
De segítünk hordozni embertársaink terhét.
Reményünk pedig az, hogy a dicsőségben együtt leszünk
az Úrral és Máriával, a Nagyboldogasszonnyal.
Kedves Olvasók!
Nekem személy szerint kisgyermekkorom óta fontos volt a Szűzanyával való kapcsolatom. A Rózsafüzéren, a Máriaénekeken vagy szép Mária-imádságokon keresztül kötődtem Máriához. Az Ő tisztelete, a segítségében való reménység
mindig meghatározó élmény volt számomra. Gondolom, többen is így éreznek, mint én. A Boldogságos Szűz Mária
mennybevételének ünnepén nem egy virágcsokorral köszöntöm Őt mennyei születésnapján, hanem ezekkel az elmélkedő
szavaimmal. Legyen továbbra is oltalmazóm, mennyei Édesanyám, akit köszönthetek imáimmal, énekeimmel és akire
mindig számíthatok, ha bajban vagyok.

Szeretettel: András atya
Kép: Ludwig von Löfftz: Mária mennybevétele, Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
Krisztus hívei: Hierarchia, laikusok, megszentelt élet 1. rész
„Krisztushívők azok, akik – mivel a keresztségben Krisztus testének tagjaivá lettek – Isten
népét alkotják, és minthogy így a maguk módján részesévé váltak Krisztus papi, prófétai és
királyi feladatának, állapotuknak megfelelően annak a küldetésnek a gyakorlására kaptak hivatást, amelynek a világban való teljesítését Isten az Egyházra bízta.” (CIC 204. kánon 1; vö.
LG 31)
„Krisztusban való újjászületésük folytán az összes Krisztus-hívő között méltóságuk és cselekvésük tekintetében valódi egyenlőség uralkodik, így mindnyájan együttműködnek Krisztus
testének építésére, ki-ki a maga állapotának és feladatának megfelelően.” (CIC 208. kánon;
vö. LG 32)
A különbségek melyeket maga az Úr akart tenni Testének tagjai között, annak egységét és küldetését szolgálják. Mert „a
szolgálatok különbözők az Egyházban, de egy a küldetés, Krisztus az apostolokra és utódaira ruházta rá azt a tisztséget,
hogy az Ő nevében és az Ő hatalmával tanítsanak, megszenteljenek és kormányozzanak. A világiak pedig – részesei lévén
Krisztus papi, prófétai és királyi tisztségének – az Isten egész népének küldetésén belül, az Egyházban és a világban töltik
be a maguk szerepét. (AA 2)
„Végül, vannak (…) olyan Krisztus-hívők, akik az evangéliumi tanácsokra tett és az Egyház által elismert és szavatolt fogadalommal vagy más szent kötelékkel és rájuk jellemző sajátos módon Istennek szentelődnek, és az Egyház üdvözítő
küldetésének teljesítésére sajátosan rendelkezésre állnak, ezek állapota – noha nem tartozik az Egyház hierarchikus szerkezetéhez – összefügg annak életével és szent jellegével.” (CIC 207. kánon 2.)

I. Az Egyház hierarchikus felépítése
Mi az egyházi szolgálat célja?
Maga Krisztus a szolgálat forrása az Egyházban. Ő alapította, tekintélyt és küldetést adott neki, valamint megszabta
irányelveit és célját:
Az Úr Krisztus az Isten népének lelkipásztori gondozására
és szüntelen gyarapítására Egyházában különféle tisztségeket alapított, amelyek az egész test javát célozzák. A szent
hatalommal felruházott tisztségviselők tehát testvéreik
szolgálatában állnak, hogy (…) mindenki elérje az üdvösséget, aki Isten népéhez tartozik. (LG 18)
„Hogy higgyenek abban, akiről nem hallottak? S hogyan
halljanak hírnök nélkül? S hogyan hirdessen az, akit nem
küldtek?” (Róm 10,14-15) Senki egyén, sem közösség nem
hirdetheti önmagának az evangéliumot. „A hit hallásból
ered.” (Róm 10,17)
Senki sem adhat önmagának felhatalmazást és küldetést az
Evangélium hirdetésére. Az Úr küldötte nem saját tekintélyének erejével, nem mint a közösség egy tagja, hanem
Krisztus nevében szól a közösséghez. Senki nem adhatja
önmagának a kegyelmet, kell, hogy mástól kapja, mint
ajándékot. Ez feltételezi, hogy vannak kiszolgáltatói a kegyelemnek, akiket Krisztus felhatalmaz és e feladatra képessé tesz. Tőle kapják a küldetést és a képességet (a „szent
hatalmat”), hogy in persona Christi Capitis (Krisztusnak a
Főnek személyében) cselekedjenek. Ezt a szolgálatot,
amelyben Krisztus küldöttei azt teszik, és azt adják Isten
ajándéka által, amit képtelenek tenni és adni önmaguktól,
az Egyház hagyománya „szentségnek” nevezi. Az Egyháznak e szolgálatát külön szentség adja meg.
Az egyházi szolgálat szentségi természetéhez belsőleg kapcsolódik annak szolgálat jellege. Ugyanis, teljesen Krisztustól függve, aki küldetést és tekintélyt ad, a szolgálattevők valóban „Krisztus szolgái” (Róm 1,1), Krisztus képmására. Ő szabadon vette magára értünk a „szolga alakját”.
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(Fil 2,7) Mivel a szó és a kegyelem, aminek szolgái, nem az
övék, hanem Krisztusé, aki azokat rájuk bízta a többiekért,
ezért ők szabadon mindenki szolgáivá lesznek. (vö. 1Kor
9,19)
Ugyanígy, az egyházi szolgálat szentségi természetéből fakad annak kollegiális jellege. Ugyanis szolgálata kezdetétől
az Úr Jézus megalapította a tizenkettő csoportját, akiket „az
új Izrael csírájává és egyben a szent hierarchia kezdetévé”
tett. (AG 5) Akiket együtt választott ki, együtt is küldte, és
testvéri egységük az összes hívő testvéri közösségét szolgálja; visszfénye és tanúságtétele az isteni személyek közösségének. (vö. Jn 17,21-23) Ezért minden püspök a püspöki kollégium kebelében gyakorolja szolgálatát közösségben Róma püspökével, Péter utódával és a kollégium fejével; a papok pedig az egyházmegye papi testületének kebelén belül gyakorolják szolgálatukat püspökük vezetése alatt.
Végül az egyházi szolgálat szentségi természetéből fakad
annak személyes jellege is. Ha Krisztus szolgái közösségben cselekszenek is, mindig személyes módon cselekednek.
Mindegyiket személyesen hívja: „Te kövess engem” (Jn
21,22; vö. Mt 4, 19, 21; Jn 1,43), hogy a közös küldetésben
a szolga személyes tanú legyen, személyesen hordozza a felelősséget őelőtte, aki a küldetést adja, „személyében” cselekedve és személyekért: „Én téged megkeresztellek…”;
„és én feloldozlak téged bűneidtől…”.
A szentségi szolgálat az Egyházban tehát egyszerre kollegiális és személyes szolgálat, amelyet Krisztus nevében gyakorolnak. Ez igazolódik a püspöki kollégium és annak feje,
Szent Péter utóda közötti kapcsolatokban, valamint a püspök saját részegyházáért vállalt pasztorális felelőssége és a
püspöki kollégiumnak az egyetemes Egyházért érzett,
együttes gondoskodása közötti viszonyban.

2015. Szent István király

Krisztus fénye

A püspöki kollégium és feje, a pápa
Krisztus megalapítva a tizenkettő csoportját, „ezeket az
apostolokat testületként, vagyis állandó együttes módjára
szervezte meg, és élére az apostolok közül kiválasztott Pétert helyezte.” (LG 19) „Amint az Úr rendelkezése alapján
Szent Péter és a többi apostol egyetlen apostoli kollégiumot
alkot, úgy kapcsolódnak egymáshoz a római püspök, Szent
Péter utóda, és az apostolok utódai.” (LG 22)
Az Úr egyedül Simont tette Egyháza kősziklájává, akinek a
Péter nevet adta. Neki adta át a kulcsokat (vö. Mt 16,1819); őt rendelte az egész nyáj pásztorául. (vö. Jn 21,15-17)
„Bizonyos azonban, hogy a Péternek adott oldó, kötő hatalom van adva a fejével egyesült apostolkollégiumnak is.”
(LG 22) Péter és a többi apostol e pasztorális megbízása
hozzátartozik az Egyház alapjához. Ez folytatódik a püspökök által, a pápa primátusa alatt.
A pápa Róma püspöke és Szent Péter utóda „örök és látható őselve és alapja az egységnek mind a püspökök, mind a
hívők sokaságában.” (LG 23) „A római pápának ugyanis
tisztsége folytán: – Ő Krisztus helyettese és az egész Egyház pásztora – teljes, legfelsőbb és egyetemes hatalma van
az Egyházon, és ezt mindig szabadon gyakorolhatja.” (LG
22; vö. CIC 336. kánon)
„A kollégiumnak, vagyis a püspökök testületének csupán
akkor van meg a maga sajátos tekintélye, ha hozzáértik a
római pápát, a főt.” Mint olyan, ez a kollégium is „hordozója az egész Egyházra kiterjedő legfőbb és teljes hatalomnak; de ezt a hatalmat csak a római püspök beleegyezésével gyakorolhatja.” (LG 22)

Az egyetemes zsinaton a püspökök testülete ünnepélyes
módon gyakorolja az egész Egyházra szóló hatalmat.”
(CIC 337. kánon) Sohasem lehetséges olyan egyetemes
zsinat, amelyet Péter utóda nem erősít meg, vagy legalább
el nem fogad.” (LG 22)
„Az egyes püspök a saját részegyházában ilyen látható őselve és alapja az egységnek.” (LG 23) Mint olyanok, ők
„az Isten népének rájuk bízott részlegét kormányozzák”
(LG 23) a papok és diakónusok segítségével. Mint a püspöki kollégium tagjai, mindannyian részesei az összes egyház iránti gondoskodásnak (vö. CD 3), elsősorban úgy,
hogy „jól kormányozzák saját egyházukat, mint az egyetemes Egyház egy részét”., hozzájárulván ezzel „a teljes
Misztikus Test javához, amely egyben a részegyházak teste
is.” (LG 23) Ez a gondoskodás különösen kiterjed a szegényekre (vö. Gal 2,10), a hitért üldözést szenvedőkre, valamint a misszionáriusokra, akik a föld minden részén működnek.
A szomszédos és azonos kultúrájú részegyházak egyházi
tartományokat alkotnak, vagy még nagyobb egységeket,
melyeket patriarkátusoknak vagy régióknak nevezünk. (vö.
CA 34). Ezeknek az egységeknek püspökei összeülhetnek
szinódusokra vagy provinciális zsinatokra. „Napjainkban a
püspöki karok hasonló módon sokféle és hatékony segítséggel járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a kollegialitás szelleme kézzelfogható módon megnyilatkozzék.” (LG 23)

A tanítás feladata
A püspököknek munkatársaikkal, a papokkal együtt „első
teendője, hogy Isten evangéliumát mindenkinek hirdessék”
(PO 4) Az Úr parancsa szerint (vö. Mk 16,15) „Ők ugyanis
a hit hírnökei új tanítványokat vezetnek el Krisztushoz, Ők
a hivatalos, azaz Krisztus tekintélyével felruházott tanítói”
az apostoli hitnek. (LG 25)
Krisztus, hogy megőrizze az Egyházat az apostolok által átadott hit tisztaságában, ő, aki az igazság, meg akarta adni
Egyházának a saját tévedhetetlenségében való részesedést.
A „természetfölötti hitérzék” révén Isten népe „elveszíthetetlenül birtokolja a hitet” az Egyház élő Tanítóhivatalának
vezetésével. (vö. LG 12.; DV 10)
A Tanítóhivatal küldetése kapcsolódik az Isten által, Krisztusban az Ő népével megújított szövetség végleges jellegéhez, védeni kell az elhajlásoktól és mulasztásoktól, és biztosítani az objektív lehetőségét annak, hogy tévedés nélkül
megvallja a hiteles hitet. A Tanítóhivatal pasztorális megbízatása arra irányul, hogy őrködjön azon, az Isten népe
megmaradjon az igazságban, amely megszabadít. Azért,
hogy a Tanítóhivatal teljesítse ezt a szolgálatot, Krisztus a
pásztorokat ellátta a tévedhetetlenség karizmájával hit és
erkölcs dolgában. E karizma gyakorlása több módon is történhet:
„Ez a csalatkozhatatlanság megvan a római pápában, a
püspöki kollégium fejében tisztsége folytán, valahányszor

végérvényesen meghatároz egy hittani vagy erkölcstani
igazságot, mint az összes keresztények legfőbb pásztora és
tanítója, aki megerősíti testvéreit a hitben (…). Az Egyháznak ígért csalatkozhatatlanság megvan a püspökök testületében is, amikor Péter utódjával együtt gyakorolja legfőbb
tanítói tisztét”, főleg egy egyetemes zsinaton. (LG 25; vö.
I. vatikáni zsinat; DS 3074) Amikor a legfőbb Tanítóhivatal által az Egyház előterjeszt valamit, „hogy higgyük Isten
kinyilatkoztatásaként” (DV 10) és mint Krisztus tanítását,
„hívő engedelmességgel kell ragaszkodni döntéseihez.”
(LG 25) Ez a tévedhetetlenség olyan messze terjed ki, mint
az isteni kinyilatkoztatás letéteménye. (vö. LG 25)
Az isteni támogatást megkapják még az apostolok utódai is,
amikor Péter utódával közösségben tanítanak – s különösen
Róma püspöke, az Egyetemes Egyház Pásztora –, amikor
anélkül, hogy tévedhetetlen definíciót adnának, vagy „végleges módon” nyilatkoznának, a Tanítóhivatal rendes gyakorlásával előterjesztenek egy tanítást, ami hit és erkölcs
dolgában a kinyilatkoztatás jobb megértéséhez vezet. Ehhez a rendes tanítóhivatali döntéshez a híveknek „vallásos,
odaadó lelkülettel kell ragaszkodniok” (LG 25), ami ha különbözik is a hit végleges beleegyezésétől, azt mégis megerősíti.

A megszentelés feladata
A püspök feladata az is, hogy „kiossza a legfőbb papság
kegyelmét” (LG 26), különösen az Eucharisztiában, amit
önmaga ajánl föl, vagy amelynek fölajánlásáról gondosko-

dik munkatársai, a papok által. Ugyanis az Eucharisztia a
részegyház életének a szíve. A püspökök és papok megszentelik az Egyházat imájukkal és munkájukkal, az ige és

7

Krisztus fénye

2015. Szent István király

szentségek szolgálatával. Megszentelik azt példájukkal
nem zsarnokoskodva a választottak fölött, hanem mint a

nyájnak példaképei (1Pt 5,3). És így a rájuk bízott nyájjal
együtt eljutnak az örök életre.” (LG 26)

A kormányzás feladata
„A püspökök Krisztus helyetteseiként és követeiként kormányozzák a rájuk bízott részegyházakat, mégpedig nemcsak tanáccsal, meggyőződéssel és jó példával, hanem tekintéllyel és szent hatalommal is” (LG 27), amit azonban
építésre kell gyakorolniok a szolgálat szellemében, Mesterüket követve. (vö. Lk 22,26-27)
„Ez a hatalom, amelyet személyesen gyakorolnak Krisztus
nevében, saját rendes és közvetlen hatalmuk, jóllehet gyakorlását végső fokon az Egyház legfőbb tekintélye irányítja.” (LG 27) Nem lehet azonban úgy tekinteni a püspököket, mint a pápa vikárusait, akinek rendes és közvetlen hatalma az egész Egyház fölött nem semmisíti meg, ellenkezőleg megerősíti és védi az övékét. Ezt a hatalmat az egész

Egyházzal közösségben kell gyakorolni, a pápa vezetése
alatt.
A jó Pásztor a püspök pasztorális feladatának modellje és
„formája.” Gyengeségeinek tudatában a püspök „megértő
tud lenni a tudatlanok és tévelygők iránt. Készségesen
hallgassa meg alattvalóit, igazi fiaiként szeresse őket.
A híveknek pedig ragaszkodniok kell püspökükhöz, ahogyan az Egyház ragaszkodik Jézus Krisztushoz, Jézus
Krisztus pedig az Atyához.” (LG 27)

Dán Károlyné

*****
A Szentlélek csodái
15. rész
A Szentlélek működése sokféle. Sok adományát ismerjük a
Léleknek, amelyekről Szent Pál apostol írt. A János evangéliumban mondja Jézus: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám
és igyék! Aki hisz bennem, annak szívéből – az Írás szava
szerint – élő víz forrásai fakadnak. Ezt a Lélekről mondta,
amelyben a benne hívőknek kellett részesülniük.” (Jn
7,37-39)
A későbbi századokban, tehát a középkor körül,
amikor az állam és az Egyház szorosan kapcsolódott egymáshoz, amikor a nyugat kultúráját a kereszténység formálta, már nem beszéltek olyan
sokat a Lélek adományairól. Az adományokat
egyszerűen beépítették az állam és az Egyház életformájába. Egyszerűen keresztényként éltek. Példa
erre Szent István király élete. Első szent királyunk papként
és királyként működött, akire magasztos vallásnevelő és
hitvédelmező feladat hárult egyszerre. Az ehhez szükséges
kegyelmet pedig a királyi beavatáson keresztül a teremtő
Istentől kapta meg. Szent István hűségének köszönhetjük
ezer éves fennmaradásunkat, és annak, hogy Isten akaratát
teljesítve éltünk ezer esztendőn keresztül azon a helyen,
ahová Isten állított bennünket.
Ma másként van. A keresztény nyugat búcsút vett tőlünk.
Korfordulón élünk. Az elmúlt kultúra egyre inkább összeomlik. Szüntelenül változásokkal kell számolnunk. Minden

mozgásban van. Egy ilyen helyzetben nem elegendő arra
hivatkozni, amit tanultunk. Ami tegnap igen volt, ma már
nem elfogadott, vagy egyszerűen rossz lehet. Csak egy példát említve: egy szorosan összetartó keresztény értékrendben az volt a jó keresztény, aki alkalmazkodott, aki engedelmes, hűséges volt, hűségesen tette kötelességét.
De ha ma egy keresztény visszahúzódik és a megszégyenítéstől való félelem miatt hallgat, akkor a kereszténységéből elveszít valami nagyon fontosat. Egy fa,
amely nincs élő cserekapcsolatban a környezetével,
meghal. És ha ez a cserekapcsolat gyenge, akkor elelsatnyul a fa. Így van ez a keresztényeknél is. Ha
valaki nem tud beszélni arról, ami benne van, egy idő
után nem is hisz igazából abban, amit magában hordoz.
Félünk az emberektől. Alkalmazkodunk hozzájuk. Bizony,
magunkkal vagyunk elfoglalva. Egyszerűen félünk képviselni az értékeinket. Kérjük a Szentlelket, hogy a félelmet
és a bátortalanságot le tudjuk győzni, mert dialógust kell
folytatni, ugyanis a kereszténységnek óriási értéke van:
olyan kapaszkodókat képes nyújtani, amelyre nagy szüksége van az embereknek; talán nagyobb szüksége, mint a kenyérre. Megoszthatjuk másokkal azt, hogy a kereszténység
tisztán láttatja a világot. Nem engedhetjük át a világot
azoknak, akik az Isten nélkül gondolják megoldani a problémákat. Az ember ügye az Isten ügye.

Jöjj, Szentlélek, tölts el erőddel, hogy az igazságot hirdessem és tegyem akkor is, ha ettől vissza akarna tartani az, hogy
nem bánthatom meg azokat, akiket szeretek. Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és
szeretete az igazság meghallására!
Egy olyan környezetben, mely, mint manapság, nem keresztény többé, amelyben a házasságról, a családról vallott
keresztény felfogás egy a sok közül, amelyben a keresztény
hivatástudat egy a sok közül, szükség van olyan keresztényre, aki mindig új és helyes döntéseket képes hozni, akit
betölt a Szentlélek, aki szabad és önálló, akinek megvan a
képessége, hogy érvényesüljön környezetével szemben, aki
tud szeretni ott is, ahol nem értik meg. Pater Josef Kentenich szerint „a jövő kereszténye olyan ember, akit betölt
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és vezet a Szentlélek, vagy nem keresztény többé. Az eredeti bűnnel terhelt, meghasonlott és meghasadt természetünk nem hagyja magát emberi módon gyógyítani, ezt a
Léleknek magának kell megtennie. És amikor a Lélek ránk
száll, akkor egyszer csak jól érezzük magunkat Istennél.
Érezzük az Ő fényét és erejét. Ahol a Lélek megjelenik, ott
a másik két személy is jelen van.” (Ezeket a sorokat 1942.
január 20. után írta Kentenich atya egy börtönből kijutatott
levelében.) Csak a Lélek által ismerjük meg, hogy milyen
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az Isten. A Szentlélek megtanít minket arra, hogy Jézus
példáját kövessük Mennyei Atyánkkal való kapcsolatunkban. Ez nagyon fontos. Nem véletlenül nyilatkoztatta ki Jé-

Krisztus fénye
zus, hogy Isten három személy, az Atya, a Fiú, és a Szentlélek szeretetközösségében él.

Isten azt akarja, hogy kérjük az áldását. Te is szeretnéd, ha Isten megáldana? Akarod az áldását?
A kérdés: akarok-e együttműködni Isten Lelkével, Aki egészen különleges dolgokra is meghívhat, úgy, mint Szent
Istvánt, de ugyanúgy hétköznapi életre is, mint minket,
mindannyiunkat. Mi a mi feleletünk? Az, hogy fölvesszük
keresztünket, vagyis vállaljuk felelősségünket, hogy mindenben az Atya akaratát keressük és tegyük? Valóban ez
volt Krisztus földi életének, halálának és feltámadásának
lényege. Minden az Atya iránti engedelmességből történt
(Zsid 10,5-8; Lk 2,49; Mt 26,42; Jn 5,30 stb.). Krisztus is
ezt mondja minden kereszténynek: „Nem jut be mindenki a
mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram!
Csak az, aki teljesíti Menyei Atyám akaratát!” (Mt 7,21)
Egész életünknek ezért az Atya akaratára kell összpontosulnia.
Ez az akarat világosan és nyilvánvalóan kifejeződik abban
a törvényben, amelyet Isten adott nekünk – ennek foglalata
a Tízparancsolat, legtökéletesebb kivonata pedig az egyetlen nagy parancs, hogy szeressük Istent teljes szívünkből,
és szeressük felebarátunkat, mint önmagunkat. De most,
amikor Krisztus már föláldozta életét, és feltámadt halottaiból, hogy Lelkével birtokba vegyen bennünket, maga a
bennünk lakó Lélek kell, hogy törvényünk legyen. Ez a
belső törvény, az „Új Törvény”, amely tisztán a szeretet
törvénye, a „fiúság” szóban foglalható össze. „Akiket Isten
Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kap-

tátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: „Abbá,
Atya!” (Róm 8,14-15) A Szentlélek nem törli el az „Ó
Törvényt”, a külső parancsot, hanem belsővé teszi számunkra ezt a törvényt, úgyhogy Isten akaratát már nem félelemből teljesítjük, hanem önkéntes szeretetből. A Szentlélek ezért nem a törvény előírásaival ellentétes cselekedetekre tanít, éppen ellenkezőleg: a törvény legteljesebb megtartására vezet rá, valamennyi kötelességünk szerető teljesítésére a családban, munkában, választott életmódunkban,
társadalmi kapcsolatainkban, állampolgári életünkben, imáinkban és lelkünk mélyén Istennel folytatott bensőséges
társalgásunkban.
A Szentlélek nemcsak arra tanít, hogy tevékenyen teljesítsük Isten akaratát úgy, amint parancsaiban megnyilvánul,
hanem arra is, hogy szeretettel elfogadjuk ezt az akaratot az
ellenőrzésünk határain túleső, gondviselésszerű eseményekben. Egyszóval: az egész keresztény életnek az a lényege, hogy szerető hittel keressük Isten akaratát, és hűséges szeretettel teljesítjük ezt az áldott akaratot. A tökéletesség tehát hűség és szeretet kérdése – amint Szent István király tette – mindenekelőtt hűség a kötelességhez, azután
pedig szeretet Isten akarata iránt annak minden megnyilvánulásában.

A szeretet fogalma azt jelenti, hogy többre becsülök valamit, és ez az előnyben részesítés áldozatot kíván.
Isten akaratának elsőbbsége gyakorlatilag azt jelenti, hogy
félretesszük és feláldozzuk saját akaratunkat. Minél inkább
lemond a keresztény a maga akaratáról, hogy szerető alárendeltségben és gondtalan odaadással Isten akaratát cselekedje, annál inkább egyesül Krisztussal az istenfiúság Lelkében, annál igazabban bizonyul a Mennyei Atya
fiá/lányá/nak, és annál közelebb jut a keresztény tökéletességhez, mert minden egyes keresztény az életszentségre és
a Krisztussal való közösségre hivatott, Isten parancsainak
megtartása által. Ugyanakkor a Lélek megtanít minket arra
is, hogy a legkisebb gondunkat is rá merjük bízni az Atyára. Ne mi akarjuk a problémákat megoldani a világ durva
eszközeivel: erőszakkal, indulattal, pénzzel vagy hatalommal, hanem inkább a bizalom erejével és a Szentlélek bölcsességével. Kiválóan szemlélteti ezt Szent István király
koronafölajánlása az Istenanyának. Látszólag mindent elveszített: a trónörököst, a királyi birodalom egységét, de a
hitét nem. Nagyon az Istenben kell lenni ahhoz, hogy ilyen
belső békével tudjon az ember dönteni. Hogy megmenthesse népét, így lett a mi hazánk Regnum Marianum, Mária
Országa. Magyarország az egyetlen ország a világon,
amely a Szűzanya öröksége, Isten birtoka és tulajdona.

Az Atya a szó legmélyebb értelmében atyánk akar lenni.
Ez nemcsak azt jelenti, hogy gondot visel ránk, nemcsak
azt jelenti, hogy védelmezni akar minket a gonosztól és
minden támadástól, hanem az élet teljességét akarja nekünk
adni. A teljes életet, amelyet sokszor csak részleteiben birtokolunk. Egyre jobban és teljesebben akarja nekünk adni
az Ő isteni életét.
Mindannyian, akik megkeresztelkedtünk Krisztusban, és új
személyazonosságként „magunkra öltöttük Krisztust”, kötelesek vagyunk szentek lenni, amint Ő is szent. Kötelesek
vagyunk értékes életet élni, s cselekedeteinknek tanúságot
kellene tenniök a Vele való egyesülésünkről. Az Ő jelenlétének meg kellene nyilvánulnia bennünk és általunk. El
kell ismernünk – bár talán pirulva –, hogy hozzánk szólnak
Krisztus ünnepélyes szavai: „Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. S ha világot
gyújtanának, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik,
hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságtok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket
látva dicsőítsék Mennyei Atyátokat!” (Mt 5,14-16). A
Krisztusban való új életben lehetséges az átistenülés – a
Szentlélek által – és elérhető bárki számára. Az élet teljessége, az élet értelme: Isten.

Lehetséges-e egyáltalán ez? Valóban komolyan elvárják tőlünk, hogy szentek legyünk?
Ha Isten életszentségre hívott bennünket, és ha az életszentség elérése természetes erőnkön túlesik (ez pedig biztosan így van), akkor hát magának Istennek kell megadnia
nekünk a világosságot, az erőt és a bátorságot, hogy telje-

síthessük azt a feladatot, amit kíván tőlünk. Ő bizonyára
megadja nekünk a szükséges kegyelmet. Új életformát tanulunk, amely Isten kegyelmén alapszik és azon, mennyire
tudunk azonosulni a bűntelen Krisztussal, aki tökéletesen
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betöltötte a Törvényt. Ez az azonosulás természetesen nem
csak a saját akaraterőnkön múlik. Az Ő életét, Őt magát
kapjuk meg a Szentlélekben, Aki erőt ad ahhoz, hogy úgy
éljünk, ahogyan Jézus élt. Már nem próbáljuk igazolni,

hogy milyen jók vagyunk, Ő megigazulttá tesz. Ha nem leszünk szentek, akkor ez azért van, mert nem használtuk fel
ajándékát. Az Újszövetség kifejti: a Szentlélek a teljes életet közvetíti, az isteni életet, amelybe bekapcsolódhatunk.

Ne aggódj! Isten ott találkozik veled, ahol éppen vagy. Csak arra vár, hogy odafordulj Hozzá és kérd Őt.
A Szentlélek maga a kegyelem.
Minden megkeresztelt keresztségi ígéreténél fogva köteles
lemondani a bűnről és egészen, megalkuvás nélkül átadni
magát Krisztusnak, hogy betölthesse hivatását, megmenthesse lelkét, behatolhasson Isten misztériumába, és ott tökéletesen megtalálhassa önmagát „Krisztus világosságában”. Ez a keresztény identitástudat vagy önazonosság.
Szent Pál emlékeztet rá bennünket, hogy „nem vagyunk a
magunkéi”. Teljes egészében Krisztushoz tartozunk. Az Ő
Lelke birtokba vett bennünket a keresztségben. A Szentlélek templomai vagyunk. Gondolataink, cselekedeteink, vágyaink jog szerint az Övéi, mint a sajátunk. De csak küzde-

lem árán tudjuk biztosítani, hogy Isten mindig megkapja
tőlünk azt, amivel jog szerint tartozunk neki. Ha nem dolgozunk azon, hogy fölébe kerekedjünk természetes gyöngeségünkön, rendetlen és egoista természetünkön, akkor ez
az isteni tulajdon visszahúzódik bennünk – mert Isten szelíd – az Ő szeretetének megszentelő hatalma elől. Megront
az önzés, elvakít az oktalan vágy, megkeményít a gőg, s
bármikor belezuhanhat az erkölcsi nemlétezés szakadékába: a bűnbe. A bűn a lelki élet visszautasítása, az isteni
akarattal való egyesülésünkből fakadó belső rend és béke
elvetése.

Jöjj, Szentlélek, ha Te bennem vagy, tudom: Isten elfogad engem.
Az biztos, hogy a Szentlélek nyújt igazi távlatot. Az önmagunkba zárkózás, saját végességünk istenítése abszurd. Ha
ellenben, valaki megérzi azt a mámorító szabadságot, amit
a végtelen horizont jelent, már nem jár messze Isten országától. A Szentlélek segítségével eljuthatunk oda, amiről Jézus beszél: „ha valaki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, de ha valaki elveszíti Őérte, Jézusért, az megtalálja.” (Lk 9,24) Végtelen öröm, végtelen kiteljesedés – a
Szentlélek ebbe a valóságba vezet el minket már itt a földön.
A keresztény „módszer” tehát arra, hogy megtaláljuk Isten
akaratát: keressük ezt a szent és életadó akaratot a Krisztus
Misztikus Testének tényleges és lehetséges tagjai közötti
kölcsönös kapcsolatban. Isten akarata az, hogy mindenki
üdvözüljön. Következésképpen Isten akarja mindannyiunk
közreműködését Jézus Krisztussal és egymással, hogy
egymást üdvösségre és életszentségre segítsük. A hit megélése közösségben lehetséges. Mindannyian kötelesek vagyunk nemcsak saját javunkat, hanem mások javát is keresni. Az isteni Gondviselés, akár közvetve, akár közvetlenül, kapcsolatba hoz azokkal, akiknek életében az üdvösség eszközeként kell szerepelnünk. És a Szentlélek azt

akarja, hogy kapjunk azoktól, akiknek adunk, és adjunk
másoknak, akiktől kapunk. Így az egész keresztény élet
kölcsönös viszonyok hálózata egy test tagjai között, amelyet természetfölötti szeretet, azaz a Szentlélek működése
egyesít, mindnyájunkat eggyé téve Krisztusban. Isten akarata mindenekfölött az, hogy mindenki a tőle telhető legnagyobb szabadsággal működjék közre a szeretet Szentlelkével, az „egység kötelékével”. A Szentlélek adja az ajándékokat, a karizmákat, a különbözőségeket az Egyházban és
ő adja meg az egységet is.
Ez az egység élő és szerves. Az Egyház több, mint tagjait
külsőleg unifomizáló egyesület. Élő szervezet, amely a saját lényük mélyén jelen levő és tevékenykedő élet révén
egyesíti tagjait. Ez az élet a keresztény szeretet. S ez a Titokzatos Test számtalan tagjában szinte végtelenül változatos módon fejeződik ki. Isten akarata tehát az, hogy mindenki képességének, hivatásának és helyzetének megfelelően, minden testvére szolgálatára és üdvösségére szentelje
magát; különösen azokéra, akik legközelebb állnak hozzá a
szeretet rendjében. Így tudjuk megérteni, elfogadni és szolgálni a családi köteléket és a hazaszeretetet is.

A Szentlélek bennünk való jelenléte testiből szellemi lénnyé változtat át (Róm 8,10). A Lélek tüzet gyújtott a szívünkben,
erőt adott gyenge akaratunknak. Hatalmas lehetőséget adott az embernek azzal, hogy általa újjászülethet,
belsőleg megváltozhat. Ez a változás növekedést jelent és örömet. Jöjj, Szentlélek!
Ha átadod az életedet az Úrnak, akkor valami nagyon szép és új dolog kezdődik.
Jézus élni kezd benned és a Szentlélek átformálja a szívedet.
„Tökéletesnek lenni” tehát nem annyira azon múlik, hogy
hévvel és nagylelkűen keressük Istent, hanem inkább azon,
hogy hagyni: Isten találjon meg, szeressen és vegyen birtokba bennünket, az Ő bennünk működése tegyen nagylelkűvé, segítsen túlhaladni korlátainkon és legyűrni gyöngeségeinket. Ez jó, de van egy nagy akadály: magunk körül
keringünk. Ha nem visszük sérüléseinket Jézushoz, akkor

ezek megakadályozzák lelki növekedésünket. A föl nem
dolgozott traumák elveszik tőlünk önazonosságunkat. A Jó
Pásztor meg akarja menteni bárányait. Amelyik elcsatangol, utána megy, vállalja a nehéz utat és a fáradságot, mert
annyira szereti az elveszettet, hogy nem tud nyugodni,
amíg meg nem találja. Szeretné visszavezetni és boldoggá
tenni.

Mit érezhettek a bűnösök, amikor megtapasztalhatták Jézus csodálatos, elfogadó szeretetét?
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Milyen örömzuhatag járhatta át a szívüket, amikor felismerték, hogy szeretve vannak! Nem úgy leszünk szentek,
hogy erőszakkal győzzük le, vagy fojtjuk el, vagy eltitkoljuk gyöngeségeinket, hanem úgy, hogy engedjük: adja meg
nekünk az Úr az Ő Lelkének erejét és tisztaságát, a mi

gyarlóságunk és nyomorúságunk helyett. Igaz, hogy a keresztény életszentség Krisztus szentsége bennünk. Ez
azonban nem jelenti, hogy a Szentlélek majd véghezviszi
bennünk művét, miközben mi teljesen passzívak és tétlenek
maradunk.

Jöjj, Szentlélek, az én hitem fáradt és elnyűtt. Néha meglátom Istent életem eseményei mögött,
de nem jutok el a találkozásig. Nincs erőm, hogy Mennyei Atyám hívását igazán befogadjam. Jöjj, Szentlélek!
Olyan fontosnak tartom magam. Úgy gondolom, hogy a dolgok kizárólag rajtam múlnak, hogy nem számíthatok
életem Istenére. Járj át Lélek, hogy bízzak Mennyei Atyámban,mert túlértékelem az emberit és alulértékelem az istenit.
Jöjj el Szentlélek és járd át lelkem mélységeit, hogy a sötét és nehéz órákban is
Jézussal tudjam mondani: Atyám, legyen meg a Te akaratod!
Nem tudjuk újjáépíteni sem az Egyházat, sem a társadalmat. De meg tudjuk tenni a magunk részét azáltal, ha teljes
felelősséget vállalunk saját életünkért. Tudomásul kell
vennünk, hogy sérülékenyek vagyunk, könnyen megsebezhet a bűn, ezért teljesen Istenre kell hagyatkoznunk és el
kell mélyítenünk kapcsolatunkat az Úrral a mindennapi

imádság, a Szentírás olvasása és a szolgálat révén. A Lélekre van szükségünk, Aki megszabadít önmagunktól.
Mindnyájunknak szüksége van arra, hogy támogató, egészséges kapcsolatokban éljünk, ahol szabadon megvallhatjuk gyöngeségeinket és identitásunk megerősítést kap.

Isten nem hagy el bennünket, Ő hűséges!
„Bízom abban, hogy Aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus Jézus napjáig.” (Fil 1,6) Ez az új élet, amit a
Szentlélek munkál bennünk az, amit Jézus „örök élet”-nek nevez. Ez nem csupán egy élet, mely örökké tart, hanem „Isten
élete bennünk”. Ez az élet, mely legyőzhetetlen, sosem fáradt vagy unott, hanem mindig vidám és friss (1Ján 5,11). Amikor Jézus azt mondta, hogy az Isten országában a legnagyobb dolog, ha olyanok vagyunk, mint egy kisgyermek, példát
adott az örök életre vonatkozóan. Egy kisgyermek sohasem fáradt, ha ugyanazt csinálja: „Olvasd el még egyszer, mama!”– ez az állandó frissesség, érdeklődés, az unalom teljes hiánya nagyon közel áll ahhoz, ahogyan megnyilvánul az az
élet, amit Isten ad nekünk. „Lásd, én mindent újjá teszek” mondja Jézus és nemcsak egyszer, hanem állandóan. Ő az örök
„Megújító”. Megvan az ígéretünk, hogy új életben járunk majd, és ez ugyanaz az élet, mint az örök élet, állandóan felfrissülve, megújulva. Az „örök” szó azt jelenti, hogy „kornélküli”, sohasem öregedő. Általa tarthatjuk meg a szeretetünket, az
„első szeretetünket” Istennek. „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el.” (Iz 40,31) Aki összeköti a mennyet és a földet a mindennapi tapasztalatok szintjén:
a Szentlélek. Isten a kezünket akarja megfogni.
A Lélek kiáradásának lehetőségét Jézus Krisztus halála és feltámadása nyitotta meg számunkra. A Szentlélekkel minden
ember kapcsolatba kerül, ennek a legkézenfekvőbb jele az emberi lelkiismeret. De a Szentlélekkel való erőteljes együttélés – a közös élet – a tudatosan vállalt keresztény hit által és a keresztény beavatás szentségein keresztül valósul meg. Az
igazság és a szeretet képviselője számunkra Szent István király. Aki el van telve a Lélekkel, az isteni erővel, a gyakorlati
Gondviselésbe vetett hit lelkével, az számol a mindennapi életben Isten tetteivel. Számol Isten szeretetével, tetteivel, csodáival miként első szent királyunk, István. Ha Istennel szövetkezünk, akkor nincs veszve Magyarország, nincs veszve a
világ.
Jöjj, Szentlélek, Te szelíd hatalom!
Forrás:
Katona István atya prédikációi; Josef Kentenich német atya (1885-1968.) gondolatai, aki többször került a náci Németországban koncentrációs táborba hithűsége miatt. A nemzetközi Schönstatt-mozgalom megalapítója.; Kunszabó Zoltán diakónus: A
Szentlélek a mindennapok terapeutája, 2015; Lozano, Neal: Eloldozva: szabadság Krisztusban, Budapest, Marana Tha, 2015;
Merton, Thomas: Élet és életszentség, a Jézus Társasága Magyarországi Tartománya engedélyével, Ursus Libris Bt, 2010

Ima a Szentháromsághoz
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretetből teremtettél, és úgy szeretsz, ahogy vagyok. Köszönöm,
hogy életet adtál, jónak és értékesnek alkottál engem! Beismerem, hogy ennek ellenére bűnös vagyok, de megváltott és szeretett vétkes. Hiszem és vallom, Jézus Krisztus értem is meghalt és megváltott minden bűnömből. Föltámadásával egy örömteljes új életet hozott nekem.
Jézus Krisztus, élő Isten Fia, átadom magam Neked, átadom életem irányítását, mert Nálad van a legjobb
helyen. Légy úr magányomban és minden kapcsolatomban! Légy úr vágyaimban és anyagi helyzetemben.
Légy úr életem minden területén. Kérlek, küldd el nekem a Szentlelket, Akit megígértél, hogy általa hűséges maradjak
Hozzád!
Szentlélek Úristen, erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten országának építésében! Add meg azt az erőt,
amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes lélekkel tehessek tanúságot, Egyházunk felelős tagjaival
együtt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus szent nevében.
Tóth Marianna
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„Se ízed nincs, se színed, se zamatod, nem lehet meghatározni téged,
megízlelnek, anélkül hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”
(Antoine de Saint-Exupéry)

A TITOKZATOS VÍZ
Természetes számunkra, hogy ha egy mozdulattal megnyitjuk a konyhai vagy a fürdőszobai csapot kellő mennyiségű
vízhez jutunk. A nap bármely szakában tiszta vizet használhatunk, ha szomjasak vagyunk, ha tisztálkodni vagy
főzni kívánunk, vagy ha a növényeket gondozzuk, állatokat
itatjuk. A jó víznek valóban nincs íze, színe, zamata. A víz
mindennapi életünk nélkülözhetetlen része. A víz maga az
élet.
Vajon meghatározható-e a víz fogalma? Nagyon nehezen.
Az elkövetkezendő néhány sorban elmélkedjünk a vízről,
az életről.
Az ókori görög bölcselő, Platón (i.e. 427-347) szerint, Isten
a négy elemet, köztük a vizet használta a világ teremtésekor.
A Bibliában több mint 700 alkalommal találkozunk a vízzel. Legelőször a Teremtés könyvében olvashatunk róla,
rögtön a sötétség és világosság elválasztása (első nap)
után. „Azután újra szólt Isten: Legyen boltozat a vizek
között, s válassza el a vizeket a vizektől! Meg is alkotta Isten a boltozatot, s elválasztotta azokat a vizeket,
amelyek a boltozat alatt voltak, azoktól, amelyek a boltozat felett voltak. Úgy is lett. Isten elnevezte a boltozatot égnek. Akkor este és reggel lett: a második nap.” (Ter 1,6-8).
A víz tehát mindennek a kezdete, olyan őselem, amelyből
minden élet született. Nélkülözhetetlen forrás, melyet mindig áldás kísér. Víz nélkül a föld kiszárad, sivataggá válik,
semmiféle termést nem hoz. Azonban mihelyst megindulnak az ég csatornái, áldás hull a földre, kizöldül a mező, virágba borulnak a fák, felvidulnak az emberek.
A víz egészen tiszta, egyszerű, átlátszó. Assisi Szent Ferenc
„szűzinek” nevezte. Teljesen igénytelen, mintha semmit
sem jelentene önmaga előtt. Önzetlen is, mintha csak azért
volna, hogy másnak szolgáljon, tisztítson és üdítsen. Kész
arra, hogy tisztára mossa azt, ami bepiszkolódott és felüdítse a szomjazót. Jézus mondja: „Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki mondja neked: ‘adj innom’, talán
te kérted volna őt, és ő élő vizet adott volna neked. Az aszszony így szólt: Uram, nincs is mivel merítened, a kút pedig
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mély; honnan vennéd hát az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk a kutat adta, amelyből ő
maga, fiai és jószágai is ittak? Jézus azt felelte: Mindaz,
aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a
vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, amelyet adok neki, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. (Jn 4,10-14).
A keresztények számára a víz a tisztaságot, a keresztelésben való megtisztulást és megújulást jelenti. Egyházunk a
mindennapi használatból külön áldással kiemelve teszi meg
a vizet az isteni élet, a kegyelem jelképének és hordozójának. Ezért megkülönböztet keresztvizet és szenteltvizet.
Előbbi mossa el az áteredő bűnt és a keresztségre szolgál.
Utóbbival hintenek a bölcsőre, a menyasszony koszorújára,
a halott koporsójára. Amikor templomba lépünk szenteltvízzel hintjük meg homlokunkat, mellünket és
vállunkat, hogy tiszta lélekkel vehessünk
részt a liturgiában. A kereszt jelében így
egymásra talál a tisztaságra vágyódó ember és a megváltott természet és kegyelem.
A víz azonban kiismerhetetlen és hullámzó is
lehet, éppúgy, mint az emberi lélek. Az ember
szívében éppúgy pusztulást hozhat a víz nélküli lelki szárazság, mint a természet ölén a nyári aszály. A lelki szárazságon azonban nem segít a csendes eső vagy a mesterséges
öntözés, csak Jézus Krisztus.
Keresztényként talán a legfontosabb, hogy ahogyan a víz
harmóniában van önmagával és környezetével, úgy legyünk
mi is önmagunkkal, felebarátainkkal és embertársainkkal
harmóniában. Mindennapunk szüntelen újrakezdésre és
harcra hív, hogy kilépve saját önzésünkből, kényelmünkből, önzetlenül szolgáljunk másokat, környezetünket tisztítsuk, Istenhez vezessük, ezáltal mi is forrássá, éltető vízzé
váljunk mások előtt, mely Jézus Krisztusból az örök életet
adó kristálytiszta víz forrásából táplálkozik. „Uram, adj
nekem ilyen vizet, hogy ne szomjazzam többé.” (Jn 4,5)

Horváth Péter
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„Ne miattam valljanak szégyent azok,
akik Benned bíznak, Seregek Ura.
Ne miattam piruljanak,
akik Téged keresnek, Izrael Istene.”
(Zsolt 69,7)

Bemutatjuk Fekete Roland káplán atyát
Szeretettel köszöntjük egyházközségeinkben Fekete Roland káplán atyát, aki a gyáli egyházközségből érkezett hozzánk! Többen néhány alkalommal már találkozhattunk Vele különböző ünnepeinken, rendezvényeinken. Most eddigi életútjáról kérdezgetem.
– Kedves Roland atya, honnét vezetett utad a mi vidékünkre?
– Gyermekkoromat Nógrád megye hegyekkel körülölelt kis településén töltöttem. Ezért is kedvesek számomra
mind a szülőfalum, Ecseg, mind a festői szépségű Cserhát hegységei, mert már kisgyermekként hatalmas túrákat
tettünk az egész családdal.
– Mesélj nekem róluk, honnan indultál?
– Egyedüli gyermek lévén, szüleim valóban királyfihoz méltó módon neveltek, megadva nekem mindazt a szeretetet, amelyről nagyon sokan csak álmodnak.
– A hittel mikor kerültél kapcsolatba?
– Amikor először voltam misén, rengetegen voltak körülöttem, mert elsőáldozás volt. Nem láttam semmit, ezért
kiültem a padok közé a szőnyegre. Egy hétig erről beszéltek a faluban! Jó pár évvel később meg arról, hogy biztosan pap leszek, mert milyen szépen ministrálok! Hosszú időnek, több évnek kellett eltelnie attól a naptól kezdve,
amikor nagymamám először – kb. 6 évesen – elvitt a templomba, addig, míg Vácra kerültem a szemináriumba.
– Sokféle tanulmányt folytattál az érettségi után, főleg számítógépes ismeretek terén. Gondolom, nagyon jól tudod
hasznosítani jelenlegi munkádban is! Hogyan készítette a Jóisten a hivatásodat?
– Csodálatos a gondviselő Isten jósága és szeretete! Nem erőlteti ránk az Ő akaratát, hanem tiszteletben tartja a mi
döntésünket, ez az ember szabad akaratának az alapja. Polgári szolgálatra kerültem Balassagyarmatra a Szalézi
Plébániára, majd Ceglédre, ahol a plébánián és az Idősek Otthonában is dolgoztam.
– Gondolom, ezek kihatással voltak a papi hivatásodra is!
– A Szalézi Plébánián eltöltött egy év jó alkalom volt arra, hogy belelássak a papi élet rejtelmeibe. Ezért is nem
volt nehéz számomra, amikor Ceglédre kerültem plébániai gyakorlatra. Ezúton is köszönöm Bokros Levente atyának, hogy befogadott és elfogadott, hogy tanácsaival látott el. A ceglédi Idősek Otthonában különösen is sokat tanulhattam az alapvető emberi kapcsolatok és megnyilvánulások terén mind a lakóktól, mind az ott dolgozóktól.
– 2012-ben szenteltek Téged pappá. Papi jelmondatodban megfogalmaztad célodat. Előző szolgálati helyeden is
volt bőven tennivalód, sőt, sok tapasztalatot gyűjtöttél!
– A gyáli évek, mint „az első szerelem” vonult be az életembe. Hiszen, mint az első szolgálati helyem, sok mindennel itt találkoztam először, és itt szerettem meg először. Itt kezdtem el hitoktatni, bibliaórákat tartani, a ministránsokkal foglalkozni. Egyszerűen a hívekért élni. Az első lelkipásztori tapasztalataimat itt szereztem. Nem volt
mindig könnyű, de szép volt. És amiért az ember megharcol, az nyomot hagy a szívében, és előbb-utóbb megszereti. Ezúton is köszönöm Hefler Gábor plébános atya befogadó szeretetét és türelmét, melyet irántam tanúsított.
Egy arab mondás szerint: „nincs olyan pálma, amelyet a szél meg ne rázott volna!” Az élet viharai, megpróbáltatásai mindannyiunk életében jelen vannak, így a mi papi életünkben is. De erőt adnak ezen az úton azok a barátok,
paptársak, akikkel együtt haladunk.
– Honnan merítesz erőt a sokrétű munkához, a nehézségekhez?
– Természetesen a szentmiséből, a napi imából és a barátokból.
– Vágyaid, terveid az elkövetkezendő időszakban?
– Nincsenek illúzióim. Taksonyi és dunaharaszti szolgálatom sem lesz mindig könnyű, de itt is ugyanaz lesz a feladatom: a Teremtő Isten embert szerető jóságát és szeretetét sugározni mindenki felé. Ehhez nagy segítség, hogy
András atyával baráti a kapcsolatunk, hiszen már gyáli káplánságom kezdete óta ismerjük egymást, egy papi közösségbe járunk. Laci atyával is jó barátságban vagyunk, ezért nem teljesen idegen a környezet számomra. Kérem
Mindenható Urunkat, hogy két lábbal a földön járva, de szemünkkel az eget figyelve, az Istentől kijelölt úton tudjunk haladni, hogy hűséges papjai tudjunk lenni az Istennek, és ha Ő úgy akarja, a kedves testvéreknek is.
– Roland atya, kívánjuk elkövetkezendő papi munkádra, szolgálatodra a jó Isten áldását, s kitűzött célod megvalósítását, hogy minél közelebb vihess minket a mi Urunkhoz, Istenünkhöz!
Czifra Lászlóné
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Diakónusok, káplánok
Kedves Olvasók, Kedves Hívek!
Abból az alkalomból, hogy augusztus 1-vel már a tizenegyedik munkatársat küldi a Püspök atya
lelkipásztori munkám segítésére, úgy gondoltam, hogy rövid beszámolóban visszaidézem az elmúlt közel
20 év alatt itt szolgálatot teljesítő diakónus és káplán atyák itteni működését.
1994. augusztus 1-vel kerültem ide Dunaharasztiba és Taksonyba. Egyszerre kaptam meg a két plébániát.
Attól kezdve kaptam munkatársakat, amikor a Rákóczi-ligetet is megkaptam lelkipásztori ellátásra, 1998.
szeptemberétől, Venczeli Béla atya halála után.
1. Kapás Attila 1996. augusztus 1-től
október 31-ig diakónus.
Három hónap alatt hitoktatott, kirándulást
szervezett Esztergomba gyerekeknek,
színházi előadást szervezett Budapestre,
Eperjes Károly színművészt tanúságtételre hívta meg hozzánk. Összejöveteleket, filmvetítéseket szervezett a felnőtt
fiataloknak. Jelenleg Etes és még három
falu lelkipásztora.

Imádságos lelkületű pap volt, ugyanakkor a műszaki dolgok és a cserkészet is kedvenc foglalkozása. Jelenleg Mátranovák és környékének a plébánosa.
7. Pető Gábor 2002. augusztus 1-től 2005. augusztus 1-ig
káplán
Jó hitoktató volt, különösen a Taksonyi karitászközösségben szeretett segíteni. Kápláni évei után Ausztráliában teljesített szolgálatot 8 évig. Jelenleg Inárcs és Kakucs plébánosa.

2. Kecskés Attila 1996. november 1-től 1997. január 31-ig
diakónus.
Gyönyörű, kidolgozott prédikációi voltak. Ő visszafogottabb volt. A karácsonyi éjféli misére nagyszerű pásztorjátékot szervezett Taksonyban. Jelenleg pásztói plébános 19
faluval. Most augusztus 1-vel került Dunakeszi-Alagra.

8. Dóbiás Zalán 2005. augusztus 1-től 2008. augusztus 1ig káplán. 4-éves papként került ide.
Kiváló szervező, sokoldalú, nagyon tevékeny volt szinte a
lelkipásztorkodás minden területén. Ő szervezte meg a III.
Váci Egyházmegyei Találkozót Taksony-Dunaharasztiban.
Jelenleg Kóka és Tápiószecső plébánosa, ahol folytatja nagyon tevékeny szolgálatát.

3. Marozsi Ferenc 1997. augusztus 1-től diakónus, szeptember 27-étől pap. November 15-ig volt itt, akkor váratlanul Vácrátótra helyezték önállónak.
Egyházi szolgálata mellett kiváló orgonaművész volt. Tudásából mi is kaptunk ízelítőt. Ízléses szép plakátokat tudott készíteni. Őt idősebb korban szentelték fel pappá. Jelenleg nyugdíjasként él Kecskeméten.

9. Horváth Bertalan 2008. augusztus 1-től 2012. augusztus-1-ig káplán.
A hitoktatás, a gyerekekkel való foglalkozás volt a kedvence. Gitárjátékával, a gyerekekkel való focizással szerettette
meg magát. Jelenleg Csitár plébánosa, öt település tartozik
hozzá, ahol sokat tevékenykedik.

4. Villám Péter 1998. augusztus 1-től diakónus, majd
1999. júniusától 2000. augusztus 1-ig káplán.
Nagy volt a művészi tehetsége, különösen a templomdíszítésben. Sajnos, ő egy év után abbahagyta papi szolgálatát.
Jelenleg az Igazságügyi Minisztériumban dolgozik.
5. Rolik Róbert 2000. augusztus 1-től 2001. augusztus 1ig káplán.
Mindenkivel megtalálta a hangot. A gyerekek különösen is
szerették. Sajnos, csak egy évet volt itt. Több szolgálati helyen töltött néhány év után 2009-ben kinevezték VácDeákvárra plébánosnak. Most augusztus 1-vel kapta meg a
kerületi esperesi kinevezést.

10. Berta László 2012. augusztus 1-től 2015. augusztus 1ig káplán.
Őt nem kell bemutatni. Sok értékes munkát végzett e három év alatt. A lelkipásztori feladatok szinte mindegyikébe
bekapcsolódott. Külön meg kell említeni a Rákóczi-ligeti
új templom építésének előkészítésében és építésében való
tevékeny részvételét. Jelenleg Nagyoroszi és még három
település lelkipásztora.
11. Fekete Roland, aki 2015. augusztus 1-vel kezdte meg
kápláni szolgálatát.
3-éves papként került ide Gyálról. Nem ismeretlen számunkra az ő személye, hiszen tartott már a Ligeten búcsúi
szentmisét, és többször végzett helyettesítést nálunk.

6. Balogh Zoltán 2001. augusztus 1-től 2002. augusztus 1ig káplán.
Összegezve, hálás vagyok a gondviselő Istennek, hogy kivétel nélkül jó munkatársakat kaptam a közel húsz esztendő
alatt. Szinte kivétel nélkül értékes prédikációkat mondtak a szentmiséken. Fiatalos lelkületükkel sok új színt hoztak az
egyházközségek életében. Mindenki a maga egyéniségével sokat épített a hívek, a felnőttek, a fiatalok és a gyermekek vallásos életének elmélyítésében. Személy szerint én is sokat tanultam tőlük. Remélem, hogy ők is jól felkészültek az önálló
életre, sok tudást és tapasztalatot gyűjtöttek az itt eltöltött évek alatt.
Ezúton szeretném megköszönni az egyházközségek híveinek, hogy segítették őket papi egyéniségük kialakításában és
szolgálatuk eredményes végzésében, valamint megköszönöm a gondoskodó szeretetet, amellyel segítették őket.
Imádságaimban megemlékezem róluk, hogy legyenek egy életen át az Úr szőlőjének buzgó munkásai. Minden körülmények és nehézségek közepette is tartsanak ki szent hivatásukban.

András atya
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KÁPLÁNVÁLTÁS DUNAHARASZTIBAN ÉS TAKSONYBAN
Ilyenkor, amikor elmegy az előző káplán atya és jön helyette egy újabb, meg szokták kérdezni a hívek közül többen is:
– Nem sajnálja, hogy elmegy az atya?
– Miért kell mindig változtatni?
– Amikor már megszoktuk, megszerettük, akkor elhelyezi a Püspök atya.
Megnyugtató választ nem is tudok erre adni. Csak próbálom magyarázni. A káplán atyák egy ideig működnek egy helyen,
és amikor már megtanulják egy egyházközség vezetésének minden csínját-bínját, akkor a Püspök atya önálló helyre teszi
őket. A paphiány miatt elég hamar önállók lesznek a papi pályát kezdő atyák.
Hogy milyen a lelkivilága ilyenkor az atyáknak és nekem is, szépen elmondta az új káplán atya, Fekete Roland a bemutatkozásakor.
„– Egy kicsit fája szíve a búcsúzó Laci atyának, mert megszokta megszerette az itteni híveket, fáj a szíve a híveknek is, mert megszerették Laci atyát, De fáj az én szívem is, mert Gyálon jó volt működni, de fáj a szíve a gyáli híveknek is,
mert megszerettek engem is.”.
És ez így van rendjén. Aki elmegy, nem búcsúzik örökre, mert mindig nyitva áll előtte az ajtó, mindig szívesen várjuk
vissza, egy búcsúra, egy lelkigyakorlatra, egy látogatásra.
Előre is bocsánatot kérek, hogy egy sláger néhány szavát idézem, magam számára ebben a helyzetben, Máté Péter énekli
„… és mindig letörök egy darabot a szívemből”.
Engem úgy látszik arra választottak ki a püspök atyák, hogy a fiatalabb nemzedéket fogadjam ezekben az egyházközségekben, és segítsem őket felkészülni az önálló papi életre. Ezzel együtt jár, hogy újabb és újabb atyák kerülnek ide. Számomra pedig egyre nő a papi barátaimnak a sora. És örömmel tölt el, hogy hallom róluk évekkel később, hogy milyen jól
megállják a helyüket az életben. Büszke is vagyok rájuk, mint az édesapák sikeres életű, befutott fiaikra.
Kedves taksonyi és dunaharaszti Testvérek! Én így látom és élem át a káplánváltozásokat. Köszönöm, hogy elolvassák soraimat és köszönöm, hogy gondoskodásukkal és szeretetükkel segítik az új papi nemzedék kibontakozását.
Szeretettel: András atya

Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász hírek
Összefogás a menekültekért
A Magyar Katolikus Karitász kiemelt figyelmet fordít a táborokba érkező, kísérő
nélküli kiskorú gyermekekre és idősekre,
akik számára otthonuk elhagyása komoly
traumát jelent. Számukra bébiételt, vitaminokat, gyógyszereket, ruhákat juttatunk el,
valamint lelki segítségnyújtással is támogatjuk őket.
Weöres Sándor:
Szembe fordított tükrök
Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned.
Egyetlen parancs van,
A többi csak tanács:
Igyekezz úgy érezni, gondolkodni, cselekedni,
Hogy mindeneknek a javára legyél.
Egyetlen ismeret van,
A többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.
Az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben.
Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

A Katolikus Karitász már korábban együttműködési megállapodást kötött a Bevándorlási Hivatallal, melynek keretében folyamatosan segítette a befogadó állomásokon elhelyezett menekülteket.
Tekintettel az elmúlt hónapokban hazánkba érkező migránsok számára, még hatékonyabban
vesz részt szervezetünk ebben a munkában.
Ferenc pápa útmutatását követve, a Karitász folyamatosan figyelemmel kíséri a Magyarországra érkező, átutazó menekültek helyzetét, készen
arra, hogy segítségére siessen az otthonaikat elhagyni kényszerülőknek.

1356-os adományvonalunk hívásával Ön 500 Ft-tal támogatja a menekültek segítését.
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Katolikus Egyház Katekizmusa szerint:
„A búcsú az Isten színe előtt a már megbocsátott
bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével”.
Nem szeretném felcserélni beszámolómat az idei Szent
Anna-napi búcsúról a Katekizmus ismertetésére. Tudjuk,
hogy nagyon fontos annak ismerete is, de ma krónikásnak
csapok fel.
A taksonyi római katolikus templomot Szent Anna, Jézus
Krisztus Urunk nagyanyja tiszteletére szentelték fel. A Búcsú, a Húsvét és a Karácsony után, az egyik legnagyobb
ünnep volt Taksonyban is. Sajnos ezt a keresztény ünnepet
(úgy, mint a többit is)
elsilányították, és kommersz csak a bulizást
váró szabadnappá tették.
Természetesen nem a
szórakozás ellen szóltunk 12 évvel ezelőtt. A
Keresztény Értelmiségiek
Szövetségének
taksonyi csoportja elhatározta, hogy méltó
helyre emeli ezt a szép
ünnepet.
Az önkormányzattal, az egyházközösséggel és a civil szervezetekkel összefogva a búcsúi szombatot közösségi nappá
formáltuk. Ez persze nem sikerülhetett volna, ha nem lett
volna fogadókészség erre. Ezért köszönet Taksonynak!
Hagyomány, hogy erre a napra a testvérvárost, PozsonyTaksonyt és Vízkeletet is meghívjuk. Meghívásunkat, mint
jó testvérek elfogadják, és mi szeretettel vendégül látjuk a
küldöttségeket.
A délelőtt kötetlen beszélgetéssel, focimérkőzéssel telt.
Délben közös ebéd volt.
Délután a helyi és a vendég közösségekkel ünnepi felvonulás keretében mentünk a Fő térről a Szent Anna térre. Az
ünnep fényét emelte, hogy gyönyörű nemzetiségi öltözetben vonultak a táncosok.
A Polgármester úr köszöntőjével kezdetét vette az ünnep.
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Rövid szép műsor a táncosoktól. A
csepel-szigeti szomszédolás keretében
Szigetszentmárton Ifjúsági tánccsoportja
volt a vendégünk. Természetesen a hinták
és a céllövöldék működtek, a gyermekek
nagy örömére.
Közösségi napunk német nyelvű ünnepi
szentmisével
folytatódott,
melyet
dr.
Káposztássy Béla atya tartott. Majd a Taksonyból
1945 januárjában málenkij robotra elhurcolt, és 1946
pünkösdjén Németországba deportált honfitársainkra emlékeztünk.
Az időjárás egy kicsit ráijesztett a közönségre, a megemlékezést a templomban kellett folytatnunk, és a koszorúzást a
vasárnapi szentmise után ünnepélyesen és tisztelettel pótoltuk.
Sajnos a búcsúnapi bál a vihar miatt elmaradt. És ez alkalommal pótlásra nem volt lehetőség.
A vasárnap az ünnephez méltón szentmisével kezdődött.
Berta László káplán atya búcsúmiséje volt. Innen is Isten
áldását kérem életére és munkásságára.
A délután önfeledt szórakozásban telt.
A hétfő reggel András atya hálaadó szentmiséjével indult.
Délután a Szent Anna téren folytatódott a szórakozás. A
hinták pörögtek, a téren folyt a beszélgetés, étel és italfogyasztás.
Kökény Attila „A régi boldogság” címmel
összeállított műsora nagy közönségsikert
aratott.
Az este meglepetése a Sajt-sarok volt.
Kézműves sajtok kerültek az asztalokra.
A fellépők és programok sokszínűsége lehetőséget adott arra, hogy minden korosztály
és a különböző érdeklődési körű vendégek
megtalálhatták
a
maguknak
való kikapcsolódást.
De a vásári forgatagban
sem szabad feledni őseink ránk hagyott hitét.
Lehet nosztalgiázni a
régi időkről, kell is mesélni gyermekeinknek,
csak nem szabad hasonlítgatni, hogy bezzeg az én időmben…
Ma már csak kevesen
vágják otthon az ünnepi asztalra való
csirkét, kacsát. Az
sem biztos, hogy az
ünnepi menü hagyományos. Lehet,
hogy a süteményt
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is cukrászdában veszik. Nem nevezik az új nyári ruhát „búcsúruhának”. De nekem a régi szombati tortasütés hangja
ma is a fülembe cseng. Kérdezi egy kis gyermek, milyen
hangja volt a tortasütésnek? Ma a robotgép hangja és a villanysütő csengetése jelzi ezt. Bezzeg az én időmben a zománcos kis vájdlingban a habverő hangja. A gyermek csak
mosolygott. Ugye, nem az volt az igazi?
Az a fontos, hogy ne felejtsünk el, ünnepelni.
Márai Sándor szerint: Az ünnep különbözés. Az ünnep mély
és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen
benne tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítést
és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne
valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolódásból, legyen benne áhítat és
föltétlenség. Készülj föl reá testben és lélekben.
A 2016. évi Anna-napi búcsúba szeretettel várjuk a kedves
olvasókat és családjukat.
Imádságos és boldog ünnepléseket kívánok kedves mindnyájuknak!
Ezen a három napon is: Jó volt taksonyinak lenni!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Györke Erzsébet
KÉSZ-tag
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Megújult a taksonyi római katolikus templom tetején lévő
Krisztus-szobor
Az elmúlt hónapokban teljes restauráción esett át a taksonyi római katolikus templom tetején található Krisztus-szobor, amelyet az elmúlt évtizedek meglehetősen kikezdtek. A feladatot
Kunos Mihály öntőmester vállalta, aki előbb a felgyülemlett patinaréteget távolította el, majd visszacsiszolás és megfelelő felületkezelés utána méhviaszos réteggel vonta be a szobrot. Mostani, felújított állapotában a szobor nem csak méltóságot és tiszteletet kölcsönöz, de minden arra járót köszönt és hív is az Isten
házába.
Felújított kerítés a taksonyi római katolikus plébánián
Folytatva az elmúlt három évben megkezdett plébániafelújítási
munkálatokat, július hónapban teljes felújításon esett át a taksonyi római katolikus plébánia kerítése. A munkálatok során kicserélésre kerültek azok a kerítéselemek, amelyek elhasználódtak, köztük a nagykapu, kiskapu és a mezők közel fele. Ezen kívül egységes méretre vágták az elemeket, valamint a nyitott felületek ledugózásra kerültek, elkerülve ezzel a csapadék bejutását a vasszerkezeten belülre. Az elemek visszacsiszolását követően a felületre három rétegben került festék, időt és időjárást álló minőségben. A kerítés teljes felújításának része még a lábazat
javítása és színezése, amelyet azonban csak megfelelő időjárási
körülmények mellett, várhatóan szeptemberben fogunk tudni elkészíteni.
Karbantartások, javítások a templomkertben
Egy kertet nem csak megépíteni, de fenntartani is szükséges, mondja a mondás és bizony ez így is van. A korábbi években
is igyekeztünk már ezt a fontos tényt szem előtt tartani és jó pár dolgot elvégeztünk, de ezek a munkák elsősorban a felszín alatt zajlottak. Idén áttekintettük, hogy melyek azok a területek a kertben, amelyeknek felújítása, helyreállítása fontos
lenne, megtartva ezzel a kert egységét és szépségét, hogy továbbra is elmondhassuk, a templomkert Taksony egyik, ha
nem a legszebb kertje.
Ezek alapján első körben felújításra és felületkezelésre került a Szent II. János Pál pápa közösségi ház padlózata. Szintén
felújításra került 14 darab kerti pad. A templomkert díszvilágításának felújítása a nem működő foglalatok, izzók cseréjével
történt. Több év szünet után újra működik a templomkert egyik kiemelt eleme, a szökőkút.
Hátralévő feladatok az idei évre
A templom elavult és káros fűtésének cseréje, amely az utóbbi évek egyik legnagyobb beruházása. Ennek során a mostani,
gázkonvektoros elven működő fűtőtesteket infrasugárzók fogják felváltani, amelyeknek első körben a megfelelő elektromos hálózatot kell biztosítani és csak ezt követően tud megtörténni az elemek tényleges cseréje. A munkálatok augusztus
hónapban kezdődnek és várhatóan a fűtési szezon megkezdése előtt, október hónap folyamán be is fejeződnek.
Az említett plébániai kerítés lábazatának felújítása mellett hátra van még a plébánia belső udvarához tartozó elő- és oldalkert parkosítása, amelyre szeptember és október hónapban kerül majd sor. Ennek során megfelelő talajfertőtlenítést követően termőföld felhordása fog megtörténni, ezt követően pedig a parkosítási rész, amely során zöldfelület és növények kerülnek telepítésre.
Az elvégzett és még előttünk álló munkálatok az idei évben is a Taksonyi Templomért Szent Anna Alapítvány támogatásán keresztül valósulnak meg.
Barna Tamás
Taksonyi Templomért Szent Anna Alapítvány
(Elnök – Taksonyi Egyházközség Képviselőtestülete)
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TÁJÉKOZTATÁS
a Rákóczi-ligeti Római Katolikus Templom építésére küldött adományokról

10 befizetés érkezett a Szent Imre alapítványra
2015. június 10. óta
egyházközségi,
valamint alapítványi
egyszámlánkra
összesen 50 befizetés
történt 1 629 593 Ft
összegben.

255 000 Ft
2 db

100 000 Ft

3 db

10 000 Ft

5 db

5 000 Ft

40 db befizetés pedig egyházközségi egyszámlánkra

1 374 593 Ft

Ezekből kiemelve néhány nagyobb összegű befizetést:
Testvérvárosunk, Altdorf városának egyházközségétől
2000 eurót kaptunk, melyet napi árfolyamon átváltottunk
és egyszámlánkra befizettünk
Belgiumból Fekete Zoltán testvérünktől

620 000 Ft
500-500 Euró

Hamburger Ferenc testvérünk Németországból

155 593 Ft

Berta László plébános úr

150 000 Ft

A Taksonyi Rózsafüzér Társulat

100 000 Ft

Nyíregyházáról küldött egy kedves testvérünk

100 000 Ft

Kaptunk adományokat Mátranovákról, Taksonyból, Budapestről, Dunavarsányból és természetesen Dunaharaszti kedves testvéreinktől. Mindezeket hálás szívvel megköszönjük, és az Úr Jézus bőséges áldását kérjük rájuk, és
minden kedves testvérünkre, akiket név szerint nem említettünk, akik adományaikkal segítik Szent Imre Templomunk
megépítését.
Dunaharaszti, 2015. augusztus 6.
Kedves dunaharasztiak! Kedves Olvasók!
Ez év tavaszán elkészült a Rákóczi-ligeti új templom alapja
kb. 15 millió forintért. A hívek adományából, a Dunaharaszti Önkormányzat támogatásából és valamennyi állami támogatásból. Ezúton köszönjük meg mindenkinek az eddigi
anyagi segítségét.
Ahhoz, hogy a templomot fel tudjuk építeni, több mint 100
millió forintra lenne szükség, amelynek csak töredéke áll jelenleg rendelkezésünkre (a beszámoló alapján tájékozódhatunk róla).
Ez az év az anyagiak gyűjtésének az időszaka lesz. A hívek
adományain kívül, amit szeretettel várunk, különböző lehetőségeket keresünk meg a szükséges pénz összegyűjtésére.
Ezekről is tájékoztatjuk a kedves híveket.
Nem nyugtalankodunk amiatt, hogy az építkezést nem tudjuk folytatni. Hadd említsem a példát, az előző templom is
négy év alatt épült fel.
Láng András kanonok plébános

Kovács-Nagy Gáborné
pénztáros
Albert Börschlein altodorfi plébános úr levele:
Kedves András,
kedves dunaharaszti egyházközség!
Gyűjtést rendeztünk a templomépítés javára,
melynek eredményeként 1000 Euró gyűlt össze.
Az egyházközségi vezetés is adományozott 1000
Eurót, így összesen 2000 Euróval tudunk hozzájárulni a templomépítéshez.
Egyúttal imádkoztunk is azért, hogy a templom
épületével együtt a hívők élő közössége is növekedjék.
Neked és az egyházközségeknek – a Taksonyi
Egyházközséget is beleértve – Isten áldását és
minden jót kívánunk.
Albert altdorfi plébános

19

Krisztus fénye

2015. Szent István király

Az ünnepi évforduló alkalmából ültünk le beszélgetni a
taksonyi Szent Anna kórus vezetőivel, Höchszt Erikával
és Höchszt Jánossal. Szeretettel köszöntjük a közösséget,
és az őket vezető házaspárt.
– Kedves Erika, az eltelt tizenöt esztendő hosszú időszak az
életetekben. Bizonyára sok kedves emlék köt benneteket ehhez a közösséghez. Aki megszereti a közös éneklést, annak
hangulatát, alkotó erejét, nem válik meg soha ettől az élménytől. Bizonyára te is így vagy ezzel, aki az egyik alapítója vagy az énekkarnak, és kezdetektől a vezetője. Ahogy
tudom, te vezeted a gitáros próbákat, Jani közreműködik a
négyszólamú kórusművek betanításában és vezénylésében.
Ő egyben zenei tanácsadó is, hiszen hivatásos zenész. Hogyan is történt a kórus megalakulása?
– A mostani közösség előtt működött már Taksonyban kórus, amelyet szintén én vezettem.
– Ez a 80-as évek végén történt, 1992-93-ban hagyta abba
a működést az első csoport – egészíti ki Jani.
– Ennek oka az volt, hogy az akkori tagok középiskolások
lettek, a gitárosunk, Török Szilárd, elment egyetemre, és
így nem tudtuk megtartani a próbákat. Én abban az időben
még nem gitároztam. Így kimaradt jó pár év, egészen 1999ig, és akkor Wamberszki Ani, az újságos kérdezte meg tőlem egy adventi koncert kapcsán, amit Hufnagel Aladár és
Karika Ági néni szervezett itt a templomban, nincs-e lehetőség arra, hogy ismét énekkart alakítsunk. Sokunknak hiányzott a közös éneklés, így én is szívesen hajlottam a dologra. Mint említettem, nem játszottam még akkor gitáron,
ezért nem volt megoldva a kíséretünk. Gitáros nélkül azonban nem lehet ifjúsági énekkart működtetni. Ám András
atya felajánlotta, hogy megtanít engem gitározni… Ez
2000 januárjában történt, és ugyanezen év húsvétján már
énekeltünk a templomban. Ez alkalommal Pártl Gábor is
szintetizátorozott, ő azóta is tagja az énekkarnak.
– Te választod ki, milyen dalokat énekeljetek?
– Általában igen, sokszor azonban a kórus közösen is…
– Milyen gyűjteményből szoktál válogatni?
– Sillye Jenő, Testvérek, a kék könyv: Énekelj az Úrnak, és
a youtube-on szoktunk énekeket keresni, amelyeknek a
kottáját Jani készíti el, hallás után, és Jani a kíséretet is
hozzá tudja adni. Tanulunk még dalokat a piros Bogaraskönyvből is. De a legtöbb dalt Sillye Jenőtől énekeljük.
– Ezek a gitáros énekek alapvetően egyszólamúak.
– Nem, kétszólamúak, alt és szoprán szólamok énekelnek
bennük.
– Általában én szoktam írni hozzájuk alsó szólamot, ha az
altnak túl magas a vezérdallam – említi meg Jani.
– Hogyan oszlik meg a férfiak és nők aránya az énekkarban?
– Elég sok férfi kórustagunk van, több fiú, férfi csatlakozott hozzánk az utóbbi időben.
– Egyharmad a férfiak, kétharmad a nők aránya. Ez így
harmonikus és kiegyenlített.
– És az alt-szoprán megoszlás?
– Az altok vannak többségben, ketten vagyunk szopránok.
Ha Révész Barbara is itthon van, ő a harmadik.
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– És rajtad kívül ki a másik szoprán?
– Stark Andi.
– A két vagy három szopránnak olyan szép erős hangja
van, hogy kiegyenlített a kórus hangzása. Sőt, ha négyszólamút éneklünk, akkor sem hiányos a megszólalás.
– Kedves Jani, a négyszólamú műveket hogyan választod?
– Azt mindig a kántor úrral egyeztetve határozzuk meg,
hogy mit tanuljunk. Tőle kapjuk a szükséges kottát is.
– Miket tanultatok meg eddig?
– A négy Passiót, Werner Alajos művét, Mozart Ave
verum corpusát, Caccini Ave Mariaját, Verdi Nabucco
operájából a Rabszolgák kórusát, hogy csak az ismertebbeket említsem. Ez utóbbit egyszer énekeltük csak. Aztán
énekeltünk még a kezdetekben német nyelven négyszólamú darabot, Máriás ének volt, arra emlékszem. Tavaly
énekeltük közösen az Örvendj világot a nemzetiségi kórussal, a templomok éjszakáján.
– Szívesen énekeltek-e német nyelven?
– Igen, most búcsúkor német mise volt, azon is németül
énekeltük az ordináriumot.
– Könnyen tanuljátok a német dalokat?
– Olvasni mindenki tudja a német szöveget, ha nem is teljesen értjük. A tagoknak háromnegyede lehet német kötődésű. Vannak átfedések, két-három tagunk énekel a taksonyi nemzetiségi kórusban is.
– A búcsúi német misére mennyi időt készültetek?
– Egy hét volt, mire összeraktam az anyagot, utána a kántor
úrral egyeztettünk, majd két pénteken kellett próbálnunk.
István kántorral nagyon jó az együttműködésünk.
– Megpróbáltuk azokat az énekeket összeszedni – folytatja
Erika –, amelyeket még anyuék énekeltek. Olyanokat, ami-
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ket a taksonyiak régen a német misén énekeltek, és most is
ismernek. Ennek a gyűjteménye a Gotteslob énekeskönyv.
Az anyukám énekelt egy áldozási éneket, amely nincs benne ebben az énekeskönyvben. Jani ezt lekottázta, így tanultuk meg, ő készített rá harmóniákat, a kántor úr úgy kísérte
a mostani búcsú alkalmából. Káposztássy Béla atya, a búcsúi német nyelvű mise celebránsa, is nagyon örült, mikor
meghallotta ezt. Ismerte az éneket, és elmondta, hogy sok
helyütt éneklik, Soroksáron, Harasztin, Vecsésen, Taksonyban, de mindenhol kicsit másként.
– Igen, a sváb nyelv is változott településenként, bizonyára
az énekeknek is kialakult helyi változata. Itt, Taksonyban az
egyházi dalkincs vajon fel van-e térképezve?
– Sajnos nincsen. Ha a jövőben lennének rendszeresen német misék, lenne alkalmunk talán ezeket összegyűjteni.
Meg kell ehhez keresni az időseket. Ha mi most ennek érdekében nem fogunk össze, a gyerekeink már semmit sem
fognak tudni erről a kultúráról.
– Hány darabot tud a kórus, mekkora lehet a repertoárja?
– Körülbelül kétszáz darabot tud az énekkar.
– A másodszori megalakuláskor milyen létszámmal indultatok?
– 10 fő lehetett abban az időben az énekesek száma. Ez növekedett a mostani 23-25 főre. A kezdetekben ifjúsági kórus voltunk, a gyerekek jöttek énekelni. Akkor kimondottan olyan dalokat is tanultunk. A fiatalok később hozták a
szüleiket. Amikor elkezdtünk foglalkozni a négyszólamú
passiókkal, elkoptak a gyerekek, mert nem volt annyi időnk
a gitáros énekekre.
– Most hogyan oszlanak meg a tagok életkor tekintetében?
– A legfiatalabb közöttünk 24, a legidősebb 65 éves.
– Kedves Erika, ugyanakkor a legkisebbekkel is foglalkozol, hiszen szépen működik a gyermekek részére alapított
énekkar is.
– A dalos bogarakról van szó, akik között az első-második
osztályosok vannak a legtöbben. Ők már húszan vannak,
szép énekkar alakult ki belőlük. Olyan is akadt, mikor a
kiskórus egyik tagjának édesanyja csatlakozott a mi kórusunkhoz.
– A gyerekeknek milyen darabokat tanítasz?
– Nagyon könnyed, gitáros darabokat tanítok, a bogaras
könyvből és a youtube-ról. Nekik is másfél órás a próbájuk, szombat délelőttönként, a taksonyi plébánián. Az első
félórában énekelünk, majd egy órát játszunk. A játékos
foglalkozások során segítőim Áhel Niki, Szegvári Anna,
Györke Erzsike, Áhel Cintia. Most szerveztünk ezeknek a
gyerekeknek napközis tábort, július harmadik hetében, akkor is öten foglalkoztunk a gyerekekkel. Itt helyben volt
tábor, egy napra mentünk fel a gyerekekkel Budapestre.
Minden nap reggeli imádsággal kezdtünk, majd reggeli és
közös éneklés következett. Ennek végén minden gyermek
elmondhatta, mit kér a napra, majd játékkal folytattuk. 11
óra körül elmentünk métázni, a pálya itt van nem messze,
az óvodánál. Ott megebédeltünk, majd visszatértünk, szabad foglalkozás, beszélgetés, ének, játék következett: sorverseny volt, szellemi vetélkedő. Zárásként pedig a szülőkkel együtt volt péntek délután egy szalonnasütés.
– Hány gyermek vett részt ebben a táborban?
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– Tizenöt gyermek táborozott nálunk. Megemlítem még,
hogy tavasszal bográcsozást szerveztünk a szülőkkel közösen, így tudjuk őket a programokba belevonni. Így lehet
összekovácsolni a közösségeket, ha a szülők is részt–
vesznek, járnak szentmisére, nemcsak beadják a gyermekeket a programokra.
– Visszatérve a felnőtt énekkarra, hogyan tudnád megfogalmazni, mi ennek a közösségnek a hivatása? Miért gyűlik
össze minden héten szorgalmasan ez a huszonöt ember?
– Először is, mindannyian nagyon szeretünk énekelni. Szeret mindenki közösségben lenni, ahol mindig megpróbálunk figyelni egymásra. Ha valakinek gondja, baja van,
imádkozunk egymásért. Szeretnénk ezt a szolgálatot tiszta
szívvel folytatni.
– Tehát nemcsak az éneklésben vagytok egyek, hanem ez
egy baráti közösség is.
– Igen, összetartó közösség vagyunk. Énekben és imádságban, segítésben egyek vagyunk, mindenki számíthat a másikra.
– És a zenei hivatás?
– Az első a templomi szolgálat, havi rendszerességgel próbálunk misén énekelni, ha az időnk megengedi ezt, és nem
kell például nagyobb dologra készülnünk, mint húsvétkor
vagy adventben. Igyekszünk elmenni énekkaros találkozókra, Taksonyban és Szigetújfalun például évente szoktunk énekelni a templomok éjszakája program keretében.
Rendszeresen járunk Nagymarosra is. A többi program
nem ismétlődő. Voltunk helyi kórustalálkozón, például Pécelen. Kórustalálkozót magunk is szerveztünk 2009-ben.
Tazéi kórustalálkozó volt ez, amelyen másik négy kórus
közreműködött. Zalán atyát látogattuk meg többször, Kókán.
– Tehát vannak közös programjaitok, amelyek a lelki fejlődést szolgálják. Azt is tudom, hogy szoros a kapcsolat a kórus és káplánok, András atya között.
– Igen, nyaranta szervezünk a kórus részére egyhetes közös
együttléteket, amikor ha nem az egész hétre, de egy-egy
napra mindig meglátogat bennünket a káplán vagy András
atya. Ezeken a nyaralásokon heti több alkalommal megyünk szentmisére. Fel szoktuk keresni a helyi templomokat, és ott is közreműködünk a miseszolgálatban.
– Merre szoktatok menni nyaranta?
– Ez igen változó. Tizenkét éve, hogy kialakult: július első
hetében együtt töltünk valahol egy hetet. Voltunk már Lillafüreden, a Balatonnál, Erdélyben. A virtuális plébánián
szoktunk szállást keresni. Mivel az időpont állandó, így
többségünk részt tud venni ezekeken a programokon. Hozzuk a családtagokat, kellemes hetet szoktunk együtt eltölteni. Még megemlítem, hogy idén, az erdélyi kiránduláson
felül készülünk egy hétre a Balatonhoz is, ahol kerékpártúrán vesznek részt az énekkarosok és családtagjaik. Balatonszemesre megyünk, és onnan csillagtúra-szerűen fogjuk bejárni a környéket. Próbálunk minél több jó programot szervezni a csapatnak.
– Te, Erika, hogyan kapcsolódsz a zenéhez?
– Gyermekkorom óta szeretem a zenét, szívesen énekelek.
Emlékszem, talán első osztályos lehettem, már ismertem a
hangjegyeket, amikor kaptam egy xilofont, azon próbálgattam az imakönyvből eljátszani az énekeket. Iváncsy Balázs
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szeminarista vette az első szintetizátort nekem. Zeneiskolába nem jártam, csak amatőr szinten gyakorolgattam, amiben nagy segítségemre volt Tábori Frigyes, akkori kántorunk. Ő volt gyermekkorom énekkarának is a vezetője.
Szüleim is jártak énekelni a templomi kórusba, így alakult
ki bennem az ének szeretete. A gitár alapakkordjait András
atyától tanultam meg, majd továbbképeztem magamat, de
mindig amatőr módon, tanárhoz nem jártam.

– A kórustagok mind katolikus, templomba járó emberek.
Ha kilépünk a kapun, képviseljük hitbéli igazságainkat, a
munkahelyünkön is evangelizálunk a viselkedésünkkel, értékrendünkkel. Biztos, hogy az életvitelünk hatással van a
környezetünkben élőkre. Evangelizálunk, ha elmondjuk
társainknak, hogy hívő emberek vagyunk, ha meghívjuk
őket meghallgatni minket, vagy egy templomhoz kötődő
más eseményre, szentmisére.

– Azt tudjuk, hogy te, Jani hivatásos zenész vagy. Trombitán játszol.
– Zeneművészeti szakközépiskolában tanultam, ott zongoráztam is. Jelenleg a készenléti rendőrség zenekarában
trombitálok.

– Jani, ezt te is így éled meg a munkahelyeden?
– A zenésztársaim többsége nem vallásos, de tudják rólam,
hogy templomba járó ember vagyok, és katolikus kórust
vezetek. Elfogadják ezt, én pedig szeretettel vagyok feléjük.
– A gyerekeknek is mindig ezt
hangsúlyozom, hogy ők a viselkedésükkel tudnak tanúságot tenni.
Úgy kell viselkednünk, hogy lássák, ezek jó közösségek, jó ide
tartozni, közénk eljönni.

– A sváboknál a rézfúvós hangszereken való muzsikálásnak hagyománya van. Ha jól emlékszem, te soroksári vagy.
– Igen, soroksári vagyok, gyermekkoromban Galambos Jani
bácsi volt a szomszédunk, Lajcsi
nagyapja. Ő mondta, hogy trombitást farag belőlem, s igaza lett,
a trombita a hivatásom.
– És a zenei képzettséged révén
tudsz az énekkarral is foglalkozni. Hol tanultál meg dirigálni?
– Vezényelni még a középiskolában tanultam meg, és az azóta
megszerzett fúvószenekari karmesteri képesítés is segít ebben.
Vezényelni mindig szerettem,
már középiskolás koromban is
volt egy kis zenekarom.
– Ezek szerint szeretsz emberekkel foglalkozni, és erre alkalmat
ad neked a Szent Anna kórus közössége is.
– Igen, minden pénteken ott vagyok a próbákon. Magam is
énekelek, és összhangzattani, karvezetői tudásommal veszek részt a munkában. A próbákra már hét közben is kell
készülnöm, szívesen fordítok erre időt. A kóruspróbákra
viszem a szintetizátort, előjátszom, énekelem a darabokat,
így tanulunk hallás után.
– Könnyen tanulnak a kórustagok, de így is sok munka van
egy-egy darab megtanulásával – teszi hozzá Erika.
– A Passiókkal sokat küszködünk. Január elején szoktuk
elkezdeni a próbákat, hogy húsvétra ki tudjunk állni a passióval. Ebben az időszakban nem is tudunk mással készülni, ilyenkor a templomi szolgálatok is kimaradhatnak, mert
heti két alkalommal nem tudják a tagok a próbákat vállalni,
dolgoznak az emberek. A taksonyi gyerekmiséken azonban
mindig mi éneklünk, az első padokban segítünk a gyerekeknek énekelni.
– Már a gyerekeknél is nagyon nehéz a próbákat megszervezni. Hét közben sok a különórájuk, így csak szombat délelőtt tudunk próbálni velük, 10-től fél 12-ig, a plébánián.
A felnőtt kórus péntek este tartja a próbákat fél héttől nyolcig. Szeretettel várunk új tagokat mindkét közösségbe.
– A Szent Anna kórus hogyan éli azt meg, hogy ez egy katolikus közösség?
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– Tizenöt éve zenéltek együtt, de
vajon a muzsikán felül a kórusba
járók hitbéli tudása tudott-e fejlődni?
– Bízom benne, hogy igen. Például el tudunk együtt menni szentségimádásra, vagy együtt szervezzük nagyböjtben a virrasztást, adventben a Szállást keres a Szentcsalád imaalkalmakat. Ezek a közös cselekvések kezdetben nem
tudtak még kibontakozni, most
igen. Laci atya egy éve vezette be,
hogy az énekkari próba után lelki
beszélgetésre ad alkalmat nyolctól
fél tízig, amin több énekestársunk
is részt szokott venni. Én úgy látom, hogy a lelki fejlődés megmutatkozik. A próbákat
mindig esti imádsággal zárjuk, gitáros énekkel. A 64-es
énekkel a kék könyvből. Mindig ezt énekeljük. Még bevezettük a közös olvasást a próbák végén, együtt olvastuk
például Nick Vujicic könyvét. Ő példaértékű lehet minden
ember számára, hogyan kell az életben megküzdeni, menynyi ajándékot ad a hívő embernek az Isten.
– Hadd említsem meg – mondja Jani –, hogy bármiben kell
segíteni a plébánián vagy a templom körül, például elsőáldozás, bérmálkozás alkalmával, a pünkösdi koncert és a
templomok éje után a résztvevők megvendégelésében, takarításkor, vagy bármi más segítségben a Szent Anna kórusra mindig lehet számítani.
– Szent Anna, a névadó, mit jelent számotokra?
– Ő példaképünk, Mária édesanyja. Mi is így szeretnénk
tisztességre, becsületre nevelni a gyermekeinket. Sok édesanya van közöttünk. Szent Anna olyan személy, akire fel
lehet nézni.
– Köszönöm szépen a beszélgetést. Kívánom nektek a Jóisten kegyelmét további szolgálatotokra.
– Minden év augusztus utolsó szombatján van a Szent Anna kórus hálaadó szentmiséje. Az idein mi is hálát adunk
ezért a tizenöt évért, a társainkért, akikkel ezt az örömteli,
közös szolgálatot végezhetjük.
Koczka Tamásné
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Egy remekül sikerült kirándulás Erdélyországban…
Egy június végi nyári napon, van, akinek megszokott volt a
korai ébredés, van, aki minden ébresztésre alkalmas eszközt „beindított”, hogy hajnali 4 órára a megbeszélt helyen
legyen, ha valóban részt akar venni egy csodálatosnak
ígérkező, egy hetet betöltő kiránduláson Erdély gyönyörű
vidékein!
Telve izgalommal, fáradságnak és álmatlanságnak jelét
sem látva valamennyien pontosan ott voltunk az indulási
helyen. Úti célunk, ahol hat éjszaka biztosítottak szállást és
félpanziós ellátást a Székelyföld közepén 600 m-rel a tengerszint felett, 600 km-re az otthonunktól Zeteváralja volt.
Az első napunk a kilométerek legyőzésével telt, természetesen kisebb-nagyobb pihenőket tartva, így pl. az első felejthetetlen látvány a Királyhágón fogadott bennünket, ahol
sík vidékhez szokott szemünk nem győzött betelni a magasságok és mélységek, szélességek és hosszúságok végeláthatatlan méreteivel.
Zeteváraljára megérkezve nagyon kellemes időjárás, a panzió vezetője Szőke Domokos, remek 2-3 ágyas kis faházak
és természetesen – aki már járt Erdélyben, tapasztalta – az
elmaradhatatlan szilva és áfonya pálinka fogadott bennünket.
A második napon a Békás-patak völgyébe, a Békásszorosba látogattunk el, ami a Keleti-Kárpátok legszebb és
leghosszabb szurdokvölgye. A szoros 200-300 méter magas sziklafalaival Európa egyik természeti ritkasága és a
hegymászók paradicsoma. A környező hegycsúcsok átlag

1300 m magasak. Az Oltárkő
(1154 m) a Békás-szoros legszembetűnőbb
sziklatornya.
Jól elkülönül környezetétől és
az egész szurdokvölgy fölött
uralkodik. Ezután fotózás, séta a Gyilkos-tó partján, amely
Székelyföld egyik legszebb és
legmonumentálisabb tava. Keletkezéséről több népi eredetű
legendát jegyeztek le. Egyik
útleírásában Urmánczy Nándor leír egy öreg székely által
elmesélt történetet. A legenda szerint a Nagy-Cohárd barlangjában tanyázó rabló a ditrói vásárból elrabolta és barlangjába hurcolta a szépséges Ferenc Anikót. A lány sírt és
segítségért könyörgött a hegy szelleméhez, mire a barlang
falai megnyílottak és a lány kiutat talált. Az ijedségből magához tért rabló dorongjával akkorát sújtott a sziklára, hogy
a hegy összeomlott és elzárta a völgyet, maga alá temetve
őt. Vannak, akik a tó keletkezését az 1838. január 11-i
földrengéssel hozzák kapcsolatba. Csodálatos és egyben
kicsit félelmetes is a tó látványa a vízből kiálló fenyőcsonkok miatt, amelyek az egykori fenyőerdő maradványai.
A következő napon a Kissomlyó-hegy lábánál fekvő csendes kis faluba, Csíksomlyóba mentünk. A Székelyföld és a
székely nép történetében Somlyó óriási jelentőségű volt
mindig, és ma is az. Búcsújáró hely jellegét az adja meg,
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hogy már a XV. században virágzott a Boldogságos Szűz
Mária tisztelete, IV. Jenő pápa 1444. február 2-án teljes
búcsút engedélyezett mindazoknak, akik a ferences atyák
csíksomlyói Mária templomának építkezésében segítenek.
1567-ben újabb fordulat következett be a búcsújárásban. A
hitújítás korában János Zsigmond, erdélyi fejedelem haddal
akarta a színtiszta katolikus Csík, Gyergyó és Kászon népét
az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. A gyergyófalvi
plébános vezetésével a nép fegyvert fogott hitének védelmére. A gyülekező Csíksomlyón volt, pünkösd szombatján.
Isten kegyelmébe ajánlották magukat és Szűz Mária segítségéért esedeztek, majd elindultak a Hargitára, szembeszállni a hitújítók hadával. Ezalatt az idősek, az asszonyok
és a gyermekek Somlyón maradtak és győzelemért imádkoztak. A csata diadallal végződött. A győztesek nyírfaágakkal ékesítették fel lobogóikat és úgy vonultak le a
Hargitáról. A templomban maradt nép elébük ment és
együtt jöttek vissza hálát adni a győzelemért és megköszönni a Szent Szűz segítségét. Ennek a történelmi eseménynek emlékére fogadalmat
tettek, hogy ezután minden évben, pünkösd
szombatján elzarándokolnak Csíksomlyóra.
Ezt az ősi hagyományt őrzi és folytatja a
mai napig Mária népe.
A jelenlegi kéttornyú templom 1802-ben
épült, a kegyoltár pedig 1848-ban. A kegyszobor maga 2,26 m magasságú.
Felejthetetlen lelki élményt jelentett a templomban tartott szentmise, majd valamennyien felmentünk a kegyszoborhoz fohászkodni
magunkért, szeretteinkért, magyar hazánkért.
Utunk tovább a Gyimesbükk és Palánka között húzódó ezeréves határhoz vezetett.
Gyimesbükk az utolsó falu Erdélyben, a
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2015. Szent Péter és Szent Pál ünnepe
Tatros folyó és a vasútvonal itt hagyja el Erdélyt és lép át Moldvába. A falu túlsó végén
húzódott Trianon előtt a
határ.
Előszö r az 1782-ben
Mária Terézia pénzadományából épült Kontumáci kápolnát, majd a
tőszo msz édságá ban
fekvő egykori vesztegzár és vámház épületeinek romjainál kialakított
katonai emlékh elye t
néztük meg.
Ma is áll a hajdani Magyar Királyi Államvasutak egyik legkeletibb,
30. számú vasúti őrháza,
sarkánál az Észak Erdély visszacsatolásakor a honvédek által betonból és kőből készített
magyar korona. A felújított őrházban ma vasúttörténeti kiállítás látható.
Felmentünk a 95 fokból álló, igen meredek lépcsősoron az
1626 körül Bethlen Gábor építtette Rákóczi várhoz is, melyet a 18. század elején II. Rákóczi Ferenc megerősített,
ekkor kapta mai nevét. A vár falai erőteljesen pusztulnak,
azonban a kilátás itt is felejthetetlen élményt nyújtott.
A szálláshelyünkre visszavezető úton Csíkszeredán megtekintettük a Makovecz Imre tervei alapján 2003-ban felszentelt Millenniumi templomot is.
A negyedik napon nem kisebb célt tűztünk ki magunk elé,
mint feljutni a székelyek szent hegyére, a MadarasiHargitára. Hiszen sokat mondják, hogy nem is járt Székelyföldön az, aki a szent hegyen nem járt! A hegy tengerszint
feletti magassága 1801 m, megközelítése sem „hétköznapi”, hiszen fenyves erdőn át, a Filió patak völgyében traktorral jutottunk el egy menedékházig. Innen a csúcsra gyalog lehetett tovább menni közel
egy óra járásra, enyhe emelkedőkkel, könnyű sétával. A felvezető úton is állandóan megálltunk,
csodálva a fokozatosan kitáruló
panorámát. A csúcsra érve aztán
rendkívüli volt a látvány, szinte
egész Erdély a lábaink előtt hevert. A hegytetőn körbesétálva
egy másik érzés is hatalmába kerítette az embert… A tetőn szétszórtan felállított apróbb-nagyobb
kőhalmok és kőfeliratok, valamint
a keresztek és kopjafák fokozták a
hely misztikus hangulatát. A
2009-ben felállított taksonyi kopjafát körbeállva, egymás kezét
megfogva énekeltük el a magyar
és a székely himnuszt! Leeresz-
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kedve a menedékházig, délután a szabad ég alatt fogyasztottuk el egy utastársunk ebéd felajánlását: szalonna, szalámi, paradicsom, paprika.
Ezt a napot, az itt átélt élményeket senki és sosem fogja elfelejteni!
A következő napon Kőrispatakon egy Szalmakalap Múzeumot látogattunk meg. „Megálmodója” és létrehozója
Szőcs Lajos, akinek családja is szalmakalap készítéssel
foglalkozott. „Lajoska” nagyon részletesen, remek humorral, rendkívüli előadói képességgel mutatta be a múzeumot,
beavatott nem csupán a kalap készítésének, de viselésének
rejtelmeibe is. A múzeumban bemutatásra kerültek a kalapkészítéshez szükséges munkagépek, különféle szalmadíszek és használati tárgyak, valamint az országban készült
és viselt kalaptípusok. A múzeum udvarán egy csodálatos
kőgyűjteményt is láthattunk, melyeket a természet sok évtizeden keresztül csiszolt és faragott olyanná, amilyenek. A
legkülönbözőbb „figurák” és formák fellelhetők, állatfigurák és pl. Lenin sapkája is. Még egy érdekességet láthattunk az udvaron: kis irányjelző táblák mutatják azon települések neveit, ahonnan meglátogatták a múzeumot – ezek
között már ott van Taksony táblája is. A két település közötti távolság pedig 615 km. Nagy élmény volt a kiállított
tárgyak megtekintése, de felejthetetlen embert ismertünk
meg Szőcs Lajos (Lajoska) személyében is!
Az utolsó előtti napon természetesen nem maradhatott el a
korondi nézelődés és vásárlás, majd tovább utaztunk
Parajdra, ahol megnéztük a sóbányát. 1980-tól a felszíntől
számítva 120 méter mélyen légúti betegek számára kezelési és látogatási részleg van berendezve állandó helyszíni
orvosi felügyelettel. A sóbányában 1993-ban egy ökumenikus kápolnát is berendeztek, ahol a testi gyógyulást keresők lelki támaszt is kaphatnak. 1999-ben a bánya védőszentje, Nepomuki Szent János 1,75 m magas, egy tonnánál is nehezebb sóból faragott szobrát szentmise keretében
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avatták fel a kápolnában. A földalatti kezelőbázis rendelkezik ezen kívül hatalmas játszóterekkel, internet-klubbal,
kávézóval, múzeummal és ülőalkalmatosságokkal.
Parajdról Szovátára, a híres gyógyfürdőhelyre mentünk,
ahol a környék leghíresebb tavában csoportunk nagy része
megmártózott és kipróbálta a sós lebegést. A tó sókoncentrációja ugyanis 250 g/l (összehasonlításul: a tengervizek
sókoncentrációja 34 g/l körül mozog). Csodaszép, festői
környezetben, erdőkkel övezve fekszik 500 m-rel a tengerszint felett. Kiterített medvebőrre emlékeztető formája miatt nevezték el Medve-tónak.
A hetedik napon kicsit szomorúan búcsút vettünk szállásadóinktól, de miután második alkalommal élveztük vendégszeretetüket, bízva reméljük, hogy vissza fogunk mi
még ide térni! És újra megkezdtük a kilométerek legyőzését, de most már vissza irányba, hazafelé.
Minden nap más-más helységben volt szentmisénk, ahol az
énekkar kiemelten széppé tette a lelki áhítatot.
Az esti szabad időben volt foci, játék, kártyaparti, dézsában
fürdés, szaunázás, nagy séta és beszélgetés, kavicson séta,
tánc és ének, zenés est és sok-sok vidámság.
A fentiekben megpróbáltuk megosztani Olvasóinkkal mindazt az érdekességet, szemet gyönyörködtető szépséget,
amit kis csoportunk az egyhetes úton látott, tapasztalt, magába szívott. Lelkileg teljesen feltöltődve, élményekkel
gazdagon tértünk haza, hogy azokat tovább adjuk, megoszszuk mindazokkal, akik erre igényt tartanak és így a mi
örömünk is megsokszorozódik.
Végül, de nem utolsó sorban e beszámoló keretében mondunk hálát és köszönetet Láng András plébános atyának,
hogy anyagi támogatásával hozzájárult a csoport egyhetes
kirándulásához, e nélkül nem jöhetett volna létre ez a csodálatos együttlét!
a Szent Anna Kórus nevében: Ullmann Anna
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Puszta Sándor: Ideál
Úgy történt, a tanítványok
Kutatták, mi legértékesebb?
Mindegyik mást tartott annak
S vitájuk egyre hevesebb...
S szólt Péter, legszebb a tenger,
A mély és benne a halak.
Dehogy, szólt rá Bertalan,
Legszebbek a madarak!
Legszebb a csend, vélte Fülöp,
Tádé rá, a csillagok.
Legszebb az arany, suttogta Júdás,
Szivárványnál szebben ragyog...
Még szebb a kalász, szóla Máté,
Belőle lesz a kenyér,
Jakab megtoldta, szebb a szőlő,
Belőle bor lesz s borból vér.
Tamás komoly volt, legszebb az ég,
Merengett a teremtett világ,
János mosolygón álmodott,
Legszebb a rét s a hóvirág!
S folyt a vita... Sose lenne vége.
Sodra nőttön, gyorsabb, hevesebb.
Jézus ott állt, fehéren a napban
S magához vont egy gyermeket...
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110 gyermek volt a június 29 - július 3-ig zajló karitásztáborban. Sok
kedves felnőtt és fiatal összefogásából szép napok és „nagyon jó tábor” (a
gyerekek szavát idézve) született! Közösen Jézus szeretetében tölthettünk
el együtt egy hetet, megosztva örömöt, jókedvet egymással, hogy a hit ne
csak vasárnap legyen bennünk. A képek – Gere Marika és Helméczy Richárd alkotásai - magukért beszélnek!
Külön köszönetet szeretnénk mondani név szerint mindazoknak, aki adományokkal és önkéntes szolgálatukkal erősítették a karitász-csapatot:
Ambrus István, Bácsi Imréné, Bagó Éva és Lilla, Balogh Sándorné, Berta
László, Brittnek apuka, Desits Katalin, Berecz István, Erdélyi István, Farkas Anikó Hedvig, Gintner Bence, Hajna és Orsolya, Haranginé Takács
Katalin, Haraszti Íjász Club, Helméczy Richárd, Herceg János, Huszár
Csabáné, Jakabné Láng Margit, Juhász apuka, Karsainé Zsuzsa, Katona
Kitti, Kocsis György, Kreatívdiszkont Kft, Kovács Ilona, Leéb Anna és Zsófi, Lőrincz Erzsébet, Marosi Petra és Réka, Nagyné Vadkerti Zita, Páldi
Melinda és Tamás, Ruff Pékség, Szabó Szilvia, Varga Bence, Tömösy László, Zwickné Ági és sokan mások.
Így a nyilvánosságot fölhasználva külön szeretnénk kifejezni jókívánságainkat Gintner Ábelnek házasságkötése alkalmából: sok boldogságot kívánunk! Ő – a többi Gintner-gyerekkel együtt – mindig résztvevője-segítője
volt éveken keresztül a karitász-tábornak, előttünk nőttek fel, „emberesedtek” meg, öröm látni őket. Isten áldása kísérje mindnyájuk áldozatos életét!
Augusztus 28-án 17 órára a Fő úti hittanterembe karitász-találkozóra
várjuk mindazokat, akik karitász-önkéntesek szeretnének lenni!
Ruhaosztást/átvételt tartunk szeptember 4-én és szeptember 11-én
(pénteki napokon) 16.30-18 óráig a karitász-házban, Fő út 73. A szeptember 4-i alkalommal tanévkezdő gyűjtést rendezünk szegényebb diákoknak (használt adomány iskolatáskára, írószerre, rajzeszközre, ecsetre,
festékre gondolunk). Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Szent Erzsébet Karitász
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Mit ér az élet hit nélkül?

Nicolas Borras: A Szent Család Szent Annával, XVI. sz.

SZENTMISÉINK RENDJE:
Taksony
Szent Anna templom
vasárnap ½ 9 óra,
hétköznap hétfőn és pénteken,
valamint szombat este 7 óra,
kedd reggel 8 óra
Dunaharaszti
Szent István plébániatemplom
vasárnap
reggel 7 óra és de ½ 11 óra,
hétköznap hétfőtől csütörtökig
reggel 7 óra,
elsőpénteken este ½ 6 óra
Ligeti Szent Imre kápolna
vasárnap de ½ 10 óra,
pénteken reggel 7 óra,
szombaton este ½ 6 óra
***

Fogadóóra:
A dunaharaszti Főplébánián
szerdán du 4-6 óráig
(kivéve ünnepek)
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Ha feltenném magamnak azt a kérdést, hogy mit érne az
életem hit nélkül, azt felelném: semmit! De nekem nem is kell
feltennem ezt a kérdést, mert egész életemet hitben éltem, a
római katolikus vallás szerint. Hitemtől senki és semmi el
nem téríthetett és már nem is fog. Ha megkérdeznék, ha újra
megszületnék, hogy milyen nemzetiségű szeretnék lenni:
természetesen magyar. Nem véletlen, hiszen Magyarország
Mária országa, az én szeretve tisztelt Égi Édesanyámé.
Első királyunknak, Szent Istvánnak nemcsak hitünket
köszönhetjük, hanem a Szűzanya oltalmát is magyar
népünknek. Nem tudom megérteni azokat, akik magyar
létükre áttértek az iszlám vallásra, vagy buddhisták lettek,
vagy hitetlenek. Ennek oka, van, aki bevallja, van, aki tagadja:
a kommunizmus. Erről áldozatai, civilek és a történelmi
egyházak tagjai, de főleg a katolikus főpapok és papok
mondhatnák el átélt testi és lelki szenvedéseiket.
Ma a migránsok özönlik el Európát és Magyarországot.
Ferenc pápa beszédében kritizálta azokat a hatalmakat,
amelyek
a
békét
hirdetik
fennen,
s
közben
fegyverkereskedelemből gazdagodnak meg. Érdekük, hogy
feszültséget szítsanak nemzetek és vallások közt. A politikai
viták a menekültügy hátterében veszélyeztetik Európa s
hazánk biztonságát. Magyarország politikailag megosztott,
pedig csak összefogással teremthetjük meg a biztonságot.
Aggódom, de bízom is, hogy Jézus megsegít minket, és Mária
védőn teríti palástját édes hazánkra.
Kérjük a Szűzanyát, hogy járjon közbe értünk Szent Fiánál, a
hívők soha ne hagyják el hitüket, bármit hoz az élet, a
hitetlenek pedig nyerjék el a hit kegyelmét. Ez által minden
ember a másikban ne az ellenségét, hanem testvérét lássa. A
Szent István által felajánlott Magyarország, Mária országa
példamutató, hogy népünk minden egyes tagja eljusson
egykor a Mennyek országába. Úgy legyen.
Testvéri szeretettel:
Gömöriné Fajta Anna

Magyarok Nagyasszonya
Sok nemzet tiszteli Máriát: lengyelek, olaszok spanyolok,
Egyedül Szent István ajánlotta fel Neki Magyarországot.
Első szent királyunk felajánlása kivívta a pápánál,
Ünnepelhetjük Máriát, mint a Magyarok Nagyasszonyát.
Kezdetben október másodika, aztán nyolcadika lett,
Az ünnep végleges dátuma, évenként e napon tartjuk meg.
Ahogy Szent István Mária kezébe helyezte a koronát,
Mi úgy helyeztük a sorsunkat, s várjuk jobbra fordulását.
Magyar történelmünk a megpróbáltatások sorozata.
Tatárjárás, törökdúlás, szabadságharcok, háborúk.
Forradalom elesett hőseit siratjuk és gyászoljuk,
De van kihez bánatunkban, a jobb jövő reményében fordulnunk.
Mária Ő, a Magyarok Nagyasszonya és Pátrónája,
Aki Szent Fiánál országunk és nemzetünk szószólója.
Édesanyai pártfogását senki nem múlhatja felül,
Minden magyar tartsa meg ünnepeit, s míg élünk: tiszteljük.
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SZENT ISTVÁN KIRÁLY
Szent István királyunk életművéről emlékezünk meg augusztus 20-án mi, magyarok, akik 1000 esztendeje élünk az
általa létrehozott országban itt, Európa közepén. Az ünnepi
dátum Szent László király nevéhez kötődik, aki 1083-ban
ezen a napon emelte oltárra VII. Gergely pápa hozzájárulásával I. Istvánt, illetve még ugyanabban az évben fia, Imre,
valamint Gellért püspök relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami a szentté avatással volt egyenértékű.
Latin nyelvű legendák, oklevelek, alapító okiratok másolatai, Szent István első és második törvénykönyve, fia, Imre
herceg számára írott, erkölcsi és politikai hitvallását egybesűrítő Intelmei, kortársak és hajdan volt historikusok feljegyzései jelentik az évezredes kútfőt, mely lehetővé teszi,
hogy megismerjük Szent István életművét.
István Vajk néven született, Árpád-házi fejedelmi családban, apja révén a künde, anyja révén a gyula ág leszármazottjaként. Apja, Géza, a nyugati, latin rítusú, anyja, Sarolt
a keleti, ortodox kereszténység képviselője volt, fiuk, Vajk
személyében tehát egyetemes jelentőségű keresztény uralkodót és államférfit kapott a 10. századi magyar fejedelemség.
István korában nem létezett a Kárpád-medencében egységes magyar állam. Ennek megteremtése és megszilárdítása
fűződik szentté avatott királyunk nevéhez. Az Etelközből a
Kárpád-medencébe érkezett magyarok, a 9-10. században
törzsi területeken éltek Európa közepén, nomád, állattartó
életmódot űzve. A területi alapon működő államformát, az
országhatárokat, a magántulajdont és a pénzt nem ismerték,
mindent alávetettek a legelőváltó, vízhez közeli területeket
kereső életformának. A magyar népességhez tartoztak a
magukat Hétmagyarnak nevező törzsek, nemzetségek,
nagycsaládok tagjai, akiknek harci modorát, fegyvereit rettegte Európa. A magyar ember szabadságot élvezett, a leigázott népek a magyarok szolgái voltak, ők munkával és
járadékokkal adóztak.
Európában azonban idegen zárványként ékelődött be a
Kárpát-medencébe Ázsiából hódítóként érkezett s ott megtelepült pogány magyarság. Európa akkor már keresztény
arculatú volt, nyugaton a Német-Római Császárság, délen
a pápaság, keleten pedig a Bizánci Birodalom ölelésében a
pogány magyaroknak fel kellett adniuk nomád életmódjukat, sarcoló kalandozásaikat, ha Európa közepén élni akartak. Az európai uralkodóknak érdekük volt az erős idegen
nép megtérítése, s a magyarok felelős uralkodói, Géza fejedelem, majd István király is nyitottak Európa felé. MásKép: A veleméri árpád-kori templom freskója

különben elkerülhetetlen lett volna a magyarság felmorzsolódása és pusztulása.
A német-római és bizánci császároktól való hűbéri függőség elkerülése érdekében a már megkeresztelt István 1000ben a pápától kért koronát, s a püspökök kinevezésének jogát bírván viselhette az apostoli király nevet. A pogánysághoz, nomád életmódhoz ragaszkodó törzsi fejedelmeket
a 997-1030 időszakban könyörtelen harcokban leverte, és a
Kárpát-medence teljes területét a maga uralma alá vonta.
Felállította a püspökségeket, érsekségeket Magyarországon, a népet erőszakos vagy békés úton, de megkeresztelte,
templomokat építtetett, térítő papokat hozatott, monostorokat alapított, megalkotván hatalmas művét – a keresztény
Magyarországot. A nép számára fájdalmas volt a nomád
életforma adta szabadság felszámolása. Korábban a magyar
nem ismert szolgaságot, a vármegyék, várispánságok, udvarházak rendszere azonban röghöz kötöttséget követelt, és
a vagyoni különbségek alapján magyart tett magyar szolgájává. Az István megalkotta vármegyerendszer, ami ma is
közigazgatásunk alapja, kereteit adta a gazdálkodásnak,
adórendszernek, hadi berendezkedésnek és bíráskodásnak
egyaránt. István európai mintára megalkotta az ország törvényeit. Bajorországból hozott magának feleséget Gizella
személyében, aki I. Ottó német-római császárban nagybátyját tisztelhette. E frigy is megerősítette István országának békéjét. Istvánban és Gizellában a magyar szent családot tiszteljük, példás keresztény életükért, felelős uralkodásukért.
István központosított hatalmat épített ki, erős, Európában
elismert, független, keresztény államot hozott létre, amelynek területét és népét uralkodása alatt meg is védelmezte.
Szent István olyan szilárd művet hagyott ránk, amely megtart bennünket.
István, a magyarok valaha volt legnagyobb államférfija,
művelt, bölcs politikus, erőskezű hadvezér, a kereszténységet szívvel-lélekkel magáénak valló, s azt életművében
megvalósító történelmi alak. Korának és az utókornak is
méltó példája. Óriási sebünk, hogy a sors így adta, de
fiúutód nélkül kellett meghalnia. Történelmünk évszázadai
bizonyítják ennek a ténynek a fájdalmas veszteségét.
István 1038. augusztus 15-én, Szűz Mária mennybevételének ünnepén halt meg, miután országát és népét Szűz Mária oltalmába ajánlotta. Szent István király országfelajánlásának ünnepén, idén augusztus 14-én Spányi Antal
székesfehérvári megyéspüspök megújította szent királyunk
Szűz Máriának tett felajánlását. Ez a mi reménységünk.

Koczka Tamásné
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Kós Károly: AZ ORSZÁGÉPÍTŐ
Kós Károly történelmi regénye, Az országépítő, 1934-ben jelent meg. Néhány év elteltével az írót
Baumgartner-díjjal tüntették ki érte.
Kós Károly, az erdélyi polihisztor: építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár és politikus, több nagylélegzetű történelmi regényben (Gálok, Varju-nemzetség, Budai Nagy
Antal históriája, Az országépítő) fogalmazta meg népe és országa iránti szeretetét, tehetségével állított emléket a magyar hon évszázadainak.
Az országépítő hőse államalapító szent királyunk, István, akinek története mindig is szimbolikus
erővel bírt a magyarok számára. Kós Károly regényében hűségesen végigkíséri István uralkodásának főbb állomásait. István alakját a néphagyományhoz, köztudathoz hűen és a történetírásnak
megfelelően rajzolja meg, de a regény többi alakját, a gyönyörű nőket, lázadó törzsfőket, az egész
középkori magyar világot is hitelesen, ugyanakkor meseszerűen, a székely népballadák stílusában ábrázolja, átszőve azok
tragikumával az eseményeket. A balladisztikus hangvétel egyik kifejezőeszköze Kós Károly művészi nyelvezete, amely
archaikus, erőteljes, tiszta, pompásan hangulatfestő. Kós Károly mondatfűzése tömbös, népnyelvi elemekkel kevert, ódon
zamatú. A használt régies vonatkozó névmások kiválóan alkalmasak a történelmi légkör megfestésére, amit alátámaszt még Kós Károly képzőművész-látásmódja is. Kós Károly a magyar irodalomban páratlan módon, sűrített, szaggatott mondatokban, képszerűen idézi fel a pogányságból a
kereszténységbe átlépő Magyarország forrongó hangulatát.
A regény érdekfeszítő és szuggesztív, a történetet szélesen, kiváló elbeszélő ízzel mondja el az író,
már-már népmesei színezettel. István alakjában a felelős uralkodót rajzolja meg, aki életét tette föl
a magyarság jövőjére. Az országot építő erőskezű uralkodót, a szent királyt, a hit felkent bajnokát,
aki eszménnyé nőtt, meg nem fogható legendává.
Ha Kós Károly regényét elolvassuk, ez a legenda megelevenedik, ismerősünkké válik. Szent István
királyunk ünnepén szeretettel ajánlom a művet olvasásra.
Koczka Tamásné

Részlet a regényből – 2. könyv, 1. fejezet
Szomorkás-szelíden, mosolygósan öregedő, szép őszi idő. A napfényben ezüstös ökörnyál úszik, a domboldalon nyílik az őszi kökörcsin. De hajnalonként hóharmatosak a víz menti rétek, s a kristálytiszta éjszakában hideg pompában fényeskedik a holdsarló, mint csiszolt acélpenge. S a bükkös erdő lombja mindennap
pirosabb.
A palotás ház melletti kisházban az estebédet tették az alacsony asztalra az étekhordó szolgák, amikor a toronyi őr kürtje riadt. És az étel ott hűlt a tálban; se Géza úr, se Sarolt nem nyúlt egy ujjal se hozzá. Amióta
István elment, az estebédet itt, a kisházban ették meg ők ketten, és egy hete minden este sokáig, bé a sötét éjszakába, vártak. Egyikük sem mondta, mire vár, de mind a kettő várta, mikor riad meg a toronyi őr kürtje.
És most nem mertek moccanni, és egyikük sem merte kimondani azt, amit a másiktól várt volna. Csak ültek,
és nem moccantak.
Künn nyers zaj, dobogás, csörgés és topogás, emberi hangok, és az ajtó takarója lebben. Halkan mondja az
ajtónálló:
– Nagyuram, az Úrfi. Meg a barát. És Csanád úr.
Két ember lélegzett fel mélyen, felszabadulva.
– Várom őket. Hármukat várom.
Beléptek. Elöl István, kicsit mögötte a barát, és hátul Csanád. Friss éles levegő áramlott be velük, és izzadt
ló szaga.
Az ajtóban egy szempillantásra megállottak, a szemük kicsit pislogott. A mennyezetről hosszú láncon csüngő, négylángú olajmécses égett sárga, imbolygó lánggal, és kicsi fényudvarán kívül barna árnyékban maradt a ház. A félvilágosságban a tarka szőnyeggel letakart padon heverő Nagyúr sovány, beesett, vértelen
orcájából a sötét szemek lázasan csillogtak, és az ágy fejénél kicsi párnás székecskén kuporgó Nagyasszony
tágra nyílt bársonyos szemeiben visszatükröztek a mécs apró lebegő lángocskái, mint éjjeli fű közül a fénybogarak. A nyolcszegletű asztalocskán az ezüstkancsó meg-megcsillant.
István a nyugovópadhoz lépett, és némán köszöntött. Anyja állott már akkor, keze szívére szorítva.
– Hadd lássalak – szólott az Úr, és félkönyökére támaszkodott.
– Hadd lássalak – suttogta a Nagyasszony, és hátralépett egy kis lépést.
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A hang sze r e k k irá lynő je – AZ ORGONA
I. rész - Történeti áttekintés
Ez alkalommal egy sorozat keretében szeretnék betekintést
nyújtani a kedves Olvasóknak az orgona keletkezésének
történetébe, annak szerkezeti felépítésébe és a különböző
történelmi korszakok orgonáinak sajátosságaiba. Célom
ezzel az, hogy megérthessék az orgona működési elvét, hiszen azon túl, hogy a nép a szertartások alkalmával hallja
ugyan a hangszert, biztosan sok emberben felmerült már az
a kérdés, hogy vajon mi rejlik ennek a sokszínű hangszernek a díszes „falai” mögött?
Az első részben arra szeretnék választ adni, hogy honnan
ered ennek a különleges hangszernek a használata, mi az
orgona története?
Az orgona elnevezése az „organon”, azaz eszköz szóból
származik. Sokszor összefüggésbe hozzuk a köznyelvben
is használt emberi hangszínként jelölt organum szóval, de
valójában összetettségére, sokszínűségére utal. Ezért is
nyerte el a hangszer a cikkem címében használt megnevezést: a hangszerek királynője szinonimát.
A hangszer közvetlen elődei a pánsíp, valamint a duda voltak. Ez utóbbi a Kr.e. 1500-ig visszavezethető, feltehetően
babiloni vagy asszír eredetű hangszer.
Az ősorgona – más néven víziorgona – feltalálója
Ktesibios, alexandriai ezermester. Az általa megszerkesztett orgonánál már je1. kép: A víziorgona működési elve
len volt a három
alapvető szerkezeti
elem: a sípok, a játszóbillentyűk és a
levegőellátást biztosító fúvó berendezés. Az ókori leírások szerint dugatytyús fújtató segítségével egy víz alá
rögzített búvárharangszerű tartályból,
azaz a szélharangból
kiszorított víz nyomása szolgáltatta a
sípok megfúvásához
szükséges állandó
légnyomást, szelet. Innen ered a neve: víziorgona vagy
hidraulisz. (1.kép) A legrégebbi magyarországi orgona, az
aquincumi víziorgona (Kr.e. 228-ból) is ugyanezen az elven működött, amelynek maradványait 1931-ben találták
meg Budapest határában. (2. kép) A képen is látható, hogy
a mai orgonák méreteivel összehasonlítva az ős-orgonák
sokkal kisebbek voltak, alig pár síppal és billentyűvel.
Az orgona kultikus szerepet töltött be már az ókorban is. A
templomokon, középületeken kívül a gazdag családok is
hozzájuthattak. Feljegyzések tanúskodnak arról, hogy
egyes uralkodók más országokból hívattak a mai orgonaépítők őseinek megfelelő mestereket és orgonistákat is. Ez
mutatja, hogy már ekkor milyen nagy becsben tartott hangszer volt. A konstantini fordulat után – a kereszténység államvallássá válásával – került be a katolikus templomokba
az orgona, noha először a keresztények nem kedvelték ezt a

2. kép: Az aquincumi víziorgona rekonstrukciója

hangszert, mert sok negatív vonatkozása volt. Ekkoriban az
orgonát cirkuszi játékok és gladiátor viadalok zenei aláfestéseként alkalmazták. Egyházi használatának engedélyezését pápai rendeletek támasztják alá Damasus és Vitalianus
pápák idejéből.
A bizánci templomokban a keleti egyházszakadás idején,
mint minden más hangszert, az orgonát is kitiltották a
templomokból.
Középkori orgonákról találhatók feljegyzések 757-ből,
amikor is Kis Pipin, karolin király orgonát kapott ajándékba a görög császártól. Másik ilyen fennmaradt feljegyzés,
amikor VIII. János pápa 880-ban Anno, bajor püspöktől
orgonát és orgonistát kért. Ezekkel a történésekkel indult el
Európában az orgonák újabb virágzása. A IX-X. századi
Európában már sok helyütt volt megtalálható az orgona.
Ezek már egyszerű kovácsfújtatókkal működtetett hangszerek voltak, de megmaradtak a víziorgonák is egészen a XV.
századig. Például Mátyás király budai várkápolnájában is
víziorgona volt. Az orgonák építése, mint szinte minden
más tudomány, a középkorban a papok és szerzetesek feladata volt. A IX-XVI. századig épültek olyan orgonák, melyek nagyméretű billentyűkkel rendelkeztek, ezért nem ujjal, hanem tenyérrel vagy könyökkel szólaltatták meg őket.
Sőt, egyes esetekben billentyűk helyett a nagy erőkifejtés
szükséglete miatt nagy kötélhurkokat alkalmaztak.
A technika fejlődése az orgona építésére is folyamatosan
hatással volt. Egyre több szerkezeti elem került bele az orgonába, mígnem egészen nagyméretű hangszerré nőtte ki
magát. Az évszázadok során önálló megszólalása mellett
zenekari kísérőhangszerré is vált.
Habár az orgona kritikus egyházi fogadtatásban részesült a
kezdetekben, ennek ellenére érdekes azzal szembesülni,
hogy sikerült a szakrális zene első számú megszólaltatójává előlépnie.
Nagy István kántor
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Gárdonyi Géza: A HARAGOSOK
Ami falunkban is vannak olyan történetek, aminőket
regénynek szoktak nevezni. Csakhogy a mi regényeink n em olyan karikásak, nem olyan formásan megszabottak, mint a könyv-regények. A mi regényeinknek többnyire csak eleje van, meg közepe. A vége
mindnek egyforma: csak egy fakereszt, amit letűznek
a földbe a regényhősök feje fölé.
1.
Ezelőtt valami ötven esztendővel Paizs János rossz
számot húzott a községházán: elvitték katonának. Azt
mondják, szép sudár legény volt. A határig elkísérte
az édesanyja, meg egy leány – persze sírva kísérték.
Ma is látunk efféléket tavaszonkint: egy öregaszszonyt, meg egy fiatal leányt, amint sírva kísérik a
sorozó bizottság utcáján a csoportosan daloló meg
hujángató, nemzeti pántlikával körülkötött kalapú legényeket.
Paizs János a határon megölelte, megcsókolta mind a
kettőt. Az öregasszonynak azt mondta:
– Hej, édös anyám, édös szülő anyám!
A leánynak meg azt mondta:
– Hej, Lidi, Lidi, édös kis galambom!
Jambusokban és körmondatokban csak a színpadon
búcsúzó katonák beszélnek.
Hét esztendő múlva hazatoppan János. Bizony alig
lehet a nagy vitorlás bajusz miatt megismerni. Az
igaz, hogy a háromcsillagos őrmesteri ruha is sokat
másít rajta. A kocsin egy fekete szemű asszony is
van, meg egy kis fekete szemű gyerkőcke.
– Hát ez a fehérnép? – kérdi az anyja.
– Ez a feleségem, meg a gyermekem.
Az öregasszony leölelgeti azokat is a kocsiról.
– Isten hozta, kedves menyem… unokám… ej, nem
is álmodtam…
– Beszélhet nekik – mondja nevetve a János –, nem
értenek azok egy kukkot se magyarul.
S a feleségéhez fordult: taljánul mondott neki valamit, amire az megcsókolta a kezét a napának. Furcsa
beszéd az a talján, egy szavát se lehet megérteni.
– Hát Lidi? – kérdi elmeredő szemmel az öregaszszony.
– Lidi?
– Lidi.
Paizs János rábámult az anyjára.
– Leány még?
Az öregasszony a földre pillogott:
– Téged várt.
Paizs János megrázta a fejét, mint aki álomból ébred.
De vállat vont. Azután átölelte az olasz menyecske
derekát az egyik kezével, a másik kezével pedig megfogta a fia kezét, és bevezette őket a szobába.
2.
Mi lett az olasz menyecskéből? Azt is tudom. Megtanult magyarul. Hanem a hazai ruháját nem változtatta
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meg. Halála órájáig úgy
járt. Nem csúfolták érte,
mert hiszen a Paizs János felesége volt. Senkit
se csúfolnak, akinek az
ura hét csatában harcolt.
És mi lett Lidiből?
János az első vasárnapon szokatlanul kikeményítette a bajuszát. A
három ragyogó érdempénzen, ami a mellén
volt, káprázott a falu
szeme. Olyan méltósággal vonult föl a nagymisére, hogy azt lehetett
volna vélni: még a fák is köszöntést bólintanak.
A nép, szokás szerint a templom körül állt, várta a harangszót, no
meg ezúttal Jánost is.
– Jön már! – kiáltották előre a gyerekek.
És jött. De miért jött egyedül? El kellett volna hoznia a feleségét
is. Talán majd délután hozza el, a litániára. Meglehet, hogy külső
országban ez a szokás. Paizs János méltóságos leereszkedéssel
köszönt jobbra, balra. Egyenest a leányok felé tartott. Ott a lépése bizonytalanná vált. Az arca elhalványult. A Gedő Lidi arca is
olyan halvány volt, mint a fal.
– Lidi – szólott Paizs –, megismersz-e engem?
És a kezét nyújtotta a leánynak.
Az nem fogadta el. Végigmérte a szemével tetőtől talpig:
– Eredj tőlem, te hitvány!
Ezek aztán: János meg a felesége soha nem látták meg a Lidit; se
Lidi őket. Ha el is mentek egymás mellett az utakon, úgy mentek
el, mintha nem látnák egymást. Csak a János anyjával maradt
Lidi némi barátságban. De ők se beszélgettek soha sokáig, mert
az öregasszony nem tudott másról beszélni, csak a fiáról.
3.
Így nyáron minden reggel hat órakor van a mise. Csak afféle rövid susogó mise persze. A pap az oltárnál. Én a kóruson. Orgonálgatok, énekelgetek. A hívek künn vannak most szanaszét,
mindenfelé a határban. Aratnak.
A templomba csak két öreg jár: egy meggörnyedt anyóka, meg
egy remegő fejű apóka. Az egyik az alvégről indult el, a második
harangszókor, a másik meg a felvégről ugyanakkor. Mikor az
anyóka betotyog a templomba, az öreg apókának már ott remeg a
feje a padok között. A subájába behúzódva szemelgeti az olvasót. Mert nyáron is subában jár templomba. Ha valaha a másvilágon találkoznánk, el nem tudnám másképpen képzelni a szentek között az öreget, csak ahogy a subájában ül egy fehér felhőbuckán; a bajusza lelóg hosszan a melléig, és az egypár fürt ősz
haja körüllengi a nyakát.
Az öregasszony meg mindig rojtos, fekete kendőben van; elöl
keresztbe hajtott, hátul csomóba kötött kendőben; hátul lelóg a
rojtja. A fején meg fekete selyemkendő. Csak az arca fehér, mint
a pergamen. Nyugodt, ráncos arc. Soha nem haragvó, de nem is
mosolygó. Nem minden öregasszony ilyen, csak ez az egy. Mert
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ez nem is asszony szegény, hanem leány. Hetvenesztendős leány. Egy legény miatt! Az a legény ezelőtt
ötven esztendővel Paizs János volt, az az öreg, remegő fejű bácsi, aki az üres padokban közepett ül; a bajusza lelóg a melléig, és az egypár fürt ősz haja körüllengi a nyakát.
Az öreg leány előretotyog három paddal. Ott megáll.
A fejét lehajtja, és a kezét a mellére emeli. Aztán beül a padba, az asszonyok helyére, bal felé. Előveszi a
hóna alól a nagy, kopott imádságoskönyvet, amelynek Rózsakert a neve.
Több ember nem jön. Én csak az orgona lágy hangú
fasípjait szólaltatom meg, és csak úgy dúdolgatva
éneklem azt az ősrégi szent éneket, amely ezzel a
nagy sóhajtással kezdődik:
Menny, föld, tűz, víz, levegő-ég,
Gyöngy, arany és minden kincs,
Mit háborgatjátok elmém?
Mondom, más nincs a templomban: csak mi négyenöten a ministráns gyerekkel, no meg a sánta Gál gyerek, aki az orgonaszíjat húzza egy krajcár napidíjért.
De mintha a falon levő szentek is hallgatnák a misét:
a csillagkoszorús Nepomuki, fehér gyóntatóingben,
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egy kis fakeresztet a szívére szorítva és az ég felé tekintve; Szent
Pál a pallosra támaszkodva; Szent István, amint a koronáját szép
piros bársonyvánkoson fölnyújtja Máriának; a négy zord tekintetű evangélista, meg a kegyes szemű Szent Anna, amint a kisleányát olvasni tanítja.
Milyen különös így nyári reggeleken a templom! Az oltár fölött
csillogó, aranyozott háromszögből mintha csudálkozva nézne le
az óriási, fakó szem. A viaszgyertyák lángja mintha belefolyna a
napsugárba, amely a magas templomablakból aláereszkedik. Mikor az orgona elhallgat, a siket csendben hallom a pap suttogását,
amint átváltoztatja az ostyát Krisztus testévé. A ministráns gyerek háromszor zördít a repedt acélcsengőkkel. Aztán az újra beálló percnyi csöndben beleköhint az öreg Paizs. A templom
visszhangzik a köhintéstől. Egy dongó a hátam mögött zurmol az
ablak üvegein, és visszahulltában belekeveredik a száraz falevelekbe, amelyek még az úrnapi ünnepről maradtak itt a templomban a jó szénaillattal együtt. A két öreg csöndesen ül a helyén.
Az öreg Paizs néha elmélázva nézi az öreg nőt. A feje olyankor
fölváltva igeneket és nemeket remeg, de az olvasó szemei nem
mozdulnak a kezében. Amaz persze nem látja őt. Mikor vége van
a misének, megcsókolja a könyve lapját, és összekapcsolja. Elmennek egymás mellett idegenül, köszönés nélkül. Egyik eltotyog a felvég felé, a másik elcsoszog az alvég felé.

Filmajánló
A mennyországot választom - Sugárzó életek XLI.
1515. július 21-én született Firenzében Filippo Ronolo de Neri. E kor Firenzéje a reneszánsz szülőhelye is, mégsem képzőművész életéről szól a film, hanem a szeretet
művészéről, Néri Szent Fülöpről.
Fülöp nagy lelkesedéssel indul Rómába, hogy azonnal csatlakozzon Loyolai Ignáchoz, aki missziót szervez Indiába. A jezsuiták azonban korlátozott számban indulhatnak el a pápa engedélyével, ezért Fülöpnek Rómában még várakoznia kell. Addig
sem tétlenkedik: jómódú polgárok gyermekeit tanítja. Az ókeresztény katakombákban gyakran felkeresi Krisztus kegyképét, ahol életfelajánlást tesz az Úrnak. Kéri a
Szentlelket, hogy töltse el a szívét, és tegye képessé arra, hogy Isten akaratát teljes
szívvel szolgálhassa. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Fülöp atya missziója mégsem
Indiába vezet, hanem Róma forgatagába, oda, ahol a bűn és a szenvedés az úr. Vagy
mégsem…?
A film igen tartalmasan dolgozza fel a nagy itáliai életét. Megragadott, és nagyon
tetszett, ahogyan a rendező megjelenítette azokat a természetfeletti csodákat is, amelyek segítették Szent Fülöpöt evangelizációjában, hiszen Jézus megígérte, hogy az Ő követőit jelek kísérik majd (Mk 16,
17-18). A csodás ételszaporítás, gyógyulások, halottfeltámasztás, megtérések, Isten végtelen irgalmát láttatják meg a film
nézőjében, aki azzal a boldog felismeréssel állhat fel otthon a fotelből, hogy Isten szeretete nagyon közeli: egy vidám, könyörületes, együttérző pap egy várost, egy világot képes megváltoztatni, új életeket formálni, ha a mennyországot választja. Milyen kicsi is kell hozzá!
Színes, magyarul beszélő, olasz 107+114 perces DVD
Forgatókönyv: Mario Ruggeri, rendező: Giacoma Campiotti, zene: Marco Frisina, főszereplők: Gigi Proietti, Roberto
Citran

Kölcsönözhető a Városi Könyvtárból
Tóth Marianna
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HIRDETÉSEINK
Szent István király búcsú ünnepe – augusztus 20.
Miserend:
Dunaharaszti Főtemplom reggel 7 óra és délelőtt 10 óra ünnepi nagymise
Rákóczi-liget reggel 8 óra, Taksony reggel 8 óra
Augusztus 30. Rákóczi-liget
Délután 4 óra görög katolikus liturgia, utána családi délután (piknik)
Szeptember hónaptól:
Minden hónap első vasárnapján gyermekszentmise a Dunaharaszti nagytemplomban
Minden hónap második vasárnapján szentmise a Kálvária Kápolnában
Minden hónap harmadik vasárnapján gyermekszentmise Taksonyban
Minden hónap utolsó vasárnapján görög katolikus szentmise
Taksonyban utolsó Főtéri Esték szeptember 4-én, pénteken este 7 órakor.
Szentlélek-váró szentmise iskolásoknak (Veni Sancte)
Szeptember 6-án, vasárnap a szentmiséken.
Templomok éje rendezvény Taksonyban:
Szeptember 12-én este a református templomban, szeptember 13-án este a katolikus templomban
Az első bibliaóra szeptember 23-án, az első felnőtt hittan szeptember 30-án szerdán este 6 órakor a
Dunaharaszti Főplébánián. Ezután kéthetente váltakozva.
A betegek szentségének templomi kiosztása:
Október 17-18-án, szombaton és vasárnap.
Mindenszenteki temetői ájtatosság és sírkőszentelés
Dunaharasztin délelőtt fél 11 órakor, Taksonyban délután fél 3 órakor
Jubiláns házasok hálaadó miséje
Dunaharasztin november 15-én, délelőtt fél 11 órakor, Taksonyban november 22-én, délelőtt fél 9 órakor
Advent első vasárnapja
November 29-én gyertyagyújtás hagyomány szerint.
Adventi hajnali misék:
a megszokott rendben

*

Kedves Testvéreim az Úrban! Kedves Olvasók!
Az elmúlt héten összejöttünk a plébánián, a templomépítő bizottságból és az egyházközségi testületből néhányan, azért
hogy egyeztessük az ötleteket, kinek milyen javaslata van a templomépítés folytatásához való pénzszerzésre.
A következő ötletek hangzottak el:
1/ Küldjünk beszámolót a Ligeti templomépítésről a magyar katolikus rádióknak és az újságoknak.
2/ Írjunk levelet Ferenc pápának, ha esetleg pénzt nem is kapunk, de ha az áldását küldi, az is sokat jelentene nekünk.
3/ Három ajánlatot kaptunk hangverseny szervezésére, amely bevételét felajánlják a templomra.
4/ Németországi kapcsolataink, és ismeretségünk alapján juthatnánk anyagiakhoz (Altdorfból már kaptunk 2000 Eurót a
katolikus hívektől)
5/ További állami és önkormányzati támogatás kérelem.
6/ Szervezzünk kirándulásokat, zarándoklatokat és a buszköltség befolyt összegét a busz társaság felajánlja a
templomépítésre, stb…
Az egyik ligeti ingatlanunk eladása folyamatban van, a másikat is szeretnénk értékesíteni, ezek a befolyt összegek is e célt
szolgálják.
Püspök úrtól is van ígéretünk, hogy az Egyházmegye az összeg egyharmadát biztosítja. Jelenleg kb. 11 millió forintunk
van.
Ha sikerül ezek alapján kb. 55 milliót összegyűjteni, akkor a templom épületet és a tornyot még idén meg tudnánk
építeni. Ha nem sikerül idén, akkor jövőre.
Kedves Testvérek! Köszönjük eddig anyagi támogatásukat. Akik anyagilag nem tudják támogatni a templomépítést,
azokat arra kérjük, hogy sok imával segítsék az ügyet.
Tisztelettel: Láng András plébános
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KERÉKPÁRTÚRA TAKSONYBÓL EGERBE
2015. augusztus 1-8.
„Szegényembernek lova / mit lova: karcsú Jaguárja, / vasvázas velocipédből kibújt, / pillangóskerekű modern kerékpár – / téged illet most a dicséret !”
– Kiss Benedek így kezdi ódáját a pedálozókhoz.

Nem szaladok a dolgok elébe. 2007-ben Zoli (Latinovics Zoltán a taksonyi és dunaharaszti Szentjánosbogár Klub vezetője) egy vasárnapi szentmise után a templom ajtajánál megkérdezte, tudok-e kerékpározni. A válaszom, csodálkozva a kérdésen, igen
volt. A következő kérdése Zolinak az volt, szánnék-e arra időt, hogy a bogárklub taksonyi
és haraszti gyermekeivel, bicikli túrán kísérőként részt vegyek. Öröm töltötte el a szívemet és
ott helyben, gondolkodás nélkül igent mondtam. A nyári túrák után a közös szilveszterek a nyári bázis helyén. Így röpült
el hét esztendő. Az első évben felnőtt kísérő volt Andrea (Zoli felesége) és jómagam. Következő évben már Csabával, Ildikóval és Gyulával bővült a kísérők csapata. A gyerekek egyik évről a másikra nagyon sokat fejlődtek (nem csak fizikailag). Igény volt a nehezebb túrákra, a finom ételekre, játékokra, kulturális élményekre. Zoli vezetésével igyekeztünk a túrákat ezekhez az igényekhez igazítani. A 2013. év túráját már a bogarakra bíztuk. Mindent ők szerveztek meg. Mi, egy kis
túlzással, már csak vendégek voltunk. (A Vértes-túráról ők is beszámoltak Krisztus fénye kedves olvasóinak.) Ezzel szárnyukra lettek bocsátva. 2014-ben már önállóan túráztak. Az öröm nagy volt mindenki számára.
De mi lesz velünk, felnőttekkel? Merült fel a kérdés. Mi is önállósodtunk. 2014-ben Isaszegre utaztunk, és a környéket biciklivel felfedeztük. Szokták mondani, hogy evés közben jön meg az étvágy. Mertünk egy nagyot álmodni, „Ha az Úr
akarja és élünk” Szent Jakab apostoltól az idézet, elbiciklizünk csonka Magyarország határ menti falvaihoz. Az idei állomások: Vác – Kemence – Szente – Szécsény – Nógrádmegyer – Gyöngyös – Eger voltak. A túra hossza kb. 410 km volt.
Volt nagy kánikula, volt zivatar, volt sár, és volt hét vidám szép napunk. A közös étkezések, a közös imádkozások, az esti
beszélgetések, a társasjátékok és a nyugodt éjszakák után kipihenten ébredtünk minden nap, és folytattuk utunkat.
Minden kedves olvasót arra biztatok, pattanjon nyeregbe, és irány a nagy felfedezések kora. Soha nem késő elkezdeni.
Istenbe vetett bizalommal várjuk a 2016-os esztendőt.
Latinovics Zoltán, Latinovics Andrea, Danyi Csaba, Danyi Ildikó, Gaskó Gyula bringabogarasok nevében papírra vetette
Györke Erzsébet

Krúdy Gyula: JÓILLATÚ ORSZÁG
A nyugalomba vonult öreg takarékpénztáros, aki a régi Pesten oly tiszteletreméltó férfiú volt, mint az ezüstössé őszült
Becsület, azt mesélte egyszer, hogy ilyenkor, őszidőben
Magyarország minden illatát megérzi a bankjegyeken, amelyek kezében megfordulnak. Az öregúr lelkes tisztelői ezt a
mondást odáig variálták, hogy a takarékpénztári kasszír
még azt is megérezte a bankókon, hogy tiszántúli vagy
bácskai búzát adtak értük; de ez talán még sem hihető.
Annyi bizonyos, hogy aratás után, amikor a bankópapiros
elkezdte vándorlását egyik kézből a másikba, hogy végül
megtelepedjen a takarékpénztárban, a bankóforgató kezek a
papirosdarabon hagyták nyomukat. Igaz, hogy jó, tartós,
komoly papirosból csinálták akkoriban a bankókat, amelyek sokáig kibírták akár a csizmaszár, akár a szalmazsák
nyomását; nehezen hagyták el a bugyellárist, különösen akkor, ha a nagyobb fajtához tartoztak; sokszor megolvastattak, megsimogattattak, dédelgettettek, sőt kényesebb dámák
birtokában be is szagosíttattak... Nem volt ördöngösség kitalálni, hogy borjúölő, mustlopó vagy búzakeverő kézből
került a bankó a takarékpénztár szekrényébe.
Ám nemcsak a bankókkal, de az ősz egyéb kincseivel is
Pestre rándult Magyarország illata. A piacokon csak be kellett hunyni a szemet, az orra bízni a látást, hogy feltünedezzen képzeletünkben a szilvás, a diós, a körtvés, a szőlős
Magyarország. Még a dióverő rúd kopogását is hallhatta,
aki mélyen elgondolkozott. Még az almafán hintázó leányzók sikongatását is erre hozta a szél, ha a fa alatt megállott
a csősz. - A halászok tájékán a csillagos dunai éjszaka merengett a halak pikkelyeiben; ábrándos balatoni tájak jöttek
Pestre a fogasokkal; a szürke kecsege a Tisza vízétől volt

friss és ízletes. - A vadkereskedő kampóiról lógó őzek,
szarvasok a Mátra jó illatait, mélyen borongó erdőségeit,
királyi várromok búsongásait vonták képzeletünkbe; a kövér fürj és begyes fogoly mögött régi vadászkutyánkat hallottuk; a hosszúfülű nyúl rézpiros arculatú vadászpajtásaink
nagyotmondásait hozta el a határból. - Hát a csirkés kofa
környékén, a vérpiros taréjú kakasok, engedelmes jércék,
bámész ludak, falánk, töntörgő kacsák láttára vajon ki nem
érezte annak a hervadt virágnak illatát, amelyet valaha egy
falusi kiskertben téptek le feledhetetlen kezek?
Szemere Miklósról jegyezték fel, hogy valamely ázsiai füvet tartogatott a szobájában, amelyet ő hunszívnek nevezett,
ezt szagolgatta, ha elfáradt a mindennapi élettől. Hányan
vagyunk, akik a város mellékutcáján megállunk a jószagú
szénásszekér láttára, és a messzi rétekre gondolunk, ahol
ezt a szénát lekaszálták? Ha fehér, ijedt barmokat hajtanak
botos emberek az éjfél utáni körúton, a hangtalan tinó, a
bús ökör a pesti utcán szarvaival egy láthatatlan kárpitot
von félre mindnyájunknak a lelkében, és halk pipaszóval
füstölgő, messzi tanyaházakat látunk, ahol gyermekkorunkban vagy álmunkban jártunk. A távoli külföldön bolyongók
megállnak egy kutyaugatásra, amely úgy hangzik, mintha
magyar komondor ugatna valahol; és a magyar falvak őszi
tengerihántásának illatát érzik. A lóvásáron mindig találunk
lovat, amelynek láttára szeretnénk elnyargalni udvarokba,
ahol most a zsályát, fodormentát szárítják...
Külön illata van őszkor mindennek, ami Magyarországon
tavasszal és nyáron termett - amint a búcsúcsók a legédesebb minden csók között. Gyönyörű országnak gyönyörű
illatai szálldosnak a levegőben, amint a virág sem kérdezi,
hogy szegény vagy gazdag ember szagolgatja őt.
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A tanúhegyek tündérországában
Ha nyár, akkor Balaton. Gyermekkorom óta megdobban a szívem, ha balatoni utazás előtt állunk. Távoli országok tengerpartja nem csábít annyira, mint a magyar tenger
s annak is az északi partja. A Balaton-felvidék a „világ legszebb vidéke”, ahogy Eötvös Károly írta. Nincs író, filmrendező, aki szemléletesebben, színesebben lelkesítőbben
ábrázolta volna a Balaton vidékét. Aki olvasta a Balatoni
utazást, és utána bebarangolja a vidéket, még napjainkban
is érzi azt a harmóniát, azt a káprázatot, amit a szerző átélt,
és amit talán csak Egri József tudott kecskelábú kis lócáján
ülve megfesteni.
A táj különlegességét a természeti szépségeken túl
egy nehezen leírható érzés jelenti. A hegyek felett átvilágít
a tó párájának csillogó fénye, a völgyekben szinte összefolyik az idő, a kultúra, a művészet. A hegyek között megbújó történelem, Pannóniának, dicsőséges évszázadainknak,
ezeréves kereszténységünknek megannyi nyoma, emléke
teszi titokzatossá a tájat, izgalmassá az utazást.
„Mikor Meszes-Györök irányába értünk, ahol az út
északra fordul: a nap már nyugodni készült. Sugarait még
teljes erővel ontá az előttünk elterülő tájra, de a sugarak
már sárgulni és piroslani kezdtek. S a pirosló sugarak fényénél felnyílt előttem egy tájkép, amelyhez hasonlót még

lángész nem alkotott. De nem is álmodott.
A szigligeti öböl mosolyog előttem. Legnagyobb öble
a Balatonnak. Badacsony félszigetként dől rá a Balatonra.
Napkelet felé, ahol megálltam a meszes-györöki fokon, egy
helyütt Badacsony zárja el a messzelátást. Bal felől nyúlik
be a szigligeti öböl messze mélyen, fél mérföldnyi távolságra.
Az öbölre völgy nyílik. A Lesence és Tapolca patakok
völgye. Amaz az öböl közepén, emez Szigliget mellett ömleszti malomhajtó, dalteremtő vizeit a Balatonba. Mögöttem egy fekete hegylánc, föl egyenesen észak felé, Sümeg
felé, az uzsai völgy felé. Ez a Feketehegy és Sárkányerdő.
Oldala tele falvakkal, a falvak közt csárdák, puszták, tanyaépületek, malmok fehérlenek. E hegylánc a Lesencevölgy és szigligeti öböl napnyugati oldala. Fönt északon a
Haláp hegye zárja el a látást. A föld alatti örök tüzek alkották meg ezt a hegyet is. E hegy is kúp, mint testvérei, mintha ez is egyedül állana a síkon. De csúcsa egyenesre van
lemetszve, mintha isten keze ollóval nyeste volna egyenesre. Több testvére nincs ezen a vidéken. Egyetlen ikertestvére messze szakadt tőle, a Kemenesaljára. Ez a Ság hegye,
de ide most nem látszik.
A Lesence-völgynek és szigligeti öbölnek nyugati oldala leírhatatlan. Száz költőnek
száz dala se tudja szépségeit elszámlálni. Hacsak festő és szobrász nem jön segítségére. És
még az se elég. Lélek kell ide,
mely érezni tud és rajongani, s
minden ízében magyar.”
Így varázsolta el az előtte
elterülő táj – a tanúhegyek - a
kiváló ügyvéd-publicistát a XIX.
század végén.
Mik is tehát a tanúhegyek?
A Balaton-felvidék legszebb és
legértékesebb természeti szépségei, amelyek nemcsak a letűnt
időkről tanúskodnak, de őrzik a
földtörténet ősrégi titkait is,
amikor az ország nagy részét
még sósvíz, a Pannon-tenger borította. A tanúhegyek nem láncolatok, hanem egymagukban álló,

36

2015. Szent István király
úgynevezett szigethegyek, amelyek kiemelkedtek az egykori Pannon-beltengerből. Az évmilliókkal ezelőtt itt zajló
heves vulkáni tevékenység hozta létre őket, a Badacsonyt,
a Szent György-hegyet, a Csobáncot, a Gulácsot, a Tótihegyet és a Halápot, melyeket a feltörő, majd megszilárduló láva páncélként fedett be és védett meg a szél és a jég
pusztításától. Így a mai napig állnak, azaz tanúskodnak az
eredeti felszín magasságáról. A hegyek lankáin elterülő,
szétmorzsolódott vulkáni törmelék ma kiváló talajt biztosít
a szőlőtermeléshez. Ez az egyik titka a híres badacsonyi
szürkebarátnak és az olaszrizlingnek.
A 437 méteres hegy számos nevezetességet rejt. Az
egyik leghíresebb geológiai képződménye a Rózsakő. A
Kisfaludy-ház felett fekvő lapos bazalttömbön szívesen üldögélt gyönyörködve a Balaton szépségében Kisfaludy
Sándor feleségével, Szegedy Rózával, a kő névadójával. A
legenda szerint a Rózsakő varázserejű: „Hogyha egy leány
meg egy legény ráül a kőre, háttal a Balatonnak, egymás
kezét fogva, még abban az évben egymáséi lesznek. De az
is elég, ha a leány ül a kőre háttal a tónak, rágondol szerelmesére és felsóhajt. Akire gondol, annak a szíve érte fog
dobogni.”

A hegy délnyugati oldalán 400 méter magasan áll a
Ranolder kereszt, melyet névadója, a veszprémi püspök
1857-ben állított. A kereszt nagyobb darabjait állítólag 40
bivaly vontatta fel a hegyre. Nevezetesek a „gyapjúzsákoknak” nevezett bazaltoszlopok is. Különlegesség a 640
fokos Bujdosók lépcsője, melynek pihenői a a kuruc kor
nevezetes személyeiről, Mikes Kelemenről, Bercsényi
Miklósról, Cinka Pannáról kapták nevüket. Felemelő lát-
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ványt nyújtanak a Kő-kapu hatalmas bazalttornyai, és a körülötte elterülő kőtenger. A Klastrom-kút kiváló, télennyáron 4-5 fok hideg ivóvízével ma is várja a vándorokat.
Itt lehetett az egykori Szent Imre kolostor, melynek romjait
a 19. század közepén még látták, ma csak következtetni lehet helyére. A kolostor a pálos rend tulajdonában volt. Az
nem tudható, hogy ki alapította, de Pál veszprémi püspök
egyházmegyei összeírásából kiderül, hogy a Boldog Özséb
által 1245-ben alapított egyetlen magyar szerzetesrend elmélkedő remete életmódot, imádságos életvitelt folytató,
kétkezi munkával foglakozó szerzetesei 1263-ban már lakták a kolostort. Ezután sokáig nincs leírás a helyről. Egy
1313-ból fennmaradt adománylevél szerint Miklós almádi
apát és konventjei előtt megjelent Gulácsi Lodomér két
fia, Fábián és Bálint, s tollba mondták, hogy a Badacsony
hegy oldalában elterülő és minden irányból Ládi István birtokai által határolt szőlőbirtokukat a badacsonyi Szent Imre
remete egyháznak adományozzák maguk, elhunyt atyjuk és
minden rokonuk lelki üdvéért.
Mintegy kétszáz év múlva, 1520-ban már elhalkulni,
megszűnni tűnik a zsoltározás, elmennek, elvándorolnak
innen a pálos barátok. Gyöngyösi Gergely tartományfőnök,

a pálosok rendtörténetének írója az 1520 utáni években már
lakatlannak találja a badacsonyi pálos kolostort, mely aztán
lassan a pusztulásé lesz. 1851-ben Szeremley Miklós, aki a
Balatonról készített albumot, még tudta, hogy itt Badacsonyban valamikor pálos rendház állt. Talált is álló, alacsony romfalakat. 1888-ban Ádám Iván szintén a Szent Imre kolostornak a romjait kereste, de az ekkor már nem élt
az itt lakók emlékezetében. A Klastromkút körüli szemlé-
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lődése alapján aztán mégis csak rábukkant a meglehetősen
alacsony, begyepesedett, avarral betakart építészeti maradványra, amiről leírást is tudott készíteni. Ádám Iván nyomán Békefi Remig ciszterci szerzetes, zirci apát, egyetemi
tanár 1907-ben szintén megtalálta a badacsonyi kolostor
maradványait. Később – az 1930-as, 1940-es években – az
intenzív kőbányászás átalakította a kolostor természeti környezetét. A tudósítások szerint egy meddőhányócsuszamlás eltemette, és nyom nélkül eltüntette az egykori
romokat. Szerencsére Fehérvári Rudolf és Guzsik Tamás
pálos kutatók nem adták fel, és az 1970-es években megállapították, hogy a meddőomlás nem fedte el, és nem temette be teljesen az egykori Szent Imre kolostorromot, így
1977-ben Ádám Iván és Békefi Remig írásai nyomán sikerült elkészíteniük a felmérési rajzot, és ki tudták szerkeszteni a kolostor egykori alaprajzát.
„Ott áll Szent György hegye. Néma méltósággal, fenséges nyugalommal. Ez is kúp. Ez is tűzhányó volt millió év
előtt. Hatalmas vállain duzzadnak az izmok. Minden izomduzzadás óriási sziklagombolyag. Az egész hegy mégis kerek, valami csodálatos szerszámmal simára, gömbölyűre
faragta az alkotás. Nem is hegy ez, hanem dombormű.
Szent György hegyén kisded falvak. Valamennyinek idelátszik tornya, minden toronynak hozzám búg el esti harangszava. Harminchat falunak harangszavát hozza el hozzám
a mély csöndben a lengedező keleti szellő. Áhítat, fohász,
imádság lepi meg a lelket.”– meséli Eötvös Károly.
A Tapolcai-medence közepén fekvő 414 méteres hegy
leghíresebb képződményei az északkeleti oldalon látható
ún. „bazalt orgonasípok”, a mintegy harminc méter magas
és egy-másfél méteres átmérőjű kihűlt lávaoszlopok. Itt is
található friss forrásvíz az Oroszlánkútnál. A hegy nevezetes helye a Jégbarlang, régebbi nevén Sárkány-barlang is.
A legenda szerint Sárkányölő Szent György ebben a barlangban végezte ki a sárkányt. A 32 méter hosszú, 10 méter
mély üreg a hegy oldalán ledőlt egykori bazaltoszlopok
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törmelékei között keletkezett, és a legmelegebb nyári napokon is kifejezetten fagyos. Csak barlangászok tudják
megközelíteni. A hegyen öt kápolna is hirdeti az itt élők
keresztény gyökereit. Egyikük egy elhagyott remeteház. A
fák között megbúvó, kísérteties, romos építményen bibliai
utalás: Emmaus. Lakója 1949-től egy katolikus plébános,
Ify Lajos volt. A keszthelyi születésű pap 23 évig volt Fonyódon. Szerényen élt és szorgalmasan dolgozott. Plébániát alapított, templomot és iskolát épített. Az ő nevéhez fűződik még négy egyházközség alakítása és öt kápolna építése. A háború idején menekülő zsidókat bújtatott, de a
kommunizmusban sem rejtette véka alá véleményét. Rendjét, a premontreiket 1950-ben feloszlatták, az Állami Egyházügyi Hivatal mást nevezett ki fonyódi plébánosnak. Ify
atya ekkor vonult ide, „önkéntes” száműzetésbe. Egy kápolnát és egy remetelakot hozott létre három szobával.
Egyikben órákat gyűjtött és készített, a másikban harmóniumgyűjteményét helyezte el, a harmadikban lakott. Naponta mutatott be szentmiseáldozatot. A kápolnába többször
érkeztek zarándokok, ilyenkor nemzeti színű zászlót húzott
fel, jelezve az engedélyt a belépésre. Állítólag Mécs László
1953-ban bebörtönzött, majd 1956-ban szabadult katolikus
– szintén premontrei – papköltő is többször vendégeskedett, bujkált Ifynél. Az emmausi remete 1967-ben, 74 évesen hunyt el. A kápolna azóta pusztul, s válik az enyészetté.
„Szent György hegye elzárja előlem Csobánc várának
és Hegyesd várának omladékait, de a harangok szavában s
a nyugvó nap visszavert fényében én azokat is érzem.”
A szeles és izgalmas hegy teteje csupasz, így gyönyörű a kilátás a Tapolcai-medencére és a Balatonra. Tiszta
időben állítólag majdnem 100 km-re is el lehet látni innen.
A tetőn áll a XIII. században épült Csobánc vára, melyet Kinizsi Pál parancsára építettek át erődítménnyé. 1541
után fontos végvár lett, leghíresebb kapitánya a botrányairól is híres bajvívó, Gyulaffy
László volt. Soha nem tudták
elfoglalni a törökök, később a
kurucok is visszavertek egy
ostromot.
A
Rákócziszabadságharc leverése után
ezt a várat is lerombolták.
„Romvár, kőhalmaz, roskadó falak, büszke múltnak
szomorú emlékei, annyi dicsőségnek temetője, annyi nemzeti
búnak hirdetője! […] Szilágyi
Sándor a történetbúvár vizsga
szemeivel fürkészte ki a vár
alapvonalait. Itt volt a várúr
lakása, amott a vendégek palotája, a várőrség tanyája, a lovak óla, az éléstárak, a kincstár, a kápolna, a barát lakása,
a kapu s annak boltozata. Hát
a hölgyek lakása? Hát
Gyulaffy Rózsa napsugaras
szűz hálószobája? Hát a nagy
lovagterem, ahol annyi átok
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szállott törökre, németre, s annyi áldás szállott a mindig
üldözött s a mindig elárult magyar nemzetre?”– írta Eötvös
ottjártakor.
Említésre mé ltó mé g Gulács hegye, mely
393 méter, vulkanikus eredetű, és a Tapolcai-medence tanúhegyeihez hasonlóan ez is bazaltból áll. A hegy neve az
ómagyar Gula névből származik. A hegyen már
a római időkben is virágzó szőlőtermesztés folyt. Területén
1961-ig üzemelt a kőbánya, súlyos sebeket ejtve a hegy
testén. Kirándulásra, túrázásra kevésbé alkalmas. Nemesgulács felől a hegykúp teljesen elvadult. Nincsenek pincék,
pihenőhelyek sem, csak egy csalánnal benőtt, szinte járhatatlan út. A süvegcukor alakokhoz hasonlító hegyet
Keresztury Dezső a magyar Fudzsinak nevezte.
Képzeletbeli utazásunk a Badacsony mellett az Örsihegy keleti oldalára vezet. A Klastrom-völgy fölé emelkedő erdős dombon, Salföld határában áll az egykori pálos
kolostor romja. Az Atyusz nemzetségből származó kőkúti
Sal család alapította 1263 előtt. Szent Mária Magdolna
tiszteletére szentelték fel. Az 1400-as évek derekán I.
Ulászló király és Erzsébet özvegy királyné hívei között
kemény harcok dúltak a térségben, így több más kolostorral együtt a salföldi is elnéptelenedett. Később a pálosok
visszatértek, de a török hadjárat hírére végleg elhagyták a
kolostort. A hódoltság alatt folyó végvári harcok során a
kolostor pusztulásnak indult, s vélhetően az 1554. novemberi Tihanyt és Csobáncot eredménytelenül ostromló török
támadás áldozata lett. A romok régészeti feltárása 1959ben kezdődött, majd 1967-től indultak a komolyabb feltárási és restaurálási munkálatok. 2004 és 2007 között zajlott
felújítás megőrizte a kolostor romjait az utókornak.
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Találhatunk-e jobb befejezést búcsúzóul, Eötvös Károly sorainál?
„Mit keressünk ott ezentúl, ha már előttünk áll Badacsony vidékének tündérországa?
Sohasem felejtem el azt a pillanatot, amikor én ezt a
tündérországot először megláttam.

A györöki majornál még csak a Balaton ezüstös arca állt
előttem. A majorbeli kutyák ránk estek, s duhajkodó ugatással ijesztgettek. Elkísértek majd egy dűlőföldnyire. Kőhajigálással ingereltem őket, hogy minél tovább kísérjenek.
Sejtelmem se volt arról, minő szépségek tárulnak elém. Alig
vettem észre az útnak északra hajlását. Egyszerre előrenézek, s egész végtelenségében előttem áll a csodálatos szépségek gyűjteménye.
Mi ez?

Wass Albert: Rózsaszirmok
Leszállt az alkony s egy gyenge szellő
Tündér-rózsát hintett az égre,
Fülembe suttogott egy bús mesét,
S tova libbent a messzeségbe ...
Egyszer, régen, mikor még volt öröm,
Egy tündér élt nyíló rózsák között,
Alatta vígan csillogott a tó
S a zord szikla bíborba öltözött ...
Ha jött az est, ott dalolt a szellő,
A bércen harsogott a vad patak,
S a szellő halk suttogása mellett
Táncolt a köd, s ezüst holdsugarak ...
Hanem egyszer, zúgó fergetegben
A szélkirály orkán-csapata jött,
És elragadva a tündérlányt
Eltünt a sötét fellegek mögött ...
Azóta mindig, mikor jön az est,
S bíborban úsznak a hegyoldalak,
A szellő halkan az égre szórja
A fonnyadt tündér-rózsa szirmokat ...
Én is bús szellő vagyok,
Verseim picinyke rózsaszirmok,
Miket most, hogy alkonyom leszállt,
Haloványkék végtelenbe szórok.

Megálltam, mintha lábam gyökeret vert volna. Valami
önkénytelen kiáltás jött ajakamra. Azután néztem, néztem,
mereven néztem. Lelkemet bámulás, gyönyör, ihlet, kimondhatatlan érzés ragadta el. Sohase álmodtam ilyen
szépséget. Sohase láttam, sohase hallottam, sohase olvastam ehhez hasonló tüneményt.
Kúpok fénylő orommal, szőlőhegyek zölden ragyogva,
erdők fekete foltjai, zöld mezők, arany vetések, száz falu,
ezer hegyi hajlék, csárdák, malmok, útszéli sorfák, patakok,
csatornák, magas bércek, fehér házak, korhadt és mégis fényes várromok, Szentgyörgynek és Badacsonynak komoly
fensége, s az a Balaton mintha rám nevetne, s az a nádas
mintha nekem súgna-búgna, s a látásnak messze határán
égnek, földnek, Bakonynak, Tihanynak, tengervíznek édes
ölelkezése, bizalmas összehajlása, s mindez egymást kerülve, váltogatva, kergetve, egymással összejátszva s a hátam
mögött nyugvó nap arany sugarával ragyogón fölékesítve:
íme, ez a kép rohanta meg lelkemet. A jelennek minden
élettünete, sok százados múltnak minden árnya, természetnek ősalkotásai, emberkéznek apró szép dolgai együtt,
egymás mellett. Van-e még ily ragyogó foltja több a kerek
világnak?
Nincs!”

Gáll Sándor
Az idézetek Eötvös Károly
Balatoni utazás című művéből származnak.
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„Én Magyarország férfias felvirulása után sóvárgok. Minden, bárm i hasznos legyen is
egyébiránt,m i e végcélhoz nem vezet,
nem közelít,nem elégíti ki lelkem szom ját.”

155 éve halt meg gróf Széchenyi István , kinek életcélja hazánk felvirágoztatása volt. Szinte lehetetlen felsorolni mindazt, amit élete folyamán tett értünk. Megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, előmozdította a dunai és
tiszai gőzhajózást, támogatta a vasúthálózat megépítését és az egyesült Budapest ötletét. Az 1848 áprilisában megalakuló
Batthyány kormányban a közmunka-közlekedésügyi miniszteri tárcát vezette. Széchenyi tevékenysége akkora lökést adott
a fővárosnak és az országnak, hogy az megalapozta az első világháborúig tartó első magyar aranykort. Életének talán főműve azonban a Széchenyi-Lánczhíd. A híd korának egyik legkiemelkedőbb alkotása volt, hihetetlen teljesítmény mind
mérnökileg, mind pénzügyileg. Mára Budapest egyik emblematikus jelképe, velünk élő történelem, én ha arra járok, még
rá is mosolygok, mint egy rég látott gyerekkori barátra… A híd történetét százszor vagy talán többször olvastuk vagy
hallgattuk az iskolapadban vagy turistautakon, de vajon milyen különleges események kötődnek e monumentális építményhez?
***
A gróf fejében megszülető gondolat a híd megépítéséről A híd főmérnöke William Tierney Clark volt, aki azonban
egy rossz élményéhez köthető. 1820-ban lekéste édesapja számos elfoglaltsága miatt nem volt személyesen jelen az
temetését, mert egy hétig nem tudott átkelni a folyón, ak- építkezésen, csak évente látogatott Pestre. A helyszínen
kor ugyanis még csak hajóhíd volt, amit ha hajó jött, ki kel- Adam Clark mérnök dolgozott, akit levélben instruált. Az
lett nyitni, télen pedig hónapokra szétszedték a szerkezetét. építkezés előkészítése már 1839-ben elkezdődött, 1842-ben
Évekkel később ennek folyamán alapította meg az alapkőletételt Pesthez közel, a szó szoros értelmében
a Hídegyletet, hogy kidolgozzák az elvi és gyakorlati mód- a Duna fenekén, a pillér építése céljából több cölöpsorral
szereket a terv megvalósítására, majd a közvéleménnyel is elkerített részen rendezték meg, a nádor és több száz venelfogadtassák azokat. Széchenyi még egy angliai tanul- dég jelenlétében.
mányútra is elment Andrássy György társaságában, hogy A tíz évig tartó munkát számos dolog akadályozta. A már
minél alaposabban felkészülhessen.
említett fizikai távolság a főmérnök és a helyszín közt csak
Az ellenállás nagy és általános volt, mint minden nagy az egyik tényező. Az osztrák katonai hatóságok a budai
gondolatnál, gondoljunk csak az Országházunk építésére, Dunaparton lévő telkek gazdáiként ott akadályozták az
ahol a fél ország szörnyülködött az épület stílusa és nagy- építkezést, ahol csak bírtak. (Ekkor még Bécsben sem volt
sága miatt. Ma már az egész világ csodálja azt is. A Lánc- híd!) A sajtó is gyakran keresztbe tett mindenféle rémhírrel
híd végül bizonyíthatóan nagyot lendített a város fejlődé- és rágalommal. Sina báró egyik bizalmi emberének siksén, és nagyban hozzájárult Pest, Buda és Óbuda egyesülé- kasztása, ami miatt az elkeseredett Adam Clark Angliába
séhez. Az Országgyűlés 1836-ban hozott törvényt távozott, és csak nehezen lehetett visszacsalogatni. Fizikai
a következő címmel: „Egy állandó hídnak Buda és Pest akadályok is voltak bőven: Európa kezdetleges útjai, ameközötti építéséről”.
lyek nagyon megnehezítették a Szlavóniából érkező fa-, ilSzéchenyi közadakozásra hívta fel az országot, de társakra letve az Angliából várt vasszállítmányok időre megérkezésajnos nem talált. Így fordult a Bécsben élő görög szárma- sét. A vasútvonalak még nem épültek ki, a közút nem, csak
zású báró Sina Györgyhöz, aki a Birodalom egyik leggaz- a vízi út jöhetett szóba. A London–Rotterdam–Frankfurt–
dagabb embere volt. Sina segítségével 1839-ben megala- Kehlheim–Pest útvonalon a vasalkatrészek csaknem két
kult a Lánczhíd Építő Részvénytársaság, amely szerződést évig utaztak. Néha meg kellett vesztegetni egy-egy zsilipkötött az állammal, hogy vállalja a híd felépítését.
kezelőt. Kevés üdítő ellenpélda van. Közéjük tartozik
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a Pétervárad melletti kolostor apátja, aki annyira lelkes híve volt a Lánchíd építésének, hogy ingyen adta a jó minőségű meszet. Mindezek a tényezők, valamint a hallatlanul
magas vámokra szerzett, nehezen kijárt, jelentős kedvezmények ügye, továbbá a forradalmi események összesen
nem kevesebb, mint négy év késedelmet okoztak.
Széchenyi a Lánchíd építését mindvégig közelről figyelte.
Adam Clark, aki Széchenyivel mély barátságot kötött, így
írt mindennapjairól: „Reggelimet, ebédemet és vacsorámat
a gáthoz hozattam, és több mint egy hónapon át mindennap
ott voltam – 12-14, néhány esetben 16-18 órát –, irányítva,
ellenőrizve a munkákat, bátorítva és bizony néha megdorgálva az embereket Mint bizonyára el tudod képzelni, minden nedves és nyirkos, hideg, nyomasztó és piszkos volt
ilyen nagy mélységben a víz felszíne alatt, ahol dolgoztunk,
de én mindezt nem éreztem, az izgatottság az órákat percekké változtatta. Még akkor sem voltam fáradt soha, amikor a legerősebb munkások már összeestek a kimerültségtől, és csak éjjel, amikor hazaértem, éreztem úgy néha,
mintha képtelenség lenne akár csak egyetlen nappal is tovább bírni. De a következő reggel, mint rendesen, megint
talpon voltam 5 óra előtt, ugyanolyan elszántan, ha nem is
olyan frissen, mint amikor elkezdtük a munkát. (…) Igaz,
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majdnem a teljes kimerültség állapotában voltam, de tökéletesen egészséges, vidám és jó étvágyú.”
Az építkezés az 1848-as nyugtalan évben ért a végéhez,
ekkor emelték be a láncokat. Az utolsó fázisban
a felvonóláncon elpattant egy szem, és egész terhe
a munkaállványra zuhant. Sok ember a vízbe esett, köztük
Széchenyi is, aki partra úszott, ez a baleset szerencsére
csak kisebb károkat okozott. Nagyobb bajjal a harcok fenyegettek, Dembinszky tábornok ugyanis parancsba adta
a híd felrobbantását, ezt csak Adam Clark személyes közbenjárására vonta vissza.
Végül 1849. november 20-án adták át a hidat. A hídon ünnepélyesen átsétáló Haynau-t a pesti polgárság jeges
csönddel fogadta. Ekkor még nem készültek el
az oroszlánok. (Van nyelvük, a szobrász pedig otthon halt
meg!) A megnyitón nem volt jelen a négy kulcsszemély
közül kettő: a Bécs melletti intézetet már soha el nem hagyó Széchenyi és William Tierney Clark sem, akit a végelszámoláskor megsértettek. Egyébként is osztotta Adam
Clark véleményét, hogy Széchenyi nélkül nem igazi ünnep
az átadás.
Széchenyi népe iránti szeretete, a magyar haladásba vetett
hite, akaratereje, áldozatkészsége által méltón viseli a
legnagyobb magyar nevet.

Goia Marianna Zsófia

Tóth Árpád: Ez is egy probléma!
Egy szép nő ment előttem az utcán. Félénken néztem feléje – Istenem, ha én ezt a
nőt meg merném szólítani!
A szép nő hirtelen megállt előttem:
– Maga szemtelen! Maga biztosan meg akar engem szólítani! Azt hiszi, hogy én felelek? Maga, barátom, szörnyen téved!
Tényleg tévedtem. Ő csakugyan nem felelt, mert hiszen én nem is jutottam odáig,
hogy egyáltalán kérdést tehessek. A szép nő folytatta:
– Maga biztosan el akar engem kísérni, amilyen szemtelen tud ma lenni egy ilyen
pesti csibész! De nem árulom ám el, hova megyek! Hogyisne! Hogy a Rákóczi utat,
meg az Aréna utat végigmássza utánam!
Eszembe sem volt ezeken az utakon menni, hisz nekem a hivatalomban volt dolgom,
a Szabadság téren; vissza is akartam fordulni, de a szép nő karon fogott:
– Persze, most elszökne a szemtelen nőcsábásza! De nem addig van az, most velem
jön, míg a bátyámhoz nem érkezünk, a főhadnagyhoz. Úgy ám, ifiúr! Majd őelőtte
tagadja le, hogy mily gaz ajánlatokat tett egy védtelen nőnek!
Szabadulni akartam. Főhadnagy-bátyákkal elvből nem szeretek találkozni. De a szép
nő nem eresztett:
– Szerencséje van magának, kis gazember! Most jut eszembe, hogy szegény bátyám
még nem érkezett meg a hadifogságból! Takarodjon dolgára gaz csábító!
De mégse eresztett. Felsikoltott:
– Már késő! Nem mehet el! Hiszen karon fogva sétált velem, és ezt több ismerősünk
meglátta! Kompromittált egy úrinőt!
Elkeseredve revolvert rántott:
– Azonnal jóvá tesz mindent, s megyünk az anyakönyvvezetőhöz, vagy meghal!
Mit tehettem? Feleségül vettem a szép nőt, s boldog vagyok. Lloyd George-nak legyen mondva! Csak azon tűnődöm mégis, mi lenne ma, ha azon a végzetes napon
elég bátor lettem volna, és tényleg megszólítottam volna b. nejemet?
Rippl-Rónai József: Nő fehérpettyes ruhában (1889)
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Móra Ferenc: A DUNA A TISZÁN
Innen-onnan száz esztendeje, hogy a Duna először megnyergelte a Tiszát. Tudniillik
a Duna nevezetű
gőzhajó,
amelyiken Széchenyi István
nevezetes tiszai tanulmányútját megtette.
Ez a tanulmányút – 1830
nyarán – beletartozik a magyar történelembe, s a legnagyobb magyar életírók eléggé
méltatták is már. Maradt azonban a históriai út szegedi stációjáról olyan följegyzés is, amiről eddig nemigen tud a
nyilvánosság, pedig nincs minden érdekesség nélkül. Névtelen szerzője valamelyik szegedi piarista lehetett, aki annak idején szemtanúja volt a szegedi látogatásnak, mégpedig jó szemű tanúja. Tisztában volt vele, hogy a halhatatlan
vendégnek minden lépését érdemes följegyezni.
A krónikaíró szerint Széchenyi nem annyira váratlan, mint
inkább hirtelen érkezett Szegedre. Várni már augusztus elején várták, mert olvasták a Jelenkorban, a Széchenyi lapjában, hogy a gróf a Duna-torkolattól gőzhajón akar feljönni
Szegedre. De hát nem jött, akárhogy várták, és így hiába
esett az a szép köszöntő beszéd, amit neki szánt Miskoltzy
spektábilis. (Aljegyzője volt a városnak, máskülönben nagyon rendes viseletű fiatalember, csakhogy nem restellt a
pesti újságokba is irkálni, és még a nevét is alája tette a
theátromi levélnek.)
Történt azonban szeptember 3-án délelőtt, hogy főtisztelendő Gruber Nep. János, a kegyes oskola igazgatója kiment egy kicsit szellőzködni a vízpartra. Látja ám, hogy a
sörházkaszárnya előtt nagyon sokadoznak a népek, és igen
néznek lefelé a Tiszán.
(A szó köztünk maradjon: ez a „nagy sokaság” szöget ütött
a fejembe. Most se nagyon sokadozik a szegedi nemzet a
Tisza-parton, hát mi keresnivalója lett volna ott száz esztendővel ezelőtt? Megnéztem az öröknaptárban, milyen
napra esett abban az esztendőben a szeptember 3. Hát szerdai napra esett: hetipiac volt.)
Egyszóval csakugyan sokadoztak a magyarok, s Gruber főtisztelendő úr fölkérdezte őket:
– Mit szömlélködnek kendtök, embörök?
Megmutatták neki, hogy valami csoda úszik a víz ellen a
Boszorkány-sziget felül. Olyan, mintha hajó volna, de hajó
nem löhet, mert nem vontati senki. Aztán mög kéménye is
van, s az úgy pipál, hogy az már nemcsak, hanem ugyancsak. Hát embörök, ilyet még nem látott az embör, mióta
kétágú.
Gruber főtisztelendő úr se látott még ilyent, de mint olvasott férfiú, mindjárt tudta, miről van szó, s el is magyarázta
a népnek, milyen elmemíves szerkesztés az a gőzhajó, és
milyen gépelve van annak. (Nem érdektelen megemlíteni
in parenthesim, hogy a barbár szittyák sokkal nagyobb
flegmával fogadták az első gőzhajót, mint a művelt nyugatiak néhány évvel ezelőtt az első vasutat. Például mikor
Potsdamba befutott az első gőzmozdony, s a hivatalból jelenlevő rendőrfőnök meglátta a prüszkölő és füstokádó masinát, eszeveszett kiabálással nyargalta be a várost: „Meneküljön, aki tud! Itt a veszedelem!”)
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A magyarázatba beledurrantott a gőzhajó tarackja: három
üdvlövéssel köszöntötte a várost. El lehet képzelni, mekkora lett erre a csudálkozás, sőt némely részen az ijedelem is.
Aki rác volt a szájtátók közt, azt arról lehetett megismerni,
hogy mind keresztet vetett ijedtében. A mi fajtánkat nem
ilyen ijedős bordában szőtték. Amikor közelebb ért a hajó,
ki lehetett venni, hogy a parton versenyt futnak vele az alsóvárosi legények, jókedvű nyihározással, ki gyalog, ki lóháton. És ki lehetett venni azt a torzonborz férfit is, aki a
hajóról a kalapját lengette a part felé: az volt Széchenyi
István.
A Duna körülbelül ott kötött ki, ahol most építik az egyetemi klinikákat, a grófot Gruber főtisztelendő köszöntötte
az első istenhozottal, s mindjárt meghívta ebédre is a kegyes atyákhoz.
– Már csak egy kis hirtelen-hamar-jóra, mert nem voltunk
fölkészülve a méltóságos gróf fogadására.
Széchenyi szívesen fogadta a meghívást maga és hajóskapitánya nevében, s ahogy a nagy sokaságot látta, szokása
szerint mindjárt felhasználta az alkalmat a tanításra. Elmondta, mi az a gőzhajó, hogy dolgozik az, mi a haszna,
aztán megkérdezte az embereket, mit szólnak hozzá.
Hát mit szóltak volna? Azt szólták, amit ilyenkor mondani
illik. Huncut portéka. Szép kitalálás. Jeles szerzet. Mindössze egyetlen egyéni vélemény hangzott el. Egy palánki
magyar azt mondta:
– Úgy kapari a kereke a vizet, mint a kutya.
Azalatt Gruber igazgató szétszalajtotta az örömhírrel a fiatal piaristákat a városban, s meghívta ebédre a helyi notabilitásokat. Két nagyramenendő fiatalember is volt közöttük,
egyik Klauzál Gábor hites ügyvéd, a másik egy fehér dolmányos dzsidáskapitány, Kiss Károly, a főbíró fia, az Aurora novellaírója, később első szegedi tagja az Akadémiának. A többi úr csupa magisztrátusbeli volt, „elölülők” és
„alelölülők”.
A szegedi urak szívből megvivátozták ugyan a grófot, de
úgy maguk közt csekélylették egy kicsit. Mert külsőre nem
mutatott olyan gigászt, mint Wesselényi Miklós, középtermetű, nem nagyon vállas ember volt, és cigánybarna arca
nem különösen magyar jellegű. Maga mesélgette többször,
hogy a Tisza mentén csak akkor hitték el neki, hogy mégis
magyar ember, ha megduplázta a porciót a marhapaprikásból, és leöntött rá egy meszely homoki vinkót. Pedig annak
akkor olyan veszett híre volt, hogy ha ökörbe öntenék, úgy
meghidegülne tőle a vére, hogy hal gyanánt lehetne megenni a húsát pénteken.
Hát a gróf a piaristáknál is bebizonyította, hogy mégiscsak
magyar ember. Kétszer szedett a halpaprikásból, és kegyelmet talált színe előtt az atyák szívnyitogató bora. (Azt
nem a homok termetté.) „Aztán szivarra gyújtottak, és igen
nyájas és szellemdús társalgás indult meg az urak közt.”
(Itt megint bele kell köhögnöm egy kicsit a memoárba.
Széchenyi nem szivarra gyújtott, hanem cigarróra, mert
még akkor ez volt a becsületes neve a saját bőrébe takart
dohánytekercsnek. Helmetzy szerkesztő úr ugyan – ez volt
az a híres nyelvújító, „aki a szavakat elmetszi” – megpróbált magyar nevet adni az indigonának, elnevezvén azt
szipának, de ezen nagyon fölbosszankodott Vörösmarty.
Miért szipa, mikor az vénasszonyt jelent? Azért szipa, mert
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szipákolják – fűzte tovább a polémiát Helmetzy. – Az nem
igaz, a tubákot, igen, azt szipákolják, de ezt szívják – felelte Vörösmarty –, tehát legyen a neve szivar. Ez megint a
finom ízlésű Császár Ferencnek nem tetszett, mert varon
végződik, az pedig igen póri dolog, hanem inkább legyen
szivola, mert ebben a szóban költészet van és kéj gyönyör.
Széchenyi maga is nyelvújító volt ugyan – az ön szót is tőle kaptuk a durva kend és a rideg maga helyett –, azonban a
szivart egy darabig ő se tudta bevenni, hanem cigarrónak
nevezte.)
Tehát cigarróra gyújtottak az urak, és megindult a refektóriumban a nyájas és szellemdús társalgás. A főbíró elmondta, hogy a tavaszon cserkészgetett a Makkos-erdőben, és
őzet lőtt, amiről csak közelről derült ki, hogy nem őz volt,
hanem a Gacsi cigány purdéja. A főbíró elítélte magát tizenöt forintra, mert vagy főbíró az ember, vagy nem, s ebből
nyaralt ki a cigány famíliástul. Most havibúcsúkor azonban
beállított a főbíróhoz, aki igen dühösen fogadta, mert azt
hitte, hogy zsarolni akar az akasztófára való. Pedig dehogy
akart, nagyon jó szándék vezette a jámbort: azt jelentette
be, hogy van neki másik meglőni való purdéja is, azt is átengedi a nemzetes úrnak tizenöt forintért...
Aztán a gróf kezdett el anekdotázni, csakhogy oly különös
anekdotái voltak, hogy azoktól az arca nevetett ugyan az

sarokról a gróf visszafordult, és gondolkozva nézegette a
piaristák házát.
– Ottfeledett tán méltóságod valamit? Szaladjak érte viszsza? – készségeskedett Gruber igazgató úr.
– Nem feledtem én semmit – mosolyodott el a gróf –, csak
úgy vagyok, mint a kvártélyos huszár, aki mikor továbbmarsol, megfordul a sarokról, és visszanéz az elhagyott
kvártélyra, hogy máskor is odataláljon, ahol olyan jó dolga
volt.
Mire a Duna fedélzetére értek, ott már egész sereg tisztelgő
küldöttség várta Széchenyit. Mindenkihez volt jó szava.
Külön is bemutatták neki Ábrahám Jánost, a leghíresebb
szegedi supert, aki se rajzolni, se írni nem tudott, mégis
olyan hajókat épített, hogy hírük volt az országban.
– Tudna-e ön ilyen hajót építeni? – kérdezte tréfálkozva
Széchenyi.
– Akár holnap, méltóságos uram, mert megnéztem töviről
hegyire. Csakhogy amit én építenék, az erősebb lenne ennél.
– Az ám – biccentett Széchenyi –, de annyival nehezebb is
lenne, és nem lehetne vele hajókázni a Dunán.
(A super nem szólt semmit, hanem egy esztendő múlva olvashatta Széchenyi a Jelenkorban, hogy a szegedi hajóács a
maga készítette hajóval a még akkor meg nem nyitott Vas-

embernek, de a szíve könnybe lábadt tőlük.
Például, hogy Fiuméban, az egyetlen magyar kikötőben jár
az angol kereskedő, Mr. Smith, aki nem tud, csak angolul.
Tanácsolják neki, hogy ha itt boldogulni akar, akkor jó lesz
megtanulni az ország nyelvét.
– De melyiket? – kérdi az angol. – A latint, a németet vagy
a horvátot?
Fogalma se volt róla, hogy Magyarországon magyarul is
lehet beszélni.
Minél tovább beszélt Széchenyi, annál mélyebb lett a
csend. És mikor ő is elhallgatott, felállt a vicerektor, Karácsonyi Imre, hetvennégy esztendős aggastyán, és könnybe
lábadt szemmel megsimogatván a vendég homlokát, így
idézte az öreg Simeont:
– Most már elbocsáthatod, Uram, a Te szolgádat, mert
szemeim látták, öreg kezeim megérintették annak homlokát, akit Te küldtél közénk világosságnak.
Ez után a jelenet után nem lehetett többet anekdotázni.
Fölkeltek mindnyájan, és elkísérték Széchenyit a hajóra. A

kapu rettenetes szirtjei közt – lásd Az aranyembert – lement a Dunán Galacig, ami olyan bravúros tett volt, hogy
még az Augsburger is megemlékezett róla.)
Amikor kibeszélgette magát a gróf a szegedi polgárokkal,
mindnyájukat meghívta másnap reggelre hajókirándulásra
Algyőre, mégpedig asszonyostul, lányostul. Este csak néhány kereskedő látogatását fogadta – csupa német és szerb
emberét –, akiket arra akart rábeszélni, hogy vásároljanak
Duna-gőzhajózási részvényeket. Ennyire azonban már nem
ment a lelkesedés, Szegeden egyetlen részvényt sem lehetett elhelyezni, amit később bosszúsan emlegetett Széchenyi.
Másnap reggel fél négykor ágyúdörgés közt indult meg
a Duna fölfelé vagy kétszázötven szegedivel.
A Tisza két partján föl Tápéig legalább tízezer ember lobogtatta a kendőjét a soha nem ért látványosság örömére. A
gróf szüntelen magyarázott egy ezüstgombos nádpálcával,
amit valamelyik szegedi úr támasztott a hajó oldalához.

43

Krisztus fénye
– Igen csinos – mondta Széchenyi. – Az angol urak is
ilyent hordanak, nem olyan vademberes furkósbotokat,
mint amilyeneket minálunk látni.
Délre már megint bent volt a hajó a szegedi Tiszán. A kikötőhelyen. Széchenyi magasra emelte az ezüstgombos
pálcát.
– Uraim, kellemes utunk véget ért, és ki tudja, jövünk-e
még így össze valaha? Kié ez a pálca? Szeretném tulajdonosának visszaszolgáltatni.
A közönségből előlépett Osztrovszky József választott polgár – így hívták akkor a városatyát –, és meghajolt Széchenyi előtt.
– Méltóságos gróf úr, a bot az enyém, de nagyon boldog
volnék, ha azt az első szegedi gőzhajózás emlékére megtartani méltóztatnék.
A gróf vonakodott egy darabig, de végre elfogadta a pálcát,
levitte a kabinjába, s felhozott onnan egy karneolköves
aranygyűrűt.
– Kedves barátom – mondta Osztrovszkynak –, a keleti népek csak ajándékért fogadják el az ajándékot. Mi is kelet
népe vagyunk, viselje ön ezt a gyűrűt e szép nap emlékére.
Ebéden Babarczy alispánéknál volt Széchenyi, ebéd után a
városban nézett széjjel, amiben azonban, megmondta őszintén, nem nagy öröme volt. Különösen a poros, szenynyes, piszkos piactér keserítette el, amivel Miskoltzy spektábilis sohase dicsekedett el a pesti lapokban.
– Látja, kérem – mondta Széchenyi ironikusan a polgármesternek –, mennyivel okosabb volna, ha ezen a huszonhat holdas pusztaságon kolompárt termelnének!
Senki sem álmodta még akkor, hogy ez a pusztaság száz év
múlva az ország egyik legszebb kertje lesz, és a Széchenyi
nevét viseli, aki márványba öltözve néz rajta végig...
Este a kaszinó vendége volt a gróf, s bár forrásom nem
mondja, biztosra vettem, hogy erről a vigadozásról valami
nagyszerű tudósítást küldhetett a spektábilis Pestre. Meg is

Rejtvény
A két képpár hat-hat
eltérést mutat.
Melyek azok?
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2015. Szent István király
találtam a Honművészben, oly szép, hogy érdemes szóról
szóra kiírni:
„Szabadabban fakadozott minden tag vigadozása, midőn a
hazai kaszinó-intézet nagymesterének, az ország előmenetelének tollal s értékkel buzgó előmozdítójának hosszas
éltetéseért jelentett lelkes kívánatok közt ürültek a pezsgőboros áldomáspoharak.”
Közpolgári nyelven ez annyit tesz, hogy éjfélig tósztoztak
a nemzetes urak – szerencsére a tósztok mind elvesztek, s
így nem írhatom ide őket közokulásra.
Különben ez alkalommal a nevét is beírta a legnagyobb
magyar a kaszinó emlékkönyvébe. Három rovata volt az
emlékkönyvnek: a vendég neve, karaktere, bevezetője. A
gróf így töltötte ki a rovatokat: Neve: Széchenyi István.
Karaktere: Semmi. Bevezetője: Kiss Károly.
Az urak nagyot néztek azon, hogy: karaktere semmi.
– Ne akadjanak ezen fel, uraim – magyarázta ki magát
Széchenyi. – Nekem most nincs hivatalom, tisztségem, abszolúte semmi se vagyok, csak egyszerű napszámosa a hazának.
A haza egyszerű napszámosa másnap reggel, szeptember 5én hagyta el Szegedet. A kerékház fedelén áll, a kezében az
Osztrovszky-féle nádbottal, levett kalappal integetett búcsút a kegyes atyáknak, akik meghatottan néztek utána. Aztán bement a kabinjába, s beírta a naplójába úti impresszióit, amit így fejezett be:
„Boldogabb jövő nemzedékek! A ti nagyobb és szélesebb
tudástok benneteket türelmesebbekké, erényesebbekké fog
tenni, mint mi vagyunk. Fogadjátok egyik ősötöknek üdvözletét!”
...Úgy hallottam, a Széchenyi karneolos gyűrűjét ma is őrzi
féltett ereklyéül az Osztrovszky család. Hogy ezt az írásban
hagyott ereklyét őrzi-e a mai nemzedék, arra feleljen meg
kinek-kinek a lelkiismerete.
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Kedves Testvérek!
Kereszténységünket és magyarságunkat tekintve, mindnyájan beleültünk a készbe… kitaposták előttünk az utat. Volt
idő, amikor ezeknek a ránk hagyott és ránk bízott értékeknek megtartásáért küzdeni kellett és szenvedni, de alapjában véve a hitünket és nemzeti öntudatunkat örökségként
kaptuk.
Őseink, akiknek a történelem folyamán – mondhatni – a
semmiből kellett talpra állniuk, valahol érezhették, hogy
mekkora kihívás volt Szent István királyunknak a semmiből fölépíteni valamit, amelyről senki sem tudta biztonsággal megmondani, hogy az örökösök megbecsülik-e,
vagy sem. Mert minden örökség ilyen. Fölépítesz egy életművet és miközben dolgozol, keresed, hogy amit fölépítettél, olyannak add át, aki megbecsüli és megóvja… és –
hozzáteszem – gazdagítja, tovább építi.
Mert attól, hogy őseink gondoltak ránk és munkájukkal
alapot adtak személyes életünknek, felelősségünk nem
szűnt meg, hanem számunkra is akad bőven feladat. Éppen
ezért életünk, vagyis hitünk és a magyarságunk nem merülhet ki a nosztalgiázás fogalmában. Nem attól vagyunk magyarok és keresztények, hogy lobogtatjuk a nemzeti zászlót
és vasárnapról vasárnapra templomba járunk, hanem hogy
tovább gazdagítjuk, amit ránk hagytak. Tehát azt kell mondani, hogy ennek az országnak egyszer volt államalapítója,
azóta államformálók vannak.
Egy nemzet jellemét, szellemét ideáljairól lehet leginkább
megismerni. Kiket tekint hőseinek, példaképeinek, és milyen képet rajzol meg róluk. Magyar népünk számára a legnagyobb tiszteletben mindenkor első szent királyunk állt.
Szent István sziklára építette házát.
Mi az ő üzenete, mai korok magyarjai számára? Egyáltalán
fogékonyak vagyunk Szent István üzenetére? Van-e nemzedékünkben annyi alázat, hogy beismerjük, Szent István
egykori választásának az egyének életében újra és újra meg
kell ismétlődnie?
Kereszténység vagy pogányság? Élet vagy halál? Túlélés
vagy beolvadás?
Kelet és nyugat kapujában, napjainkban is még nagy harcok
várnak ránk, gondolok itt a menekültekre, az illegális bevándorlókra!
Mit tenne Szent István királyunk ebben a helyzetben?!

Szent Imre herceghez írt intelmeinek 6. fejezetében ezt olvassuk:
„A VENDÉGEK BEFOGADÁSÁRÓL ÉS
GYÁMOLÍTÁSÁRÓL: Mert amiként különbkülönb tájakról és tartományokból jönnek a
vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak
magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egy nyelvű és egy
szokású ország gyenge és esendő. Ennélfogva
megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mintsem másutt lakjanak.”

De mi a helyzet azokkal a jövevényekkel, akik nem akarják
sem gazdagítani, sem emelni országunkat? Sőt, ellenkezőleg!!! Csak az előnyöket használni, és semmit sem tenni!
Kell-e az ilyen jövevényeket befogadnunk? Szükséges-e
kerítést építeni a határon, az illegális bevándorlókat visszatoloncolni? Ezzel kapcsolatban eszembe jutnak Krisztus
Urunk szavai:
„Bizony, bizony mondom nektek: Aki nem a kapun megy
be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az mind tolvaj és rabló.” (Jn 10,1)
Testvérek! Aki nem az egyenes úton közeledik, ott valami
hamisság van, ott valami titkolni való van. Szent István király és őseink olyan országot akartak hátra hagyni, amelyben megtaláljuk szerető Istenünket és otthonunkat.
Érdemes megszívlelnünk Békés Gellért, bencés atya szavait: „Az emberiség jövőjét is úgy tudjuk elképzelni, hogy egyegy nép nem egymással szemben vallja magát annak, ami,
hanem a másikkal együtt és megélve saját nemzeti jellegzetességében az egyetemes humánumot. Vagyis: magyarul
vagyok ember és keresztény.”
Magyarul vagyok ember és keresztény… és mindkét vonatkozásban csak úgy élhetek és fejlődhetek, ha egyre átölelem a múltamat. Tegye a Jóisten Szentlelke által a lelkünket
képessé arra, hogy ismerjük föl őseink erőfeszítéseinek értékét és mi magunk is beálljunk ebbe a munkába és tartsunk
is ki benne, melyen Isten bőséges áldása nyugszik. Amen.

Fekete Roland káplán

Krisztus fénye
A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek
évente négyszer megjelenő folyóirata
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