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Savio Szent Domonkos, ministránsok védőszentje 
 

Észak-Olaszországban született. Már öt éves korában ministrált 
és Don Bosco iskolájában tanult.  
A hősies isten- és emberszeretet példaképe, aki két szemben álló 
iskolatársát kibékítette. Feszülettel a kezében meggyőzte lelkük 
üdvösségének fontosságáról őket, amely az Üdvözítő vérébe ke-
rült. 15 éves korában halt meg. 

 

 
 

 

Czifra Lászlóné 

 

 

Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 
7. Évközi 5. vasárnap 

14. Nagyböjt 1. vasárnapja 
21. Nagyböjt 2. vasárnapja 
24. Szent Mátyás apostol 
28. Nagyböjt 3. vasárnapja 

Március 6. Nagyböjt 4. vasárnapja 
9. Savio Szent Domonkos 

13. Nagyböjt 5. vasárnapja 
15. Nemzeti ünnep 
19. Szent József, Szűz Mária jegyese 
20. Virágvasárnap 
24. Nagycsütörtök 
25. Nagypéntek 
26. Nagyszombat 
27. Húsvétvasárnap 
28. Húsvéthétfő 

Április 3. Isteni Irgalmasság vasárnapja 
  4. Gyümölcsoltó Boldogasszony 
10. Húsvét 3. vasárnapja 
17. Húsvét 4. vasárnapja 
24. Húsvét 5. vasárnapja 
25. Szent Márk evangélista 

Márai  Sándor  

  MEGÁRADT  TAVASZI  FOLYÓK  

 
Éjszaka hallom néha a megáradt tavaszi folyókat. 

Sietnek ablakom alatt az öreg hidakon keresztül.  
 Az olasz hegyekből és kertekből áprilisi levegőt hoznak 
      magukkal, 
 

Mimózafák és babérfák sűrű szagát hozzák el magukkal, 
Kis olasz városok excrementumait görgetik magukkal. 
 Úgy mondják, a tengerbe sietnek ők. De mi hajt titeket 
      drága barátaim 
 

Ti hangos, okos, szagos, erős folyók, mi hajt a végtelen felé? 
Hallgatózom és állok az éjszakában az öreg hidakon. 
Sötét szél csapkodja arcomat. 

 

Merre a tenger? Szabadság? Egyesülés? Értelmes csönd? 
Idegen, illatos világ? Szépség méltóságos szigetei? 
Ó, értem, öreg folyók, ezt az áradt vágyat értem én! 
Áradni a szűk tájból a tavaszban, biztos akarattal a 
       semmibe! 

 

 

 

Vale, barátaim! Vigyétek egy megáradt vágyódás üdvözletét 
Kis olasz város öreg hídjairól, egy vágynak, ami felétek 

     egyedül 
Árad még, megáradt tavaszi folyók! Megáradt, haragos, 

      bölcs tengerek! 
 

 

1924. 
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3 Tellis Katalin 

 

SZENTEK KRÓNIKÁJA 

A harmadik évezred első  szentje  – Szent Fausztina 
 
 „Köszöntelek téged, Fausztina nővér! 

Mától az Egyház boldognak hisz téged, 
különösképpen is lengyel és litván földön. Ó, 

Fausztina, mennyire csodálatraméltó volt a te utad! Vajon 
lehet nem gondolni arra, hogy éppen téged – a mazowiecki 
lengyel nép szegény és egyszerű leányát – választott ki 
Krisztus, hogy eszükbe juttassa az embereknek az Isten Ir-
galmasságának nagy titkát... Ez a titok prófétai kiáltássá 
lett a világhoz, Európához... Magasztaljuk Istent nagy mű-
veiért, melyeket a nővér lelkében végbevitt, és állandóan 
végbevisz az emberi lelkekben, melyek a boldog nővér ta-
núságának és szózatának köszönhetően fedezik fel az Isten 
Irgalmasságának végtelen mélységeit.” II. János Pál pápa 
mondta ezeket a szavakat Fausztina nővér boldoggá avatá-
sakor 1993-ban, 2000-ben pedig, a szentté avatásakor ki-
hirdette az Isteni Irgalmasság vasárnapját, ezzel követve a 
szent által mutatott utat. 
Helena Kowalska – vezetékneve annyira gyakori Lengyel-
országban, mint nálunk a Kovács, tehát a későbbi Szent 
Fausztina lehetett volna akár a dédnagymamánk szomszéd-
ja is. 1905-ben született egy olyan apró faluban, Głogo-
wiecben, mely a legkisebbek, legjelentéktelenebbek közé 
tartozott, s főként földművesek lakták. Az élet nem volt 
egyszerű, főleg nem egy tízgyermekes családban, így a 
harmadikként világra jött Helenának nem volt lehetősége 
kijárni az iskolát, hanem három osztály elvégzése után két-
kezi munkát kellett vállalnia gazdagabb családoknál. Az 
ima szeretetét, az engedelmességet és az emberi nyomor 
iránti érzékenységet azonban magával hozta hazulról. Iste-
ni iránti elhivatottsága korán jelentkezett, szülei azonban 
megtiltották neki, hogy apácának jelentkezzen. Így, 19 éve-
sen, az ő engedélyük nélkül utazott el Varsóba, ahol több 
rendbe is kérte a felvételét, de mindenhol elutasították. Vé-
gül az Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációjában 
fogadták, de csak egy évvel később válhatott a közösség 
tagjává. Képzetlensége miatt szakácsként, kertészként és 
portásként szolgált. 1926-ban ölthette végül magára a feke-
te-fehér ruhát, s ekkor vette fel a Mária Fausztina nevet is, 
örökfogadalmat pedig 1933-ban tett. Elsőként a tisztaságra, 
szegénységre és engedelmességre esküdött fel, ennek meg-
felelően élt a rend különböző kolostoraiban, így Vilniusban 
is – ezért utalt a litvánokra II. János Pál a boldoggá avatás-
kor. Krakkóban 1936-tól élt, s itt is halt meg 1938-ban. 
Erre az egyszerű és Istent határtalanul szerető szerzetesnő-
re az Úr Jézus olyan missziót bízott, amely az egész világ-
nak szól: az Irgalmasság üzenetét. 
„Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom 

üzenetével – mondta Jézus Fausztina nővérnek. Nem bün-

tetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom 

gyógyítani, és irgalmas szívemre szorí tani.” (Napló 
1588.) „Te vagy irgalmasságom titkárnője, erre a tisztség-

re jelöltelek ki a jelen és az eljövendő életben (...), hogy kö-

zöld a lelkekkel nagy irgalmamat, melyet irántuk érzek, és 

bátorítsd őket: bízzanak irgalmam mélységében.” (Napló 
1605 és 1567) 
A Naplót – amely egyúttal lelki önéletrajz is – Fausztina 
nővér Jézus egyértelmű utasítására, életének utolsó négy 
évében írta. Ebben lelkének pillanatnyi és korábbi, Krisz-

tussal való találkozásait írta le, feltárva élete mélységeit, 
erőfeszítéseit, amelyek végigkísérték a keresztény tökéle-
tesség felé vezető úton. Innen ismerhetjük meg látomásait 
és jelenéseit, valamint azokat az adományokat, melyeket 
kapott, pl. bilokációt és rejtett stigmákat, az emberi lélek-
ben való olvasás képességét. Első látomása 1931-ben volt, 
az Irgalmas Jézus ekkor kérte tőle a „Jézusom, bízom ben-
ned” feliratú festmény megfestését és tiszteletét. II. János 
Pál pápa a szentté avatáskor erre így emlékeztetett:  
„Jézus megmutatta övéinek kezét és oldalát, vagyis a szen-
vedés sebeit, mindenekelőtt azonban szívének sebhelyét, 
ahonnan az irgalom nagy forrása fakad, és az emberiségre 
árad. Ebből a szívből Fausztina nővér két fénysugarat lát, 
amelyek megvilágítják az egész világot. Az isteni irgalom 
fénye, melyet az Úr Fausztina nővéren keresztül akar ismét 
átadni a világnak, megvilágítja a harmadik évezred útját.” 
Jelenései alatt diktálta le Jézus Fausztinának az Isteni Ir-
galmasság rózsafüzérének imádságát és a kilencedet, de a 
legfontosabb kívánságát is, az Isteni Irgalmasság ünnepét, 
melyet a Húsvét utáni első vasárnap tartunk (minderről bő-
vebben az Isteni Irgalmasság küldetésének forrása c. cikk-
ben olvasható, ugyanebben a lapszámban). Elzbieta 
Siepak nővér – egyike azoknak, akik a legjobban ismerik 
Fausztina nővér életét – így foglalta össze szentté avatott 
rendtársnője küldetését: 
„Feladata volt, hogy a kinyilatkoztatásból mindenki által 
ismert, de feledésbe merült igazságot, Isten irgalmas szere-
tetét újra az emberek emlékezetébe idézze. Feladata volt az 
is, hogy az emberekkel megismertesse az Isteni Irgalmas-
ság tiszteletének formáit, azokat a gyakorlatokat, amelyek-
nek az a célja, hogy az emberek határtalanul bízzanak Isten 
jóságában, és mindenki törekedjen arra, hogy irgalmas szí-
vű legyen embertársaihoz, és így újuljon meg az emberek 
vallásos élete.” 
Testi és lelki szenvedéseit a nagy bűnösök megtérésére 
ajánlotta fel. Ez a másokért való önkéntes felajánlkozás 
együtt járt fizikai állapotának leromlásával, de Fausztina 
nővér nem tulajdonított ennek jelentőséget: „Nem fontos, 
ha megrövidíti is ez az erőfeszítés az életemet, hiszen ez 
már nem a sajátom, hanem Közösségünk tulajdona. A 
Kongregációhoz való hűség által az egész Egyház hasznára 
akarok válni.” A külső szemlélő számára semmi nem árul-
kodott benső életének rendkívüli gazdagságáról, nővértár-
sai alig ismerték. Csak néhány elöljárója, a gyóntatója és a 
lelki vezetője tudtak látomásairól és a jelenésekről. Tizen-
három év szerzetesség után halt meg tüdőbajban, fizikailag 
egészen legyengülve, de Istennel misztikus egységben. 
Az Isteni Irgalmasság tiszteletének terjesztésére 1996-ban 
Franciszek Macharski bíboros, krakkói érsek Faustinum 
elnevezéssel létrehozta az Isteni Irgalmasság Apostolainak 
Társulatát. A Faustinum társulathoz hazánkból is lehet je-
lentkezni önkéntesként, majd egy év múlva lehet kérni a 
rendes tagságot. A Társulat önkéntesének megkötöttség 
nélkül bárki jelentkezhet, világi személy (akár kiskorú is), 
valamint pap és szerzetes egyaránt. 
Belépési nyilatkozatot postai úton lehet kérni – megcímzett 
és felbélyegzett válaszborítékot mellékelve — a következő 
címen: Isteni Irgalmasság Alapítvány, 3301 Eger Pf. 80. 



Krisztus fénye  2016. Húsvét 
 

 

4 

A bűnbeesés után meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az 

asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: „Hol 

vagy?” Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtőztem.”  
 

 (Teremtés könyve 3, 8-10) 
 

SZERETET ÉS SZENVEDÉS 
 „Ádám, hol vagy?” – halljuk az Úristen kérdését. Nem 
mintha az Isten nem tudná, hogy Ádám és az asszony a fák 
között lapulnak. Az Isten nagyon is tudja, hogy Ádám hol 
rejtőzik, és azt is, hogy miért rejtőzik.  
Tulajdonképpen Ádámnak volt szüksége arra, hogy az Úr-
isten kérdésére adott válaszával saját magában tudatosítsa, 
hol van, hová került az engedetlensége következtében. 
Szüksége volt arra, hogy ki is mondja azt a helyzetet, ami-
be saját hibájukból keveredtek. Mert a kimondott szavak 
jobban tudatosulnak bennünk. Ha hangosan mondunk ki 
valamit, az jobban megmarad bennünk. „A kimondott szó 

kötelez” – tartja a mondás is.  
„Ádám, hol vagy?” – halljuk az Úristen szelíd, szinte ba-
ráti kérdését. De Ádám, mivel tudja, hogy megszegte az 
Úristen parancsát, nem a szelídséget és nem a barátságot 
hallja meg az Isten kérdésében, hanem fenyegetést érez 
benne! Mert tudja, hogy bűnt követett el. Megszólalt a lel-
kiismerete, tudta és érezte, hogy nem volt helyes, amit tett. 
Gyötörte a bűntudat, ezért elbújt. 
Ember! Hol vagy? – teszi föl a kérdést a Teremtő nekünk 
is, ebben a nagyböjti szent időben, hogy bennem is tudato-
suljon, hol vagyok, hol tartok és hová szeretnék eljutni! Az 
Úristen kérdésére így válaszolhatunk: A halál árnyékának 
völgyében vagyok, Uram! 
 

 

„Isten látta, hogy nagyon jó, amit alkotott” A bűnt és a 
szenvedést nem az Isten alkotta. Ez az ember engedetlen-
sége által lépett a világba. A szenvedést és a bűnt az Isten 
csak megengedi.  
„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik” – írja Szent 
Pál a rómaiaknak szánt levelében. Még a szenvedés is!  
Ezt énekeljük és hirdetjük Húsvét vigíliáján a Húsvéti 
öröménekben: „Ó, szerencsés vétek, mely ekkora Megvál-
tót kívánt és érdemelt!”  
Mert az Isten még a bűnből is tud jót kihozni. Mert az Isten 
még az elrontott dolgokat is jóra tudja fordítani. Az első 
emberpár, miután kiűzetett az Édenkertből, a halál árnyé-
kának völgyében élte életét, ahol minden nap az élete ré-
szévé lett a szenvedés. Az öröm és a fájdalom. A születés 
és a halál.  
Jézus nem beszél sokat a szenvedésről, felveszi a keresztet 
és felajánlja. És ezzel vált meg bennünket. Keze-lába oda 
szegezve a keresztre, annyit nem tud megtenni, hogy a vért 
és az izzadtságot letörölje az arcáról. Ezzel a kiszolgálta-
tottságával, „tehetetlenségével” teszi értünk a legnagyob-
bat.  
Jézus a keresztről és a szenvedésről nem sokszor beszél, 
hanem felveszi és elvállalja. Nem magyarázta meg a szen-
vedést, de elindult a Golgota felé. Ha jobban átgondoljuk, 

egész élete szenvedéssel volt átszőve: a karácsonyi szüle-
tés, a menekülés Egyiptomba, a meg nem értés még a ta-
nítványok részéről is, az elutasítás. Bolondnak nézik, bo-
risszának, bűnösök barátjának. Leköpik, megostorozzák, és 
végül keresztre feszítik. Borzalmas és kegyetlen kép, de a 
megváltásunk jele.  
 

Kedves Testvérek! 

Az orvos gyógyíthatja a testi sebeket, a betegségeket, ad 
nekem fájdalomcsillapítót, de nekem kell ott szenvednem. 
A lelki szenvedésre azonban az orvos nem tud gyógyszert 
felírni. Amikor elhunyt szerettünket ki kell kísérni a teme-
tőbe. Amikor csalódunk az életben, és amikor úgy érezzük, 
hogy talán még az Isten is elhagyott bennünket… 
Sokszor fájdalmasabb, mint a testi szenvedés. Arra beve-
szek egy gyógyszert, de a lelki sebek sokszor egy életen 
keresztül sajognak… 

 

Megtartom a törvényt, a Tízparancsot, az Istenhez szeret-
nék tartozni, eljárok szentmisére és mégis annyit szenve-
dek. A másik, aki elkerüli a templomot, hitetlen, istentelen, 
neki áll a világ, neki jól megy minden. Föltesszük a kér-
dést: Uram, hol vagy? Miért engeded, meg hogy szenved-
jek? Fáj nekünk, mert igazságtalannak érezzük. Fáj ne-
künk, úgy érezzük, hogy az Isten olyan csendes, mintha 
olyan távol lenne...  
Így teng-leng el az életünk?! Ennyi az élet?! Szenvedés, 
fájdalom? Jézus nem magyarázta meg, de fölment a Golgo-
tára! 
Miért kell szenvedni az ártatlan embernek? Miért – néha 
tényleg siralomvölgy ez az élet? 
Miért borzadunk meg a magunk és a mások keresztjétől? 
Tele vagyunk kérdőjelekkel! Nem tudom, de Jézus ezt az 
utat választotta!  
Az Isten könnyebb utat is választhatott volna a mi megvál-
tásunkra, de nem tette! Elküldte egyszülött Fiát, aki testet 
öltött, megszületett Betlehemben. A megváltásunkat a ke-
reszthez kötötte, az Ő szenvedése által lettünk mi megvált-
va: 
„Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért 

törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő 

sebei szereztek nekünk gyógyulást.” (Iz 53,5) 
Nem értjük, de Jézus vállalta, és akkor ez az út szent! Mert 
az Isten csak értelmes dolgokat tesz. A mennyországot két 
kulcs nyitja: a szeretet és a szenvedés!!! Az Isten szereteté-
nek bizonyítékai: a betlehemi jászol és a golgotai kereszt! 
A szenvedésnek van tehát értelme, mert Jézus értelmet 
adott neki! És mit tehetek a testi-lelki szenvedésekkel? Fo-
gadd el, dolgozd föl, és ajánld föl! 

Bűn és bűnhődés… 
Fáradtságos munka… 
Eredménytelen munka… 
A föld művelése, de csak gazt terem… 
Anyai gyötrelmek, férj hűtlensége… 

És az engedetlenség miatt megjelenik a földön a szenvedés!!! 

Amikor olyan nehéz az élet… 
amikor - ahogy a Szentírás mondja, elnehezedik a szívünk! 
amikor az élet keresztje nyomaszt bennünket! 
amikor bánat és szomorúság van bennünk! 
amikor nem érezzük a helyünket! 
amikor az élet viharai összecsapnak a fejünk fölött! 

Jézus mind ezt fölvitte a Golgotára!!! 
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Nem minden szenvedést kell elfogadnunk. Ha beteg vagy, 
gyógyítsd magad! 
Ha tönkre teszem a szervezetemet, testemet, idegrendsze-
remet, alkohollal, droggal, cigarettával, akkor ne csodál-
kozzak. Megrövidítem magamat, szeretteimet és a saját 
életemet. Ezt az Isten nem akarja! Ekkor ne panaszkodjak: 
hogy ez az Isten akarata! Nem!!! Komoly pénzért vásárol-
tad meg a betegségedet!  
 

Vannak szenvedések, amikről nem tehetünk! Na, ezeket 
nehéz elfogadni! Kimondani: Legyen meg a te akaratod! 
Nem egyszerű, ne tagadjuk! 
Boldog az az ember, aki nem lázad, aki nem az öklét rázza, 
hanem kezét tudja imára kulcsolni! Uram, Te tudod, hogy 
miért szenvedek, de adj hozzá elég erőt, hogy elviseljem. 
 

Testvérem! 

Ha szenvedsz, az nem azt jelenti, hogy most téged az Isten 
elhagyott.  
Nem azt jelenti, hogy téged büntet. Éppen ellenkezőleg! 
Kegyelmet ad!!! Bízik benned! Sokat vár tőled! És lehet, 
hogy neked kell szenvedned férjed/feleséged/unokád he-
lyett! Mert te kibírod, és mert neked nagyobb, mélyebb hi-
ted van! 
Hogy miért, nem tudjuk! Azért mert te most szenvedsz, 
felajánlod, odateszed az Úr oltárához, azért most valaki, 
valahol lehet, hogy nem lesz öngyilkos, egy haldokló erőt 
merít, nem lesz reményvesztett! A te szenvedésed által! 
Nincs könnycsepp, melyet az Isten ne látna és nincs imád-
ság, amit az Isten ne hallana meg! Nem lehet értelmetlenül 
szenvedni és imádkozni! A szenvedést csak a keresztre te-
kintő és az imádkozó ember érti meg! 
A néma szenvedések a legnagyobb kincseink. Nem kell 
mindig erről beszélni, nem kell mindent az ablakba kitenni! 

Tedd az oltár elé, a Teremtő Isten elé, és csak vele beszéld 
meg. 
Én sem értem a szenvedést, de hiszem, hogy az Isten jó! 
Tudjuk, nem vagyunk egyedül a szenvedésben! Jézus min-
den kereszthordozó ember mellett ott van. Mária minden 
kereszt tövében ott áll. És ez az út hazavezet, az örök bol-
dogságba.  
 

Kedves kis történet szerint, egy napon egy kis pillangó lát-
szott félig nyitott selyemgubóban. Egy férfi ült és nézte a 
pillangót néhány óráig, ahogy küzdött, hogy testét kiszaba-
dítsa a kis lyukon keresztül. Aztán úgy tűnt, a folyamat tel-
jesen megállt. Úgy látszott, mindent megtett, amit tudott, és 
semmi többre nem képes. A férfi eldöntötte, segít a pillan-
gónak: fogott egy ollót és kinyitotta a selyemgubót. A pil-
langó könnyen kijutott. De a teste összeaszott volt, gyenge 
és a szárnyai összezsugorodtak. A férfi tovább nézte, mert 
várta, hogy bármelyik pillanatban kinyílhatnak a szárnyak, 
megnőnek, kitárulnak, és képesek lesznek elvinni a pillan-
gó testét, szilárdak és erősek lesznek. Semmi nem történt! 
A pillangó az életét ebben a gyenge testben, összeaszott 
szárnyakkal töltötte. Soha nem volt képes repülni. S ezt a 
férfi, az ő kedvességével és jóindulatával nem értette. Hogy 
a szűk selyemgubó és a küzdelem a szűk nyíláson keresztül 
szükséges a pillangónak, ez a természetes útja, hogy a pil-
langó kiszabadítsa testét a selyemgubóból, szárnyaival ké-
pes legyen repülni. 
Néha pontosan a nehézségekre, a szenvedésekre van szük-
ségünk az életben. Ha hagyjuk az életünket akadálytalanul 
folyni, ez megbéníthat minket. Nem leszünk erősek, ami-
kor annak kell lennünk. Nem fogunk tudni repülni, szár-
nyalni a Teremtő Isten felé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kértem Erőt… és kaptam nehézségeket, amelyek erőssé tesznek. 

Kértem Bölcsességet... és kaptam problémákat, hogy megoldjam őket. 

Kértem Jómódot... és kaptam agyat és izmot, hogy dolgozzak. 

Kértem Bátorságot... és kaptam akadályokat, hogy legyőzzem azokat. 

Kértem Szerelmet... és kaptam bajban lévő embereket, hogy segítsek. 

Kértem Jóindulatot... és kaptam lehetőségeket. 

Semmit nem kaptam meg, amit akartam... 

De mindent megkaptam, amire szükségem volt.     (Henri Viscanti A meghallgatott imádság, részlet) 
 

Éld az életet félelem nélkül, nézz szembe az akadályokkal, nehézségekkel és tudd,  
hogy Isten segítségével képes vagy legyőzni őket. 

Szeretettel:  Roland atya
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HÚSVÉT ELŐESTÉJÉN 
Beszélgetés haraszti felekezetek lelki vezetőivel 

 
A nagyböjt idején sokak részéről felmerülő igény, hogy az egyházi közösségek 
vezetői, a felekezetek papjai gondolataikkal, állásfoglalásaikkal segítsék, 
egyengessék híveik útját a húsvétra való készülődésben. Protestáns és katoli-
kus lelkipásztorokat kérdeztünk meg, mondjanak néhány, számukra fontosnak 
tartott gondolatot a húsvétról, a legnagyobb keresztény és keresztyén ünnep je-
lentőségéről annak megtartásáról a felekezetekben.  
 
Elsőként az evangélikus gyülekezetben Varsányi Ferenc-
cel beszélgettünk. 

– Nagytiszteletű úr, mit jelent ön számára a húsvét? 

– Évekkel ezelőtt egy rádióműsorban 
megkérdezték Schweitzer József fő-
rabbit, hogy mi a zsidóság lényege. 
Azt válaszolta, hogy a sabbat. Ha en-
gem kérdezne meg valaki, hogy mi a 
kereszténység lényege, az felelném, 
hogy a feltámadás. Az erre emlékező 
ünnep két napjában, a nagypéntekben 
és a húsvét vasárnapban benne foglal-
tatik az összes emberi dráma, ami el-
képzelhető. A nagypéntekben benne 
van a halálfélelem, a halál, mindenféle 
gonosz indulat, és elszenvedése mind-
annak, amit el kell szenvednie, Jézus-
nak, miközben hitünk szerint, mint az 
Isten Báránya, felveszi a világ bűneit. 

Ezek után következik a furcsa, kapko-
dó temetés, hiszen – péntekről lévén 
szó – jön a szombat, felszáll az Est-
hajnalcsillag, beáll a Sabbat, s utána 
nem szabad semmivel sem foglalatos-
kodni. Ezért nem tudják rendesen be-
fejezni a temetési szertartást, mert a 
holttest mirhával való bekenése, ami 
akkoriban szokás volt, elmaradt. 
Gyorsan elhelyezik a holttestet Arima-
teai József sírboltjába. Majd amikor a 
hét első napján – zsidó naptár szerint a 
sabbat utáni első napon, vagyis vasár-
nap – az asszonyok kimennek a sír-
hoz, már nem találják Jézus testét. Ek-
kor szólítja meg őket az angyal: „Mi-

ért keresitek a holtak között az élőt? 

Nincs itt.” Utóbbi nagyon fontos 
mondat, jelzi, hogy a feltámadást nem 
látta senki.  

Nincs szemtanú, de a föltámadott ké-
sőbb megjelenik. Az ember abban a 
dimenzióban gondolkodik, hogy ha valamit letett valahova, 
annak ott kell lennie, hiszen a logika ezt diktálja. És most 
kiderül, hogy olyasmi történik, ami az emberi racionalitás 
számára nem megfogható. Mi is történt? Ha a feltámadás 
nem racionális – mert nem az –, akkor irracionális, őrült 
dolog? Rá kell döbbennünk, hogy nem, hanem transz-
racionális, vagyis túl van az ésszerűségen! Ez már a titok 
kategóriája, ez a misztérium. Nagyon érdekes, hogy ebből 

lesz a hit, ezt az egészet az abszurditás élteti, hogy 
ez tapasztalataink szerint nem történhet meg. Lát-
hatjuk, hogy Jézus körül folyton az történik, ami 
nem történhet meg; a víz borrá változik, öt árpa-

kenyeret és két halat ötezer 
ember között szét lehet osz-
tani… De ezek a történések 
mindig egyediek, a csodák 
már nem ismétlődnek, de Jé-
zus megmutatja bennük isteni 
erejét.  

Számomra még igazán az iz-
galmas a vallástörténetben, 
hogy az első nemzedékek, a 
kezdeti üldöztetések közepette 
is vállalták krisztushitüket, val-
lották, hogy Krisztus Úr, holott 
ezért akár az életüket is elveszt-
hették: az ortodox zsidó nem tud-
ta elképzelni, hogy a názáreti ács 
fia megváltó, Úr legyen, a pogány 
római pedig eleve nem tűr meg 
urat maga felett, számára csak a 
császár lehet az úr. Mindeközben 
emberek százai, ezrei vállalják ezért 
a misztériumért, hogy akár életüket 
is odaadják abban a reményben, 
hogy ők is részesüljenek a feltáma-
dásban. Ez a hit igazi titka és tanúsá-
ga. 

Milyen találó is a nyelv: mi, magya-
rok a feltámadást húsvéttal ünnepel-
jük, vagyis a böjt után húst vehetünk 
magunkhoz. Az oroszban a feltáma-
dás napja a vasárnap nevében van 
benne, a „vaszkreszenyje” (vasárnap) 
jelentése, feltámadás. Tehát a legvére-
sebb kommunista pártvezér is, ha a 
hétvégéről volt szó, a feltámadást em-
legette. Ehhez kacsolódik egy kis tör-
ténet. Moszkvában, valamikor a sztá-
lini terror idején egy ateista konferen-

ciát tartottak, ahol az előadók bizonygatták az anyagi lét ér-
telmét, de meghívtak vitapartnernek egy pópát is, hogy a 
demokrácia látszatának fenntartására reflektáljon az el-
hangzottakra. Mikor a sok előadó után rá került a sor, be-
széd helyett csak ennyit mondott: „Krisztus feltámadott!” 
Mire az egész hallgatóság, az ateisták, egyszerre, automati-
kusan felelték a liturgikus választ: „Valóban feltámadott!” 
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Húsvétkor az evangélikus gyülekezetben én is használatos-
sá tettem ezt a köszöntést. 

A beszélgetést Faragó Csaba, református lelkésszel  
folytattuk: 
 

– Valóban, húsvétkor mi, reformátusok is átvettük ezt az 
ortodox köszöntést, hiszen ezen az ünnepen tényleg nincs 
ennél méltóbb, találóbb. És ha már a húsvétról beszélünk, 
talán úgy érzékeltetném, hogy a húsvét olyan a keresztyén-
ségben, mint az emberben a lélek és a szív: ha a húsvétot 
kivesszük a keresztyénségből, teljesen kiüresítjük a hitün-
ket. Erről ír a Biblia, Pál apostolnak a korintusiaknak írt le-
velében, ha Krisztus nem támadt fel, hiábavaló a hitünk, és 
ha csak ebbe az életbe vetettük hitünk, nyomorultabbak va-
gyunk minden embernél. Akkor igazuk van azoknak, akik 
azt hirdetik, hogy csak a mának, a pillanatnak érdemes élni. 
De Pál apostol hozzáteszi, hogy 
Krisztus feltámadt, így van értelme a 
földi élet élvezeteiről Krisztusért le-
mondani. Tehát a keresztyénségben 
minden ebből tényből indult ki, így a 
keresztyén gondolkodásnak is leg-
alapvetőbb eleme, hogy Krisztus fel-
támadását ne csak évente egyszer ün-
nepeljük, hanem vasárnapról vasár-
napra – ahogy a régiek mondták – az 
Úr napján együtt kell megélnünk azt, 
hogy nekünk egy föltámadt Urunk 
van, aki köztünk van és utat mutat az 
e világból egy mennyei világba. Az 
istentiszteleteken vagy a miséken ott 
van velünk, szólongatja a lelkünket, 
ha kell, bűnbánatra indít, és vele van 
találkozásunk a szentségekben. 

Azt gondolom, hogy a mai keresz-
tyénségnek sokszor nagy terhe az, 
hogy hiszi is, meg nem is a feltáma-
dást. Sokszor halljuk, hogy „Nem jött 

onnan vissza még senki!” Dehogynem: Jézus visszajött! A 
mai keresztyénség gyengéje, hogy annyira jól érzi magát a 
földön, és nem is figyel arra, hogy Isten nem a földi, hanem 
a mennyei világot ígéri nekünk. Azt mondja „Nincsen itt 

maradandó városunk.” 

Fontos kérdések ezek, mert ezeket megértve tudjuk a földi 
életünket kezelni, a múlandóság jegyében értékelődnek fel 
az emberi kapcsolataink, az idő, ami a pénznél is nagyobb 
érték, és ennek fényében értékelődik fel a mennyei élet és 
az az örömhír, hogy van feltámadás. Ez a mi közös öröksé-
günk és ezt fontos ünnepelni vasárnaponként és főként hús-
vétkor.  

Mi reformátusok a húsvét ünneplésében sokkal nagyobb 
hangsúlyt fektetünk nem csupán a feltámadásra, hanem a 
Passióra, a nagypéntekre, hiszen ez a nap nem jelentéktele-
nebb nap, mint a feltámadás napja, mert tudjuk, hogy ami 
akkor Jézussal történt, az értünk volt, értünk adta magát, és 
ennél nagyobb csoda nincs a Bibliában, mint az, hogy az Is-
ten értünk szenved a kereszten. Ezért számunkra ez piros 
betűs ünnep, a gyász mellett a hálaadás napja is ez, hálát 
adunk az értünk való szenvedésért. Mi nagypéntekre mun-
kaszüneti napként tekintünk, híveink szabadságot vesznek 
ki, és délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentiszteletet tartunk. 

A mi gyülekezetünknek van még egy specialitása. Édes-
apám mondta régebben, hogy mi, reformátusok nem a ha-
lottak napját ünnepeljük, hanem feltámadás napján me-
gyünk a temetőbe. – Jó, jó – mondtam, de együtt a gyüle-
kezet mikor ment ki a temetőbe feltámadáskor? Ezért beve-
zettük, hogy húsvét vasárnap reggel kimegyünk a temetőbe, 
a kereszthez, ott köszöntjük egymást: „Krisztus feltámadt – 

Valóban feltámadt”, majd édesapám sírjához megyünk, 
elmondunk néhány gondolatot, s ezután mindenki felkeresi 
a maga hozzátartozóját, azzal a hitvallással, hogy a mi hi-
tünkben nem a halál és nem a temető az utolsó pont. Ezt 
követően a templomban folytatjuk az ünneplést, de az ün-
nep első akkordja nálunk a temetőben van. 

 

Végezetül Láng András, főtisztelendő kanonok plébános 
fogadott minket taksonyi otthonában: 

– Elmondhatjuk mi is, hogy legna-
gyobb ünnepünk a húsvét. Karácsony-
kor azt ünnepeljük, hogy eljön közénk 
az Úr, ahogyan azt Izajás próféta meg-
jósolta, eljön a szabadító, akit Emma-
nuelnek hívnak, ami azt jelenti, velünk 
az Isten. Jézus egész élete ezt igazolja. 
Úgy élt, úgy nevelkedett, mint a többi, 
egyszerű ember, majd harminc éves 
korában elkezdett tanítani. Tanításával, 
csodáival igazolta a küldetését, össze-
kötötte az ószövetséget az újszövet-
séggel. A választott népnek tanította, 
hogy elérkezett az Isten országa, a 
megváltás ideje, tartsanak bűnbánatot.  

Keresztelő Szent János is ezzel kezdi 
működését, hirdeti, hogy higgyenek az 
üdvösség jó hírében. Jézus is ennek a 
jó hírnek hirdetésével kezdi tanításait, 
tanítványokat, apostolokat gyűjt maga 
köré, embereket, csoportokat állít ma-

ga mellé. Három évig tartó tanítása alatt Isten országának 
építéséről szól. Ez teljesedik ki majd a feltámadás örömün-
nepében. 

Nagyon érdekes, hogy János evangéliuma, a többitől elté-
rően nem három, hanem egy évre osztja el Jézus tanításá-
nak idejét, s leírásában központi szerepet játszik az idő. 
Többször említi, hogy még nem érkezett el az ő órája, va-
gyis még nincsen készen feladatának beteljesítésére. Ezt 
mondja édesanyjának a kánai menyegzőn. Később arról ír 
János, hogy nem tudták Jézust elfogni, mert még nem érke-
zett el az ő órája. És az utolsó vacsora után, amelyben min-
tegy végrendeleti útmutatásként kijelöli az apostolok fela-
datait, megjósolja szenvedéseit, feltámadását, hogy a Szent-
lelket küldi majd el, végül a Getszemáni kertben azt mond-
ja tanítványainak: „Elérkezett az én órám”. S valóban, 
nagypénteken megkezdődik Jézus szenvedéstörténete. De 
ennek a napnak és Jézus kereszthalálának csak akkor van 
értelme, ha tudjuk, hogy harmadnapon feltámad. Több cso-
dát tett az emberek között, de Jézus Krisztus legnagyobb 
csodája, hogy feltámadt a halottak közül, s ezzel bizonyítot-
ta, hogy Isten fia. Feltámadásának igazolására megjelent a 
tanúk előtt, az apostoloknak, az asszonyoknak, és mint Pál 
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Dunaharaszti és Taksony lelkipásztorai az idei ökumenikus imahét záró istentiszteletén január 24-én, a du-
naharaszti Szent István templomban (balról jobbra): Plank József baptista, Fekete Roland katolikus, Stefán 
Attila református, Varsányi Ferenc evangélikus, Faragó Csaba református, Horváth Péter Vendel katolikus 
papnövendék, Láng András katolikus, Varga Boldizsár baptista, Pető Gergő református teológushallgató 

apostol írja a korintusiaknak írt levelében, egyszerre min-
tegy ötszáz testvérnek. 

Ha a saját életünket tekintjük, természetes az, hogy élünk, 
egészségesek vagyunk, tesszük a dolgunkat, de ha szenve-
dés jön az életünkbe, akkor hajlamosak vagyunk összetörni, 
s ki máshoz is fordulhatunk ilyenkor, mint Istenhez? S ha 
tudjuk, hogy van kiút, van remény, vagyis a szenvedésnek 
van értelme, könnyebben elviseljük azt, akár betegség vagy 
más baj ér. Ha olyan csapás, betegség éri, ami emberi úton 
már nem megoldható, hit nélkül az ember vagy lázad, vagy 
fatalistává, beletörődővé válik. Ha azonban Jézust követjük, 
az Ő tanítását, ha elfogadjuk az Ő ajándékát, a feltámadást 
és az Ő példáját, láthatjuk, hogy a szenvedés értelmet nyer, 
s üdvözölhetünk az örök életben. Jézus a legnagyobb szen-
vedés közepette sem hagyta el Istent, és a kereszten is zsol-
tárt idézett, az Atyához imádkozott. Tehát ez a két nap, a 
nagypéntek és a vasárnap így kapcsolódik össze a húsvét-
ban, melyet a katolikus egyház gyönyörű liturgiával ünne-
pel.  

Megkezdődik virágvasárnapon, amikor Jézus bevonul Jeru-
zsálembe, passióénekléssel, barkaszenteléssel ünnepeljük, 
majd nagycsütörtöktől a három szent napon a megváltásra a 
cselekedetek és a szövegek felidézésével emlékezünk. 
Nagycsütörtökön az utolsó vacsorát, nagypénteken Jézus 
halálát idézzük fel, nagyszombaton este pedig a vigíliában 
már a feltámadást ünnepeljük. Ez a kétezer év alatt felépí-
tett csodálatos liturgia a mi egyházunk öröksége. 

Gyermekkoromban, ministránsként sokszor részt vettem a 
húsvét előtti hosszú lamentációkon, ami latinul hangzott el. 
Akkor ebből még semmit sem értettem, csak azt figyeltem, 
hogy a sekrestyés egy-egy lamentáció után elolt egy gyer-
tyát a gyertyatartón, és amikor a legfelső gyertyához ért, 
tudtam, hogy véget ért a szertartás. Később, kispapi éveim-
ben a nagyheti szertartásokon gyönyörű gregorián énekeket 
énekeltünk – mivel szeretek énekelni, minden, kis és nagy 
kórusnak tagja voltam – a zene csodálatos lelki örömöt 
adott az ünnep átéléséhez. A másik nagy élményem is in-
nen származik, mert az utolsó vacsorát felidézve az akkori 
egri érsek, nekünk, kispapoknak megmosta a lábunkat, a 
szokások szerint. Hihetetlen, megható dolog volt, hogy a 
neves főpap az én lábamat mossa meg az ünnep előtt. 

Ezeket a szertartásélményeket vittem tovább, és kezdő pap 
koromtól nagyon ügyeltem ezek ünnepélyes és szép meg-
tartására, mert azt vallom, hogy a liturgia átélt végzése már 
szavak, prédikáció nélkül is felemel, és közelebb visz Is-
tenhez. Ez a szertartások lényege. 

Végül megemlíteném azt, hogy a manapság már kihalóban 
lévő népszokások is a húsvétot, a feltámadás ünnepét erősí-
tették, a locsolás, a húsvéti játékok, bál, mind az ünnep 
hangulatát fokozták, és az egyházi szertartásokat kiegészít-
ve, az emberek lelkében ezek is hozzájárultak a húsvét tel-
jesebb megéléséhez. Ezért fontosnak tartom ezeknek a népi 
hagyományoknak a fenntartását, ápolását is. 

 

A húsvét előtti napokban, az ünnepre való lelki készülődés pillanataiban, végszóként mit is tehet hozzá a lelkipásztorok 
értékes gondolataihoz a szerkesztő? A beszélgetésekből csak egy köszöntés következhet: 
 

„Krisztus feltámadott! – Valóban feltámadott!” 

Gáll Sándor 
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Az Eucharisztikus Világkongresszus világméretű ünnepségsorozat az eucharisztia megismerésének és tiszteletének 
elmélyítésére. Kezdeményezője 1874-ben a tours-i Émilie Tamisier (1834-1910) volt, aki eucharisztikus zarándokla-
tot vezetett Avignonba, majd Eymard Szent Péter Julián indítására 1881-ben Lille-ben szervezte meg az első Eucha-
risztikus Világkongresszust. Alaptémáját a pápa határozza meg, szervezője a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszu-
sok Pápai Bizottsága. 

Magyarország 2020-ban második alkalommal rendezheti meg ezt a csodálatos ünnepséget. Az első, 
1938-as, 34. Világkongresszus a Szent István Emlékévhez kapcsolódott, államalapító szent királyunk ha-
lálának 900. évfordulójához. 1937. május 23-án nyitották meg a budapesti Szent István bazilikában. A 
szervezést az egyház részéről az Actio Catholica, állami részről a Szent István Emlékév Országos Bizott-
sága végezte. Az ünnepség jelmondata: Eucharistia vinculum caritatis (Az Oltáriszentség a szeretet köte-
léke) volt. A pápát Eugenio Pacelli bíboros államtitkár (a leendő XII. Pius pápa) legátusként képviselte. 
A magyar főpapokon kívül 14 bíboros, 48 érsek képviseltette magát. 

A kongresszust óriási szervezőmunka előzte meg, fővédnöke, Horthy Miklós kormányzó felesége volt. Az esemény 
hatalmas pompával került megrendezésre. A küldöttek és vendégek 33 országból érkeztek, mintegy 50 ezren, a hazai 
résztvevők száma néhol elérte a félmilliót is. Több tízezres körmenetek, különleges éjszakai szentségimádások, majd 
félmilliós szentmisék, pazar budapesti díszkivilágítás, hatalmas és díszes vendégsereg tette emlékezetessé hívőknek és 
nem hívőknek egyaránt az eseményt. Érdekes, hogy az 1938-as budapesti kongresszust szintén a Fülöp-szigeteken, ak-
kor Manilában jelentették be. 

Az eseményről már készült hosszabb összefoglaló Krisztus fénye  

2013. Szent Péter és Pál apostolok ünnepére megjelent számában. 

 

 
Ferenc pápánk január 31-én, vasárnap délben jelentette be a nagy hírt az idei rendez-
vényt lezáró szentmisére küldött videoüzenetében, a Fülöp-szigeteki Cebuban. A Fü-
löp-szigeteken megtartott 51. kongresszus január 2-án kezdődött, melyen tízfős ma-
gyar küldöttség is részt vett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek vezetésé-
vel. A küldöttség tagjai voltak többek között Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Palánki Ferenc debrecen-nyír-

egyházi megyés püspök és Székely János esztergom-budapesti segédpüspök.  
Az esemény záró szentmiséjét Charles Maung Bo bíboros, rangooni érsek, a pápa legá-

tusa mutatta be többszázezer hívő előtt. A szertartás végén Piero Marini érsek, a kongresz-
szusok szervezéséért felelős pápai bizottság elnöke nyújtotta át a pápa videoüzenetét. 

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek szerint a Magyar Katolikus Egyház számára óriási jelentősége van annak, 
hogy Budapesten rendezik meg a következő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. A bíboros hangsúlyozta, hogy a 
budapesti kongresszus „bemutatkozás a világ előtt, és nemcsak a világegyház, hanem a civil világ előtt is”. 
Erdő Péter szólt a kongresszust megelőző négyéves felkészülés fontosságáról is, melynek során meghatározzák a rendez-
vény pontos témáját, teológiai bizottságot alakítanak, vallásos, felkészülő összejöveteleket szerveznek majd. „Nagyon 
komoly pasztorális előkészítésnek nézünk elébe, ezt kell majd teljes energiával szervezni” – mondta a bíboros.  

(Forrás: Magyar Kurír, MTI) 

 

 
 
 

Cebuban 
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Kedves Olvasók! 
 

Nagyböjt I. vasárnapján minden évben Jézus megkísértésének történetét olvassuk az evangélisták beszámolója szerint. Jé-
zus működésének kezdetén 40 napra elvonult a pusztába, ahol imádkozott és böjtölt. Így készült hivatása teljesítésére. 
Szent Pálnál olvassuk: „Jézus mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve”. Ismerjük a történetet. A Sátán három aján-
lattal próbálkozik.  
„Tedd, hogy a kövek kenyérré változzanak”, „Ugorj le a templom tetejéről és dicsőséget szerzel magadnak”, végül, „ne-

ked adom az egész világot, ha leborulva imádsz engem”. Jézus mind a három kísértést elutasítja. Ezt a három kísértést al-
kalmazzuk magunkra a vasárnapi elmélkedésekben, gyümölcsözően.  
A mai elmélkedésben azonban nem ezekről szeretnék szólni. Másfajta kísértésekről, amelyeket a Hozsanna imakönyv, 
gyónási lelkitükrében olvasunk:  
A hét főbűnről, melyek a következők: kevélység, fösvénység, bujaság (bűnös érzékiség), irigység, torkosság, harag, 
jóra való restség Ezeket ritkán fontoljuk meg, amikor szentgyónásra készülünk. Legalább is így külön. 
Elöljáróban annyit, hogy ezek alapjaiban nem is bűnök, hanem bűnre vivő belső ösztönök, amelyek minden emberben 
munkálkodnak.  
 

A lélektudomány megállapítása szerint az ösztön „VAK”. Tud rossz, de jó irányban is működni. Amikor a bűnökről be-
szélünk, csak a rossz hajlamok megfontolása kerül sorba.  
Most vegyük sorra a hét főbűnt, de tegyük mellé az ellenkezőjét, ezt az ösztönt, mint erényt, mint a bennük lévő értéket. 
 
1. A kevélység A Sátán legfőbb bűne, azt mondta Istennek: 
„Non serviam”, nem szolgálok neked. Az embereket is erre 
akarta rávenni. Ne engedelmeskedjetek Istennek! „Ha esz-

tek a tiltott fa gyümölcséből olyanok lesztek, mint az Isten”.  
Tudjuk a következményeit. Ez volt az eredeti bűn alapja. 
A kevély ember Isten és ember fölé akar kerekedni. Gőgös, 
lenézi a másikat, tudása, vagyona, neveltetése, bőrszíne 
stb.. miatt. Jézus mondja: „Isten a kevélynek ellenáll, az 

alázatosnak kegyelmet ad”. Jézus egy példabeszéde is erről 
szól: A farizeus és a vámos története. Csak az alázat vezet 
el a hithez és a még nagyobb tudomány megszerzéséhez. 
Jó irányú kibontakozása ennek az ösztönnek: Ez az 
alapja az emberi tartásnak, a becsületnek, az elvek mel-
letti kiállásnak, a megbízható emberi magatartásnak, az 
ilyen ember, aki támasza tud lenni családjának. Így a jó 
irányban is működhet. 
2. A fösvénység Nem szívesen ad a rászorulóknak, magá-
nak kuporgat. Népi mondás: „fogához veri a garast”. Még 
magától is sajnálja az élelmet, a fűtést, a kényelmet. Iro-
dalmi példa erre. Zsugori Uram. Még a levegőt is meg-

adóztatná. Bibliai példa: Jézus mondja a kuporgató gaz-

dagnak, még ma számon kérik lelkedet, mi lesz avval, amit 

gyűjtöttél. A nevető örökösöké lesz a vagyon, amikor meg-
hal. Ismerjük az életet. 
A fösvény embernek akármennyi van, az mind kevés, soha 
nem lesz boldog, fél attól is, mikor lopják el a vagyonát. 
Ha a pozitív oldalát nézzük ennek az ösztönnek, egész 
mást mutat. 
Értékes embernek tartjuk azt, aki spórol, nem szórja a 
pénzt, jól osztja be a fizetését, mindenre jusson. Úgy 
mondják: Nem viszket a zsebe, ha pénze van, hogy azonnal 

elköltse. Vannak tervei: házra, autóra, lakás, udvar szépíté-
sére gyűjt. Büszkén mutatja a gazdaságát vagy a szép kert-
jét a vendégeinek. Régi időben, azért gyűjtött, hogy még 
egy darab földet vehessen. Az ilyen embernek a vagyo-
nából jut a rászorulóknak, templomnak is. Gyermekeit is 
erre tanítja.  
3. A bujaság (bűnös érzékiség) Így nevezzük, nemi ösz-
tön. Aki nem megfelelően él vele, sok bűn, sok tragédia 
forrása lehet. Az élet igazi értékeinek elvesztése. Teljes 
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lelki kiégés. Családi életek mehetnek tönkre, válás, gyer-
mekek családi otthona esik szét. Sok irodalmi balladának 
ez az alapja.  
Ugyanakkor, mint Isten ajándéka ez lehet a boldog há-
zasság, a szép emberi kapcsolatok alapja. A tiszta szere-
lem, a párválasztás, a házasságban élők teljes testi-lelki 
egységének az alapja. Nóták, slágerek, irodalmi művek, 
filmek sokassága szól erről is igaz érzésről, két ember sze-
retetének történetéről és az élet problémáiról. 
4. Az irigység Ismerős a mondás: A szomszéd rétje mindig 

zöldebb. Ez a kérdés foglalkoztatja az irigy embert: Miért 
megy neki olyan jól? Miért könnyebb az élete, jobb az 
egészsége? Őt jobban szeretik, mint engem. Úgy is szól a 
mondás: Elöntötte a sárga irigység. A bibliai példa erre: 
Káin és Ábel története. Káin irigységből megölte öccsét, 
mert annak áldozatát az Úr szívesebben fogadta.  
Tudjunk megelégedni azzal, amink van! 
Ha azt látjuk, hogy a másik milyen eredményeket ért el, 
ez az ösztön sarkall arra, hogy mi is megpróbáljuk el-
érni. A nemes vetélkedés, a sport, az olimpiai játékok alap-
ja ez. Ha neki sikerült, nekem miért ne sikerülne elérni azt 
a szintet. Úgy is nevezhetjük: ambíció. Tanulásban, 
munkában ösztökélhet a többre a másik ember példája.  
5. A torkosság Ételben-italban való túlzások. Az ínyen-
cség. („fülemülenyelv-pástétom”). Pótcselekvés lehet, ha 
lelki bánata van valakinek, s a következménye az elhízás, 
különféle betegségek.   
Italban ilyen az alkoholfüggőség. Irodalmi példa: A kis 
herceg megkérdezi a részeget: Miért iszol? Mert szégyel-

lem magam. Miért szégyelled magad? Azért mert iszom. Az 
alkoholizmus miatt családi életek mennek tönkre, az em-
bert hamis barátok veszik körül. Tönkremegy anyagilag, 
sokszor kivetkőzik önmagából. 
Szinte lehetetlen megszabadulni ebből az állapotból. Erős 
akarat! Következetes magatartással tud kigyógyulni belőle. 
Ugyanakkor a helyes és elégséges táplálkozás az emberi 
egészség föltétele. A helyes táplálkozásnak külön tudomá-
nya van. A gasztronómia az ételek és az italok megfelelő 
párosításában segít. Édesanyánk főztje pedig mindennél fi-
nomabb. A családi, baráti, üzleti találkozások megalapozó-
ja egy finom étel, egy finom ital. Megteremti a hangulatot, 
a megfelelő légkört az együttlétre. 
6. A harag A gyűlölködés foglya, aki még a halálos ágyán 
sem akar kibékülni embertársaival. Sérelmeit nem tudja fe-

lejteni, anyagi veszteségei okozójának nem tud megbocsáj-
tani (pl. örökségi ügyben), annak, aki erkölcsi vagy anyagi 
kárt okozott. Gyökössy Endre pszichológus professzor írja: 

A gyűlölet annyi mérget termel az ember szervezetében, 

hogy ha annak egy részét beadnák egy másik embernek, 

azonnal meghalna. A Miatyánkban imádkozzuk: Bocsásd 

meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle-

nünk vétkezőknek. Másképpen megfogalmazva: Úgy bo-

csáss meg nekünk, amint mi is megbocsátunk embertársa-

inknak.  

A haragos, határozott fellépés, némelykor szükséges le-
het. Egy munkahelyi vezetőnek, egy tanárnak némelykor 
fel kell emelnie a hangját, ha különben nem értik meg az 
emberek vagy a gyermekek. Egy plébános, aki hirtelen be 
tudott „gurulni”, valamiért felemelte a hangját. Azt mondta 
a környezete: Plébános úr, ne tessék haragudni. A válasz: 
Nem haragszom, csak mérges vagyok. 

7. A jóra való restség (lustaság) Irodalmi példa: Közbe-

vágott Pató Pál úr, ej, ráérünk arra még. Szent Pál írja: 
Aki nem dolgozik, ne is egyék. Példája ennek a másokon 
élősködő ember, vagy aki a munkának mindig a könnyeb-
bik végét választja. A munkakerülőt régen elvitték munka-
terápiára. Némely ember kéreget, mert nincs munkája, de 
nem is keres magának. Egy embernek kerestem munkát és 
szállást. Hamar otthagyta, mondván, ennyiért én nem dol-
gozom. (35 000 Ft-ért) 
A szentmise bevezetőjében mondjuk: vétkeztem gondolat-
tal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Mi mindent mu-
lasztunk el kényelemből, hanyagságból, vagy, mert kelle-
metlen szólni!  
Az egészséges élethez hozzátartozik a pihenés, a kikap-
csolódás. Napi, heti, évi pihenés mindenkinek szükséges. 
Az ember szíve is két dobbanás között pihen, így tud egy 
életen keresztül működni. Kedves példa – Egy idős asz-
szony panaszkodik a lelkiatyjának: Atya kérem, én olyan 

lusta vagyok sokszor. A lelkiatya válasza: Kedvesem, ez 

nem lustaság, hanem öregkori fáradtság. Fontos a család-
dal eltöltött kikapcsolódás, a házasság „karbantartása”, a 
házaspárok együtt eltöltött ideje, gyerekek nélkül. A lelki 
életre szánt idő: ima, szentmise, Biblia-olvasás. Nem azok 
járnak templomba, akik mást nem tudnának az alatt tenni, 
hanem igénylik a lelki találkozást Istennel.  

 

Még röviden szeretnék írni a modern kísértésekről. 
Az első a tevékenység kísértése. Ránk, magyarokra jellemző a tevékeny, szorgoskodó életforma. De, ha ezt túlzásba visz-
szük, felületessé válunk, elveszítjük a kapcsolatainkat, kiüresedünk, ha egyetlen célunk csak a munka.  
A második a halogatás kísértése. Nem meri az ember vállalni a felelősséget a kijelentéseiért. Ami kellemetlen, azt igyek-
szik elodázni. MAJD! Kényelmetlen ügyek a családban, a munkahelyen. Vagy pl. a gyónás halogatása: MAJD! Most so-
kan vannak a gyóntatószéknél, most fáradt vagyok, most nem készültem fel stb… 
A harmadik a televízió, a számítógép, az internet kísértése. A lehetőségek arzenálja, tömkelege, garmadája kínálkozik 
számunkra. Kísértés a bűnre, kísértés az értékes idő elpocsékolására. Ha túl sok időt töltünk a tévé vagy a számítógép 
előtt, megritkulnak az emberi találkozások, a baráti kapcsolatok elsorvadnak, a családi beszélgetésekre nincs idő. Nem is 
beszélve arról, hogy a sok időtöltés ezek előtt elhízáshoz vezet, az alvás rendes menete összezavarodik, végül a lélek ki-
üresedik.  
Ha elgondolkozunk rajta, mi is folytathatjuk a sort a modern kísértésekről. 
Kedves Olvasók! Remélem adtam gondolatokat lelki életünk átvizsgálására. Kívánom, hogy segítsenek a lelki élet elmé-
lyítésében. A leírtakat ne csak a másik emberre alkalmazzuk, hanem magunkat is vizsgáljuk meg. Hívjuk a Szentlélek Is-
tent, hogy világosítsa meg az értelmünket, segítsen megújulni lélekben. Legyen nekünk is feltámadásunk Krisztussal 
együtt. 
Szent Pált idéztük a nagyböjt elején: „Itt az alkalmas idő, itt az üdvösség napja”. Ámen 
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FERENC PÁPA  

MISERICORDIAE VULTUS KEZDETŰ BULLÁJA 

A NAGYBÖJT FÉNYÉBEN 
 

Horváth Péter Vendel 
 
zeretet nélkül „semmi vagyok”, 
mondja Szent Pál apostol (vö. 

1Kor 13,2). Az életben bármiféle ki-
váltság, pozíció, rang, szolgálat vagy 
erény semmit sem ér, ha nincs 
bennünk szeretet. A szeretet mindent 
és minden erényt felülmúl. Az isteni 
erények között is az első helyet fog-
lalja el. „Megmarad a hit, a remény és 

a szeretet, ez a három, de közülük a 

legnagyobb a szeretet.” (vö. 1Kor 
13,13) Életünk minden jócselekedetét 
a szeretet hatja át, hol tudatosan, 
odafigyelve, hol tudattalanul. A 
szeretet erősíti meg és tisztítja meg 
emberszeretetünket és emel fel az 
isteni szeretet tökéletességére. Ebből a 
szeretetből különféle gyümölcsök 
fakadnak: öröm, béke, irgalmasság, 
jótékonyság, bőkezűség, testvériség és 
még lehetne sorolni. (vö. KEK 1832.)  

Az irgalmasságra különösen is 
felhívja Ferenc pápa az idei szentévben a figyelmünket, 
melyet a Misericordiae Vultus (Az irgalmasság arca) 
kezdetű bullájával nyitott meg. Levele három részre 
osztható: az elsőben elmélyíti és megmagyarázza az 
irgalmasság fogalmát; a másodikban több gyakorlati 
javaslatot tesz a jubileumi év megünneplésére; míg a 
harmadik rész néhány felhívást és buzdítást tartalmaz. 

A Szentatya az első részt rögtön a cím magyarázatával 
kezdi: Jézus Krisztus az Atya irgalmasságának arca. A 
megtestesült Jézus egész földi életében, az Atya irgal-
masságát mutatta meg személyiségével nekünk, vagyis azt, 
hogy bűneink ellenére is mindenkor szeret minket, 
odafordul és lehajol hozzánk. (vö. MV 1.2.) „Vannak 

pillanatok, amikor még sürgetőbb meghívást kapunk arra, 

hogy tekintetünket az irgalmasságra szegezzük.” (MV 3.) 
Ezért döntött a Pápa úgy, hogy az irgalmasság szentévének 
kezdetét 2015. december 8-ára teszi, mely időpont több 
okból jelképes. Először is, Szűz Mária Szeplőtelen 
Fogantatását ünnepeljük ekkor. Ebben az ünnepben 
gondolunk arra, hogy a teremtő Atya a szent és szeplőtelen 
Szűz Máriát előre kiválasztotta, hogy a Megváltót a világra 
hozza, így „az emberiséget ne hagyja a gonosz 

fogságában.” A másik fontos emléknap, amely december 
8-ra esik, a II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfordulója. 
A zsinat azért jelentős, mert ledöntötte azokat a magas 
falakat, amelyek túl sok időn át bezárták az egyházat egy 
kiváltságos erődítménybe. „Az Egyház megérezte annak 

felelősségét, hogy az Atya szeretetének eleven jelévé kell 

válnia a világban.” (MV 4.)  
A Szentatya ezután rátér az irgalmasság Istennek 

tulajdonított fogalmára, amit szentírási példákkal támaszt 
alá. Csak párat ragadnék ki: Isten „Megbocsátja minden 

bűnödet és meggyógyítja minden gyöngeséged. Megmenti 

életed a pusztulástól, kegyelemmel 

és irgalommal koszorúz.” (Zsolt 
103,3-4) Az Úr meggyógyítja a 

megtört szívűeket és bekötözi 

sebeiket.” (Zsolt 147,3) A pápa 
hangsúlyozza, hogy Isten irgalma 
„nem egy elvont eszme, hanem 

konkrét valóság, amellyel 

kinyilvánítja szeretetét, mely olyan, 

mint egy atyáé és anyáé, akik szívük 

mélyéig megindulnak 

gyermekeikért.” (MV 6.) 
Isten örök irgalmassága végig-

húzódik az Újszövetség üdvtörté-
netén is. „Isten a szeretet”, mondja 
János evangélista. Ez a szeretet vált 
láthatóvá és tapinthatóvá Jézus 
egész életében. Ezt a csodák és az 
irgalmasságról szóló példabeszédei 
is alátámasztják. (Lk 15,1-32) Az 
elveszett bárány, az elveszett drach-
ma és a tékozló fiú történeteiben 

Isten irgalmas, megbocsátó szeretete kerül előtérbe. A bulla 
első része a jubileum mottójának aláhúzásával zárul: 
„Irgalmasok, mint az Atya” (Lk 6,36). 

A bulla második egységében Ferenc pápa gyakorlati 
útmutatásokat ad a jubileumi év megéléséhez. Többek 
között végezzünk zarándoklatot a szent kapuhoz, mely 
minden bazilikában nyitva áll, próbáljunk nem haragudni a 
másik emberre, ne bíráskodjunk, ne ítélkezzünk, váljunk a 
„megbocsátás eszközeivé.” (MV 14.) Ezeknek az irány-
elveknek a megvalósítása azonban sokszor nehéz, hiszen 
bűnre hajló természetünkben ott van a kísértés, hogy a 
megbocsátást és kiengesztelődést elhalványítsuk és az 
irgalmasságnak ne adjunk teret. Azonban az Egyház fel-
adata éppen az, hogy elsőként élje át, tanúsítsa és felkínálja 
Isten irgalmasságát, hogy mindenki megtalálja az Atyához 
vezető utat. A gyóntatóknak ebben különösen is fontos 
szerepük van, hangsúlyozza a Pápa. A Szentatya bejelenti 
továbbá, hogy a szentév nagyböjti időszakában az irgal-
masság küldötteit – az „Irgalmasság Misszionáriusait” –, 
világszerte elküldi majd, vagyis olyan papokat, akiket 
felhatalmaz arra, hogy feloldozzanak olyan bűnöket is, 
amelyek Apostoli Szentszéknek van fenntartva. Ezek a 
papok olyan mesterek, akik mindenkinek humánus talál-
kozást és a bűnöktől való megszabadulást nyújtanak. A 
misszionáriusok célja az, hogy felelősségteljes szolgálatuk 
által segítsék az embereket abban, leküzdjék félelmeiket és 
visszatérjenek a keresztségben kapott új, kegyelmi élethez. 

Az utolsó nagy gondolati egységben Ferenc pápa 
felhívást intéz azokhoz, akik életvitelük miatt különösen is 
távol vannak Isten kegyelmétől. Leginkább a bűnözőkre és 
a korrupt emberekre gondol, azokra, akik a pénzt helyezik 
előtérbe. A pénz nem boldogít. Az csak egy látszat. Az 
erőszak, amelyet arra használnak fel, hogy egyre több 

S
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pénzt halmozzanak fel – akár véres úton is –, „nem tesz 

sem hatalmassá, sem halhatatlanná. Előbb vagy utóbb 

mindenkit elér Isten ítélete, amely elől nem lehet mene-

külni.” (MV 19.) A Pápa a korrupció és a bűn áldozatai 
mellett a személyes hitet is kihangsúlyozza. Sokkal többet 
ér a hit, mint a puszta törvény betartása, amely legaliz-
mushoz vezet. A legalizmus elkendőzi, elfedi az igazság 
valódi értelmét. Erről Jézus sokat vitázott a farizeusokkal. 
Felhív emellett egy „izgalmas” vallásközi párbeszédre is: 
Az irgalmasság nemcsak a keresztényeket illeti meg, 
hanem minden embert a világban. A zsidók és muszlimok 
is az irgalmasságot Isten egyik legjellegzetesebb tulajdon-
ságának tekintik. Ők is hiszik, hogy senki sem tud gátat 
szabni az Isten irgalmasságának, mivel irgalmának kapui 
mindig nyitva állnak. 

A bulla zárása egy felhívás: hagyjuk meglepni 
magunkat Isten által, aki soha nem fárad bele, hogy 
szélesre tárja szívét. Járjunk előtte nyitott szívvel, hogy 
befogadhassuk Őt és embertársainkat, hogy kilépjünk saját 
elidegenedett életmódunkból és hallgassuk, szemléljük az 
örök Igét, hogy gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit. 
A nagyböjt erre egy nagyon alkalmas időszak, mely 
megtérésünket is szolgálja. 

Kérjük Szűz Mária közbenjárását, aki elsőként ismerte 
fel saját kicsinységét Isten irgalma előtt (vö. Lk 1,48) és az 
Úr szolgálóleányává vált (vö. Lk 1,38). Sosem késő az 
irgalom gyakorlását elkezdeni! Ez üdvösségünk és békés 

életünk elengedhetetlen feltétele (MV 2.) Így marad meg 
bennünk a testvéri szeretet (vö. Zsid 13,1), és bőségesen 
árasztjuk a békét és szeretetet. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ISTEN NEVE IRGALMASSÁG 
 
Világszerte nyolcvankét nyelven látott napvilágot Ferenc pápa „Isten 
neve irgalmasság” című könyve, amelyben a Szentatyával Andrea 
Tornelli, Vatikán-szakértő beszélget. A kötet magyarul a Helikon 
Kiadónál jelent meg. Fordító: Todero Anna 
 
Az irgalmasság Isten első attribútuma. Isten neve. Nincs olyan helyzet, 
amelyből ne tudnánk kilépni, nem ítéltettünk arra, hogy belesüllyedjünk a futó-
homokba.  

Ferenc pápa egyszerű, közvetlen szavakkal fordul minden férfihoz és 
nőhöz a világon, bensőséges, személyes hangú párbeszédbe bocsátkozik 
velünk. A középpontban az a téma áll, amely a leginkább kedves a szí-
vének: az irgalmasság, tanúságtételének és pápaságának alapja. A könyv 
lapjairól valósággal sugárzik a pápa vágya, hogy elérje mindazon lelke-
ket az egyházon belül és kívül, akik az élet értelmét, a béke és a bűnbá-
nat útját, a testi és lelki sebek orvosságát keresik. Mindenekelőtt azokat a 
nyugalmat nem lelő, fájdalmakkal küzdő embereket, akik azt szeretnék, 
ha nem eltaszítanák, hanem befogadnák őket: a szegényeket és a kire-
kesztetteket, a fogvatartottakat és a prostituáltakat, de a tévelygőket is, a 
hittől eltávolodókat, a homoszexuálisokat és az elváltakat. 
A Vatikán-szakértő Andrea Torniellivel folytatott beszélgetésben Ferenc 
pápa fiatalkori emlékein és megindító lelkipásztori élményein keresztül 
magyarázza el, miért is tartotta olyan fontosnak a rendkívüli szentév 
meghirdetését. Anélkül, hogy tagadná az etikai és teológiai kérdések je-
lentőségét, hangsúlyozza, hogy az egyház senki előtt sem zárhatja be ka-
puit; inkább az a feladata, hogy behatoljon a lelkekbe, és lehetőséget te-
remtsen a felelősségvállalásra és az elkövetett bűnöktől való eltávolodás-
ra. Az őszinte párbeszéd során Ferenc pápa az irgalmasság, igazságosság 
és a romlottság kapcsolatának bonyolult kérdésére is kitér. Azokat a ke-
resztényeket pedig, akik az igazak közé sorolják magukat, emlékezteti: A 
pápa is csak ember, és szüksége van Isten irgalmasságára. 
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    ToursToursToursTours----i Szent Márton püspök, az ii Szent Márton püspök, az ii Szent Márton püspök, az ii Szent Márton püspök, az irrrrgalmasság katonájagalmasság katonájagalmasság katonájagalmasság katonája
 

A szent születésének 1700. évfordulójára emlékezve, 2016-ban ünnepli a Szombathelyi Egyházmegye és Pannonhalma, 
kiterjedően egész hazánkra a Szent Márton jubileumi évet. Az ünnepi esztendő lelkiségben és programjaiban kiválóan 
kapcsolódik a Ferenc pápánk által meghirdetett Irgalmasság Szent Évéhez, hiszen Szent Márton élete az irgalmasság tanú-
ságtétele.  

A jubileumi évet megelőzően, mintegy annak egyik előkészületeként adta ki a Martinus kia-
dó a Szent Márton életét megörökítő regényt, Bátorság és irgalom címmel, Wilhelm Hünermann 
tollából.  

Az igen olvasmányos mű Wilhelm Hünermann német katolikus pap munkája, aki kiváló író, 
több történelmi regény szerzője. Könyve rövid fejezetek láncolata. Hünermann hűen követi 
Szent Márton életútját, születésétől haláláig. A munka történelmi forrását Sulpicius Severusnak, 
a szent barátjának és tanítványának feljegyzései adják a püspök életútjáról.  

A regényt olvasva megtudjuk, hogy Márton 1070 évvel Róma alapítása után, február idusán 
látta meg a napvilágot. Abban az időben szokás volt megkérdezni az asztrológust, milyen életút 
vár az újszülöttre. A kisfiú a Mars jegyében született, ezért adta neki apja, Florus, a Római Bi-
rodalom pannóniai légióinak tribunusa, a Martinus nevet.  

Az igen eszes, ügyes, szilaj gyermek kiválóan fejlődött, s apja nyomdokán maga is katoná-
nak készült. Florus gondoskodott Márton szellemi kiműveléséről is. A gyermek tanítója görög 
rabszolga volt, aki az írás, olvasás, számolás és retorika tudományán felül megismertette vele a 
platóni filozófiát is.  

Márton gyermekkorában már nem folyt keresztényüldözés a Római Birodalomban, sőt Constantinus császár rátetette 
Jézus Krisztus jelét, a khé és rhó betűket a légiók zászlajára. Sok keresztény tiszt és egyszerű katona, szolga, rabszolga élt 
Márton környezetében, akit megfogott a keresztények szelíd, szeretetteljes viselkedése, mely merőben elütött a kemény 
római mentalitástól. Egy barátját követvén, apja tudtán kívül, jelentkezett hittanulónak az idős Agathushoz, aki Sabariában 
papként szolgálta és tanította a keresztény közösséget. Márton hamar felismerte Jézus tanításának szépségét és igaz voltát, 
sőt felismerte a tanítója által megmutatott platóni filozófia zsákutcáit is. Ahogy a regényben mondja: A boldogság nem az 
igazság keresése, hanem az igazság birtoklása.  

A keresztény közösségek életét megkeseríti a kor szakadár tanítása, az arianizmus, amelynek a hűségesek ellenállnak, 
támaszkodva a Szentírás igéire, buzgón megvallva Krisztus istenségét. A niceai első egyetemes zsinat meg is erősíti az 
apostoli tanítást: Krisztus Isten, az Atyával egylényegű. Ezt valljuk meg ma is az egye  temes hitvallásban. 

Márton sokáig nem keresztelkedett meg, mert nem akart apjának ellenszegülni. Hallott a thébai remetékről, remete 
Szent Pál életéről, amely nagyon megfogta a fiatal Mártont. Maga is el akarna vonulni, otthagyni a katonaságot, de a ke-
resztény engedelmesség, a szülei iránti szeretet ezt nem engedi meg neki.  Felnőttkorban veszi fel a keresztséget.  

Mártonból kiváló katona nevelkedett. 19 évesen felesküdött, és felvette a szolgálatot. Jeles iskolai eredményei révén 
rögtön őrjárati tisztként kezdte meg a szolgálatot. Az ifjú kitűnő katona, de viselkedésében keresztény. Irtózott mindentől, 
ami nemtelen. Nem tűrte az embertelen bánásmódot, alapelve volt, hogy az igazságosságnál nincsen nagyobb törvény. 
Jelszava: Kíméld az alád vetetteket. Környezete megrökönyödésére gyakran kiváltotta a parasztokat az adószedők karmai 
közül. Ehhez a korszakához kapcsolódik a híres történet, amely mindenkinek elsőként jut eszébe, ha Szent Márton nevét 
hallja.  

 

A hóförgetegből kibontakozott előttük a samarobrivai város kapuja. Már a kemény tölgyfapallón dübörögtek a 

lovak patái, mikor Márton lova hirtelen megijedt valamitől, és fölágaskodott. A kapu boltívének egyik mélyedé-

séből egy rongyos koldus támolygott elő, és kis híján a lovak patája alá keveredett. Rongyai alig fedték pőresé-

gét. Majd megfagyott az istenadta a fogcsikorgató hidegben.  

– Adj egy kis alamizsnát, uram! – dadogta rekedtes hangján. – Itt pusztulok el a hidegtől és az éhségtől.  

– Elkotródj, gazember! – mordult rá Demetrius, miközben Márton a lovát nyugtatgatta. – Hogy merészeled útját 

állni egy római katonatisztnek? 

– Hagyd csak, Demetrius! – intette le Márton a legényét.  – Inkább azt nézd meg, maradt-e még néhány pénzér-

ménk, hogy odaadjuk ennek a szerencsétlennek.  

– Egy rézgaras nem sok, annyink sincs – dörmögte Demetrius. – Már megint mindenedet elajándékoztad, pedig 

a következő zsoldfizetésig jó néhány nap van még hátra. 

– Akkor keress valami mást! Hiszen látod, hogy megfagy az istenadta. 

– Talán adjam neki a köpenyemet? Nem is az enyém! 
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– De az én lovas köpenyem az enyém! – felelte Márton. Hirte-

len elhatározással lekapta válláról fehér lovasköpenyét, kard-

jának egyetlen vágásával kettőbe hasította, és a fél köpenyt 

rádobta a koldus meztelen vállára. Aztán megsarkantyúzta 

lovát, és bevágtatott a római táborba.  

– Rajtad nevet az egész helyőrség – csóválta meg Demetrius a 

fejét, miközben lélekmelegítő italt forralt vörös burgundiból. 

– Mit fog szólni az ezredes, ha meglátja rajtad a felébe hasí-

tott köpenyt? Olyan vagy benne, mint egy megtépázott madár! 

– Az ezredes máskor is látott már szétszabott köpenyt, és nem 

dühöngött miatta. 

– Látott, hogyne! Csakhogy az ütközet közben szabódott szét. 

– Most én is ütközetből jövök.  

– Igyál, gazdám, a hideg megzavarta az eszedet. Ugyan, mifé-

le ütközetből jössz? 

– A testvéreink ínsége és nyomorúsága ellen vívott ütközetből! 

– felelte Márton.  

– Ezt a rongyos barbárt te testvérednek nevezed? – háborgott 

Demetrius. Odanyújtotta neki a gőzölgő kupát. Márton na-

gyot hörpintett belőle, azután visszaadta legényének.  

– A többit idd csak meg te! Neked nagyobb szükséged van rá, 

mint nekem, testvérem.  

– Sok urat szolgáltam már – mondta, és gazdájával szemközt 

letelepedett egy alacsony ülőkére. – Voltak jó gazdáim, voltak 

szigorú gazdáim, de olyan még egy se volt, aki testvérének 

nevezett, mint te. … Akármit mondasz is, én még ilyen esztelen 

kardvágást nem láttam, mint a tiéd volt, gazdám! – csóválta a 

fejét Demetrius. 

– Talán ez volt a legjobb kardvágás, amit római katona valaha is ejtett – felelte Márton.  

Bár kimerítő lovaglást volt mögötte, mégis sokáig elkerülte az álom. Mikor végre elaludt, különös álmot látott. 

Jézus Krisztus jelent meg neki, mögötte fénytől sugárzó angyalok. Azt a fél lovaglóköpenyt viselte a vállán, me-

lyet Márton a koldusnak adott.       (Részlet a Bátorság és irgalom c. regényből)  
 

Márton tehát bátor katona, jeleskedik a hadviselésben. Szá-
zadossá léptetik elő. Mégis parancsnoka elé járul, és közli 
szándékát leszereléséről. El akarja hagyni a durva hadi éle-
tet, és elvonulni, csak Krisztusnak szentelni életét. Elindul 
Augusta Treverorum felé, amely az akkori Gallia legna-
gyobb keresztény központja. Jelentkezik Maximus püspök-
nél, aki megszereti Mártont, tanítja, és magával viszi egy-
házmegyét bejáró útjaira. Mindeközben Márton betegeket 
gondoz, szegényeket etet, dolgozik a székesegyház építke-
zésén.  Maximussal eljut Rómába, ahol szembesül pazar 
gazdagság és riasztó nyomor ellentétével.  

Maximus a fiatalembert Pictaviumba küldi Hilarius 
püspökhöz, aki örömmel fogadja. Pár év szolgálat után 
azonban Márton álmot lát, mely hazahívja. Út közben rab-
lók támadnak rá, de azokat is megtéríti. Sabariában apja 
megtagadja, anyja megtér. Sabariában is az ariánusok nyer-
nek tért, így Márton Mediolanumba, olasz földre távozik. 
Onnan ugyanezen okból kell továbbmennie Genovába, ahol 
Gallinaria szigetén remetéskedik, éli napjait a legteljesebb 
szegénységben.  

Hilarius hívására később visszatér Galliába, ahol a püs-
pök diakónussá, majd pappá szenteli. Ugyanitt Márton visz-
szavonul Locociacum erdőségeibe, és remeteként él a Cain 
folyó partján. Remeteéletre vágyódó társak szegődnek hoz-
zá, és Márton feje lesz a kialakuló közösségnek. Öltöztették 
a ruhátlanokat, etették az éhezőket, bekötözték a sebeket. 
Hirdették az evangéliumot, az üdvösség apostolaiként, jó 
pásztorokként jártak a nép között, vigasztalóként és segítő-
ként a pogány sötétségben (Gallia  területén, Márton idején 

még erős befolyással bírt a druida vallás). A nép elfogadta a 
szerzeteseket, akik Isten szeretetét és irgalmát cselekedve 
nyerték meg az emberek szívét.  

Márton és társai fáradhatatlanul dolgoztak és imádkoz-
tak, ez volt regulájuk alapja. A kolostor az ima és a lemon-
dás helye, valamint a kemény evilági munkáé. Márton isko-
lát is alapított a szerzeteseknek, és papok, püspökök egész 
nemzedékét nevelte. Hő imádsággal csodákat is művelt, 
menthetetlennek tűnő betegeket gyógyított meg, Illés mód-
jára holtakat támasztott fel.  

Hat esztendei szolgálat után kérte fel Mártont a közeli 
város, Caesarodunum, ma Tours, hogy szeretett püspöke, 
Lidorius halála után legyen ő a püspöke keresztény közös-
ségének. Márton püspökként is megtartotta szegényes élet-
keretét, ruházata, otthona, bútorzata, eledele a legegysze-
rűbb volt. Tours közelében is létesített kolostort, 
Marmoutier-ben, ahol munkatársaival ugyanilyen hősiesen 
cselekedett. Jelszava: szeretet nélkül a hit fabatkát sem ér.  

Márton püspök, Isten katonája, Isten zászlaja alatt har-
colt a szegényekért, elesettekért, a krisztusi igazság földi 
megvalósításáért. Ha kellett, bátran szembeszállt még a ró-
mai császárokkal is. Munkáját Isten áldása kísérte. Életmű-
vét tartományi metropolitaként fejezte be nyolcvan évesen.  

E regény olvasásakor 1700 év távlatából kerül 
életközelbe hozzánk Isten lovagja, Tours-i Szent Márton, az 
irgalmasság megtestesítője. A szent példája segít válaszol-
nunk Szentatyánk felhívására az Irgalmasság Szent Eszten-
dejében. Tours-i Szent Márton életműve legyen cselekede-
teink forrása mindennapjainkban.  

Simone Martini: Szent Márton megosztja köpenyét  

a koldussal (Assisi, Szent Márton kápolna freskója) 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
Krisztus hívei: Hierarchia, laikusok, megszentelt élet 3. rész 

 
III. A megszentelt élet 
 

„Az az állapot, amelyik az evangéliumi tanácsok vállalásán alapszik, nem alkotó eleme ugyan 
az Egyház hierarchiájának, de elválaszthatatlanul hozzátartozik az élő és szent Egyházhoz (LG 
44) 
 
Evangéliumi tanácsok, megszentelt élet 
 

„Az evangéliumi tanácsokat a maguk sokfélesége közepet-
te Krisztus minden tanítványa szabadon választhatja. A 
szeretet tökéletessége – amire minden hívő meghívást ka-
pott – azok számára, akik szabadon vállalják a megszentelt 
élet hivatását, magával hozza az Isten országáért a cölibá-
tusban vállalt tisztaságot, a szegénységet és az engedelmes-
séget. E tanácsok fogadalommal való vállalása egy stabil, 
az Egyház által elismert életállapotban, az Istennek szentelt 
élet jellemző vonása. (vö. LG 42,43; PC 1) 

A szerzetesi állapot úgy jelenik meg az Egyházban, mint a 
teljesen Istennek ajánlott „bensőségesebb” megszenteltség 
egyik módja, amely a keresztségben gyökeredzik (vö. PC 
5) A megszentelt életben Krisztus hívei a Szentlélek indítá-
sára vállalják, hogy Krisztust szorosabban követik, önma-
gukat odaadják a mindennél jobban szeretett Istennek, és 
törekednek a szeretet tökéletességére Isten országának 
szolgálatában. Mindezzel jelzik és hirdetik az Egyházban 
az eljövendő világ dicsőségét. (vö. CIC 573. kánon) 

 

Nagy fa, aminek sok ága van 
 

„Az istenadta magból az Úr szántóföldjén fa nőtt, csodála-
tos és szerteágazó fa: a remetéskedő és a közös élet külön-
féle formái alakultak ki, és szerzetesi családok nagy válto-
zatosságban. Mindezek jelentékenyen segítik tagjaik töké-
letesedését, és gyarapítják az egész krisztusi test gazdagsá-
gát. (vö. LG 43) 
Az Egyházban, ősidőktől knezdve mindig akadtak férfiak 
és nők, akik az evangéliumi tanácsokhoz igazodva akarták 
Krisztust nagyobb szabadságban követni, és hűségesen 
utánozni. Mindegyik a maga módján Istennek szentelt éle-

tet élt. Sokan – a Szentlélek sugallatára – remetéskedtek, 
mások szerzetesi közösségeket alakítottak ki, amelyeket az 
Egyház a maga tekintélyével szívesen fogadott és jóvá is 
hagyott. (PC 1) 
A püspökök mindig törekedni fognak arra, hogy felismer-
jék a megszentelt élet új adományait, melyeket a Szentlélek 
Egyházára bízott; a megszentelt élet új formáinak jóváha-
gyása azonban az Apostoli Szentszéknek van fenntartva. 
(vö. CIC 605. kánon) 

 

A remeteélet 
 

A remeték, anélkül, hogy a három evangéliumi tanácsot 
mindig nyilvános fogadalommal vállalnák, a világtól szigo-
rúbban elkülönülve a magány csöndje, az állandó imádság 
és a vezeklés által Isten dicséretére és a világ üdvösségére 
áldozzák életüket. (CIC 603. kánon, 19) 
Mindenkinek megmutatják az Egyház misztériumának azt 
a belső oldalát, ami a Krisztussal való személyes bensősé-

ges kapcsolat. Az emberek tekintete elől elrejtve, a remete-
élet csendes prédikáció arról, akinek a remete odaadta éle-
tét, mert Isten minden a remete számára. Ez egyben sajátos 
felhívás is arra, hogy megtalálják a pusztában, magában a 
lelki küzdelemben, a keresztre feszített dicsőségét.  

 

A szüzek rendje 
 

Az apostoli időktől kezdve voltak keresztény szüzek, aki-
ket az Úr hívott, hogy osztatlan szeretettel ragaszkodjanak 
hozzá (vö. 1Kor 7,33-36) a szív, a test és a szellem na-
gyobb szabadságában, és akik úgy döntöttek – az Egyház 
jóváhagyásával –, hogy szüzességben élnek „a mennyek 
országáért”. (Mt 19,12) 
A megyéspüspök e szüzeket, amikor megvallják Krisztus 
szorosabb követésére irányuló szent szándékukat, a jóvá-
hagyott liturgikus szertartás szerint Istennek szenteli, 
Krisztussal, Isten Fiával misztikus módon eljegyzi, és az 

Egyház szolgálatára avatja. (CIC 604. kánon 1.§) Ezzel az 
ünnepélyes szertartással a szűz Istennek ajánlott személlyé, 
az Egyház Krisztus iránti szeretetének jelévé, az égi meny-
asszony és az eljövendő élet eszkatologikus képévé válik. 
A megszentelt élet egyéb formáihoz tartozik a szüzek rend-
je, amely a világban élő nőt beiktatja az imádságba, bűnbá-
natba, testvérei szolgálatába és az apostoli munkába, kinek-
kinek Istentől kapott életállapota és karizmája szerint.  
Az Istennek ajánlott szüzek társulhatnak egymással, hogy 
hűségesebben megtartsák elhatározásukat. 

 

A szerzetesi élet 
 

A szerzetesi élet Keleten született, a kereszténység első 
századaiban, és az Egyház által kánonilag megállapított in-
tézmények szolgáltatják működéséhez a keretet. A szerze-
tesi élet a megszentelt élet más formáitól kultikus jellege 
által különbözik; valamint az evangéliumi tanácsok nyilvá-
nos fogadalma, a testvéri élet a közösségben, végül a 

Krisztus és az Egyház egységét hirdető tanúságtétel jellem-
zi. (vö. CIC 607. kánon 1.§) 
A szerzetesi élet az Egyház misztériumához tartozik. Aján-
dék, amit az Egyház Urától kap, és amit felajánl, mint ál-
landó életállapotot, azoknak a hívőknek, akiket Isten meg-
hív az evangéliumi tanácsok fogadalommal történő vállalá-
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sára. Így képes az Egyház Krisztusról tanúskodni, és magát 
az Üdvözítő jegyesének vallani. A szerzetesi élet feladata 
változatos formáival együtt jelezni magának Istennek a 
szeretetét, a mai kor nyelvén.  
Minden szerzetes részt vesz a megyéspüspök munkatársai 
között annak pasztorális feladataiban. (vö. CD 33-35) Az 
Egyház missziós meghonosítása és terjedése igényli a szer-

zetesi élet jelenlétét minden formájában, az evangelizáció 
kezdetétől fogva. (vö. AG 18,40) 
A történelem tanúsítja a szerzetesi családok nagy érdemeit 
a hit terjesztésében és az új egyházak alapításában, kezdve 
a régi monisztikus intézményektől a középkori rendeken 
keresztül, egészen a modern kongregációig.  

 

A világi intézmények 
 

„A világi intézmény az Istennek szentelt élet olyan intéz-
ménye, amelyben a világban élő Krisztus-hívők a szeretet 
tökéletességére törekszenek, és a világ megszentelését fő-
ként belülről igyekeznek szolgálni.” (CIC 710. kánon) 
A teljesen és egészen ennek a megszentelésnek adott élet 
által ezen intézmények tagjai részesednek az Egyház evan-
gelizációs feladatából, amely a világi életben folyik és a vi-

lági életből adódik, ahol jelenlétük kovász módjára cselek-
szik. Keresztény életük tanúságtétele által az anyagi dol-
goknak Isten szerinti rendezésén és a világnak az evangéli-
um erejével való átformálásán munkálkodnak, vállalják az 
evangéliumi tanácsokat szent kötelékek által, őrzik egymás 
közt a közösséget és a testvériséget, világi életmódjuknak 
megfelelően.  

 

Az apostoli élet társaságai 
 

A megszentelt élet különféle formái mellett helyezkednek 
el az apostoli élet társaságai, melyeknek tagjai szerzetesi 
fogadalmak nélkül követik a társaság sajátos, apostoli cél-
ját, testvéri közösségben élnek, saját életmódjuk szerint, és 

a szabályzat megtartása révén a szeretet tökéletességére tö-
rekszenek. Ezek között a társaságok között vannak olyanok 
is, melyeknek tagjai a szabályzatban meghatározott valami-
lyen kötelékkel vállalják az evangéliumi tanácsokat. 

 

Megszentelődés és küldetés: hirdetni az eljövendő királyt 
 

Amikor valaki átadja magát a mindenek fölött szeretett Is-
tennek – jóllehet a keresztség a hívő embert már neki szen-
telte –, akkor az még bensőségesebben szentelődik meg Is-
ten szolgálatára és az Egyház javára.  Az Egyház az Isten-
nek szentelt életállapot által Krisztusról tanúskodik és 
megmutatja, hogy a Szentlélek miként működik benne cso-
dálatos módon.  Azoknak, akik fogadalmat tesznek az 
evangéliumi tanácsok vállalására, elsődleges küldetése a 
megszentelt élet. De, mivel magukat, magával a megszen-
telődéssel, az Egyház szolgálatára ajánlják fel, kötelesek 
arra, hogy az intézményüknek megfelelő módon sajátos jel-
leggel kapcsolódjanak be a missziós munkába.  
Az Egyházban, ami mintegy szentsége, azaz jele és eszkö-
ze Isten életének, a megszentelt élet úgy jelenik meg, mint 
a megváltás misztériumának különleges jele. Krisztust kö-
vetni és példáját utánozni, egészen közelről, világosan ki-
nyilvánítani önmaga kiüresítését, azt jelenti, hogy az ember 

„teljesebben” jelen van Krisztus szívében, kortársai számá-
ra. Mert akik ezen a „szűkebb” úton járnak, példájukkal 
ösztönzik testvéreiket, és ragyogó tanúságot tesznek arról, 
hogy a nyolc boldogság szelleme nélkül nem alakulhat át 
és nem ajánlható fel Istennek a világ. (vö. LG 31) 
Legyen bár ez a tanúságtétel nyilvános, mint a szerzetesi 
állapotban, vagy kevéssé látható, sőt egészen titkos, Krisz-
tus eljövetele minden Istennek szentelt hívő számára élete 
kezdete és célja marad. 
Isten népének nincs itt maradandó hazája, hanem a jövő 
hazát keresi, éppen ezért a megszentelt élet állapota kinyil-
vánítja minden hívő előtt a mennyei, de már evilágon is 
meglévő javakat, ékesszólóbban tanúskodik a Krisztus 
megváltása árán szerzett új és örök életről, továbbá hatáso-
sabban is hirdeti az eljövendő feltámadást és a mennyei or-
szág dicsőségét. (vö. LG 44) 

Dán Károlyné 

A Szentlélek csodái 

17. rész 
 

AZ IRGALOM = SZERETET 
 

Az irgalomról már nagyon sok szépet írtak. A kegyelmi év kapcsán én is szeretném idézni  

a lánglelkű Prohászka Ottokár püspököt, hogy a Szentlélek tiszteletéről – a püspök atya segítségével –  

tanúságot tegyek, mert Istenünk a szeretet és irgalom forrása. 
 

Az embernek két nagy lelki szüksége van. Az egyik a 

bűnbocsánat, a másik a jóság. 

Különböző forrásokból kapunk képet önmagunkról; amit 
magunkról tudni vélünk, azt mások véleménye alakítja ki 
bennünk. Amit Isten tart rólunk, az kell, hogy irányadó le-
gyen a számunkra. Csak Isten tud valós képet adni rólunk, 
mert Ő ismeri a saját alkotását teljes mértékben. És csak Is-
ten tudja a magunkról képzelt hamis képet megváltoztatni, 

és az Ő valódi képével összhangba hozni. A múltbeli eluta-
sítások nyomot hagytak az énképünkön, így arra kérhetjük 
Mennyei Atyánkat, állítsa helyre azt. Arra is kérhetjük 
Mennyei Atyánkat, hogy bocsásson meg nekünk. Amint 
megbocsátunk a többieknek és elengedjük megbántottsága-
inkat, meghívjuk az Urat, gyógyítsa meg sérült énképünket, 
hogy alkalmasabbá válhassunk a szeretet és jóság átadására 
és elfogadására. Isten meghallotta azt az első segélykiál-
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tást, ami a bűnbocsánatért való kiáltás, és megválaszol-

ta a Golgotán. Mert Isten irgalmas! 
De Isten második kiáltásunkat is meghallotta, ami a jó-

ságért való kiáltás, és választ adott rá Pünkösdkor. Mert 
Isten irgalmas! A Szentlélek pünkösd napján történő eljö-
vetele kétségbevonhatatlanul sorsdöntő fordulatot jelzett 
Istennek az emberiséggel foglalkozó történelmében. Isten 
nem akarja azt, hogy – miután Krisztushoz tartozunk – le-

vert, kedveszegett és kiegyensúlyozatlan életet éljünk. Ő 

inkább azt akarja, hogy teljesen megtöltsön minket „a 

jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy 

megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve” bennünk. 
(2Tessz 1,11-12) A bűnbocsánat nagy ajándékához Isten 
hozzáadja a Szentlélek nagy ajándékát is, a jóságot, mert 
életünk csak Általa válik keresztényivé. 

 

„Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem.” (Iz 34,16) 
 

A világra vonatkozóan a Lélek munkája kettős: „először is, 
azért jött, hogy meggyőzze a bűnről, igazságól és ítéletről” 
(Jn 16, 7-11). Mindenki, aki világra születik, ismétli Ádám 
bűnbeesését. Ez az áteredő bűn. A bűn a gyökér, a bűnök a 
gyümölcsök; mi bizony megsokszorozzuk Ádám öröksé-
gét.  A bűn leginkább megsemmisítő hatása, hogy vakká 
tesz a saját bűneink meglátására. Ha viszont valaki nincs 
tudatában annak, hogy a legsúlyosabb problémája a bűn, az 
nem jó, mert nincs tudatában annak sem, hogy bűne elvá-
lasztja az Istennel való közösségtől, vagyis, hogy szeretet-
ben éljen, és jóságot adhasson testvéreinek – személyválo-
gatás nélkül. …és nincs tudatában annak sem, hogy meg 
kéne változni, ki kéne engesztelődni Istennel, emberrel. 
A Szentlélekről mondja az Úr Krisztus: „És amikor el-

jön, meggyőzi a világot a bűn, az igazság és az ítélet te-

kintetében: bűn az, hogy nem hisznek énbennem; az 

igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé 

nem láttok engem; az ítélet pedig az, hogy e világ 

fejedelme megítéltetett.” (Jn 16,8-11) A keresz-
tény C. Molnár Emma pszichoterapeuta szerint 
„a mai kor embere nincs is tudatában annak, hogy 
bűnt követ el, helyette a pszichiátria felségterületére 
kerültek át a bűnök, és az azokhoz kapcsolódó mentális 
problémák.” Példának említi: „a torkosságból étkezési za-

var lett, a hiúságból nárcisztikus személyiségzavar, a buja-
ságból szexuális perverzió, és így tovább. Így azonban az a 
veszély fenyeget, hogy a késztetés megjelenésétől (kísér-
tés) a cselekvésig vezető úton kikerül a folyamatból az 
énrészesség vállalása, a saját rálátás és az ahhoz szorosan 
kapcsolódó önszabályozás felelőssége (önmegtagadás), va-
gyis könnyen talál a mai kor embere felmentést, mondván: 
betegség a baj forrása, nem a mi bűnünk.  A Szentlélek 
munkájához tartozik, hogy megítélje bennünk ezeket a bű-
nöket és igaz bűnbánatra juttasson. Az énrészesség vállalá-
sa egyrészt a saját felelősségünk megfogalmazása, ugya-
nakkor a felelősségünk határainak a kijelölése is. Elgon-
dolkodtató az, hogy a modern világ miért nem akar többé a 
jó = az erény és a rossz = a bűn kategóriájában gondol-
kodni, hogy a korábban bűnöknek nevezett hibás utak ma 

már betegséggé „szelídültek”.  
Én azt gondolom, hogy nagyon is láthatóak körülöt-
tünk e „felelőtlenség” következményei. Ferenc pápa 

Áldott légy kezdetű enciklikájában így fogalmazott: 
„Magunkat tesszük az Úr helyére, és azt gondoljuk, 

hogy korlátokat nem ismerve, lábbal taposhatjuk az 
általa teremtett valóságot.” De: mi lesz azzal a társada-

lommal, amelyik minden korlátot lebont? 

 

„Ha hű t lenek vagyunk, Ő  hű  marad, mert  Ő  magát meg nem tagadhatja.” (2Tim 2,13) 
 

A valódi rossz nem rajtunk kívül található, hanem ben-
nünk. Ám, amikor „túlárad a bűn, túlárad a kegyelem.” 
(Róm 5,20) Letesztelhetjük  „vélt ártatlanságunkat” Szent 
Pál Szeretethimnuszával: „A szeretet türelmes, jóságos, 
nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély, nem tapintat-
lan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat 
nem rója fel, nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság 
győzelmében leli…” (1Kor 13) Prohászka Ottokár püspök 
azt írja, hogy „Az én-nek elfelejtése, elhanyagolása, áten-
gedése, feláldozása a szeretet mélységmérője. Mennyire 
vagy szabad? Amennyire átadod magad Istennek. Mennyi-
re szeretsz? Amennyire átadod magad a jóságnak. Isten 
idejött megmutatni. Csak azok ismerik meg igazán Istent, 
akik folyton-folyvást egyre mélyebben haladnak a megté-

résükkel, mert tudják, hogy bűnösök. Bár szembekerülnek 
az Isten akaratával, ugyanakkor érzik és megtapasztalják 
Isten szeretetének nagyságát és hatalmas erejét. Soha nem 
hagyják abba bűneik megvallását, és bűneik megvallása al-
kalmat ad nekik, hogy Isten kegyelmét hirdessék. Isten 
Szabadítót küld „Aki a pusztaságot olyanná teszi, mint az 

Éden, és a sivatagot hasonlóvá teszi az Úr kertjéhez.” (Iz  
53,3) Prohászka folytatja: „Az emberiség szenvedésének 
oka a bűn; a romlás e gyökerének két hajtása van: a tudat-
lanság és az önzés. Aki ebből megszabadít, az a mi Meg-
váltónk. Istennek köze van a világhoz, ezért kinyilatkoztat-
ta magát; gondolatait, jóságos terveit, kegyelmét közölte, 
Aki testet öltött, mint a testté lett Ige, Jézus. A megtérés 
Jézushoz térés. Ő a bűn pusztította Éden újjáteremtője”. 

 

„Azon a napon, amikor minden bűnötöktől megtisztítalak benneteket, az elpusztított földet újra megművelik.  

Azt mondják majd: ez az elpusztult föld olyan lett, mint az Éden kertje.” (Ezek 36,33-35) 
 

A Szeretet Lelkének, a Szentléleknek a munkája a világban 
nem korlátozódik csak a bűnről, az igazságról és az ítélet-
ről való meggyőzésre. A második munkája az, hogy gátolja 
a törvénytelenség növekedését, azaz, a megtartás szolgála-
tán fáradozik. Ez a bolygó már szó szerint földi pokol 

lenne, ha a Szentlélek nem volna jelen a világban. A hi-
tetlen világ alig sejti, hogy mit köszönhet a Szentlélek visz-
szatartó munkájának. Mert a Szentlélek korlátozó jelenléte 
híján az antikrisztus uralma pusztítana. A Szentléleknek a 
Teremtésben való jelenlétéről szoktak úgy beszélni, mint 
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az anyamadárról, aki ott lebeg a vizek felett és a káoszból – kozmoszt, teremtett rendet hoz elő.  
 

„Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy, mérhetetlen irgalmadban töröld el gonoszságomat. 

Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől.” (Zsolt 50,3)  
 

De a Szentlélek nemcsak a bűnről győz meg, Ő győzi meg 
az embereket arról is, hogy Jézus Isten igazsága. Ő mutatja 
meg a bűnösöknek, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, 
senki sem mehet az Atyához, csak általa. A Szentlélek ke-

gyelmének hatalmában áll, hogy igazoljon bennünket, 
azaz a Szentlélek által vagyunk Isten részesei. A Szentlé-
lekben való részesülés révén az isteni természetből részesü-
lünk. A Szentlélek kegyelmének első műve a megtérés, 
amely a megigazuláshoz vezet. A megigazulás elszakítja az 
embert a bűntől, amely ellentétben áll Isten szeretetével és 
megtisztítja a szívet. A megigazulás Isten irgalmának kö-
vetkezménye, Ő bocsát meg az embernek, megszabadítja a 
bűn szolgaságából és meggyógyítja! Csak szabad lélek 

léphet a Szeretet közösségébe. A megigazulás Isten szere-
tetének legkiválóbb műve: Jézus Krisztusban nyilvánul 
meg és a Szentlélek adománya. Szent Ágoston szerint „a 
vétkes ember megigazulása nagyobb dolog, mint az ég és a 
föld teremtése”. Az Isten Lelke és kegyelme iránti nyitott-
ság eredményezi, hogy bűneinket világosan látjuk, és olyan 
hibáinkat ismerjük el, amilyenekre korábban nem is gon-
doltunk. Ez az út elvezethet a kegyelemhez. A belátás által 
megszabadulunk a homálytól, a szomorúságtól, a magány-
tól, és így bűneinket, valamint Isten irgalmát még tisztáb-
ban láthatjuk. A kegyelem mindenekelőtt és legfőképp a 
Szentlélek ajándéka, Aki megigazít és megszentel bennün-
ket.  

 

„Tanuljátok meg mit je lent: irgalmasságot  akarok nem áldozatot.  Nem azért jöt tem,  

hogy az igazakat hívjam, hanem, hogy a bűnösöket .” (Mt 9,13) 
 

Prohászka Ottokár püspök szerint: „De a kegyelemnek 
vannak olyan ajándékai, amelyeket a Szentlélek azért ad 
nekünk, hogy társai legyünk munkájában, hogy vele együtt 
dolgozhassunk mások üdvösségén. Ez  óriási felelősséget 
ró mindannyiunkra. Csak jótetteinket látva 
tudja meg a világ, hogy ragyog a fény. Csak 
amikor megérzi erkölcsi értékünk jelenlétét, 
akkor ébred tudatára a sónak. Ezért óv minket 
Krisztus a só ízének elvesztésétől és a fény el-
homályosodásától „Ragyogjon a ti világossá-

gotok.” (Mt 5,16) Az Atya olyan előrelátó, 
hogy gondoskodik Fia barátairól. Elküldi 
Szentlelkét, Aki nemcsak a világban, hanem az Egyházban 
is tevékenykedik. A Szentlélek Isten népén keresztül is 
működik, akiket Jézus a Hegyi Beszédben a föld sójának és 
a világ világosságának nevez. A Szentlélek hatalma által 
mi fékezhetjük a gonoszt és tehetjük a jót. Hát, izgalmas 
dolog ennek a teremtő, újjáteremtő Léleknek a munkatár-
sává lenni! A mindenség Ura akkora szívet teremtett a 
gyermekének, hogy Ő maga is könnyedén beleférjen. A 
legfőbb hatalmat a szívünkben hordozzuk. Azt fogjuk 
megvalósítani a látható világban, akik valójában rejtetten a 

szívünk mélyén vagyunk, ez a mi jellemünk. Miénk Isten 
hatalmas ereje, amely az irgalom, és amely a Szentlélekis-
tenen keresztül elérhető ebben a világban. „… aki abból a 

vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem 

szomjazik, mert az a víz örök életre fakadó 

forrássá lesz benne.” (Jn 4,13-14) Prohász-
ka Ottokár püspök tanácsa, hogy „embere-
ket másképp, mint lélekkel – idetartozik el-
sősorban az Isten Lelke, a kegyelem – meg-
tartani, hódítani, emelni, vezetni nem is le-
het. Kegyelem az, hogy elhisszük azt, Isten 
jó és szeret minket. A kegyelem ingyenes 

segítség, amiben Isten részesít bennünket, hogy válaszolni 
tudjunk hívására: Isten gyermekei legyünk, részesei az is-
teni természetnek és az örök életnek. Amikor Krisztust 
Üdvözítőként fogadjuk el, akkor még lelki képességeink 
végtelenül szegényesek: életünknek még nagyon sok terü-
lete van, amelyet szükséges átengednünk az Ő irányítása 
alá. Viszont, ahogy Krisztus kegyelmében és ismeretében 
növekszünk, lelki kapacitásunk kitágul. Rájövünk, hogy 
keresztény életünk még nem „perfekt”, gyakran megbot-
lunk és bűnbe esünk. 

 

„Irgalmas és  könyörülő  Is ten,  hosszan tűrő ,  gazdag a kegyelemben és  a hűségben.” (Kiv 34,6) 
 

„Legyetek hát irgalmasok, mint Atyátok is irgalmas!”  (Lk 
6,27) Az Egyház külön megünnepli az Isteni irgalmasság 

ünnepét, amely a húsvét utáni első vasárnapra helyezéssel, 
külön teológiai értelemmel bír: a megváltás húsvéti titka és 
az Isteni Irgalmasság titka között fennálló szoros összefüg-
gésre utal. Ez az ünnep nemcsak egy nap, melyen Istent kü-
lönösképpen tiszteljük irgalmasságának titkában, hanem ál-

landó kegyelem forrása minden ember számára. Isten ir-
galma elénk siet a kiválasztott Szent Fausztinán keresztül 
és Jézus elmagyarázza, hogy miben rejlik az igaz szeretet, 
és hogyan kell ezt Isten felé kinyilvánítani: „Az Isten iránti 
szeretet az Ő akaratának teljesítésén nyugszik.” (Mt 25,31-
46) – tanít Fausztina nővér. 

 

„Áldjad le lkem, az Urat,  és ne fe ledd el,  mennyi jót  te t t  veled!” (Zsolt 103,2) 
 

A Szentlélek a lelkünk ura. Hinni a Szentlélekben azt jelen-
ti, hogy megvalljuk a Szentháromság harmadik személyét, 
aki az Atyától és a Fiútól származik, „akit épp úgy imá-
dunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút.” Az Atya a 

szívünkbe árasztotta a Szentlelket, hogy Isten fiainak új 
életét elnyerjük. Betöltekezni a Szentlélekkel, felér az üd-
vösséggel! Beállni a „huzatba”, mert a huzat a Szentlélek 
és az emberi lélek közt nyitott folyosó, ahol szabadon áthúz 
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a kegyelem, mert nem akadályozza a félelem. „Hogyan le-
het a Szentlélekben elmerülni?” – teszi fel a kardinális kér-
dést Prohászka püspök, és válaszol is: – „Négy feltétele 
van: hinni, hogy feltétlenül szükséges, vágyakozni rá egé-
szen, bűnbánatot tartani és egyszerűen kérni az Atyát, Jé-
zust és az Egyházat, hogy a Lelket kiárassza. A tűz, amely 
a Szentlélek jelképe, mind az Ó, mind az Újszövetségben, 
Isten ítéletének tüze, most a kegyelem idején számunkra 
nem halált hozó, hanem tisztulást adó. A sátán által értel-
münkre helyezett fátylat a Szentlélek lebbenti fel és megvi-
lágosít, hogy Isten dolgait megértsük. Hosszan fejtegethet-
ném, hogy a Szentlélek miként működik a hívők életében. 
Jézus nevezi Őt így is: Paraklétosz (Vigasztaló, Pártfogó) 
és az Igazság Lelke. Ő vigasztal meg minket (ApCsel 

9,31); Ő irányít (Jn 16,13); megszentel (Róm 15,16); 
megmondja barátainak, mit tanítsanak (1Kor 2,13); irányít-
ja a misszionáriusok útját (ApCsel 13,2); segít a gyengesé-
geinkben (Róm 8,26) és még abban is tanácsot ad a hívők-
nek, hogy hová menjenek (ApCsel 16,7-7) és eligazít min-
denben, ha kérjük és figyelünk az irányítására. Jézus előre 
biztosította a tanítványokat, hogy „a Szentlélek …megtanít 

majd mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit én mond-

tam nektek.” (Jn 14,26) „Ő az igazság Lelke, elvezet titeket 

a teljes igazságra.” (Jn 16,13) A Szentlélek felkészíti a 
gyermekeit az utolsó harcra a sötétség országa és a világos-
ság országa között. 

 

„Annak, akinek hatalma van, hogy megóvjon benneteket a bűntől, bűntelen és örömtől ujjongó lélekkel  

odaállítson dicsőségének színe elé, a mi egyedül üdvözítő Istenünknek legyen, Urunkban, Jézus Krisztusban,  

dicsőség, magasztalás, erő és hatalom minden idő előtt, most és mindörökké!” (Júd 1,24-25) 
 

„Legyetek szentek, amint én szent vagyok, mondja nekünk 

az Úr” – és Prohászka püspök.  „Miért ad nekünk Isten 
ilyen parancsot? Mert a gyermekei va-
gyunk. S, ha az Atya szent, akkor a gyer-
mekeknek is azzá kell válniuk. A szentség 
nem nagy dolgokban rejlik, hanem Isten 
parancsainak hűséges követésében, a kö-
telességteljesítés által, azon a helyen, 
ahová minket Isten rendelt. Gyakran lát-
hatjuk, hogy valaki, aki a világban él és 
hűségesen teljesíti kis, állapotbeli köteles-
ségeit, kedvesebb az Úrnak, mint a remeték a sivatagjaik-
ban. Az ember önmagától semmi. De minden lehet a Szent-

lélek által, aki be akar tölteni minket ajándékaival. Csak a 
Szentlélek képes az ember lelkét a magasba emelni. Miért 

éltek a szentek annyira földi kötelék nél-
kül? Mert engedték, hogy a Szentlélek 
vezesse őket. Aki megengedi, hogy a 
Szentlélek vezesse, annak jó gondolatai 
vannak. A nagyítóhoz hasonlóan mutatja 
nekünk a Szentlélek a rosszat és a jót is, 
felnagyítva. A Szentlélek segítségével 
mindent felnagyítva látunk. Az ember 
látja az Istennek tett legjelentéktelenebb 

dolog nagyságát, ugyanakkor a legkisebb hiba nagyságát 
is.”  

 

„Parancsaid útján járok, mert bizakodó szívet adtál nekem.” (Zsolt 19,32) 
 

Prohászka püspök folytatja: „Isten irgalmassága mindig 
üdvözíteni akar. Isten meghallgat és megment, arra ösztön-
zi az embereket, hogy meghallják a szenvedő szegény 
hangját és segítsenek rajta, ahogyan az utolsó ítéletről tanít 
Jézus (Mt 25,31-46). Az isteni irgalmasság Jézus Urunkban 
nyeri el teljességét, abban az új és örök szövetségben, ame-
lyet vérével pecsételt meg, és a megbocsátással, amely el-
pusztítja bűneinket és örökre Isten gyermekeivé tesz ben-
nünket. Irgalomból hívta meg asztalához a bűnösöket, mint 
például a tékozló fiút (Lk 15). Irgalomból maga is a bűnö-
sök asztalához ült, például Zakeus házában (Lk 19,9), hogy 
újból felvegye őket az egyház közösségébe. Ahogy Isten 

megbocsátásában megtapasztaljuk irgalmát, Ő azt kéri 

tőlünk, hogy mi is irgalmazzunk másoknak. Feltámadá-
sa után Jézus a Szentlélek első ajándékaként adja át tanít-
ványainak Isten irgalmának, a bűnbocsánatnak a teljhatal-
mát. „Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is tite-

ket…, aztán rájuk lehelt és azt mondta : „Vegyétek a Szent-

lelket, akinek megbocsájtjátok bűneit, bocsánatot nyer, 

akinek megtartjátok, az bűnben marad.” (Jn 20,21) Ezzel a 
gesztussal és ezekkel a szavakkal vezette be Jézus az ir-
galmasság szentségét, a gyónást, amely nemcsak kiengesz-
telődés Istennel a Szentlélek által, hanem kiengesztelődés 
az emberek közösségével, az egyházzal is.  A jelen pillana-
tában, végtelenül irgalmas szeretete által, mellyel az Atya 
szeret, mindig meglesz a lehetőségem arra, elölről kezdjem 
anélkül, hogy a múltam, legyen bár mégoly siralmas is, 
megakadályozna ebben, vagy a jövőm, legyen bár mégoly 
homályos, nyugtalansággal töltene el. Múltam az Isteni ir-
galom kezeiben van, Aki mindent, jót és rosszat egyaránt 
jóra tud fordítani, jövőmet pedig arra a gondviselésre bí-
zom, Aki soha nem felejtkezik el rólam. Pio atya is gyak-
ran imádkozta: „Ó, Uram! Múltamat irgalmasságodba, je-
lenemet szeretetedre, jövőmet gondviselésedbe ajánlom.” 
„A keresztény embernek, akit a Szentlélek irányít, nem 
esik nehezére e világ javait elengedni és a mennyei javakra 
törekedni.” – mondta az arsi plébános, Viennay Szent Já-
nos. 

 

 „Várva vártam az Urat,  és Ő  lehajol t  hozzám,  meghallot ta k iáltásomat.” (Zsolt 40,2) 
 

Chesterton, G. K., a híres író azt mondta, amikor kereste az 
útját, hogy milyen felekezetű legyen és végül a Katolikus 
Egyházat választotta: „Azért leszek katolikus, mert ott van 
gyónás!” Pio atya is Isten irgalmát közvetítette a gyóntató-

székből, így a kiengesztelődést szolgálta. A Mennyei Atya 
irgalomból küldte el hozzánk Fiát. A kereszténység közép-
pontjában nem egy eszme és nem is maga a tanítás áll, ha-
nem Jézus Krisztus. „Akinek megbocsátjátok bűneit, az bo-
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csánatot nyer; akinek pedig megtartjátok, annak bűnei 

megmaradnak.” (Jn 20,23) Az evangélium igéi belevésőd-
tek Pio atya szívébe, melyhez társult annak érzékelése, 
hogy az Isteni irgalmasság szolgájának kell lennie. Tudta 
azt is, hogy jogában áll megadni és megtagadni a feloldo-
zást, a bűnbánó hozzáállásától függően. Elvárta, hogy min-
den bűnt valóban megbánjanak, akár halálos, akár bocsána-
tos bűnről volt szó. E tekintetben világosan érzékelte Isten 
abszolút szentségét, mint ahogy annak szükségét is, hogy a 
lelkeknek a kegyelmi állapoton túl ezen a földön kell tisztí-
tó ítéletre eljutniuk, mert jól tudta, hogy milyen rettenete-
sek a tisztítótűz kínjai. 
„Amikor gyónunk, levesszük Urunkat a keresztről.” – állí-
totta a gyóntatás másik kiemelkedő szentje, az ars-i plébá-
nos: „A Szentlélek az igazságot szeretetben mutatja meg. 

Nagyobb szolgálatot nem tehet Isten az embernek, mint 

hogy esetleg hosszú évek után elvezeti a gyónás kegyel-

mére. A hívő sem tehet nagyobb szolgálatot önmagának 

és az egyháznak, mint hogy a bűnbánat szentsége által 

meggyógyul. Nagyobb szolgálatot a pap sem tehet, mint a 
gyónás által Isten irgalmát a bűn minden sötétsége ellenére 
felragyogtatni. Ezáltal ajándékozza Isten az embernek azt a 
szabadságot, mely Isten gyermekeinek valódi szabadsága.” 
A gyónáskor maga Jézus hallgatja a bűnvallomásunkat és a 
feloldozást és a bűnbocsánatot a pap által közvetíti, hogy 
emberi fülünkkel és értelmünkkel felfoghassuk. Jézus át-
ölel irgalmasságával bennünket. 

 

A mélységbő l  k iáltok,  Uram hozzád, hal lgasd meg szavamat,  Uram.  

Legyen füled f igyelmezéssel,  amikor Hozzád könyörög szavam.  

Ha felhozod a  vétkeket,  Uram, ki á l l  meg akkor Elő t ted,  Uram?  

Ám Nálad bocsánatot nyer a vétek,  hogy áhítat tal  szolgáljanak Téged.   

Az Úrban van az én reményem. (Zsolt 129,1-6 Sík Sándor ford.) 
 

Mi a kegyelem? Lelkünk Isten koldusa, kegyelemből él. 
Aki engedi, hogy megihlesse a Szentlé-
lek, az már nem csak akar szeretni, ha-
nem tényleg képes is, és ugyancsak 
Neki köszönhetjük, hogy megjelenik 
szívünkben a szentség utáni vágy. A 
Szentlélek a tetteinknek és a szemlélő-
désünknek is a forrása. „Törvényemet a 

bensejükbe helyezem, szívükbe írom. Én 

Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja 

többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, 

hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog en-

gem, kicsinyek és nagyok – így szó az Úr –, mert megbo-

csátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.” (Jer 
31,33-34) Ismét Prohászka püspököt idézem: „A szeretet és 
egyedül a szeretet az, ami mindenkit térdre kényszerít. Te-
hát, ha szeretem az elveszetteket, akkor a gonosz lelkek fé-
lelemből térdre borulnak előttem, az emberek pedig öröm-
könnyekkel a szemükben térdre borulnak a Fiú előtt. Az ir-
galmat énekelni a legszebb kincsünk! Isten állandóan sze-
retettel fordul felénk, és épp azáltal, hogy létezünk. Szünte-
lenül emlékezik a létezésünkre és annak minden mozzana-

tára. Isten semmi rosszat nem gondol rólunk. Szüntele-

nül gondol ránk és szüntelenül jót 

gondol rólunk. És ennek igaznak kell 

lennie az emberi kapcsolatokra is. Ha 

képesek vagyunk szeretettel gondolni 

egy emberre, akkor már értelmet ad-

tunk a létezésének! Ami a szeretetnek 
az emberekre gyakorolt befolyását illeti, 
a világnak semmire sincs oly égetően 

szüksége, mint arra a megváltó szeretetre, mely Jézus Szí-
véből sugárzik. A világ több jóságért, szeretetért kiált. Aki 
a jót szeretetben gyakorolja, az már ezzel hatékonyan hat 
egész környezetére, olyan, mint a napsugár, mely a virágo-
kat a sötét földből kicsalogatja. Az irgalom a bűnös lélekre 
boruló szeretet, az irgalom a szeretet harca a bűn ellen a 
bűnterhelt lélekért. Jézus szíve tele van részvéttel, könyö-
rülettel a bűnös világ iránt.  A bűnünk az isteni irgalom 
megvalósulásának útja. A jóság tüze felolvasztja a gonos-
zság jegét. Irgalmas, hosszantűrő, türelmes, megbocsátó az 
Isten.” És mi? Isten irgalmas, jó hozzá menni. „Isten irgal-
masságát megtapasztalva el kell vinni a világba az irgal-
mat, a jóságot. ” 

 

„Ne fé lj ,  mert  megváltotta lak,  neveden szól í tot talak,  enyém vagy!” (Iz 43,1) 
 

A Szentlélek felemel az Atyához Jézus szívén át: Tapasz-

tald meg irgalmamat, hogy te is irgalmazz másoknak! – 
kér az Atya. Jézus egyházára hagyta az irgalmas felebaráti 
szeretet parancsát. Ez az örökség, mely az első kereszté-
nyek közösségét illatos kertté, a testvéri szeretet paradi-
csomává alakította. Az isteni Szív irgalmasságát akkor ért-

hetjük meg igazán, ha magunk is gyakoroljuk a szeretet 
műveit. A szeretet egyszerű. „Ne szóval szeressünk, ne is 

nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan!” (1Jn 3,18) 
Elfogadjuk a Lelket, és amit kapunk Tőle, megosztjuk má-
sokkal. Amit megérzünk, megtapasztalunk Isten szereteté-
ből, azt próbáljuk továbbadni.  

 

„Szerete tével jön fe lém Is tenem.” (Zsolt 59,11) 
 

Jézus Istent állította elénk példaként, amikor azt mondta: 
„Mennyei Atyátok…, aki felkelti napját gonoszokra és jók-

ra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak.” (Mt 5,45) 
„...Szeressétek ellenségeteket!” (Mt 5,43-44) Lehet, hogy 
van, aki azt gondolja: „erre csak Isten képes. Én nem tu-

dom szeretni azokat az embereket, akik rosszul bánnak ve-
lem!” – Isten segítsége nélkül erre valóban képtelenek va-
gyunk. A Szentírás azonban azt mondja: „szívükbe áradt az 

Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által.” (Róm 5,5) 
A szeretet, az irgalom a keresztény hit központi üzenete. 
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Tóth Marianna 

„Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy 

Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök vol-

tunk.” (Róm 5,8) Képzeljük el, milyen 
lenne a világ, ha azok az emberek, akik ke-
reszténynek vallják magukat, valóban a 
krisztusi mérce szerint élnének! Jézus egy-
begyűjtötte azokat, akik készek voltak arra, 
hogy higgyenek a próféták jövendölésében 
és Isten terveinek beteljesülésében. Teréz 
anya ezt mondta, amikor valaki megkérdezte tőle, hogyan 
méri fel munkája sikerét: „Nem emlékszem, hogy az Úr va-
laha is beszélt volna a sikerről. Ő csak állhatatos, irgalmas 
szeretetről és jóságról beszélt. Ez az egyetlen siker, ami 
számít.” Teréz anya kitörölhetetlen nyomot hagyott a vi-

lágban, mert hagyta, hogy Isten szeretete szabadon áramol-
jon rajta keresztül a szenvedőkre – személyválogatás nél-

kül – a Szeretet Misszionáriusának cselekvő, ir-
galmas szeretete által. A nagyon népszerű 
Bagdy Emőke pszichoterapeuta azt üzeni, hogy 
„sikeres, egészséges, hosszú életű és boldog le-
het az az ember, akinek minőségiek a szeretet-
kapcsolatai és sokat tesz másokért. Vajon meg-
értjük-e, hogy ebben a fogyasztói kultúrában 

nincs más út előre, mint visszatérés a gyökerekhez, a szere-
tetkapcsolatokhoz, amelyek ápolását, gondozását, óvását 
újra meg kell tanulnunk, hogy mindennapjaink élhetőbbé 
váljanak.” 

 

„Minden jó adomány és  

tökéle tes ajándék onnan fe lülrő l ,   

a vi lágosság Atyjától szál l  a lá,  Akiben nincs változás…” (Jak 1,17) 
 

Székely János püspök atyától kaptunk ajándékba egy pél-
dabeszédet, amelyet a XXIV. Országos Katolikus Karizma-
tikus Találkozón mondott. Most megosztom a kedves olva-
sóval: „Az Egyesült Államokban volt egy nagyon elegáns 
gyülekezet, gyönyörű gyülekezeti teremmel. Egy afroame-
rikai, sötétbőrű ember próbált egyszer bejutni közéjük, lát-
va, hogy milyen szép ez a hely, milyen szép az ének. Aho-
gyan lépett volna be, egy ott álló testvér udvariasan, de ret-
tentő határozottan odalépett, s azt mondta, hogy „testvér 
lehet, hogy eltévesztetted a helyet, ez egy nagyon előkelő 
gyülekezet, nagyon igényes. Menj haza, imádkozz, kérdezd 
meg Jézustól, hogy hol van a te helyed!” – és udvariasan, 
de határozottan kikísérte az illetőt. Az illető sötétbőrű test-
vér otthon elkezdett imádkozni és kérte Jézust, hogy: 
„Uram, tényleg, hol van az én helyem? Miért nem enged-
tek be ide?” Mire a szíve mélyén hallotta Jézus hangját, aki 
azt mondta: „Ez a gyülekezet valóban nagyon igényes, na-
gyon magas szinten folyik itt minden. Én is már tíz éve 

próbálok oda bejutni, de még nekem 
sem sikerült! – nehogy ilyenek le-

gyenek a közösségeink, ahová hiába 
kopogtat a szegény, és ahova egy idő 
után hiába fog kopogtatni Krisztus!” 

Talán elvontnak tűnnek a mindennap-
okban Jézus tanácsai, parancsai: „Az 

csak a szenteknek megy!” 
Hogy is állunk az irgalmassággal? Az irga-

lom egyik módja: lépésről lépésre átlépek abból, 

amit én akarok, abba, amire Isten világának 

szüksége van. Tapasztalataim a vasárnapi misék idején 
például: ömlik az eső, amikor a mise véget ér, és akik sze-
rető szívvel és kocsival érkeztek – kérés nélkül –, elviszik a 

gyalogosakat haza. A szomszédos padban ülő a hetekig 
nem járótól érdeklődve megkérdezi: hiányzott, miért nem 
láthatta őt? A misén szolgálattevő felolvasó – ministráns 
híján segítve a paptestvéreknek – felolvassa a könyörgése-
ket is. A mise befejeztével a hívek elhagyják a csendes 
templomot és az utcán beszélgetnek, nem a templomban, 
így a szolgálattevők is hazamehetnek időben – ebédet főzni 
– a családjukhoz. A „szokott helyén ülő” hívő az ezidáig 
templomba nem járó testvért udvariasan beengedi a padba. 
A templomból hazainduló, a kéregető hajléktalant meg-
hallgatva – időt szakítva rá – a sekrestyéstől tartós élelmi-
szert kér a részére. Az irgalmas szívű hívő a Miatyánk után 
a „béke veled ”köszöntést gyakorolva az ellenszenves fele-
barátnak is békejobbot nyújt. A jó anyagi egzisztenciában 
élő észreveszi a nélkülöző szomszédot és a karitásznak jel-
zi a problémát. Az egészséges – és jószívű – autóval közle-
kedő testvér összegyűjti a nehezen mozgó vagy idős testvé-
reket, és elszállítja haza, vagy legalábbis a lakása közelébe. 
(A „telikocsis megoldással” még benzint is megtakarítha-
tunk, kisebb lesz a levegőszennyezés, még a természetvé-
delem irányában is jót tud tenni.) A tartós élelmiszergyűj-
téskor a férfi testvérek átviszik a templomból a csomagokat 
a karitászházba. A megrokkant és korábban 
templombajáró, de már nem jelenlevő testvért a 
templombajáró hiányolva jelzi a paptestvéreknek, hogy a 
lelkészek lelki táplálékot adva, elvihessék számukra az Ol-
táriszentséget. A Mária- rádiós önkéntes terjeszti a hírleve-
let, hogy az örömhír eljuthasson hozzánk, és segítünk mi is 
abban, hogy a közelünkben lakó testvérhez elvisszük az új-
ságot. Az egyház által kezdeményezett gyűjtéseket (katoli-
kus iskolák, karitász…) támogatják a testvérek… Úgy 
gondolom, hogy tudnák mások is folytatni a felsorolást.  

 

„Legyetek irgalmasok, amint Mennyei  Atyátok is irgalmas!”  (Lk 6,36) 
 

Forrás: 
Amorth, Gabrielle: Pio atya, miként én ismertem, Nagyvárad, IHTYS Kiadó, 2015 
Cseh Péter Mihály: Milyen könnyű a menny! Budapest, Vareg Produkció, 2015 
Graham, Billy: A Szentlélek, Budapest, Viczián, 1989 
Katona István atya prédikációi  
Prohászka Ottokár: Élő vizek forrása, Budapest, Ecclesia, 1996 
Prohászka Ottokár: Modern pünkösd, Budapest, Tinta Kiadó, 2005 
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*  A BIBLIAÓRÁK minden páros héten szerdán este 6 órakor kezdődnek a Dunaharaszti Főplébánián. 
Szeretettel várjuk a Biblia tanítása iránt érdeklődőket. 
 

*  GYERMEKSZENTMISÉK 
minden hónap első vasárnap délután 4 órakor a Dunaharaszti nagytemplomban 
minden hónap harmadik vasárnap délután 4 órakor Taksonyban 
 

*  SZENTMISE A KÁLVÁRIA-KÁPOLNÁBAN 
áprilistól októberig minden hónap második vasárnapján délután 5 órakor  
(márciusban és novemberben 4 órakor) 
 

*  VIRÁGVASÁRNAP március 20-án  
barkaszentelés, Lukács-passió 
Taksony reggel fél 9 órakor  
Dunaharaszti nagytemplom délelőtt fél 11 órakor 
Dunaharaszti Liget délelőtt fél 10 órakor 
 

*  NAGYHETI SZERTARTÁSOK március 24-25-26-án 

Nagycsütörtök és Nagypéntek  
Taksony este fél 6 órakor  
Dunaharaszti Liget fél 6 órakor 
Dunaharaszti nagytemplom este fél 8 órakor 
 

Nagyszombat 
Taksony délután 4 órakor szertartások és körmenet  
Dunaharaszti nagytemplom este fél 8 órakor szertartások 
Dunaharaszti Liget este 6 órakor szertartások 
 

*  HÚSVÉTVASÁRNAP 
Taksony reggel fél 9 órakor szentmise 
Dunaharaszti nagytemplom reggel 7 órakor szentmise, délelőtt fél 11 órakor szentmise és körmenet 
Liget délelőtt fél 10 órakor szentmise és körmenet 
 

*  HÚSVÉTHÉTFŐ 
vasárnapi miserend 
 

*  IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA április 3-án 
vasárnapi miserend 
 

*  EGYHÁZKÖZSÉGI BÁL április 23-án, szombaton  
este 6 órától a dunaharaszti József Attila Művelődési Házban 
 

*  LELKINAP A TAKSONYI TEMPLOMKERTBEN május 7-én, szombaton 
délelőtt 10 órától (lásd a meghívót a hátoldalon) 
 

*  ELSŐÁLDOZÁS  
Taksony május 8-án, reggel fél 9 órakor 
Dunaharaszti nagytemplom május 22-én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor 
Dunaharaszti Rákócziliget május 29-én, vasárnap fél 10 órakor 
 

*  NEPOMUKI SZENT JÁNOS ÜNNEPSÉG május 22-én 
a dunaharaszti Szent István templomban, vasárnap délután 5 órakor, német nyelvű szentmise,  
a 300 éves Szent János szobor megáldása, körmenet a Duna partra, gyertyaúsztatás, litánia 
 

*  ÚRNAPI SZENTMISE ÉS KÖRMENET május 29-én, vasárnap 
Taksony reggel 8 órakor 
Dunaharaszti Ligeten délelőtt fél 10 órakor 
Dunaharaszti nagytemplom délelőtt fél 11 órakor 
 

*  BÉRMÁLÁS DUNAHARASZTIN június 5-én, vasárnap 
délután 5 órakor 
 

*  VÁCI EGYHÁZMEGYEI TALÁLKOZÓ június 25-én, szombaton 
Vecsésen  
 

*  KARITÁSZ GYERMEKTÁBOR június 20-tól 24-ig 
a Dunaharaszti Főplébánián 
 

*  SZENTJÁNOSBOGÁR GYERMEKTÁBOR június 26-tól július 1-ig 
Dunaharasztin és Taksonyban 
 

*  ERDÉLYI ZARÁNDOKLAT busszal 2016. augusztus 1-tól 5-ig (hétfőtől-péntekig) 
Zentai József tanár úrral – költség 52 000 Ft 
A program megbeszélés alapján (a megbeszélés időpontját hirdetjük).  
Jelentkezés a plébánián vagy a templomokban. 
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A botanika tudományának külön fejezete foglalkozik a 
címben felvetett témával, amelyet alterületként biblikus 
florisztikának neveznek. A téma címlapunk megalkotása 
közben vetődött fel bennem, amelyen a Szentföldön ma is 
honos  paliurus spina-christi cserje látható. A botanikusok 
kutatása szerint a Jézusunk fejére tett töviskoszorú ennek a 
cserjének az ágaiból készülhetett. A növény meghatározá-
sában segített a régészet és történelem tudománya, valamint 
a halotti lepel vizsgálata, melynek során közvetlenül a 
Krisztus testén keletkezett sérülési nyomok formáját és el-
helyezkedését elemezték. Mindezek a kutatások teljes mér-
tékben alátámasztják az evangéliumok közléseit.  
A Szentírás Isten üzenete az ember számára. Örök érvényű 
erkölcsi útmutató, szellemi, testi, lelki tanítás. Mindennek 
alapja a kezdetektől napjainkig. Ugyanakkor rengeteg ada-
tot is közöl a Krisztus előtti időkből és az újszövetségi 
szakaszokban Jézus életéből, a korabeli körülményekről, 
társadalomról, gazdaságról, szokásokról, vallásról. Leírja 
a természetet és az emberi gazdálkodás feltételeit. A 
Szentírást lapozva tehát megismerkedhetünk a Szentföld 
vadon élő és termesztett ill. tenyésztett növény- és állatvi-
lágával is.  
A bibliai leírások alapján kétszáznál több növényfajt sike-
rült a tudósoknak azonosítaniuk. A leggyakrabban emle-
getett növény a búza, majd a szőlő, ezt követi a len, a 
tölgyfa, az olajfa, cédrus, füge, tömjén, datolya, gránát-
alma, akácia. Bizonyára nem véletlen, hogy éppen ezek a 
növények szerepelnek legtöbbet a Szentírásban, hiszen is-
mert áldozati és gazdasági szerepük. Botanikai forrásként a 
legfontosabb könyvek pedig a Mózes I, II, IV, Királyok I, 
Zsoltárok, Énekek éneke, Izajás, Ezékiel, Jeremiás és 
Ózeás. Az Újszövetség az említett ószövetségi könyveknél 
jóval kevesebb növényfajt jegyzett fel, mindössze egy-kettő 
növény nevét használja. A töviskoszorú szó esetében sem 
említi egyik evangélista sem, mely növényről van szó, az 
akanthinos stefanos ill. stefanos ex akanthos szófordulatot 
alkalmazzák (Mt 27,29; Mk 15,15-18; Jn 19,2).  
A növények áttekintésekor szükségünk van némi csoporto-
sításra, így szó lesz vadon termő növényekről, haszonfák-
ról, szemtermésűekről, zöldségekről, fűszerekről, illatosító 
növényekről és gyümölcsökről.   
 

Első vadon termő növényünk a címlapunkhoz kapcsolódó 
krisztustövis (paliurus spina-christi) lesz tehát. Cserjéről 
van szó, amely a biblikus időkben és ma is nagy telepekben 
él a Szentföldön. Európában, így hazánkban is elterjedt 
díszcserje vált belőle, az emberek főleg sövényként alkal-
mazzák. A bengefélék családjába tartozik, nem igényes, 
nem kényes növény. Pálhalevelei nagyméretű és erős tövi-
sekké alakultak, lombozatát kerekded, fényes, olajzöld le-
velek alkotják. Tavasszal sárga virágokat, később sárgás-
zöld színű, szárnyas makktermést hoz.  
Izrael éghajlata lényegesen eltér hazánkétól, mégis van 
számos faj, amely mindkét területen tenyészik. A legnépe-
sebb idesorolható növénycsoport a gyomok nagy családja, 
amelynek közismert az alkalmazkodóképessége. A Szent-
írás több fajt említ: a konkolyt (agrostemma githago), a bú-

zavirágot (centaurea cyanus), a bogáncsot (centaurea 
calcitrapa), melyek határozottan károsak, elszaporodásuk 
tetemes terméskiesést okozhat. (Jób 31,40 és Mt 13,24-30, 

13,36-43) Természetesen e 
vadnövényekből nagyon sok 
hasznos lehet, hiszen Izrael 
népének állattenyésztése mit is 
kezdhetett volna a dús füvű le-
gelők nélkül, amelyeket sáf-
rány, nárcisz, ciklámen, pipacs, margaréta díszített.  
A mandragóra (mandragora officinarum) növényhez sok-
féle babonaság fűződik, amelyek éltek már az ószövetségi 
zsidók idején is. A növény erősen mérgező, többféle alkalo-
idát tartalmaz. A hiedelmek termékenységelősegítő hatásá-
hoz fűződnek. A Szentírás többek között Mózes I. könyvé-
ben említi, Jákób és törzsének történetében, amikor a két 
asszony, Lea és Ráchel versengenek egymással (1Móz 
30,14-16).  

A ricinus (ricinus vulgaris) a mi 
kertjeinkben is előforduló gyógyító 
hatású növény, nálunk Krisztus te-
nyere elnevezése is ismert, utalva 
ötágú, nyeles csokros levélzetére. A 
kutyatejfélék családjába tartozik. 
Őshazája Afrika, ott fává nő, míg 
nálunk lágyszárú egyéves növény 
csupán. Levele hegyes karéjú, vi-
rágzata tömött, csíkos, sötét színű, 
olajtartalmú magvai tüskés tokban 
fejlődnek. Igen gyorsan növekszik. 

Sok helyütt csodafaként emlegetik, így a Szentírás is, Jónás 
könyvében. Az Úr parancsára egy ricinusbokor nőtt Jónás 
fölé, árnyékot vetett a feje fölé, és megvédte a rosszulléttől. 
(Jón 4,6) 
A manna elnevezés kapcsán a botanikusok több növényre 
is gondolnak, amelyek közül a bibliai leírás alapján a teve-
bokor (alhagi maurorum), a mannakőris (fraxinus ornus) és 
a tamariska manna (tamarix mannifera) fajok lehettek a fel-
tételezések szerint a vándorló zsidó nép csodálatos táplálé-
ka. A Szentírásban így olvasunk erről: Amikor a harmatozó 
felhő felszállt, a puszta talaján valami finomszemcsés dolog 
volt. (2Móz 16,14) Ugyanitt más versben: Fehér volt, mint 
a koriandermag, és olyan íze volt, mint a mézes pogácsáé. 
(2Móz 16,31b)  
 

Másik nagy növényi csoportunk a haszonfáké, amelyek 
házépítés és használati tárgyak, valamint művészi alkotások 
alapanyagául szolgáltak.  
Az ébenfát (diospyros ebenum) a közel-keleti népek nagy 
becsben tartották, ez a fafaj még ma is rendkívül értékes. 
Színe csodálatos fekete, és anyaga rendkívül időtálló. A ki-
rályi építkezéseknél alkalmazták, valamint használati esz-
közöket, bútort készítettek belőle, értékes volta miatt fize-
tőeszközként is szolgált. (Ez 27,15) Honos faj volt a Szent-
földön, de ültették is.  
A libanoni cédrus (cedrus libani) a fenyőfélék családjába 
tartozó faj, a bibliai könyveken túl Csontváry Kosztka Ti-
vadar festményéről ismert elsősorban a magyarok számára. 
A bibliai szerzőket és a festőművészt is a fa különleges 
szépsége, ereje és kecsessége ihlette meg. A cédrus a Szent-
írás egyik leggyakrabban említett növénye, gyakran Izraelt 
és annak népét is szimbolizálja. A cédrusfát építkezésekhez 
alkalmazták. Dávid király palotájának és Salamon templo-
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mának építésekor nagy mennyiségben használták. A rabló-
gazdálkodás következtében mára Libanonban csak hírmon-
dói maradtak, alig tíz hektárnyi területen. A fák több száz 
évesek, némelyik ezer évnél is idősebb. A cédrus akár 40 
méter magasra is megnövő növény. Lassan fejlődik, törzse 
hamar szétágazik. Idős korára koronája hatalmas vízszintes 
ernyőt képez. (1Kir 5,24; 2Krón 2,7; Iz 60,13; Ez 31,8) 
A keleti platán (platanus orientalis) nagy kort megérő fafaj, 
de keménységben és növésben elmarad a cédrustól. (Iz 
60,13; Ez 31,8). Lombhullató faj, amely 30 méteresre is 
megnőhet. Koronája hatalmasan kiszélesedik. Kérge vas-
tag, durva, lemezekben vedlik. Hazánkban a hibrid platán 
(keleti és nyugati fajta keveréke) honos, például a Margit-
szigeten láthatunk belőle több emelet magas őspéldányokat. 
A keleti platán természetes élőhelye a folyók környéke, 
ahol nyárakkal, fűzekkel társul.   
A tamariska (tamarix articulata) jellegzetes pusztai növény, 
levelei a száraz éghajlathoz jól idomultak. A szegfűvirágú-
ak rendjébe sorolt növény számos alfaja elterjedt, hazánk-
ban díszsövényként nevelve ismerjük. A Szentföldön, pusz-
tai körülmények között leginkább fa formában fordul elő. 
(1Móz 21,33; 1Sám 22,6) 
Az akácia (acacia tortilis) pillangósvirágú fafaj, nagy, lilás-
pirosas virágzata zöld lombozattal kontrasztos. Finom fa-
anyagából készültek a szent sátor és az illatosító oltár tarto-
zékai (2Móz 25, 26, 27, 30, 35-38. fejezetek). A ládát, 
amelyben a kőtáblákat tartották, szintén akáciából faragták 
(5Móz 10,3), sőt hárfát is készítettek belőle.  
A tölgy (quercus aegilops, q. cocciferra) Izrael-szerte dísz-
lett, erre utal sokhelyütt való említése (5Móz 11,30; Bír 
4,11 és 9,37; 1Sám 10,3; Iz 2,13 és 44,14) A lombhullató 
fák levele öblös, karéjos, a mediterrán fajoké tagolatlan. 
Igen változatos a megjelenése, cserjétől az akár 35 méter 
magasságig megnövő fáig, mivel igen sok fajtája ismeretes, 
amelyek gyakran kereszteződnek. Anyaga jól megmunkál-
ható, kemény, tartós ipari fa, padló, bútorok, hordók készít-
hetők belőle.  
Itt említendő meg a terebintus (pistacia terebinthus), amely 
számos helyen szerepel a Szentírásban. Magyarul cserfának 
nevezhető, egynyári zöld cserje, amely mediterrán éghajla-
ton akár 6 méter magasra is megnőhet. Gyümölcsei sa-
vanykásak, ehetőek. (1Móz 12,6 és 18,1; Bír 6,11; 1Kir 
13,14; Sir 24,16; Ez 6,13;) 
 

A szemtermésű növények közül elsősorban a gabonaféléket 
kell említenünk: a búzát, árpát, kölest és tönkölyt, babot, 

lencsét, valamint ehhez a csoporthoz tartozhat a szentjá-
noskenyér és a pisztácia is.  
A búzát (triticum aestivum) már Egyiptomban és Mezopo-
támiában is termesztették. November-december hónapok-
ban vetették, és az aratásra, fajtától és időjárástól függően, 
május-júniusban került sor. (1Móz 30,14; 2Móz 9,32) A 
kor technikai színvonala még kevés segédeszközt nyújtott 
a földművesnek. A bibliai könyvek cséplőhenger, cséplő-
szán használatát említik. (Iz 41,15) A szem pelyvától való 
megtisztítása szeleléssel történt (Zsolt 1,4), majd a szeme-
ket rostálták is. Az őrlés kézi malomban történt. A durvára 
őrölt szemekből elsősorban lepényt sütöttek, forró hamu-
ban vagy sütőlapon (1Kir 19,6; Jn 21,9). Kenyeret más 
szemes terményből is készítettek.  
Az árpa (hordeum vulgare) termesztése szintén kiterjedt 
területeken történt. Lisztjéből tisztán is sütöttek kenyeret 

(2Kir 4,43; Bír 7,13; Jn 6,9), de magját állatokkal is etették, 
szalmáját almozásra használták. Aratásáról a Biblia Ruth 
könyvében ír (1,22; 2,17 és 23) 
A köles (panicum maliaceum) szintén szolgált kenyér alap-
anyagául, de tápértékben elmarad a búzától. (Ez 4,9)  
A tönköly (triticum spelta) ismert volt már a régi Sumerben 
és Egyiptomban is. A zsidók is termesztették ezt a búzafaj-
tát. Igen magasra megnövő kalászos növény, 60-180 cm-es 
szálakat is növeszthet.  
Jól illusztrálják a mezei munkákat Izajás próféta szavai, a 
földművesről szóló példabeszédében (28,24-28): „Vajon 
mindig szánt-e a szántóvető, mindig hasogatja és boronálja 
földjét? Nemde, ha elegyengeti a föld színét, kaprot szór 
bele, elhinti a köményt, és vet a sorba búzát meg árpát, a 
szélére meg kölest. Erre az okosságra Isten nevelte, Ő taní-
totta így. Mert nem cséplőszánnal csépelik a kaprot és nem 
járatják a szekér kerekét a kömény felett; hanem a kaprot 
vesszővel verik ki, és bottal a köményt. Hát csépléskor ösz-
szetörik-e a búzát? Nem, hiszen, aki csépel, nem csépel 
örökké. És bár hajtja rajta szekere kerekét, csak kiveri belő-
le a szemet, de össze nem töri.”  
A bab (vicia faba) ismert és elterjedt élelem volt, de kisebb 
jelentőségű a lencsénél (lens esculeta), amely kiváló fehér-
jeforrás. (2Sám 17,27-28; Ez 4,9) A lencséhez kapcsolódó 
talán legismertebb történet Ézsaué, aki ostoba módon el-
esett az elsőszülöttség jogától, mivel vak apjához Jákób, az 
öccse vitte be az étket, egy tál lencsét, és így megszerezte 
atyja áldását, melyet az Ézsaunak, az elsőszülöttnek akart 
kiszolgáltatni. (1Móz 25,29-34)  
A pisztácia (pistacia vera) egy mediterrán fenyőfajtának a 
termése, amely már az ószövetségi időkben is kellemes 
csemegének számított. (1Móz 43,11) 
A szentjánoskenyérfa (ceratonia siliqua) termése friss for-
mában nedvdús, édeskés, hosszú hüvely, belsejében meg-
búvó magvakkal. A hagyomány szerint Keresztelő János is 
ezzel táplálkozhatott a pusztában, illetve a héjat állatokkal 
etették, a tékozló fiú történetében a fiú, a feltételezések sze-
rint, erre fanyalodott volna. (Lk 
15,16; Mt 3,1-6) 
 

A zöldségek és fűszerek népes 
csoportjából kiemelem a hagy-
mát, (keserű) salátát, uborkát, 
az ürmöt, sáfrányt, babért, 
izsópot, fahéjt, mustárt és kori-
andert.  
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A zsidók ismerték és szívesen fogyasztották a különféle 
zamatú hagymafajtákat (allium cepa, a. porrum, a. 
ascolonium, a. sativum): vörös-, póré-, aszkoloni- és fok-
hagyma, melyek a pusztai vándorlás során úgy jelennek 
meg, mint a honvágy egyszerű kifejezői. (4Móz 11,5-9) 
A saláta (cichorium endivia, lactuca sativa) többek között 
kapcsolódik az utolsó vacsora jelenetéhez (Mt 26,17-29; 
Mk 14,12-25; Lk 22,7-23), amikor a zsidó hagyomány sze-
rint, az egyiptomi kivonulás (2Móz 12,3-14) emlékére Jé-
zus és tanítványai bárányt fogyasztanak kovásztalan ke-
nyérrel és keserű salátával.  
Az uborkát (cucumis sativum) a zsidók Egyiptomban is-
merték meg, és szabadulásuk után magukkal vitték, ter-
mesztették is (4Móz 11,5; Iz 1,8) 

Az üröm (artemisia judaica) a magyar szó-
lásokban is a keserűség hordozója. A Bib-
lia is keserű ízét emlegeti, és a prófétai ke-
serűséget is ezzel a növénnyel jellemzi. 
(Jel 8,11) Népes növénynemzetség tarto-
zik ebbe a csoportba, lehetnek lágyszárúak 
és cserjék, lombhullatók és örökzöldek. A 
bibliai növény a sivatagi változat, amely 
fás szárú, örökzöld erős bokorrá növeke-
dik. 
A sáfrány (crocus sativus) a régi magyar 
konyha fűszernövénye is. Izraelben a sáf-
rány ősszel nyílott, ibolyás virágainak bi-
béje szolgált sárga, illatos fűszerként. (Én 
4,14) 
A babért (laurus nobilis), bár elterjedt fű-
szernövény, csak egy helyen említi a 
Szentírás, akkor is a dicsőség jelképeként. 
(2Tim 2,5)  
A vadmajoránna (majorana syriaca, 

origanum maru), más néven izsóp a szurokfűfajták közé so-
rolandó. A zsidók e növény ágaival hintették meg az ajtó-
félfát (2Móz 12,7), tisztító áldozati szertartás része is volt 
(4Móz 19,6; Zsid 9,19), és kapcsolatban állt a tisztító rítus-
sal is (Zsolt 51,9), valamint bélpoklosság ellen is használ-
ták. (3Móz 14,4)  
A fahéj (cinnamomum) kérge az aranysárga fahéjolajat tar-
talmazza, amely nagybecsű volt keleten. Áldozati kenetbe 
keverték, valamint illatosítottak vele, parfümként is hasz-
nálták. (2Móz 30,22; Péld 7,17) 

A mustár (brassica nigra), melynek magjáról Jézus példa-
beszédet mondott, három evangélista elbeszélésében is sze-
repel. A feketemustár aprócska magvából egynyári, lágy-
szárú növény fejlődik, amely kedvező környezeti viszonyok 
között akár másfél méter magasra is megnőhet, és fészkelé-
si helyet nyújthat a mező madarainak. (Mt 13,31-32 és 
17,20;  Mk 4,31-32; Lk 13,19 és 17,6) A káposztafélék csa-
ládjába tartozik. Sárga virágaiból lesz négyélű becőtermése, 
amelyben megülnek a fűszerkészítésre használt fekete 
magvak.  
A koriander (coriandrum sativum) neve már felmerült a 
mannával kapcsolatosan. A koriander a zellerfélék család-
jába tartozó, egynyári növény, amelynek mind magva, 
mind levele fűszerként szolgál.  
Két fontos illatosítószert kell még megemlítenem, a tömjént 
és a mirhát.  
A tömjént a tömjénfából (boswellia sacra) nyerik, s közis-
mert, hogy a három napkeleti bölcs ajándékainak egyike. A 
tömjén az egyik legősibb kultikus füstölőszer. Az ókori Pa-
lesztinába importálták, Sába királynője volt az egyik legna-
gyobb szállító. A Szentírás számos helyen említi. (2Móz 
30,1; 3Móz 16,13; 1Sám 2,28; Zsolt 141,2; Sir 24,15; Iz 
60,6; Mt 2,11; Jel 5,8; 8,4 és 18,13)  
A mirha a mirhafa (commiphora myrrha) gyantája. A mir-
ha törpefa vagy cserje, amely Dél-Arábiában honos. A zsi-
dók cserekereskedelem révén jutottak hozzá. (Iz 39,2) A fa 
dús gyantajáratú ágvégein izzadja ki az apró cseppek for-
májában megszilárduló balzsamot. A szent kenetnek is 
egyik fontos alkotórésze (2Móz 30,23). Borral keverve bó-
dító ital készült belőle, amelyet a halálraítélteknek kínáltak 
a fájdalom és a félelem enyhítésére. (Péld 31,6-7) Jézust is 
megkínálták ilyen itallal, de ő ne fogadta el. (Mk 15,23) Il-
lata és erős konzerváló hatása miatt holttestek balzsamozá-
sára is alkalmazták. Nikodémus mintegy 100 font mirha- és 
áloékeveréket hozott, s ezzel göngyölték gyolcsba Jézus 
holttestét. (Jn 19,39-40) 
 

A gyümölcstermő növények nagy családjából az ószövet-
ségi zsidók ismerték és termesztették a mandulát, kajsziba-
rackot, diót, fügét, szőlőt, datolyát, gránátalmát. Ide sorol-
nám az olajfa termését is, mely szintén nagy jelentőségű 
volt a Mediterráneum és a Közel-Kelet népeinek életében.  
A mandula (prunus dulcis, p. communis) a rózsafélék csa-
ládjába tartozik, legközelebbi rokona az őszibarack, legtá-
volabbi a szilva és a kajszi. Magról szaporítható, a növény 
a mediterrán országokban a 3-8 m magasságot is elérheti. 
Nevezetessége, hogy gyümölcsfáink közül a legkorábban 
virágzik, így az éberség szimbólumává vált. A mandula 
alakú díszítések ezért szerepelnek a menóra ágain (2Móz 
25,33-37) és a frigyszekrényen is, ahol ez a motívum Isten 
állandó jelenlétét, hatalmát és hűségét, a papság buzgóságát 
hangsúlyozta. Jeremiás látomásában is mandulavessző je-
lent meg, amikor szólt hozzá az Úr. (Jer 1,11) Ezt a jelene-
tet is az éberségre történő felhívásként értelmezhetjük. Az 
Úr Áron és családja számára az örökös papság ígéretét 
szintén virágba boruló mandulavessző segítségével nyilat-
kozta ki: Áron vesszeje kivirágzott, bimbót fakasztott, vi-
rágot növelt és mandulát érlelt. (4Móz 17,23) A kihajtott 
vessző Isten hűségét jelképezi számunkra, és az eljövendő 
Messiás előképe is egyben.   
A kajszibarack (armeniaca vulgaris) különleges zamatú faj-
tái fordultak elő Palesztinában. A szentírási helyeken a 
Neovulgataban mala aurea, arany gyümölcsként emlegetett 
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gyümölcsöt azonosítják vele. (Péld 25,11) 
A diót (juglans regia) Krisztus idejében széles körben ter-
mesztették Galileában és a Libanon-hegység lábainál. 10-

40 m magasra megnövő, tere-
bélyes lombkoronát növesztő, 
lombhullató növény. Termése 
csonthéjashoz hasonló, zárt 
kupacsú makk. Faanyaga és 
olajtartalmű magbele igen érté-
kes. A diófa szerepel az Izraelt 
jelképező kert leírásában is. 
(Én 6,11) 
A fügefa (ficus carica) nagy, 
terebélyes koronát visel, ker-
tekben gyümölcse és árnyéka 

miatt szívesen ültették. Termésképzése igen bonyolult, 
nagyban függ egy gubacsdarázsfajtától, amelynek rajzása 
egybeesik a fügefa virágzásával. Termését aszalták vagy 
frissen fogyasztották, és külsődleges gyógyító hatása is is-
mert volt. (Iz 28,4; Mik 4,4 és 7,1; Jer 24,2) A vadfüge 
(ficus sycomorus), fája lombosodó, fürtökben hozza gyü-
mölcsét, amely kemény és apró, de édes húsú. A fa leg-
többször a pusztában élt, így termése a nomád pásztorok 
csemegéje volt. (1Kir 10,27, Iz 9,9; Mt 21,19) 
A szőlő (vitis vinifera) igen sok fajt és alfajt magába fogla-
ló család tagja, melyek mindegyike megegyezik abban, 
hogy fás szárúak, és termésük fürtökben helyezkedik el. 
Termesztése különböző kultúrákban, sokezer éves múltra 
tekint vissza. Palesztina híres volt szőlőskertjeiről. A jó 
szüret Isten áldásának, a rossz pedig büntetésének számí-
tott. Szintén az Ószövetség tudósít arról, hogy a szőlősker-
teket főleg lejtőkre telepítették. A talajművelésről is a szól 
a Biblia. A zsidóság fogyasztotta a bort, amely népi italnak 
számított. A zsidók vörös bort ihattak, mert a bort a szőlő 
véreként emlegetik. (1Móz 9,20-21; 5Móz 32,14; Bír 
19,19; Jób 32,19; Iz 5,1-2 és 16,10; Jer 31,5) A szőlőlugas-
ban való időzés a békére, jólétre utal. A bor jelképként is 

megjelenik: a Bibliában a szőlőtő 
Izrael szimbóluma (Oz 10,1), ame-
lyet az Úr Egyiptomból telepített 
Kánaánba, hogy ott gyökeret verjen 
és terebélyesedjék. Azok a férfiak, 
akiket Mózes előreküldött Kánaán 
felderítésére, hatalmas szőlőfürttel 
tértek vissza, melyet a vállukra ve-
tett boton szállítottak. (4Móz 
13,24) Az Újszövetségben Krisztus 
első csodatétele a borhoz kötődik, 
amikor a vizet borrá változtatta a 
kánai menyegzőn. Jézus példabe-
szédeiben is gyakran alkalmazza a 
szőlővel és borral kapcsolatos ké-
peket (munkásokat felfogadó sző-
lősgazda, gonosz szőlőmunkások, 
maga a szőlőtő, mi a szőlővesz-

szők). A bort a gyógyításban is használták: És hozzájárul-
ván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba. 
(Lk 10,34) A legfontosabb szerephez akkor jutott a bor, 
amikor az utolsó vacsorán, az Eucharisztia megalapításakor 
Jézus kenyeret és bort vett a kezébe. (Mt 26,27-28; Mk 14, 
23; Lk 14,17) 

A datolyapálma (phoenix dactylifera) egy ideig Palesztina 
és Egyiptom jelképe volt. A képzőművészet gyakran al-
kalmazta díszítő motívumként Izraelben és Egyiptomban 
egyaránt. (1Kir 6,29 és 32; Ez 40,31) Nagy, széles leveleit 
tetőfedésre használták, de készült belőlük szőnyeg, seprő, 
kosár, kötél is. A hajtásszerű levelek a győzelmet jelképez-
ték, az öröm, ujjongás kifejezésére szolgáltak. (Jn 12,13; 
Jel 7,9) A datolyapálma egyszikű, kétlaki növény. Lassan 
növekedő fája a 30-40 m magasságot is eléri. Tízéves korá-
ban hoz először termést, amelynek fürtjei tetemes súlyt 
képviselnek. Magjából olajat sajtoltak. A gyümölcs húsa a 
közvetlen fogyasztáson felül édesítőszerként is szolgált.   
A gránátalma (punica granatum) nagyobb cserje vagy ki-
sebb fa méretű növény, amely akár néhány száz évig is el-
élhet. Honos a Földközi tengernél és a Közel-keleten, de az 
enyhe telek miatt hazánkban is élnek példányai. Tavasz vé-
gén virágzik, a virág színe világos sárgától a narancsos vö-
rösig terjed. Kifejlett gyümölcsének átmérője kb 10 cm, a 
belsejében édes-savanykás magvak sokasága található. Bő-
séges vitaminforrás, gyógyhatása is ismert. Bor is készíthe-
tő belőle. (Én 4,3, 6,7, 7,13 és 8,2) A gyümölcs jellegzetes 
formája megjelenik díszítő ornamentumként (2Móz 39,26; 
1Kir 7,18; Jer 52,23), keleti szőnyeg- és a magyar hímzés-
motívumokban is gyakran előfordul.  
Az olajfa (olea europaea) nagyon értékes növény. Az olajfa 
Izraelben négy változatban fordult elő: a vadolajfa kisebb 
és keskenyebb levelű, mint nemes változatáé, termése kicsi 
és tövises. A három kultúrváltozat kerekded levelű, virág-
juk kicsi és sárgásfehéres. A termésük liláskék, fekete. Na-
gyon lassan nőnek, de a fák igen magas kort megérnek. A 
zsidók a vadolajfa termését is hasznosították, és a vadolajfa 
nevet is adott egy hegynek: az Olajfák hegyének (2Sám 
15,30; Zak 14,4; Lk 19,29 és 21,37; ApCsel 1,12). Idővel a 
mezőgazdasági kultúra emelkedésével ültetvényeket létesí-
tettek országszerte. (1Sám 8,14; 5Móz 6,11) Az olajfa 
alapvető tulajdonsága, a szakaszos terméshozás sok gondot 
okozott a zsidóknak: lehull a virág, megcsal az olajfa ter-
mése. (Jób 15,33, Hab 3,17) A termést, mint ma is, leráz-
ták, leverték a fáról ősszel. A gyümölcsöt szétdörzsölték, 
kosárba tették, és hagyták, hogy lecsepegjen. Ez a színolaj, 
amelynek kinyerése után a bogyókat még ki is préselték. 
(Joel 2,24; Jób 24,11) Az olajat világításra, kenethez, áldo-
zati ételhez, sebgyógyításra használták. Kereskedelmi érté-
ke révén fizetőeszközként is szolgált.  
 

Isten csodaszép, bőven termő kertet ültetett az embernek, s 
rábízta, jó gazdaként gondoskodjon róla. E kert gazdag nö-
vényvilágáról tudósít a Szentírás, az embert körülvevő vad 
és termesztett növényi környezet többszáz egyedét ismer-
hetjük meg belőle, melyek közül legtöbb, ha természetes 
vagy mesterséges úton módosult változatban is, ma is él 
környezetünkben. Az ókori héber nyelv megnevezéseinek 
beazonosításához Szent Jeromos egyházatya életműve adja 
a legjobb támpontot, aki ismervén kora környezetét, körül-
ményeit, a szokásokat és legfőképpen az összes bibliai 
nyelvet, latin nyelvre ültette át a Szentírás könyveit. A latin 
pedig hű támpontot adott a nemzeti nyelvek fordítóinak. 
Így ismerhetjük meg ezt a tarka és gazdag világot, amelyet 
a Szentföld növényvilága hordoz, így ismerhetjük meg a hi-
teles leírások révén a korabeli életmódot, Isten gazdagságát, 
amelyet növényeiben is nekünk adott.  

Koczka Tamásné 
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 FERENC JÓZSEF HUSZÁRJAI 
Krúdy Gyula meséje 

 

Ez a történet még abból az időből 
származik, midőn Ferenc József, öreg 
királyunk éppen olyan kis fiú volt, 
mint nagyon sok köztetek, kis olvasó-
im, de Kleba János sem volt még egé-
szen öreg ember, mert fűzfakosarával 

az egész világon kóborolt. Volt ő még 
Párisban is a szeges botjával és a párisi 

gyerekeknek is eladott a játékaiból. 
Gyürkifalván verbunkos huszárok szedték a katonát és a fe-
jébe nyomták a király kalapját egy nagy, hosszú tót legény-
nek, aki szegény ott ácsorgott a táncosok körül. 
Besztercze Jánosnak hívták a legényt, és olyan hosszú lába 
volt, mint a Vágon a hídnak a lába, mégse tudott elmene-
külni a katonák elől, mert fogoly az, akinek a csákót a fejé-
be ütik. Bizony elvitték őkelmét messzi országra, még a fa-
lu tornya is sírva nézett utána. 
De a legjobban sírt Besztercze János özvegy édesanyja. 
Már most mit csináljon, mikor elvitték az egyetlen táma-
szát, egyetlen fiát! Bizony szomoru a sorsa az édes anyá-
nak! 
Már abban az időben is Kleba János volt a legokosabb em-
ber Gyürkifalván. 
Hallgatta egy darabig a szegény asszony sírását-rívását, az-
tán a fejére tette a játékszerrel megrakott fűzfakosarat. 
– Én most messzire megyek, – mondta az özvegynek. – Sok 
földet bejárok, sok emberrel beszélek. Ha lehet, kiszabadí-
tom a fiad a katonaságtól. 
A szegény özvegyasszony a falu határáig kísérte Kleba Já-
nost, amikor elindult országjáró útjára, de még azután is 
utána nézett, amíg eltünt az országút kanyarulatánál. 
Kleba János pedig ment, mendegélt, azzal a hosszu, egyen-
letes lépéssel, amellyel a tótok járnak, midőn játékaikat 
egyik országból a másikba viszik. 
Sok földet bejárt már, midőn egy napon a schön-
brunni kastély kertje mellett vitt el az útja, ahol a fű-
ben egy kis szürke kabátu fiúcska üldögélt és egy el-
romlott kis kereket próbált megigazitani. 
De csak addig üldögélt a fűben, amíg a kosarával kö-
zelgő Kleba Jánost észrevette. 
Akkor talpra ugrott és a kerítéshez futott, amelynek 
hegye be volt aranyozva. 
Kleba János is elfáradt, letelepedett a fűbe a kerítésen 
kívül, a kosarat a feje mellé helyezte, ő maga elnyúj-
tózott a puha pázsiton. 
A szürke katona-kabátos fiúcska pedig 
csak állt a kerítés mögött és csodál-
kozva kimeresztett szemmel nézte az 
egyszerü, pirosra festett faembereket, 
a fehér, fekete foltos lovacskákat és a 
kis kocsikat, targoncákat. 
Neki idáig sohasem volt ilyen játéka. 
Cifra, aranyos, bársonyos huszárokat szokott 
küldeni neki a nagybátyja, aki senki más nem 
volt, mint maga a király. 
Mindig csak huszárokat, az egyik aranyo-
sabb volt a másiknál, de azért csak huszár 
volt mind. 

A kis fiú nem sokáig gondolkozott, elfutott a fák mögött 
látszó kastély felé, aztán egy tucat aranyos ruháju huszárt 
hozott a hóna alatt. 
Kleba János már az igazak álmát aludta a fűben. 
A katonakabátos fiúcska pedig vékony karjával kinyúlt a 
kerítésen és beszedegette a fűzfakosárból a faembereket, fa-
lovacskákat és a kis kocsikat. 
Ahány darabot elvett, ugyanannyi aranyruhás huszárt tett a 
helyébe a tót kosarába. 
Kleba János aztán fölkelt, a fejére tette a kosarat és elindult 
útjára. 
Délutánra hajolt az idő, amikor porosan belépkedett Bécs 
városába. 
A legelső ember, akivel Bécsben találkozott, egy tisztforma 
úr volt. Észrevette kosarában az aranyos huszárokat. 
– Megállj! – kiáltotta a tiszt. – Hol vetted ezeket az aranyos 
huszárokat? 
Kleba János megállott. 
– Én magam se tudom. Valaki bizonyosan kicserélte, míg 
aludtam a schönbrunni kert alatt. 
Erre még jobban fölágaskodott a tisztformájú ember. 
– Ott a királyfi lakik! – kiáltotta. 
– Lehet, hogy éppen magával a királyfival cseréltem! – fe-
lelt egykedvüen Kleba János. 
A tiszt sípot vett elő, belefújt, mire katonák rohantak elő és 
hamarosan megkötözték Kleba Jánost. 
– A börtönbe vele! – parancsolta a tiszt. 
Kleba János egy szót sem szólt. Hagyta magát csendesen. 
– Majd kiderül az igazság – dörmögte. 
Két-három nap is elmúlott, amíg Kleba Jánosi a börtönből 
kieresztették. 
Egy őszhajú, rendjeles úr elé vezették. 
– Kleba János, ártatlannak találtattál. Most az egyszer meg-

bocsátunk, hogy a kert mellé lefeküdtél. Jö-
vőre ne próbáld. 
– Nem próbálom! 
– Miután a kis királyfi már úgyis elcserélte 
a huszárjait a te rongyos fababáiddal, meg-
tarthatod az aranyos, drága játékszereket 
magadnak. 
– Könyörgöm – felelt Kleba János. – Sok 
nekem a tizenkét huszár. Nem tudnám én el-

adni, meg aztán minden városban előbb börtönbe 
zárnának a drága, finom portékáért, amíg ártatlan-
ságom kiderülne. Elég nekem egy huszár. 

– Legyen kívánságod szerint – feleli az őszhajú 
úr. 

– Azt a huszárt pedig Besztercze János-
nak hívják, messze Olaszországban szol-
szolgál szegény özvegy édes anyja nagy 

szomorúságára. 
Az őszhajú úr elgondolkozott. 

– Ravasz ember vagy, Kle-
ba János! – felelt nevet-

ve. – De már meg-
igértem! Menj békén 
utadra. Megkapod azt 
az eleven huszárt. 
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Február 25-e a kommunizmus 

áldozatainak emléknapja 
 

1947-ben ezen a napon tartozatták le Kovács Bélát, a 
Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet 
hatóságok. A politikus meghurcolása az első állomása 
volt annak az eltervezett folyamatnak, amely során a 

kommunista párt az ellenszegülők kiiktatásával a  
totális egypárti diktatúra kiépítése felé haladt. 

A kommunista diktatúrák halálos áldozatainak száma 
Kelet-Közép-Európában eléri az 1 millió főt. Ennyien 
vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatábor-

ban, vagy kegyetlen kivégzés által. 

   Wittner Mária: BÖRTÖNÉVEK (részlet )  
 

November 9-én, mikor senkit sem 
találtam a Corvin közben, elhatároztam, 

hogy disszidálok. Egy csoporttal Székesfehérvár felé 
indultam, de ott elkaptak bennünket, és bevittek a rendőr-
ségre. Onnan pedig egyenesen Budapestre a Jászai Mari 
térre, az Országos Rendőr-főkapitányságra vezetett az út. 
Furcsa módon egypár óra múlva már vittek is kihallgatásra. 
[...] Az igazság az, hogy én az életben nem gondoltam vol-
na, hogy onnan kijutok. Két férfi hallgatott ki. Az egyik 
szemben ült velem, a másik pedig járkált. Azt kérdezték, 
mit csináltam október 23-ától. Akkor én elmondtam, hogy 
merre jártam. Legnagyobb megdöbbenésemre egyszer csak 
telefonáltak valahova, hogy hozzák oda a holmimat, a cipő-
fűzőt, egyebeket. Megkérdeztem tőlük, hogy elengednek-e. 
Az egyik azt felelte, hogy igen, mert az első rész - amiben 
én is részt vettem - forradalom volt, és csak a második rész 
- november 4-e után - vált csak ellenforradalommá, amikor 
bejöttek az oroszok. Ezért engednek ki. De végül úgy dön-
töttem, mégis disszidálok. Mödlingig jutottam. Körülbelül 
egy hónapig voltam kint, amikor visszajöttem, mert úgy 
voltam vele, hogyha forradalom volt az első része, akkor 
nekem semmi problémám nem lehet, meg leültethetik fél 
Budapestet. 
Hazajöttem, mert a gyerekem is itt volt. Munkahelyem nem 
volt, de végül egy ismerősöm bevitt a Képzőművészeti Fő-
iskolára modellnek. Aztán, amikor v2016. Húsvétége volt 
a sulinak, átmentem betanított munkásnak egy üzembe, 
ahol hőpalackokat gyártottak. Nem is tudom, hogy itt kap-
tam-e fizetést, mert alig dolgoztam valamennyit, amikor le-
tartóztattak. Talán két hetet, nem többet. 1957. július 16-
án, a második nagy begyűjtésnél vittek be. Ezen a napon 
délutános voltam. Éjjel hárman vagy négyen jöttek értem, 
volt letartóztatási parancs, házkutatás. Megtalálták az oszt-
rák igazolványomat, ezt később fel is akarták ellenem 
használni, hogy kémkedtem. A Gyűjtőbe vittek. Akkor éj-
szaka még nagyon sokakat hoztak be. Két hét után vittek a 
Gyűjtőből a Tolnaiba. [...] 
A kihallgatások a Tolnaiban folytak, lent a pincében ültem 
három hónapig. A mellettünk levő zárkában volt a Darvas 
Iván, vele beszélgettünk elég sokat. A zárka kicsi, benne 
egy priccs, és fönt a francban egy rácsos ablak. Napközben 
nem lehetett a priccsre lefeküdni. A pokrócokat összehajtva 
kellett tartani, a csupasz priccsen aludtunk, és egész éjsza-
ka égett a villany. [...] 
Lévait (a nyomozót) egyébként minden érdekelte, amit '56-
ban csináltunk, hol voltunk, merre jártunk, még az is, amit 
nem csináltunk. Jövés-menés, kihallgatásra fel, kihallgatás-
ról le, tanúkihallgatások, jött egy tanú, azután egy másik, 
tagadott az ember, amíg csak lehetett. Akkor jöttek a 
szembesítések. Amikor aztán hárman-négyen az ember ké-
pébe mondták, akkor az ember nehéz helyzetbe került. 
Egyszer a nyomozóm elém rakta a Fehér könyv harmadik 
kötetét, és felcsapta a 77. oldalon. Ez a csoportkép önma-
gában is bizonyíték volt. Soha nem felejtem el, amikor el-
kezdték, azt mondták, hogy hatodrendű vádlott leszek, mire 
a nyomozás véget ért, elsőrendű lettem, nem tudom, minek 
folytán. Államrend elleni összeesküvés, törvényes állam-
rend megdöntésére irányuló szervezkedés, többrendbeli 
meg nem állapítható gyilkosság, többrendbeli meg nem ál-

lapítható gyilkossági kísérlet, rablás, háromszori tiltott ha-
tárátlépés... 
Amikor lezárták a nyomozati anyagot, akkor felvittek akta-
áttanulmányozásra. Itt voltak a tanúk jegyzőkönyvei is. 
Ekkor tudtam meg a legelső tanúkihallgatási jegyzőkönyv-
ből, amit 1957. május végén vettek fel, amikor én még sza-
badlábon voltam, hogy engem feldobtak: Kerekes Ferenc 
meg az Árgyilusné. Ők is nemzetőrök voltak, ők is ott vol-
tak a forradalomban. Csak ők csináltak egy 180 fokos for-
dulatot, aztán feldobtak egy-két embert vagy többet, ki tud-

ja. És ezért ők szabadon maradtak. Ez az ember a tárgyalá-
somra már civilből rendőrőrmesteri rangot ért el, ahhoz pe-
dig dolgozni kellett! 
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernél, ahogy 
nálam is, megpróbálkoztak a beszervezéssel. Aztán kérdés, 
hogy ki vállalta, ki nem. [...] 
A vádiratban többek között az államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedéssel, többrendbeli meg nem állapítha-
tó gyilkossággal vádoltak. Persze alá nem támasztották, 
meg nem nevezték az áldozatokat. Öltünk oroszokat, akár-
kiket. Kiosztották a halottakat. Mindegy, hogy minket osz-
tottak rájuk, vagy őket miránk. A vádiratban egymásra ta-
láltunk. [...] Aztán rablás és tiltott határátlépés. És az a fur-
csa, hogy én egyszer mentem ki Ausztriába, és mégis há-
romszori disszidálás áll a vádiratban. Egyszerűen hatvá-
nyozták a dolgokat. Már akkor sem értettem, most sem. 
Semmi nem volt logikus. Voltak olyanok, akiknél megvár-
ták, míg betölti a 18. évét, hogy kivégezhessék, mint pél-
dául a Mansfeld Péternél. [1959. március 21-én, néhány 
nappal 18. születésnapja után végezték ki Mansfeld Pétert, 
aki a forradalom idején még 16. évét sem töltötte be. A 
BHÖ szerint fiatalkorúra nem lehetett halálbüntetést ki-
szabni.] Ugyanakkor nálam meg éppen ellenkezőleg. Azt 
hozták fel másodfokon, a 20. évemet még nem töltöttem 
be, amikor elkövettem a bűncselekményemet. Hát lehet ezt 
érteni? Én végig azt hittem, hogy azért vették le rólam a 
kötelet, mert bár bizonyítottnak tekintették a vádat, de léte-
zik egy paragrafus, amelyik mentesít a halálbüntetéstől, ha 
a cselekmények elkövetésekor még nem töltöttem be a 20. 
évemet. Ez logikusnak tűnt. De amikor meghallottam a 
Mansfeld Péter esetét meg a többiekét is, akkor már nem is 
volt olyan logikus az egész. Nincs is benne semmiféle lo-
gika! 
A tárgyalás 1958. május végén kezdődhetett, és valamivel 
több mint egy hónapig tartott. Ez annyit jelentett, hogy 
mindennap reggel fölvittek, ebédszünet, és ebéd után foly-
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(Az 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 364. 

számú interjú, készült 1991-1992-ben.) 

 

tatták. Júliusban volt az ítélethirdetés. Teljesen zárt tárgya-
lás volt, a vádlottakat egyenként szólították. [...] A védőta-
núknak nem volt jelentőségük, a vád tanúinak annál in-
kább. Mikor elmeszakértőire küldtek bennünket, tudtam, 
hogy halálra ítélnek. Nem volt különösebb vizsgálat ez az 
elmeszakértői. Kérdezgettek, válaszoltunk, megállapítot-
ták, hogy értelmesek vagyunk arra, hogy fölakasszanak 
bennünket. Kész. 
Kilencen ültünk a vádlottak padján. A perben én voltam az 
elsőrendű vádlott, Havrila Béláné, Kati a másodrendű, Tóth 
Jóska és a Kóté Sörös Jóska voltak a harmad- és a negyed-
rendű vádlottak. A négy elsőt ítélték halálra. A kis Varga 
Jancsi épphogy betöltötte a 18-at, őt 13 évre ítélték, a Ne-
umann Tivadar, aki sofőri szerepeket látott el, életfogytot 
kapott. Másodfokon megváltoztatták az ítéletét 15 évre. 
Bertalan Pál nem tudom, mennyit kapott. Két fiút hozzánk 
csaptak a Práter utcából, nem is tudom a nevüket. 
Az ügyész egy agilis, véresszájú fiatalember volt. Kegyet-
len vádbeszédet tartott. Egyikünknél sem volt semmiféle 
mentő körülmény, semmiféle, ki is hangsúlyozta, hogy 
semmiféle mentő körülménye nincs ezeknek a vádlottak-
nak. Én itt hallottam először elhangzani ránk vonatkozólag 
és rám vonatkozóan is a megrögzött ellenforradalmár jel-
zőt. Mindannyian megrögzött ellenforradalmárok voltunk. 
Védekezni nem lehetett. Az ügyvédeket kirendelték, dup-
lanullások voltak. A bíró pedig Tutsek volt! Sajnos tudtuk, 

ki elé kerülünk, hiszen a Tutseknak borzasztó híre volt a 
Markóban. Érdekes, hogy mindenki milyen várakozással 
nézett az elé, hogy vajon ki fogja tárgyalni az ügyét, gon-
dolom, kicsit szorongással is! Amikor levittek bennünket 
vádirat-tanulmányozásra, és ott volt, hogy ki lesz a tanács-
elnök, illetve a bíró, a népbíró, akkor tulajdonképpen tud-
tuk, hogy a sorsunk meg van pecsételve. Legalábbis nekem 
mint elsőrendű vádlottnak! [...]Az egész tárgyalás úgy folyt 
le, hogy nem vették figyelembe a mentő körülményeket, a 
mentő tanúkat nem hallgatták meg. Hiába tiltakozott akár-
mi ellen az ember, hiába mondta azt, hogy ez nem így volt, 
el volt könyvelve, hogy az márpedig úgy volt, mert annak 
úgy kellett lennie. [...] 
Négy halálos ítéletet mondtak ki, aztán ebből másodfokon 
maradt három. Kóté Sörös Józsefé, Tóth Józsefé és Katié. 
A másodfokú tárgyalás 1959. február 23-án és 24-én volt. 
A Katinak meg nekem egy ügyvédünk volt - Péterfi -, azt 
hiszem, négy vagy öt ügyvéd volt összesen. Két-két főre 
esett egy ügyvéd. Még annyi fáradságot sem vettek, hogy 
egy embernek egy ügyvéd jusson. Az ügyvédek kegyelmet 
kértek, beadták és átalakult a bíróság kegyelmi tanáccsá, 
ahol az én halálos ítéletemet megváltoztatták, a többiekét 

nem. A két tárgyalás között elég hosszú idő telt el. Mint 
halálraítélteket, átvittek a Gyűjtőbe. Először a Gyűjtő kór-
házába kerültünk, ahol egy hónapig tartottak bennünket. 
[...] 
Aztán átvittek bennünket a Kisfogházba. Négyen voltunk a 
zárkában. Márton Erzsi, Kati, én meg a Bakosné. Négy ha-
lálraítélt. [...] Azok már nem gondolatok, képzelgések vol-
tak, hanem ott volt a maga kézzelfogható valóságában. 
Mert naponta vitték az embereket akasztani, volt olyan nap, 
hogy hét embert akasztottak. Egyes napokon „csak” hár-
mat, de volt olyan is, hogy ötöt. Ez attól függött, hogy hány 
csoportból hány embert ítéltek halálra. 
Katit 1959. február 26-án végezték ki. Nem tudom, hogy 
másokat hogy vittek ki. Kinyílt az ajtó és hívták. Összebo-
rultunk, aztán bejött két fegyőr, megfogták, kézen fogták és 
kivitték. Csak néztem utánuk, míg be nem csapódott az aj-
tó. Pici kis nő volt a Kati, egyenesen, feltartott fejjel ment. 
[...] 
Mikor bekerültem Kalocsára, még voltak osztályidegen 
zárkák. A kis idős rabokat külön tartották, kétéves ítéletest 
véletlenül se zártak össze egy tízévessel. Öt éven felül már 
nagy idősnek számított az ember. Azok számára is külön 
zárka volt, akik nem dolgozhattak. Ebbe kerültem én is egy 
ideig. Csak pár hónap után mehettem dolgozni a varrodába, 
és attól kezdve két műszakban csak varrtam, varrtam, varr-
tam... Végül is jobban teltek így a napok, mintha nem csi-
nálnék semmit. Eleinte fárasztó volt, amíg bele nem szo-
kott az ember ebbe az egész dologba. Kalocsán négysze-
mélyes zárkák voltak. Egy héten egyszer fürödhettünk, de 
csak lavórban. Kannákban adták be a vizet. [...] Rettenete-
sen sokat szenvedtünk a poloskáktól. [...] Az egyetlen jó 
dolog a könyv volt, Kalocsán jó könyvtár volt. Az olvasás 
nagyon sok mindent lekötött az emberben. Később, a vége 
felé kaptam irodai munkát is, nemcsak varrtam - rajzoltam, 
dossziékat rendeztem és feliratoztam őket. [...] 
1970-ben azt mondja nekem a varrodából Szvétekné, aki 
munkamódszer-átadó volt ott, hogy „tudja, Wittner, én so-
ha nem mondtam maguknak semmit, soha nem biztattam 
magukat, de most higgye el, haza fognak menni”. Ez egy 
olyan hirtelen lökést adott, hogy hinni kezdtem benne, mert 
tényleg, a Szvétekné soha nem mondta. Vártuk az amnesz-
tiát, vitán felül, mindig vártuk az amnesztiát. Végül is nem 
amnesztia formájában jött, de valóban még aznap, körülbe-
lül egy óra múlva hívtak bennünket a műszakiba, hármun-
kat, engem, Hrozova Erzsit és az L. Kiss Margitot, és ott 
közölték velünk, hogy hozzuk ki a kabátunkat, menjünk le 
a parancsnokhoz. [...] A parancsnokiban közölték, hogy 
egyéni kegyelemmel szabadulunk, öt év felfüggesztéssel, 
de ha valamelyikünk visszakerül öt éven belül, akkor meg-
kapjuk az új ítéletet, meg amit még otthagytunk. 
Igen, kiengedtek bennünket, de nem amnesztiával. Nem le-
hetett 1970-ben '56-osoknak amnesztiát adni, mert min-
denki úgy tudta, '56-osok már nincsenek benn. 1969 őszén  
megjelent egy Kádár-interjú, amit egy amerikai újságíró 
készített. Az volt az egyik kérdése, hogy vannak-e még 
Magyarországon politikai foglyok. Kádár azt hazudta, hogy 
nincsenek, mert '63-ban mindenkit kiengedtek. Akik még 
bent vannak, azok azóta kerültek vissza. Élő cáfolatként, 
bizonyítékként ott voltunk mi hárman! 
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Tóth Marianna 

FFFFilmajánlóilmajánlóilmajánlóilmajánló    
 

PASSIÓ, magyar, arámi, latin, héber nyelvű, amerikai 
DVD, 122 perc, 18 éven felülieknek! 
Mel Gibson filmdrámája, neves színművészekkel, mint Jim 
Caviezel, Maria Morgenstern, Monika Belucci és sokán 
mások. Felrázó művészi alkotás. Túl véres – hallom a 
tiltakozók érvét, akik még nem nézték meg. Valóban: 
túlságosan véres… Most az Irgalmasság évében, aki mégis 
erőt vesz az előítéletén és végignézi a Passiót, az biztos, 
hogy mélyebben át tudja majd élni azt, hogy Jézus szeretete 
milyen mélységesen komoly és valóban hűséges 
mindhalálig. Először Horváth Zoltán soroksári plébános 
szervezésében az Urániában láthattam, majd itt Harasztin a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában mindkét egyház-
község részvételével Dóbiás Zalán káplán atya 
közreműködésével, később otthon a tv-képernyőn talál-
koztam Jézus szenvedéstörténetével… Ahogy többször lá-
tom, egyre inkább hat rám, főként a hitem megerősödésére. 
Amíg nem ismertem ezt az alkotást, bizony nem sokra 
tartottam Mel Gibsont; ő volt a jóképű, ügyeletes akcióhős 
– szerintem. Úgy érzem – persze tévedhetek –, hogy e 
kiváló színész egész sikeres, világhírű pályafutása ezért a 
Passióért történt. Ez a film akkora tanúságtétel Isten 
szeretetéről, amit nehéz felülmúlni. A barokk festő, 
Caravaggio színeit hozza, a fény-árnyék drámai ellentéteit 
és döbbenetes hangeffektekkel fokozza a hatást a rendező. 
Kiszárad a száj, összeszorul a torok és ömlik a könny. 

Mégis újra-újra meg kell nézni, mert sajnos hitünk 
automatikussá válik. Megszokottá és természetessé az Atya 
szeretete. Pedig felfoghatatlan az az áldozat, amely értünk 
adatott, Jézus nagy árat fizetett. Ez a nagyszabású mozi 
számomra leginkább az Atya szenvedélyes szeretetéről 
beszél, egy szenvedélyes művész eszközeivel, aki nagyon 
személyes hittel és mégis abszolút biblikus hűséggel 
dolgozik. Nem mellesleg Emmerich Katalin – az egyház 
által hitelesített – látomása az alapja a dramaturgnak. A 
legszebb részlet – számomra – a keresztút negyedik 
állomásának megjelenítése: Krisztus anyjával találkozik. A 
Szűzanya szívét tőr járja át a fájdalom súlya miatt, amikor 
Jézus először esik el a kereszttel, és látja szenvedni Fiát. És 
mégis ez a zuhanás az Édesanyát visszarepíti az időben: 
amikor a kis Jézus botlott meg, az anyai kar Őt akkor 
megoltalmazta. Maria Morgenstern Máriája erős anya, 
egész lénye, pillantása segíti tovább a keresztúton a Fiút – a 
Kereszt, a megváltásunk felé. A Fiú pedig vonakodás nélkül 
megy, hogy megváltsa a bűnösöket, a Vigasztaló 
Szentlélekkel együtt. Ő a földre született, együtt élt a 
bűnösökkel, barátjuk lett, meghalt értük, mindannyiunkért, 
mert mind bűnösök vagyunk. „Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki Benne hisz el ne 
vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) Milyen irgalmas 
Isten szeretete. 

 

Kikölcsönözhető a Dunaharaszti Városi Könyvtárból 
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Róna J. László:  

EGY GYÜRÖKI HÚSVÉT EMLÉKE  
 

Leszállt a vonatról, és elindult a poros dűlőúton a patak 
mellett. 
A csobogó kis ér ugyanúgy szaladt a medrében, ahogyan 
régen. Kerülgette a kiálló, megsárgult köveket. Elérte az 
öreg fahidat, megállt a közepén, és a vizet bámulta. 
Hirtelen Jancsi jutott az eszébe. 
  – Nézd – mutatott feléje barátja egy faágat –, pióca… 
Tíz évesek lehettek akkoriban. Elválaszthatatlanok voltak, 
mindenhová együtt mentek. Aztán a gyerekkori barátság 
félbeszakadt, a sors terelőlapátjai más-más irányba mozdí-
tották őket. Végül elkövetkezett a tragédia. 
Ötvenhatban egy eltévedt golyó végzett az örökmozgó, vir-
gonc fiúval. A vasútállomást katonaság védte, ő pedig szo-
kása szerint a vagonok között bóklászott. Rossz helyen 
volt, rossz időben.  
A történteket csak jóval később tudta meg, és ha eszébe ju-
tott, mardosta a lelkiismeret, hogy nem lehetett ott a teme-
tésen. 
– Ez Borcsa néniék háza – nézte a megfakult portát. 
Barna, loncsos keverékkutya szaglászott kifelé a dülöngélő 
kerítés lécei között. Néha vakkantott egyet, és hátra-
hátranézelődött. 
Fehér hajú, görnyedt hátú öregasszony jelent meg a torná-
con, lassan, botorkálva elindult kifelé. Minden lépésénél 
mintha a földön keresett volna valamit, de nem a kutakodás 
miatt volt ez, hanem az idősödés húrja feszítette kétrét a 
sokat látott hátat, akár az íjat az ideg. 
Csak a kék szemek néztek mereven előre, egyenesen ő rá. 
  – Sanyika te vagy? Ó, Istenem! – mondta rekedtes han-
gon, miközben reszkető kézzel tárta fel a kiskaput. – Édes 
Teremtőm, az idejét sem tudom, mikor láttalak utoljára. 
Átölelte a férfit, és úgy szorította, mintha soha nem akarná 
elengedni, miközben a kezében lévő rövid bot vége apró 
mozdulatokat rajzolt a levegőbe. 
  – No, gyere már, gyere beljebb! – tett egy invitáló mozdu-
latot. – Nem is hiszed, milyen jó érzés a magamfajta öreg-
asszonynak, ha néhanap ismerőst lát. Igaz, ma húsvét 
hetfűje van, biztosan jönnek a locsolkodók. A tojást már 
tennap megfestettem. 
Elindultak befelé, a korcs sűrű farkcsóválással araszolt a 
nyomukban. 
Alig ültek le a konyhában, a férfi felállt. 
  – Boris néni, áldott húsvéti ünnepet kívánok – mond-
ta, kezében kölnisüveggel. – Szabad-e locsolni? 
A mamának könnyek szöktek a szemébe. 
  – Hát persze hogy szabad, Sanyika… – és az ujjával 
letörölte a bővében érkező áldás egyik lefelé igyekvő 
cseppjét a homlokáról. – Tessék. 
Az asztalon lévő fonott gyékénykasból piros tojást vett 
elő. 
  – Mondd, éhes vagy-e? Van ám jóféle sódar, a tormát 
magam csináltam. Édesen, ahogyan Jancsika szerette – 
csuklott el a hangja, és egy hessegető mozdulatot tett. 
  – Minek ment az állomás felé akkor, minek? – kese-
regte, miközben a fekete kendő a vállán meg-
megrázkódott. A sötét színű gyapjún szinte világítottak 
a rátapadt fehér hajszálak. – Tizenhat éves volt… Most 

ilyen szép szál ember lenne, mint te vagy. Megtörölte a 
szemét. 
Virágmintás, lapos tálat vett elő a rozoga konyhaszekrény-
ből, és sonkát, tojást helyezett rá. Aztán a nagy, kerek pa-
rasztkenyérből vágott egy karéjjal. 
  – És, hogyhogy erre jársz? Annyira örülök neked, több-
ször is benézhetnél… „Földember” vagy-e még? – nézte 
elégedett mosollyal, mint fogy a trakta. 
  – Igen, geológus. Megyek vissza Pestre, Boriska néni, erre 
jött a vonat, gondoltam benézek… 
Lopva figyelte az öregasszonyt, nézte a megtört alakját. 
Előtte volt a feketehajú, szálfaegyenes szépasszony, amint 
kézen fogva megy a faluban Jancsikával, és még az útszéli 
oszlop is őket bámulja. Aztán a semmiből előugrik egy se-
reg fiú, vödreikből vizet öntenek a csinos nőre, aki pöröl 
velük, de nevet mindenki, hiszen húsvét van. Jancsika is 
csupa lucsok lesz, de csak kacag, kacag… 
  – Kérsz-e még, szentem? 
A férfi megrázta a fejét. 
  – Rövidesen megy a vonat, tetszik tudni, a másik meg 
csak este… 
  – Tudom, tudom, azért kinézhetnél a temetőbe. Sanyika 
ott nyugszik a fekete márványsírtól balra, a második sor-
ban… 
Ismét elpityeredett. 
Átölelte a görnyedt testet. 
  – Majd legközelebb, Borcsa néni, talán több időm lesz. 
Mégegyszer áldott húsvétot kívánok! 
Elindult kifelé, a mama csoszogó léptekkel követte. 
  – Aztán gyere mielőbb, kedvesem. Jó utat, Isten áldjon! 
A loncsos búcsúzóul kaffantott néhányat, és az öreg ház 
egyre kisebbé vált a tornácon integető alakkal együtt, ami-
kor időnként hátranézett. 
Elért a patakhoz. Megállt és tétován belebámult a hídról a 
sekély vízbe. Magát látta, meg a barátját, amint a bokáig 
érő csermelyben lépegetnek feltűrt nadrágjukban, akár a 
gólyák. 
„Fekete márványsírtól balra…” – ismétlődött meg benne a 
mondatfoszlány. 
Váratlan mozdulattal megfordult, aztán lassú léptekkel el-
indult a temető felé. 
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Az elmúlt hónapokban lehetőségem nyílt figyelni a gyerekek számítógéppel való kapcsolatát, internetes szokásait és 
a számítógép rájuk tett hatásait. Ez a megfigyelés ösztönzött arra, hogy megosszam és továbbgondoljam e tapaszta-
latot.  

 

Vitathatatlan tény, hogy olyan világban élünk, mely technikailag szinte nap mint nap újat hoz. Egyfelől mi alakítjuk 
így, másfelől a korszerűbbnél korszerűbb technikai csodák formálják személyiségünket: változtatják viszonyunkat magá-
hoz az eszközhöz, egymáshoz és mindenekelőtt önmagunkhoz is. Lassan életterünkké válik az internet, számtalan előnyé-
vel és hátrányával együtt – ezeket mindenki tapasztalhatja, elég, ha napi rutinunkra gondolunk.  
 

Az internet hatalma 
 

Jelentőségét a szakemberek abban a kulturális és gazdasági fejlődésben mérik, melyet lehetővé tett. Végső soron 
mindennapi életünk részévé vált. Az internet sokak számára nem csupán a munkavégzés eszköze és feltétele, mára a 
kapcsolattartás és a gyors információszerzés is megkerülhetetlen e nélkül. Az interneten intézzük ügyeinket, vásáro-
lunk, de sokan a művelődés és a szórakozás legkedveltebb formájaként tekintenek rá. Vagyis nem pusztán az életünk 
részévé vált, hanem alapjában megváltoztatta az ember helyét a világban. Aki birtokában van, lehetőségek tárházát 
nyithatja meg önmaga és mások számára, aki nem rendelkezik vele, az elszigetelődik, lemarad. 

Mindemellett megváltoztatta egymás közti kommunikációnkat is. Már nem kell utaznunk, szó szerinti lépéseket 
tennünk vagy a szemébe néznünk a másiknak ahhoz, hogy szót váltsunk vele. Bármely pillanatban a világ bármely 
pontjára juthatunk – virtuálisan –, olyan helyekre is, ahová esetleg nem tenné lehetővé a pénztárcánk. A számítógép 
olyan igényeit elégíti ki az embernek, mely által függetlenítheti magát tértől és időtől, szabadnak, hatékonynak és 
messzemenően gyorsnak érezheti magát. Emellett kielégül az újdonság iránti szüntelen kíváncsisága is. Az internet 
„forrása és kielégítője az emberi tudásvágynak”1. Ugyanakkor az ún. közösségi oldalakon keresztül könnyen és 
gyorsan létesíthet kapcsolatokat, s vívhat ki magának sikert, elismerő szavakat anélkül, hogy különösebb mélységet, 
odaadottságot be kellene fektetnie. Ugyanakkor bárki bármiféle következmények nélkül fogalmazhat meg kritikát, 
véleményt, vagy akár élhet vissza mások bizalmával az anonimitás burkába rejtőzve. Valóban olyan ember született 
a 21. századra, mely hatalmában van egy újfajta tudásnak, szabadságnak és identitásnak.  

Elképzeltem ezt a gigantikus óriást: hatalmas tudásraktározó aggyal, mely minden pillanatban tömérdek in-
formációt képes átadni és befogadni; színét és formáját állandóan változtatni képes testtel, azaz játéktérrel, mely ha-
tárát én szabhatom meg; és amely mögé elbújhatok, mint valami tünékeny, átlátszó, megnevezhetetlen és megfogha-
tatlan lény. Ha elég fogékony vagyok, akár százarcú és százkezű istenség is lehetek, ám ha akarnám, palackba is 
zárhatnám ezt a hibrid csodát. Már-már úgy érzem, én magam vagyok akadálya a térnyerésének. A testi adottságaim, 
testi szükségleteim egyenesen gátjaivá válnak annak, hogy „ő” kiteljesedhessen. Mintha megkettőződne a világ, 
amelyben élek: van egy önkiteljesítést, önrendelkezést lehetővé tevő, végtelen távlatokat nyitó, de ha akarom, gátlás-
talan és másokat uralni és kizsákmányolni képes virtuális, amellyel szemben ott áll a gondokkal, konfliktusokkal, 
kudarcokkal és felelősséggel terhelt, szűkre szabott örömöket ígérő és lehatárolt valóságos.  

A fentieket figyelembe véve felmerül a kérdés: hogyan is értékelendő etikailag ez a napjainkra a legtöbb ház-
tartásba beférkőző ’lehetőség’, mely képes megváltoztatni az ember önazonosságát, másokhoz való viszonyát, 
kommunikációját, tér-idő észlelését? S mi is történhet akkor, ha ezt a „lehetőséget” kontroll nélkül a gyerekek kezé-
be adjuk? 

A kérdésekre nem vagyok hivatott válaszolni. Inkább jöjjenek a fent említett tapasztalatok: 
 

Gyerekek a virtuális térben 
 

Miután előzetes ismereteket szereztek a gyerekek az internethasználatról, egy 26 fős ötödikes osztálynak lehető-
séget adtam, hogy szabadon éljen vele az óra néhány percében. A ’szabadon’ szón van a hangsúly, hiszen épp az 
volt a célom, hogy megismerjem, mit is tennének külső irányítás nélkül. Néhány szűrő eredendően be volt építve a 
rendszerbe, így nem gondoltam, hogy azt rögtön áttörnék. Az eredmény a következő: mindössze hárman használták 
a hálót információszerzésre, a többiek játszottak. A játék célja minden esetben a virtuális partner legyőzése ill. meg-
semmisítése volt, csupán a játéktér, s a szereplők külseje változott az egyszerű síkidomoktól, az emberhez hasonló, 
de bábszerű lényeken keresztül az emberhez már nagyon közelítő és harcot megjelenítő animációig. 

* 
Egy 2. osztályos kisfiú, akit lenyűgöznek a számítógépes játékok, a következőket mesélte nagy lelkesedéssel a 

társának egyik szünetben: „Olyan szerkezetet terveztem, aminek belsejébe karmokat helyeztem – markolószerű kar-
mokat –, ezek képesek lenyúzni az ember bőrét, aztán megsemmisíteni.” 

* 
Egy szintén 2. osztályos, csillogó szemű, jó kedélyű gyermek, akit arra szeretnék rávenni, hogy két nyelvi fela-

datot megoldjon kb. 8 perc alatt – hiszen máskor képes volt erre –, aznap reggel a feladatmegoldás közben arra pa-
naszkodik, hogy este sokáig játszott egy programmal, s ezért nem tud olyan jól koncentrálni. Ösztönösen ütögeti 
buksiját a kezével, mintha helyére akarná rázni benne, ami szétesett legbelül. Arról beszél, hogy mennyiféle játék-

                                                 
1 NÉMET GÁBOR: Internet-etika. Erkölcsteológiai Tanulmányok 16. sz. 99. o. 
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programot ismer, és azokon milyen eredményeket ért el – mindeközben folytonos mozgásban van keze-lába egyaránt. Az-
tán visszatekint a feladatára, megjegyzi, hogy amit ott lát, az értelmetlen – arra már nem emlékszik pontosan, hogy a sza-
vak azért nincsenek sorrendben, mert azokat neki kellene a megfelelő rendbe tennie. Néhány segítő kérdés után eszébe jut, 
hogy szerettével sokat beszélgetnek ezekről a játékokról, és a bennük elért eredményeiről. Ő valóban nagyon jó ezen a té-
ren. Visszaterelve a feladathoz néhány szófoszlány is rákerül a papírra – görcsösen, remegő kézzel –, mintha a betűket is 
pixelekből rakná össze. Ám a betűk nem akarnak szavakká, a szavak mondatokká összeállni…  

* 
Egy 7. osztályos diákok számára összeállított feladatsorba, mely a helyes internethasznála-

tot volt hivatott gyakoroltatni, valótlan címeket is becsempésztem. A gyerekek feladata az volt, 
hogy a feltett kérdésekre keressenek választ a hálón, azaz kutassanak az információk után. Az 
eredmény számukra volt talán a legmegdöbbentőbb, ugyanis a 20 diák közül csak ketten jöttek 
rá, hogy helytelen adatokkal is találkozhatnak netezés közben. Azaz az internetet a gyerekek 
többsége autentikus információforrásként fogadta el. 

 

Valóságos következmények 
 

Nem szándékom messzemenő következtetéseket levonni a fentiekből, hiszen ezek nem minden gyermekre jellemző 
tapasztalatok. És szeretném hinni, hogy a többség nem ezt az utat követi… Csupán utalni szeretnék a jelenségre, mely na-
gyobb méreteket is ölthet, ha nem szabunk határokat és kereteket a gyerekek számára a napi minőségi és mennyiségi in-
ternet- és online játék- vagy egyéb játékprogram-használatban. A probléma ugyanis nem a technikai fejlődésből, hanem a 
nem megfelelő alkalmazásból adódik.  

Napjainkra jellemző, hogy meghatározott feltételek mellett, az internet és általában a média erőteljes befolyásoló 
erővel rendelkezik.2 A virtuális világ megdöbbentő hatást gyakorol pl. az emberi pszichére – a felnőttek esetében is, nem-
csak a gyerekeknél. Mára a szenvedélybetegségek közé ’fejlődött’ az internetfüggőség is, bár behatárolása nehéz, hiszen 
mindenki számára elfogadott a számítógép-használat, s nem tudható pontosan, mikor hajlik függőségbe pl. a munkavég-
zés. Épp ezért konkrét terápiájáról sem beszélhetünk még, csak általánosságban. Azonban érdemes figyelni a statisztikai 
adatokra, melyek szerint „az európai fiatalok 1-9 %-a tekinthető internetfüggőnek (a felmérés eredményét árnyalja, hogy 
milyen tevékenységet folytatnak, pl. online zenehallgatás is internethasználatnak számít, ugyanakkor a más irányú tevé-
kenységet nem befolyásolja), felnőttek körében 1-2 % körüli ez az arány, ezen belül különösen is veszélyeztetettek a 
munkanélküli fiatalok.”3 

Amit szülőként, nevelőként érdemes szem előtt tartanunk, hogy megelőzzük a függőség kialakulását.  
Az óvodás, kisiskolás gyerekek esetében a virtuális és a valós világ közti határ még elmosódik, s a megkülönbözte-

tés nehezítettsége miatt személyiségfejlődésük lelassulhat, torzulhat a túlzott médiahasználat hatására. Ha az idő „jelentős 
részét tölti a gép közelében, ingerült, feszült vagy ellenkezőleg, levert lesz, ha nem netezhet, hosszú távon pedig agyi el-
változások is megfigyelhetők esetében”.4  

Elménk nem csupán élethelyzeteket rögzít, hanem az azokhoz fűződő érzeteket is.5 Vagyis a gyermek virtuális vi-
lágban átélt félelme, öröme valóságos félelemként vagy örömként raktározódik el agyában. S egy hasonló szituáció azt 
bármikor aktivizálhatja. Ha ebbe belegondolunk, már könnyebb elképzelni, mit is élhet át egy kisgyerek, amikor egy vir-
tuális háború után másnap az iskolaudvaron meg kell oldani egy társával kipattanó konfliktust. 

Természetesen nem kell mindjárt erre gondolni egy kisiskolásnál lévő okostelefon láttán, vagy ha néhányszor leül a 
gép elé. Előfordulhat azonban, hogy a valósággal való konfrontáció okán fordul a számítógépes játékokhoz. Mert a való 
világban kevés sikerélményt szerez, kevéssé kap szerető megértést, meghallgatást, stb. és a virtuálisban ilyen irányú igé-
nye egyszerűen és gyorsan kielégül. Aki azonban minduntalan elmenekül a jelen valóságtól, az emberségében torzó, sze-
mélyiségében gyermeteg maradhat később is. 

A virtuális világban nincsenek következmények. Lényegében bármit építhet és pusztíthat kedvére. Olyan oldalakat 
is megnézhet – hacsak le nem tiltják –, melyeket mások előtt nem feltétlenül vállalna be. Ha kontroll nélkül szörfözik, 
önmaga erkölcsi érzékén, felelősségtudatán múlik, milyen döntést hoz. Kérdem: egy 8-10 éves gyerek képes felelős dön-
tést hozni e tekintetben? 

Sokszor már csak azt vesszük észre, hogy felserdülvén a csemete, egyáltalán nem veszi a felnőtteket komolyan, 
mivel információforrásként már nem csupán a hozzátartozó, nevelő hat az ifjúságra, hanem a médiaeszközök, és rajtuk ke-
resztül sokan mások is. Lassacskán megkérdőjeleződik, megkérdőjeleződhet a szülő, nevelő autentikus szerepe, ami kon-
fliktusok forrásává válhat. Hisz már nem az lesz lényeges, hogy a család együtt ebédeljen, kiránduljon, tegyen bármit, ha-
nem hogy ott legyen a legfrissebb megjegyzése, szelfije a megfelelő oldalakon. Nem is az együtt töltött percek, hanem a 
legújabb „kütyük” száma és típusa, ill. az oldalára lájkolók száma számít.  

                                                 
2 A média szocializációs hatásai (lásd: Pszichológia pedagógusoknak, szerk. N. Kollár Katalin - Szabó Éva), 572. o. 
3 Bilke Hentsch., O. –  Wölfing, K. – Batra, A.: Praxisbuch Verhaltenssucht  (Stuttgart 2014, 101. o.) c. munkáját idézi Német 
Gábor említett tanulmánya (106. o.). 
4 Vö. Theodor de Widlt, B., Internetabhängigkeit, in: Batthyányi, D. – Pritz, A. (szerk.), Rausch ohne Drogen, Wien 2009, 
256kk. 
5 Marton Dévényi Éva: A mi anatómiánk c. előadása. Budapest 2015. június 24. 
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A veszélyes kategóriában említésre sem méltók már a levélszemetek tu-
catjai. Sőt már-már megszokott jelenség az is, hogy úgy kell keresni a tudo-
mányosan megalapozott ismeretet, mint tűt a szénakazalban, a rengeteg érték-
telen információ között. Inkább azok az anomáliák aggasztanak, amikor nem 
tudhatom biztosan, hogy ki áll a gép túloldalán. Valójában kivel is leveleznek 
vagy beszélgetnek a gyerekeink bedugott fülekkel vagy szobájuk magányá-
ban? Ki az, aki épp félrevezeti, érzéseit, vágyait felhasználja, idejét leköti, 
esetleg megfélemlíti őket?   

Olyan piacra, ahol információ, pénz, jogvédett és nem jogvédett termékek 
stb. cseréje zajlik, mintha úgy küldenénk a gyerekeket vásárlónak, mint egy-
kor a keresztesek háborújába – megfelelő fegyverzet és edzettség, felkészült-
ség nélkül… 

Ugyanakkor a másik oldal is jelentkezik: ezek hiánya mély szégyent és a 
kirekesztettség érzését váltja ki a gyerekekből. Míg a szegény külső szánalmat 
kelthet a többiek szemében, de olykor tapasztalható az odafordulás, a megszó-
lítottság. Az internetelérés és a számítástechnikai ismeretek hiánya, úgy tűnik, 
hosszú távra konzerválják a lemaradást. Aki nem tart lépést a technikai fejlő-
déssel, az egyszerűen lemarad a lehetőségekről és kimarad a megszólítottak 
csoportjából, a baráti körből. Ördögi kör… 

Tanulság 
 

Akár elfogadjuk, akár nem, a számítógépes világ a modern ember élettere 
lett. Az is tény, hogy amint egy hús-vér (biológiai-szellemi) lény találkozik 
egy technikai valósággal, konfliktus adódik (gondoljunk csak a gőzmasinákat 
szétverő emberekre egykor). Hogy miként jövünk ki ebből az összeütközésből, 
az elsősorban rajtunk, elveinken, szabályainkon és alkalmazkodóképességün-
kön múlik. Rajtunk, felnőtteken. Idézem a téma egyik szakértőjét Rafael 
Capurrót: „az ember tévelygő, csalódott, űzött, megosztott és állhatatlan 
(Arisztotelész) természetének az internet mint médium egyáltalán nem idegen, 
amennyiben a világháló az ember lakóhelyévé válik”.6 Valóban ezt akarjuk? 

 
 

 

                                                 
6 Vö. Capurro R., Das Internet und die Grenzen der Ethik, Idézi: Német Gábor: Internet-etika. Erkölcsteológiai Tanulmányok 
16. kt. 112. o. 

Patyi Beáta 
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Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász-hírek 
„Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak”(Mt 5,7) 

 
A képek a könyvtári Játékdélutánon készültek, amelyet 
2012 óta havonta, a második csütörtökön 16-tól 18 óráig 
tartunk a Dunaharaszti Városi Könyvtár, a Dunaharaszti 
Környezetbarátok Egyesülete és a Dunaharaszti Szent Er-
zsébet Karitász közös lebonyolításában. A foglalkozásokat 
azért szervezzük, mert megtapasztaltuk, a mai stresszes 
életben nagyon fontos, hogy segítsünk a gyermekeknek 
feldolgozni a nehézségeiket: hiszen minden élmény meg-
ismétlése a korábbitól való megszabadulást jelenti. A cse-
lekvés hatalom, a játék hatálytalanítja a szorongást, a fé-
lelmet. A játékban lehetőség van az idő lassítására. Kö-
szönjük a mindig hűségesen részt vevő önkénteseknek, 
Horváth Pálnénak, Kovács Ilonának és Patyi Beának a cso-
dálatos ötleteket, a kitartó jelenlétet és a szeretetet!  
A karitászban a folyamatosság legalább olyan meghatáro-
zó, minthogy új célokat találjunk. Ebbe beletartozik a kari-

tásztagok közös felelősségvállalása, hiszen a karitászmoz-
galom egy lelkiségi mozgalom is, nemcsak gyakorlati cél-
jaink vannak – a szeretetszolgálat –, hanem lelkiek is. 
Minden karitásztag nagyon fontos, személy szerint szeret-
nénk egymással is szeretettel törődni, valamint lelki fejlő-
désünkkel is, hiszen legfőbb segítőeszközünk a személyi-
ségünk. A lényeg, hogy mindig készek legyünk Isten ir-
galmát közvetíteni. Mindig alkalmazkodnunk kéne azok-
hoz, akikkel találkozunk az ő szintjükön, az ő attitűdjük-
höz, igényeikhez, egyszóval jelen lenni. Jézus a példaké-
pünk, és az Úr a legfőbb főnök! Isten szereti a világot és 
életben akarja tartani ezt a világot, elköteleződött irá-
nyunkban. A legfőbb elköteleződése az volt, hogy nekünk 
ajándékozta Fiát. Mi is elköteleződünk a karitász, Isten 
ügye mellett. 

 

Karitász-pénzügyek 2015-ben 
Bevételek: 
 

áthozat 2015-ről 153.920 
adomány Fajta Jánostól + mástól 284.840 
Szent Erzsébet napi gyűjtés mindkét egyházközségből 80.000 
jótékonysági rendezvények (ruhaosztás+jótékonysági vásárok) 74.660 
egyebek (Szent István Plébánia Szent Antal perselye +önkormányzati-+egyházmegyei pályáza-
tok+szegénytámogatási alap a Vodafon bérleti díjából a Szent István Plébánia támogatása: 750.000,-Ft) 

1.436.350 

összesen: 2.029.770 
 

Kiadások: 
 

Segélyezés helyben 929.065 
segítség katasztrófában 0 
fenntartási költség: 1.060 
egyebek: karitásztábor+Idősek Napja+ karácsonyi  
csomagok+készételkonzerv a hajléktalanoknak, rászorulóknak 

989.322 

összesen: 1.919.447 
maradvány: 110.323 
 
Karácsonyi csomagot 100 helyre tudtunk elvinni (tízgyer-
mekes családtól rokkant egyedülállóig). Köszönjük minden 
támogatónknak, segítőnknek 2015-ben a nagylelkűségét! 
Isten áldja meg mindannyiukat!  
Külön köszönjük a decemberi Játékdélutánon résztvevők-
nek, hogy az adventi vásárra ajándékra-valót készítettek, 
valamint külön megköszönjük Török Viktóriának a szépsé-
ges háromdimenziós képeslapjait: ismét kevésnek bizo-
nyult a vásári mennyiség, rengetegen érdeklődtek, már ra-
jongótábora van a „kis művésznőnek”! 
Dr. Beer Miklós püspök atya hirdette meg néhány éve a 
„Mentsünk meg egy családot” elnevezésű projektet. Ezt a 
példát kívánta követni a Dunaharaszti Szent István Főplé-

bánia Képviselőtestülete. A templomtoronyra szerelt 
Vodafon bérleti díj egy részéről, 750.000,-Ft összegről 
rendelkezett úgy, felkérve a Dunaharaszti Szent Erzsébet 
Karitászt, hogy – a 15 év során kialakult értesülései és 
gyakorlata szerint – próbáljon meg segíteni olyan családo-
kon vagy személyeken, akik egzisztenciálisan súlyosan ve-
szélyeztetettek. „Mindig szeret a barát, de testvérré a nyo-
morúságban válik.” (Példabeszédek 17,17) Mi, karitászta-
gok „szegénytámogatási alapnak” neveztük el ezt a támo-
gatási formát. Ez a segítségnyújtás nem váltotta ki a kará-
csonyi csomagot, amelyet mindig elviszünk támogatotta-
inknak. 

 

Beszámoló a „Mentsünk meg egy családot” projektről 
Karácsony előtt egy hónappal kapta meg ezt az örömteli fe-
ladatot karitászcsoportunk. Közös átgondolás (a rászorult-
ság kritériumait meghatározva) alapján kiválasztottuk saját 

körzetünkből a legnehezebben élőket vagy krízishelyzetben 
lévőket, majd személyesen felkerestük az általunk ismert 
nehéz sorsú családokat. Találkoztunk olyan helyzettel, 
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hogy: az áram kikapcsolása fenyegette a sokgyermekes 

családot, de ez nem történt meg, köszönhetően az egyház-

községi támogatásnak. – Vagy az ötgyermekes, egyedülálló 
édesanya el sem is tudta képzelni, hogy fog majd télen fű-
teni, mert gázkonvektora a szakember szerint olyan régi és 
veszélyes állapotú volt, hogy azt javasolta, ki kell iktatni. 

Most módja lett új konvektor vásárlására. Elképzelhetjük 
azt az örömöt, amely a kis család arcát beragyogta! – Ki-

lenc gyermek, beteg anya, de nehéz feladat az ellátásuk 

megoldása az édesapa számára! Nem könnyű ilyen hely-

zetben jól beosztani a jövedelmet, hogy mindenre jusson! 

Talán kicsit könnyebb és szebb karácsonyuk lett azáltal, 

hogy segítettünk a közüzemi számlák kifizetésében! – Egy 
elhagyott, műtét előtt álló édesanya és gyerekek, akik nem 
tudták, hogy beteg anyukájukat, vagy a rehabilitációs inté-
zetben gyengélkedő nagymamát látogassák-e, vagy próbál-
janak tüzelőt szerezni. És „jött az angyal”, hogy tűzifával 
segítségére legyen a nagy gondban a fiúknak! – A másik 

családnak vízdíj-elmaradása miatt már a bírósághoz került 

az ügye, de az egyházközség támogatásának köszönhetően 

kegyelmet kaptak. És az áldás nem ért véget a számukra, 

mert a rákbetegsége miatt huzamosabb ideje betegállo-

mányban lévő családfőt a jószívű vállalkozó könnyebb 

munkára osztotta be, így már nem kényszerült tovább be-

tegállományba. – Ahol hat gyermek van, nemigen telik már 
a családnak számítógépre, pedig a nagyfiú nagyon szor-
galmasan tanul és kiváló eredményeket ér el. Karácsonyra 
a Jóisten megajándékozta egy – használt, de felújított – 
számítógéppel! Ha láthatták volna azokat a ragyogó sze-
meket, hogy örültek mindannyian. – Az egyedül, jövedelem 

nélkül élő, műtét előtt álló, nehéz sorsú férfi e támogatás-

nak köszönhetően nem fagyott meg a télen, mert tudtunk tü-

zelőt vásárolni neki, és gondoskodtunk az élelmezéséről is. 
– Hasonlóan egy nagybeteg, nyugdíjas bácsinak is lesz tű-
zifája. – Egy hatgyermekes, nincstelen édesanya küszködé-

sére a Hétszínvirág óvodapedagógusai figyeltek fel: az ösz-

szefogás eredményeképpen a nélkülöző családnak lett cent-

rifugája, amelyet a karitász vásárolt neki, de a szülőtársak 

gáztűzhelyet, gázpalackot (egy karitásztag), bútorokat, ru-

haneműt adtak össze, egy anyuka pedig minden vasárnap 

főz a számukra és nagy kondérokban oda is szállítja nekik. 
– Más: egyik látogatás során kérdeztük az általunk „nehéz 
sorsúként jegyzett” édesanyát, hogy miben tudnánk a segít-
ségükre lenni. Örömmel hallottuk tőle, hogy anyagi helyze-
tük rendeződött, nem szorulnak már karitásztámogatásra. 
Ekkor a bennünket hallgató kisfiú elmondta, hogy van egy 
osztálytársa, akik hárman testvérek és nélkülözésben élnek. 
A gyermek örömmel vegyített kíváncsisággal várta édesap-
ja helyeslését, aki megengedte neki, hogy a fia kísérjen el 
bennünket az osztálytársa házához. Ott a nagymama el-
mondta, hogy tüzelőre lenne szükségük, mert kölcsönből 
egy kevés fát vásároltak, de az nem tart ki tavaszig, nagyon 
örülnének szénnek, ami még éjjel is melegítene. Tíz mázsa 
brikettet vitettünk nekik; reméljük, hogy már nem fázik a 
kis család!  
Lelkes közösségünk tisztában van azzal, hogy nem tudunk 
minden rászorulón segíteni. Azt is tudjuk, hogy segítsé-
günk egy csepp csak. Végleges megoldást nem tudunk 
nyújtani, de akkor, az a csepp pillanatnyilag könnyít a 
helyzetükön. És ki a rászoruló? Istennek hála, de többször 
előfordul, hogy nyilvántartásunkból törölhetünk neveket-
címeket, mert rendeződnek körülményeik. Biztosan vannak 
még támogatandó emberek, akikről nem hallottunk. Sokan 
félnek a nehézségeiket felfedni. Szeretettel kérjük a kedves 
haraszti lakosokat, ha tudnak támogatásra szorulóról, érte-
sítsenek bennünket, hogy lehetőségeink szerint segíthes-
sünk. Rászorultság a jézusi útmutatás szerint: éhezés, ru-
hátlanság, hajléktalanság, a beteg gyengesége, a fogvatar-
tott fogsága, az üldözött kiszolgáltatottsága, amint az utol-
só ítéletről szóló példabeszédben figyelmeztet mindnyá-
junkat az Úr arra, mit kell tennünk, kiket kell megsegíte-
nünk, hogy üdvözüljünk. (Mt 25,31-46)  A szolgálatunk a 
reményt adja vissza az embereknek. Ha egy ember azt éli 
meg, hogy nem feledkezett meg róla mindenki, az egyház 
az, amely az Isten gondoskodásába vetett hitet erősíti meg 
benne. 
Nem tudunk eléggé hálát adni a támogatottak nevében is, 
és a magunk nevében is, elsősorban Istennek. De áldás kí-
sérje a harasztiak nagyvonalúságát is, a Szent István Plébá-
nia adományozóit, a jó püspök ötletét azért, hogy jót tud-
tunk tenni, hogy emberek (sok gyermek) kerültek ki nagy 
szorongatottságból, reménytelen helyzetből. A segítség-
nyújtásnál, a jócselekedetnél szebb érzést nem tudunk el-
képzelni! Szerettük volna megosztani Önökkel is ezt a na-
gyon nagy dolgot, amit itt Dunaharasztin – mind a két egy-
házközség területén, nem tekintve a nélkülözők világnézet-
ét, bőrszínét, vallási hovatartozását, teljesítve Jézus szere-
tetparancsát – a jóakarat és összefogás által létrehozhat-
tunk. Dicsőség Istennek! 
A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász már évek óta be-
kapcsolódott abba a városi jelzőrendszerbe, amely szociális 
hálót képez a szegénység, nyomor, krízisállapotok, kilátás-
talan élethelyzetek feltalálása és megoldása terén. Tagjai 
ennek a családsegítő szolgálattól, gyermekvédelmi tanács-
adótól kezdődően az orvosokon keresztül, a Vöröskeresz-
ten át még sok más intézmény, karitászcsoportunk és ön-
kormányzati képviselők is. Ez az összefogás több helyzet-
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ben már megváltoztatta a megvál-
tozhatatlant. Mi önkéntes karitász-
tagok sokféle módon tudunk együtt-
működni a profikkal. De azt szeret-
nénk hangsúlyozni, hogy mi csak a 
szabadidőnkben, munka után tudunk 
ténylegesen segítséget nyújtani, hi-
szen elsősorban a munkahelyünkön 
kell helyt állnunk és teljesítenünk, 
illetve a családi kötelezettségeink is 
megelőzik az önkéntes munkát. Ezt 
tájékoztatásul írjuk, mert sokszor 
kapunk tippeket, gyakorlati segítsé-
get kevésbé. Erőnk, lelkiismeretünk, 
kompetenciánk szerint igyekszünk 
teljesíteni a jézusi főparancsot, 
ugyanakkor szeretettel várjuk a tettre 
kész, önkéntesnek álló, jövendő ka-
ritásztagok jelentkezését szolgálatra, 
hiszen az összefogásban van az erő! 
És: jót tenni, jó! Ugyanakkor jól tud-
juk, hogy „a hála talajigényes virág, 
csak nemes szívben tud gyökeret 
verni.” (Szent-Gály Kata) 
 

A nagyböjti tartósélelmiszer-

gyűjtés a Szent Imre Plébánián és 

a Szent István Plébánián: liszt: 125 
kg, cukor: 124 kg, tészta: 114 kg, 
olaj: 107 l, zsiradék: 2 kg, olaj: 107 
l, rizs: 52 kg, só: 1 kg, tej: 19 l, zöld-
ség (bab, lencse): 5 kg, konzerv 500 gr alatt :183 db, kon-
zerv 500 gr felett: 12 db, egyéb: 3,5 kg.  
Láng András plébános atyával közösen 33 helyre, diffe-

renciáltan (tízgyermekes családtól a rokkant egyedülál-

lóig) tudtunk vinni húsvéti csomagot mindkét egyház-

község területére. Isten áldja meg a jószívű adakozókat! 

Köszönjük a haraszti Filléres DH Kft. nagylelkű támo-

gatását is! 
 

IDŐSEK NAPJA május 8-án 

15 órától lesz a Szent István 

Plébániatemplomban. Az idő-
sek élettapasztalattal rendelkez-
nek, és ők adják át népünk, csa-
ládunk emlékezetét. Szükségünk 
van gazdag tapasztalatukra és 
tanúságtételükre, amivel elvise-
lik a fájdalmat, és ami közelíti 
őket Krisztushoz. Akkor műkö-
dik jól egy közösség, ha gon-
doskodik róluk. Tisztelettel vár-
juk az érdeklődőket, hogy ezt a 
májusi vasárnap délutánt együtt 
tölthessük! Aki nem tudna el-
jönni, – ezt kérjük, hogy hirdes-
sék – szívesen elmegyünk érte 
kocsival. Szíveskedjenek jelezni 
a sekrestyéseknél! 
 

A KARITÁSZTÁBOR 2016. 

június 20. (hétfőtől) – június 

24. (péntekig),  9-17 óráig tart. 
Húsvéttól lehet igényelni a kari-
tásztagoktól, hitoktatóktól je-
lentkezési lapot. Kérjük, mie-
lőbb tegyék meg, hogy kitöltve 
visszaadják, mert gyorsan be fog 
telni a létszám, ahogy minden 
évben így történik, és csak az 
tud részt venni a napközis tábor-

ban, akinek a jelentkezési lapja vissza is kerül a karitász-
hoz!  
Kérjük az édesapák, nagypapák, szülők, nagyszülők segít-
ségét a táborelőkészítő napra, amely 2016. június 18-án 

(szombaton) 15 órától lesz a Fő úti plébánián. Amilyen 
jól készítjük elő (medenceállítás, mosogatás, szék-, asztal-
hordás, homokozótisztítás, sátorállítás, fűnyírás…) a nap-
közis tábort, olyan jól érzik majd magukat az Önök gyer-
mekei, unokái. Ugyancsak kérjük a segítségüket a pén-

tek délutáni táborbontásra is! 

 

Elérhetőségeink:  
Facebook: Katolikus Karitász-Dunaharaszti Szent Erzsébet Csoport 
marianna3enator@gmail.com 

Szeretettel kívánunk áldott húsvéti ünnepeket! 

 Szent Erzsébet Karitász 

 
 

 
 
 

 

   

 

 

 

 

 A MÁRIA-RÁDIÓ időszakos budapesti frekvenciaváltozása 

Értesítjük mindazokat, akikhez esetleg még nem jutott el a hír – és nem interneten hallgatják a Mária 
Rádiót –, hogy az adás Dunaharasztin elég jó minőségben fogható a gyáli FM 98.9 frekvencián! 
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Marcelo Rossi: A KERESZTRE FESZÍTÉS 
 

Azok átvették Jézust. Ő pedig keresztjét hordozva  
kiment az úgynevezett Koponyahelyre, amelyet héberül 

Golgotának neveznek. Ott keresztre feszítették Őt, és vele 
másik kettőt kétfelől, Jézust pedig középen. Pilátus egy fel-
iratot is készíttetett és a keresztre helyeztette. Ez volt ráír-
va: „A Názáreti Jézus, a zsidók királya.” Ezt a feliratot te-
hát sokan olvasták a zsidók közül, mert közel volt a város-
hoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. Héberül, latinul 
és görögül volt írva. A zsidók főpapjai ezért arra kérték Pi-
látust: „Ne azt írd: A zsidók királya, hanem: Ez azt mond-
ta:  ’A zsidók királya vagyok’!” Pilátus azt felelte: „Amit 
írtam, azt megírtam!” A katonák pedig, miután megfeszí-
tették Jézust, fogták a ruháit, elosztották négyfelé, minden 
katonának egy részt, azután fogták a köntöst is. A köntös 
varratlan volt, felülről egy darabban szőve. Ezért az mond-
ták egymásnak: „Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sor-
sot, kié legyen!” Ez azért történt, hogy beteljesedjék az 
Írás, amely így szól: „Elosztották maguk között ruháimat, 
és köntösömre sorsot vetettek.” (Zsolt 22,19) A katonák te-
hát ezt tették. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjá-
nak nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. 
Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit 
szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” 
Azután azt mondta a tanítványnak: „Íme, a te anyád!” És 
attól az órától magához vette őt a tanítvány. 
Mindnyájan jól ismerjük ezt a Jézus haláláról szóló bibliai 
részletet. Látszólag a gyűlölet diadalmaskodott a szerete-
ten. Az ostorozás, a megaláztatás, az elhagyatás fájdalma. 
A nép, amely ünnepelte Krisztust, a főpapok befolyására 
elítélte. A nép, amely vezetőként kapta Jézust, megváltoz-
tatta a véleményét. Ítélt. Pilátus mosta kezeit. Nem akart 
bajba kerülni, de mégis bajba került. És Jézus a vállán vitte 
mindannyiunk bűneit. A kereszten Jézus szeretett tanítvá-
nyára, Jánosra bízta anyját. És azt kérte, hogy viseljenek 
gondot egymásra. Jézus az anyjára bízta az emberiséget. 
Azért, hogy Mária nyugalma szolgáljon példaként minden 
nő és minden férfi számára. 
   Miért is ítélték el Jézust? Mert nem volt hajlandó részt 
venni korának hatalmi játékaiban? Mert fenyegető veszélyt 
jelentett az uralkodó hatalom számára? Mert a szeretetről 
beszélt? Mert utópikusnak tűnt? Mert nem olyan király 
volt, mint a világi királyok? Mert elutasította az erőszakot, 
nem ragadott fegyvert és nem akart hadsereget magának? 
  Miért is ítélték el Jézust? Nem az isteni üdvözítő tervre 
célzok, hanem azoknak a véleményváltoztatására, akik 
ugyanazon a héten még tapsolva éljenezték diadalmas be-
vonulását Jeruzsálembe. Újra felteszem a kérdést: miért 
változtatták meg a véleményüket azok az emberek?  
Talán ennyire befolyásolhatók vagyunk? Szeretünk valakit, 
csodálunk valakit és aztán egy szóbeszéd képes lerombolni 
ezt a képet. 
  Milyen kártékony az irigység! Micsoda romboló ereje van 
a nyelvnek! Talán nagy többségünk esett már áldozatául a 
pletykának és bizonyosan szenved is ettől. Ha a saját bő-
rünkön is megtapasztaltuk ezt a fájdalmat, miért teszünk 
ilyet másokkal? 
   

Néri Szent Fülöp a híveinek kiszabott ötletes penitenciáiról 
híres pap volt. Egyszer egy asszony jött hozzá gyónni és 

elmondta, hogy a rágalmazás bűnébe 
esett. Azt is mondta, hogy miután 
meggyónt, újra el fogja követni ugya-
nezt a bűnt. Néri Szent Fülöp figyel-
mesen meghallgatta az asszony vallo-
mását, majd a következő penitenciát szabta 
ki rá: meg kell kopasztania egy tyúkot Róma utcáit járva, 
majd vissza kell térnie, hogy folytassák a penitenciát. Az 
asszony így is tett. Róma utcáit róva megkopasztotta a tyú-
kot és visszament a paphoz. Amikor megkérdezte mit kell 
még tenni, Szent Fülöp pontosan elmagyarázta: „Most 
menj vissza azokra az utcákra, amelyeket bejártál és egytől 
egyig szedd össze a tyúk tollait. De jól figyelj, nehogy egy 
is ott maradjon!” 
  Az asszony így tiltakozott: „De atyám, ez lehetetlen! 
Annyi szél fújt, hogy soha nem tudnám összeszedni min-
det.” 
  „Tudom, leányom. Remélem, hogy megértetted a leckét. 
A rágalmaid olyanok, mint ezek a tollak. A könyörtelenül 
kimondott szavak szétszóródnak és többé nem lehet őket 
összeszedni.” 
 

  Ilyen a pletyka. Az intrika rombol. Mielőtt kiejtünk egy 
szót, még urai vagyunk. Miután elhagyták a szánkat, a 
szolgái. 
  Szent szó. Kezdjük elmélkedésünket az Igénél. Az Igének 
hatalmában áll építeni. És arra kell használnunk, hogy épít-
sen. A szó, amikor rombol, kegyetlen módon teszi. Hány 
házasság ment tönkre egy odavetett mondat miatt, hány ba-
rátság ért véget a rossz szó miatt. Hány ember buzgólkodik 
azon, hogy romboljon és nem azon, hogy építsen. Boldog-
talanságot hoznak a mások életébe és a sajátjukba. 
  Szóbeszédek, pletykák, intrikák. És a halál nincs hiába. 
Jézus azért halt meg, hogy egyesítsen minket a szeretettel. 
A halál olyan, mint egy híd, amely az új életbe vezet át 
minket. Csak át kell rajta mennünk. A legnagyobb erőfeszí-
tés már megtétetett. A legsúlyosabb kereszt már elvállalta-
tott. Az Atya beváltotta ígéretét, az agapét. Nekünk csak 
annyi a feladatunk, hogy elfogadjuk az üdvözülést azáltal, 
hogy mindennapjainkban megéljük a szeretetet. 
  A keresztre feszítés az üdvtörténet legfontosabb esemé-
nye. Halál nélkül nem lett volna feltámadás. A halál Jézus 
Atyja iránt tanúsított engedelmességének a jele. Annak az 
engedelmességnek, amely nem ér véget a halállal, hiszen 
Isten erősebb a halálnál. 
  Szent Pál azt írja: a megfeszített Messiás a zsidóknak bot-
rány, a pogányoknak oktalanság. 
  Jézus halálával a zsidók karizmatikus, egyszersmind fel-
forgató és veszélyes vezetőként akarták feltüntetni Őt. A 
kereszt a legnagyobb megaláztatás volt. Előtte pedig a tö-
viskorona és az ostorozás. Mindez azért, hogy lerombolják 
ennek az új vezetőnek a képét, aki felbukkant és veszélyez-
tette az uralkodó hatalmat. A Gyermek Jézusról nevezett 
Kis Szent Teréz szerint „a kereszt az őrült szeretet, amelyet 
csak szeretettel lehet megfizetni”. 
  A kereszt a megadás jele. A szeretet legékesebb bizonyí-
téka. Az emberiség bűne megváltatott azon a keresztfán. A 
szövetség újraköttetett. 
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A hideg téli napokon idén is főztünk a rászorulóknak. Januárban kétszer is 
volt lehetőségünk meleg ételt osztani. A hónap elején a községbeli Kolumbán 
és Társa termelői húsüzlet felajánlásával hatalmas adag töltöttkáposzta ké-
szült, amit Kreisz Ildikó főzött meg a Két Fenyő étteremben. A jeges, csúszós 
út ellenére is 85 adag ebédet sikerült kiosztani. Ezúton is köszönjük a vállal-
kozó nagylelkű kezdeményezését és Ildikó, valamint Hégner Zoltán és  az al-
bán pékség támogatását. 
A januári második ebéd zöldborsós pörkölt, főtt burgonya és savanyú uborka 
volt. Szép számmal érkeztek az ebédért ezen a napon is. 
A februári főzésünket egy magánszemély  támogatta, frankfurti levest főz-
tünk, és a két nyugdíjas segítőnk farsangi fánkot sütött 5 kg lisztből. 
Köszönjük minden kedves támogatónk felajánlását, köztük Halász Jánosét is, 
aki minden vasárnap 23 liter tejjel támogatja a nélkülözőket, amit vasárnap 
reggel osztunk ki a plébánia előtti téren. 
Itt szeretnénk megköszönni a kedves Hívek nagylelkű adományát, a nagyböj-
ti élelmiszercsomagokat. 
 
 

  
 

A 2016 évi nagyböjti tartós  
élelmiszergyűjtés eredményének összegzése: 

 

Megnevezés Mennyiség 

Liszt / kg 127 

Cukor / kg 85,5 

Tészta / kg 42,5 

Olaj / l 24 

Zsiradék /kg 0,25 

Rizs / kg 43,5 

Só / kg 6 

Tej / l 9 

Zöldség / kg 0,5 

Konzerv / 500 gr alatt / db 110 

Konzerv / 500 gr felett / db 17 

Tea /doboz 5 

Leves /zacskó 15 

Lekvár / üveg 8 

Befőtt / üveg 2 

Savanyúság / üveg 1 

Vegeta / kg 0,5 

Paprikakrém / db 2 

Szörp / l 1 

Gabonapehely / doboz 3 

Nescafé / zacskó 1 

Édesség / kg  2 

Maci méz / db 1 

Kakaó / kg 0,4 

Szalonna / kg 5 

Kolbász / kg 0,2 

 

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) 

Áldott, békés húsvéti  
ünnepeket kívánunk minden  

kedves Olvasónak! 
 

Taksonyi Karitász Csoport 
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Líra a kézben 

Interjú Róna J. László költővel    
 

Kedves László, szeretettel köszöntöm magam és Krisztus fénye olvasóinak 

nevében. Ön költő és író, a Dunaharaszti Könyvtár Költészet napi estjének 

lesz a vendége, így kerültünk egymással kapcsolatba. Kötetei kölcsönözhe-

tők a Dunaharaszti Könyvtárból, amelynek munkatársai hangsúlyt fektet-

nek arra, hogy a polcokon a helyi alkotók művei megtalálhatók legyenek. 

Húsvéti lapunk hasábjain most olvasható verse is, prózája is. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy terméséből közölhe-

tünk. Több kötetben láttak művei napvilágot: Naplemente hajnala, Estbe szőtt ködök, Hallgató csend, Túlélés keresztje, 

Erkölcsszoba, Isták presszója – versgyűjtemények, novellák, sci-fik, egypercesek, krimik. Beszédes, vonzó címek, és igen 

bőséges műfaji paletta.  

– A Dunaharaszti Könyvtárral igen jó kapcsolatom alakult ki – kezdi László a beszélgetést. – A vezetőjével, Tóth Marian-
nával nagyon egyformán gondolkodunk, egy hullámhosszon vagyunk. A könyveimből a könyvtárnak leadtam törzspéldá-
nyokat, így megtalálhatók az állományban.   
– Melyik kiadóval áll kapcsolatban? 

– Minden könyvem az Underground kiadó gondozásában jelent meg. Ezek ma-
gánkiadványok. Az ember ír, vagy a menedzsmenttel foglalkozik. A kettő együtt 
nem megy, ez a tapasztalatom. A borítóimat képzőművész tervezi. Most kiadásra 
várnak: egy teljes kötet szerelmes vers, és még egy versgyűjtemény, amely nincs 
egészen készen. Százhúsz vers fér el egy ilyen formátumban, most hetven-
nyolcvannál tartok.  
– Hogyan kezdődött az irodalmi útja? 

– Huszonkét éves koromban írtam meg első műveimet, amelyek versek voltak. 
Budapesten éltem, bő húsz éve lakom csak Harasztiban. A Képes Újságban je-
lent meg akkor néhány versem, de sajnos falakba ütköztem. Aztán még írogat-
tam, majd jött egy jó hosszú szünet. Családot alapítottam, talán nem is volt annyi 
időm írni. Az igazi aktív időszakom 2006-ban kezdődött, ekkor vettem fel a Ró-
na írói nevet (a családnevem Rosmann). A viszonylag rövid időszakhoz képest 
hatszáz versem lehet már, és száznál több novellát írtam. Készen van egy nagy-
szerű novellakoszorúm, amely nagyon belevág a Krisztus fénye újság profiljába. 
Ez a novellaciklus a hét főbűnről szól, kiegészítve egy nyolcadikkal: a hazug-
sággal. Van egy regénytémám is, amelynek megvan a vázlata, ennek megírásá-
hoz azonban szükségem lesz egy elegendően hosszú és nyugalmas időszakra.  
2010-től próbálok internetes irodalmi oldalakon szerepelni, ám ennek is megvan 
a hátulütője, mert az itteni jelenlét is publikációnak számít, és ilyenkor pályázni 
már nem lehet ezekkel a művekkel. Tagja vagyok a Tollal.hu közösségnek. Iro-
dalmi kiírásokra szoktam pályázni, nem is rossz eredménnyel. Már legalább húsz 
antológiában szerepelnek a műveim. Számos oklevelem van. Jelentem meg a 
Reader’s Digest Magazinban is, lefordítottak annyi nyelvre, ahányon ez megje-
lenik.  Tavaly fődíjat nyertem a Cserhát Művészkörben, ahol szintén tag vagyok. 
Itt érzem igazán otthon magam, ennek szellemisége áll leginkább közel hozzám. 
Ez a keresztény irányultságú társaság Cserhát József, kortárs költőről nevezte el 
magát. Elnöke Bornemisza Attila, író, költő, a Szent Lázár Katonai és Ispotályos 
Lovagrend lovagja.  
Lakóhelyemen is szeretnék bemutatkozni, ezért öröm számomra a költészet napi 
est adta lehetőség. A könyv és a könyvtár egy tőről fakad, azért keresem a 
könyvtárral a kapcsolatot. Néhány alkalommal megjelentem a Haraszti Hírek 
számaiban is.  
 

– Melyik műfaj áll Önhöz közelebb, vers vagy próza? 

– Ezt nehéz megítélni. A verssel könnyű, mert az egy érzés, hangulat. Hamar 
meg is születik. A prózával úgy vagyok, hogy vannak gondolataim; a diktafon 
általában nálam van, arra felmondom a jegyzeteimet, amelyekből később merít-
hetek. Ha gépközelben vagyok, akkor rögtön gépre viszem ezeket. Számos tor-
zóm van, olyanok, amelyek nincsenek befejezve. Verstöredékek, prózaszilánkok. 
 

  
 

 
 

   Hátul, titokban 
 
Ha menni kell, nem vihetek semmit, 
nem is hoztam jöttöm idején, tudom … 
csak verseim repdeső szárnyait mutatom 
most Uram, hogyan éltem, féltem, 
remélve – ha majd remegőn eléd jövök, 
szemernyi lírám lapozva kitárom, 
mit lenn nem engedtek a rögök.  
Nézd, velem száll írott világom,  
s mint lanyha hó, elterül – 
a mennyeknek hava lett. 
 

Kérded … nem, nem érzek hideget 
melletted, magam felett, 
hiszen hívtál, kezed rajtam szüntelenül.  
Tudd, valahol hátul, titokban 
ott, s mindenütt őriztelek téged, 
dugdosva a képet – 
nem azért tettem, mert féltem, 
hanem belém született. 
Belém a mindenség arca, 
és mint balga festő, szüntelen 
palettám sápadtságában kerestelek. 
 

Ki szavakkal látványt pingálva 
fogódzik az időingába 
hamar rájön, amire én, 
leng, leng az, s végül megáll, 
távozás nincs, csak érkezés 
megszámoltatik a belépőnél a hiány, 
együtt lenyomat mindahány. 
Képek lírája, lírákban fogant kőikon, 
invitálás, átlépett Rubicon, 
eltűnt idők messzeségét 
neked Teremtőm majdan közel hozom. 
 

Nesztelen meztelen követnek a semmik, 
ha menni kell, nem vihetek semmit.  
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Koczka Tamásné 

 

– Mesteri módon és tudatosan kezeli a versformákat. Hon-

nan jön ez a tudás?  

– Hozzáművelődtem ehhez, hiszen nekem nincs humán ké-
pesítésem, műszaki ember vagyok. Amikor éreztem, hogy 
verset fogok írni, mindig utánanéztem, mik a szabályok, mi 
szerint kell összeállnia egy adott alkotásnak: mi egy szo-
nett, hogyan működik egy ballada. Időmértékest is írtam, 
minden évben próbálkozom. Van egy Aquincumi költőver-
seny, amelynek feltételei szerint klasszikus formában kell 
írni (alkaioszi, szapphoi, anakreoni, aszklepiádészi formák, 
hexameter, disztichon, leoninus, stb.), ami nagyon nehéz, 
nagyon sok időt felemészt. Most legutóbb a Quasimodo 
Nemzetközi Költőversenyen próbálkoztam, amelyet Bala-
tonfüreden szoktak megrendezni. Salvatore Quasimodo 
Nobel-díjas olasz költő, aki Balatonfüreden gyógyíttatta 
magát a 60-as években. 
– Ezt a nemzetközi költőversenyt 1992 óta rendezik meg. 

Díjazottjai között volt Határ Győző, Faludy György, Orbán 

Ottó, Sumonyi Zoltán, Károlyi Ami, Czigány György, 

Lászlóffy Aladár. Nevesek tehát a résztvevők. 

– A legutóbbi Quasimodo versenyre írtam egy Batsányi-
Kazinczy episztolát, a két nyelvi nagyság korához illően 
régies nyelven. Pár hónapig írtam a két verset, pedig 
egyenként huszonöt sornál nem hosszabbak. 
– Az a tapasztalatom, hogy korunkban kevés rímre épülő 

vers születik.  

– Valóban így van. Napjainkban inkább a szabad verselés 
kerül előtérbe. A próza területén pedig nem olyan sze-
rencsés, hogy nagyon elterjedt a trágárság. Úgy érzem, nem 
volna szabad olyan prózai írásoknak megjelenniük, ame-
lyek ilyen szavakkal vannak tele.  
– Ha publikálunk, azt mindenképpen kulturált, sőt szép 

formában kell megtennünk. Különben rombolás lehet belő-

le. 

– Másik meglátásom, hogy a mai költőknek nem olyan 
szerteágazó a lírája, mint a régieké volt, akik írtak a szere-
lemről, a közéletről, a természetről. Én írok mindenről, 
mert szívesen megszólalok sokféle témában. Nagytétény-
ben nőttem fel. A természet közel áll hozzám, mert a nagy-
szüleim mezőgazdaságból éltek. Láttam mindent közelről. 
Volt ló, kecske a környezetemben, és szántóföld is. Kertes 
házban laktunk.  
– A szülei mivel foglalkoztak? 

– Édesapám vasipari munkás volt, esztergályos, anyám pe-
dig női szabó. Egyke vagyok. A mi családunkban értelmi-
ségi nem volt. Én jutottam el a technikusi szintig, a fiam 
pedig már diplomás.  
– És mivel foglalkozik Ön?  

– Szerszámkészítő a szakmám, gépésztechnikusi vég-
zettségű vagyok. Önálló is voltam, lakatosműhelyt működ-
tettem itt, Dunaharasztiban. Ingatlanforgalmazói képesítést 
is szereztem, ebben a szakmában is dolgoztam egy darabig. 
A vasiparban mestervizsgát tettem. Mindent, amivel foglal-
koztam, a lehető legjobban akartam végezni. Egyetemre 
sajnos nem tudtam elmenni, mert a szüleim elváltak, és 
anyám nevelt, nehézségek között. Nagyon szerettem volna 
a jogi egyetemre bekerülni. Helyettem elment a fiam, ő jo-
gász lett. Anyámmal Pesten laktunk, a 8. kerületben. 14 
éves voltam, amikor felköltöztünk. Sokat betegeskedtem, 
gyakran szorultam ágyba, és ilyenkor anyám könyvet adott 
a kezembe. Televíziókészülék nem nagyon volt még akkor 

a családokban. Rengeteget olvastam, Vernén nőttem fel. 
Talán innen forrásozik a szókincsem, hogy tudok a szavak-
kal bánni. Fordulat az életemben, hogy most már keveseb-
bet olvasok, nagy csibész vagyok, inkább írok – mondja 
mosolyogva.  
– Saját családja? 

– Huszonhárom éve költöztünk Harasztiba, mert a felesé-
gem itt dolgozott, ide járt ki Budapestről. A sors fintora, 
hogy kiköltözésünk után három hónappal megszűnt a mun-
kahelye, és vissza kellett járnia Pestre dolgozni. Egy fiam 
van. Én magam építőiparban dolgoztam, műszaki ellenőr-
ként építési kivitelezéseket ellenőriztem, utána váltottam a 
magánszférára. Nemsokára nyugdíjba vonulok, így több 
időt szentelhetek az irodalomnak. Reménykedem benne, 
hogy az egészségem ezt megengedi.  
– Sok helyütt prózája is finom muzsika, lírai alkat tehát. 

Milyen a kapcsolata a zenével?  

– Nagyon szeretem a klasszikusokat, és hallgatom is őket, 
amikor írok.  
– Tehát hallgatói szinten van a kapcsolat, nem műveli a 

muzsikát. 

– Sajnos ez kimaradt az életemből, pedig a nagypapám ki-
váló tangóharmonikás volt, az édesapám, igaz, amatőr szin-
ten, hegedült. Mindkét hangszert őrzöm, de játszani nem 
tudok rajtuk. Most a fiam is kezd ránevelődni a klassziku-
sokra, általam. Szeretem a zenét. Előfordul, hogy a vers 
megszületik egy pillanat alatt, de az is, hogy hiányzik há-
rom-négy sor. Ilyenkor a muzsika szokott segíteni. Szíve-
sen írok az évszakokról, természet szépségéről, a szerelem-
ről. Sok ilyen versem van. Verset írtam akkor is, amikor fi-
am betegeskedett, és verset, hálából, amikor meggyógyult. 
Ha társadalmi téma adott ihletet, írtam novellát a szegény-
ségről, a hajléktalanokról. Gyakori témám volt ez koráb-
ban, és az manapság is. Politikai verset keveset írok, nem 
kívánok szembehelyezkedni senkivel. Az esszét ritkán mű-
velem, azt nem nagyon szoktam, csak ha olyan gondolata-
im vannak. 
– Kedves László, van-e kedvenc költője? 

– A kedvencem József Attila, akivel egy napon születtünk – 
véletlenül az én születésnapom is a költészet napjára esik. 
A másik csoda számomra Áprily Lajos, akinél a rím- és 
ritmushasználat tökéletes összhangban áll a mondani-
valóval. Mécs László pap-költő, ő is kifogástalan. Istenhez 
szóló verseket írt, mint Pilinszkyt is.  
– Ezeknek a költőknek az életük alapját adta a vallás. Min-

den mondanivalójuk ebből a meggyőződésből fakadt. Az 

ilyen fajta ihletettség feltétlenül elviszi az embert Istenhez.  

– Valószínű, hogy így van. Sokszor kaptam meg azt, hogy 
az írói talentum Istentől való adottság. Itt mesélném el: 
rengeteget kerékpározom, és minden utam a Kálvária-
kápolnához visz. Naponta ott vagyok, szinte. Nagyon rossz 
időnek kell lennie ahhoz, hogy ne induljak el. Általában 
fölmegyek, elmondom, amit szeretnék, megérintem Jézus 
lábát, mert elérem, úgy van ott elhelyezve a kereszt. Mindig 
megilletődöm ennek a kis kápolnának és a dombnak a han-
gulatától.  
– Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Sok sikert kívá-

nunk Önnek az elkövetkezőkben.  

Örömmel várjuk a költészet napi eseményt, amikor talál-
kozhatunk Róna J. Lászlóval és műveivel a Dunaharaszti 
Könyvtárban. 
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     Josef Ratzinger:  HÚSVÉTI IMÁDSÁG 
 
Urunk, Jézus Krisztus,  
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.  
A legmélyebb magány örvényében  
most és mindenkor  
szereteted elrejtett hatalma lakik,  
s titkaid közepette  
a megváltottak allelujáját énekelhetjük. 
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,  
mely nem hagy tévelyegni minket,  
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,  
amikor minden bizonytalannak látszik,  
adj abban az időben is,  

amikor ügyed halálküzdelmet vív,  
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,  
 elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk 

azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.  
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,  
mint a hajnalfény,  
napjainkba,  
hadd legyünk igazán húsvéti emberek  

a történelem nagyszombatjain.  
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,  

a mai időkben is,  
vidáman járjuk utunkat,  
eljövendő dicsőséged felé. Amen. 
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KÖLTÉSZET NAPJA 

MEGHÍVÓ 
Április 11. József Attila születésnapja  

– ünnepeljünk együtt! 

Szeretettel hívjuk 

április 7-én 18 órára  

a Dunaharaszti Városi Könyvtárba,  

a dunaharaszti költő, 

RÓNA J. LÁSZLÓ  

költői estjére és könyvbemutatójára.  

Közreműködik Hajdú Tamás 

Tóth Marianna 

Képek sorrendben: Jacopo Tintoretto: Lábmosás; Domenico Ghirlandaio: Utolsó vacsora;  

Csontváry-Kosztka Tivadar: Olajfák hegye Jeruzsálemben; Palma il Giovanne: Krisztus Pilátus előtt; 

Annibale Carracci: A halott Krisztus; Rembrandt Harmenszoon van Rijn: A feltámadt Krisztus 

Könyvajánló    
 

Győrfi Károly: Keresztényüldözés a 21. század elején,  
Budapest, Kairosz, 2015, 18 éven felülieknek! 

 

A szerző 2012 elején határozta el, hogy megírja ezt az összefogla-
lást, mert ilyen témájú könyvet sem magyarul sem idegen nyelven 
nem adtak ki az utóbbi években. Győrfi Károly az Open Doors és a 
Christen im Not jelentéseire támaszkodott. Üldözésről akkor beszé-
lünk, ha (keresztény) emberek fizikai léte, testi épsége kerül ve-
szélybe, de idesorolhatók azok az esetek is, amikor vagyonuktól, 
megélhetésüktől, tehát életlehetőségüktől fosztják meg őket. Fontos 
forrás ez a monográfia, hiszen nekünk Európában élőknek – akik-
nek a keresztény kultúra a génjeikben van és teljesen természetes életkörülmény – tudnunk kell arról, hogy rendszeres ke-
resztény népirtás, holokauszt folyik egyre nagyobb intenzitással a világban. A szerzőt megkérdezték, hogy miért nevezte a 
keresztények üldözését keresztény holokausztnak, hiszen ez a kifejezés szó szerint elevenen elégetést jelent. Az író több 
országból, több helyszínről, több dátummal pontosított konkrét eseteket idéz, amikor a keresztényeket elevenen elégették 
a hitük miatt. Nem véletlenül mondta Izrael ENSZ-nagykövete, Ron Proszor 2015. március 16-án: „A keresztények az új 
évezred zsidói.” A 21. század elején a keresztényüldözés nagyon sok országot és több százmillió keresztényt érint. Az 
egyes földrajzi térségekben az üldözés nem egyforma intenzitással folyik. Ma a világon az extrém erősen üldözött keresz-
tények száma 400 millió és a növekedés üteme az utóbbi években felgyorsult – minden 5. percben megölnek egy keresz-

tényt a hite miatt! Külön fejezetben foglalkozik a szerző azzal, hogy a nagy világvallások (iszlám, hinduizmus, buddhiz-
mus) hitelveiből mennyiben következik, vagy nem, a keresztényüldö-
zés. Az evangélikus szerző gyakran idéz a Katolikus Egyház, é s a pá-
pák nyilatkozataiból, például, hogy a Közel-Keleten folyó brutális ke-
resztényüldözés mellett a világ más részein „fehér kesztyűs” módsze-
rekkel üldözik a keresztényeket. Ilyen eset a kopt keresztény Nadia 
Eweidáé (légikísérő), akinek a British Airways megtiltotta, hogy mun-
ka közben keresztet viseljen, vagy így akarták kitiltani Olaszországban 
a közösségi helyekről, az iskolákból a keresztet. Érdekesség, hogy az 
egyik fejezet ( 4.5.) a magyarországi helyzettel foglalkozik. Nagyon 

elgondolkodtató az a tény, hogy a szörnyű, 21. században (pedig még 

csak az elején tartunk!!!) több keresztény halt meg a hitéért, mint az 

elmúlt 2000 év alatt összesen – és ekkor  szólni, cselekedni kell – fog-

lalja össze írását Győrfi Károly. Cselekedni pedig nem jelent mást, 
mint kiállni az üldözöttek mellett, segíteni őket, és főleg párbeszédet 
kezdeni és folytatni a keresztényüldöző világvallások mérsékelt több-
ségének képviselőivel. „Ne essünk kétségbe, mert ugyan üldözöttek 

vagyunk, de nem elhagyatottak: az Isten velünk van!”- bátorítja az 
olvasót Győrfi Károly műve végén. 

 
Kingsbury, Karen: Megváltás-sorozat, avagy a Baxter-család története  
5 kötetben, Szombathely, Immanuel Szószóró, 2013-15 

 

Mi kell egy jó könyvhöz? Egy érdeklődő olvasó, jó fikció...? Igen, biztosan! És mi kell öt nagyon jó könyvhöz? Ötször 
több izgalom, aktuális problémák, rokonszenves szereplők, akikre újra és újra kíváncsivá tesz a szerző, olyan történet, 
amelyet magunkénak érzünk, átéljük, azonosulunk a figurákkal, a boldog emberekkel, az emberi tragédiákkal és ugyanak-
kor vigaszt is nyújtó? Minden bizonnyal. Tehát kell egy nagyon jó tollú író… 
Karen Kingsbury írói példaképe Francine Rivers, aki a honfitársa is. Mindketten világhírűek és nagyon olvasottak. Mi a 
titkuk? Úgy gondolom, hogy a női lélek érzelemgazdagsága, a briliáns cselekményfűzés és a hiteles, precíz kortörténet-
kutatás is.  
A könyvekben szereplők kortársaink, akik az Egyesült Államokban élnek, szerethető emberek, nyilvánvalóan jó körülmé-
nyek között és mégis e biztonságos üvegburán is keresztülhatol az iszonyatos szenvedés és a hit kőkemény próbája. Ki le-
het ezt bírni? Kérdezzük sokszor magunktól is, amikor az életünk egyszer csak kisiklik, amikor nem találjuk meg önma-
gunkat. Hét karakter segít abban, hogy fölleljük a lelki rokonságot ezekkel az emberekkel és megtaláljuk a katarzist - az 
író élvezetes vezetésével – és egyúttal a saját lelki gyógyulásunkat is. Sokan szeretjük Karen Kingsbury-t de szeretném, ha 
még többen megismernék, megszeretnék őt csodálatos regényei által. Ezért vállalkoztam arra, hogy kedvencemről írjak 
Önöknek. Különben, már készül a következő rész fordítása… 
 

Kikölcsönözhetők a Dunaharaszti Városi Könyvtárból                                           
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A Nyugati téren, 1894. április 1-én.  

Kossuth hamvainak hazahozatalakor a pályaudvar 

épületét feketébe burkolták. 

 Móra Ferenc:  TETRAKONTAOKTAÉDEREK  
 

Ma reggel, ahogy átmentem egy kis 
zöldszagért Újszegedre, a füzesbe, örvendetes 

találkozásom esett egy régi ismerősömmel, akihez harminc-
valahány esztendeje nem volt szerencsém. Neki, szegény-
nek, most se volt se öröme, se szerencséje, amennyiben 
meglehetősen züllötten feküdt a pad alatt mind a negyven-
nyolc oldalán. 
Nem móka ez, kérem szépen; a szóban forgó egyénnek a 
szó legszorosabb értelmében negyvennyolc oldala van, te-
hát nagyszerű városatya lenne belőle. (Hirtelenében nem 
jut eszembe sokoldalúbb foglalkozás, de úgy látom, a vá-
rosatyák csakugyan mindenhez hozzászólnak. Bizonyosan 
azért, mert mindenhez értenek.) Éle is van vagy hetven, te-
hát lehetne színikritikus is. Sarka, gondolom, huszonhat 
van, tehát kész politikai talentum, mert minden helyzetben 
a sarkára tud állni. S ez a tömérdek képességű egyén mégse 
megy se városatyának, se színikritikusnak, se követnek, 
hanem beéri azzal, hogy test gyanánt szolgál a haza ifjúsá-
gának. No nem kell rosszat gondolni így érettségis időben; 
csak olyan mértani testet értek, akin a kisdiákok a kristály-
alakokat tanulmányozzák. 
Az én ismeretségem is még diákkoromból való a tetra-
kontaoktaéderrel. Innen a gyűlölség is, amely harminckét 
esztendő után durva bosszút állatott velem a tetrán a világ 
minden kisdiákjai nevében. 
– Ó, gonosz, gonosz, gonosz! – döfködtem bele a botomat 
az ocsmány kéregpapír figurába, és addig tapostam cipőm 
sarkával, míg nem maradt rajta mértani ábrázat. 
Mert én is voltam valaha kisdiák, én is tanultam testeket 
szerkeszteni. 
Ó, milyen öröm volt a nádtetejes házakban, mikor a szabá-
lyos jegecrendszer első alakjait összebarmoltuk, mink, ne-
hézkezű szegény ember gyerekei! 
 
– Mártony – állt ki estefelé a kisajtóba Puci takács a hom-
lokára tett okuláréval –, oktajédert csinál a gyerek! Mit szól 
ehhöz, Mártony? 
Márton, az édesapám, nem szólt semmit e hívságos kérke-
désre, volt neki magának is elég ügye-baja – mert szűcs-
mester volt, s abban az időben mifelénk még a szenátor is 
subában reprezentált –, és soha nem avatkozott a gyerekei 
dolgába. Ha tanultunk, tanultunk, ha nem, nem – bizony 
miértünk nem hajtogattak malacot a professzor urak udva-
rába. 
Legföljebb én voltam a malac, mire elkészültem egy-egy 
testtel. De azért megcsináltam őket, ha nyakig belecsirize-
sedtem is az igyekezetbe. A hexaéder, az oktaéder, az 
ikositetraéder, a pentaondodekaéder mind ott merészkedett 
már a kemencenyakon. Igazság szerint nem ott lett volna a 
helyük, de szegény anyám így könnyebben fölhívhatta rá-
juk a szomszédasszony figyelmét. Még most is hallom, 
ahogy mondja panasznak álorcázott szemérem kevélység-
gel: 
– Nézze már, Ágneskám, milyen bolondokat csináltatnak a 
szegény diák fiammal azok a kórságos professzorok. Nagy 
ész kell ehhez, tudja, meg az a temérdek petlóreum, mikor 
hajnalig is elkínlódik velük. 
Hát még mikor a rettenetes tetrakontaoktaéder jött! Negy-
vennyolc lapú, a hetvenélű, a huszonhat sarkú állat. A 

gyémánt kristályalakja! Ezzel a barommal nem boldogul-
tam sehogy se. Összenyirbáltam a test vázának egy fél má-
zsa kéregpapírt (most nem futná az árát egyhavi fizetésem), 
egy rizsma kékpapírt borítólapnak, kétannyi sárgát az élek-
nek – csak nem akart az szerves egésszé kögülni. Se éte-
lem, se italom egy hétig; egyik éjszakám álmatlanabb, mint   

 
 
 
 
 
a másik; ha elaludtam, százmillió tetrakontaoktaéder száz-
billió csúcsa szurkait föl álmomból; sápadtan bolyongtam, 
mint a hazajáró lélek, s azt hiszem, fekete hajamban akkor 
jelentek meg az első ősz szálak. Hiába, a negyvennyolc lap 
csak nem gömbölyödött eggyé. 
Mikor aztán semmi se segített, a legősibb metódushoz fo-
lyamodtam: a zálogos tehénéhez. Édesapám erre csakugyan 
tudomást vett rólam, és a nyakam közé szedett egy frissen 
hasított szíjjal (bárányéból hasította, nem az én bőrömből), 
hogy legyen miért sírnom. Azután kérdezte meg: mi lelt? 
– A tetrakontaoktaéder... – bömböltem keservesen. 
Apám megint a kezébe vette a szíjat, mert nem szerette, ha 
csúnyákat mondanak. Sietve siettem a magyarázattal: 
– Apám, nem tudom megcsinálni a negyvennyolcast... 
Apámnak erre fölragyogott a mély árnyba bújt szeme. Mi-
csoda? Negyvennyolcas? Az már beszéd! Az aztán iskola, 
ahol ilyent tanítanak! S fölugrott verpánk mellől, kapta a 
görbe szabókést, fogta a kéregpapírt, s egy kis félóra múlva 
olyan tetrakontaoktaédert kanyarított, hogy azt a Kohi-
noor is megkívánhatta magának. 
Ki nem mondhatom, micsoda örömmel vittem az iskolába a 
nevezetes állatot. Először annak örültem, hogy nekem van, 
másodszor annak, hogy másnak nincs. Negyvenünk közül 
egy se tudta megcsinálni. Tanárom a szívére ölelt, és genie-
nek nevezett. (Persze e nélkül, de g-vel.) Én ugyan zs-vel se 
tudtam volna, mi az, de így is nagyon tetszett a szó. Elhatá-
roztam azonban, hogy jogos tulajdonosának, az apámnak 
nem adom át, mert megint megver, azt hiszi, csúfolódom. 
A tetrakontaoktaéder elemeit ilyenformán egész az év végé-
ig az én példányomon tanulmányozta az osztály. Egzámen 
után szétbontottam a húgom kedvéért. S akkor derült ki, 
hogy nem is negyvennyolc oldala volt, hanem negyvenki-
lenc. Szegény apám szélső függetlenségi volt világéletében. 
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Illusztráció: Claude Monet: Pipacsvirágzás 

Márai Sándor:  A TAVASZ       

 (Ujjgyakorlat) 
 

gyszerre föllépnek a fák. A ködből jönnek, a 
télből és nyomorból. Mint a harmadik rend, 

váratlanul felvonulnak a horizonton, helyet kér-
nek a nap alatt, meztelen és aszott tagjaikat 
vádlóan emelik az ég felé. 

Az egyiknek, melyet személyesen ismerek, 
a tél lecsapta törzséről legnagyobb ágát, bénán 
csügg a halott tag. A természet e fióküzemének, 
a flórának is vannak boldogjai és átkozottjai, 
szerencsései és szerencsétlenei. A növényvilág-
nak is vannak proletárjai. 

A levegő üres még, szagtalan, egy kissé do-
hos. Egy fűszál nem hasad még. Ez a pillanat az 
előadás előtt, mikor a világosító leoltja a nézőté-
ren a lámpasor egy részét – ez még nem a teljes 
sötétség, nem a gongütés, a függöny még nem 
lebben, bizonytalanul bizsereg át az idegeken, 
hogy mindjárt kezdődik, többen köhögnek, hát-
radűlnek támlásszékükön. 

Köhögök, hátradűlök támlásszékemen. Az 
irodalomból tudom, hogy az állatok ilyenkor 
idegesek és az emberek szomorúak. Tapasztalásból tudom, 
hogy ez nem igaz. Egy időben szerettem a telet, a hideget, a 
félhomályt. Most úgy várom már a napot, mint a betegek, 
semmit nem tisztelek, csak a fényt, a világosságot, a ke-
gyetlen és erős fényt, melyben élesen látni mindent, a rán-
cokat és szemölcsöket is szemtől szembe. Nem várok többé 
a természettől hangulatot, kegyes csalást, burkolt világítást, 
retusálatlan állapotban bámulok meg mindent, foltokkal és 
hibákkal. Csak világosságban lehet élni; minden télen meg-
hal az ember valamit. 

Három aranyhalat nézek és egy kaktuszt. Mindenre 
felkészülten, közönyös nyugalommal, konzekvensen visel-
kednek, s előre belenyugodnak abba, ami történhetik. A ta-
vasz nem aznap kezdődik, mikor a rügyek fakadnak s a 
napsugár elűzi a tél felhőit. Könnyű észrevenni, hogy a köl-
tők általában a legkevesebbet tudják a tavaszról és az ősz-
ről, tehát a két feladatról, melyről leggyakrabban készítik 
dolgozataikat. 

Horatius meglehetősen pontos rajzát adta a tavasznak, 
mikor azt írta, hogy solvitur acris hiems, grata vice veris et 

favoni. Ez szóról szóra így van. A tavasznak azok a gyen-
gédebb jelenségei, melyek méltóak az igazi költő tollára, 
nem a napsugár és a pacsirták, hanem a szél és az eső. 
Megrohanásszerűen, egyik óráról a másikra, hoz a szél egy 
különös esőt, mely végtelenül finom fénymázzal ereszti be 
a természetet. Ez az első, alig langyos eső az a jelenség, 
melyet Horatius nagyon helyesen úgy határoz meg, hogy 
solvitur acris hiems. 

Tárgyak vánszorognak elő, melyek fulladtan és présel-
ten várják hónapok óta a levegőt. A bunda, ez a rendhagyó 
medve, gyertyaszentelőkor megkezdi nyári álmát. Óvatos, 
kábult kabátok másznak elő sötét és naftalinszagú börtö-
nükből, könnyű kámformámorban, káprázva és dideregve. 
Az első trenchcoat fogvacogva merészkedik végig az ut-
cán, az átmeneti ruha zsebében sistereg egy koncertműsor 
tavaly őszről, egy autóbuszjegy, egy expressz ajánlottról a 
feladóvevény. Különös, hogy akkor ilyen sürgős és fontos  

 

 

 

volt. Most már egészen biztos, hogy nem is volt sürgős, se 
fontos. 

A fűszeres üzlete előtt áll és figyeli, amint bőrköté-
nyes emberek egy teherkocsiról nagyobb tétel keserűvizet 
emelnek le és szállítanak be üzletébe. Arra gondol, hogy új 
élet fakad a romokon. A nők végzetesen nyugodtak és sá-
padtak, többet telefonálnak, realizálják e telet, kötnek és 
bontanak. Aki télen eleget táncolt, az tavasszal most gond 
nélkül cirpelhet. 

A tengeren megindul a jég. A fotográfusok izgatottak, 
minden fotográfus izgatott ilyenkor, árjegyzékeket lapoz-
nak, szűrő és lágyító lencséket rendelnek, új negatív leme-
zeket, melyeket vörös lámpa fénye mellett sem szabad elő-
hívni, annyira fényérzékenyek. A fényérzékenység külön-
ben is ennek az időnek betegsége. A jósnők arról beszélnek, 
hogy egy nőt látnak, aki szerepet fog játszani egy férfi éle-
tében, s mindenki jól teszi, ha óvakodik. Azok az öregasz-
szonyok, kik Karlsbadban, az erdőben, délelőtt oly élénk 
társadalmi, este oly elhagyatott és levegőtlen életet élnek 
erdei házikóikban, beköltöznek az erdei házakba, mert van-
nak ilyen tavaszi sorsok is. A szenesek szomorúak. Láttam 
egy szenest, kis odúja ajtajában ült, tenyerébe hajtott fejjel, 
és füzetes regényt olvasott. A regény címe ez volt: „Kos-
suth Lajos viadala a farkasokkal”.  

Az autóbuszokban a kalauzok új vezényszavakat talál-
nak ki izgalmukban a közönség szórakoztatására, az egy-
hangú téli műsor után. Az egyik ezt mondta: „Hölgyeim és 
uraim, szabad a jegyet kérni, van még néhány darab.” De 
mikor nem felelt senki, elszégyellte magát, lehajtotta fejét 
és hallgatott. 

Az a veréb, mely egész télen felkereste a negyed jó-
szívű és módosabb lakóinak ablakpárkányait, ma leült az 
erkély szélére, a tollait borzolta, szemlélődött, elhelyezke-
dett, felnézett az égre, megvizsgálta a fákat, komoly és 
szakértő pofát vágott és ezt mondta: „Mindjárt kezdik.” 

E 
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NAGYBÖJTI LÉLEK-GYAKORLATOK    

Szeretettel T. M.-nek 
 

A halkan fütyülő rigó esete 
 

Még alig virradt kikeletre, amikor megszólalt. Ahogy kiléptem a kertbe, a tekerődző dal bekúszott a fülembe. A régi, 
ismerős ének… de nem hangosan, ahogy megszoktam. Valahonnan távolról… talán a harmadik szomszédból? Körbenéz-
tem. Hát, ahogy a felettem tornyosuló ciprusfára sandítok, az egyik ágán ül a rigó, és kitartóan csicsereg. Határozott dal-
lamvezetéssel, de egyáltalán nem harsányan. – Vajon kinek énekel? Talán a közelben rejtőző párjának. Talán nekem, aki 
szintén nem vagyok messze. Talán az Égieknek. Ők pedig úgyis meghallják, akármilyen hangerővel szól. Mert nem kell 
föltétlenül hangosan, harsányan hirdetni a mondanivalónkat, hogy elérjen ahhoz, aki meg akarja hallgatni. 

  

Mégis 
 

Néhány éve a kertünk elé, az utcára ültettek néhány facsemetét. Ahogy elnéztem, nem óriástölgy 
lesz belőlük, de szépen fejlődésnek indultak. Már második évüket töltötték nálunk, és gondosan üte-
mezve hozták a rügyeket, a leveleket, a virágokat… aztán egyik reggel döbbentem láttam, hogy az 
egyiket kitörték. Úgy a harmadánál tört el a törzse, a fejlődésnek indult korona ott hevert mellette, 
élettelenül. Nagy szomorúan mentem el mellette nap, mint nap… Jó időbe telt, amikor, nagy meglepe-
tésemre, a csonk újra kihajtott! A benne feszülő élet nem bírta tovább: kedves kicsiny ágakat hozott 
újból. És a kis fa, bár úgy „két fejjel alacsonyabb” társainál, ismét fejlődésnek indult. Még kicsike 
ugyan, de megható volt látni az igyekezetét, ahogy zsenge hajtásait az ég felé nyújtogatja. 

Pár napja reggel azonban megint azt kellett látnom, hogy a hányatott sorsú csemete törzsét megtörték, a koro-
nácska erőtlenül hajolt le a gyökerek mellé. Elég bús képet festett, de ahogy közelebbről megvizsgáltam, láttam, 
hogy a törzs egy része még egyben van, és van esély rá, hogy tovább éljen. Megtámogattam hát a fácskát, mellé is 
tettem támaszokat, hogy erősítsék. Tegnapelőtt azonban úgy láttam, hogy a növényt megint teljesen eltörték… Bi-
zony, igen keserű gondolatok támadtak rám! Hogy lefényképezem a csonkot és felteszem a netre, hadd szégyelljék 
magukat, akik elkövették! Hogy valami szúró alkalmatosságot teszek a növény tövéhez, hogy aki „menetrendszerű-
en” rámegy, kiszúrja a kerekét!... – Hát igen, roppant épületes és célravezető megoldások… de aztán közelebb men-
tem mostoha sorsú csemetémhez, és látom, hogy nem is történt semmi baj: az egyik támasztó karót néztem kitört 
törzsnek.  – Bizony, bizony, estem „néhány emeletet” a magam szemében! Aztán eszembe jutott a gyümölcs nélküli 
fügefa példája. Ha jól meggondolom: sem a Gazda, sem a Vincellér nem én vagyok. Én csak kívülről, a felelősség 
teljes levetésével szemlélem mások gyümölcstelenségeit, éles kritikákat hangoztatva és még élesebb büntetőeszközö-
ket fontolgatva… 

 

A rossz barát 
 

A tékozló fiú történetét játszottuk el sérült barátaimmal. Kellékünk ugyan nem 
volt sok: az elherdált vagyont néhány gyönggyel kivarrt tojás jelenítette meg. Épp 
odaértünk, amikor a címszereplő, miután elmulatta mindenét, odaáll a társai elé és 
közli: „Elfogyott a pénzem, semmim sem maradt.” – Én, mint „1. hamis cimbora”, 
szerepemhez híven azonnal faképnél hagytam őt! Utánam egy fiatalember követke-
zett, aki tétovázva fogadta a helyzetet. Rászóltam: – Nincs már miből mulatozni, nem 
is tud semmiből megélni! – A fiú erre megfordult, az asztalhoz ment és elvett egyet 
az „eltékozolt” gyöngy-tojások közül, és szerencsétlenül járt társa kezébe adta. Me-
redten bámultam. 
 Aztán győzött bennem a józanság, rákiáltottam: – De hiszen te <rossz barát> vagy!! – De Ő csak szelíd határozott-
sággal nézett maga elé és a fejét ingatta. Neki a jelző nem mondott semmit, előtte csak a második szó ragyogott: 
hogy akkor neki az a dolga, hogy segítsen. Én pedig mélyen elszégyelltem magam. Talán mégsem az az életre neve-
lés, hogy tiszta szavakat piszkoljunk be hozzájuk nem illő jelzőkkel. Talán mégsem az az igazi felkészítés, hogy 
tiszta lelkeket szoktassunk hozzájuk nem illő gondolatokhoz. Mert nem az vezet az életre. 

Bánfalvi Bella 
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               Nagyböjti elmélkedés 
 
Uram, a szívem kitárom feléd, általa a lélek üzen, 
Nálad jobban nem szerettem életemben senkit sem. 
Megelőzted a szerelmet és minden létező örömet, 
Hiszen egy személyben vagy testvérem, szerelmem, örök életem. 
 
A nagyböjt különösen jó alkalom a gondolkodásra, 
Bár én mindig megteszem, de ez most felemelő áhítat. 
Életem célja volt mindig a Veled való találkozás, 
Ez mindig így lesz, amíg élek, nem állhat közénk senki más. 
 
Gondolatban keresztutadat követem a Golgotáig gyalog, 
A tömeg közt elvegyülve átélem én is halálod. 
Fájó szívvel indulok hazafelé, de hallom kedves hangod, 
Fel a fejjel, hű kis szolgám, három nap múlva feltámadok.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A GONDOLKODÓ AGY ÉS A SZERETŐ SZÍV 
 

A Teremtőtől azért kaptuk szürkeállományunkat, hogy gondolkodjunk, és testünk motorját, a szívet, hogy éljünk és sze-
ressünk. A nagyböjti szentidő alkalmas az elmélkedésre, és a Húsvét a megbocsátó szeretetre. Mindenki életében előfor-
dult, hogy megbántott valakit, okkal vagy ok nélkül. Emberek vagyunk, ezért emberként kell élni az életünket. A hívő 
ember, egy évben legalább egyszer, Húsvét táján megbánja bűneit, feloldozást kér és kap Isten szolgájától, és jó szándék-
kal közeledik megbántott embertársa felé. Ez nem életkor és pozíció függvénye, hanem a hit egyik feltétele. Én törekszem 
ártatlanul nem megbántani embereket, de szókimondásom miatt biztosan megtörtént ez. Ha ártatlanul sértettem volna meg 
valaki önérzetét, akár felnőtt, akár gyermek, bocsánatot kérnék. Fiamat egyszer gyermekként ártatlanul megvádoltam, de 
ezt az én feledékenységem okozta, és azonnal bocsánatot kértem tőle. A gyermekek lelkét sem szabad megsérteni, de sze-
retettel és istenhitben kell nevelni őket. Mindig eszembe jut Jézus mondása: Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyerme-
kek és ne tartsátok vissza őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki az Isten országát nem úgy fo-
gadja, mint a gyermek, nem megy be oda. (vö. Mt 18,1-10) 

Testvéreim, Jézus útját kövessük, ha olykor nehéz is keresztünk. Tanítása szerint éljünk, szeressük egymást önzetlenül. Az 
érdeket zárjuk ki életünkből, végezzünk magunkon önkontrollt, s ha e szerint éljük földi életünket, bátran nézhetünk a ha-

lál szemébe. A hit vigasztal, a szomorúságot fel-
váltja az öröm, ha életünket az Úrra és a Szent 
Szűzre bízzuk.  

Mai hitetlen, érdek, pénz igazgatta, hatalomra vá-
gyó világunkban gondoljunk arra, hogy nem ez ve-
zet el a földi boldogsághoz, mert ezekkel is lehetsz 
boldogtalan. Az örök boldogsághoz viszont csak a 
tiszta, szeplőtelen életre való törekvés vezet.  

Átgondolva mindezeket kívánok minden Testvé-
remnek kegyelemteljes, áldott húsvéti ünnepet.  

                     Imádságos szeretettel:  

Gömöriné Fajta Anna 

 

               Keresztem, feltámadásom előjele 
 
Jézusom, mint minden évben, most is keresztutadon követlek, 
Minden állomásod előtt szomorú szívvel elmélkedek.  
Mégis, minden alkalommal enyhül a szívem fájdalma, 
Mert a Lélek, Uram, már a feltámadásodat sugallja. 
 
Halálod a Golgotán a múlt, feltámadásod a jelen, 
S ez biztosítja a jövendőt és az örök életet. 
Ezért rám mért keresztemet érted türelemmel viselem,  
Hiszen keresztemet a földön hagyom, s csak öröm vár a Mennyben. 
 
Jézusom, ott fenn teljesedik be földi életem célja, 
Szemtől-szemben állva mondhat köszönetet kegyelmedért ajkam. 
Kegyelmed árja szívemben-lelkemben vezetett el hozzád, 
Ahol kezedet fogva teljesül számomra az örök boldogság. 
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Az Ifjúsági Világtalálkozó a világ egyik legnagyobb, római 
katolikus fiataloknak szóló rendezvénye. Az első világta-
lálkozót Rómában rendezték II. János Pál pápa kezdemé-
nyezésére 1984-ben, azóta pedig 2-3 évente szerveznek az 
ifjúságnak hasonló összejövetelt. Az eseményeken több 
millió 18-35 év közötti fiatal szokott részt venni, akik a vi-
lág legkülönbözőbb pontjairól érkeznek a találkozó városá-
ba. A helyszínek igen változatosak, szerveztek már világta-
lálkozót Európában, Észak-Amerikában és Dél-Ameriká-
ban, Ázsiában és Ausztráliában is. Mi, európaiak igen sze-
rencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel minden 2. talál-
kozónak valamelyik európai ország ad helyszínt.  

A legutóbbi ilyen rendez-
vény Brazíliában került 
megrendezésre, ahol Fe-
renc pápa bejelentette, 
hogy a következő világta-
lálkozó helyszíne Krakkó 
lesz, 2016 júliusában. En-
nek mi, magyarok különö-
sen örültünk, hiszen soha 
nem rendeztek még világta-

lálkozót ilyen közel országunkhoz. 
Korábban már volt szerencsém részt venni két Ifjúsági Vi-
lágtalálkozón is: 2011-ben Madridban és 2013-ban Rio de 
Janeiroban. Mindkét találkozót egy egyhetes előtalálkozó 
előzte meg. Kettő évvel ezelőtt Sao Pauloban töltöttük az 
előtalálkozót egy kis helyi plébánián, egy puerto ricoi cso-
porttal, ami a kis létszám miatt jó lehetőség volt arra, hogy 
személyesen is megismerjük a latin-amerikai fiatalokat. 5 
évvel ezelőtt pedig Guadarramában, egy spanyol kisváros-
ban vettünk részt a francia Chemin Neuf közösség előtalál-
kozóján több ezer fiatallal a világ minden részéről. Ez az 
előtalálkozó is hatalmas élmény volt: minden nap más 
nyelven hallgattuk a szentmisét (többek közt magyarul is), 
minden nap más ország képviselői tanították saját nemzeti 
táncaikat, rengeteg tanúságtétel, előadás színesítette a prog-
ramot, és talán itt volt a legtöbb lehetőségünk megismerni 
más embereket, más kultúrákat. 

A Váci Egyházmegye idén is úgy döntött, hogy a Chemin 
Neuf közösség előtalálkozóján vesz részt Łódź városában – 
ezúttal 250 fiatallal az egyházmegyéből. Én személy sze-
rint ezt a részét várom legjobban a találkozónak. A prog-
ramok nagyon ígéretesnek tűnnek: délelőttönként különbö-
ző előadásokból választhatunk majd, délután pedig lesz 
időnk sportolni, bejárni Łódź városát vagy részt venni a 
legkülönfélébb műhelyek munkájában, amik olyan témákat 
ölelnek fel, mint például a munka világa, a társadalom, teo-
lógia és filozófia, kapcsolatok és lelki élet. Emellett persze 
lesz idő szentmisére, személyes imára és egymás megisme-
résére, beszélgetésekre is. 
A krakkói találkozó eseményeire 2-3 millió fiatalt várnak a 
szervezők. A főbb események szokásosan a nyitómise, Fe-
renc pápa fogadása, a keresztút, a virrasztás és a záró mise 
lesznek. Egy biztos: ez a találkozó teljesen más hangulatú 
lesz, mint az előző kettő, amin részt vettem. A madridi ta-
lálkozó után mindannyian azt találgattuk, hogy vajon lehet-
e egyszer Budapesten is Ifjúsági Világtalálkozó. Emlék-
szem, az egyik kísérő atyánk úgy összegezte a helyzetün-
ket, hogy nagyon sokat kell még fejlődnünk, hiszen Madrid 
12 metróvonallal rendelkezik, és még így sem bírt a zarán-
dokok millióival. Mondanom sem kell, Brazíliában ennél is 
nagyobb volt a káosz, hiszen egy (elővárosaival együtt) 
tízmilliós városban kellett koordinálni az embereket. Ennek 
tudatában különösen kíváncsi vagyok, hogy egy kisebb vá-
ros, ahol még metró sincs, hogyan fog megbirkózni a fiata-
lok hadával. A helyzetnek meglesz persze az előnye is: a 
város méretének köszönhetően elég családias lesz a hangu-
lat, és biztos, hogy egy lépést sem tehetünk majd anélkül, 
hogy más nemzetek résztvevőibe ne botlanánk. :) 
A krakkói eseményeket legjobban Ferenc pápa miatt vá-
rom. Nekem már volt szerencsém látni őt, mivel Rio de 
Janeiroban minden nap végigvonult a fiatalok közt. Őt épp 
pár hónappal a 2013-as világtalálkozó előtt választották 
meg pápának, de közvetlenségével azonnal belopta magát a 
szívünkbe. Biztos vagyok benne, hogy ez Krakkóban sem 
lesz másképp, és Lengyelországban is képes lesz majd át-
adni azt az üzenetet, szeretetet és energiát, amit Rio de 
Janeiroban közvetített a fiatalok felé. 
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Csodálatos egybeesés, hogy Ferenc pápa azt az esztendőt nyilvánította az irgalmasság jubileumi szentévének, amikor nyá-
ron az Ifjúsági Világtalálkozó égisze alatt ellátogat az isteni irgalmasság küldetésének forrásához! A lengyelországi za-
rándokhelynek már a története sem hétköznapi, de az Isteni Irgalmasság Bazilika népszerű alkápolnája révén mi magyarok 
is otthont lelünk benne minden értelemben. 
Krakkóban áll egy kolostor, mely 1891 óta az erkölcsi segítséget és lelki megúju-
lást igénylő lányok és asszonyok menhelye, ahol az apácák nevelőmunkájukat az 
isteni megbocsátásba vetett bizalom felkeltésére alapozták. 1925-ben érkezett az 
Irgalmasság Anyja Kongregációhoz Fausztina nővér, aki a világháborúk közötti 
időszakban élt ebben a kolostorban. Jézus Krisztus rajta keresztül nyilvánította ki 
az isteni irgalmasságra vonatkozó kívánságait, az ő lelki küldetése lett azok hirde-
tése – új tiszteleti formák meghonosítása révén is. Milyen erő lehet egy szegény 
lengyel családból származó, egyszerű apáca küldetésében, hogy hatására a Pápa 
szentévet hirdet a megbocsátó kegyelem terjesztésének, vagy hogy évi több, mint 
kétmillió zarándok keresi fel a kolostort, amely köré mára zarándokközpont épült, 
hirdetve a megbocsátó és vigasztaló szeretetet? 
A napjainkra már szentté avatott Fausztina nővér küldetése három fő elemből állt: 
hirdesse a minden embernek szóló isteni irgalmasság kinyilatkoztatását; szüntele-
nül kérje ezt az irgalmat mindenki számára; s terjessze az isteni irgalmasság tisz-
teletét.  

„(…) amikor a cellámban voltam, megpillantottam az Úr 

Jézust fehér ruhában. Egyik kezét áldásra emelte, a másik-

kal megérintette mellén a ruháját. Melléből a ruha nyílá-

sán át két hatalmas sugár tört elő, egy piros és egy hal-

vány. (…) Fess egy képet annak alapján, amit itt látsz, ez-

zel az aláírással: Jézusom, bízom benned. Azt kívánom, 

hogy tiszteljék ezt a képet, először a ti kápolnátokban, az-

tán az egész világon” – így emlékezik vissza a látomásra 
Szent Fausztina a naplójában, mely magyarul is olvasható. 
A kép tiszteletéhez az Úr ígéretet is fűzött: „Az a lélek, aki 

ezt a képet tisztelni fogja, nem vész el. Megígérem azt is, 

hogy már itt a földön győzedelmeskedni fog ellenségei fe-

lett, főként pedig halála óráján. Magam fogom védeni, mint 

saját dicsőségemet.” 

Az irgalmasság tiszteletének közvetítőeszközei közül leg-
inkább ez a kép terjedt el világszerte. Nem csak majd’ az 
összes lengyel templomban látható, hanem már például az 
arab világban is találkoztam vele, szinte hívja a hívőket és 
nem-hívőket Krakkóba, ahol az Irgalmasság órájának meg-
tartása (naponta délután 3-tól) és rózsafüzérének imádko-
zása éppúgy meghonosodott mára, mint az Isteni Irgalmas-
ság kilencedének nagypénteken kezdődő imádkozása, illet-
ve az Irgalmasság vasárnapjának megünneplése a Húsvétot 
követő vasárnap – s e nap teljes búcsú nyerhető Szent II. 
János Pál pápa 2002-ben kiadott rendelkezése óta. Ugyanő 

volt, aki Fausztina 
nővér életét és 
szent erényeit még 
krakkói metropoli-
taként tudatosítot-
ta érsekségében, majd pápaként 1993-ban a boldogok, 
2000-ben pedig a szentek sorába emelte. A Szentatya (utol-
só) két lengyelországi látogatása során is felkereste a ko-
lostort, ugyanígy tett később XVI. Benedek pápa, s termé-
szetesen Ferenc pápa útitervében is szerepel ez a zarándok-
lat. 
Úgy érzem, hogy ugyanaz inspirálta a következő Ifjúsági 
Világtalálkozó helyszínének kiválasztását, mely a fentebbi 
kultuszt sugallta és megvalósulásukat lehetővé tette.  
Az Isteni Irgalmasság tiszteletének dinamikus elterjedése 
Fausztina nővér szentté avatásának és II. János Pál pápa lá-
togatásainak köszönhető. Az ezredforduló táján az évi 
egymilliónál is több zarándok számára a kolostor templo-
ma kicsinek bizonyult, ezért a krakkói metropolita kezde-
ményezésére egy új székesegyház és számos kisebb, zarán-
dokok kiszolgálására rendeltetett intézmény építésére ke-
rült sor. Mindezt 2002 augusztusában II. János Pál pápa 
avatta fel ötödik lengyelországi zarándokútja során. A 
komplexum részeként épült kétszintes, ellipszis alakú 
templom és a mellette található 77 méter magas torony tá-

A vörös szín a lelkek életét jelentő véré, az áttetsző a lelkek megigazulását 

jelentő vízé, tehát a két sugár mindenekelőtt a szentségeket jelképezi. 

Az Irgalmasság rózsafüzére:  
 

„…e szavakat hal lottam: , ,Ez az ima haragom enyhítésére szolgál.  Imádkozd kilenc napig a  

rendes olvasón a következőképpen: először egy Miatyánkot ,  Üdvözlégyet és Hiszekegyet,  ezután 

a nagy szemekre a következőket ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked szerete t t  Fiadnak, a  mi 

Urunk, Jézus Krisztusnak Testé t és Vérét,  Lelkét és Istenségét engeszte lésül bűneinkért és az 

egész v ilág bűneiért; majd a kis szemekre: Jézus fá jdalmas szenvedéséért irgalmazz nekünk és  

az egész v ilágnak! Végül háromszor ismételd e szavakat: Szent Isten,  Szent Erős Isten,  Szent  

Halhatatlan Isten,  irgalmazz nekünk és az  egész v ilágnak!” 
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volból is jól láthatóan kiemelkedik a tájból. Az új templom 
felső, avagy földszintjén 2000 ülőhely és 2500 állóhely 
van, míg a karzaton ezer ember fér el. A templomba belép-
ve rögtön az oltárra szegeződik a tekintetünk, s nem csak 
azért, mert az oldalsó, a padlótól a mennyezetig érő abla-
kokból arrafelé árad a fény, vagy mert a berendezés igen 
egyszerű, hanem annak szobrászati kialakítása miatt is: két 
megtépázott bokor felett az Irgalmas Jézus festménye hir-
deti az Úr megszabadító kegyelmét, alatta pedig egy arany 
földgolyó található, mely egyben a tabernákulum is. Az ol-
tár a mai világ nyugtalan valóságát ábrázolja – írják. A 
megbocsátást terjesztendő, ezen a szinten 18 gyóntatószék 
található (érdekesség, hogy a lengyeleknél csak a pap van 
zárt térben, a gyónó személy a nyitott térdeplőn foglal he-
lyet).  
E felső rész alatt helyet kapott egy hatalmas alsó szint, 
melynek központjában Szent Fausztina kápolnája található, 
az odavezető folyosó két oldalán pedig két-két kisebb ká-
polna kapott helyet. Már az építkezés kezdetén felmerült az 
a gondolat, hogy ezek kialakítását külföldi katolikus egy-
házak biztosíthatják – így születhetett meg a Szentek kö-
zössége (magyar), Fájdalmas Szűzanya (szlovák), a görög-
katolikus Szent András apostol (ukrán, ill. keleti egyházak) 
és a Szent Keresztről elnevezett (német) alkápolna. 
 
Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy Ferenc pápa az ún. ma-
gyar kápolnát is felkeresi-e majd? A legtöbb zarándok 
ugyanis ott kezdi a látogatását; a Bazilikát bemutató cso-
portkísérők vagy apácák előszeretettel választják az alag-
sorban található öt kápolna közül a miénket, abban ismerte-
tik az épületkomplexumot illetve itt tartják a kisebb csopor-
tok miséit is. Nem véletlenül esik erre a választásuk, hiszen 

művészeti szempontból a magyar kápolna kiemelkedik a 
többi közül: az ajtókon belépve az összes magyar szent, va-
lamint számos közép-európai szent, boldog vagy avatásra 
váró (így pl. Mindszenty József) illetve mártír művészi 
mozaikképe tárul szemünk elé. A díszítésen másfél évig 
dolgozott Puskás László görög-katolikus atya és képzőmű-
vész. Szent Kinga ruhájába, a mozaikkockák közé egy kő-
sódarabot – benne egy gyűrűvel – is beleillesztettek, emlé-
keztetve arra a legendára, mely szerint a királylány mára-
marosi sóbányába bedobott gyűrűjét egy Krakkó melletti 
sóbányában lengyel bányászok találták meg – de ez csak 
egy érdekesség a sok közül, mely felfedezésre vár a moza-
ikdarabok alaposabb szemügyre vételekor.  
Az oltár felett egy hatalmas hársfarönkön az Irgalmas Jézus 
és Szent Fausztina mozaikja látható, míg az oltár előtti jobb 
kéz alakú ereklyetartóban Szent István királyunk ujjcsont-
jának egy darabkája van elhelyezve. Kápolnánk 2004-ben 
lett felszentelve. Míg volt Lengyelországba kinevezett ma-
gyar nyelvű pap, addig rendszeresen tartottak miséket a 
krakkói diaszpórának, amelyet a kolostorban lakó felvidéki 
nővér is szívesen látogatott (egyébként Krakkóban vi-
szonylag gyakran sikerül magyar apácákkal találkozni).  



2016. Húsvét  Krisztus fénye 

53 

Az Irgalmasság órája (15:00)  
 

Jézus mondja:  , ,Délután három órakor könyörögj irgalmamért,  fő leg a bűnösök részére.  Mé-

lyülj  el ,  ha csak rövid időre  is,  szenvedéseimben, fő leg e lhagyatottságomban halálom óráján. 

Ez a nagy irgalom órája a v i lág számára.  Megengedem, hogy behatolj  halálos szomorúságom-

ba. Ebben az órában nem tagadok meg semmit a le lkektő l ,  akik  szenvedéseimre hivatkozva kér-

nek tő lem valamit.”  

 

Az Isteni Irgalmasság Bazilika nem messze található a 
Krakkóba bevezető főúttól, amelyen minden 

magyar autós végighajt, amikor hazánkból a 
város központja felé igyekszik. A kilátótorony 
érdekes alakja messziről látszik a jobb olda-
lon, viszont az „irgalmasság központhoz” ve-

zető emelkedőt könnyen el lehet véteni. Mikor 
megérkezünk a parkolóba, egy hatalmas zarándokközpont fo-
gad bennünket információs pulttal, önkiszolgáló étteremmel, 
szálláslehetőséggel. Az új épületek mellett azonban ne felejt-
sük el felkeresni a kolostor régi templomát (a felfelé vezető 
úton visszafelé kell ehhez menni, külön bejárata van), amely-
ben Szent Fausztina nyugszik, s az eredeti Irgalmas Jézus 
festmény látható. Ezek nélkül nem lenne teljes a zarándokla-
tunk. Ezután célba lehet venni a már említett kilátótornyot 
vagy a nemrégiben elkészült II. János Pál központot, részt 
venni a Bazilikában tartott számos mise egyikén és a nap vé-
gén elmélyülni a szentségimádásban egy külön kis kápolná-
ban, ahol a nap 24 órájában szünet nélkül mindig imádkozik 
valaki

Tellis Katalin 
 

Az írás elkészítésében fő forrásként segítségemre volt: 
az Isteni Irgalmasság Bazilika lengyel nyelvű honlapja,  
valamint Kovács István: A barátság anatómiája, Széphalom 
Könyvműhely, 2009, 172-175. 
A fényképek lelőhelye: http://milosierdzie.pl/index.php/pl/ 
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A HANGSZEREK KIRÁLYNŐJE – AZ ORGONA 

III. rész – Az orgonista feladatai az orgona körül, 

és az orgonajáték sajátosságai 
 

z előző két részben betekintést adtam az orgona törté-
nelmi hátterébe és szerkezeti felépítésébe.  
A cikksorozat harmadik, utolsó részében szeretném 

megismertetni a kedves Olvasókat eme különleges hang-
szer karbantartási feladataival, valamint érdekességként 
néhány alapvető játéktechnikai sajátossággal, melyeket az 
orgonista alkalmaz. 
 

Az orgona karbantartása 
Először is le kell szögezni: az orgonista vagy kántor nem 
„szerelgetheti kedvére” a hangszert, mert a nagyobb javítá-
sokat szakemberrel szükséges elvégeztetni. Ha szakavatat-
lanul nyúlunk bele ebbe a műszakilag igen összetett hang-
szerbe, több kárt okozhatunk vele, mint hasznot! 
Mindazonáltal vannak olyan napi szintű karbantartási fela-
datok, amelyekkel tisztában szükséges lennie a hangszert 
használónak:  
* a helyiség (általában templom) páratartalmának ellenőr-
zése, figyelemmel kísérése. Ezt egy egyszerű kis műszerrel 
lehet végezni, melyre példát a mellékelt képen láthatunk. 

Ez a műszer egy analóg páratartalom mérő. Min-
dössze egy-két ezer forint kiadást jelent és 
nyomon tudjuk követni a páratartalmat. Ez 
azért fontos, mert az orgona nagyrészt fából 
van, és a páratartalom szélsőséges változása 
nagyban rontja a hangszer élettartamát. Ha 

túl száraz a levegő hosszú időn át, akkor a fa-
anyag „összeesése” miatt nem kívánt síp-megszólalások és 
mechanikus szerkezet esetén kapcsolási elégtelenségek je-
lentkezhetnek. Ha túlságosan párás a levegő, akkor viszont 
a fa részek úgymond „megdagadnak” és azért nem fog 
megszólalni a kívánt sípsor, nem tudjuk bekapcsolni azo-
kat. 
A páratartalmat a legegyszerűbb módon az alábbi teendők-
kel tudjuk valamelyest kompenzálni: magas páratartalom 
esetén szellőztetéssel, alacsony páratartalom esetén pedig a 
hangszer környékén edényekben víz párologtatásával. 
 

Taksonyban és Dunaharasztiban is elmondható, hogy a 
templomok páratartalma és hőmérséklete is igen gyorsan 
tud változni. Ennek oka, hogy mindkét templom viszony-
lag vékony falakkal és födémmel épült (tekintve a második 
világháború utáni nehéz időket), ezért a kinti időjárási vál-
tozások elég gyorsan éreztetik hatásukat a templom belse-
jében is. Ebből kifolyólag elég sűrűn kell odafigyelni az 
orgonák körüli páratartalom pillanatnyi állására. 
 

* Alapvetően praktikus, ha tisztán tartja a kántor az orgo-
naház belsejét, rendszeresen portalanítja azt, mert ezzel a 
hangolás is és a sípsorok intonációja is sokkal tovább jó tud 
maradni. Mindemellett azért is praktikus, hogy ha egy ün-
nepi alkalomkor mégis „be kell ugrani” az orgonába egy 
pár pillanatnyi hangolást elvégezni, akkor igen bosszantó, 
ha emiatt koszoljuk össze magunkat… Elődömtől, Fazekas 
Tamástól, példásan tiszta állapotban vehettem át mindkét 
orgonát 2014-ben, ami korábbi szolgálati helyeimen nem 
volt elmondható, ezért is nagyon hálás vagyok neki! 

* Szükséges még, hogy az évszaki változások folyamán ap-
ró hangolási igazításokat tudjon az orgonista végrehajtani 
hangszerén. Ennek megoldása az alábbi módon történik: 
minden orgonán van olyan sípsor, melyhez hangolhatjuk a 
többit, mert ez tartja legjobban a hangolást (általában 
Octave 4’). Bekapcsoljuk ezt a sípsort és a hangolandót is 
és a közös megszólaláskor a lebegést kiküszöbölve mélyít-
jük, vagy emeljük a sípok hangmagasságát. Ezt lehet vé-
gezni géppel, vagy egyszerűen hallással, fülünkkel. Tak-
sonyban az úgynevezett nyelvsípokat viszonylag sűrűn kell 
hangolni, a templom adottságai miatt is, valamint Haraszti-
ban a födött, vagyis „dugóval ellátott” sípsorokat kell elle-
nőrzés alatt tartani. 
 

Ebből a pár információból is láthatjuk, hogy milyen gondos 
odafigyelést igényel ez a hangszer. Megéri odafigyelni rá, 
mert a felmerülő javítási költségek így sokkal kisebbek 
lesznek, hangszerünk élettartama megsokszorozódik. 
Közel húszéves kántori tapasztalatom az, hogy sok helyütt 
ezekre nem figyelnek oda. Ennek több oka is lehet. Vidé-
ken előfordul, hogy kántor sincs, így senki nem gondozza a 
hangszert. Magam is kaptam olyan orgonát használatra, 
mely igencsak elhanyagolt, koszos volt. Ez az egyszerűbb 
helyzet, ilyenkor bizony ki kell takarítani a hangszert, han-
golni, de ezek olyan fokú munkák, melyeket már szakem-
berre kell bízni. Másik helyzet volt, amikor olyan orgonán 
kellett szolgálnom, melyet valamely ottani elődöm lelkesen 
„fabrikált” hozzáértés nélkül. Mondanom sem kell, bor-
zasztó barbarizmusokat volt alkalmam látni: sípok elhajlí-
tása, lefűrészelése, stb.… ezeket bizony csak elég tetemes 
anyagi beruházásokkal lehetett kijavítani! 
Taksonyban és Dunaharasztiban, mint fentebb írtam is, 
elődöm példás gondossággal tartotta karban a templomok 
orgonáit, így mindkét hangszeren öröm zenélnem. 
 

Az orgonajáték sajátosságai 

Eme hangszer nagy különlegessége, hogy a zenész nem 
csak a kezeivel játszik rajta, hanem lábaival is hangokat 
csal elő belőle. A pedálbillentyűkön való játék igen látvá-
nyos, többek között ez teszi különlegessé. Ahogy például a 
zongorán úgynevezett „ujjrendet” készítünk a betanulandó 
darabhoz, úgy az orgonán emellé „lábrendet” is szükséges 
készíteni, hogy egyszerre kezünk és lábunk rendben „vé-
gezze a dolgát”! 
 
Íme, egy kép a pedál-billentyűiről: 
Látható, hogy sokkal na-
gyobb, mint amit manuál-
billentyűzetnek hívunk és 
kézzel használunk. A pedá-
lon történő játéknak ugya-
núgy alapjai, gyakorlatai 
vannak, mint a kézzel vég-
zett billentyű-játéknak. 
Korábbi cikkemben írtam 
már, hogy míg például egy 

A
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vonós, vagy fúvós hangszeren zenélő kolléga viszi magával 
hangszerét, addig az orgonista maga kell, hogy odamenjen, 
ahol a hangszer található.  Ez igencsak „izgalmas” kihívás 
tud lenni, hisz minden orgona más és más, nincs két telje-
sen egyforma belőle. Ez nagyfokú alkalmazkodást igényel. 
Különlegessége a hangszernek még, hogy ugyan a zongo-
rához hasonlóan billentyűkkel szólaltatjuk meg, de ehhez 
tudni kell regisztrálni is hangszerünket! A sípsorok kapcso-
lóira tekintve az orgonistának tudnia kell, hogy az azokon 
lévő felíratok milyen hangzású és hangmagasságú sípsort 
jeleznek. Tisztában kell lennie azzal is, hogy az egyes ze-
nei korok orgonaműveit milyen hangzással kell megszólal-
tatni. Egy, akár csak öt-hat sípsorral rendelkező kicsi orgo-

nán is lehet változatos hangzásokkal zenélni! Az úgyneve-
zett regisztrálás külön művészetet jelent az orgonazenén 
belül. Még egy billentyűt sem ütöttem le, de a regisztrálás 
elkészítésével már neki is kezdtem a zenélésnek! Ezt tanít-
ják, valamint „elleshető” és „elhallható” kollégáktól, taná-
roktól, valamint a magunk kreativitását is bele tudjuk vinni 
ebbe a különleges és izgalmas feladatba. 
 

Remélem, hogy ezzel a háromrészes sorozattal izgalmas 
betekintést adhattam Krisztus Fénye olvasóinak az orgona 
„kulisszatitkaiba”. 

Nagy István kántor

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

„Én terólad el nem feledkezem”  
 

2016. március 14-e különleges, régen várt nap volt a számomra. Egy hosszú éveken át érlelt, Isten kegyelméből meghozott 
döntés csodaszép napja. De ne rohanjunk ennyire előre.  
Református családban nevelkedtem, református gimnáziumban tanultam, mindeközben pedig két meghatározó katolikus 
közösség jelent meg az életemben. Éppen csak 10 éves lehettem, amikor barátaim és Latinovics Zoli hívására bekerültem 
a Taksony-Dunaharaszti Szentjánosbogár klubba. Életreszóló találkozás volt.  
Ugyanebben az évben csatlakoztam a taksonyi Szent Anna kórushoz, ahol a zene és a közös szolgálat jelentette és jelenti 
ma is a közösség egyik alapját. 
A Szentjánosbogár közösségben gyerekként, kamaszként, később ifiként tapasztaltam meg Isten szeretetét és hívó szavát, 
most pedig felnőtt fejjel, vezetőként igyekszem továbbadni azt. Több tucatnyi bogártábor, számtalan miseszolgálat, végig-
énekelt passió, bogármise, számomra meghatározó emberek példás élete, és 800, Szent Jakab zarándokútján legyalogolt 
kilométer után éreztem, hogy pontosan tudom, hova szeretnék tartozni, hova tartozom. Ezek az élmények és a közössége-
ken keresztül megtapasztalt isteni szeretet és megtartó erő, valamint alapos felkészülés vezetett el a március 14-i napig, 
amikor is 25 évesen elsőáldozó lettem. 
Nagy izgalom, de annál is nagyobb öröm volt bennem. Egy hétfő esti mise keretében került sor a különleges eseményre. A 
templomba érve csupa ismerős arc mosolygott rám, ott voltak ők, a Közösségeim, a Barátaim. Isten megmutatta, hogy mi-
csoda ereje van a közösségnek, és, hogy Ő igazán ott van, minden felebarátunkban. Az olvasmányban Izajás próféta sza-
vai jelentek meg: „[…] ezt feleli az Örökkévaló –, én terólad soha meg nem feledkezem! Lásd, Sion, tenyerembe véstem 

képedet, szüntelen szemem előtt tartalak.” (49,15-16) 
Ahogy András atya is elmondta a prédikációban: a mai világban nem könnyű az embernek egyedül megélnie hitét, és óriá-
si, páratlan érték az, ha olyan barátokat tudhatunk maguk mellett, mint akik engem körülvettek a misén.  
Kimondhatatlan hála van bennem: hálás vagyok Istennek, hogy megadta ezt a kegyelmet és részesülhettem ebben a szent-
ségben. Hálás vagyok András atyának, aki időt és energiát nem sajnálva készített fel arra, hogy méltón vehessem magam-
hoz Krisztus testét és vérét, és hálás vagyok a közösségeimnek, a barátaimnak és a családomnak, akik életem ezen fontos 
pontján is mellettem voltak és velem együtt örültek, hogy a Katolikus Anyaszentegyház tagjává váltam.   S.D.G. 
 

Révész Barbara 
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A bevezetőben fontos elmondani, hogy a 2015-ös esztendőben az elmúlt 
négy év óta, amióta az alapítvány újraszervezést követően működik és 
támogatja a templom és plébániai körüli beruházásokat a legtöbb beruhá-
zás idén valósult meg, az elvégzett feladatok számát tekintve és ezekre 
fordított anyagiak vonatkozásában is. Az alábbi beszámoló tételesen tar-
talmazza ezeket. 
 

A munkálatok megkezdése előtt fontos volt, hogy az elképzeléseket 
egyeztessük a kivitelezésben résztvevő szakemberekkel, hogy azok terv-
szerűen és ütemezett módon megvalósíthatók legyenek. Fontos megemlí-
teni, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően nagy hangsúlyt fek-
tettünk arra, hogy taksonyi, illetve környékbeli  vállalkozókkal tudjunk 
együtt dolgozni idén is. 
 
A templom bejáratánál a korlát kivitelezése – 2015. február 
Régi igényt váltott valóra az alapítvány azzal, hogy elkészítette a temp-
lom bejáratához vezető lépcsőzet mindkét oldalán a térben és esztétikájá-
ban is illeszkedő vasszerkezetű korlátokat. Most kicsit az az érzésünk is 
lehet, mintha ezek a korlátok mindig is ott lettek volna. 
 

Jézus szobor restaurálása – 2015. március 
Több évtized szennyeződésétől sikerült megtisztítani a Taksony legmaga-
sabb pontján, templomunk tetején elhelyezkedő Jézus szobrot. A munká-
latok során teljesen eltávolításra került a hosszú évek alatt felgyülemlett 
patina réteg. Ez követően visszacsiszolásra, majd méhviaszos impregná-
láson esett át a szobor, elnyerve így új-régi külsejét. 
 

A plébánia kerítésének és lábazatának felújítása – július, augusztus, 
szeptember 
Folytatva az elmúlt évek felújítását a plébánián és környezetében, idén a 
kerítés került teljesen felújításra. A munkálatok során gyakorlatilag telje-
sen új nagykapu és kiskapu készült el, a régivel teljesen megegyező kivi-
telben, illetve a mezőknek több mint fele is ki lett cserélve. Most minde-
gyik elem méretarányos, tetején és sarokpontjain dugózott, illetve három 
rétegben mázolt, megóvva ezzel a teljes kerítést a belső párától, vizese-
déstől, illetve rozsdásodástól. 
A kerítés fontos eleme a lábazat, amelyről gyakorlatilag a vakolat teljesen 
leverésre és újraépítésre került, hálózással és vízzárással, záró rétegként 
pedig a plébánia lábazatával állagban és színben is megegyező szilikát-
alapú műgyantával került a felülete bevonásra. 
 

A templom fűtésének teljes cseréje – augusztus, szeptember, október 
Közel 20 éves probléma került megoldásra azzal, hogy a templomban 
megújult a fűtés. A régi, gázkonvektoros elven működő sugárzók leszere-
lésre kerültek a sekrestyében és kápolnában található konvektorokkal 
együtt. Ezen berendezések szemmel is igen jól látható károkat okoztak a 
templom kupolarészében a mellett, hogy fogyasztásában is rendkívül 
gazdaságtalan volt. 
Hosszas és alapos tervezési fázis után, beleértve többféle szóba jöhető 
megoldás megvizsgálását, műszaki véleményeztetését, illetve referenciák 
megtekintését is, az alapítvány munkatársai a képviselőkkel közösen úgy 
döntöttek, hogy az energia és költség tekintetében sokkal inkább haté-
kony infrapaneles fűtés irányába megyünk el.  
Első körben a kapacitásban megfelelő, az egyéb elektromos áramellátás-
tól független rendszert kellett kiépíteni. Itt engedélyeztetéstől kezdve, 
hozzájárulási díjak megfizetésén keresztül vezetett az út, mire eljutottunk 
oda, hogy energiaszükségleti szempontból rendelkezésre állt az új háló-
zat. 
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Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során  

a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ról 

* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,  

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13, 

* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13, 

    * a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a  

       18702563-1- 13 adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.  

Adományokat: 

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 64400116-30110038-61100015   ÚJ !! 

* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 64400116-30109984-61100011  ÚJ !! 

* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a  

11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni.  

Egyházadót: 

a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon,  

a „Rákócziligeti római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és  

a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni,  

ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.  

Második körben került sor a légtérnek megfelelő kapacitású infrapanelek beszerzése és felszerelése. Ezek során 8 db 
infrapanel került felszerelésre a templomban, 2-2-2 db a sekrestyében, kápolnában és kóruson, valamint 1 db a miséző ol-
tárnál. 
Harmadik, egyben záró lépésben került sor a rendszer próbaüzemére, tesztelésére, amely kiválóan vizsgázott. A megfelelő 
időzítések beállítása után a szükséges helyeken a rendszer előre programozott módon is tud működni, ami nagy segítség a 
helyiségek előzetes felfűtésében. 
Fontos kiemelni, hogy az új rendszer energetikailag hatékonyan működik (ez az üzemeltetési költségekben már látszik) és 
zéró károsanyag kibocsátást végez.  
A korábbi gázfűtéses rendszer ezzel teljes mértékben megszüntetésre került a templomban és közvetlen környezetében, 
így ennek megfelelően a gázmérőóra leszerelésére is intézkedtünk. 
Most, hogy a szemmel látható probléma (penészgomba, repedezések) forrása megszűnt, reális cél lehet a kupola belső fe-
lületének teljes felújítása a következő évben. 
 

A plébánia előkertjének parkosítása – október, november 
Ebben az évben még egy plébániai beruházás megvalósult, felvezetve ezzel a későbbi években tervezett parkosítását a 
kertnek, ez pedig ez előkert (front rész) parkosítása. A munkálatokra az év optimális időszakában, október és november 
folyamán került sor. 
A munkálatok során eltávolításra kerültek a plébánia jobb oldalsó (szemből nézve) udvarrészében található, elöregedett tu-
ják. Talajfertőtlenítést követően egyelőre parlagon marad egy rész, amely később közösségi térként jól használható lesz. 
Ezen szakasz első részében pedig gyümölcsfák kerültek telepítésre. 
Az előkert szintén elöregedett növényzete felszámolásra került. Itt is talajfertőtlenítésre került sor, majd megfelelő réteg-
ben termőföld felhordására. Ezt követően került kiépítésre a meglévő automata öntözőrendszerhez kapcsolt csepegtető 
rendszer, illetve a megfelelő növények kiválasztása és telepítése. Záró lépésként pedig fakéreg került kiszórásra, elkerülve 
ezzel a túlzott gazosodást és növelve az előkert esztétikai szépségét. 
 
2016 évi elképzelések, tervek 

– a már említett templombelső kupolájának felújítása 
– a plébánia udvarán található tároló helyiség és garázsok felújítása 

 
Köszönjük azon taksonyi hívek támogatását, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-át a Taksonyi Szent Anna Templomért 
Alapítvány javára ajánlották fel. Támogatásukat a jövőre nézve is nagyon szépen köszönjük. 

 

Barna Tamás 
kuratóriumi tag 

Taksonyi Szent Anna Templomért Alapítvány 
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A centrális, kupolás épület egyesítette a középkor tér- és tömegkonst-
rukcióját, és részleteit a barokkos tömegarányokkal. Megoldásában ha- 

A Kereszténység Szakrális Építészete 
6. fejezet 

 
A Historizmus építészete: eklektika 

 
4. rész 

 
A XIX. század közepére, a historizmus során a korábbi stílustiszta épí-
tészetet folyamatosan felváltotta az eklektika. Ennek három fő oka volt. 
Egyrészt a vasszerkezetek felhasználásával újragondolhatták az építé-
szek a méretkorlátokból adódó tömegalakításokat, és a gazdaságos 
technológiák új alapokra helyezték az építést, a szerkezetiséget. A vál-
tozások másik, funkcionális oka az új igényszintből fakadó újabb meny-
nyiségi változás volt. A funkcionális igényekhez tartozó méretekben 
nem lehetett többé tartani a historikus, stílustiszta méretarányokat, ezért 
elkezdték keverni a különböző stílusokat. Az eklektika elterjedésének 
harmadik oka a stílusok alapos megismerése volt. Felismerték, hogy az 
egyes stílusoknak nemcsak törvényszerű történeti egysége, hanem az 
egyes részletformáknak fontos esztétikai funkciója is volt. A tarthatatlan 
egységes stílus helyett a formák esztétikai hatásával akartak építészetet 
teremteni. 
A XIX. második felére a porosz és a bajor hatalmi súlypontok mellé fel-
sorakozott a Kelet-Európa felé tartó kereskedelmi útvonalak miatt jelen-
tős gazdasági fejlődést produkáló Szászország.  
A kor legnagyobb drezdai építésze Gottfried Semper (1803-1879) volt. 
Drezda mellett Semper építészete kiemelt jelentőséggel bírt az eklektika 
első fővárosára, Bécsre. 
Bécs városának fejlődése a korszak többi német ajkú városához képest 
megkésett. A város két jól elkülöníthető, több központú városrészből 
állt, amelyet a városfal és mellette elterülő üres terület választott határo-
zottan ketté egy belső és egy külső részre. 1857 után a császár pa-
rancsára megkezdődött a városfal elbontása. A tervek szerint az így ki-
alakuló üres területre reprezentatív épületegyüttesek és zöldterületek ke-
rültek. A belvárost így a lebontott falak vonalában egy körút vette körül, 
amelyet a bécsiek Ringnek neveztek el. 

Az elbontott falak helyének beépítése az egyik meglévő sugárút és a 
Ring találkozásának építészeti csomópontjában kezdődött. Az ürügyet 
egy Ferenc József császár elleni sikertelen merénylet szolgáltatta. Test-
vére Miksa, a későbbi mexikói császár, hálaadásul egy templom építését 
rendelte el. Ez volt a Votivkirche, Heinrich von Ferstel (1828-1883) al-
kotása. A Ring első reprezentatív épülete, egy XIV. századi gótikus stí-
lust követő templom volt, amely 1856 és 1879 között épült. A hosszú 

építési idő is igazolja, hogy magas építési színvonalú épületről van szó. 
A kéttornyú keresztházas stílustiszta templom még bécsi környezetben 
is magas művészi értéket képviselt. A legpontosabb historizálás mellett 
sem lehetett azonban letagadni a sablonok szerinti nagyüzemi kőfara-
gást, a korszerű technológia itt-ott előtűnő nyomait. A Ring további 
épületeinek kialakításában nagy szerepet töltött be Gottfried Semper és 
Karl von Hasenauer (Burgtheater, Hofburg, Múzeum), Teophil Eduard 
Hansen (Parlament), Eduard van der Nüll és August von Siccardsburg 
(opera), valamint Friedrich von Schmidt (városháza, Maria am Siege 
templom) alkotó tevékenysége. 

Ausztria historikus építészetében komoly túlsúlyt képzett a Ring. A 
klasszicizmushoz képest elterjedtebb volt a gótikus vagy román stílusú 
historizálás. A Bécs Fünfhaus kerületében épített templom a városháza 
tervezőjének, Friedrich von Schmidtnek (1825-1891) a munkája volt.  

a Bécsi Ring 

Bécs, VotivKirche 

Bécs, Maria am Siege Kirche 
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sonlított a berlini Kreuzkirche, Johannes Otzen al-
kotása és a Victor Baltard tervezte párizsi Saint Au-
gustin templom megjelenésére. Mindhárom épület a 
század utolsó harmadában épült. 
Európában, majd Észak-Amerikában az eklektikus 
építészet, mint a historizáló építészet általában, világi 
középületek formájában bontakozott ki. A tengeren tú-
li építészet eklektizálódását az Európától és ezáltal a 
historizmus bölcsőjétől való nagy távolság is okozta. 
Az eklektikus szakrális építészet egyik kiemelkedő 
példája az Amerikai Egyesült Államokban a Massac-
husetts államban, Bostonban álló Trinity Church. A 
templomot az amerikai viszonylatban is rendkívül 
kreatív Henry Hobson Richardson (1838-1886) ter-
vezte. A szakrális épület a formagazdag román stílusú 
historizálás sajátosan szabad felfogását tükrözte. 
 

Az eklektika fényének legjavát, a historizmus legnagyobb mesterei által, végül 
hazánkban érte el. 
 

Felhasznált irodalom:  
Kalmár Miklós: Az építészet története: Historizmus, Századforduló 

   Összeállította: Érces Gergő 

Berlin, Kreuzkirche; Párizs, St. Augustin templom 

Boston, Trinity Church 

A Dunaharaszti Rákóczi-ligeti új templom építésének hírei 
 
Kedves Olvasóink!  

Örömmel jelentem, hogy a templom építése megkezdődött. Aki arra jár, már 
láthatja.  
A templom szerkezeti megépítése bruttó, azaz áfával együtt 57 029 990 Ft. 
Négy hónap alatt készül el, ha minden körülmény kedvez. 
Amikor ez elkészül, következik majd a belső elkészítése, ami egy újabb nagy 
feladat lesz.  
 
Közöljük, hogy a március 5-én, a József Attila Művelődési Házban megren-
dezett jótékonysági koncert összes bevétele 554 000 Ft volt.  
Ebből 154 db eladott jegy ára                       385 000 Ft 
Adomány templomra                                    100 000 Ft 
Téglajegy-árusítás a helyszínen                      69 000 Ft 
 
Ezúton is megköszönjük az előadóknak, a szervezőknek és az adományozók-
nak a templomunk felépítéséért nyújtott segítségüket.  
Kérjük, hogy imáikkal és a lehetőségeik szerinti anyagiakkal továbbra is tá-
mogassák az új templom építését. Bízunk abban, hogy Isten áldása lesz a fá-
radozásunkon és minden támogatónk életén.  
 

András atya és a Templomépítő Bizottság 
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Karinthy Frigyes: Rejtvények 
 

Mióta a világ legnépszerűbb lapjai egyre-másra hirdetik a nagy rejtvényversenyeket, rejtvényderbiket – Ameriká-
ban ötvenezer dolláros keresztrejtvény-versenyt tartottak – a dolog kezd izgatni. A régi könyv- és sósborszeszdí-
jak kora lejárt, ma autót, családi házat, helyes kis birtokot, életjáradékot és negyvenkettes ágyút sorsolnak ki a 
nyerők között – előrelátó embernek, aki előtt nem közönyös saját és családja jövője, komolyan illik foglalkozni 
ezzel a tudománnyal, mely szerencsés esetben satöbbi... A többi pálya még ennyire se biztos. 
Komolyan munkához láttam. 
Tanulmányozni kezdtem a helyi és külföldi rejtvényújságokat és újságrejtvényeket. Megpróbáltam egységes elvet 
találni, amelynek alapján úgy a szerkesztés, mint a megfejtés általános kulcsa a kezembe kerül: otthonosan tudok 
mozogni abban a labirintusban, ahol a szó képet, a kép pedig szót jelent. 
A legnehezebb problémákat játszva, ránézéssel fejtettem meg, elképesztve a nehézfejűeket, akik kétségbeesve 
kérdezik az embertől, „te, mi az, hat betű, szoba közepén áll, esznek rajta, és a vége: sztal?” 

Budapest  
az 1900-as évek elején … 

 
 

Vajon hol készültek a képek? 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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Egy asztalon kilenc, külsőre teljesen egy-
forma tojás van. Azonban az egyik tojás egy 
kicsit nehezebb, mint a többi nyolc. 
Van egy kéttányéros mérlegünk, amellyel 
két mérésből meg kell állapítani, hogy me-
lyik a nehezebbik tojás.  
Hogyan csináljuk? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A végén ott tartottam, hogy nem is kellett rejtvénynek lenni egy ábrának ahhoz, hogy megfejtsem. Egyszer egy rejt-
vényszerkesztő nevetve mesélte el nekem, hogy hirtelen kifogyván az anyagból, lapzártakor egy közönséges, külföldi 
lapból kivágott rajzot adott le, amin csak egy ház állt, semmi más. Gondolta, majd utóbb kitalál valamit, mint megfej-
tést: „Kemény (kémény) Simon”. Ekkor támadt az a gondolatom, hogy a rejtvényt nem is kell szerkeszteni, a világ 
minden tárgya és rajza és ábrája rejtélyes problémává lesz, ha nem annak nézem, ami, hanem valami titkos tervet te-
szek fel mögötte. (Így tette például a világ egyik legegyszerűbb és legátlátszóbb jelenségét, a nőt, rejtélynek a filozófia, 
holott a megoldás oly egyszerű: négy betű vízszintesen, négy függőlegesen, s kész a kereszt, amit a férfinak hordani 
kell.) 
Mert ha igaz Hamlet mondása, hogy nincs jó és rossz, csak a gondolatban, az is igaz, hogy nincs titok és megoldás, 
csak az elemző értelem számára. 
Már-már tökéletesnek hittem magam, amikor ez történt. Valaki feladta a következő rejtvényt: 
Kas saison Ka. 

Három hétig törtem a fejem. 
Nem tudtam megfejteni, hiába próbáltam a ”saison” szót „évad”-nak magyarul, ”season”-nak angolul és ”Fahrzeit”-
nek németül alkalmazni. 
Belebetegedtem a dologba. 
Egy napon ötéves unokaöcsém, aki akkor tanult olvasni, meglátta jegyzeteim közt és silabizálni kezdte. 
És fél perc alatt elolvasta, magyar nyelven, így: 
  Kassai sonka. 

      Azóta nem fejtek többé rejtvényt. 
 

A két képpár 8-8 eltérést mutat. 
           Melyek azok? 

A helyes megfejtéseket (akármelyiket) 

a luxchristi@flynet.hu e-mail címre vár-

juk, a határidő 2016. április 15-e.  

Az első öt helyes megfejtő ajándékot kap. 
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Czifra Lászlóné 

 
Kép: fahéj (cinnamomum) 

„… A legnagyobb a szeretet ” (1Kor 13,13) 

 

A szeretet alapvető életigényünk. Ez tesz bennünket boldoggá, ez érvényesülésünk alapja. Életünk értelme. Egyetlen sze-
retethiány is megronthatja életünket, ezért minden szeretetre szükségünk van. Mindannyiunknak! A másoktól elnyert sze-
retet fokozza legjobban önbecsülésünket. 
Nem csupán boldogtalanságot okoz a szeretetlenség, hanem rengeteg bűn forrása is, amely által magamat is, a másikat is 
szerencsétlenné teszem. Korunkban is mennyi szeretethiányban szenved a legtöbb ember! 
Hogyan is szól a főparancs? 

1. Szeresd Uradat, Istenedet tejes szívedből, teljes erődből, teljes elmédből! 

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! 

Istenszeretet és emberszeretet nem létezik egymás nélkül. Hiszen az istenszeretet is teremtményeinek szeretete által való-
sul meg részünkről. Embertársaimat (különösen a számunkra nehezebbeket) szeretni Isten nélkül lehetetlen! 
A hét főbűn (a fösvénység, a kevélység, a bujaság, az irigység, a torkosság, a harag, a lustaság) is mind-mind a szeretet hi-
ányából fakad. Ott, ahol hiányzik a szeretet, önzés van! 
„Add meg mindenkinek a magáét!”– ha valakiben érték van, jót tesz, ismerd el! Dicsérd meg! Nem ezt kívánod magadnak 
is? Ha nem teszed, a kevélységet, hiúságot erősíted magadban! 

A bujaság meghamisítja, megrontja a 
szeretetet, egészen önzővé teszi az em-
bert, sőt az állati ösztönt engedi magá-
ban uralomra jutni. Hány család esik ál-
dozatul emiatt? 
A fösvény ember lelkének bálványai a 
pénz, a földi javak lesznek, így nagyon 
háttérbe kerül a felebaráti, testvéri szere-
tet, és természetesen az Isten szeretete is. 
A torkosság, mértéktelenség is nagy ön-
zés jele, s az ilyen ember szeretetét le-
foglalja az étel-ital, saját vágyainak ki-
elégítése. 
A lusta emberben sohasem bontakozik 
ki a komoly, tevékeny szeretet, a máso-
kért végzett önzetlen szolgálat. Mennyi 
szerencsétlenség származik ebből is! 
A mai világban bőven láthatunk példát 
ezekre: a mértéktelenség, a pazarlás, az 
anyagiak hajszolása, a munka minősége, 
a hibáink szépítése, mások lejáratása, 
őszinteség hiánya, házasság lejáratása, 
családok szétrombolása, sorolhatnánk 
napestig.  
De mi a megoldás? Hogyan küzdjünk a 
szeretetlenség ellen? 
„Az Isten szeretet, és aki kitart a szere-
tetben, az az Istenben marad, s az Isten 
is benne marad.” (1 János 4,16) 
Az istenhit és a szeretet gyakorlatai kö-
zött összefüggés van. Tehát Istenhez 
kell fordulnunk, akkor tudunk megfe-
ledkezni magunkról, s így találhatunk 
magunkra.  
Erősíteni kell a kegyelmi életet ma-
gunkban: a szentségekkel és imával. 
Böjt, bűnbánat, vezeklés: ez ISTEN-
SZERETETÜNK, s gyakorolnunk kell a 
bennünk élő Jézus segítségével a FE-
LEBARÁTI SZERETETET. 
„Aki meg akarja találni életét, elveszíti; 
aki azonban elveszíti értem életét, az 
megtalálja!” (Máté 10,39) 

KEZEK 
 Czoma Flóra verse 

 
Ott lent hevertem a porban, 
Arcom elfedtem, zokogtam. 
Erőm hagyott, testem fáradt, 
Lelkem haldoklott, kiszáradt.  

Utálatos, csúnya voltam, 
Fél lábbal már a pokolban, 
Mindenki messziről került, 
Szememre nehéz vakság ült. 

Vállaimon a nagy teher: 
Nehéz fa, mely mindig lever. 
Ez az, mi újra porba sújt, 
Nem bírtam többé már a súlyt. 

Egy férfi jött. Megérintett. 
Mellettem állt, lágyan intett: 
Keljek, jöjjek, menjek tovább, 
Rázzam le az útnak porát. 

Próbáltam. Megsajdult hátam, 
Nem mozdult többé a lábam. 
Szívem átszúrta fájdalom, 
Ez a nagy, sötét hatalom. 

Nem hagyott el, mellém térdelt, 
Nem parancsolt, nem is kérlelt. 
Végigsimította arcom, 
Látta véres, szörnyű harcom. 

Kezeivel fogta kezem,  
Bár nem is értette eszem... 
Erős karjával felemelt, 
Szeretetével átölelt. 

Nem bírta azonban lábam, 
De éreztem: nem is álltam, 
A kezei között tartott, 
Engem elveszni nem hagyott. 

„Ki vagy?” Kérdeztem. „Mit teszel? 
Lenn biztos volt! Hová viszel?” 
Nem tett le, tartott ölében, 
S tán fényt láttam a sötétben, 

Mely kezeiből sugárzott, 
És arcom már könnytől ázott. 
Könnyeim mosták a szemem, 
S újra láttam! Alig hittem... 

Belenéztem két szemébe, 
A végtelen mélységébe, 
Melyek kiáltották némán: 
Bízd magad egészen énrám! 

Tovább karjaiban vitt el, 
Újra sírtam, de már hittel. 
Átszúrt kezei sajogtak, 
Engem mégis megtartottak. 

Áldott kezeivel fogott, 
És végig egy szót se szólott, 
Csak vitt tovább. Vitt, vitt egyre, 
Le a völgybe, föl a hegyre. 

Karjaiban meggyógyultam. 
Ő gyenge lett, én javultam, 
De mosolygott mégis végig, 
Irgalma fölért az égig... 

És mikor az idő letelt, 
Letett, szorosan átölelt. 
Kezem fogták a Szent Kezek, 
S csak annyit mondott: Szeretlek. 
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Róna J. László:  

         Csillag vagyok 
 

Még nem voltam, már nem leszek,  
a múlt, a ma egy sóhaj, s a jövendő? 
Napok, ti mindig, mindig fényletek, 
megannyi milliárd égi kerengő. 
 

Atomból lettem, csillagporom topáz, 
visszatér létem kezdetéhez 
a lelkemből tovareppenő fohász 
sugárként száll Göncöl szekeréhez.  

 



Krisztus fénye  2016. Húsvét 
 

64 

Krisztus fényeKrisztus fényeKrisztus fényeKrisztus fénye    
A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek  

évente négyszer megjelenő folyóirata   
XVII. évf. 1. sz. (62) ~ Húsvét ünnepe 

 

* * * 

Felelős kiadó: Láng András plébános, langandras46@freemail.hu 
Plébánia telefonszáma: 06-24-518-990, plébánia levélcíme: 2335 Taksony Fő tér 1/b 

 

Szerkesztési és tördelési munkálatok:  

Koczka Tamásné Nagy Angela és Goia Marianna Zsófia 
Dunaharaszti T/F 06-24-537-570; angelika@flynet.hu 

www.plebi.hu; e-mail: luxchristi@flynet.hu 
 

 

Nyomdai kivitelezés: DORIL Bt. Taksony 
 

 

Fényképek: Gáll Sándor, Gáspár József, Goia Marianna, Kettererné Bauer Mónika,  
Koczka Tamásné, Láng András, Tóth Marianna, Wágner Attila 

Címlap: paliurus spina christi (krisztustövis), kiskép: Abraham Janssen van Nuyssen  
Jézus siratása c. festményének részlete; hátul: virágzó mandulaág  

 
 

 

  


