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A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

Olyan, mint a víz
partjára ültetett fa,
amely kellő időben
gyümölcsöt terem,
és levelei nem
hervadnak.
Zsolt 1,3
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PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET
Portugáliában, 1271-ben született, II. Endre magyar király
dédunokája, apja III. Péter aragóniai király. 12 éves korában
férjhez adták politikai megfontolásból Déneshez, Portugália
királyához. A férj kicsapongó életet élt, de Erzsébet megnyerte őt szeretetével, türelmével a hitnek. Férje házasságon kívüli
gyermekeit anyai szeretettel nevelte. Nagyon sokat küzdött a
családi békéért. Amikor megözvegyült, belépett a klarisszák
kolostorába.
Példaképe ő a keresztény asszonyoknak és édesanyáknak.
Kérjük közbenjárását családjainkért!
Czifra Lászlóné

Márai Sándor: AJÁNDÉK
És mégis, ma is, így is,
örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel,
a reggelt és a délutánt,
az alkonyt és a csillagokat,
a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát,
egy emberi szempár visszfényét,
a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok,
minden napszakban,
minden pillanatban!
Ajándék ez,
csodálatos ajándék.
A földig hajolok,
úgy köszönöm meg.
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Szentek krónikája
SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK
Május 3.
Fülöp és Jakab, mindketten meghívott tanítványai Krisztusnak, hiteles tanúi,
sőt vértanúi. Apostolai, akiket az evangélisták, valamint az Apostolok Cselekedetei beszámolói alapján ismerünk. Mindketten betszaidai halászok, akiket
munkájukból szólított maga mellé Jézus, hogy tanúivá váljanak megváltó
művének.
A Szentírás emberileg nem mutatja be aprólékosan őket, más források
azonban leírják, hogy Fülöp jóságos és vidám ember volt, gyakran fütyörészett, s még a legvadabb viharban sem vesztette el a nyugalmát. Szívből és
szívesen tréfált az asszonyokkal, akik halat vásároltak tőle, a gyermekek pedig örömmel gyűltek köré, mikor hálóit javította, mert csodaszép históriákat
mesélt nekik.
Jakab, az ifjabb, Alfeus fia, csónakjával szintén a Galileai tavat járta, de ő
csöndes, zárkózott ember volt, szűkszavú és tartózkodó. Már Jézussal történt
megismerkedése előtt letette a nazireus fogadalmat, tehát húst és bort nem
fogyasztott. Hallgatagon járt Krisztus kíséretében, vendégségben ült Jézussal
a kánai menyegzőn, s szigorú vezeklőként is hűen hagyta magát vezetni.
A Szentírásban az apostolnévsorok Fülöpöt az ötödik, Jakabot a kilencedik
helyen nevezik meg. Fülöp szerepel a kenyérszaporítás jelenetében (Jn6,5-7),
Jeruzsálemben, amikor a pogány görögök látni akarják Jézust (Jn12,20-22),
valamint az utolsó vacsora eseményén (Lk22,14-20).
A hagyomány szerint Fülöp András apostollal együtt Szkítiában, a mai
orosz sztyeppéken hirdette az evangéliumot, majd Kis-Ázsia Hieropolisz nevű városában telepedett le. Ott szenvedett
Szent Fülöp és Szent Jakab
vértanúhalált Domitianus császár idején,
apostolok szobrai
amikor a kereszt segítségével kiűzött a
a lateráni bazilikában;
városból egy kígyót, Mars templomának
szent állatát, és a templom felbőszült
(Giuseppe Mazzuoli és
papjai elfogták és keresztre feszítették őt.
Angelo de Rossi alkotásai)
Jakabot a szent írók gyakran az Úr testvéreként említik. Miután Péter elhagyta Jeruzsálemet (ApCsel 12,17), ő állt a jeruzsálemi egyház élén, ő volt a
zsidók szent városának első püspöke, és az apostoli zsinaton vezető szerepet
töltött be.
62-ben úgy halt vértanúhalált, hogy letaszították őt a jeruzsálemi templom
párkányáról, majd agyonverték. A Legenda Aurea (aranylegenda) leírja,
hogy egy posztókészítő a kallózó sulyokkal úgy verte őt főbe, hogy kilocscsant az agyveleje.
Nyssai Szent Gergely, egyházatya szerint három dolog miatt vannak bennünk gonosz indulatok: a rossz nevelés vagy a rossz társaság, a test rossz
szokásai és a tudatlanság. Mindezeket jó szoktatással, gyakorlással és szorgalmas tanulással lehet gyógyítani. Íme, itt a keresztény pedagógia hivatása.
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ereklyéi Konstantinápolyon
keresztül kerültek Rómába kerültek, a Tizenkét-apostol templomba,
amelyet 570. május 1-én szenteltek fel. Sírjuk ma is e bazilika kriptájában látogatható. Ünnepük 1969-ben került május harmadik napjára.
(Koczka Tamásné)

A két apostolt ábrázoló zománckép
a magyarok Szent Koronáján is megjelenik.
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A Katolikus Egyház ünnepei a nyár elején
A Katolikus Egyház két nagy ünnep köré gyűjti össze a híveket, ez a Karácsony és a Húsvét. A Karácsony Jézus
Krisztus születése, a Húsvét halála és feltámadása. A húsvéti ünnepek lezárása a Pünkösddel történik, amikor arra
emlékezünk, hogy a húsvét utáni 50. napon jött le az apostolokra a Szentlélek. Azért piros a Pünkösd színe, mert a
Lélek az apostolokra tüzes lángnyelvek alakjában szállt le.
Ekkor alakul meg az Egyház első közössége Jeruzsálemben
és innen indulnak el az apostolok hirdetni Jézus Krisztus
tanítását.
A pünkösd utáni vasárnap a háromszemélyű egy Isten ünnepe, Szentháromság vasárnapja.
A következő ünnep, az Úrnapja a XIII. században alakult
ki. Kiindulása egy Julianna nevű apáca látomásai. Látta a
napot és benne egy foltot. Megkérdezte az Urat, mit jelent
ez. Az Úr így válaszolt: Egy ünnep még hiányzik az ünnepek sorából, és ez az Oltáriszentség, vagy görögül Eucharisztia ünnepe. Az apostolok korától így hisszük: Az Oltáriszentség Jézus Krisztus valóságos teste és vére a kenyér és
a bor színe alatt. Ez a hit kezdettől megvolt. Szent Pál apostol írja le az első Korintusi levélben az utolsó vacsora megünneplését:. „Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, s e
kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.
Ezért, aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úr
kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. Tehát vizsgálja meg

magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a
kehelyből, mert aki méltatlanul eszik és iszik, anélkül, hogy
megkülönböztetné az Úr testét, tulajdon ítéletét eszi és iszsza.” (1 Kor 11,23-30) IV. Orbán pápa az akkori nagy hittudóst Aquinói Szent Tamást bízta meg az ünnep szertartások megírására. Tamás egy hosszú himnuszban fejtette ki
az Oltáriszentség hittitkát, 1264-ben.
Azóta ünnepli az egész Egyház, bárhol a világon, az Úrnapját a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön. Magyarországon általában a következő vasárnapon tartjuk. A magyar nyelvterületen alakult ki sok száz évvel ezelőtt, az úrnapi négy sátor, illetve oltár felállítása, ahová körmenetben
vonulnak a hívek, Oltáriszentségről szóló énekeket énekelve, nálunk fúvószenekar kíséretében. Én is emlékszem az
otthoni, veresegyházi úrnapi körmenetekre, amelyen mint
ministráns vettem részt és megcsodáltam a szépen és gazdagon feldíszített sátrakat.
Azzal, hogy kivisszük az Oltáriszentséget az utcára, kifejezzük hitünket, és közelebb visszük az emberekhez Jézust.
Mi, akik tudjuk és hisszük, hogy Jézus Krisztus jelen van
az Oltáriszentségben, a templomban közöttünk, fejezzük ki
szép térdhajtással, valamint a templom csendjének és tisztaságának megőrzésével tiszteletünket iránta. A külső szertartások, a mi belső meggyőződésünket fejezik ki.
András atya

Pünkösdhétfő – Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
Kedves Testvérek!
Amikor dús gyümölcsöt ígérő virágpompába öltözik a kert, aratás jóslatával
zöldül a határ, a leendő szüret dalai rejtőznek a friss szőlőlevelek közé, „Máriát
dicsérni hívek jöjjetek, mert Ő fogja kérni Fiát értetek”. Ugyanis benne ragyogott fel nekünk a boldog ember eszménye, a bűntelen ártatlanság.
Elé hozzuk üdvösségünk ügyét! Mária volt az, aki a legjobban tudta itt a földön,
mit ér a mi üdvösségünk. Hiszen Ő fogadta a világ üdvözítőjét, és ő állt az üdvösséget szerző keresztje tövében. Látta és
átélte, mit jelentett szent Fiának áldozata.
Elé hozzuk földi ügyeinket is! Úgy tartozik Mária nevéhez a sok kedves megszólítás, mint a sokszínű virág a májusi mezőn. Ő a keresztények segítsége, a szomorúak vigasztalója, a betegek gyógyítója, bűnösök menedéke, örömünk oka… és
Egyházunk Anyja! Nincs tehát olyan emberi élethelyzet, amellyel ne fordult volna hozzá, a biztos meghallgatás tudatával
Krisztus földi népe.
Kedves Testvérek!
Mária közreműködött az Istentől neki adott küldetésben, hivatásban. Gyermeket, családot bízott rá a Gondviselő Isten. És
Mária jó háziasszony, jó édesanya, jó gondviselő lett a názáreti házban. Amikor nyilvánvalóvá vált az ellentmondás Fia
küldetése körül, neki mellette kellett állnia, és ott állt a kereszt tövében is, amikor Fiát mindenki elhagyni látszott. Akkor
sem hátrált meg, amikor Fia örökségének földi indulását kellett segítenie pünkösdváró imádságával, bátorításával.
Különös az a kapcsolat, amellyel az Egyház Máriához kapcsolódik, de mindenekelőtt az ő anyai hivatását szemléli és ünnepli:
• Az Ige megtestesülésekor, amikor is a Boldogságos Szűz Isten Igéjét szeplőtelen szívébe zárva méltó volt arra,
hogy Isten Fiát szűzi méhébe foganja, Teremtőjét megszülve pedig közreműködött az Egyház születésében is.
• A Golgotán, Isten egyszülött Fia a kereszten függve, szülőanyját, a Boldogságos Szűz Mariát a mi anyánkká is
tette.
• A Szentlélek kiáradásakor, Pünkösdkor, amikor az Úr Anyja a tanítványok imáival egyesítette könyörgő kérését,
lett az imádkozó Egyház példaképe.
• Mária, miután a mennyei dicsőségbe vétetett, anyai szeretettel segíti a zarándok Egyházat, az örök haza felé irányítja annak lépteit, amíg el nem jön az Úr dicsőséges napja.
Nem hiányozhat belőlünk az a bizalom, amely kifejezi, hogy a bűnösök menedéket, a betegek gyógyítót, a szomorúak vigasztalást, a keresztények mindennemű segítséget várnak és remélnek Tőle, mint az Egyház Anyjától. Ámen.
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Pünkösdhétfő – Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
Kedves Testvérek!
Néhány évtizede, hogy Pünkösdhétfőt Magyarországon munkaszüneti
Idén először volt Pünkösdhétfő Szűz Mária,
nappá nyilvánították. Attól kezdve mi is ünnepi miserenddel tartjuk
az Egyház anyja emléknapja. A ma olvasott
meg ezt a napot. A szentírási részeket a pünkösdi gazdag választási leevangélium (Jn 19,26) tanúsága szerint Jéhetőségből vettük. Olyan jelentős a Szentlélek eljövetelének eseménye,
zus az apostolhoz fordulva így szólt: Íme, a
hogy erre a napra is jutott mindig elmélkedő gondolat.
te anyád. Szűz Mária tisztelete a kezdetektől
élő volt az Egyházban. Párhuzamot vontak
Szentatyánk, Ferenc pápa elrendelte, hogy mostantól Pünkösdhétfőn
Éva és Mária között. Szent Pál azt írta, hogy
Máriát, mint az Egyház Anyját köszöntsük. Mi ennek a teológiai alapKrisztus testének tagjai vagyunk – ha pedig
ja? Rámutatnak az erre a napra kijelölt szentírási szakaszok.
Mária Krisztus édesanyja, ugyanúgy édesAz Olvasmány bemutatja az első Évát, aki hallgat a kígyó, a gonosz
anyja Testének, az Egyháznak is.
lélek csábítására és engedetlenségével bűnössé teszi az emberiséget. Ez
A középkori himnuszokban és imádságokaz eredeti bűn, amellyel minden ember születik e világra, megfosztja az
ban már megjelent az Egyház Édesanyja
embert Isten barátságától. Ahogyan az első századok egyházatyái hirdecím. XIV. Benedek pápa 1748-ban hangsútik: Mária a második Éva, aki igent mond Istennek, és engedelmességélyozta, hogy Szűz Máriát, mint szerető édesvel világra szüli az Istenembert, Jézus Krisztust. Aki Pál apostol szavai
anyát hagyta a haldokló Krisztus Egyházára.
szerint: „Engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (FilipBoldog VI. Pál pápa pedig a II. Vatikáni
pi levél 2. fejezet). Az Éva név annyit jelent, mint „élők anyja”. Mária a
zsinat végén többször is az Egyház anyjának
kegyelemben lett a Krisztusban hívők lelki anyja. Ennek alapja a mai
nevezte Szűz Máriát, és 1964. november 21evangélium szavaiban található: Jézus a kereszten azt mondta János
én ki is hirdette, hogy Szűz Mária az Egyház
apostolnak „Íme, a te Anyád”. És Máriának: „Asszony, íme a te fiad”.
Anyja. Idéntől Ferenc pápánk rendelkezése
A szentleckében olvasott Apostolok Cselekedetei számol be arról,
nyomán, az Istentiszteleti Szentségi Konghogy az apostolok Jézus mennybemenetele után az utolsó vacsora terregáció rendeletére emlékezünk meg kötelemében imádsággal várták Jézus ígéretének beteljesedését, a Szentlélek
ző liturgikus ünnepként Pünkösdhétfőn Szűz
eljövetelét az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával, és testMáriáról, az Egyház Édesanyjáról.
véreivel. (ApCsel 1)
Ezért méltán nevezhetjük Máriát az Egyház Anyjának.
Tudjuk mindnyájan, hogy minden családban nagyon fontos szerepe van a családanyának. Összetartja a családot, példát
mutat és nevel, mindenre gondja van, áldozatos életével szolgálja a család kibontakozását, jövőjét és egységét.
Mária, mint az Egyház Anyja is ezt teszi az Anyaszentegyház életében.
Először is, ő a hit példája, aki végigkísérte Szent Fiát a megváltás útján. Ő az engedelmesség példája is, mert mindig az
tette, amit a Mennyei Atya várt tőle. Ő a remény és a szeretetet példája is, mert nem tudta, mi vár rá az élete folyamán, de
remélte, hogy minden a javára lesz a megváltás művének. Teljes szeretettel állt mindig Jézus mellé a szenvedések idején
is. („Hétfájdalmú Szűzanya”)
Mária a mi mennyei anyánk is.
Felismerte ezt nemcsak Szent István király, aki reá bízta a magyar induló egyházat, sőt egész országa jövendő sorsát,
hanem sok európai nép tekinti Máriát országa védőasszonyának, fő Patrónájának. Nem véletlenül választották az Európai
Uniót létrehozó atyák a zászlajukat kék alapon tizenkét aranycsillaggal. A kék szín Mária színe, és a tizenkét csillag a Jelenések könyvében a Napba öltözött Asszony feje körül volt. Biztos, hogy ezzel az volt a szándéka az uniót alapító atyáknak, hogy a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlják Európát. Ma a keresztény gyökereket nem vették be az európai
alapdokumentumba, jól tudjuk, hogy miért, annak ellenére,
hogy Robert Schuman, az egyik alapító atya ezt mondta annak idején: „Európa vagy keresztény lesz, vagy elvész.”
Szeretünk zarándokhelyekre utazni, elmenni. A legtöbb
búcsújáró hely kegyszobra vagy képe Máriát és a karjában
ülő kis Jézust ábrázolja. Azt sugallja nekünk ez a tény is,
hogy Jézussal együtt mi is Mária oltalmába helyezzük magunkat. Erről tanúskodik a sok szép Mária-énekünk is.
Kedves Testvérek!
Szeressük a Szűzanyát, helyezzük magunkat és családunkat
oltalmába. Imádkozzunk közbenjárásáért szent Fiánál, biztosan meghallgatja kéréseinket. Terjesszük is az ő tiszteletét,
hogy minél több ember megtalálja benne segítő Édesanyját.
Boldogságos Szűz Mária, Egyházunk Anyja, könyörögj érettünk. Ámen.
András atya
Kép: A veresegyházi Szentlélek templom kupolájának központi üvegablaka
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BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSA
Szombathely, 2018. május 1.
2018. május 1-én hajnalban a Makrovilág iroda szervezésében buszoztunk Szombathelyre páran Dunaharasztiról,
hogy résztvegyünk Brenner János atya, a magyar legújabb
kor egyik vértanúja boldoggáavatási szentmiséjén.
Brenner János Szombathelyen született, Rábakethelyen
szolgált káplánként, amikor 1957. december 14-én
éjjel a kommunista diktatúra pribékjei rettenetes
kegyetlenséggel meggyilkolták. Bűne az volt a fiatal papnak, hogy szerették őt a fiatalok, szerették a
helyiek apraja-nagyja, sugárzó egyéniségéért, szelídségéért, odaadásáért. Hittanórát tartott, focizott a
gyermekekkel, gondoskodott az idősebbekről, s a
legfontosabb: nem félt. Pedig a véres merényletnek
volt intő előzménye. Pár héttel korábban megpróbálták őt motorbalesetnek álcázva meggyilkolni. A
fiatal, sportos pap azonban ügyesen elmenekült.
Gyilkosai többen voltak azon a december éjen, mert
egy ember nem tudott volna elbánni vele. Harminckét késszúrás, bakanccsal megtaposott, összetört
csontok és gégefő. Így találták meg az ifjú embert a
hívei másnap reggel Zsidán, mert kivérezve is elvonszolta oda magát, vértől ázott ruhában, bal kezével
oltalmazóan
markolva a burzát,
benne az oltáriszentséggel, melyet egy
haldoklónak szánt elvinni. Csak ürügy volt
a beteg ember, így
akarták a fiatal papot
este az erdei ösvényre
csalni. Brenner János
akkor sem félt, hanem
azonnal indult hivatása
teljesítésére. A gyilkosságot a felbújtó
rendszer soha ki nem vizsgálta, az esetleges tanúk, közreműködők meghaltak (megölték őket), megbetegedtek, soha
nem beszéltek. Az ügy jogilag mára elévült. Vajon megnyugodhat-e a lelkiismeretünk, ha a múlt sötét dolgaira soha fény nem derülhet?
A boldoggáavatási szentmisén húszezret meghaladó létszámban vettünk részt, a szombathelyi emlékmű domb oldalában. Kicsiben Csíksomlyóra emlékeztetett a látvány,
annyian gyűltünk egybe határon innen és túlról erre a csodálatos eseményre, hogy tanúi legyünk Brenner János vértanú pap oltárra emelésének.
A boldoggáavatási szentmisére Angelo Amato bíboros, a
Szentek Ügyei Kongregáció prefektusa hozta el Ferenc pápánk engedélyét Brenner János boldoggá avatására. A latin
nyelvű szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás celebrálta,
társai Székely János szombathelyi megyéspüspök és a jelen
lévő több mint száz paptestvér voltak.
Angelo Amato bíboros kiemelte, hogy „Gyógyírt ezekre a
sebekre csak a szeretet civilizációja adhat, a hiteles emberség, az Isten által belénk oltott képességek és érzelmek – a
szabadság, az igazságosság, a béke, a testvériesség és a
tisztelet – felmutatása. A rosszak gőgjét legyőzi a jók alázata.”
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Erdő Péter bíboros homíliájában ismertette Brenner János
atya életútját, majd ezeket a szavakat mondta: „Hatvan évvel ezelőtt egy sötét téli éjszakán úgy tűnt, hogy meghalt
egy eszmény. És most, évtizedek múltán, Ferenc pápa döntése nyomán itt áll előttünk az új, nagy, fényes pártfogó,

Boldog Brenner János. Sokszor azt hisszük,
hogy keresztény hitünk és Egyházunk elfáradt. Vagy támadások, üldözés áldozata lett.
De aztán egyszerre csak fölragyog a fény, és
átsugárzik rajtunk, beborít bennünket világosságával az Isten ereje és bölcsessége.”
A helyi hívek soha nem feledtek, félve, titokban őrizték mártír papjuk emlékét, aki
Rábakethelyt és filiáit: Zsidát, Farkasfát,
Máriaújfalut, Magyarlakát, annak hívő népét
szolgálta mindhalálig. Minden évben megemlékeztek a szörnyű eseményről, s 2010-ben még emlékkápolnát is emeltek a tett helyszínén, Zsidán, amely a Jó
Pásztornak van szentelve. A délután folyamán a kápolnához mi is elzarándokoltunk, végigjártuk a környező erdei
utakat. Szívszorító volt azokon a köveken járni, melyeken
Brenner János is lépkedett. A helyiek által kialakított szokás, hogy jó pásztorukra emlékezve tizennégy stációt állítanak ezen a helyszínen a Brenner-évfordulókon, s ezeket
imádkozva együtt járják végig. Mi is láttunk ilyen felállított
kicsi, útmenti stációt, Brenner atya képével, tövében virág,
égő gyertya.
A diktatúra módszeresen és kíméletlenül üldözte Krisztus
egyházát. 1957-ben még hét pap esett áldozatul a gyűlöletnek, mely megtagadta az Istent, üldözte a vallást, a nemzetet, a családot, minden olyan dolgot, amely tartást, erőt, kapaszkodót ad az embereknek. Ugyanezzel próbálkozik a
gonosz ma is, elvágni az embereket az éltető gyökerektől.
Hivatásunk hát mindezt elmondani, tanúságot tenni, odavinni az embereket az örök életre szökellő vízforráshoz.
Brenner János atya Istennek átadott élete is erről tanúskodik, aki ennek a forrásnak a vizét issza, az boldog.
Kérjük új közbenjárónkat, Boldog Brenner Jánost, ehhez
az élő vízhez eljutni segítsen bennünket.
Koczka Tamásné
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Krisztus fénye

Az Oltáriszentségben jelenlévő isteni fölség,
Jézus Krisztus
Június első vasárnapján Urunk Jézus Krisztus testének és vérének ünnepét ülte világszerte a Katolikus Egyház. Az Oltáriszentségben köztünk lévő Krisztusra emlékeztünk, aki értünk önmagát odaadta és feláldozta, azóta pedig szüntelen
szent testével, az Eucharisztiával táplál.
Az Oltáriszentség latinul sacramentum altaris. Ez az elnevezés arra utal, hogy a megdicsőült Krisztus maradandóan jelen van az oltáron, illetve az eucharisztikus színek alatt a tabernákulumban.1 Az Oltáriszentség másik neve az Eucharisztia. A görög „eu” és „khárisz” szavakból áll, ami hálaadást jelent. A Szentírásban „kenyértörés”2, és „az Úr vacsorája”3
elnevezésekkel találkozunk. Bizonyára a görög szóban levő kharisz (kegyelem, kegyelmi adomány) fogalommal magyarázható, hiszen az ősegyház úgy élte meg az utolsó vacsora titkát, mint Jézus szeretetének ajándékát. Ez az ajándék nem
más, mint az Ő életáldozata: kiontott vérének szövetséget alapító ereje van, vagyis az ószövetségi üdvrend helyébe egy új
szövetség lép, − tudniillik az újszövetség −, melyet Jézus vére pecsételt meg: „És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte,
és e szavakkal adta nekik: Ez az én testem, amely tiérettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”4 Az utolsó
vacsora emlékünnepe ezért a beteljesedést és a végidőbeli messiási asztalközösséget tárja elénk: „Mostantól nem iszom a
szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában.”5
Ez a szentség a közösség (communio) és az egység szentsége, hiszen e szentség révén egyesülünk Krisztussal és a
Krisztusban hívőkkel. Ez a szentség egyesíti az egész Egyházat. Pál apostol szavával megvilágítva: „Mi ugyanis sokan egy
kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesedünk.”6 A II. Vatikáni zsinat szerint az Eucharisztia
megünneplése „az egész keresztény élet forrása és csúcsa.”7 „A keresztény közösség alapja és szegletköve”8 „minden
evangéliumi szolgálat forrása és csúcsa”9 „az egyház életének forrása.”10 „Ezeket mi nem úgy vesszük, mint közönséges
kenyeret vagy közönséges italt, hanem mint a megtestesült Jézus Krisztus, Megváltónk, az Isten Igéje által a mi üdvösségünkre felvett testet és vért, az ő hálaadó imájával megáldott táplálékot és azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste
és vére ez.”11
Egyházunk rendületlenül, szilárdan és következetesen, immáron lassan 2000 éve ünnepli és őrzi az Eucharisztiát,
amely minden korban és minden helyzetben erőt adott a különféle nehézségek leküzdéséhez; épp ezért sosem hagyott fel az Eucharisztia ünneplésével. Hiszi és vallja, hogy Jézus Krisztus valóságosan itt van, jelen van közöttünk az Eucharisztiában.
Számtalan megmagyarázhatatlan csoda kötődik az Eucharisztiához, az Oltáriszentséghez, amelyre a tudomány nem tud
választ adni, hitünk azonban igen. Itt szeretnék néhány Eucharisztiával kapcsolatos csodát leírni, amelyek a bele vetett hitünket erősítik és igazolják, hogy a mai napig is vannak csodák.
1

DOLHAI L. A szentségek teológiája, Szent István Társulat, 2015.
ApCsel 2,42.
1Kor 11,20.
4
Lk 22,19.
5
Mt 26,29.
6
1Kor 11,16-17.
7
Lumen Gentium 11.
8
Presbiterium Ordinis 6.
9
Presbiteerium Ordinis 5.
10
Unitatis Redintegratio 15.
11
Ókeresztény Írók 8.
2
3

Kép: Pascal Dagnan-Bouveret
Az utolsó vacsora című műve
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2008-ban Sokółkában, Lengyelországban, reggel, a fél 9-es szentmise soAdoro te devote, latens Deitas,
rán egy felszentelt ostya kiesett egy atya kezéből, közel az oltárhoz. Az atya
Quæ sub his figuris vere latitas;
félbeszakította az áldoztatást, felvette az ostyát és, − a liturgikus előírásoknak
Tibi se cor meum totum subjicit,
megfelelően −, egy kis víztartó edénybe helyezte. Később az egészet a plébáQuia te contemplans totum deficit.
nián egy széfbe helyezték. Az ostyának fel kellett volna oldódnia a vízben.
Egy héttel később kinyitották a széf ajtaját és kovásztalan kenyér finom illatát
Visus, tactus, gustus in te fallitur,
érezték. Az edényben a még mindig javarészt érintetlen ostya közepén egy
Sed auditu solo tuto creditur.
görbe, fényes vörös foltot, egyfajta vérfoltot vettek észre: egy test élő darabCredo quidquid dixit Dei Filius;
káját, amely nem festette pirosra a vizet. Azonnal értesítették a plébánia többi
Nil hoc verbo veritátis verius.
papját, akik mind elámultak és elnémultak annak hatására, amit láttak. Titokban értesítették az érseket és más egyházmegyei tisztségviselőket. A főpászIn cruce latebat sola Deitas,
tor elrendelte, hogy az ostyát biztos helyen őrizzék, várva mi fog történni.
At hic latet simul et Humanitas,
2009-ben rendeltek el titokban korszövettani vizsgálatokat, és felállt egy biAmbo tamen credens atque confitens,
zottság a jelenség tanulmányozására. Az egymástól független vizsgálatok
Peto quod petivit latro pœnitens.
eredményei tökéletesen megegyeztek. Azt a végkövetkeztetést vonták le,
Plagas, sicut Thomas, non intueor:
hogy az ostya átalakult töredékének szerkezete azonos egy halálhoz közel álDeum tamen meum te confiteor.
ló élő ember szív szövetével. Maria Sobaniec-Łotowska orvosprofesszor nyiFac me tibi semper magis credere,
latkozata szerint a szívizomrost szerkezete mélyen egybefonódik a kenyéréIn te spem habere, te diligere.
vel, olyan módon, hogy azt bármiféle eszközzel lehetetlen létrehozni. A vizsgálatok kimutatták, hogy a felszentelt ostyához semmiféle idegen anyagot
O memoriale mortis Domini!
nem adtak, viszont az ostya egy része felvette egy halálhoz közel álló ember
Panis vivus, vitam præstans homini!
szívizmának alakját. Ez a jelenség természettudományos módszerrel megmaPræsta meæ menti de te vívere,
gyarázhatatlan.
Et te illi semper dulce sapere.
Hasonló csoda történt 2013-ban Legnicában is, szintén Lengyelországban.
Pie Pelicane, Jesu Domine,
Az eset kísértetiesen hasonlít a fentihez. A független szakértőbizottság itt is
Me immundum munda tuo sanguine:
megállapította, hogy egy szenvedő, haláltusáját vívó férfi szívizmát tartalCujus una stilla salvum facere
mazza a felszentelt ostya.
Totum mundum quit ab omni scelere.
2006-ban Tixtlában, Mexikóban egy lelkigyakorlat közben, az áldoztatás
előtt, az egyik átváltoztatott ostyából vöröses folyadék buggyant ki. A csoda
Jesu, quem velatum nunc aspicio,
megvizsgálására teológiai bizottságot állítottak fel. A vizsgálatok 2012-ig tarOro, fiat illud quod tam sitio:
tottak, és a következő eredménnyel zárultak: az elemzett vöröses folyadék
Ut te revelata cernens facie,
hemoglobint és emberi eredetű DNS-t tartalmazó vér. A szakértői bizottság
Visus sim beátus tuæ gloriæ. Amen
kizárta a külső beavatkozásokra vonatkozó feltételezéseket. A vér AB típusú,
hasonlóan a Torinói lepel vérnyomához. Erre az esetre sem tudtak természettudományos választ adni.
2001-ben Chirattakonamban, Indiában a Szent Mária templom plébánosa a
szentostyán egy csodálatos képet vett észre. A történtekről így számolt be:
„Reggel 8:49-kor kihelyeztem az Oltáriszentséget a közös szentségimádásra.
Néhány perc múlva az Eucharisztián három pont jelent meg. Abbahagytam az
imát és a hívek figyelmét is a megjelenő három pontra irányítottam és arra
kértem őket, hogy folytassák az imát. A szentostyát a tabernákulumba helyeztem. 2001. május 5-én szombat reggel kinyitottam a templomot liturgiai szolgálatra. Beöltöztem és kinyitottam a tabernákulumot, hogy megnézzem az Oltáriszentséget. A szentostyán egy emberi archoz hasonló alakot pillantottam
meg. Rendkívül megrendültem, felszólítottam a híveket, hogy térdeljenek le és kezdjenek el imádkozni. Azt hittem csak én
látom az arcot, úgyhogy megkérdeztem a ministránstól, észrevesz-e valamit az Oltáriszentségen. „Egy férfi alakját látom”
– válaszolta. Végül egyre kivehetőbbé vált egy Krisztuséhoz hasonló, töviskoronát viselő férfi arca. A csodás képet Cyril
Mar Baselios, a Trivandrum-i egyházmegye érseke vizsgálta meg. A szentostyát azóta a templomban őrzik.
A katolikus templomok oltárain világszerte mindennap megtörténik a csoda: a kenyér és a bor átváltoztatása Jézus
Krisztus valóságos testévé és valóságos vérévé, a pap szavai által. Ennek igazi természetét csak hitünkkel érthetjük meg,
mivel érzékeink csak a kenyér és a bor ízét észlelik, amelyek az átváltoztatáskor változatlanok maradnak; a láthatatlan kegyelmi hatások azonban növekedésnek indulnak bennünk. A következő kegyelmi hatásokban részesül az, aki rendszeresen
szentáldozáshoz járul:
 Növeli az áldozó egyesülését Krisztussal;
 Megbocsátja a bocsánatos bűnöket és megőriz a súlyos bűnöktől, mivel az áldozó és Krisztus között a szeretet
köteléke erősödik;
 A szentség vétele erősíti az Egyház, vagyis Krisztus titokzatos testének az egységét. (KEK 1416)
A fenti csodák hitünkkel és az Egyház hitével nem ellenkeznek, inkább megerősítik azt. Arra buzdítanak, hogy bátran,
hívő lélekkel járuljunk a szentmiséken szentáldozáshoz; a szentségimádások alkalmával pedig imádjuk az eucharisztikus
színek alatt Urunkat, Mesterünket, Jézus Krisztust, minden élet forrását. Hiszem, hogy így nem csak külső csodákat, hanem életünk belső csodáit is meg fogunk tapasztalni.
Horváth Péter
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ÚRNAPJA – Az Oltáriszentség tisztelete Aquinói Szent Tamás himn uszában
Krisztus Fénye eme kiadásában a közelmúltban volt „sátras
ünnepünk”, az Úrnapja kapcsán szeretnék egy himnuszkölteményről megemlékezni.
Az „Adoro te devote” kezdetű költemény Aquinói Szent
Tamás műve, aki (Roccasecca, 1225. január 28. –
Fossanova, 1274. március 7.) olasz teológus, skolasztikus
filozófus, Domonkos-rendi szerzetes, a keresztény misztika
egyik képviselője. Angyali Doktor (Doctor Angelicus) néven is ismert.
Mielőtt kielemeznénk a fentebb említett himnuszkölteményt, érdemes megvizsgálnunk e filozófus szerzetes
ismeretelméletét! Tamás megkülönböztette egymástól a tudást és a hitet. A tudás egyedül az értelem képessége, a hit
viszont az értelemé és az akaraté. Tudás a szó szoros értelmében csupán kényszerítő erejű igazságokra – közvetlenül
belátható alaptételekre, vagy ezekből levonható következtetésekre – vonatkozhat, a hit igazságai azonban nem ilyenek:
ezek esetében a bizonyosság hiányát a hívő akaratának kell
pótolnia. Miután azonban a tudás és a hit is Istentől ered,
Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem!
Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen.
Néked szívem, lelkem átadja magát,
mert Téged szemlélve elveszti magát.
Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik,
de a hallás rólad hittel biztosít:
hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab,
igéd igazánál mi van igazabb?!
A keresztfán rejtéd Isten-voltodat,
itt a színek rejtik emberarcodat,
de én mind a kettőt hiszem s vallhatom,
kérve, amit kért a bűnbánó lator.
Ahogy Tamás látta, nem látom sebed,
mégis Istenemnek vallak tégedet.
Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak,
tebenned reméljek, s téged vágyjalak.
Urunk halálára emlékeztető
áldott Kenyér, élő s embert éltető!
Add, hogy éljen lelkem belőled csupán,
s jóízét tebenned ne veszítse szám!
Kegyes Pelikánom, Uram Jézusom!
Szennyes vagyok, szennyem véreddel mosom.
Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá.
Világ minden bűnét meggyógyítaná.
Jézus, kit csak rejtve szemlélhetek itt!
Mikor lesz, hogy szomjas vágyam jóllakik?
Hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat,
leljem szent fényedben boldogságomat! Ámen.

ezért a kettő igazságai nem
mondhatnak ellent egymásnak. A filozófia – amennyiben
az isteni dolgok természetes
ésszel belátható részére vonatkozik – segédtudománya a
kinyilatkoztatás teológiájának.
Az úrnapi szentmise szövegeit
is ennek a felfogásban írta
meg. Ezek közül most az
Adoro te devote himnuszt olvassuk el:
A költemény szigorúan véve
inkább Szent Tamás személyes eucharisztikus imája, mint egy himnusz. A legkorábbi
bizonyíték arra, hogy megzenésítve himnuszként használták, csak a XVII. századból létezik.
Ez a fordítás Babits Mihálytól származik, dallama a Liber
Usualis gregorián énektár függelékéből maradt ránk.

Versszakairól egy-egy mondatnyi magyarázatot így lehet talán
adni:
1. versszakban a teljes önátadással, önmagunkról való megfeledkezéssel találkozunk.
2. versszak lényege: „A hit a hallásból ered” (Róm 10,17):
az Igazság szavára nyugodtan rábízhatjuk magunkat.
3. versszak: bár Krisztus istenemberi jelenléte az Oltáriszentségben a szemnek nem látható, de ugyanolyan valóságos és ugyanolyan üdvöt hozó, mint volt istensége a keresztfán emberségének
színe alatt. A jobb lator pedig az üdvösségközlés első fölvevője.
4. versszak Tamásról, a kétkedő apostolról emlékszik meg, aki az
Úr eszköze volt, hogy minket megerősítsen a hitre.
5. versszak a kenyérről szól, mely az élő áldozati test, ami „értünk
adatik”, s a feltámadás erejében éltető táplálék.
6. versszak a borról szól, ami Urunk kiontott vére, mellyel úgy
táplál bennünket, ahogyan a pelikán-madár kicsinyeit: önmagát
sebzi fel, hogy vérével itassa őket.
7. versszak. Most még csak a hit szemével, rejtve, mintegy fátyol
mögött látjuk Őt, de az Eukarisztia már előre jelzi és ízleli a jövendő színről-színre látást (vö. 1 Kor 12). Jézus megígérte, hogy
az üdvösségterv teljes véghezvitele után ismét együtt fog étkezni
övéivel (Mk 14, 22-25).
Láthatjuk, hogy milyen nagyon mély teológiai tartalommal bír e
költemény minden sora és versszaka, mely a szentírási idézeteken
és az arra való utalásokon felül a liturgikus szövegekre is emlékeztet minket. Érdemes elmélkednünk rajta, közelebb tudunk kerülni általa az Oltáriszentség számunkra oly nehezen fel fogható
titkaihoz.

Nem véletlen tehát, hogy mindkét népi énekeskönyvünk is közli e
művet! A Hozsannában a 314-es szám alatt leljük, Sík Sándor fordításában, mely tartalmilag megegyezik az Éneklő Egyház 157-es szám alatt közölt és fent idézett Babits fordítással.
Úrnapján kívül szívesen alkalmazom a szentmisék szentáldozása alatt, mint népéneket, illetve a negyedik versszakban
visszaköszönő Tamás apostolra történő utalás miatt húsvét azon vasárnapján, amikor az evangélium a „hitetlen Tamásról”
szól, illetve Tamás apostol éves ünnepén is, ami július 3-án van, illetve természetesen Aquinói Szent Tamás ünnepén, január 28-án.
Nagy István kántor
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
A húsvéti misztérium az Egyház idejében III.

A HÚSVÉTI MISZTÉRIUM SZENTSÉGI ÜNNEPLÉSE
A liturgia katekézise (tanítása) mindenekelőtt magában foglalja a szentségi üdvrend
megértését (előző fejezet a húsvéti számban). Ennek fényében mutatkozik meg a liturgia
ünneplésének új volta. A mostani fejezetben tehát az Egyház szentségeinek ünnepléséről
lesz szó. Azt fogjuk szemügyre venni, ami a liturgikus hagyományok különbözőségén
túl, közös a hét szentség ünneplésében, ami mindegyikre külön jellemző, azt később tárgyaljuk. A szentségek ünneplésének ez az alapvető tanítása a következő kérdésekre válaszol, amelyek felmerülnek a hívekben ezzel a tárggyal kapcsolatban.
I. A Z EGYHÁ Z LITURGIÁJÁNAK ÜNNEPLÉSE
A liturgia a teljes Krisztusnak a „cselekvése.” Azok tehát, akik ünneplik, a jeleken túl már most az égi istentiszteletben
vesznek részt ott, ahol az ünneplés csupa közösség és ünnep.
Az égi liturg ia ünnep lői
A Szent János által írt Jelenések könyve, melyet az Egyház
liturgiájában olvasunk, mindenekelőtt feltárja nekünk, hogy
az égben áll egy trón, és a trónon ül valaki (Jel 4,2), az Úr
Isten (Iz 6,1).
Aztán ott áll a Bárány, mintegy megölve (vö. Jel 5,6), a keresztre feszített és feltámadt Krisztus, az igazi szentély
egyetlen Főpapja, ugyanaz, aki felajánl, és aki felajánltatik,
A szentségi liturg ia ü nneplő i
Az egész közösség, Krisztus Teste, az Ő Fejével együttesen
ünnepel. „A liturgikus cselekmények nem magánjellegűek,
hanem az Egyház nyilvános ünneplései. Az Egyház pedig
az Egység szakramentuma: a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép. Ezért a liturgikus cselekmények
az Egyház egész testére tartoznak, azt teszik láthatóvá és
azzal közlik hatásukat; az egyes tagokat azonban állapotuk,
szolgálatuk és tényleges bekapcsolódásuk különbözősége
szerint különböző módon érintik.” Ezért „amikor a szertartások sajátos természetük szerint megkívánják a közös végzést a híveknek nagyszámú és tevékeny részvételével, akkor a lehetőség szerint sürgetni kell, hogy ez részesüljön
előnyben az egyéni és mintegy magánjellegű végzéssel
szemben.” (SC 27)
A közösség, amely ünnepel, a megkereszteltek közössége,
ők ugyanis „az újjászületés és a Szentlélek kenete által felszentelt lelki házzá és szent papsággá lettek, hogy lelki áldozatot mutassanak be.” Ez az „általános papság” Krisztusnak az egyetlen papnak a papsága, melyben minden tagja
részesül. (Vö. LG 10, 34; PO 2)
De „nem minden tagnak ugyanaz a szerepe.” (Róm 12,4)
Egyes tagokat arra hívott meg az Isten az Egyházban és az
Egyház által, hogy a közösség sajátos szolgálatát vállalják.
Ezek a kiválasztott és az egyházi rend szentsége által fel-

aki ad, és aki adatik. És végül ott van „az élet vizének folyója, amely kristálytisztán fakad Isten és a Bárány trónjából” (Jel 22,1), ami az egyik legszebb jelképe a Szentléleknek.
A Szentlélek és az Egyház ebben az örök liturgiában részesít minket, amikor a szentségekben ünnepeljük az üdvösség
misztériumát.

szentelt szolgák, akiket az egyházi rend szentsége által a
Szentlélek alkalmassá tesz arra, hogy Krisztusnak a Főnek
a személyében az Egyház minden tagjának szolgálatára legyenek. A felszentelt szolga mintegy Krisztusnak, a Papnak
az „ikonja”, képmása. Mivel az eucharisztikus áldozatban
fejeződik ki leginkább az Egyház szentsége (szakramentuma), ezért a püspök és vele közösségben a papok szolgálata
elsősorban az Eucharisztia (szentmise) ünneplésének vezetésében tűnik ki.
Hogy a hívek be tudják tölteni általános papságuk feladatait, szükség van más sajátos, az egyházi rend szentsége által
fel nem szentelt szolgálatokra is, amelyeket a püspökök határoznak meg a liturgikus hagyományok és lelkipásztori
igények szerint. „A segédkezők, a lektorok, a kommentátorok és a templomi énekkar tagjai valódi liturgikus szolgálatot végeznek.” (SC 29)
Így a szentségek ünneplésében a liturgia szereplője az
egész közösség a maga feladata szerint, de a Lélek egységében, aki mindenkiben működik. „A liturgikus cselekmények folyamán mindenki, a szent szolgálatban lévők éppúgy, mint a hívek, feladatuk végzése közben csak azt tegyék, de azt mind tegyék is meg, ami rájuk tartozik a dolgok természete és a liturgikus szabályok szerint.” (SC 28)

II. Hogyan ünnep eljü n k?
JELEK ÉS S ZIMBÓL UMOK
A szentségi ünneplés jelekből és szimbólumokból szövődik össze. Az üdvösség isteni pedagógiája szerint jelentésük a teremtés művében és az emberi kultúrában gyökerezik, egyértelműbbé válik az ószövetség eseményeiben, és teljesen feltárul Krisztus személyében és művében.
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Az embe re k v ilágána k je lei
Az emberi életben a jelek és szimbólumok fontos helyet
foglalnak el. Az ember, lévén egyszerre testi és szellemi
lény, a szellemi valóságokat anyagi jeleken és szimbólumokon keresztül fejezi ki és fogja fel. Mint társadalmi
lénynek, az embernek szüksége van jelekre és szimbólumokra, hogy kommunikálhasson másokkal a nyelvi gesztusok és cselekedetek által. Így van ez az Istennel fennálló
kapcsolatában is.
Isten az emberhez a látható teremtésen keresztül szól. Az
anyagi világ úgy mutatkozik meg az ember értelme számára, hogy Teremtője nyomait olvassa benne. (vö. Bölcs 13,1;
Róm 1,19-20; ApCsel 14,17) A világosság és az éjszaka, a
szél és a tűz, a víz és a föld, a fa és a gyümölcsök Istenről

Krisztus fénye
beszélnek, egyszerre jelképezve a Teremtő nagyságát és
közelségét.
Ezek az érzékelhető valóságok, mint teremtmények, annak
az isteni cselekvésnek lehetnek kifejezői, amely megszenteli az embert, és az ember azon cselekvésének a hordozói is
lehetnek, amellyel hódolatát bemutatja Istennek.
Az emberiség nagy vallásai gyakran megkapó módon tanúskodnak a vallási rítusoknak erről a kozmikus és szimbolikus értelméről. Az Egyház liturgiája feltételezi, használja
és megszenteli a teremtés és az emberi kultúra elemeit, a
kegyelem és a Jézus Krisztusban megvalósuló új teremtés
jeleinek méltóságát adva nekik.

A szövetség jele i
A választott nép Istentől megkülönböztető jeleket és szimbólumokat kap,
amelyek megjelölik liturgikus életét. Ezek már nem csupán a kozmikus ciklusok és társadalmi események ünneplései, hanem a szövetség jelei, Isten
hatalmas tetteinek jelképei az Ő népe számára. Az Ószövetség ezen liturgikus jelei között megemlíthetjük a körülmetélést, a királyok és papok fölkenését és fölszentelését, a kézrátételt, az áldozatokat és főleg a húsvétot. Az
Egyház ezekben a jelekben az Újszövetség szentségeinek előképeit látja.
A Krisztus álta l haszn ált je le k
Igehirdetésében az Úr Jézus gyakran használta a teremtés jeleit, hogy érthetővé tegye Isten Országának misztériumait. (vö. Lk 8,10) Gyógyításait
anyagi jelekkel vagy szimbolikus gesztusokkal (vö. Jn 9,6; Mk 7,33-35;
8,22-25) hajtotta végre és igehirdetését ezekkel hangsúlyozta. Az Ószövetség tetteinek és jeleinek új értelmet adott, főleg a kivonulásnak és a húsvétnak (vö. Lk 9,31; 22,7-20), mert Ő maga az értelme mindezeknek a jeleknek.
Szentség i je le k
A Szentlélek pünkösd óta az Egyház szentségi jelein keresztül végzi a megszentelés művét. Az Egyház szentségei nem törlik el, hanem megtisztítják
és fölhasználják a kozmosz és a társadalmi élet jeleinek és szimbólumainak
minden gazdagságát. Egyébként is a szentségek beteljesítik az Ószövetség
előképeit, jelképeit és a Krisztus által szerzett üdvösséget jelzik, megvalósítják, valamint előre ábrázolják és elővételezik a mennyei dicsőséget.

SZENTMISÉINK RENDJE:
Taksony
Szent Anna templom
vasárnap ½ 9 óra,
hétköznap hétfőn és pénteken este 6,
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 5 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)

S ZA VAK ÉS CSELEKMÉNYEK
A szentségi ünneplés Isten gyermekeinek Atyjukkal való
találkozása Krisztusban és a Szentlélekben, és ez a találkozás, mint párbeszéd fejeződik ki a cselekményben és a szavakon keresztül. Igaz, a szimbolikus cselekvések már önmagukban is egyfajta nyelvezetet hordoznak, de kell még,
hogy Isten Igéje és a hit válasza kisérje és éltesse ezeket a
cselekményeket, hogy az Ország magja, jó földbe hullva,
meghozza termését. A liturgikus cselekmények jelzik azt,
amit Isten igéje kifejez: Isten ingyenes kezdeményezését és
egyben népe hitének válaszát is.
Az Ige liturgiája a szentségi ünneplések szerves része.
Hogy Isten Igéjének jelei táplálhassák a hívek hitét, ki kell

azokat emelni. Az igét tartalmazó könyv (lekcionárium
vagy evangeliárum), annak tisztelete (körmenet, tömjénezés, gyertya), hirdetésének helye (ambó), hallható és érthető felolvasása, a felszentelt szolga homíliája, amely folytatja az Ige hirdetését, a hívők közösségének feleletei
(akklamációk), az elmélkedést szolgáló zsoltárok, litániák,
hitvallás, mindezeknek kiemelkedőknek kell lenniük.
A liturgikus ige és cselekvés, mint tanítás és jel, elválaszthatatlanok, de azért is, mert megvalósítják azt, amit kifejeznek. A Szentlélek nemcsak Isten igéjének megértését adja meg, hitet ébresztve, hanem jelenvalóvá is teszi és közli
is az Atya művét, amelyet a szeretett Fiú vitt végbe.

ÉNEK ÉS ZENE
Az egyetemes Egyház ránk hagyományozott zenéje felbecsülhetetlen értékű kincs. Minden más művészi kifejezésmód fölé emelkedik leginkább azért, mert a szent szövegeket kisérő dallam az ünnepélyes liturgiának szükséges és a
teljességhez tartozó része. (SC 112) A sugalmazott zsoltá-

rok szerzése és éneklése, amelyet gyakran kisértek hangszeren, szorosan kapcsolódott az Ószövetség liturgikus ünnepléséhez. Az Egyház folytatja és továbbfejleszti ezt a hagyományt: „Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és
szent énekeket, énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úr-
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nak.” (Ef 5,19) „Aki énekel, kétszeresen imádkozik.” (vö.
Szent Ágoston Psal 72,1)
Az ének és a zene annál kifejezőbben töltik be jel szerepüket, minél szorosabban kapcsolódnak a liturgikus cselekményekhez (SC 112), három alapkövetelményt szem előtt
tartva: az imádság kifejező szépségét, a megfelelő időben a
közösség egyöntetű részvételét és az ünnepélyességet. Így
az ének és a zene hozzájárulnak a liturgikus szavak és cselekmények céljához, amely Isten dicsősége és a hívek megszentelődése. (SC 112)

A jelek harmóniája (ének, zene, szavak, cselekmények) annál kifejezőbb és termékenyebb, minél inkább abból a saját
kulturális gazdagságból való, amely Istent ünneplő népének
sajátja. (SC 119) Ezért a vallásos népéneket is gonddal
ápolják, hogy általuk felhangozhassék a hívek éneke különböző áhítatgyakorlatokon; sőt a liturgikus cselekményekben is, az egyházi előírások szerint. (SC 118) „Az
egyházi énekre szánt szövegek azonban feleljenek meg a
katolikus tanításnak, merítsenek elsősorban a Szentírás és a
liturgia forrásaiból. (SC 121)

A S ZENT KÉPEK
A szentkép, a liturgikus ikon, elsősorban Krisztust jeleníti
meg. Nem képes ugyan megjeleníteni a láthatatlant és a felfoghatatlan Istent, de Isten Fiának megtestesülése a képek
új „üdvrendjét” vezette be.
„Mivel Istennek nincs se teste, se alakja, egyáltalán nem lehetett őt régen képpel megjeleníteni. De most, amikor testben láthatóvá lett és az emberekkel élt, készíthetek képet
arról, amit Istenből láttam (…) Fedetlen arccal szemléljük
az Úr dicsőségét.” (Damaszkuszi Szent János: Imag. 1,16)
A keresztény ikonográfia képpel adja át azt az evangéliumi
üzenetet, amelyet a Szentírás szóval fejez ki. Kép és szó
kölcsönösen megvilágítják egymást.
Mi őrizzük az Egyház minden írott és nem írott hagyományát anélkül, hogy újításokkal helyettesítenénk azokat.
Ezek közül egy, a képek festett megjelenítése, amely megegyezik az evangéliumi történet hirdetésével: mivel hiszszük, hogy Isten Igéje valóban és nem látszat szerint lett
emberré. Ez pedig hasznos és felhasználható, mert a dolgok, amelyek kölcsönösen megvilágítják egymást, kétségtelenül kölcsönös jelentést hordoznak. (vö. II. Niceai zsinat
Term COD 135)

A liturgikus ünneplés minden jele Krisztusra vonatkozik:
Isten Anyjának és a szenteknek a képei is valójában Krisztust jelzik, aki megdicsőült bennük. Ezek a képek „a tanuk
felhőjét” (Zsid 12,1) mutatják be, akik részt vesznek a világ
üdvösségében, és akikhez mi is kapcsolódunk, különösen a
szentségi ünneplésben. Képek által maga az „Isten képére
teremtetett” és végül „az Ő hasonlatosságára” (vö. Rom
8,29; 1Ján 3,24; II Niceai zsinat DS 6000) átalakult ember
jelenik meg hitünk szeme előtt és még az angyalok is, akik
szintén Krisztusban vannak újraegyesítve.
A képek szépsége és színe serkentik az én imádságomat.
Ünnep a szemnek ugyanúgy, mint a mező látványa, amely
arra ösztönözi szívemet, hogy dicsérje Istent. (Dam. Szent
János: Imag. 1,47)
A szent ikonok szemlélése, amelyet az Isten Igéjéről való
elmélkedés és liturgikus himnuszok éneklése kísér, beleszövődik az ünneplés jeleinek harmóniájába, hogy az ünnepelt misztérium beleivódjék az szív emlékezetébe és azután
majd megmutatkozzék a hívek új életében.
Dán Károlyné

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy
a do má ny o ka t :
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 64400116-30110038-61100015
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 64400116-30109984-61100011
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak a 1600006-00000000-09873755
bankszámlaszámokra lehet befizetni.
eg y há za dó t :
a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon,
a „Rákócziligeti római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és
a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni.
Ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.
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A Szentlélek csodái
25. rész
A karizmák 2. rész
A szeretet csatornáján áramolnak a karizmák

A

z evangelizációnak ma több felszerelés, korszerűbb eszközök, jobban képzett munkatársak és a
média legújabb csúcstechnológiája állnak rendelkezésére, mégis alig van eredmény. Ennek oka mi más lehet, mint a legalapvetőbb tényező, a Lélek hiánya. Ő hiányzik ma, Aki az őskeresztényeknél mindenféle technika nélkül is csodálatos hitbeli növekedéshez és mélyüléshez vezetett; szó szerint felforgatta a világot. Aki ugyanis nincs telve a Szentlélekkel, hiányos, örömtelen keresztény, aki nem
tudja hatékonyan hirdetni az örömhírt. Ezért mondja Szent
Pál, hogy „teljetek el Szentlélekkel!” (Ef 5,18) Az eredeti
görög kifejezés szerint „telve kell töltődnötök”, vagyis állandóan a Lélekkel töltve; a Lélek túláradó energiáinak birtokában kell lennünk, különben nincs erőnk a továbbadásra.
Ez azt jelenti, hogy nem szabad megvárni az üresedést, hanem a Lélekre figyelve, útmutatásait megtartva, a szentségek használatával folyamatosan kell merítenünk az élő vizek forrásából, hogy belőlünk is élő víz fakadjon. Hogy
olyan munkatársak legyünk, akik „beteltek Szentlélekkel, és bátran hirdetik Isten igéjét”. (ApCsel 4,31)
A Szentlélek teljességére azért van szükségünk,
mert Vele egész létünkkel folyamatosan dicsérhetjük Istent, hiszen egyébként semmi erőnk nincs a
jót tenni, hiába akarjuk; tapasztalja még Pál
apostol is. Az erő keresztény életünkben hangsúlyosan kapcsolódik a Szentlélek személyéhez,
Aki csak akkor tudja megmutatni teljes erejét, ha
egészen betölt minket.
A mi hibánk, ha erejét kérjük ugyan, de nem használjuk
fel; ha bátorságot kérünk, de mégsem teszünk tanúságot; ha
igényeljük erejét, mégsem imádkozunk; ha kérjük erejét a
szenvedéshez, de nem vesszük fel keresztünket; ha segítségét kérjük, de meg se kíséreljük, hogy szentebbül éljünk.
Gyakran kerülünk hasonló helyzetbe, mint a tanítványok,
amikor a bárkában eveztek és olyan vihar támadt, hogy azt
hitték, odavesznek. Jézus ott volt mellettük és úgy aludt,
mintha nem is érdekelné, hogy mindannyian meg fognak
halni. A tanítványok egészen addig vártak arra, hogy Jézus
tegyen valamit, amíg a veszély nem lett túlságosan is nagy.
Csak akkor ébresztették fel Őt. Talán itt az ideje, hogy mi is
felébresszük. Ugyanis, megkaptuk az Ő Lelkét már keresztelésünkkor, de úgy tűnik, még mindig alszik. Túl sok keresztény „fulladt meg” vagy legalábbis nyomorúságos élete
volt azért, mert nem ébresztette fel magában a Szentlelket.
Jó tudni, hogy a Szentlélek a keresztégünktől bennünk él,
de ha nem ébresztjük fel és nem kezdünk el vele aktívan
kommunikálni, elszalasztjuk azt a bővelkedő életet, a teljes
életet, amit ajándékba kaptunk.
Csak a Lélek teljességében szolgálhatjuk Istent az Ő
szándéka szerint. A teljes betelés, betöltekezés a Lélek hódolata, megértése, teljes befogadása, teljes ráfigyelés, akaratának teljes elismerése, irányításának teljes elfogadása és
utasításának teljes végrehajtása, vagyis a teljes hitben járás,
ezzel Isten teljes megdicsőítése, vagyis a leghatékonyabb
apostolkodás.

„Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37) – legyünk ebben teljesen meggyőződve, amikor kérjük és hagyjuk a
Lelket működni magunkban. Hitünk csodákat eredményezhet nemcsak különleges helyzetekben, de hétköznapokban
is, apró dolgokban, amikor mások szerencséről, véletlenről
vagy meglepetésről beszélnek.
Emberileg lehetetlen és reménytelen helyzeteidet is add át
Neki, és kérd segítségét, hisz itt már csak Ő tud segíteni. Jó,
ha az alapszabályra ügyelünk: amit neked kell megtenned,
azt ne várd Istentől, de amit csak Isten tud, azt ne magad
akard megtenni! A csoda a Lélek természetes működése,
amivel jelenlétét és hatalmát jelzi és visszaigazolja, hogy
növelje, erősítse hitünket, bizalmunkat. A Lélek zörget lelkünk ajtaján, s mi önkéntelenül ellenállunk, félünk kinyitni
Neki az ajtót, pedig Ő türelmetlenül várja, hogy belépjen,
jól kiszellőztessen, felmosson, és mindent helyére tegyen.
Rendet tegyen – kesze-kusza dolgaink között, felfogásunk
káoszában –, életünkben. Az ennek való megnyílás, szabad akaratunk első és legfontosabb döntése nem is olyan
könnyű. Ilyenkor elég résnyire kinyitni ajtónkat, hogy a
Lélek betegye a lábát: Ő elvégzi a teljes kinyitást.
Félelmeinket lassan legyőzve egyre inkább képesek leszünk magunk is megnyílni a Szeretetnek.
„Az írástudók, akik Jeruzsálemből jöttek le, azt
mondták, hogy Belzebub szállta meg /Jézust/, és
az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.
Ekkor összehívta őket, és példabeszédekben ezt
mondta nekik: Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Ha
valamely ország meghasonlik önmagával, az az ország nem
állhat fenn. És ha egy ház meghasonlik önmagával, az a ház
nem állhat fenn. Ha a sátán önmaga ellen támad és meghasonlott, nem maradhat fenn, hanem vége van. Senki nem
mehet be az erősnek a házába és nem ragadhatja el a holmiját, ha előbb meg nem kötözi az erőst, csak akkor tudja kirabolni a házát. Bizony, mondom nektek, hogy minden vétket és káromlást, amellyel káromkodnak, megbocsátanak az
emberek fiainak; de aki a Szentlélek ellen káromkodik, az
nem nyer bocsánatot soha, hanem örök vétek fogja terhelni.
Mert azt mondták: Tisztátalan lélek van benne.'” (Mk 3,2230) Jézussal a földön egy másik világ válik láthatóvá körülöttünk: a gonosz szellemek világa. Jézus azért jött, hogy
elhozza Isten országának az uralmát. Az ördögök pánikba
esnek és kezdik elveszteni a talajt a lábuk alól. Jézus veszélyt jelent a gonosz számára. Az Ő jósága, igazsága és
szentsége – nem beszélve a hatalmáról – képes leigázni az
ördögöket.
Ha Krisztus nagyobb befolyással van életemre, a dolgok
elkezdenek változni. Engedem-e, hogy Jézus megküzdjön a
szívemben lakozó gonosszal? És a körülöttem levő világban? Jézus változást hoz a világba. A változás, mint olyan
nem rossz, sőt az a változás, melyet Krisztus hoz, jó. Ő
azért jön, hogy a gonosz szellemeket visszaszorítsa jó tettei
által.
A jóság megmutatkozása nyugtalanítja a gonoszt. Jézus a
gonosz ellentéte. A gonosz felett nem lehet mindig nyuga-
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lomban és békében győzedelmeskedni. Amikor megpróbálom legyőzni a gonoszt az életemben, akkor belső ellenállásom elkezd-e habozva harcolni, vagy azt kívánni, bárcsak
Jézus és a tanítása ne lenne olyan kihívó? Felismerem-e,
hogy keresztény szavahihetőségem növekedésének a jele
az, ha dacolok a nehézségekkel? Engedem-e, hogy Krisztus
jósága mutassa az utat életemben? Látom az ellenállásomat
is?
Gondoljunk csak arra az örömre, amely eltöltötte a népet,
amikor Jézus megszabadította őket a gonosz hatalmától.
Gondoljunk arra az örömre, melyet egy jó gyónás, egy jó
lelkigyakorlaton való részvétel, egy kézrátétellel történt
közbenjáró ima után érzünk, vagy ha növekedtünk az
erényben. Jézus eljön az életembe és elhozza nekem a gonosztól való szabadulás örömét. Ő a testet öltött isteni jóság. Örülök-e neki, hogy Jézus a barátom? Próbálok-e készséges szívvel figyelni az Ő tanítására? Hálás vagyok-e
azért, hogy lehetőséget kaptam arra, a kegyelemben élve Isten szívében élhessek?
Milyen fantasztikus barátom van nekem! Bízhatok abban a képességében,
hogy végigvezet engem életem útján.
Jézus Lelke megajándékoz rendkívüli ajándékaival, a
karizmákkal is, „hogy használjon velük.” (1Kor 12,17) „A
karizmákat, akár a legragyogóbbak közül valók, akár egyszerűbbek és gyakoriak, hálaadással és vigasztalódással kell
fogadnunk, mert mindig éppen időszerűe és nagyon is
hasznosak az egyházban” – tanítja a II. Vatikáni Zsinat.
Követhetjük Jézust, mert isteni életét megosztja velünk.
(Mk 16,15-20) A karizmák a szeretet csatornáján áramolnak. A karizma a közösségnek – nem csak a papoknak –
szánt ajándék, Isten erejének és jelenlétének hirtelen bekövetkező, erős felfedezése. Lényege a szolgálat, ezért nyilvános.
A közösségi ember másért él és cselekszik; ami keresztény életünk alaptörvénye. Az egyetlen, amitől a gonosz hatalom fél: az a szolidaritás, az összefogás és a bölcsesség.
Ez nem pusztán morális lehetőség, hanem mondjuk így: kategorikus imperatívusz. Ragadj meg tehát minden alkalmat,
hogy valami jót tegyél, hogy testvéredet szolgáld fizikailag
és lelkileg is. Állandóan kérd a Lelket, hogy mutassa meg
alkalmanként ennek a legjobb módját, ajándékozzon meg
kegyelmi ajándékaival, hogy alkalmasabb légy a szolgálatra. Karizmáinkat használjuk a közösség érdekében, hogy
gyorsabban épüljön és egységes, szent, egymást szerető
testvérek egységeként váljon részévé Krisztus testének, és
hogy hatékonnyá váljanak a közösségi erények: az empátia,
figyelmesség, szelídség, kedvesség, megértés, segítőkészség, együttérzés, türelem.

A csodatevés kari zmája
Ezzel a kegyelmi ajándékkal Jézus az Egyház tagjai számára beteljesítette korábbi ígéretét, hogy milyen jelek követik
azokat, akik Őbenne hisznek: „Az én nevemben ördögöket
űznek,…ha valami mérgezőt isznak, nem árt meg nekik”
(Mk 16,18) Ezt Pál apostol is megtapasztalta Málta szige-

14

2018. Sarlós Boldogasszony
tén. Egy mérges kígyó marta meg, és mégsem lett semmi
bántódása (ApCsel 28,5). Vagy például, Páduai Szent Antal, akivel egy bosszúra szomjazó uzsorás mérgezett levessel próbált végezni, azonban Antal – miután bántódás nélkül elfogyasztotta a levest –, észérvekkel szállt szembe vele; míg végül az uzsorás e csodajel hatására meg is tért. A
csodatevés ajándéka mindenekelőtt a démoni erők elleni
küzdelemben mutatkozik meg.
A sokaság csodálkozott, hogy Jézus milyen jeleket és
csodákat vitt végbe. Jézus tanítványainak – bizonyságul
annak, hogy ők valóban az Úrtól nyerték megbízatásukat –
a gonosz lelkek, az ördögök is engedelmeskedtek. (Mt
10,1) Jézus mennybemenetelekor ezt ígéretével újra megerősítette (Mk 16,17). Az Apostolok Cselekedetében látjuk,
hogy a tanítványok életében ez hogyan valósult meg. (ApCsel 16,18; 19,12) Ebben a szolgálatban az Úr Jézus Krisztus mindenekfelett győzelmes ereje lesz nyilvánvalóvá – és
így a sátáni erőknek meg kell hátrálniuk – a Szentlélek erejével az Úr Jézus nevét segítségül
hívva. Ma is megtapasztaljuk az
Úr erejét.
Ennek tanúja a brit Damian
Stayne – sokgyermekes családfő,
édesapa, evangelizátor – a Cor et
Lumen (Krisztus Szíve és Világossága) katolikus közösség alapítójának szolgálata. Damian dinamikus és inspiráló előadó.
Mind az öt kontinensen tartott
lelkigyakorlatai során több ezer embert tanított a karizmák
használatára és arra, mi szükséges ahhoz, hogy a karizmák
hatékonyan működjenek, és egyre növekedjenek valakinek
az életében, szolgálatában. A Damian által vezetett konferenciákon és imaalkalmakon sok ezer ember szabadult meg
megkötözöttségeiből, gyógyult meg betegségeiből és töltekezett be a Szentlélekkel. Magyarországon is többször
szolgált Damian Stayne, közbenjáró imáját követően –
ahogy a „nagy könyvben” = a Bibliában meg van írva – sokan meggyógyultak súlyos betegségükből; magam is tanúja
voltam ezeknek. Szeptember 29-30-án Budapesten találjuk
őt ismét, a Folyondár Sportközpontban tart evangelizációt:
„Újítsd meg csodáidat!” címmel. Jól tudjuk Szent II. János
Pál pápa óta, hogy Európát újra kell evangelizálni az emberek hitehagyása miatt. Ha az emberek hite gyengül, akkor
Isten országa csökken, és a gonosz uralma növekszik. A
rossz hatalmasabb erővel veszi birtokba a Földet, pedig azt
a Teremtő az embernek ajándékozta!

A gyógyítás kari zmáj a
Az Úr Jézus Krisztus neve erejében hatalmas dolgok történtek. Majd a Lélek erejében hatalmas dolgok történtek, amikor a Lélek ereje ebben az ajándékban megnyilvánult,
amint Jézus mondta: „Betegekre teszik kezüket és azok
meggyógyulnak” (Mk 16,18). Jézus földi útját a gyógyítás
jellemezte, és ez jellemezte az apostolok és tanítványok útját is. Jézus az Általa elkezdett szolgálat folytatását azokra
bízta, akik az Ő Testét, az Egyházat alkotják. Ehhez, és a
betegek gyógyítására is, hatalmat és ígéretet adott nekik.
(Mt 10,1; 8) (Lk 9, 1-2)
Mi ugyanis hiszünk Istenben, a test Teremtőjében: hiszünk a test megmentéséért testté lett Igében!
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Az Újszövetségben számos helyen találkozunk gyógyításokról szóló tudósításokkal, ami mind hozzájárul Isten dicsőségének növeléséhez. Nemcsak az, aki meggyógyult, dicsérte az Istent, hanem az egész nép látta a csodát, és magasztalta Őt. (ApCsel 3,8-9) Azok, akik tanúi voltak a
Szentlélek gyógyító hatalmának, megtértek, és az Úrhoz
fordultak, és követték az Urat. (ApCsel 9,35) Az élő Krisztus jelenléte érezhető volt, Aki azt mondta: „Én vagyok a
feltámadás és az élet.” (Jn 6,25) A Jézus Krisztus nevében
végzett gyógyítások a bizonyítékai annak, hogy Belőle, Aki
az élet, minden időben az isteni élet folyamai ömlenek ki.
Erejét nemcsak a szív és a lélek megújítására adja, hanem a
test megújítására is, hogy a beteg meggyógyuljon, és új
életre ébredjen.
Az őskeresztényekről íródott Apostolok Cselekedetei
megmutatja azt, ahogy Krisztus megdicsőíti Önmagát a
gyógyítás csodájában, de úgy is, hogy Isten iránti szeretetből türelmesen hordozzuk a szenvedést. Sohasem mondhatjuk ki azt, hogy a Krisztusban való hit minden esetben
meghozza a gyógyulást, vagy, hogy a betegség minden
esetben a személyes bűn következménye vagy a hitetlenség
jele. Azt sem szabad állítani, hogy az orvostudományt vagy
a gyógyszereket nem vehetjük igénybe. A gyógyítás tudományát Mennyei Atyánk a javunkra adta. Erről ír Sirák fia
(38, 1-4).
A németországi Raphael Ház Evangelizációs
Központban szerzetes Margaritha Valappila indiai
nővér, aki gyógyító imatalálkozókat tart ott és
szerte a világon, így Magyarországon is – mi is
jónéhányan részt vehettünk dunaharaszti karitászosok egy Máriabesnyőn rendezett lelkigyakorlatán.
Margaritha nővér azt állítja, hogy „Csoda a testi,
lelki gyógyulás, de az igazi csoda, hogy Jézus van
nekünk. Az jelenti a gyógyulást, ha új életet kezdünk Jézussal, és a lelki fejlődés, elmélyülés útján
jártunk. Jézussal pedig nincs lehetetlen.”
Meghirdetni sem kell a karizmatikus Margaritha nővér
gyógyító lelkigyakorlatait, mert szájról-szájra terjed a hír és
gyakorlatilag percek alatt betelnek. A ma embere, aki a lelki sebzettség sokféle formáját hordozza – kezdve a kiengesztelődés hiányától, a félelem, a szorongás, a békétlenség, a depresszió, a kiégés, a megkötözöttségek okozta sebzettségig – gyakorta nem találja azt a forrást, amely számára a gyógyulást jelentheti. Jó, ha felismerjük, hogy nemcsak
a testnek van szüksége táplálékra, hanem a léleknek is. Lelkigyakorlatain – a Raphael Házban, de a világon bárhol,
amerre hívják –, együtt imádkoznak vele, a nővér pedig segít keresni Istent, közbenjár Istennél, aki a szeretet. Ő az,
Aki elküldte hozzánk Jézus Krisztust, Aki minden ember
megmentésére érkezett közénk. Isten teremtette az embert,
aki szellemből, lélekből és testből áll (1Tessz 5,23-24). Ha
ezeknek a területeknek valamelyike nincs rendben, ha valahol zavart tapasztalunk, akkor betegnek érezzük magunkat.
Fontos, hogy ez a három terület az életünkben egységben
legyen, mert függenek egymástól. Ha például belső sebeket
kapunk, az egész test beteg lesz. Sok betegség pszichoszomatikus, ami azt jelenti, hogy traumatikus élmények hatására a pszichében belső sebek keletkeznek, s ezek aztán kihatnak az egész testre. Ha a lélek bűntől beteg, akkor egyszerre a test is beteg lesz.

Krisztus fénye
Margaritha nővér arról az életről tesz tanúságot, amely az
Evangéliumba vetett hitből fakad. Arról van szó, hogy törekedjünk a megszentelődésre, hogy meggyógyuljunk. Ezt
szolgálja leginkább az újraevangélizálás. A megszentelődés
nem csak egy ideális életállapotot jelent, hanem azt is, hogy
a jónak, az Istennek teret hagyunk a szívünkben, az életünkben, azaz nem zárjuk ki a jót, Őt az életünkből. De ez
csak az egyik oldal. A másikat, a második oldalt VI. Pál
pápa „Evangelii muntiandi” apostoli írásában (1975) nevezi
meg. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: az én nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek
kezükbe, és ha valami mérgezőt isznak, nem árt nekik, ha
pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”
(Mk 16, 15-18) Tehát a hívők, az egyszerű laikusok – akik
a szentségek használata által Krisztusban vannak – feladata
az evangélium hirdetése, amelyet csodajelek is kísérhetnek.
Az egyszerű templombajáró ember, ha hiszi – közbenjáró
imát végezve, kezét ráhelyezve az imát kérő betegre –, Jézus gyógyító szeretetét közvetítheti. Nem egy ilyen spontán
gyógyulást láthattam saját szemeimmel én is!
Isten a mi Atyánk – mi az Ő gyermekei vagyunk. Csodálatosak Isten útjai! Margaritha nővér azt
tanítja, hogy „járuljatok hozzá ehhez a
nagy műhöz: járjatok közben másokért
szeretettel és adjatok hálát Istennek a gyógyítás ajándékáért!
Uram! Tégy engem szereteted eszközévé!
Uram, segíts, hogy akaratomat a tiédhez
tudjam igazítani!
„Ha megismered a Lélek akaratát, ne vonakodj, ne halogasd, ne magyarázz, hanem
haladéktalanul tedd meg! A Lélek mélyíti
el benned a határtalan bizalmat, hogy képes legyél minden
gondodban teljesen Istenre hagyatkozni, és tudatosítani,
hogy Ő fogja a legjobban megoldani. A Lélek tanít egyre
jobban imádkozni, hogy mikor mit kérjél, s hogy a legkilátástalanabb helyzetekben is bizalommal fordulj Hozzá. Az
ember ilyenkor nem egyszerűen belesimul Isten terveibe,
nem élettelen eszköz lesz Isten kezében – szabad szeretetszövetségről van szó, ahol a teremtmény alázatosan, de aktívan együtt akar működni Teremtőjével” – írja Papp Miklós atya. „Ha az ember a helyén érzi magát, akkor ez elképesztő örömmel tölti el” – a modern tudomány flow-nak
nevezi ezt az érzést –, „ami dinamikát, kreativitást, inspirációt ajándékoz – ez az öröm akkor sem vész el, ha áldozatot
kell hozni. Ha igazán döntöttél Jézus mellett, a Lélek vezet
akkor is, ha rendkívüli jelek nem láthatók életedben. Bízd
magad a Lélekre, s akkor majd nem akarsz tetszelegni a tökéletesség látszatában, hisz a Lélek feltárta előtted semmiségedet, gyarlóságaidat, és azt, hogy ami benned jó, mind
Istentől való. De azt is láthatod majd, hogy Isten éppen a
semminek látszókat választja ki, hogy megsemmisítse a valaminek látszókat. Nem a karizmák tesznek szentté, hanem
az erények! A karizmák csak ennek eszközei.”

Folytatása következik.
Tóth Marianna

Forrás:
A Katolikus Egyház Katekizmusának kompendiuma Budapest, Szent István Társulat, 2013
Kereszty Zoltán: A Szentlélekkel járni egész éven át, Budapest, Marana Tha, 2011
Schlink, Basilea: Ahol a Lélek szele fú…A Szentlélek munkálkodása régen és ma, Budapest, Pro Planta, 2008
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„Elégedetten az életben”
A HARMADIK LÉLEKMELENGETŐ LELKI NAP TAKSONYBAN
Mindannyian úton vagyunk a jó Isten, az örök haza felé. Van, aki ezt hittel meg is vallja, van, aki kicsit másképpen gondolkodik az örök életről.
Karitászcsoportunk ismét segítséget kívánt nyújtani az úton az együttlépéshez, hogy közelebb kerülhessünk Mennyei
Atyánkhoz és egymáshoz, megálljunk és megpihenjünk, lélekben megújuljunk, feltöltődjünk.
Ezért hirdettük meg a Pünkösd előtt hétvégén, immár a harmadik lélekmelengető lelki napot. A meghívás mindenkinek
szólt, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül, a taksonyi és környékbeli fiatalokat és „szépkorúakat” egyaránt szeretettel vártuk ezen a csodaszép nyári napon.
A lelki nap levezetésére ismét a mindenki által nagyra becsült és jól ismert Ruff Béla barátunkat kértük fel, aki vállalta ezt, és a tőle megszokott rendkívüli felkészültséggel
konferálta a fellépőket és előadókat. Hálásan köszönjük az
egész napos helytállást és azt a bizonyára nem kevés időt és
energiát, melyet az előkészületre fordított.

A Taksonyi Karitászcsoport vezetője, Rigóné Proksa Mariann üdvözlő szavait Barna Tamás, a rendezvény fővédnöke,
a képviselőtestület elnöke, Láng András plébános atya és
Micheller Anita jegyző asszony köszöntései, ünnepi gondolatai követték.
Rigóné Proksa Mariann szeretettel üdvözölte a megjelenteket, szavaiból az alábbiakban idézünk: „Azt gondolom,
hogy mindenki küldetéssel születik a világra. A szerencsésebbek hamarabb megtapasztalják, hogy mi az az út, amit a
Teremtő nekik rendelt, a többieknek egy picit próbálkozniuk és kutakodniuk kell ahhoz, hogy kiforrjon a saját hivatásuk és aztán betölthessék azt a feladatot, ami számukra van
megírva. Jó magam mindig is éreztem, hogy szeretnék segíteni a nélkülöző embereken, én ebben találtam meg
azt az örömöt, ami által ki tudok teljesedni…
Ha minden cselekedetünkkel a jóra törekszünk és
mindenben a jót keressük, a dolgok természetüknél
fogva számunkra kedvezően alakulnak majd, és
könnyebben boldogulunk a mindennapokban. Egészségünk virágozni fog, kedvünk derűs marad és körülményeink is olyanná változnak, ami számunkra
ideális. Így elérjük azt, amire mindannyian vágyunk,
elégedettek leszünk az életünkkel, elégedettek leszünk az életben.”
Barna Tamás a lelki nap mottójára utalva elmondta,
hogy az ember elégedettségét lelkünk állapota befolyásolja, melynek leginkább meghatározó része a hitünk.
Szeretettel emlékezett az akolítus képzésen Nemes
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Ödön jezsuita atya előadásaira, és kiemelt egy fontos gondolatot: „zsigerből kereszténynek lenni”. (Ez azt jelenti,
hogy az a hitbeli igazság, amit elfogadok az értelmemmel,
egyetértek vele az akaratommal, az sokkal mélyebben beleivódik az életembe, véremmé válik, a zsigereimben él! Ez
csak lelkigyakorlatokon keresztül sajátítható el.)
Láng András atya Máté 17,1-13 Jézus színeváltozása
szentírási szakaszának felolvasásával és hozzá fűzött gondolataival köszöntötte a megjelenteket.
Micheller Anita nagy szeretettel üdvözölte a résztvevőket
és kiemelte, hogy ha a nap végén az elhangzott előadásokon elgondolkodunk, és az változást indukál bennünk, mindenképpen hasznos lesz a mai nap a magunk és egymás
számára is.

Köszönetet mondunk, hogy jelenlétükkel megtisztelték a
rendezvényt, és gondolataikat megosztották velünk.
Ezt követően már a bevonulásukkal is kedves meglepetést
szereztek a mindig vidám Dalos Bogarak, akik ezen a napon is örömteli, lelkes éneklésükkel szó szerint a lelkünket
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melengették – néhányukat pedig a napsugár érintette kicsit
a kelleténél erősebben. Köszönjük, és hálásak vagyunk,
hogy fáradságot nem ismerve, lelkesen gyakoroltak és készültek erre a mai „fellépésre”. Elismerésünket fejezzük ki
a Bogarakkal foglalkozó felnőtteknek is: ők Höchszt Erika,
Györke Erzsike és Gálné Áhel Niki.
A lelki nap első meghívott vendége Kabarcz Zoltán iró,
szociológus, négy gyermekes édesapa volt.
Az előadásában elhangzott néhány fontos gondolat:
– arra van időnk, amire mi magunk akarjuk,
hogy legyen. Mindent
mi magunk akarunk
megoldani, ezért nincs
időnk.
– nem az számít, amit
tudsz, hanem az, hogy
használod-e
amit
tudsz!
Nagyon kiemelte –
amit saját életében is
oly sokszor megtapasztalt – az ima fontosságát, az Istenhez
fordulást, a Tőle való
kérést, nehéz élethelyzetekben a ráhagyatkozást.
Miután felesége erdélyi származású és Ő maga is több évet
töltött Erdélyben, a fenti gondolat megerősítéseként a csíksomlyói és mádéfalvi események példáját állította elénk.
A csiksomlyói búcsújárás egyik hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy legendás csatával függ össze,
amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem
Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal
akarta volna a Szentháromságot tagadó unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 Pünkösdjének szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt
szerezzen akaratának. A katolikusok István, gyergyóalfalusi
plébános vezetésével Pünkösd szombatján gyülekeztek
Csíksomlyón. A Tolvajos-tetői ütközet alatt az asszonyok, a
gyermekek és az öregek a csíksomlyói templomban imádkoztak, kérték Babba Mária (a Szűzanyát mai is így nevezik a csángók) közbenjárását, segítségét. A hagyomány szerint legyőzték a fejedelem seregét, s azóta e győzelem emlékére rendezik meg minden évben a pünkösdi búcsút.
A másik esemény: 1764. január 7-én az osztrák császári katonaság Mádéfalván vad ágyútűzzel indított támadásban
mintegy kétszáz székelyt mészárolt le, akik tiltakoztak a határőrezred felállítása és az adóztatás ellen. Ezt a gyalázatos
eseményt „mádéfalvi veszedelemnek” nevezik azóta.
Az első esetben az ütközet alatt imádkoztak és a Szűzanyát
hívták segítségül, a kérés meghallgatásra talált, míg a
mádéfalvi eseménynél Isten segítségül hívása, a Hozzá fordulás elmaradt, vonta le a tanulságot.
Részletesen elénk tárta, hogyan kezdte (kb. 6 éve) és mit jelent életében a Szentolvasó imádkozása. Ő, Aki hosszú
ideig úgy gondolta, hogy a rózsafüzér imádkozása az idős
emberek „dolga”, ma már naponta két teljes tizedet imádkozik.

Krisztus fénye
Előadásának végén két könyvét vásárolhattuk meg, melyeket dedikált.
Hálásan köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat és néhány családtagja – két lánya, három unokája és egyik veje –
is megtisztelte rendezvényünket.
Miután a délelőtt folyamán a lelkünk részesült szellemi és
lelki táplálékban, a vendéglátók testünket sem hagyták elsorvadni, ismét rendkívül finom ebédről gondoskodtak. Rigó István a szabadtéren felállított üstben elkészített babgulyásba nem csak szívét-lelkét, de a hozzávalókat is bőséggel beletette. Még repetára is volt lehetőség, és a gulyás
mellett a névtelen adakozók, a Taksonyi Baráti Kör, valamint a Rózsafüzér Társulat tagjai jóvoltából a különböző
édes és sós süteményekből is bőséges tálaktól roskadoztak
az asztalok.
Az ebédszünet után a tűző napsütés elől – és a zenekar felszereltsége miatt is - a templom hűsítő falain belül folytatódott a program a Boanergész Zenekar előadásával.

Ruff Béla felvezetőjéből megtudtuk, hogy a zenekar a Margit körúti ferences templomban már több mint 30 éve adja a
zenei szolgálatot a töretlen népszerűségű ifjúsági misén.
A muzsikusok jövése-menése mellett és ellenére az állandóság és az elkötelezettség ténye a fontos, változó tagokkal,
de változatlan hittel és odaadással gondoskodnak a fiatalokat megszólító dallamokról. Eleinte csak egy-egy gitárral,
később hegedű, szintetizátor, basszusgitár kíséretével folyt
a zenei szolgálat.
Mi magunk is megtapasztalhattuk itt, Taksonyban és mélyen átélhettük a közös éneklés varázsát, és azt – ahogyan
magukról nyilatkoznak–, hogy az elkötelezettség, az Istennek való zenélés tartja össze a csapatot.
Hálásan köszönjük, hogy a Boanergész Zenekar elfogadta
meghívásunkat és Istent dicsőítő dalaik hatására nem mindennapi érzések fakadtak szívünkben-lelkünkben!
A következő meghívott előadó Balázs András atya, Karancskeszi plébánosa volt.
Az Atya egy hetet töltött a Közel-Keleten az üldözött kopt
keresztényeknél, hogy megtapasztalja ennek a közösségnek
nagyon erős hitét. Erről az útjáról egy rendkívül izgalmas
vetítettképes beszámolót tartott, mely minket is „elrepített”
egy hihetetlen világba.
Elmondta, lelkipásztorként azt tapasztalja itthon, nehéz az
embereket rávenni, hogy templomba menjenek – a kopt keresztények pedig akkor is elmennek a templomba, ha félő,
hogy felrobbantják Őket.
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a felajánlásokat Witzing Mihálynak, Varga Lászlónak,
Gombos Katának és a MÉSZI Húsboltnak.

Nagyon különleges és ellentmondásos az a keresztény világ, melyre konkrét példákat is mondott, és fotókat is mutatott: szeméthegyen felnőtt „kigyúrt” fiatal emberek, akik
büszkén mutatták a Mária-tetoválást a karjukon, bátran,
büszkén vállalják a kereszténységüket. Ugyanakkor 2016
decemberében a misén lévőket felrobbantották!
András atya elmondta, hogy nagyon sok mindent a sivatagban értett meg igazán, ahol tényleg semmi, de semmi nincsen kilométereken keresztül. Ott sokkal alázatosabbak az
emberek, nincsenek bálványok, csak Isten és az ember élete
és meg kell küzdeni, hogy azt fenn tudja tartani. Nap mint
nap a túlélésért kell ott az embereknek megküzdeniük.
Bennünket, európaiakat a jólét elvakított! Nem vagyunk
szegények, és mi alapvető dolgokért sem vagyunk hálásak
Istennek! Mi mindent meg akarunk érteni, pedig a szívünk
középpontjába kell tennünk az Úr Jézust, és akkor Ő elveszi vakságunkat!
Búcsúzásakor azt kérte tőlünk az Atya, imádkozzunk ezekért a távol élő keresztény testvérekért, fennmaradásukért, mert az átlagember – muszlim és
kopt keresztény – békében él ott egymás mellett.
Nem a közelből érkezett, és kötelezettségei elszólították, ezért bármennyire is lenyűgöző és
érdekfeszítő volt a vetítettképes beszámoló, sajnos el kellett engednünk őt.
Nagyon hálásak vagyunk, hogy időt, fáradságot
nem kímélve vállalta ezt az utazást és őszintén
reméljük, hogy viszontlátjuk még Őt Taksonyban!

Szeretnénk továbbá a Krisztus Fénye hasábjain keresztül is
megköszönni mindazok munkáját, segítségét, akik nélkül
ez a lelki nap nem lett volna teljes:
– mindenekelőtt Láng András Atyának, hogy a templomot, a közösségi házat és a templomkertet erre a napra
rendelkezésünkre bocsátotta,
– a Taksonyi Önkormányzatnak a kávéfőző gép és a székek biztosítását,
– Szegvári Annának az egész napos helytállást, segítséget,
– a Forrás Intézményüzemeltető Központ segítségét,
– Varga Mikinek és Gaál Petinek, akik a hangosításról
gondoskodtak,
– Kolozsi Péternek a fotózást és videokészítést,
– és nem utolsó sorban a DORIL Bt. munkatársainak az
újságokban megjelent hirdetmények és plakátok elkészítését.

Ezt követően a kihelyezett Oltáriszentség előtt a
Boanergész Zenekar közreműködésével a Szent
Anna kórus tagjainak imádságaival rövid szentségimádást végeztünk és Roland atya vezetésével a májusi litániát is elimádkoztuk.
A lelki nap végén Kantár Norbert atya és Fekete Roland
atya mutatta be az ünnepi záró szentmisét, melyen a zenei
szolgálatot a vendég Boanergész Zenekar látta el. Nagy
örömünkre igen szép számmal vettünk részt a misén, igazán
méltó befejezése volt a harmadik alkalommal megrendezett
Lélekmelengető Lelki napnak!
Természetesen köszönetünket és hálánkat már a lelki napon
személyesen kinyilvánítottuk valamennyi résztvevőnek,
előadónak, a megjelenteknek.
Ezúton is megköszönjük a meghívott vendég előadók részére készített házi jellegű ajándékcsomagok összeállításához
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Megköszönjük minden kedves jelenlévő részvételét, hiszszük és bízunk abban, hogy mindannyian kaptak egy kis útravalót, mely közelebb visz bennünket Mennyei Atyánkhoz
és ezáltal egymáshoz, embertársainkhoz is.
Évről-évre azt reméljük, hogy a Lélekmelengető lelki nap
egyre több embert, szívet-lelket vonz az előadásokra, ki
merünk emelkedni a hétköznapok megszokott légköréből.
Sajnáljuk, akik ezekben a rendkívüli élményekben nem részesülnek, önmagukat zárják ki azzal, hogy nem vesznek
részt rendezvényünkön. Bizakodunk abban, hogy a jövő évi
találkozó még több lelket szólít majd meg, és hív egy kellemesen eltöltendő közös együttlétre.
Taksonyi Karitászcsoport
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A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Egyházunk rendszeresen megrendezett, világméretű eseménysorozata, melynek célja az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus megismerésének és tiszteletének elmélyítése. A
kongresszus igyekszik érthetőbbé tenni a Krisztus által az utolsó vacsorán meghirdetett áldozat-bemutatást, és
annak fontosságát A négyévenként más-más helyszínen meghirdetett kongresszusnak 2020-ban hazánk ad otthont. Erre országosan előadásokkal készülünk, szentségimádásokon veszünk részt, illetve a vasárnapi szentmisékben mi is imádkozunk a kongresszusért.
Ebben az imádságban megvalljuk Jézusról, hogy „Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk
és békességünk…” Az előző kiadásban arról elmélkedtünk, mit jelent nekünk Jézus, mint Urunk és mesterünk.
A mai alkalommal azt gondoljuk át, hogyan lesz Jézus barátunk és táplálékunk…
Barát…
Baráttalan, sőt…! ’barátságtalan’ korban élünk, vagyis
nincsenek lelki társaink. A barátság ugyanis nem más, mint
mély lelki kapcsolat. Barátság akkor kezdődik, amikor a
lelki társat felfedezzük egymásban. A jó és igaz barátság ritkább, mint a szerelem. A szerelemnek vágy alapja van, azaz
forró. A barátság nem forró, hanem az a melegség van benne,
ami a jéghideg világban az életet jelenti.
Mi a barátság? Mély szellemi kapcsolat? Háborús bajtársiasság? Érzelmesség? Szeretetkapcsolat? Vagy…??? Lehet
mindez együtt. A barátság a legfontosabb egzisztenciális értékek egyike, amely mérhetetlenül szebbé és hasznosabbá teheti az ember életét. Kérdés, hogy van-e még igaz és mély
barátság a világon, vagy csak pajtásság, laza haverság létezik?

Francis Bacon, angol filozófus azt mondja, a barátságnak
három édes gyümölcse van: érzelmi egyesülés (elpanaszolja
valakinek a bánatát), az ítélőképesség támogatása (tanácsot
kérhetünk és kaphatunk) és a kölcsönös segítségnyújtás.
A barát – egymásra talált két ember. Akinek jó szavára
szükségünk van, kacagása vidámít, gondolatokat, ötletet ad,
velünk örül. Ha kell, segít. A barát elfogad olyannak, amilyenek vagyunk. Egyszerűen csak szeret. Minden ember igényel olyan kapcsolatot, amelyben következmény nélkül lehet őszinte, amelyben legyőzheti a lélektől lélekig ívelő távolságokat, bevallhatja önmagát, örömét, becsvágyát, lázadásait, hibáit, félelmeit, bűneit, amelyben sikereinek őszinte
támogatását, elismerését, megértését remélheti.
A barátság legfontosabb „kellékei” az őszinteség, önzetlenség, segítőkészség, kölcsönös bizalom és tisztelet, hűség,
megértés és érdekmentesség. És ez ma sajnos hiánycikk lett.
Éppen, mert hiánycikk, a ma embere inkább társas magányt

él meg a nagy tömegben, mint meghitt barátság melegéből
töltekezne.
Mi az oka, hogy vannak emberek, akiknek nincsenek barátai? A válasz több tényezőre vezethető vissza: előfordulhat, túlságosan zárkózottak ahhoz, hogy valakit is elfogadjanak, az én-központúság miatt, szegényes az érzelmi energiájuk vagy egyszerűen kevés a szabad idejük.
„Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag
között. Miért csillag a barát? És miért barát a csillag? Mert
olyan távol van, és mégis bennem él? Mert az enyém, és
mégis elérhetetlen? Mert az a tér, ahol találkozunk nem emberi, hanem kozmikus? Mert nem kíván tőlem és én sem kívánok tőle semmit? Csak azt, hogy legyen, és így, ahogy van;
és ő van, és én vagyok, ez kettőnknek tökéletesen elég? Nem
lehet rá válaszolni. Nem is kell.
De, ha nem is lehet, barátom iránt
mindig azt fogom érezni, hogy
csillag, a világegyetemnek rám ragyogása.” (Hamvas Béla)
A barátság legfőbb jellemzői a
kölcsönösség, az egymást kiegészítő hasonlóságok és eltérések, az
őszinteség, a hűség és az érdekmentesség. A barátságnak különleges erőt ad, ha vannak közös értékek, olyan törekvések, amelyek
mindkettőnknek fontosak. Egyik
nagyon szép példa erre a keresztény hagyományból Nazianzoszi
Szent Gergely és Nagy Szent Vazul barátsága. Erről Gergely így ír:
„Mindkettőnk munkája és törekvése egyformán az erényre irányult, hogy a jövendő reménységnek éljünk és így felkészüljünk arra, hogy már halálunk
előtt kiköltözzünk ebből a világból. Ezt tartottuk szem előtt
életünk és minden cselekedetünk irányításában. Egyrészt az
isteni parancsok útmutatását követtük, másrészt pedig egymást támogattuk erényeink tökéletesítésében. Talán nem tűnik elbizakodott beszédnek, ha azt mondom: mi egymásnak
szabályul és mértékül szolgáltunk a jónak a rossztól való
megkülönböztetésében. Az embereknek más és más nevük
van, amelyet vagy szüleiktől kaptak, vagy maguk szereztek az
életben tanúsított törekvéseik, illetve elért eredményeik alapján. Nekünk viszont az volt nagy dicsőségünk és nagy nevünk, hogy Krisztus-követők legyünk, és kereszténynek hívjanak minket.” (Olvasmányos imaóra, január 2)
Kép: James Tissot Jézus tanítványai körében című műve
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Jézus és barátai…
Ha Jézus életét tekintjük, láthatjuk, hogy Jézus körül több
koncentrikus kör alakult ki, a kapcsolatok különböző mélységével. A legbenső körben három tanítvány – János, Péter
és Jakab voltak, velük foglalkozott Jézus a legintenzívebben,
több alkalommal csak őket vette maga mellé, például amikor
a színeváltozás történt, vagy a Getszemáni kertben is. Egy
szélesebb kör a többi tanítvány köre, és azok az emberek,
akikhez szemmel láthatóan szintén baráti szálak fűzték, például Lázár és testvérei, Márta és Mária. Jézus tudatosan választott tanítványokat, a tizenkettőt ő maga választotta ki. A
korabeli mester-tanítvány viszonyban ez általában fordítva
volt. Az első századi zsidó kultúrában a tanítványok választottak rabbit maguknak, akinek persze meg volt a szabadsága, hogy elfogadja, vagy sem az adott fiatalembert, mint
tanítványt. Jézusnál viszont fordítva történik: itt ő a kezdeményező. A meghívottnak persze megmaradt a szabadsága,
és akár el is utasíthatta a meghívást, mint ahogy az a gazdag
ifjú esetében is történt (vö. Mk 10,17-31).
Jézus évekig együtt volt tanítványaival, minden élethelyzetet közösen éltek meg, láthatták miképp él, hogyan cselekszik. Sokat tanította is őket és rengeteget beszélgethettek. Jézus és a tanítványok között egyre mélyebb kapcsolat alakult
ki ez idő alatt, és a tizenkét, egyébként meglehetősen különböző hátterű tanítvány (például volt köztük római kollaboráns vámos és zsidó nacionalista zelóta is!) kialakult egy
egyre mélyülő közösség és összetartozás.
Amikor Jézus földi életében utoljára volt együtt tanítványaival, egy vacsora keretében foglalta össze nekik mindazt,
amit három év alatt mondott és tett. Tudatosan készült erre
az alkalomra, vágyott rá, hogy együtt lehessen velük (vö. Lk
22,15). Ugyanezen az estén, amikor megtörte a kenyeret, ezt
mondta „vegyétek és egyétek ez az én testem” (Mt 26,26), s
ezzel átalakította és új formába öntötte a tanítványaival való
viszonyt is. „Ti úgy hívtok engem: ‘Mester’ és ‘Úr’, és jól
mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és a mester
megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás
lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.” (Jn 13,13-15) – mondja azután, hogy
megmosta a tanítványai lábát, azaz egy olyan munka végeztével, ami a rabszolgák dolga volt. Jézus mindig megmarad
Úrnak és Mesternek, de olyan Úr, aki lehajol, aki megtisztít,
aki letérdel azok előtt, akiknek Ő ura és mestere. Van valami
egészen döbbenetes itt. A szokásos alá-fölé rendelő, egyértelmű hierarchikus viszony átalakul. Az Úr úgy van jelen,
mint aki szolgál. Ez a történés még többet mond. Jézus úgy
van jelen, mint aki elől nem kell rejtegetni a piszkos lábat,
nem kell neki valami jónak, tisztának látszatót mutatni. Jézus
előtt lehetünk azok, akik valójában vagyunk.
A mély, igazi barátság egyik sajátosságát fedezhetjük itt
fel. A kapcsolat, ahol ledőlnek a tabuk, ahol eltűnnek az álarcok, ahol mezítelenek lehetünk és nincs okunk a félelemre,
ahol megmutathatjuk a sebeinket is, és nem kell attól tartanunk, hogy még mélyebbre hasítják őket. Sőt, abban bízhatunk, hogy végre orvosra, gyógyítóra találtunk (Mk 2,17),
hiszen itt Ő van jelen, aki annyi embert meggyógyított.
Ezen az éjszakán még egy nagyon fontos tanítás hangzik
el, ami a korábbi mester-tanítvány viszonyt újjá formálja. Jézus azt mondja tanítványainak: „Ti a barátaim vagytok, ha
megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak
benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az
ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit
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hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. (Jn 15,14-16) Jézus tehát immár valóban barátainak tekinti a tanítványokat.
Magyarázatképp a barátság egyik lényegi tulajdonságát
adja meg, a feltárulkozást. A barát megosztja a barátjával,
ami fontos számára, amit tud, ami őt élteti, lelkesíti. Jézus
már évek óta ezt tette ezzel a kis csapattal, egyre mélyebb
szinten osztotta meg gondolatait, vágyait velük. Fokozatosan
tárta fel előttük Isten országának titkait, nyitotta meg feléjük
is saját bensőséges kapcsolatát az Atyával. Tanúi lehettek sikereinek, és főleg az elkövetkező napokban feltárja előttük
emberségének törékenységét is. Szenvedése meg fogja botránkoztatni a barátait. Jézus mégis bízik bennük, jóllehet törékeny emberek. Többször is komolyan csalódnia kell, gondolhatunk a tanítványok közötti viszályokra, a vitára, hogy
ki a nagyobb, vagy Péter tagadására, Júdás árulására. Ennek
ellenére rájuk bízza a feladatot: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (1Kor 11,24b) és „tegyetek tanítványommá
minden népet” (Mt 28,19).
A Jézussal való személyes barátság már ezen az éjszakán
összekapcsolódik a tanítványtársakkal való barátsággal: „Az
az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint
ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,12-13) A barátság
feltétele a Jézus parancsának való engedelmesség, ami nem
más, mint a testvéri szeretet. Itt találjuk meg azt, ami minden
keresztény gyakorlat központi paradigmája: az Istennel való
kapcsolat és az emberekkel való kapcsolat egymástól elválaszthatatlanok. Jézus nem csupán egyéni barátságokat kötött, hanem valóságos baráti közösséget alapított.
Az Eucharisztiában Ő vár ránk, aki ismer minket. Aki
előtt nem kell rejtőzködnünk, aki előtt nincs mit szégyellenünk. Mindaz, amit igazi mély emberi barátságban átéltünk
már, vagy amire olyannyira vágyunk, hogy megvalósuljon
végre az életünkben, előképe lehet annak, hogy milyen az a
kapcsolat, amire Ő hív bennünket. Jézus tud titkot tartani, Ő
sosem hagy el. Vele megoszthatom örömeimet és bánatomat. Kimondhatom neki félelmeimet, elmesélhetem ügyeimet. Nem fog unatkozni. Neki fontos vagyok. Benne biztos
támaszt találhatok.
Aquinói Szent Tamás az Eucharisztiáról szóló egyik magyarázatában említi (vö. Summa III, q75 a1), hogy a barátság
sajátos vonása, hogy a barátok együtt legyenek és ezért
Krisztus irántunk való szeretetéhez is nagyon megfelelő,
hogy a testi jelenlétével is mellettünk legyen a földi életünk
zarándok útján.
Összességében az Eucharisztiát a Jézussal és egymással
való barátság szentségének is lehet tekinteni. Ha hittel éljük
meg, akkor nem csak jelzi, hanem el is mélyíti, erősíti ezt a
barátságot.
Táplálék…
„Amit eszel, azzá leszel” – mondta már Hippokratész, az
ókori görög orvos. Elfogyasztott ételeink és életmódunk
alapvetően befolyásolják életünk és egészségünk. Nem szeretnék senkit riogatni azzal, hogy mennyi mindent eszünk
meg, amit nem kéne.
Hivatkozhatnék napestig a vizezett párizsitól és tejtől
kezdve, a vegyszeres gyümölcsökön, a silány minőségű, hormonkezelt élelmiszereinken át, az agyontartósított és adalékanyagokkal felfújt „csodákig” sok mindenre…
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Napjainkban egyre többen ismerik fel, hogy sok betegség
okozója a helytelen, mozgásszegény életmód, valamint a túlzott és egészségtelen táplálkozás. Tudatos táplálkozással
megőrizhetjük egészségünket, növelhetjük szellemi és fizikai teljesítményünket, védekezhetünk a betegségekkel szemben.
Az elhízás korunk egyik népbetegsége. Az elhízás átlagosan 5-10 évvel rövidíti meg az életünket. Az evés könnyen
válhat szenvedélybetegséggé. Sokan az evéssel pótolnak valamit. Ki a szeretetet, ki a magányt, ki a meg nem értettséget.
Megfigyelték, hogy ha valaki nem kap elég figyelmet és törődést, vagy szeretetlen légkörben él, illetve a lelki kötődés
hiányoznak a számára, akkor sokszor folyamodik az evéshez, mint pótcselekvéshez.
A táplálkozás élettani szerepe a szervezet biológiai szükségletének fedezése. A szervezet mindig annyi energiát fogyaszt, mint amennyire az adott életműködéshez szüksége
van.
Nincs könnyű dolga manapság annak a szülőnek, aki szeretné családját egyszerre az étkezőasztalhoz ültetni. A gyerekek növekedésével egyre nehezebb megvalósítani a közös
étkezéseket. A közös étkezések együtt töltött időt jelentenek:
fokozódik a családi összetartozás érzése, szilárdul a családi
egység. Az étkezőasztal nemcsak a közös vacsora, hanem jóízű beszélgetések színtere is lehet.
Együtt enni, együtt lenni! Mintha manapság ez kezdene
kimenni a „divatból”. A közös asztal létközösséget teremt az
asztaltársaság tagjai között. Egy közös étkezésnek hangulata
van. Arra rá kell készülni. Nem csak belapátolja az ember az
ételt, hanem művészi szintre fejlesztette a gasztronómiai érzékét. Ahogy a háziasszony elkészíti z ételt, kitakarítja a lakást, megterítünk, ünnepi alkalommal kiöltözünk… szinte
szakralitása van az együtt étkezésnek.
Az emberi étkezések ünnepének teljes értelme akkor tárul
fel, amikor Jézus ott megjelenik. Ő az a barát, akit meghívnak Lázár családi asztalához (Lk 10,38-42) és a kánai menyegzőre (Jn 2,1-11). Elfogadja Simon farizeus meghívását.
Minden aggályoskodás nélkül a vámos Máté (Mt 9,10) és
Zakeus (Lk 19,2-10) asztalához ül. Ő maga terít asztalt a
pusztában a kiéhezett sokaságnak (Mt 14,15-21). Kafarnaumban pedig elmondja híres beszédét az Élet Kenyeréről…
„Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi
mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, aki alászáll a
mennyből és életet ad a világnak.” Erre így szóltak hozzá:
„Urunk, adj nekünk mindig ebből a kenyérből!” „Én vagyok
az élet kenyere – felelte Jézus. – Aki hozzám jön, többé nem
éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom
el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam
akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött.
Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem
adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó
napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki
látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, s feltámasszam az
utolsó napon.” A zsidók elkezdtek zúgolódni, amiért azt
mondta: „Én vagyok a mennyből alászállott kenyér.” Így érveltek: „Nem Jézus ez, Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját,
anyját? Hogyan mondhatja hát, hogy a mennyből szálltam
alá?” Jézus azonban így szólt: „Ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet hozzám, ha az Atya, aki küldött, nem
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vonzza, s én feltámasztom az utolsó napon. Megírták a próféták: Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki
hallgat az Atyára és tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az Istentől van, az látta
az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem,
annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok
mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből
alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok
a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik,
örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.”
Erre vita támadt a zsidók közt: „Hogy adhatja ez a testét
eledelül?” Jézus ezt mondta rá: „Bizony, bizony, mondom
nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a
vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és
issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az
utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,
az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött,
s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a
mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint az, amelyet
atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké
él.” Ezeket mondta, amikor Kafarnaumban, a zsinagógában
tanított. Tanítványai közül, akik ezeket hallották, többen azt
mondták: „Kemény beszéd. Ki hallgatja?” Jézus tudta, hogy
tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk:
„Botránkoztok rajta? Hátha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt! A lélek az, ami éltet, a
test nem használ semmit. Hozzátok intézett szavaim lélek és
élet, de vannak közöttetek, akik nem hisznek.” Jézus ugyanis
kezdettől fogva tudta, kik nem hisznek, és ki fogja elárulni.
Aztán így folytatta: „Azért mondtam nektek, hogy senki sem
jöhet hozzám, ha az Atya meg nem adja neki.” (Jn 6,32-65 )
A 2020-ban Budapesten
megrendezendő
52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus előkészületének
jegyében

A kafarnaumi beszédet olvasva János evangéliumából,
eddig inkább gyakorlati kapcsolatunkat néztük Jézussal, az
általa adott táplálékkal, amely önmaga. Felkészülten akarunk részesülni Krisztus testében. Rendszeresen szeretnénk
ilyen módon is találkozni Jézussal. Ugyanakkor fontos átgondolni, mit is rejt hitünk, mit is tanít Egyházunk az Oltáriszentségről.
Jézus az élet kenyerének mondja önmagát. Az utolsó vacsorán pedig testének és vérének mondja a kenyeret és a bort.
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Nem hasonlatokban beszél. Nem jelképeket említ. Én vagyok az élet kenyere. Az én testem valóban étel. Ez az én
testem. Kemény, kijelentő mondatok. A valóságot jelölik
meg. Éppen ezért hittel valljuk, hogy Jézus valóságosan jelen van a kenyér és a bor színe alatt.
Jézus az élet kenyerének nevezi önmagát. E kenyér az
örök életre vezető úton táplálék számunkra.
„Fáradozzatok, de ne olyan eledelért, mely veszendő, hanem azért, mely megmarad az örök életre, melyet majd az
Emberfia ad nektek” (Jn 6,27). Az emberek felfigyelnek: miféle eledelt fog nekünk adni, ha nem kenyeret? És Jézus most
már nyíltan megmondja: „Én vagyok az élő kenyér... A kenyér, melyet majd én adok, az én testem a világ életéért” (Jn
6,51-52). A kenyér színe alatt azt a testet adom majd nektek,
amely a keresztfán fog szenvedni a világ megváltásáért.
Hallgatói szóról-szóra értették – úgy, ahogy ma is érti az
Egyház – és éppen ezért nagy vita támadt köztük: „Hogyan
adhatja ez nekünk az ő testét eledelül?” (Jn 6,53). Akárcsak
a mai hitetleneket hallanók: Ugyan, hogy képzeltek olyat,
hogy az a mozdulatlan kis ostya az élő Krisztus legyen?
Egyenesen elképzelhetetlen, hogy Krisztus egy ennyire
fontos, ennyire alapvető kérdésben tévedésben hagyta volna
apostolait és általuk a hívek százmillióit egész a világ végéig! Krisztus soha nem szedett rá minket.
Hitünk az Eucharisztiában, az Úr Jézusnak három rövidke
mondatán épül. Ez a három mondat: „Ez az én testem” – „ez
az én vérem”, és „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”. Ez
a három mondat egységbe olvad össze, és forrása mindannak, amit az Oltáriszentségről tanít a Katolikus Egyház: a
kenyér és bor külső megjelenési formája, íze, illata, alakja,
súlya, szóval a kenyér és bor színei megmaradtak, de nem
maradt meg a kenyér lényege: átváltozott Krisztus testévé és
vérévé. És hogy ez ne csak egyszer történjen, az utolsó vacsorán, erről intézkedik az Úr parancsa: „Ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre”.
Páratlanul fönséges szavak voltak azok is, amik a világ
teremtésekor elhagyták a Teremtő ajkát: „Legyen világosság! És lőn világosság” (Ter 1,3); de ezek csak a világosságot hívták le a földre, míg ezek magát a világosság Teremtőjét hívják közénk.
Nagyszerű szavak voltak azok, amiket Szűz Mária mondott az angyalnak: „Legyen nekem a te igéd szerint” (Lk
1,38); nagyszerűek, mert lehívták Krisztust a földre; de csak
egyszer hívták le. Ellenben e szavak óta: „Ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre”, bármikor közénk hívhatjuk, mintegy
állandóan fogva tarthatjuk Krisztust a földön.
Jézus önmagával akar táplálni bennünket. A középkor lelkisége a méltatlanságot hangsúlyozta. Ebből fakadt, hogy
ritkán járultak az emberek szentáldozáshoz. A XX. század
elején erősödött meg a gyakori szentáldozás vágya, amely
azután gyakorlattá is vált. Ugyanakkor valóban igyekeznünk
kell méltóvá válni, a magunk kicsi lépését megtenni, hogy
Jézus maga tegyen méltóvá arra, hogy szívünkbe költözhessen. Ez egyrészt a szentgyónásban valósulhat meg, másrészt
a szentmise bűnbánati részében. Ezért nagyon fontos, hogy
időben érkezzünk a szentmisére!!! Vegyük komolyan a
szentmise bűnbánati részét! Hiszen Jézus maga akar megtisztítani bennünket.
Jézus maga a táplálék. Testével táplál, hogy ki ne merüljünk az úton. Ha megtapasztaljuk erejét, ha kegyelmi erejével járjuk utunkat, ez az út, ez az élet példakép lesz mások
számára.
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Ugyanakkor az Oltáriszentség – és az azt létrehozó liturgia, a szentmise – csúcs és forrás számunkra. Hetünk csúcspontja, mindennapunk erőforrása. Jézus parancsa nyomán
végzi az Egyház a kenyértörést, ahogyan az első keresztények nevezték az emlékezést, a szentmisét.
Mindez nem csupán emlékezés egy régmúlt eseményre.
Az utolsó vacsora szavainak felidézése jelenvalóvá teszi Jézus áldozatát, és szétosztja annak gyümölcseit. Éppen ezért
a szentmise több mint emlékezés, a szentmise a keresztáldozat vérontás nélküli megjelenítése térben és időben.
A kenyér és a bor emberi munkánkat, egész emberségünket jelenti. Emberi táplálék, ebből lesz az élet kenyere és a
lélek itala. Jézus az, aki ezt a vacsorát rendezi, Jézus a Házigazda. Nem mi csináljuk a szentmisét, nem mi rendezzük,
nem mi vagyunk a főszereplői sem, hanem Ő. Ő az, aki vár
minket Házigazdaként és igazi barátként. Ő ma is vágyik
arra, hogy feltárja titkait előttünk, és bízik bennünk, ránk
akarja bízni újból egészen önmagát. Misére nem azért megyünk pusztán, mert parancsolt dolog, hanem mert Ő hívott
meg bennünket, a Barátunk vár ránk. Ő tényleg ott lesz. Ő
minden alkalommal eljön, minden alkalommal beleadja önmagát ebbe a kapcsolatba. Ő valóban a hűséges barát, akire
mindig lehet számítani, aki nem vonja vissza ígéretét. A mi
hűtlenségünk sem tántorítja el attól, hogy közénk jöjjön és
nekünk adja önmagát.
Az örök életre vágyódunk, amely teljes élet a Szentháromsággal. Úton vagyunk Isten Országa felé. Ezen az úton
táplál és erősít bennünket az Élet Kenyere, amely Jézus teste.
A görög szó, Eucharisztia, jelenti egyrészt az Oltáriszentséget, másrészt a szentmisét, amelyben e szentség létrejön.
A görög szó hálaadást jelent. Minden szentmisében hálát adhatok életemért, a kapott kegyelemért, a megharcolt jó harcért. Hálát adhatok a táplálékért, amelyet kapok Jézustól.
Mit jelent nekem az Oltáriszentség? Hogyan élem meg a
találkozást a köztünk lévő Úrral? Ha nem mehetek, ha nem
áldozhatok, azt hogyan élem meg? Hiányzik-e a szentmise,
a szentáldozás?
Az Oltáriszentség erőforrás. Hogyan tapasztalom meg
életemben Isten erejét? A szentmise csúcs és forrás. Hetem
csúcspontja a Jézussal való találkozás, fontos lenne, hogy
ebből merítsek erőt a hétköznapok küzdelmeihez.
Ha Jézus baráti közösség keretében osztotta meg önmagát, és azt mondta, hogy „ezt cselekedjétek”, akkor ebben ott
van az is, hogy dolgoznunk kell azért, hogy az a csoport, ahol
az Eucharisztiát ünnepeljük, az valódi közösséggé váljon. A
közösség építése, a hívek közti kapcsolatok segítése, egységük gondozása, barátságok erősítése a lelkipásztor számára
nem valami szabadon választható szociális tevékenység, hanem olyan aktivitás, ami az Eucharisztia lényegéből következik, része az „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” parancsnak.
Jézus maga az Isten kenyere, aki az égből száll alá, és életet ad a világnak. Éppúgy, mint a hegyi beszédben, arra szólított fel, hogy „ne aggódjunk a táplálék miatt” és „először
az Isten országát keressük”. Azt akarja az emberek lelkére
kötni a kafarnaumi beszédben, hogy mást keressenek, mint a
romlandó eledel, s Ő maga adja húsát igazi táplálékul, vérét
igazi italul. Az Eucharisztia, amelyben a földi kenyér Krisztus testévé és vérévé válik, az Isten gyermekévé és Jézus barátjává lett embert minden körülmények között képessé teszi
arra, hogy Krisztusból, az Ő életéből táplálkozzék.
Fekete Roland káplán
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Sokszor foglalkoztat, milyen az igazán megélt, a nem csak vasárnap, hanem a hétköznapokban, a magán- és a
társadalmi élet mindennapjaiban megélt hit. Mi
adhatja ennek keretét, gyakorlati környezetét? Milyen a
jól kialakított otthon, amely elősegíti a család valódi közösséggé válását. Új házat építünk, így szembesültem magam
is ezzel a kérdéssel, hiszen, az ember törekszik úgy kialakítani saját környezetét, hogy abban igazán otthon érezze
magát fizikailag és lelkiekben egyaránt. Katalógusok tucatjainak lapozása után még mindig nem éreztem, hogy melyik bútor lesz az igazi, mitől lesz otthon az otthon. Pedig
milyen szerencsések vagyunk mi, a kínálat bőséges, elérhető, praktikus, a modern ember gyors életéhez illeszkedő,
ugyanolyan konyhám lehet, mint egy svéd vagy akár japán
háziasszonynak, „milyen remek”. Sokat gondolok nagyanyámékra, vagy az ő szüleikre, szeretem hallgatni a róluk
szóló történeteket. Most is eszembe jutott, mennyivel egyszerűbb lehetett nekik … Együtt éltek a generációk, a használati tárgyak nagyrészt öröklődtek, becsben tartották őket,
vagy legalábbis nem volt ekkora tömegű választék. Teljesen természetes volt a saját, szűk közösségeik kultúrája a
lakberendezéstől az öltözködésig, a hétköznapi élet minden
színterén.
És vajon eleink hétköznapjaiban milyen egyensúlyban
volt a szent és a profán? Valószínűleg nagyobban, mint a
mi életünkben, bár a szekularizáció már bőven megtette
hatását az előző században is. A folyamat, a lelki értelemben vett sivatagosodás mostanra azonban egészen biztosan
sokkal erősebb.
Ma megint kicsit divatos lett a népművészet, bár a tömegtermelésben hozzánk már csak a lebutított, homogenizált
motívumvilág jelenik meg a tárgyakon, amit a boltok kínálnak nekünk. Amit ma hagyományos kézművesiparnak nevezünk, az az előttünk élők kultúrájában természetesen
jelen volt, az emberek beleszülettek a hagyományba, közelebb voltak a környezethez, a hétköznapi tárgyak megalkotásához szükséges tudást generációk adták át egymásnak a
századok során. A modernizáció okozta, felgyorsult társadalmi, gazdasági változások következtében gyengült a hagyomány korábban meghatározó ereje, a korábbi azt ápoló
közösségek felbomlottak. A gyors életformaváltással az
egyén helyzete is gyökeresen megváltozott, a rázúduló
gazdasági és tudományos fejlődés mellett egyre gyökértelenebbé vált.
„Minden egész eltörött”– írta Ady Endre a Kocsi-út az
éjszakában című versében. Remekül jellemzi a modern
embert. Életünk egyre strukturáltabb, minden társadalmi
intézmény, mint a jog, a gazdaság, a művészetek, mind
önálló szereplővé váltak. A tradicionális társadalmakra
jellemző totális szemléletmód, ahol a vallás az ember egész
életét átfogta, a mindennapokban ugyanúgy jelen volt, mint
a különböző ünnepeken, az mára eltűnőben van, a vallásosságunk inkább mellérendelt szerepet kap, mint fölé. Ennek
a gondolkodásnak a következménye a mai ember individualizálódása, elidegenedése saját környezetétől, melynek
maga is szereplője, a maga rendkívüli szabadságával, ám
magárahagyatottságával.

profán
Mircea Eliade vallástörténész A szent és a profán című
tanulmányában így ír erről: „A modern nem vallásos
ember új léthelyzetet vállal magára: csakis a történelem
alanyának és cselekvőjének tekinti magát, s megtagadja a
transzcendenciát… Az ember önmaga alkotója, s csak
abban a mértékben lehet valóban az, amelyben deszakralizálja önmagát és a világot. A szakrális áll közte és szabadsága között. Nem képes önmagává válni, amíg teljesen
meg nem fosztja magát a misztikumtól. Nem lehet valóban
szabad, amíg meg nem ölte a legutolsó istent is.”
Ez formálja, ez uralja a civilizált, racionális Európa gondolkodását, melyben élünk. Ám mindez, érezzük, hogy
elképzelhetetlen számunkra, vallásos emberek számára,
bármennyire is próbál beszippantani minket a minket körülvevő uralkodó kultúra. „A vallásos ember számára a tér
nem homogén. (…) Létezik tehát egyfajta szent, vagyis
„erővel feltöltött”, jelentőségteli tér, és léteznek más, nem
szent terek, következésképpen nincs struktúra és szilárdság
nélküli, egyszóval formátlan tértartomány. (…) A szent tér
megnyilatkozása „szilárd pontot” nyújt az embernek, s
ezáltal lehetővé teszi számára, hogy tájékozódjék a kaotikus
homogenitásban, „megalapítsa a világot” és valóban éljen.
A profán tapasztalás ezzel szemben ragaszkodik a tér homogenitásához és viszonylagosságához. Ebben a térben
lehetetlen az igazi tájékozódás, mert a „szilárd pont” ontológiailag már nem egyértelműen megalapozott: a mindenkori esetleges feltételek szerint jelentkezik és tűnik el. Tulajdonképpen tehát már nincs is „világ”, csupán egy széttört univerzum töredékei léteznek, végtelenül sok, többé
vagy kevésbé semleges „hely” formátlan tömege, amelyek
között az ember az ipari társadalomban zajló élet kötelezettségeitől hajtva ide-oda mozog.”
Milyen jól érezzük magunkat, ahogy vasárnap belépünk a
templom kapuján … Otthon vagyunk, a lélek megpihen
kicsit a hosszú hét után. Jó hazavinni ebből az érzésből,
mert az emberi élet minden szintjén szeretnénk átélni ezt a
rendezettséget, kiegyensúlyozottságot, ezért az állandó
törekvés bennünk ennek az átültetésére a hétköznapokban
is. Olyan korban élünk, ahol a változások rendkívüli módon
felgyorsultak, az elmúlt két évszázadot több szakaszban is a
széthullás, majd az újraépítés jellemezte.
Az életformaváltás mellett szerencsére kiolthatatlan maradt a vágy bennünk, a lélek kiegyensúlyozottságához nélkülözhetetlen harmónia megteremtésére. A társadalom
ugyanúgy igyekszik megtölteni a profán űrt a mindennapokban, jó esetben szentségi tartalommal. Ez a folyamat hol
kisebb, hol nagyobb lendületet kap, visszatekintve talán
mindig nagyobbat, ha nemzeti identitásunk kerül bizonytalan helyzetbe. Jó látni például itthon is, hogy a civil élet
egyre erőteljesebb, az ember keresi a közösséget, a kapaszkodókat. Ne féljünk hát megmutatni olyanoknak is egyházunkat, akik esetleg nem ismerik azt, milyen remek közösségek vannak nálunk is. A kihívás jelenleg abban van, hogy
az immár globális egységbe szerveződő emberi társadalom
a kultúra folytonossága érdekében újra megbecsüli-e az
elődök által felhalmozott tudást, hiszen a hagyomány megőrzés és átadás.
Milyen jó nekünk, akiknek ebben a bizonytalan világban
van biztos helye, valóságos, szilárd támaszpontja.
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MESÉBŐL SZŐTT GONDOLATOK

a munka erejéről és öröméről
Egyik este Fésűs Éva: A búzaszem című meséjét olvastam
unokáimnak.
„Volt egyszer egy gazdag ember. Egész életében megvolt
mindene. Három fiát szépen felnevelte. Hanem azért a kincsesláda kulcsával mégsem lehetett a betegséget kizárni a
házból. Az bizony őt is utolérte. Nagy bajában, öregségében
csak a legkisebb fia ápolta. A másik kettő ezalatt élte világát:
szép feleséget, jó cimborákat szereztek.
Mégis, mielőtt meghalt volna a gazdag ember, úgy rendelkezett, hogy sok-sok aranyát a legidősebb fia kapja. Szép, tornyos házát, száz hordó borát a középsőnek ajándékozta, a
legkisebbnek pedig nem hagyott egyebet egyetlen búzaszemnél.
Alighogy eltemették, a két nagyobbik fiú hamarosan megvigasztalódott a kincseken. Kinevették az öccsüket:
– No, te ugyan elmehetsz az örökségeddel! Hiába
kedveskedtél, hízelegtél az apánknak, mégis
minket szeretett jobban! Azzal el is kergették
a háztól.
Futott szegény fiú, amíg csak látott, és estére
egy rozoga csőszkunyhóban húzta meg magát.
Fájó szívvel gondolt az apjára. Sehogyan
sem tudta megérteni, miért bánt vele ilyen
mostohán. Mihez kezdjen ezzel a búzaszemmel?...
Keserűségében el is hajította, s elhatározta, hogy másnap világgá megy. Hát, amint reggel felébred, észreveszi ám, hogy
a búzaszem kikelt az éjjel, és szemlátomást nő a szára. Úgy
nőtt, ahogy nézte. Mire a nap delelőre ért, gyönyörű, dús kalász ringott a szélben.
Ennek fele se tréfa! – gondolta a fiú, és leakasztotta válláról
a vándortarisznyát. A kalászból a tenyerébe pergette a magokat, és mind egy szemig újra elvetette.
Másnap virradóra azok is kikeltek, szárba szöktek, délre gazdag kalászokat hoztak. A fiú akkorát füttyentett örömében,
hogy a rigó is elcsodálkozott a fán.
Most már annyi búzája volt, hogy vetett is, maradt is. A maradékot két kő között megőrölte, és kicsi cipót sütött belőle.
Éppen bele akart harapni, amikor arra jött egy vándor, de
olyan fáradtan, hogy már alig vánszorgott.
Ennek nagyobb szüksége van a kenyérre, mint nekem – gondolta a fiú, és jó szívvel odaadta a cipót az öregnek.
Igaz, ő maga éhes maradt, de a csodálatos búzaszemek másnap még több termést hoztak, és kétszer akkora cipót süthetett magának. Ez így ment napról napra. Egyre több dolga
lett a fiúnak, de szomorúsága elmúlt, arca jókedvtől piroslott.
Minek is szaporítsam a szót?
Hamarosan jómódú ember lett belőle. Mindig annyit vetett
és annyit aratott, hogy minden rászorulónak adhatott a kenyeréből. Meg is szerették hetedhét országban.
Esztendők múltak el, míg egyszer, egy zimankós estén toprongyos ember kopogtatott be az ajtaján.
– Könyörülj meg rajtam egy falat kenyérrel, mert éhen halok! – kérlelte panaszosan. A fiú mindjárt az asztalához ültette. Alig ettek, egy másik didergő vándor is bezörgetett éjjeli szállásért. Azt is megvendégelte és megkérdezte tőlük:
– Ugyan milyen nagy szerencsétlenség ért benneteket, hogy
így kell a világban vándorolnotok?
Felsóhajtott az első:
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– Volt nekem sok aranyam, de mind elköltöttem. Szép feleségemnek cicomára kellett. Elfogyott az arany – elhagyott
mindenki!
A másik lehorgasztotta a fejét, és nagy búsan mondta:
– Volt szép házam, száz hordó tüzes borom. A sok bort megittuk, a tornyos ház oldalát kirúgtuk a cimborákkal a nagy
mulatozásban.
– Én pedig csak a búzaszemmel kezdtem – mondta csendesen a házigazda.
Elkerekedett erre a szeme a két idegennek. Felugráltak az
asztaltól:
– Hiszen akkor te vagy a mi öcsénk! Hát nem mentél világgá
bánatodban?
– Nem bizony – mondta boldogan a legkisebb fiú. – És most
már mindent értek. Te, édes bátyám, csak holt aranyakat
kaptál; te másik bátyám, elmálló köveket és az elfolyó borban hamis melegséget. De nekem egyetlen búzaszemben
örökül hagyta apám a megújuló életet, a munka örömét, a
másokon való segítés boldogságát. Most már tudom, hogy
az apám nagyon szeretett engem.”
Lámpaoltás. A gyerekek elaludtak, én pedig elgondolkoztam a munka értelmén, erején, s azon, hogy helyesen akkor szeretjük gyermekeinket, ha a jól végzett, becsületes munka örömét is örökségül adjuk.
A munka ugyanis hozzátartozik az életünkhöz. A közgazdaságtan szempontjából meghatározva olyan
ember és/vagy gép által végzett célirányos tevékenység, mely valamit létrehoz vagy megváltoztat. Célja,
hogy az így létrejövő javakat, termékeket az ember hasznosítani tudja.
A Bibliában a Teremtés után az ember azt a feladatot kapja,
hogy vonja uralma alá a földet, őrizze és művelje az Éden
kertjét. (vö. Teremtés könyve 1.) Istennek ebben a parancsában ott található a munkára való felszólítás. Az ember a Teremtő előtti felelősségben, mint Isten felhatalmazottja uralja
a világot, a munkára való parancs már a bűneset előtt ott volt.
A szüntelen munkálkodó Isten hogyan is teremthette volna
tétlenségre a saját képmását, az embert?
Így a munka az emberi élet fontos és felelősségteljes jogává
és kötelességévé vált. Az ember pedig a természetet céljai
érdekében alakítja, a munka által valósítva meg önmagát, és
munkája által civilizációt teremtve.
Mi már egy meglévő civilizációba születtünk bele, amitől
nem tudjuk magunkat elvonatkoztatni. Minden cselekvésünket meghatározza az a civilizációs világ, ami körülvesz minket. Ugyanakkor az embernek nincs előre kijelölt útja, hanem magának kell azt meghatároznia, utat törnie. Megteheti
azt is, hogy ne dolgozzon, azt is, hogy teljesen elmerüljön a
munkában. Fel kell tennie állandóan a kérdést, hogy miért
dolgozik, és mit dolgozik. Így válik a munka etikai kérdéssé
számára.
Természetesen az elsőrendű ok a munkára a létfenntartás
szüksége. Az ember csak így tudja megszerezni a kenyerét,
így tudja legyőzni, uralma alá hajtani a természetet, de a csupán szükségből végzett munka nem elégíti ki és nem ad rendeltetést számára. A teremtő, alkotó munka az, amely által
fejlődik a személyisége.
A munkának ugyanakkor van közösségi dimenziója is. Az
ember sohasem létezik csak úgy önmagában, mindig valamilyen közösségnek a tagja. A munkát mindig az embertárshoz való viszonyban kell látnunk, amely olyan dologra
kell irányuljon, ami másnak is jó. Az életünk az emberek
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munkája által lesz szebb, jobb. Ezért az embernek kezdettől
fogva együtt kellett működnie másokkal, illetve ki kellett
cserélnie munkájának eredményét másokkal. Ehhez mindenekelőtt közösségi fegyelemre és az egymásban való bizalomra van szükség. De korunkban a munka fogalma még
összetettebbé vált.
Az ember meghódította a világot, de egyre kevesebb lehetősége van arra, hogy munkájának személyes jelleget adjon. A
kőműves még megcsodálhatja a falat, amit egy napon át felhúzott, de a futószalagon dolgozó csak azt tudja, hogy egy
nap ezer csavart húzott meg egy autó motorján. A technika
fejlődése azt hozta magával, hogy egyetlen terméket többféle folyamat és több ember hoz létre. Ez növeli az emberek
egymásra utaltságát, de csökkenti az értékteremtés személyességét.
Szent Pál szerint a munka értelme nem önmagában van, nem
csak az adott rend fenntartása érdekében történik, hanem emberszeretetből. Ha a munkát szolgálatként fogjuk fel, akkor
már teljesen mindegy, hogy milyen munkával szolgálok.
Nem az a fontos, hogy mit dolgozom, hanem az, hogy miért
dolgozom. Mivel a munkámmal Istent
és a felebarátomat szolgálom, a legegyszerűbb vagy leginkább megvetett
munka is egyenrangúvá válik a többivel.
Vannak, akik azt hangoztatják, hogy a
munka átok, s akkor szép az élet, ha
minél kevesebb van belőle. A modern
társadalmakban sokan a munkát terhesnek, „büntetésnek” tekintik, ezért keresik a lehetőséget arra, hogy mások dolgozzanak nekik vagy helyettük.
Úgy tűnik, az ember munkája áruvá
vált, aminek értékét a kereslet-kínálat
határozza meg, s ráadásul sokszor nem
az önkiteljesedés érdekében végzi azt,
hanem a megélhetés szükségéből.
De gondoljuk csak végig! A gyermek
játszik, a felnőtt dolgozik: a munkában
találjuk meg önállóságunkat, értékünket, sőt, szabadságunkat. A munka nem egyéb, mint titokzatos részvétel a világteremtésben, parányi továbbfolytatása annak, amit a Teremtő kezdett. Ebből a
szempontból nézve pedig jutalom, kiváltság, és
jaj annak, aki nem él vele.
Minden embernek joga van tehát a munkához, s a
munka ugyanakkor jogokat is biztosít az egyénnek. A munka értékelésénél legfőbb szempontként nem annak jellegét és tartalmát kell figyelembe venni, hanem azt, hogy emberi személyiség végzi, akinek méltóságát tiszteletben kell tartani. Ha úgy érezzük, hogy munkánkat nem ismerik el és nem értékelik, akkor összetörik bennünk
valami, a munka kínná válik, értelmét veszti. De
ha azt hasznosnak látjuk és elismerést kapunk
érte, akkor magunkat is értékes embereknek érezzük és örömünk lesz abban, amit csinálunk.
S mivel mindenkinek joga van dolgozni, a munkanélküliség
elleni küzdelem állami és társadalmi feladat. XVI. Benedek
pápa szavaival „a munkahelyek megteremtése elsődleges
társadalmi feladat, az egyén, a magánkezdeményezés és
ugyanígy az állam kötelessége”.

Krisztus fénye
Milyen jogokat biztosít a munka? Elsősorban az igazságos
bérezéshez való jogot, amelynek biztosítása szintén állami
feladat, sőt, egyházunk álláspontja szerint a méltányos és
igazságos bérrendszer az adott társadalmi rend igazságosságának bizonysága és legitimitásának egyik alapja kell, hogy
legyen. Különbséget kell tenni közvetett és közvetlen munkaadó között. A közvetett munkaadó az állam, amely jogszabályi környezetet teremt az anyagi javaknak az igazságos és
a közjót szem előtt tartó elosztásához. A közvetlen munkaadó és a munkavállaló között a személyes és a kölcsönös
tiszteleten nyugvó partneri kapcsolat az ideális.
A fizetség megállapításának alapvető szempontjai: elsősorban az emberhez méltó életkörülmények garantálása, másodsorban a vállalkozói haszon biztosítása. Amint XVI. Benedek pápa megfogalmazta, „a fizetésnek, amely nem szemlélhető áruként, lehetővé kell tennie a dolgozó és családja
számára a hozzájutást az anyagi, társadalmi, kulturális és
szellemi síkon valóban emberi életszínvonalhoz.”
De ne felejtsük el azt sem, Isten nem csak munkára ad parancsot, hanem pihenést is rendel. A megszentelt vasárnap a
munkának Isten által megszabott határa. Megvéd a munka túlbecsülésétől, de lebecsülésétől is. S nem szabad elfelejtenünk, hogy a munka nagyon fontos alkotóeleme a mi életünknek, de csak egy rész belőle, és
nem az egész. Az ember több mint a
munka. Ne a munka uralkodjon felettünk, hanem mi uralkodjunk a munka
felett.
Összegzésként Virt László szociológus szavait idézném:
„A munka amellett, hogy személyes
tett, szükséges is egyúttal ahhoz,
hogy az ember fenntartsa önmagát,
családját és a társadalmat. A munka
mindamellett, hogy az ember önmegvalósításának a része, a tőkével az új-

korban kialakult ellentéte miatt elidegenedés forrása is lehet.
Ennek reális emberszemlélettel lehet véget vetni, amelyben
számot vetünk az ember egyediségével, vállalkozói kezdeményezőkészségével, ugyanakkor közösségi mivoltával,
szolidaritásigényével is.”
Oláh János

25

Krisztus fénye

2018. Sarlós Boldogasszony

Kispróféták az Ószövetségi Szentírásban, I. rész
Kedves Olvasók!
Az Ószövetségi Szentírás három féle könyvet foglal magában. A történeti
könyveket, a bölcsesség könyveket és a prófétai könyveket. Az előző lapszámokban ismertettem az úgynevezett négy nagyprófétát: Izaiást, Jeremiást,
Ezekielt és Dánielt. Nagyprófétáknak nevezzük őket egyrészt, mert terjedelmes könyveket írtak, másrészt tanításuk jelentősen hozzájárul az Újszövetség
helyes megismeréséhez, főleg jövendöléseik által, melyek az eljövendő Megváltóról szólnak. Közös bennük az is, hogy
nagyrészt a babiloni fogsághoz, annak előzményeihez, következményeihez kapcsolódik működésük.
Az Ószövetségi Szentírás prófétai könyvei közé tartozik a tizenkét úgynevezett kisprófétai könyv is. A kispróféták működésének ideje is nagyrészt a babiloni fogság körüli időkre tehető. Kisprófétáknak nevezzük őket, egyrészt mert rövid, néhány
fejezetből áll az írásuk, másrészt, néhány idézetet leszámítva, nincs sok kapcsolatuk az Újszövetséggel, így Jézussal és a
megváltással. Írásaik az akkori küzdelmeket mutatják be az egy igaz Istenben való hit, hűség és helyes erkölcs megvédésében. A bűnök ostorozása és a kilátásba helyezett büntetések hangoztatása a legtöbb könyv fő mondanivalója. Ezért csak a
számunkra fontos szakaszokat ismertetem.
A kispróféták a következők: Ozeás, Joel, Ámosz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhum, Habakuk, Szofoniás, Aggeus, Zakariás
és Malakiás.
Ozeás próféta
Kr.e. 750 táján élt, főleg Izraelben működött, II. Jeroboám
király (787-747) idejében. Könyve 14 fejezetből áll. Miről
szól a könyv? Ozeás rossz házasságának példája, a nép hűtlensége Istenéhez, valamint prófétai mondások gyűjteményét tartalmazza.
Néhány szép gondolat a könyvből: „Gyertek, térjünk vissza
az Úrhoz, Ő tépett meg, Ő is gyógyít meg minket. Két nap
múlva életet ad, harmadnapra feltámaszt, hogy színe előtt
éljünk. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat. Biztosan eljön, mint a hajnal, megjön, mint a zápor, mint a tavaszi eső, amely öntözi a földet. Mit tegyek veled Júda? Hűséged, mint a reggeli felhő, s mint a harmat, hamar tovatűnik. Ezért ostoroztam őket a próféták által, mert nem az áldozat kell nekem, hanem a szeretet.” (6,1-6) Állhatatosan kitartani a hitben, annak gyakorlásában, ma is aktuális kérdés.
Jó, ha Isten figyelmeztetése visszatérít a vallás gyakorlásához bennünket.
Jézus a keresztúton szól az őt sirató asszonyokhoz, idézve
Ozeás prófétát: „Akkor, így szólnak a hegyekhez, temessetek
el, és a dombokhoz, Omoljatok ránk.” (10,8) Jézus mondta:
Ne értem sírjatok, hanem magatok és fiaitok miatt. Bűneitek
okozzák az én halálomat.
„Népem gyenge a hűtlenség miatt, Baált hívják segítségül.
Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy
fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé.
Mert Isten vagyok és nem ember.(11,1-9)
Legyenek bűneink bármily nagyok, Isten irgalma még nagyobb.
Joel próféta
A babiloni fogság után, Kr.e. 400 táján tevékenykedett, amikor újra felépült a templom. Egyetlen szakaszt ismertetek
Joel könyvéből, amelyet Szent Péter apostol pünkösdi beszédében idéz, magyarázva a Szentlélek kiáradását. „Így szól az
Isten: Ez történik majd az utolsó napokban. Szétárasztom
minden emberre Lelkemet, fiaitok és leányaitok prófétálni
fognak, Az ifjak látomásokat látnak, S álmokat álmodnak a
vének. Sőt, még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom Lelkemet azokban a napokban, hogy prófétai szót hallassanak.
Csodákat támasztok fenn az égen, … És mindenki üdvözülni
fog, aki segítségül hívja az Úr nevét. (J3,1-5)
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Ámosz próféta0
Ámosz próféta ugyancsak II. Jeroboám Izrael királya idején
élt. Eredetileg fügetermesztő pásztor volt, nem tartozott azok
közé, akik hivatalból gyakorolták a prófétaságot. Viszonylagos béke uralkodott az országban, még nem hurcolták el őket
a babiloni fogságba. Hiába gyakorolták azonban a vallást,
Jahve kultuszát, vallásosságuk csak külsőséges volt. A próféta szerette a természetből, a mindennapi életből vett képeket. A vezetők, a gazdagok helytelen életmódját kifogásolja,
akik a szegényeket kihasználják, s élnek fényesen.
Néhány részlet könyvéből: „A jót keressétek, ne a rosszat,
hogy éljetek. Akkor valóban veletek lesz az Úr”. (5,14) A hamis vallásosságról: „Megvetem ünnepeiteket, amikor áldozatot mutattok be, hizlalt állataitokat látni sem szeretem –
mondja az Úr. (5,21-23) Azután így folytatja, melyről
eszünkbe jut a dúsgazdag és a szegény Lázár története: „Elefántcsont ágyban alusznak, fekhelyeiteken henyének, lakomáznak a nyáj bárányaiból és a csorda ökreiből. Korsókból
isszák a bort, József végzete miatt azonban nem bánkódnak,
ezért a száműzöttek élén mennek a fogságba.” (6,3-7) Ezen
jövendölések miatt a prófétát kiutasítják. „Látnok, menj el
innen! Menekülj Júda földjére. Ott edd kenyeredet, és ott jövendölj. Bételben többé ne jövendölj, mert ez királyi szentély
és a királyság temploma. Ámosz így felelt: Nem voltam én
próféta, sem prófétának fia. Pásztor voltam. Az Úr azonban
elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr. Menj, jövendölj népemnek, Izraelnek.” (7,10-15) Ezt jövendölte: Halljátok, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szűkölködőket. Azt mondjátok: Mikor múlik már
el az újhold, hogy eladhassuk a búzánkat? Csökkentjük a
mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, hogy
megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saruért a szűkölködőt, és eladhassuk a gabona ocsúját is.”. (8,4-7)
Így volt mindig. Ha valaki figyelmeztette embertársait a hibáikra, nem szívesen hallgatták az emberek.
Végül reményt fogalmaz meg Ámosz próféta az utolsó fejezetben. „Azon a napom felállítom Dávid roskadozó sátrát.
Népemet, Izraelt helyreállítom. Fölépítik a romba dőlt városokat. Szőlőskerteket ültetnek, letelepítem őket földjükre –
mondja. (vö. 9,11-15)
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Abdiás próféta
Jeruzsálem pusztulása idején élt, Kr.e. 587-ben. A könyve
egyetlen fejezet. Verses formában íródott.
E rövid könyv tartalma: Jahve napja, ítélet a nép fölött, de az
utolsó sorok Izrael újjáépítéséről szólnak. Ez az egyetlen
könyv, amelyet a liturgia sehol sem idéz.

Kedves Olvasók!
Úgy gondolom, a kispróféták írásaiból is tudunk lelki életünkhöz meríteni, ezért érdemes ezeket is legalább nagyvonalakban megismerni. Legközelebbi száminkban folytatom
a kispróféták könyveinek ismertetését.
Szeretettel: András atya
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Most végre a kupéban ül. A kupé
előtt állok, szeretnék adni neki az útra valamit. Az ablak mellett ül,
pléddel és kofferrel a hálóban, menetirányban, zsebében 564 pengővel,
egy összeggel, melyről feltételezi,
hogy idegen helyen, ahol nem ismeri
a bennszülöttek trükkjeit, és nem ért
a lokális csalafintaságokhoz, hoszszabb ideig él majd belőle, mint
odahaza; egy kettes jelzésű útlevéllel
s a neszesszerben jóddal és
Piramidonnal. Integetek és jó utat kívánok. Még
utánaszólok: „Aztán írjon…” Tudom előre, hogy nem fog
írni, mert „nincs mit” – s amit erről írhat, az nem érdekel.
Civilizált emberek már nem írnak útileveleket. Anzikszot
írnak. A fiókban őrzök még néhány útilevelet, egyik nagyapámét, aki 1840-ben fantasztikus útra szánta el magát, s
elment Zomborból Bécsbe, és egy másikét, aki 1820 körül
Mailandban járt. Ők még tudták azt, amit Goethe a XVIII.
század végén elsőnek és talán utolsónak mondott ki: az ember nem azért utazik, hogy megérkezzen.
Ez az, amit szeretnék
utána kiáltani, de mert ő kizárólag azért utazik, hogy mentől előbb megérkezzen, úgysem értené meg. Volt egy
utazási irodalom, melyet civilek írtak, kikből az utazás pillanatokra írót varázsolt. Ez az
irodalom Petrarcával kezdődött, az elsővel, aki az utazás
kedvéért utazott, s nyoma
maradt naiv és kedves
útilevelekben egyészen a reneszánsz alkonyáig. Volt egy
idő, mikor az utazás célja
nem a helyváltoztatás, s az
útilevél célja nem irodalom volt, hanem éppen csak az élmény nosztalgiája; s ez az élményszerűség veszett ki az
utazásból, mikor az emberek gyakorlati szándékkal kezdtek
utazni, felfedező utakra mentek, sőt értelmesen utaztak, s az
utazás célja nem az volt többé, hogy az utas közelebb jusson Rómához, hanem, hogy közelebb jusson önmagához.
Később, éppen a XVIII. század vége felé, amolyan gáláns
szellemi sporttá fejlődött az utazás, aztán következett a gőzös s végül Lindbergh és egy ügynök, aki óriási plakátot
lobogtat és ordítja: harminc nap alatt a világ körül.
Egy műfaj, az útilevél, kiveszett, s nyomában fellendült
egy árucikk: az utazási irodalom. Talán megírják egyszer
dilettáns utazók számára azt az útikönyvet, azt az ellenBédekkert, melyre sokkal sürgősebb szükség van, mint az
igazira, s minden útrakelőnek szeretném átnyújtani a pályaudvaron, inkább csak figyelmességből, mint egy doboz pemetefű-cukorkát. Nemcsak az útilevél, az utazás is műfaj.
Bele kell tanulni. Az élmény sablonok szerint zajlik le korunkban, banális tempóban és menetrendek előírásai szerint, keretek között, melyek csak kevés lehetőséget nyújtanak reá, hogy két vasútállomás között egy-egy pillanatra
utazzunk is. Azt az érzékenységet, melyet a legbárgyúbb
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utas is elvisz magával a vasúti kupéba, mikor elhagyja otthonát, s kilódítva élete óljából, fogékonyan és tájékozatlanul megy az idegenség felé, mely kissé mindig a végzet, lebunkózza benne az utazás technikája, és a nagy élmény felbomlik menetrendekre, melyek megbízhatatlanok, és hordárokra, kik csalnak, vagy hotelekre, melyek nem tartják,
amit ígértek. A sznob beutazza a világot, s mindenütt a maga sznobizmusán belül marad, mely óvja, hogy semmi ne
érjen hozzá, és az idegen ne horzsolja fel. Ő az, aki külföldön mindig declassénak érzi magát, hiányzik neki az otthon megszokott ólhierarchiája, melyen belül tudják róla,
hogy „kicsoda”. S nem tudja, hogy az utazás élményének
éppen ez a föltétele, ez a senkivé degradáltság, mely nélkül
nem ér az egész fabatkát sem. Utazni, bölcs francia szó,
meghalni egy kissé annak, aki voltunk, s nekiszületni, rang
és cím nélkül annak, ami elé megyünk.
Az utazó számára nincs távolság – persze nem
linderberghi értelemben, hanem úgy, hogy Vác éppen olyan
jó, és élményintenzitás szempontjából éppen úgy megteszi,
mint Peking. Goethe azt mondta, hogy ő, ha Weimarból átsétál Felső-Weimarba, többet lát, mint Kotzebue, ha Oroszországba utazik. A goethei útinapló leír száz oldalon három napot, azt a három napot, mely 1876 őszén szükséges
volt egy karlsbad-müncheni úthoz, s amit leír Égerről, Regensburgról, geológiáról, hegy- és
vízrajzról, s közben a jezsuiták
wirtschaftjáról Regensburgban és általában, az a steril utazás – élménytömegek egy útvonalon, melyen a
gyorsvonat ma hat óra alatt robog át.
Az ellen-Bédekkerből megtanulná az utas, hogy útközben könnyű
szívvel lehet felületes az attrakcióval
szemben, ha elég lelkes és figyelmes
a jelentéktelenre. A lihegést a dómba
és képtárba akár el is hagyhatja, ha
ugyanakkor nem átall alaposan
megnézni egy kilincset vagy egy
élelmiszerüzlet kirakatát. Megtanulná, hogy semmi nem abszolút jelentős, ha odamérjük a jelentéktelen fontossága mellé. Megtanulná azt a szűziességet
a világ előtt, mely nélkül az utas csak ökör a vagonban.
Megtanulná, hogy minden kényelmetlenség, mely a világra
tanít, többet ad, mint a kényelem, mellyel – például egy
Zeppelin kabinjában – el lehet szunyókálni a világ fölött.
Az ellen-Bédekker utasításokat adna arra, hogyan lehet egy
balatonszárszó-budapesti útból olyan szenzációs élményt
összeutazni, amilyent Byrd kapitány biztosan nem ismer.
Ül a kupéban, előtte a menetrend és az esti lapok: nekem már a menetrend is gyanús, hát még az esti lapok!
„Bécsig majd olvasok” – mondja. Szent Kristóf, minden
utasok védőszentje, akkor minek utazik? Olvasni csak otthon szoktam, egy karosszékben, melyet külön e célra választottam ki, speciális lámpa fényénél. Vasúton utazni
szoktam. Most olvas majd Bécsig, aztán alszik Luganóig,
aztán csodálkozik a penzió árán, mely magasabb, vagy a
hegyeken, melyek alacsonyabbak, mint a prospektus ígérte,
s ír mindenről egy anzikszot, Isten nevében.
Nem érek rá törődni vele, mert óriási útra készülök,
melyről, lehet, könyvet is írok egyszer: ki akarok menni
Aquincumba a helyiérdekű vasúton.

Illusztráció: Claude Monet A saint-lazare-i állomás című festménye
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C SÍKba möntünk, S OM-ra zarándokoltunk, L YÓ volt

C

sík somlyó – kihagyhatatlan. Nekünk
nem csak zarándoklat, hanem a régi
idők egy darabja, családi kirándulás, lelki
élmény.
Az elmúlt három évben öt-hat családdal
együtt mentünk, de idén először nem csak
ketten, hanem elvittük 16 éves lányunkat is,
akinek előző vasárnap volt a bérmálása.
Nem árt még egy kis lelki fröccs a kamasznak.
Az biztos, hogy jó messzire kell utazni,
rá kell szánni egy-egy napot az oda- és viszszaútra. Ha az ember nem vezet, akkor gyönyörű tájakat láthat útközben (persze én vezettem…). Mi legalábbis a Maros-völgyén
megyünk, nem a nagyvárosokon keresztül,
így pünkösdi időben még jobb is, mert kevesen járnak. De az utazásért kárpótol a fogadtatás, a valóban vendégszerető
székelyek, a szilvapálinka, meg a házigazdánk anyukájának (=nagyi) valóban utánozhatatlan csorbalevese.
Másnap van a búcsú napja. Na, nem azért, mert elköszönünk máris, hanem mert találkozunk. A találkozás által igyekszünk rendbe tenni lelki
dolgainkat, így „búcsú”-zunk – reméljük – az amúgy megérdemelt büntetéstől Isten kegyelme és megbocsátása által. Hát van kitől bocsánatot kérni, van mit megbánni, az biztos. De Jóatyánk sem azt akarja, hogy emészszük magunkat folyamatosan, hanem, hogy tudjuk mosollyal élni életünket. De ehhez kell a bocsánatkérés, megbánás, tisztulás.
A különleges, amit még más találkozókon nem tapasztaltunk, az az ÚT.
Az itteni búcsú nem csak egy kétórás mise, hanem egy lelki és testi odaérés. Az itt lakók elindulnak kis falujukból, énekelve, imádkozva, köszöntve a szomszéd települések zarándokait, majd együtt továbbindulva, közben
viccelődve, nevetgélve, de mégis elmélyülve.
Itt olyan sokféle ember lépked az úton. Lehet menni sörözős társasággal, lehet kirakodó-vásározni, és lehet zarándokolni kicsit messzebbről.
Gondoltuk, ha már búcsú, akkor ne a buli legyen a lényeg a menetben,
hanem tényleg a magunkkal hozott, barátainktól és környezetünkből összegyűjtött szándékokra menjünk. Ez utóbbi volt a célunk, így egy kis falu zarándokaihoz csatlakoztunk. Kedvencem volt, amikor félúthoz közeledve,
az egyáltalán nem monoton ima végén megálltunk reggelizni, mire a néni
még egy mondatot bemondott a hangosbemondóba: „reklám után visszajövünk” – humorral minden átvészelhető. Közeledve a célhoz, egyre több a
zarándok, mindenfelől „csík” jön a hegyre, mint egy nagy magyar fa tápláló gyökérzete.
Az igazi kedvencem a hegyoldalban lévő keresztút. Tavaly „szaladtam” végig először rajta. Ezután idén már kötelező
volt, és sikerült a feleségemet is befűzni – nem először
–, hogy a nagyon meredek hegyoldalon feljöjjön. A lányunkat
nem kellett, ő bírja. Itt többen vannak, mint a metróban, a reggeli csúcsban, de a hangulat! Na, az életre szóló. Egy kispapi
csapattal indultunk az első állomásnál, akik gyönyörűen énekeltek több szólamban. Fiatalos volt minden állomásnál a
mondanivaló, haza is hoztuk magunkkal. Ez nem csak nekünk tetszett, egy idő után már tömegek másztak velünk a kereszt felé.
Felérve aztán Jézussal ellentétben számunkra elmaradt a keresztre feszítés, de reméljük, a feltámadás meglesz annak
idején… Elénk tárult a soktízezres számú színes „gömbfej”, ahol a lányomnak leesett az álla. Azt hitte, pár száz ember
lesz itt – jó emlékezni a pillanatra, a megdöbbenésre az arcán.
Gyönyörű volt a napfényes idő, mindjárt le is hevertünk egy talpalatnyi helyre hárman, és sütkéreztünk, meg hallgattuk
az énekeket. Aztán elkezdődött a búcsú, a csúcs (vicces, hogy pár száz kilométerre egyházmegyénkből, váci segédpüspökünk celebrálta a misét).
Áldozásnál igazi tavaszi esővel, Mária hullajtotta könnyeit értünk, bűneinkért Hát így szeret minket Anyánk.
Kicsit ázottan, de feltöltve ért véget a búcsú, a zarándoklat, majd kezdődött el az ismerkedés a székely kultúrával, a
sajtkészítőkkel, pálinkával, a helyi focistákkal, de ez már egy másik történet.

Gyere velünk jövőre, és írd m eg a saját történeted!

Fülöp Győző

29

Krisztus fénye

2018. Sarlós Boldogasszony

Ú rna p i k ö rm en et a vi l á g o n

TAKSONYBAN TEGNAP ÉS MA
IV. Orbán pápa 1264. szeptember 8-án hirdette ki, hogy
kötelező ünnep az Úrnapja. Ugyanis 1263-ban egy zarándok cseh pap szentmisét tartott a bolsenai Szent Krisztina
templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétség szállta
meg, valóban Krisztus testévé válik-e a kenyér és vérévé a
bor. A kezében a megtört ostyából vércseppek hulltak le a
korpoláréra (ostyaabrosz). Ez a csoda, valamint más csodák
és látomások egybeesése indokolta a pápa döntését, amit

meghozott. Az úrnapja hivatalos neve: Az Úr
Testének és Vérének ünnepe. Alternatív neve: az
Eucharisztia ünnepe. Az első adatok a magyarországi megünneplésről az 1292-1299. évekből valók.
Fennmaradt még az 1501-es budavári körmenetről is forrás. Az úrnapi körmeneten részt vett
II. Ulászló király is. Nagy tömegben elégették
Mohamed jelképes mecsetjét, koporsóját és török
katonákat ábrázoló bábukat. Történelmi visszaemlékezéseket olvasva rá kell ébrednünk, hogy
nincsen új a nap alatt. Csak az nem mindegy, milyen elégedetlenségről mond ilyen formán véleményt a tömeg. Ma is többekben megfogalmazódik a kérdés, hogy miért politizálunk keresztény
összejöveteleken és ráadásul, Uram „bocsá”,
esetleg felszentelt pap társaságában. Belegondolva, az a tömeg sem pusztán valami ellen tüntetett,
hanem valami mellett, aminek kifejezésére az úrnapi körmenet volt a legalkalmasabb.
A néphagyományokban Úrnapja a legünnepélyesebb hitvallás, az Egyházhoz tartozás kifejezésének alkalma. A pap
baldachin alatt viszi az Oltáriszentséget. A baldachinnal az
Oltáriszentség méltóságát fejezi ki. Előtte viszik a körmeneti zászlókat és az elsőáldozásra készülő lányok, ma már a
fiúk is szórják a virágszirmokat, ezzel is a Krisztus iránti
szeretetüket és tiszteletüket igazolva. Majd őket követték
régen szigorú rendben az iskolások, a férfiak, az asszonyok,
majd a leányok.
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A körmenet legvégén fúvós
zenekar. Ma a menet sorakozási rendje
nem ilyen szigorú az Oltáriszentség követését illetően. Ma
együtt mennek a családok. A körmenetnek négy állomása
van, mely hagyomány kialakulására két magyarázatot ismerünk. Utalás ez a négy égtájra vagy a négy evangélistára.
Ezek a hagyományok Taksonyban élők a mai napig is.
Beszélgetőtársaimmal felelevenítettük a régi időket és öszszehasonlítottuk a maiakkal. Ahogy a jól
bevált dolgokon nem szoktunk változtatni,
úgy Taksonyban sem sokat változott az úrnapi körmenet megszervezése.
Taksonyban mindig családok vállalták
az állomásokon a sátrak felépítését. Ma is
így van ez, egy kivétellel. Visszaemlékezésünkben csak az állomások mai helyét és a
családokat, a velük együtt készülő barátokat említem meg. Köszönet a Geyerhosz
családnak, akik hosszú éveken keresztül
fogadták az Urat, helyettük ma a Proksa
család állít sátrat, a Winkler család építi a
második állomás sátrát, és a Harrer család
sátra kezdettől állomása a körmenetnek
immár a harmadik generációval. Rokoni,
baráti kezek mindenhol a segítők. Az első
sátor építését hatodik éve a Szent Anna kórus vállalta, Höchszt Erika vezetésével.

A virágszirmokat, a sátorhoz szükséges lombos ágakat
előző nap vagy aznap hajnalban gyűjtjük. Régen a körmenet egész útját tölgyfa ágakkal díszítették a lelkes hívek. A
sátor megépítése mellett fontos a virágcsokrok és kis koszorúk elkészítése. A kis koszorúkat régen a gyerekek készítették a nagyszülőkkel, Hergotts Prot-ból. Ez egy egyszerű, vadon élő lágyszárú kis növény, amit a temetőben sikerült is megtalálnom egy kis segítséggel. Sajnos még nem
virágzik. Ez egy sárgás-halványzöld színű növény, amelyhez pipacsot vagy búzavirágot kötöttek. Tudniillik, a régebbi időkben és még ma is, az úrnapi szentelt, helyeseb-
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ben magával az Oltáriszentséggel megáldott ág, virág egyike a leginkább tisztelt, legtöbbre tartott népi paraliturgikus
szentelményeknek, amelyek az Egyház könyörgése által
kegyelmet közvetítenek. (Ismertebb szentelmények: a szenteltvíz, a Balázs-áldás, a házszentelés). A koszorúkat ajtó
fölé, a virágszőnyeg részeit istállókban helyezték el.
A 2018 évi úrnapi ünnep egészen rendkívüli volt Taksonyban is. Már szombaton szentségimádáson elmélkedtünk az Oltáriszentségről, ugyanis a 2020-as 52.
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve
szentségimádási lánc alakult a világ körül. Az egyik
olvasmány nagyon megható és tanulságos volt számomra, így megosztom Önökkel, kedves Krisztus fényét olvasók.
A szentségimádás szerető szemlélése egy titoknak. Titok, ami meghaladja minden racionalitásunkat, logikánkat… Szemlélni azt jelenti, hogy befogadni akarjuk és nem
kisajátítani.
Rengetegszer elimádkozzuk: „legyen meg a Te akaratod”, de nekünk mindig van jobb ötletünk, és nagyon várjuk, hogy a jó Isten azt fogja tenni, amit mi akarunk. Amikor mégse az történik, amit szeretnénk, pedig kimondtuk,
hogy „legyen meg a Te akaratod”, akkor a szívünk fellázad. A kiakadásainkból egyértelműen látszik, hogy ez így
van. Amikor pedig szeretettel szemlélem azt, aki szeret, akkor egyszerűen csak befogadom. Azt akarom, hogy betöltsön, azt akarom, hogy a jelenlétével átjárjon.
Az Oltáriszentség emlék a búcsúzó Krisztustól. Ezt az
emléket már jóval szenvedése előtt megígérte Krisztus
Urunk a pusztai kenyérszaporításkor, amikor a tömeg kérdésére ezt felelte az Úr: „Aki eszi az én testemet és issza az
én véremet, énbennem marad és én őbenne.” (Jn 6,57) Amit
pedig itt megígért az Úr, be is váltotta az utolsó vacsorán.
A felületes világ ma is értetlenül áll ez
előtt, mint valaha a zsidók álltak. Ma is
ezt kérdezi: Hogyan adhatja ez a saját testét? Hogyan lehetne eleven test
e tehetetlen ostyadarab alatt? Ugyanazt kérdezi, amit a régi zsidók kérdeztek, mert hiszen az emberi gőg mindig
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ugyanaz marad. Pedig nézd csak meg télen a szántóföldet:
mily hideg, merev, mozdulatlan, élettelen – és mégis millió
élet fakad ki belőle! Nézd csak télen a kopasz, látszólag halott fát? Mernéd-e hinni, hogy csodálatos élet lappang benne? Nézd a hideg drótokat, melyek utcáinkon szerteszét szaladnak s mondd valakinek, aki nem ismeri az elektromosságot,
hogy azokban tüzes élet lüktet végig!
Azt kérded: hogyan fér Isten ebbe
a kis ostyába? Nos, az a hatalmas Isten, aki a természetben oly fönséges
csodákat végez, annak ne volna ereje
egy újabb csodát tenni, hogy szeretetének fönséges emlékét hagyja számunkra?
Hiszen mire képes a szeretet, a mindenható, a búcsúzó szeretet… A haldokló Krisztus mindenható volt és ez
a mindenható Krisztus saját magát hagyta számunkra az
Oltáriszentségben!
Vasárnap kora reggel, idén is több család, barátok találkoztak a megszokott helyen, hogy az előző évekhez hasonlóan megépítsék az Oltáriszentség fogadásához saját tervezésű sátraikat. A Szent Anna kórus idén is, a többi sátor
építőéhez hasonlóan, nagy szeretettel készült. Hálával telve
hagytuk hátra a sátrat, hogy a plébánia közösségi helyiségében igyunk egy finom kávét. András atya is beköszönt,
mosolyogva mondta, hogy már korán reggel hallotta a vidám készülődésünket. A szentmisén ünneplőbe öltözve
mindnyájan jelen voltunk.
A sátorépítéshez szükséges talentumot minden közösség
megkapja. Ha díjazni kellene a műveket, a legigényesebb
építészeknek, virágkötőknek, belsőépítészeknek és teológusoknak is meg kellene, feleljen az első helyezett. De ilyen
verseny nincs. Egyedül a szeretet, és az egy Istenbe vetett
hit, ami vezérel ebben a munkában mindenkit. Köszönöm a
beszélgetést Szöllősi Györgyné Rózsikának, Heil Istvánné
Borikának, Krizsa Ferencné Újságos Aninak, a Hergotts
Prot megkeresését a taksonyi temetőben Geyerhosz Áginak
és Katicának, Szegvári Annának a képet egy régi Úrnapi
sátorról.
Ismét jó volt taksonyinak lenni!
Szeretettel: Györke Erzsébet

HIRDETÉSEINK
Taksonyi búcsú – július 28-29-30.
Szombaton műsor a Szent Anna téren, az este 7 órai szentmisén az ünnepi szónok
Bógár Zsolt diakónus lesz. Megemlékezések a szentmise után 8 órakor.
Vasárnap reggel ½ 9 órakor ünnepi búcsúi szentmise
A búcsú hétfőjén reggel ½ 9 órakor hálaadó szentmise a munkatársakért
Augusztus 15. Nagyboldogasszony, Szűz Mária mennybevétele - hétköznapi ünnepi miserend
Szent István király búcsú – augusztus 20.
Szentmisék a dunaharaszti nagytemplomban: reggel 7 órakor
és délelőtt ½ 11 órakor ünnepi nagymise. Ünnepi miséző Torma Joel újmisés atya lesz.
A Taksonyi Szent Anna kórus ünnepi hálaadása - augusztus 25-én, szombaton
este a 7 órai szentmisén
„Templomok éje” hangversenyek:
A taksonyi római katolikus templomban szeptember 9-én, vasárnap este 8 órakor.
A taksonyi református templomban szeptember 16-án, délutántól.
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BIZÁNC
Az Újszínházban néztük meg barátnőmmel
Herczeg Ferenc Bizánc című drámáját, amelyet
most megtekintésre ajánlok. Az előadást Nagy
Viktor rendezte.
Nem véletlen, hogy a társulat 2018-ban műsorára tűzte Herczeg Ferenc művét. Közvetlen áthallása a darabnak az éles krízishelyzet, melyet
most él át öreg kontinensünk. Öregnek nevezem, mert gazdag és kulturált társadalmaink elfáradtak, az európai aranykort, úgy tűnik, követi
a dekadencia, s ne következzen be, a pusztulás.
Ijesztő ilyet leírni, de számos példát sorakoztat
fel erre a történelem. A békére szövetséget kötött európai nemzetek a saját maguk kötötte
gúzsban vergődnek, amiből csak a nemzetüket
és hazájukat bölcsen szerető, tettekre és segítségre kész vezetők oldhatnak ki bennünket. Bár
legyen így!
A drámát Herczeg Ferenc 1904-ben írta, és
sokszáz előadást ért meg. A kortárs kultúra
megegyezett akkor abban, hogy a művész a századforduló Magyarországának rajzolta meg a
kritikáját. A színdarab töretlenül sikeres volt
egészen 1947-ig, amikor is több évtizedre betiltották Herczeg Ferenc műveit.
Jelenünk pedig újra sürgetővé teszi, hogy beszéljünk a Herczeg Ferenc feszegette kérdésekről, melyek a magam értelmezése szerint egészen tágasak, mert nemcsak múltunknak és jelenünknek szól az író a szereplői által, hanem az
örökérvényű igazságot akarja hirdetni.
A darab ún. sokszereplős történelmi dráma.
Egy napot jelenít meg, 1453. május 29-ét, Bizáncban, amely napon a keleti keresztény birodalom fővárosát beveszik II. Mohamed muzulmán hadai. A színpadon a bizánci császári palota termei. Az író felvonultatja a mellékszereplőket, így mutatván be a történelmi helyzetet és a
császárt körülvevő udvart, a XV. századi Bizáncot és annak társadalmi jellemrajzát.
Nem érzem történelmileg csontosan hűnek,
aprólékosnak a meseszövést, inkább szolgálja a
felrajzolt szituáció az író egyetemes mondanivalóját.
Színpadra lépnek a hadsereg és a hadiflotta
vezérei, akik szánalmasnak nevezik Konstantin
császár szándékát megvédeni az államot és népét. Gondolatmenetük egyetlen célja a menekvés kiokoskodása. Az éj leple alatt szöknének át
a törökhöz, kieszközölvén az árulás busás jutalmát. Másik ötletük, hogy saját katonáival támadnak Konstantinra, élve elfogják, és túszul
dobják az ellenségnek.
Párbeszédüket megzavarja a módos kalmár,
aki a császári kincstár spekulatív felvásárlásáról
puhatolódzik.
A császár öccse megvallja, hogy várja fivére
bukását, és áhítozik a hatalomra, amelyet muzulmán kézből kaphat a behódolás fejében.
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A főpap elmondja, hogy este
megnyitja a törökök előtt a város kapuit, így reménykedvén a
túlélésben és a kegyelemben.
A császár hitvese a török császár kegyeire és szerelmére vágyik, és urának megmérgezésére
szövetkezik.
Csak a mozgalmas első felvonás végén jelenik meg maga
Konstantin császár, akit, mi nézők, már joggal sajnálunk és féltünk a sajátjaitól és az ellenségtől egyaránt.
Konstantin keresztény uralkodó, államférfi, aki gondoskodik
népéről, és férfi, aki szereti feleségét. Ám a császárné nyíltan
megtagadja őt, és udvari népe
sem áll mellette. Egyetlen társa a
bajban az olasz zsoldosok kapitánya, aki kész harcra szállni vele és mellette.
Konstantin bátor, meg nem futamodik. Kész maga kiállni a
bástyákra, kevés hű hívével a
beözönlőkkel szembeszállni, és
sok sebtől vérzően végül elesni.
Az udvar fellélegzik, nincs már
akadálya a behódolásnak. Az ellenség lábai elé térdepelnek,
várván az ellenállás elmaradásának jutalmát. Ki-ki hasznot, hatalmat, életet remél, mindegy,
milyen áron.
A városból érkező hírek azonban cáfolják reményeiket, a török császár, a maga katonáin kívül, élő embert nem akar látni. A
városban nem harc, hanem mészárlás folyik.
S a zárójelenet sápadt és rettegő, az árulás bérében reménykedő, félelemtől jeges alakjai egyetlen sikolyban egyesülnek. A betörő
hódítók senkinek sem kegyelmeznek.
A bizánci császár udvarának lakói elvesztették a keresztény erkölcsöt, csúfos vétkek közt botladoznak, melyek végül pusztulásukhoz
vezetnek.
Mi is elvesztettük a keresztény erkölcsöt, sőt a hitet is, mely gyökere
és alapja, fenntartója és éltető ereje társadalmainknak. Ideje tehát ébrednünk.
A darab mondanivalója, ahogy én látom, túlmutat a közvetlenül bemutatott keresztény-muzulmán konfliktuson. Sokkal inkább szól az
emberi lét örök kérdéséről: a bűnbeesésről és a megváltásról.
A sátán járja a világot, és számtalan csapdát állítva munkálkodik az
isteni terv akadályozásán. Csapdái minden gonosz: a hűtlenség, a kapzsiság, a félelem, az önzés, a tudatlanság, minden, amit a Jézusunk tanítása szerinti keresztény erkölcs ellen véthetünk.
Erről szól tehát Herczeg Ferenc drámája: aki vétkezik, elbukik, aki
megtér, megmenekül.
Koczka Tamásné
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Miért kedveljük annyira …
…az olasz konyhát?
Ferenc pápa asztalánál
Talán, mert a napfényes Itáliát, a sok műemléket, a könynyed olaszokat, a kék eget és a tengert idézi számunkra. Talán, mert változatos, ízletes és könnyű elkészíteni egyes fogásokat. Egészséges is a sok-sok zöldség, gyümölcs, amelyet
olyan szívesen fölhasználnak a fogásokhoz. Finomak a bazsalikomos paradicsomszósz, és az olasz módon főzött, sütött különféle tészták. …Hogy ne is említsük a pizzakedvelők hatalmas táborát…
…És vajon miért kedveli Ferenc pápa? Erre kaphatunk
választ, ha elolvassuk Roberto Alborghetti: Ferenc pápa
asztalánál című könyvét. Egyik unokaöccse, José Ignacio
arról beszélt egy interjúban, hogy Jorge Mario nagybácsi
örökké a konyhában sürgölődött, szeretett „olasz módra
főzni”. Mindig örömmel látta vendégül a barátait. „Szakácsművészetét” az Enet Hipolito Yrioyen 27-es számú szakközépiskolában alapozta meg, ahol élelmiszer-kémiai szakembernek képezték, szakmai gyakorlatát pedig a Hickethier e
Bachmann laboratóriumban végezte. Olasz nagyszüleinek
pedig – mielőtt kivándoroltak Argentínába – egy kávézójuk
és egy cukrászdájuk volt Olaszországban, Astiban.
Megtudhatjuk a könyvből, hogy az olaszoknak az a
szemlélete, hogy a táplálkozás az élet lényegi része. Az étkezés – ahogy egy olasz közmondás tartja – annyit tesz, mint
„bekebelezni egy földterületet.” Annyit tesz: „tudás”. Olaszul: sapére. Talán nem is véletlen, hogy a latin nyelvben
ugyanez a szó, csak eltérő hangsúllyal – sápere -, azt jelenti,
megízlelni. Az is megdöbbentő, hogy ugyanebből a szóból
származik a „sapienza” szó (tudás, bölcsesség, szakértelem),
ami a táplálkozás ama etikai dimenziójához kapcsolható,
hogy együtt vagyunk, megosztozunk, átadunk egy tapasztalatot, egy történetet. Az íztől – sapore – a bölcsességig – sapere. Jorge Mario Bergoglio, élelmiszervegyész – édesanyja
nagy bánatára – novícius lett, majd jezsuita. A jezsuita közösségekben – akárcsak más szerzetesrendekben – az ebéd
és a vacsora általában az elmélkedés és a meditáció ideje
volt. Igen fontos területe ez a kiegyensúlyozott életve-

zetésnek. Később is – már
püspökként – szívesen részt
vett a főzésben, különösen,
ha vendégei érkeztek, mivel
mindig kedvét lelte abban,
hogy meglepjen másokat és
velük együtt étkezzen.
A Bibliában élelmek és
étkezések jelzik az emberiség történetének fontos,
sorsfordító pillanatait és eseményeit. Egy neves és jelentős egyházi személyiség egy tréfás mondattal pedig kijelentette, hogy „az utolsó vacsora óta
az Egyházban mindig az asztalnál dőlnek el a fontos dolgok.”
A pápa egyik kedvenc filmje a Karen Blixen regényéből
Gabriel Axel rendezésében készült Babett lakomája, amely
Oscar-díjat is kapott. A történet a következő: a vidám, francia vendég, Babett meghívja a puritán, északi embereket, egy
egész falut, egy finom, sőt pazar lakomára. A cselekményben megismerjük azt, hogy a közös lakmározás segíti lebontani az emberi formalitások, a bezárkózás, a keserű elégedetlenség, szótlanság merev falait. Ferenc pápa úgy véli, hogy
e történet megmutatja azt, hogy az együtt elköltött vacsora
közben egymásra talál tisztesség és boldogság, de a szolidaritás is. Az étkezés emlékeztet minket arra, hogy életünk Istentől függ, megerősíti a hálaérzetünket a teremtés ajándékaiért, és elismeréssel adózunk azoknak, akik a munkájukkal
előteremtették számunkra ezeket a javakat, és megerősíti
szolidaritásunkat a leginkább rászorultakkal.
A remekül megszerkesztett mű nemcsak gasztrokönyv,
de – hogy a témánál maradjunk - ízelítőt nyújt a pápai életműből is. A könnyen elkészíthető olasz, argentin ételreceptek pedig érdekesebbnél érdekesebb fotókkal gazdagítva
kedvet csinálnak a mediterrán konyhához, még azoknak is,
akik félnek az efféle „egzotikus” főzéstől.

A szív bajnokai
Egy igaz történet feldolgozása nagyszerű színészekkel, amely bepillantást enged az amerikai felsőszázezer gyönyörű otthonaiba, elit iskoláiba, az elérhetetlen sportcsillagok életébe.
A gazdagok felszínesek és szívesen különülnek el az átlagemberektől és életszagú körülményeitől, amely szó szerint távol esik látókörükön, hiszen náluk minden olajozottan működik és minden dolog minőségi és extra. No, a minőségi élet és igényesség az igaz, ám a
távolságtartás és izoláció semmiképpen! A szív bajnokai című amerikai, magyarul beszélő film (123 perc) pontosan az önzetlenség krónikája, amely mindvégig elsöprő erővel
hat a nézőre és szinte elviselhetetlen izgalmat okozva késztet bennünket arra, hogy teljes
szívvel „szurkoljunk” a család és új tagja szeretetének győzelméért. A DVD nem premierfilm, ám az évek során semmit sem veszített varázsából; azok közé tartozik, amelyeket újra
meg-újra meg kell nézni, mert mindig tartogat tanulságot, újabb ötletet. Kövessük végig
egy semmiből induló srác rendkívüli útját, aki már akkor győztes volt, mielőtt még pályára
lépett volna. A nagy futballista – legalább 210 cm – megformálója Quinton Aaron nem
kapott könnyű szerepet a lassú gondolkodású, ám annál gyorsabb lábú fiú alakításában.
Igazi partnere és jellemét tekintve tökéletesen ellentétes pólusa Sandra Bullock Leigh Anne Tuohy szerepében. Egyszerűen
lenyűgöző, mert kedvet kapunk tőle a jóságra, hogy mi is szebbé tegyük a körülöttünk élők életét! Kell ennél jobb és hatásosabb film?
Tóth Marianna

A könyv és a DVD kikölcsönözhető a Dunaharaszti Városi Könyvtárból.
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CSAK A SZÉPRE EMLÉKEZEM
Kubinyi Béláné Médi nénit köszöntjük
Médi néni nagyon kedvesen fogad. Csinos, frizurája fiatalos. Játékosan viccelődik,
ahogy mellételepszem. Gyönyörű élénkek a kezei, hajlékonyak, kifejezően gesztikulál,
ahogy beszélgetünk. Szép az arca, a Forstner-vonásokat fedezem fel rajta. Nem minden
család olyan szerencsés, hogy ilyen dédivel dicsekedhet.
– Kedves Médike, szeretettel köszöntelek téged Krisztus fénye olvasóinak a nevében. Az alkalom, hogy meglátogattalak téged egy szép virágcsokorral, a kerek születésnap.
1918. április 14-én születtél. Isten éltessen téged továbbra
is ilyen aranyos kedvben, jó egészségben és szeretetben.
Médike, annak idején írtál is nekünk, igaz, azóta elszállt jó
tíz esztendő.
– Emlékszem, a bibliaórákról írtam az újságunkba. A kezdetektől eljártam ezekre az alkalmakra. Szerettem csavarogni – mókázik.
– Hűséges tagja vagy a mi katolikus egyházközségünknek. A karitászcsoportban is szolgáltál.
Segítettél a plébániai adminisztrációban.
Most eljár hozzád András atya az elsőszombatokon, jó kapcsolatot ápolsz vele.
– András atyának nagyon hálás vagyok ezekért a látogatásokért. Megbeszélem vele, ami
foglalkoztat, ha úgy érzem, esetleg megbántottam valakit.
– Nem tudsz te senkit megbántani, Médi néni. Ilyen mosolygós lélekkel.
– Tényleg nem vagyok olyan típus – válaszol.
– Én is úgy érzem. Hiszen te mindig emberekkel foglalkoztál, kis gyermekekkel. Tanító néni voltál. Ehhez a hivatáshoz mosolygós, derűs lélek kell.
– És a mély vallásosság is segít abban, hogy az embereket
szeressük. Másként nem is lehet a pedagógiai hivatást gyakorolni.
– Hol szerezted a tanítói képesítést?
– Tanítóképzőbe a Ranolder-intézetbe jártam.
– Ez Budapesten van, ma a Leövey Klára Gimnázium működik a falai között.
– A tanulmányaimat meg kellett szakítanom egy időre, mert
betegeskedtem. Gizi néni, Forstner Gizella, anyai nagynéném, aki szintén tanár volt, azt mondta: jobb egy élő tanulatlan, mint egy megholt tanult leány. Valahogy így fejezte
ki magát… Persze, később befejeztem a tanulmányaimat.
– Édesanyádat nagyon korán elvesztetted, így a nagyszülői
házban nevelkedtél, Gizi néni szárnyai alatt.
Hol voltál tanító néni?
– Tökölön tanítottam, egészen nyugdíjazásomig.
Eszébe jut, és aranyosan kacag most is egy emléken:
– Fiúkat is tanítottam, köztük két butuskát, akik felírták a
táblára, hogy „ha mi megnövünk, akkor feleségül vesszük a
tanító nénit”.
– Akkor szerettek téged, nagyon szerettek, és büszkék voltak
rád – nevetünk.
– Jó volt, szép volt – mondja.
– Sok kincset kaptál a tanítványaidtól.
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– Hálásak voltak. Sokszor mondtam nekik: ha
jók vagytok, akkor nem
megyünk mindjárt haza,
hanem korábban befejezem a tanítást, és mesét
olvasok nektek. Bábszakkört vezettem, az is
nagyon népszerű volt a tanítványaim között.
– Sok évtized telt el a gyerekek
között. Most van-e kinek meséljél?
– A dédunokáim mind nagyobbak, nagy kamaszok, felnőtt korúak, ők már nem igénylik.
Az ágy karfáján ül egy kis bagolyfigura. Rámutat:
– Ezt az egyik dédunokámtól
kaptam. Mindig meg szoktam
simogatni.
– 1918-ban születtél, mi mindent megélhettél, tapasztaltál.
Csodálatos, több emberöltőn átívelő élet. Mennyi emléked
is van neked…
– Sok bizony. De csak a szépre emlékezem. Legyünk csak
optimisták és mosolygósak, pedig aztán száz év alatt nagyon sok minden éri az embert! A történelmet is megszenvedik a családok. De azért köszönjünk meg mindent a Jóistennek, és csak a szépre emlékezzünk. – közben dúdolja a
régi dalt …
A karfán rózsafüzért is látok.
– Imádsággal telnek a napjaid. Ez éltet bennünket, a hitünk.
– Igen, a hitünk, mert bízunk abban, annyira tán nem voltunk bűnösök, hogy elkárhozzunk. Van egy képem, egy álmom a tisztítóhelyről. Egy lépcsőn lehet oda fölmenni, és
ottan lehet imádkozni, bocsánatot kérni. Sokat járok azon a
lépcsőn, hogy bocsásson meg a Jóisten, és engedjen majd
magához.
– Biztos, hogy enged – mondom.
– Álmomban ettől a lépcsőtől a mennyország kapuja balra
van, és a kapun túl ott ül egy hófehér padon az Atya, a mi
teremtőnk, és Jézus, a mi megváltónk, és a Szentlélek, aki
kormányoz bennünket. Nagyon reménykedem, hogy ha egy
kicsit is meg lesz velünk elégedve a Jóisten, akkor nem fogunk elkárhozni, legfeljebb a tisztítóhelyre jutunk, s amikor
levezekeltük a vétkeinket, akkor megfogja a kezünket, és
odaenged maga elé.
A mennyországban az Atya mögött ott ülnek az őrangyalok, fehér ruhában. Nem annyira hatalmasok, de nagyon
szépek. Szép lények, nem tudom másként kifejezni. Ők
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szolgálják a Jóistent és eljárnak miértünk, emberekért. Nagyon jókat tudok álmodni.
– Micsoda ajándék ez! Ízelítő a mennyországból. Akkor van
szerencse, ha az embernek füle van arra, hogy meg is hallja
őket, mit mond a Jóisten és az őrangyala – válaszolom mosolyogva.
– A Szűzanyát is láttam egy kék szobában, amelynek mindig nyitva az ajtaja, és bemehetünk hozzá imádkozni.
– Ők léteznek, és várnak minket. Várnak, egészen bizonyosan. Ez a tudat is sok erőt ad az élethez.
– Ezek az álmok megengedik, hogy kóstolót kapjunk az
odaátból, abból, ami ott vár reánk. De szép, de jó!
– A te hívő példád bizonyára hat a környezetedre.
– Bízom benne. Sokat imádkozom a családomért. Ki imádkozzon értük, ha én nem? – kérdezi csendesen.
– Persze.
– Nem, talán nem is az a jó szó, hogy bízom, én hiszek. Ez
a jó szó. Én hiszek Istenben. Jézus nem ok nélkül vállalta a
mi emberi életünket…
– … hanem azért, hogy fölsegítsen minket a mennyországba. A Jóisten szeret bennünket, és nem hagy el.
– Úgy érzem, engem egész életemben szeretett, mindig.
Minden körülmények között éreztem a Jóisten szeretetét.
– Beszélgetsz a Jóistennel napközben is…
– Igen, beszélgetünk.
– Ennél jobbat nem is kívánunk magunknak, mint a Jóisten
jelenlétében sütkérezni.
– Nincs ennél nagyobb ajándék. Ez teszi élővé a mindennapjainkat. Imával kezdjük a napot és imádsággal fejezzük
be.
– Kedves Médike, kívánok neked sok fényes napot, szerető
családod körében. Szeretettel gondolunk rád, és kívánjuk
életedre Isten áldását.
Kérek egy fiatalkori képet tőle az interjú mellé.
– A hátam mögött van egy polc, azon vannak fényképek –
mondja.
Közösen megkeressük. Hátoldalán a felirat: Seiler Mária,
1934. Találok gyönyörűen elrendezett kis füzeteket, bennük
gyöngybetűs lelki naplók, régi feljegyzések, imádságok,
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kézzel lekottázott énekek és számos családi
fénykép. Ismét előkerül beszédünkben az
idei kerek születésnap.
– Ahogy mesélték a
családban, reggel születtem, ebben a házban. Amikor Cenzi
néni, a bábaasszony,
kihozott a szobából, a
nagymama – óma, mi
csak így hívtuk – felkiáltott, hogy ,Jesszus
Mária, megint egy
lány, és milyen csúnya!' Ez volt az én fogadtatásom.
Anyai
nagymamám volt ő,
igen goromba természetű, rettentő katonásan vezényelte az egész
családot. Együtt éltünk,
nagyszülők, szülők, unokák. Persze később megszerettük
egymást – mondja Médike. Komolyan mondom, nagyon
hálás vagyok neki. Nagyon sokat köszönhetek neki.
– Mivel foglalkozott a családod?
– Nézd, akkor még nem vették el a földeket. Innen a vízig
(a Dunáig) az mind a mienk volt. Szép volt a kertünk, minden megtermett benne. Érdekes volt az életünk, nem volt
unalmas!
– Gondolom, hogy nem volt unalmas ez a száz év – nevetek.
– A nagyika meg a Gizi néni, az ötleteivel! Nagyon szigorúak voltak.
Dalolnak a madarak a kertben, Médike is olyan, mint egy
kis madár, kedvesen folytatja:
– Gizi néni polgáriskolai tanárnő volt. A szabály, az szabály, ez volt a szava járása. Mindent pontosan meg kellett
tanulnunk, ahogy le volt írva.
– Te nem voltál ilyen szigorú a gyerekekkel.
– Hol voltam én ettől! Tanítottam őket
olvasni, írni, számolni, tornáztam velük, énekeltem nekik, báboztunk. Elvittem a gyerekeket németországi kirándulásra.
– Természetesen beszélsz németül.
– Persze, az az anyanyelvem, mert a
papám nem tudott magyarul, és a
nagymamám is büszke volt arra, hogy
beszéli az irodalmi németet. De a svábot is tudtuk, mert a helybéliekkel úgy
beszéltünk… Érdekes élet volt ez. Szép
volt.
– A szépre emlékezünk, igaz, Médike.
Isten áldjon meg téged ezerszer – búcsúzom tőle.
Szeretettel megölel.
– Mindnyájunkat – teszi hozzá. – És a
Szentlélek vezessen bennünket.
Koczka Tamásné
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Lelkek igéje
(Verbum Animas)
Édesanya
Immár csak emlékeimből meríthetek,
de az is oly megkapóan szép,
állsz a naplemente szélén,
és alakod alkonypír rajzolja körbe.
Apró házakat rajzolunk a földre,
könnyű ruhádat, mint egy pihét,
fátyollá szelídülve lebbenti a szél,
megfogod a kezem, ahogyan lépünk,
előtted kíváncsi füvek hajolnak szét.
Hallom a hangod – kőbe vésve már –
érzem leheleted, ahogyan súgod,
ott fenn ott, nézd, egy kéksipkás madár...
Futok előre balgán, édes-boldogan,
a gondolat, az részegít talán,
hogy így lesz bizton mindig, de eltalál
életem nagy tévedése, emlékezéskor,
ha megidézlek, álmaimat siratom.

Anya
Szonett édesanyámról
Mikor először megláttam anyát,
aranyát adta az ég és bókolt,
fódott ruhába fogva csókolt,
kezébe tartva oly féltett sarját.
Ő egész életét nekem adta,
lopta sorsát, amíg el nem fogyott,
betegen is az ebédhez fogott,
megvénült hajam simogatta.
Ragyogó felhők fonták alakját,
skarlátveressé arcomon a pír,
későn alélok, hová lett immár.
Már nem látom imádott szemét,
kezét légi angyaloknak nyújtva,
gyújtja nekem emlékezés egét.

Látlak, könnyemből festett vagy, anya,
boldognak szült fiadnak emlék aranya.

Csend tart fogva és a mécs,
marokba sepert murva,
földhányás szélén penész,
egy nyári vakond túrta,
nem bántom, hagyom,
inkább rövidkét ülök
egy szuvas temetőpadon.
Kőkereszt széléből anya néz,
porcelánkép fakultan csorbáz,
minden gondolatom nehéz,
nem fájt neki már az orbánc,
a halk ravatalon.
Most könnyezve ülök
a szuvas temetőpadon.
Ültünk mi ezen együtt is, hajdan
látogatva Benkő nagymamát,
akkor azt mondtad nekem halkan,
a mennybéli lelkek aranyát
ha kérem, megkapom.
Felnézek az égre,
egy szuvas temetőpadon.
Merre tovább? Kell a válasz,
mikor elágazáshoz ér az út…
Ők segítenek, miképp válassz,
hogy megtaláld a fénykaput!
Jóság – súgta, nem vagyon,
most fejem lehajtva ülök
a szuvas temetőpadon.
Apró vattánként terül a köd,
öreg mámi araszol a vízcsapig,
kopaszodó bamba fűz fölött
csak a lassan felsejlő hold lakik.
Előttem koraesti sírhalom,
igaza volt, dörmögöm
egy szuvas temetőpadon.

Május hónapban a Dunaharaszti Városi Könyvtárban volt megtekinthető
a Róna J. László, dunaharaszti költő írásaiból összeállított kiállítás.
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Illusztráció – Munkácsy Mihály festményei: A köpülő asszony,
Apa születésnapja és Ebéd után címmel

Mennék, de érzem, átkarol a lélek,
mondja, várj, mi a legfontosabb?
Tudom, hogy szeretetben éljek,
mert nincs attól magasztosabb.
Bólintva magamra hagyott.
Indulok, és megsimítom
a szuvas temetőpadot.
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A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász hírei
Köszönjük Dunaharaszti Város Önkormányzatának a pályázati támogatást (330ezer forintot), amellyel szolgálatainkat segíti! Köszönjük Nagy Attila klímaszerelő ismételt
nagylelkűségét: ugyanis a Szent István Főplébánia klímaberendezéseit ingyen tisztította meg – mint eddig mindig: a
gyermekekért, a karitásztáborért! Megköszönjük a kedves
hívek nagylelkűségét, mert a húsvéti élelemgyűjtéskor – rengeteget segítve nekünk ezzel - áthordták a több mázsa tartósélelmiszert a karitászházba, és hála Posztobányiné Arankának a támogatásáért!
Karitászcsoportunkból hárman delegáltak az április 28-i
váci karitásztovábbképzésre és
lelkinapra. A gyönyörű, copf stílusú váci Barátok templomában
szép számmal gyűltek össze az
egyházmegye karitászcsoportjai
és plébános atyái. Beer Miklós
püspök atya szentmisét mutatott
be a váci egyházmegye karitászcsoportjaiért, majd Varga Sándor
újlengyeli plébániai kormányzó atya lelkigyakorlatos beszéde következett. Ebéd után Urr
Zsolt Ipoly atya vácrátóti plébániai kormányzó
lelkigyakorlatos beszéde zárta a napot. Mindkét tanítás lényegében arról szólt, hogy az Egyház a karitászon keresztül nem ruhát vagy ételt
oszt, hanem Isten szeretetét osztjuk meg ilyen
formában a nehézségekben élőkkel. Nagyon sokat kell magunkon dolgozni, hogy Jézus rajtunk keresztül tudjon
megérinteni másokat, hogy megnyilvánulhasson az Ő
gyógyító szeretete. Az Úristen egymásra bíz bennünket, így
gondoskodik az emberektől = az Ő családjáról, az Egyházon
keresztül. Felelősségünk van: az Örömhírt továbbadni.
Arról is szó esett, hogy a Váci Egyházmegyében már
megalakultak a junior karitászcsoportok, folytatódik a karitász-szellemiség ápolása az ifjabb generációkon keresztül is.
A fiatalok tehát észrevétlenül belenőhetnek egy magától értetődő felelősségtudatba, és ha például később polgármesteri
vagy országgyűlési, cég-, akár karitászvezetői tisztségre pályáznak, akkor már rendelkeznek egy természetes, hiteles tekintéllyel és fejlett felelősségtudattal.
Sokat épültünk-tanultunk ezen a napon, csak azt sajnáltuk, hogy olyan hamar eltelt az idő!
Május 27-ére hívtuk ünnepelni
az idősebbeket a Szent István Főplébániatemplomba, majd a plébániára. Az Idősek Napját nagy szeretettel azért szerveztük, hogy
együtt tölthessünk időt mindazokkal, akik elfogadják a meghívásunkat. Köszönjük, hogy elfogadták a
meghívásunkat és megtisztelték
kedves jelenlétükkel rendezvényünket! Az idő is kegyes volt hozzánk, mert kellemes, májusi napsütésben, a legszebb hónapban, a

hársfaillatú templomkertből beléphettünk a Szent István
templomba. Minden arról szólt, hogy Isten szeretete kiárad
ránk: a szentmise kegyelmei, a Biblia aktuális versei, a Máriát köszöntő csodálatos énekek, a színes templomablakokon
becsorduló fény, amely kék, zöld, vörös és sárga freskókat
festett a falakra.
Azt szerettük volna kifejezni ezzel a délutánnal, hogy milyen nagy öröm számunkra az „előttünk járók” jelenléte, az
a csodálatos tapasztalat, amelyet átadnak a következő generációnak, a példamutatás, a közös élmény szépsége, a kézzelfogható és közösségben eltöltött idő harmóniája, hogy
mennyire szeretjük az időseket. Mi is kaptunk ajándékot a
jelenlévőktől – akik sajnos nem voltak sokan – azt, hogy eljöttek, hogy megtiszteltek bennünket és ők is odaszánták az
idejüket, erejüket, kedves személyüket erre az ünnepi alkalomra. Azt gondoljuk, hogy – talán – szükségük van ránk!
Megköszönjük Herceg János szolgálatát a technikai
„csodáért”, ezáltal részesülhettünk „A mennyei csodákban”; az igaz történet felejthetetlen élmény volt! Szeptemberre tervezzük a folytatást egy teadélután keretében a rózsafüzér-imádság csodatevő hatalmáról.
Köszönjük Róna J. László haraszti költő,
író felolvasását saját műveiből erre az ünn epi
alkalomra és köszönjük a Ruff Pékségnek a fi-

nom kenyeret, Horváth Pál aranyszínű balatoni rizlingjét,
valamint Láng András plébános felemelő prédikációját és
Nagy István kántor gyönyörű énekét és orgonálását is.
Köszönjük a kedves hívek támogatását a karitásztábornak: a június 10-i perselypénzt mindkét templomban! Ez a
tábor mindig az összefogás eredményeként jött létre és lett
nagy élmény a gyerekeknek. Nagyon szeretnénk nekik felejthetetlen nyári élményt szerezni: az ingyenes karitásztábor július 30-tól augusztus 3-ig (hétfőtől-péntekig) tart.
A következő tematikát tervezzük: akárcsak tavaly, ebben az

37

Krisztus fénye

2018. Sarlós Boldogasszony
pillanatnyilag betelt – 124 gyermek jelentkezését fogadtuk el –, de aki nem tud eljönni és jelentkezési lapot adott
le, azt kérjük, hogy okvetlenül jelezzen vissza, mert a várólistán lévőket hívjuk helyettük!
A táborelőkészítő július 28-án, szombaton 16.00-tól
lesz, várjuk a szülőket és a nagyszülőket ezen a fontos napon, hogy fogjunk össze, mert a jó előkészület jó eredményt,
kellemes tábort fog nyújtani a gyermekeinknek.

évben is az életre vezető erényeket állítjuk középpontba,
minden programba szeretnénk beleszőni ezt a szellemiséget.
Az idén segítségül hívjuk a Hála Angyalát, a Szenvedély Angyalát, a Lemondás Angyalát, a Melegszívűség Angyalát, a
Türelem Angyalát és a Figyelem Angyalát, hogy növekedjünk, és jó gyümölcsöt hozhassunk – nemcsak a tábor végére, hanem majd a későbbiek folyamán is. A tábor

Köszönjük a ruhaadományokat! Viszont ismét kérjük,
hogy csak olyan holmit hozzanak, amelyet még önök is fölvennének és csak páros cipőt és zoknit adjanak! A koszos
ruhát és a páratlan lábbelit mi is csak a szemétbe dobjuk, viszont a plébániának erre nincs kapacitása, ezért nekünk kell
hazavinni a szemetet. Köszönjük megértésüket!
Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász

Szeretetláng Konferencia lesz augusztus 25-én, Máriaremetén a međjugorjei Ljubo atya részvételével. Őt jól
ismerhetjük a Boldogasszony Anyánk, Béke Királynője Hírlevél kapcsán is.

Nagy Miklós:
SARLÓS BOLDOGASSZONY
Bezártad az ajtót,
Mentél örvendezve.
Nem számoltad utad,
Siettél a hegyre
Csodaváró nyárban,
Csodás Boldogasszony.
Zöldelltek az erdők,
Ringtak a vetések.
Út mentén az angyalok
Hosszú sora térdelt,
Csodálkozva néztek
Téged, Boldogasszony.

Dunaharaszti Szent Imre Római Katolikus Templomért
Alapítvány számlaszáma
11600006-00000000-09873755

Néztél le a völgybe,
Néztél föl az égre.
Ámultál befelé,
Hol a titok szunnyadt
Benned, Boldogasszony.
Nem tudtál pihenni,
Hajtott a Szentlélek.
Zsongott szíved alatt
Magasztaló ének,
Áldott Boldogasszony.
Galamb várt a házon,
Ház előtt Erzsébet
Megölelt, áldotta már
Csókja verítéked,
Sarlós Boldogasszony.
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Boros László: Az emberben felénk hajló Isten –
Elmélkedés a szeretetről (részlet)

A s zer et et j övőj e
Mi a szeretetben megérett lét ígérete? Az apostol három
mondatot mond erről:
Most tükörben, homályosan látunk, akkor azonban színrőlszínre.
Pál itt töredékes látásunkról beszél, amely – mint minden tükörkép – mindig „fordított”, és a vonásokat (persze
az antik tükörről, vagyis egy finomra csiszolt fémdarabról
van szó) elmosódottan adja vissza. Mi a lényeget szemléletek és fogalmak idegen közegében éljük csak át; ez még
nem közvetlen, személyes tapasztalat. Alapjában véve
majdnem mindent „fordítva” tapasztalunk
meg: Isten egész közel van hozzánk, és
mi „távolinak” gondoljuk; Isten távol
van, és mi egészen „közelinek” véljük. Ez
a létmód gyökerestül meg fog változni.
Isten mindenestül „Te” lesz számunkra,
színről-színre; egyenesen, közvetlenül,
kölcsönös szemlélésben és érintésben.
Szeretetem mértékében közöttem és Isten
között az fog végbemenni, amit a barátok
és szerelmesek sejtenek meg távolról
egymásbaválásuk csúcspontján: én „te”
vagyok, te meg „én” vagy. A szeretet teljes tökéletességében bontakozik ki. Ez
pedig azt jelenti, hogy:
Most töredékes a megismerésem, akkor
majd úgy ismerek meg, ahogyan én ismert
vagyok.
Ebbe a jelentéktelen mondatba a mi
még földi szeretetünk számára fenntartott ígéret egész bősége zsúfolódik. Úgy fogjuk megismerni Istent, ahogyan ő
ismer minket. Vagyis: elfoglaljuk helyünket közvetlen
szemléletében és jelenlétében. Igaz, teremtmények maradunk; de egzisztenciánk minden rostjával úgy értjük majd
meg Istent, ahogyan ő ért bennünket. Ez alapjában véve ezt
jelenti: Istenné leszünk. Földi létem alapvető dinamikája
úgy fejlődik ki, hogy belenő az Abszolútba. Ezért mondja
végül Pál:
Most megmarad a hit, a remény és szeretet, ez a három. De
közülük a legnagyobb a szeretet.
Még ebben az Istennel való örök szembesülésben is megmarad a hit és a remény. Persze
egészen átváltozva közvetlen kapcsolattá,
szemléletté, de mégis valóságosan. Megmarad a hit: Isten állandó szemlélete és szerető
befogadása; megmarad a remény: mindig
többet tudunk és akarunk magunkba venni az
örök Szeretetből. Mindkettőnek meg kell változtatnia földi
„formáját”. Nem evilági sötétben és tévelygésben valósulnak meg, hanem világító, izzó, mindig boldogítóbb belenövésként a „mindig nagyobb” Istenbe.
Lyoni Iréneusz így értelmezi ezt a páli helyet: „Isten
mindig szükségképpen a Nagyobb. Nemcsak e világban,
hanem az örökkévalóságban is. Tehát mindig Isten marad a
tanító, az ember pedig a tanuló. Hisz az apostol azt mondja,
hogy ha minden más megszűnt, ez a három még akkor is
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megmarad: a hit, remény és szeretet. Mert mindenkor rendíthetetlen marad tanítónkba vetett hitünk, és ezért remélhetünk abban, hogy mind többet és többet kapunk ajándékba Istentől… Éppen azért, mert ő a Jó, gazdagsága kimeríthetetlen és országa végnélküli”.
De a szeretet a legnagyobb! Miért? Mert ez, és csakis ez
mehet be a tökéletességbe változás nélkül. Hitünk és reményünk még a töredékes dolgokhoz tartozik; örökre megmaradnak, de lényegesen új alakot kell ölteniök: az Istenbe való biztos, nyugodt, de – hiszen ő végtelen – örökös behatolásét. Egyedül a szeretet marad meg olyannak, amilyen –
ha, és amennyiben igazán szeretet. Ez azonban azt jelenti,
hogy már most úgy értelmezhetjük, úgy kell értelmeznünk,
mint a végtelennek elővételezését. A mennyország jelenléte
földi életünkben.
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EGYHÁZI SZENTSÉGEK FELNŐTT FEJJEL
„Én

vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.
Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz.
Hisz nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5)
Elsőáldozás, bérmálás. Sokáig ez a két szó olyan misztikusnak, megfejthetetlennek, értelmetlennek tűnt számomra. Nem értettem, mit jelent, miért van, mit kaphatnak általa
az emberek.
Mára megértettem. Hogy milyen út vezetett idáig? Hosszú,
de egyenes és világos. Mindennél világosabb, és mindent
megvilágító. Teljes szívemből hálás vagyok, hogy megtaláltam ezt az utat. Hálás vagyok azoknak az embereknek,
akik segítettek engem és családomat, barátaimat, hogy rátalálhassunk erre az útra. Tették ezt csupán a szeretetükkel, a
nyíltságukkal és befogadásukkal, mely – most már tudom –
minden keresztény ember sajátossága.
Köszönetem mégis elsősorban András atyának szól, hogy
felkészített, elmagyarázott és megértetett velem sok mindent. Egyszerű, hétköznapi és emberi módon gyújtotta meg
azokat a lámpákat az elmémben, amik nélkül eddig a sötétben tapogatóztam.
Hálás és boldog vagyok, hogy részesülhettem ezekben a
szentségekben, mert ezek által lett teljesebb az életem.

Olyan nehéz szavakba önteni, mit is kaptam, de talán egy
szóval is megfogalmazhatnám: MINDENT.
Erőt, szeretetet, jóságot, bizalmat, örömet, hűséget, derűt,
hálát, boldogságot, türelmet, testvéreket.
Mindenkinek szüksége lenne erre az öntudatra, tanúságtételre. Akármennyire is azt gondoljuk, hogy teljes az életünk, a hit és a Szentlélek nélkül nem az. Én erre jutottam,
és a bérmálás szentsége által megkaptam a felhatalmazást arra, hogy ezt megmutassam; csupán a
nyíltságommal, a szeretetemmel, a befogadásommal és a hitemmel.
„Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el
a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy
ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."
(Mt 5,14-16)
Dóri

Kiskoromban a nagymamám tanította meg nekem a
Miatyánkot, hosszú ideig ez volt az egyetlen dolog, amit a
keresztény vallással kapcsolatban ismertem, és nagymamám távozása után nem maradt más a családban, aki hívő
katolikusként élte volna mindennapjait. Legközelebb akkor
kerültem közelebbi kapcsolatba a vallással, amikor megismertem taksonyi férjem és családját. Eleinte csak egy-egy
ünnepi misére mentem el velük, majd néha már a vasárnapi
misére is velük tartottam. Éreztem, hogy van számomra
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mondanivalója az ott hallottaknak, bőven van még mit tanulnom a megbocsátásról, szorgalomról, alázatról, előzékenységről. Amikor csaknem egy éve esküvőnk tervezésébe kezdtünk, természetesen felmerült a kérés „Legyen-e
egyházi szertartás?”. Mivel én nem voltam még megkeresztelve, nem gondoltam volna, hogy ez lehetséges, de András
atya vállalta, hogy egyénileg foglalkozik velem, felkészít a
keresztény életre még a házasságkötés előtt. Így csaknem
egy évig jártam felnőtt hitoktatásra és volt, hogy a hittant
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követő este már jegyesoktatáson vettünk részt férjemmel.
Minden alkalommal úgy éreztem, olyan útravalót kapunk,
ami a mindennapokban segít majd átvészelni a nehéz időszakokat. Volt már kihez fordulnom, van, kitől segítséget
kérjek és van, akinek hálát mondhatok mindazért, ami
megadatott. Tavasszal lettem megkeresztelve, igazán meghitt szertartás volt, és a számomra fontos személyek körében a katolikus egyház tagja lettem. Ezután részesültünk
férjemmel a házasság szentségében is, Isten színe előtt tett
fogadalmunk megerősített minket szándékunkban. Hárman
kötöttünk aznap íratlan szerződést, kitartunk egymás mellett mindvégig, hűen. Nemrégiben pedig több felnőtt társammal együtt nagy megtiszteltetésben volt részem, Miklós
püspök bérmált meg minket a taksonyi Szent Anna templomban. A felkészülés ideje alatt már teljesen biztos voltam
Miért?
A gyerekkortól tartó érdeklődés a vallás iránt, amihez társult egy ígéret a már eltávozott nagyszülőnek, és egy
szentmisén való részvétel (kísérőként), ahol úgy éreztem,
hogy az oltár mellett álló Atya, hozzám intézi hívó szavait.
Lehet, hogy ennek a három dolognak külön-külön is elég
meghatározónak kellett volna lennie, de nálam csak együtt
érvényesült.
Elhatározás!
A kezdeti útkeresés és elhatározás kicsit megkésve (pár évtized múlva), de találkozott végül. Ezt kilenc hónapos intenzív tanítás követte, amely során sok emberrel,
életszemlélettel, elvvel, vallással, támogatóval,
passzív és intrikus személlyel találkoztam. Ez
idő alatt háromszor kérdeztek rá és mondtam ki,
hogy katolikus vagyok. Először zavarba jöttem
a kérdéstől, majd, amikor őszintén, mosolyogva
a másik szemébe néztem és igennel válaszoltam,
ekkor már a másik fél jött zavarba.
Útkeresés, tanulás!
Érdekes volt a saját szememmel látni a valóságban is több
hónap tanulás után azokat a történeti helyeket, amelyekről
eddig csak elméleti ismereteim voltak, és szó szerint rádöbbenni, hogy a tanult dolgok tényleg megtörténtek. Látni és
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abban, hogy jó úton járok, olyan
közösségbe kerültem, amely segít
elérni a célom: jobb emberré válni.
Mindegyik szentség felvétele elmélyítette bennem a katolikus hitvallást, mégis maga az oda vezető út
volt számomra a meghatározó. Ma
már nem azt mondom egy-egy
szinte hihetetlen eseményre, hogy
„szerencse”, hanem, hogy „a Jóisten így akarta”, tudom, hogy a
bennünk lévő jóakarat a Szentlélektől származik és hiszem, hogy
szeretteink nem csak eltávoznak erről a földről, de mennyi otthonra lelnek.
Andi
tanulni a három vallás „bölcsőjénél”, felejthetetlen élmény
volt.
Meghatározó emberek pozitív töltéssel!
Teljesen megváltozott a tartalmi jelentése számomra annak
a szónak, hogy pap. A tanító, biztató, útmutató, „coach”
egy személyű megjelenítése lett számomra, amihez hozzájárul a lelki atyám nagyon személyes megszólítás. (Ezt
vagy felmered vállalni, vagy csak formális lesz a kapcsolatod Vele.) Kereszt- és bérmaszülő, egy önzetlen ember mosolygós biztatása, aki csak csendben annyit mond: Légy
Türelmes! Egy padtárs, akivel választásaink – néha a logikával és a statisztikával szembe menve – teljesen egybeesnek.
Könyvek, amelyek többek, mint összefűzött, nyomtatott
papírlapok.
Az első a Szentírás, amelyben mindig találok segítséget, és
elgondolkozni való tételt…
A második a Hozsánna, amely keretet és formát ad számomra…
A harmadik – azok a tanulmányok, röpiratok, amelyeket
András atyától kapok, és mindig célba találnak
Ferenc
.

Nehéz elmondani – és még nehezebb papírra vetni – az
érzéseket, gondolatokat, amik a templomból kilépve születtek meg bennem. Öröm, hála, teljesség – ezek egyvelege
kavargott a lelkemben, miközben igyekeztem visszaemlékezni a bérmálás pillanataira. Ráébredtem, hogy szinte alig
emlékszem arra, mi is történt pontosan, egy valami viszont
élesen élt bennem: az érzés, ahogy bérmaszülőm fogta vállamat, miközben Miklós püspök előtt álltam. Olyan volt ez
az érintés, mintha Jézus szólt volna hozzám: „Ne félj, itt

vagyok veled!” A sok bizonytalanság, kétség és félelem
egy pillanat alatt vált semmivé, mikor megkaptam a Szentlélek ajándékát. A teljesség érzése járt át, és bár tudom,
hogy az élet még számos akadályt, megpróbáltatást hoz
majd, hiszem, hogy legnagyobb nehézségek közepette is
erőt meríthetek majd ebből az érzésből, ebből a pillanatból.
Köszönöm András atyának és Miklós püspöknek ezt a csodálatos ünnepet, és minden bérmákozó társamnak, hogy
együtt lehettünk ezen a különleges napon.
Anna

Eredetileg reformátusnak keresztelt hívő vagyok. Mikor a – most már – férjemmel elkezdtünk a jegyesoktatás
alatt rendszeresen templomba járni, éreztem meg, milyen
sokat ad a katolikusság megélése. Így esküvő után András
atya az elsőáldozásra felkészített, mely után egyenes út vezetett a bérmálás szentségéhez. Közben megszületett első
kisfiúnk is, emiatt is volt még nagyobb jelentőségű szá-

momra ez az esemény, hogy neki és a leendő testvéreinek is
hitelesen tudjam az egyház értékeit átadni. A szentséget Dr.
Beer Miklós püspök atya osztotta ki, akinek közben mindenkihez volt néhány kedves szava. Beszéde egyszerre volt
felemelő és mégis a hétköznapi életre is útmutató, némi
humorral fűszerezve, talán azért, hogy a nagy melegben is
figyelmesek maradjunk szavaira.
Ildikó
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ÁLLANDÓ ÚTITÁRSAM A SZENTLÉLEK
Számomra és sok embertársam számára legszebb évszak a
tavasz és a legszebb hónap a május, a Szűzanya hónapja.
Gyermekkoromtól kezdve résztveszek a májusi ájtatosságokon. Jegyese, Szent József a munkás és legjobb nevelőapa ünnepe május 1. Urunk mennybe menetele, Pünkösd
és a Szentháromság ünnepe is a szép májusra esik.
A szentmisében egész hónapban az Apostolok Cselekedeteit ismerhetjük meg. Az értetlen és félénk apostolok a
Szentlélek kegyelmének hatására értették meg, mit is kíván
tőlük Jézus. Hirdetni az örömhírt, az evangéliumot minden
embernek.
Nekünk is ez a kötelességünk, segíteni kell ebben az Egyházat és papjainkat.
Naponta imádkozom, hogy minden emberre kiáradjon a
Szentlélek kegyelme úgy, mint az apostolokra. Ő állandó
útitársam nekem is, amíg élek. Nem hagyjuk el egymást
soha. Kegyelmének köszönhetően a földi érdek nem motivált sohasem, s mivel már megettem a kenyerem javát,
soha nem is fog.
2018. május 1. a magyar nép számára, és nemcsak a katolikusoknak, csodálatos ünnep volt. Ezen a napon történt
Brenner János vértanú pap boldoggá avatása. Őt is már
gyermekkorában árasztotta el a Szentlélek kegyelme, nem
félt, hanem hirdette Isten országát, és kimondta az igazságot bátran, félelem nélkül. Minden jóravaló ember példaképének tekintheti őt. Brenner János is szenvedett földi
életében, mint Krisztus, és ha mi is szenvedünk, elérjük,
hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Ez legyen, vagyis az
örök élet, életünk célja. Úgy legyen.
Testvéri szeretettel:
Gömöriné Fajta Anna

Szerény vagyok, de szókimondó
Nem voltam hivalkodó sohasem, szerénység jellemzett engemet.
Az igazságtalanságot viszont mindenhol mindig szóvá tettem,
Tudtam, hogy ennek hátrányát hordoznom kell egész életemben.
De biztos voltam abban, a Szentlélek Isten mindig mellettem lesz.
Az élet igazolt, a lét sok bajából kimentett engem,
Azt, hogy sok viszontagság után még élek, neki köszönhetem.
Naponta megköszönöm, bár szerényen, hogy Ő életem értelme,
Az Atya atyám, a Fiú testvérem, Ő pedig hitem őrizője.

Röpima
Magam és az emberiség nevében kérlek téged, Jézus,
Segíts, hogy békében élhessük meg porszemnyi földi világunk.
Ne gyűlölet, hanem a szeretet áradjon embertől emberre,
Áldjon, dicsőítsen, imádjon, magasztaljon, Uram, minden nemzet.
Ámen.
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Képek – Gerrit van Honthorst A Szent Család az asztalosműhelyben
és a Munkás Szent József című képei; Raffaello Sanzio
Vizitáció című képe
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UTAZÁS AZ APOSTOLOKKAL 6/
S a n t i a g o d e C o mp o s t e l a
id. Jakab apostol – halála után térít Spanyolországban
Szent Jakab sírja már a középkor óta az egyik leghíresebb búcsújáróhely, melyhez évente
százezrek zarándokolnak el a spanyolországi Compostellában, így legtöbbünknek ismerősen hangozhat az „El Camino” vagy „Camino de Santiago” megnevezés.
Jakab Betszaidában született. Az Egyház hagyományában az „idősebb”' előtagot kapta,
hogy megkülönböztessék a Szent Fülöppel együtt ünnepelt „fiatalabb” Jakabtól. Mondják
még Zebedeus fiának, János testvérének, Boanergesnek, azaz a mennydörgés fiának is.
Jakab apostol az Úr mennybemenetele után Júdeában és Szamariában prédikált, majd –
ahogy a hagyomány a VIII. századtól számon tartja – a mai Spanyolországig is eljutott.
El Greco: Szent Jakab apostol
Egy későb bi, XIII-XIV. századi leírás arról számol be, hogy igehirdetésének nem volt sok
foganatja, ezért el is veszítette a kedvét, de akkor megjelent neki Zaragózában a Szűzanya
és megvigasztalta. Mindez azonban inkább legenda lehet, Jakab hispániai jelenléte valójában ereklyéi átvitelének köszönhető. Erről is több legenda szól, például az, hogy az apostolt vértanúhalála után a király, Heródes Agrippa rendelete miatt
nem lehetett eltemetni, ezért tanítványai a holttestet ellopták és egy hajóra rejtették, s Jeruzsálemből így jutott el nyughelyére, Spanyolországba. Ennél azonban nagyobb a valószínűsége annak, hogy az apostol relikviáit a VI. vagy VII. században
két görög szerzetes szállította nyugatra.
Sírja később feledésbe merült, mígnem a IX. században egy remete lelt rá, miután egy csodálatos fényű csillag mutatta
meg neki annak helyét. Mivel Szent Jakabot spanyolul Sant Iago-nak hívják, e legenda a város nevének eredetére is választ
ad: Campus stellae, azaz Csillag mezeje. Együtt pedig Santiago de Compostela.
A vértanú apostol megtalált nyughelyét 800 óta egyre növekvő
tisztelet övezi. Először kis kápolnát építettek fölé, amit az arabok
997-ben leromboltak, magát a sírt azonban megkímélték. 1075
és 1128 között épült az a bazilika, mely ma is áll.
Szent Jakabot jóságos és erős pártfogóként tisztelték. Az apostol az első ezredfordulón már a spanyolok nemzeti védőszentje
volt (a legenda szerint fehér lovon jelent meg a clavijói csatában
a mórok ellen harcolva), ezzel személye szimbólummá vált mind
a zarándoklatoknak, mind pedig a mórok elleni harcoknak. Attribútuma, a fésűkagyló, a zarándoklás és az Isten-keresés szimbóluma, amely ugyanilyen jelentéssel XVI. Benedek pápa címerében is szerepel. Idősebb Szent Jakab a védőszentje a zarándokoknak, kereskedőknek és a gyógyszerészeknek is.
Tellis Kati
Szent Jakab sírja a santiago de compostelai katedrálisban
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A NYÚL
A nyúl a g yáva állatok közé tartozik. Származására nézve
csak annyit tudunk, hogy nem núbiai párductól ered. Elemi
iskolai tankönyveink szerint a nyúlt nyúlnak fűért nevezik
(Nem tetszik érteni? Pedig így van, lásd: Miér nyúl a nyúl?
- Fűért!)
Van erdei nyúl, mezei nyúl és házinyúl és kísérleti nyúl.
A nyulat már a régi görögök és rómaiak is ismerték, s ők
még igen bátor állatnak tartották, aminthogy az is volt; bátorságát a nyúl akkor vesztette el, amikor arról értesült,
hogy Schwarz Berthold feltalálta a puskaport. Mindjárt tudta, hogy ebből baj lesz. Ettől kezdve bátorsága a különböző
lőfegyverek feltalálásával és tökéletesítésével szoros kapcsolatban folyton-folyvást fogyott, annyira, hogy ma már a
nyúl oly gyáva állat, hogy ha szegény fegyvertelen nyúl létére meglát egy fegyveres vadászt, a leggyávább módon elfut előle, ami bizony nem válik dicséretére.
A nyúl fűvel táplálkozik, ami nem is lenne olyan rossz: elvégre mi is eszünk füvet, csak nem akarjuk beismerni, s
ezért azt mondjuk rá, hogy: spenót.

Nagy Lajos:

Képtelen természetrajz
(részletek)
A nyúl táplálkozáson és szaporodáson kívül állandó félelemmel
foglalkozik, ami – tudjuk, mindnyájan magunkról – nem tartozik a
legkellemesebb szórakozások közé. (L. Magyarország, 1919 és
1920).
A nyúl igen hasznos állat, egyrészt azért, mert kártékonysága által, ha nagyon elszaporodik, kárt tesz a szomszéd vetésében, s ez tiszta haszon, másrészt azért, mert igen jó a
húsa. A vadászok nagy kedvvel vadászták a régi jó világban, ma azonban nyulat lőni – körülbelül 1914. augusztus
elseje óta – nem valami előkelő dolog, sőt határozottan maradiság, ezen a téren már sokkal előbbre jutottunk.
A nyúlnak különösen jellemző sajátságai nincsenek, amilyen szürke a színe, olyan szürke az egész egyénisége, éppen ezért szükség esetén helyettesíthető más állattal, például macskával. Hogy kitűnően tud futni, ebben – pláne olyan
gyáva állat részéről – semmi csodálni való nincsen, de próbálna meg a víz alatt úszni, vagy turbékolni, esetleg lovagolni, vagy kesztyűbe dudálni. Mindezt nem tudja a nyúl,
sőt még azt sem ő mondja, hogy pitypalatty, szóval egészen
tehetségtelen állat.
Talán még a házinyúl alkalmas arra, hogy érdeklődésünket
felkeltse őrült szaporasága által, és az által az ártatlan kedélyre valló tulajdonsága által, hogy néha a saját kölykeit
megeszi.
Kivételesen előfordul a nyulak közt is bátor egyéniség; egy
vadász beszélt egyszer ilyen bátor nyúlról, amely, amikor
ráfogta a puskáját, és célba vette, felállt a két hátsó lábára,
és a jobb első lábával – mintegy a mutatóujjával – megfenyegette a vadászt, mintha ezt akarta volna mondani: „Nana, te haszontalan! Nem szégyenled magad!?...”
A vadász elejtette a puskáját, elfutott a rettentő lélekjelenléttel bíró nyúl elől, sőt nem szégyellte bevallani, ha már
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ennyi megtörténhetett, többször vissza is lesett, vajon nem
kapja-e föl a nyúl a puskát, és nem lő-e utána. Komoly természettudósok különben az egész történetet légből kapott
koholmánynak minősítik, éppen így nem hisznek abban az
elterjedt mesében sem, hogy egyes elszánt nyulak a vadászok közt mérgezett tűkkel járkálnak, és meg-megszúrják a
puskájukat. Hogy mi mindent össze is hazudnak a vadászok
s általában az emberek mostanában!

A PACSIRTA
Ismeritek-e a kis pacsirtát? Noná, nem ismeritek. A költők
annyit áradoznak róla, hogy muszáj az embernek ismerni.
Még az olyan becsületes városi ember is ismeri, aki különben azt hiszi, hogy a búzát kapálják, a szarka pedig négylábú állat, mely a víz felszínén csúszkál.
A pacsirta éneklő madár, ami alatt azt értjük, hogy őrült
csiripelést végez, amikor a magasba száll. Valamivel nagyobb a verébnél, de jóval kisebb a vérebnél, s tolla olyan
szürkés, mint a veréb tolla, de szurokba mártva a pacsirta is
fekete.
Ha tavasszal járkálunk a mezőn, pacsirtát mindig láthatunk,
amennyiben pedig nem látnánk, vagy vakok vagyunk, vagy
pechünk van. A pacsirta jókor ébred, s mire a munkások a
mezőre érnek, s dühös morgás közt megkezdik napi munkájukat, a pacsirta már éktelen vígsággal csiripel, azaz zenél,
sőt danál, vagy másképp, csicsergi reggeli énekét. Néha
olyan magasra repül, hogy csak akkorának látszik, mint egy
darázs – ebben hasonlít a repülőgéphez.
A pacsirta nemcsak ingyen zenél a szántóvetőnek, azaz a
zene után nem tányéroz nála, hanem azáltal is hasznot hajt
neki, hogy a kártékony bogarakat pusztítja.
Ez a kis zenész nem lakik fényes palotában, hanem rejtekhelyen lévő fészekben, melyet a földre épít, melyre a parasztok néha tévedésből rálépnek, amikor is annyira megsajnálják a szegény madarat, hogy iszonyúan elkezdenek
miatta káromkodni. Ha tehát a pacsirta házat akar építeni,
nem szorul az ácsra, sem a kőművesre, viszont az ács és a
kőműves nem szorulnak a pacsirtára, amiben aztán kvittek
is volnának.
A pacsirta néhány apró tojást tojik, úgyhogy azok, akik azt
hitték eddig, hogy a pacsirta tojja a strucctojást, alaposan
tévedtek; azokat a tojásait, amelyekre nem lépett rá a paraszt, kikölti, s ugyancsak azokat a fiókákat, amelyekre szórakozottságból szintén nem lépett rá a paraszt, szépen felneveli, s rémes csiripelésére megtanítja. A pacsirta csicsergéséről különben el lehet ismerni, hogy szép, de ha szép is,
nem érdekes. Érdekes lenne ez a vékony, szapora csiripelés
akkor, ha nem a pacsirta csiripelné, ami elvégre is egy madár, hanem például a bivaly vagy a sündisznó.
Télen nem láthatni a mezőn a pacsirtát, több okból: először,
mert télen nincs mező; másodszor, mert télen bebújunk a
szobába, s pacsirta helyett legfeljebb pókot látunk; harmadszor, mert a telet jókor megérzi, és más, melegebb országba
vándorol, s itthagy bennünket, szegény embereket, a legnagyobb télvízben.
A HAL
A hal vízben élő állat. Van kis hal, középszerű hal és nagy
hal. A nagy hal megeszi a kis halakat, de viszont a kis hal is
szeretné megenni a nagy halakat. A hal kopoltyúval lélegzik, ami azért jó, mert bármennyire meg is hűl, nem kaphat
tüdőgyulladást. Persze ehelyett kaphat másféle betegsége-
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ket, legrémesebb ezek közt a víziszony; képzeljék el, milyen rémes lehet az, mikor egy hal víziszonyban szenved. A
hal tápláléka a másik hal, ami őszinte és becsületes lélekre
vall. Vannak olyan halak is, amelyek kis férgeket és zsemledarabokat esznek, ezek nyilván vegetáriánusok.
A halat az emberek halászás által fogják ki a vízből, ami
úgy történik, hogy az ember vesz egy horgot, rátűz egy kukacot, és azt egy hosszú fanyél és a rákötött spárga segítségével belelógatja a vízbe; a kukac kellemetlen helyzetében
való gyönyörködés céljából sok kis hal gyülekezik a kukac
köré, mire jön a nagy hal, és a kis halakat megeszi, étkezés
után pedig fölbukkan, és szemébe röhög a halásznak. Ez
így megy órákon át, végül a nagy hal megfog egy kis halat,
és azt rátűzi a horogra, csak azért, hogy a halász másnap is
eljöjjön. A halász persze diadallal rántja ki a horgot a vízből, zsebre vágja az icipici kis halacskát, s azzal a marhasággal vigasztalja magát, hogy: kleine Fische gute Fische –
pedig sokkal jobban szeretett volna egy harcsát fogni.
Apropós harcsa! A harcsának bajusza van, de végtagjai,
mint a halaknak általában, nincsenek; a halaknak csak
uszonyaik vannak, amikkel a vízben úszkálnak, de lábuk
nincsen, azért nem tudnak a folyók, tavak és tengerek fenekén mászkálni, sem kezük nincsen, ami különösen a harcsának kellemetlen, mert nem tudja a bajuszát kipödörni.
Érdekes különbség az ember és a hal közt az, hogy ha az
ember öngyilkossági vágyat érez bizseregni a szíve táján,
akkor beugrik a vízbe, a hal ellenben, hasonnemű vágy esetén, kiugrik a vízből.
A halak közül szigorúságáról nevezetes a cápa, ez a fürdőző emberek ijesztésével tölti szabad idejét, ami úgy törté-

nik, hogy odaúszik a fürdőzők közé, és egyiket közülük
megeszi, miáltal a többiek nagyon megijednek. Különösen
Fiuméban szoktak ilyen cápák előfordulni, amelyek annál
félelmetesebbek, mert észrevétlenül, sőt láthatatlanul lepik
meg az embereket, olyannyira láthatatlanul, hogy Fiuméban
már évtizedek óta nem is láttak cápát. Igen megható a cápa
és a hajós küzdelméről szóló történet, amely tragikus hatásának nyitját abban leli, hogy elolvasása után mély szomorúsággal gondoljuk el, mennyit és mekkorát kell a szegény
íróknak és újságíróknak olykor csekély honoráriumért hazudniok.
Kétféle halak vannak, úgymint tengeri halak és édesvízi halak. Nekünk, szegény magyaroknak, bár már Széchenyi István sürgette, hogy tengeri halakra is igyekezzünk szert tenni, csupán édesvízi halaink vannak; van pontyunk, csukánk,
harcsánk, tokunk, pisztrángunk, ebihalunk és kárászhalunk,
és egy igen kellemetlen, szomorú kis halunk, az, hogy
előbb-utóbb éhen halunk.
Van egy közmondás, amely szerint fejétől büdösödik a hal.
Ez a közmondás – eltérőleg a többi közmondásoktól – igazságot fejez ki, ezért van az, hogy a szardíniának mielőtt a
dobozba beteszik, levágják a fe2.
jét. Voltak korok, amikor ezt –
nyilván tévesen – az emberre vonatkozólag is hitték, mondjuk a
3. 4.
világháború korában.
1.
5.
6.

REJTVÉNY
Kosztolányi Dezső: …………………
Húsz éves voltam és egy éjjel
tíz óra tájt, színház után
a nyári csillagokra nézve
haladtam által a Dunán,
köröttem minden oly csodás volt,
a híd, hegy tűzzáporba lángolt,
alant zokogtak a habok,
s egy téveteg hajó a vízben
hintázva ballagott.
És én megálltam álmodozva
a lüktető mélység felett,
fejem a hídkarfára nyomtam,
szájam sirástól reszketett.
Szellő bujálkodott a habbal,
beszélt a víz susogva, halkan,
titokzatos, bús volt az éj,
s a selymes és szagos víz árja
hullámos, tiszta, mély.
Ma is emlékezem az éjre,
üres vágyódással tele,
egy céltalan nap tompa éjén
bámultam a vizekre le.
Jöttek hajók zord lángtaréjjal,
hullám feszült fel, mint setét fal,
eltünt a hab, el a hajó,
sóhaj vonaglott a setétben:
a perc oly illanó.

S miért, miért nem? sirni kezdtem,
agyamba nyilalt, hogyha majd
egyszer letörve, elfakulva,
az aggkor nyugalomra hajt,
gondolok-e a titkos éjre,
s elém tünik-e majd igézve
e híd, e hab, e tűz-virág,
s az éj, amelyre a sugár szőtt
vörös lángpántlikát?
S hogy érzem akkor ezt az éjet?
megrogyva, búsan, társtalan?
S mint látom a híd-bolton álló
huszéves ifjut, enmagam?
Sirok, avagy csak ámulok tán
a könnyü perc hamar lefolytán?
Vagy tördelem eres kezem,
s a habzenére, lángözönre
nem is emlékezem?
Ki tudja... Mostan is gyakorta
úgy rémlik, mint egy költemény
az én sirásos, nyári éjem,
az én könnyes álom-regém.
Olyan, mint egy ezüstös álom,
mely ifjan hull a sírba le,
s ma sem tudom, hogy az az ifjú
Én voltam-e?...

1. Igásállattal vagy gépi erővel vontatott, vasfogakkal ellátott, általában szögletes alakú mezőgazdasági eszköz a felszántott talaj porhanyítására, egyengetésére, a talajra szétszórt trágya vagy
az elvetett vetőmag betakarására.
2. Mária őhozzá látogatott
3. Szeged környékén fodormentát szoktak szenteltetni, előfordult, hogy búzát is vittek vele
együtt. A megszentelt fodormentát
………………… használták.
4. Sarlós, Boldogasszony a …………………
édesanyák patrónusa
5. A ………………… rend Szent Ferenc első
rendjének egyik ágaként, a szent alapító megerősített regulája szerit élő közösség.
6. ………………… apostol, a szeretett tanítvány
A betűhálót megfejtve a vers címét
olvashatjuk össze.
A megfejtést a luxcristi@flynet.hu e-mail címre
várjuk, határidő július 20-a, péntek.
Az első öt helyes megfejtőnk ajándékot kap.
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ÚJ TEMPLOM ÉPÍTÉSÉNEK HÍREI

Amint a Liget felé járók láthatják, folytatódik a templom építése.
Készül a külső szigetelés, valamint a vakolási munkálatok is folyamatban vannak. Szeretnénk a teljes külső munkát elvégezni,
ehhez kell, hogy a klinkertéglák is megérkezzenek. A belső
munkálatok is rövidesen elkezdődnek.
A templomhoz kapcsolódó kerítés is készül társadalmi munkában.
Az anyagi fedezet, hála Istennek, meglesz, több forrásból, a Püspökségtől, az Önkormányzattól és állami támogatásból.
Kérjük, hogy imáikkal is támogassák munkánkat.
Tisztelettel: Láng András plébános
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MINISTRÁNSKIRÁNDULÁS
a Pilisben

Május utolsó szombatján, gyönyörű szép napos időben, remek hangulatú kiránduláson vettünk részt a Pilisben, Roland atya szervezésében és vezetésével. Nagy örömünkre,
az eredetileg a rákócziligeti ministránsok számára szervezett egész napos túrára néhány taksonyi, illetve a dunaharaszti nagytemplomban ministráló társunk is eljött, így legalább kicsit jobban megismerhettük egymást. A körülbelül
tíz kilométer hosszú, néhol könnyű, sík terepen, máshol
sziklákkal övezett emelkedőn vagy épp lejtőn vezető turistaúton számtalan érdekes látnivalóban, természeti képződményben gyönyörködhettünk. Csodájára jártunk az Egri
csillagok című film díszletéül szolgáló Egri vár romjainak,
megmásztuk a Teve-sziklát, mely sziklaformáció valóban
megszólalásig hasonlít egy igazi púpos tevéhez. A bátrabbak egy keskeny, kürtőszerű résen keresztül bemásztak a
Mackó-barlangba – medvével szerencsére nem találkoztak,
de a vaksötét, amit elemlámpa vagy telefon fényével igyekeztek enyhíteni, így is elég izgalmat jelentettek a mászóknak és a nekik drukkolóknak egyaránt. Az adrenalinnövelő
„mackós” epizód után mindannyiunknak jólesett az otthonról hozott szendvics, sütemény és üdítő elfogyasztása, hogy
aztán kicsit felfrissülve induljunk vissza a buszhoz. A gyalogút végén még egy nagy élményben volt részünk: akkora
levendulamezőt láttunk, amilyet korábban elképzelni se nagyon tudtunk. Ennyi levendula egy helyen – szemet-lelket
gyönyörködtető látvány volt a túrából megtért fáradt vándoroknak.
Most pedig jöjjön néhány résztvevő rövid beszámolója,
hogy milyen élményekkel tértek haza a kirándulásról:
Jól éreztem magam, mert sikerült felmászni a barlangban
egy másik helyiségbe. Sajnos egy másikba nem sikerült, de
ezt a csalódást pótolta az, hogy feljutottam egy magas homokhegyre. (Bors János)
Nagyon szép helyen voltunk, nagyon tetszett a kirándulás.
A jövőben szívesen résztvennék még ilyen kiránduláson. A
társaság is nagyon jó volt, látszik, hogy milyen jól össze
vagyunk szokva. (Halász Anna)

Nekem nagyon tetszett a kirándulás, mert
nagyon szeretek az erdőben, sok zöld között gyalogolni, madárénekeket hallgatni.
Kisgyerekkorom óta szeretek buszozni. Jó
volt a vidám társaság. Máskor is szívesen
megyek veletek kirándulni. Köszönöm a
szép napot! (Hirják Zsolt)
Nagyon jól éreztem magam, jó társasággal
mentünk, még ha nem is tudott mindenki
eljönni. Az út néha a szabad ég alatt vezetett, nem az erdőben, így nagyon meleg
volt, de összességében jó kirándulás volt.
(Marosi Petra)
Nagyon jó volt a kirándulás, mert sok szép
tájat láttam. Örültem a lehetőségnek, mert
először mentem túrázni, és sok embert
megismertem. (Ullmann Balázs)
Azért tetszett a kirándulás, mert busszal
mentünk, és a Dunán sok hajót láttam. Egy
kőben elestem, de anya gyógyítófűvel hamar meggyógyította a sebemet. Jó volt, hogy sziklákon is
tudtam mászkálni. (Dékány Csongor)
Roland atya, köszönjük szépen, hogy megszervezted ezt a
jó hangulatú kirándulást, ami igazi közösségi élményt jelentett mindannyiunknak. És nem feledjük a túra végén tett
ígéretedet, miszerint folytatása következik az ősszel. Már
most nagyon várjuk!
Dékány Zsolt

a Teve-szikla
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A Kereszténység Szakrális Építészete
Magyarországon
A templomok hierarchiája
A magyar államalapítás egyik kulcstényezője volt az egyházszervezet létrehozása, amely a vallásgyakorlaton túl a
középkori Magyarország igazgatásának is alapját képezte.
A keresztény egyház azonban önálló, független szervezet
volt, amely a XI. század első felében két érsekségből, az
esztergomiból és a kalocsaiból, valamint nyolc püspökség-

jött a nyitrai püspökség, később további egyházmegyékre
osztották az egyházi szervezetet, mégis napjainkig megtartotta eredeti, Szent István korabeli struktúráját, amelyet jelentős mértékben befolyásolt az építészeti kialakítás struktúrája is.
Az egyházi hierarchia felépítését napjainkban is hűen tükrözik az épületek, amelyek egyrészt
szimbólumai, másrészt szellemi, lelki
otthonai a keresztény vallásnak, kultúrának. Hazánkban négy érsekség,
nyolc püspökség és két, uniált egyházi
kerület alkotja a magyar katolikus
egyházat. Az egyház élén ma is az
Esztergom-Budapesti Érseki Tartomány áll, amelyhez a Győri, Székesfehérvári Püspökségeken kívül a görög katolikusok Hajdúdorogi Egyházmegyéje és a Miskolci Apostoli
Exarchátus is tartozik. A KalocsaKecskeméti Érseki Tartomány része a
Szeged-Csanádi és Pécsi, az Egri Tartomány része a Váci és a DebrecenNyíregyházi, a Veszprémié pedig a
Szombathelyi és a Kaposvári Püspökség.
Ahogy utaltam már rá, az egyházi hieNagyboldogasszony- és Szent Adalbert Főszékesegyház – Esztergomi bazilika
rarchiának nagyon kifejező építészeti
(Esztergom, Hild József, Pál Kühnel, Packh János, József Lippert)
vetülete is van. Az érseki és a püspöki
tartományok központjában emelt székből, a győriből, veszprémiből, pécsiből, váciból, egriből,
bihariból, csanádiból és végül, de nem utolsó sorban az er- templomok, vagy ismertebb megnevezésükkel székesegydélyiből alakult ki. Az egyház csak a római pápa fennható- házak, az adott egyházmegye vagy tartomány főtemplomai,
ságát ismerte el, és határozottan elutasított minden egyéb amelyek a hierarchikus rend csúcsán helyezkednek el. Ez a
egyházi területi igényt, különösen az egyes keleti német ér- pozíciójuk jelentős részben a funkcionalitásból ered, amely
sekségek primátusát, amelyek hatalmat kívántak gyakorolni meghatározta méretüket. Már a kezdetektől nagyobb papi
hazánkban. A hagyomány tisztelete és a korabeli, nagyon személyzettel rendelkeztek, a püspökön vagy az érseken
jól átgondolt szervezés miatt, bár az évszázadok során tör- kívül ők is végeztek az adott templomban egyházi szolgálaténtek változások, bővülések, pl. már a középkorban létre- tot. A székesegyház megnevezésben a székes előtag az ókeresztény időkre nyúlik vissza, és a templom
szentélyében álló főpapi trónusra utal.
Kezdetben az egyház főpapja és papjai közösen,
monostor-, kolostorszerű épületekben éltek
együtt. Ennek a formának a szervezeti összefoglaló neve a székeskáptalan volt. Ennek a korai
együttélésnek a különböző papi funkciók differenciálódása és az egyház jelentős vagyoni gyarapodása vetett véget, és alakult ki a későbbi,
maihoz nagyon hasonló rendszer.
Az egyházi hierarchiában a püspökségek és a felettük álló érseknek, a teljes hazai egyház az
esztergomi érseknek, mint főpásztornak volt alárendelve. Néhány jelentősebb egyházi intézmény azonban kivételt képzett a főszabály alól.
A pannonhalmi bencés apátságot már alapításakor kivették a magyar egyházszervezetből és
közvetlenül a római pápának rendelték alá.
Pannonhalmi Bencés Főapátság
(Pannonhalma, utolsó felújítás: John Pawson, Gunther Zsolt)
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Vezetője, az apát, pedig püspöki jelvényeket viselhetett.
A többi bencés monostor, kolostor vagy közvetlenül az
esztergomi érsek, vagy a területileg illetékes megyés püspök fennhatósága alá tartozott. A középkorban a pannonhalmi apát tett kísérleteket a bencés központosításra,
azonban ez teljes körűen sosem valósult meg. Ma az építészetileg korszerűsített, modern építészeti elemekkel is
bővített pannonhalmi apátságot, amely hazánk egyik legjelentősebb kortárs építészeti
alkotásának számít, (a későb-
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Szent László plébánia templom
(Budapest, X., Lechner Ödön)

létszámú egyházi közösségek használatában voltak.
Ezek voltak, és jellemzően
ezek ma is, a székesegyházak és a szerzetesi templomok. E kétféle épület,
épületegyüttes alapvetően
eltér egymástól, elsősorban
funkcionális rendjük miatt,
de közös vonásuk a nagy
méret, a kifinomult, igényes építészeti kivitel és a
művészi gondosság. Mind
építészeti, mind képzőművészeti szempontból jelentős értéket képviselnek,
műemlékként tartjuk őket
nyilván. Műemlékként, de

biekben külön foglalkozom majd
nem konzervált passzív állaaz épületegyüttessel) a főapát
potban, hanem élő módon az
vezeti, és önálló egyházigazegyház szolgálatában, Isten hágatási szerepkörrel rendelkezik.
zaként. A hierarchikus rend
A székesfehérvári Szűz Mária
építészeti kialakítás szempontprépostság a másik, szintén
jából tovább tagozódik, amelySzent István király által alapított
ben a következő lépcsőt a pléegyházi intézmény, amely alapíbániatemplomok alkotják, azaz
tása óta független volt az egyhááltalános, hétköznapi értelemzi hierarchiától. Temploma nem
ben „a templomok”. Ezek az
volt székesegyház. Székesfehérépületek az egyházmegye kivár 1777-ben vált püspöki széksebb egységeinek a központjai,
hellyé, ugyanakkor nem is teSzent Donát kápolna (Balatonlelle, Kishegy)
amelyek élén az adott esperesi
kinthető szerzetesi templomnak.
A hozzátartozó kolostorszerű épületben közösen élő papja- kerület vezetője, a főesperes áll. A főesperesi, esperesi feinak közösségét, utalva az eltérésre, nem székes-, hanem ladatokat ellátó templomok nagyon kis mértékben különtársaskáptalannak vagy prépostságnak nevezzük. A szerve- böznek, ha különböznek egyáltalán, a legkisebb egyházzet vezetője a prépost volt, aki gyakran a királyi udvarban szervezeti egységek, a plébániák templomaitól.
is magas politikai tisztséget viselt. A székesfehérvári temp- Az építészeti hierarchia legalsó fokán a kápolnák helyezlom és a hozzá tartozó egyházi intézmény kiváltsága abból kednek el. Ezek az épületek nagyon hasonlítanak a tempadódott, hogy a később szentté avatott István király fő kul- lomokra, de méretükben kisebbek. Ilyen típusú épületeket
tuszhelyévé vált. Emellett a magyar társadalmi élet egyik kezdetben a vértanúk sírjai fölé építettek, később a plébáolyan helyszíneként tartják számon, amely a királykoroná- niatemplomoktól távol fekvő kisebb települések építettek
zások állandó temploma volt, és a legtöbb magyar király helyben a közösségüknek kápolnát. Kápolnák azonban nem
csak önálló építményként, hanem egy nagy templom, pl.
végső nyughelye.
Egyházi közösségek azonban nem csak a királyi család és egy bazilika mellékhajójaként, külön térrészeként is kialaudvar támogatásával születhettek. Az első, hiteles források- kultak. Sok esetben speciális szerepet töltenek be, a teljesból ismert magánalapítás egy bizonyos Ottó Comes nevé- ség igénye nélkül, ismerünk keresztelőkápolnát, sírkápolhez fűződik, aki 1061-ben hozta létre a kapos- vagy nát, emlékkápolnát, stb.
zselicszentjakabi bencés apátság intézményét. Az alapítást A keresztény egyházi építészet reprezentatív módon és nakövetőn hamar felépítették a templomukat. A korabeli gaz- gyon szemléletesen tükrözi az egyházi szervezet hierarchiádag családok azonban közel sem voltak olyan bőkezűek az ját. Évszázadokkal ezelőtt egy-egy település, város leginegyházzal, mint a királyi család. A kolostort ugyan fenntar- kább meghatározó építészeti elemeként jelentek meg a kütották, de elsősorban csak családi reprezentációra, családi lönböző templomok, amelyek már küllemükben és mérenyughelyek számára. A gazdag családtagok kihasználták a tükben is megmutatták a településre érkező idegeneknek,
család előkelőségből fakadó befolyását, beavatkoztak az hogy az egyházi hierarchia melyik szintje van jelen az adott
apátság mindennapjaiba, sőt apátnak is előszeretettel csa- településen.
ládtagokat neveztek ki. Ennek okán a magánalapítású apát- A különböző templomok a mai napig meghatározó építéságok zöme a XII. század végére a teljes hanyatlás útjára szeti elemei a településeknek, kiemelt fontosságúak egyegy városkép tekintetében, továbbá jellemzően meghatálépett.
Az egyházi hierarchia élén álló épületeknek azokat a temp- rozzák a települések központját, vagyis napjainkban is
lomokat tekinthetjük, amelyek már a kezdetekben nagyobb kulcsfontosságú építészeti alkotások.
Összeállította: Érces Gergő
Felhasznált irodalom:

Kaiser Ottó, Jankovics Norbert: A Magyarországi Templomok Művészete
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főre volt tehető, ők a 13. és a 19. században szakaszosan érkező szász és sváb telepesek leszármazottai voltak. NagyBÉKE ANGYALA, JÖJJ!
méretű, zárt területeket nem alkottak, inkább a helyi lakossággal keverten éltek. Miután ezeken a helyeken csak az
A kerek évforduló kapcsán számos gondolat merülhet fel uralkodó nemzet változott, társadalmi helyzetük kevésbé,
bennünk arról, mennyire becses a most megélt béke, meny- így sokkal hamarabb elfogadták az új körülményeket. A harnyire, törékeny, kiszolgáltatott az emberi társadalom, ha madik csoportba tartozó negyedmillió balti németség szánem a bölcsesség lelke irányítja. Jelenünk megértéséhez is- mára azonban szintén nehezebb volt elfogadni a megváltomernünk kell a múltat. Lapozzuk hát fel egy képzeletbeli zott életállapotot, hiszen ugyanúgy pozícióvesztéssel járt a
határrendezés, bár helyzetük
történelemkönyv lapjait.
változását inkább az első két
A tizenkilencedik század
csoport átmeneteként lehetett
elején, a modern nacionalizmus
jellemezni.
megjelenésekor Kelet-KözépA második legnagyobb nemés Délkelet-Európa huszonnégy
zetiség az 5,2 millió lélekszámú
nagy népcsoportja három nagy
ukrán volt, melyből 4 millióan
birodalom – az oszmán, a HabsLengyelországban éltek, közel
burg és német –, valamint a po600 ezer fő Csehszlovákiában
rosz királyság alattvalói voltak.
és 5-600 ezer fő pedig RomániA század folyamán a déli részeában. Egyes kutatók szerint a
ken hat nemzeti állam alakult ki:
lengyel statisztikák azonban haSzerbia, Görögország, Romámisak, mert számuk elérte a 6
nia, Bulgária, Albánia és Monmillió főt is. A lengyelországi
tenegró. A kelet-közép-európai
ukránok majdnem kétharmada
vidéken ez a folyamat a 100 éve
Kelet-Galíciában élt és görögbefejeződött első világháborút
katolikus vallású volt. Ők a hákövető néhány hónapban zajlott
ború
előtt az Osztrák-Magyar
le, amikor hét új ország jött
Monarchia
alattvalói voltak,
létre: Észtország, Lettország,
nemzeti
szempontból
ők voltak
Litvánia, Lengyelország, Csehfejlettebbek.
A
Lengyelországszlovákia, Ausztria és Magyarban élők másik nagy csoportja a
ország. A háborút követően a
határvidéken élt és görögkeleti
balkáni határok is változtak, Rovallást követtek, a háború előtt
mánia nagymértékben növelte
ők az Orosz Birodalom tagjai
területeit, a görögök egy kevésvoltak. A romániai ukránok
sel, Szerbia, Montenegró és az
Észak-Bukovinában és BesszOsztrák-Magyar
Monarchia
arábiában éltek. A besszarábiaidélszláv területeiből pedig új álakat főként paraszti származású,
lam alakult, a Szerb-Horvátírástudatlan tömegek alkották,
Szlovén Királyság. Az új állammíg a bukovinaiakat fejlettebb
alakulatok a háborút lezáró
1922
társadalomszerkezet jellemezte,
egyezmények gazdasági és straakik az Osztrák-Magyar Monartégiai céljai miatt ugyanúgy
chia
civilizált
légköréhez
szoktak,
így kulturális értelemben
nem feleltek meg a térség néprajzi-demográfiai adottságaimindenképpen
hanyatlásként
élték
meg a változást.
nak, mint azelőtt. A területen élő 109 milliós lakosságnak
A
térségben
élő
asszimilálatlan
és a magukat nemzetiegynegyede, 25-26 millió fő között kisebbségnek számított.
ségnek
tartó
zsidók
száma
ekkor
4
és
fél millió fő körül volt,
A régió legnagyobb nemzetisége a német volt, kilenc orközülük
közel
3
millióan
Lengyelországban
éltek, majdnem
szágban szétszórtan 6 és fél millióan éltek. Történelmük és
helyzetük miatt három nagy kategóriába sorolhatók, az el- 1 millióan Romániában, a többiek Litvániában és Csehszlosőbe azok tartoznak, akik közvetlenül a Német Birodalom vákiában. Az asszimiláltnak mondható zsidóság ezen felül
határai mentén, Csehországban és Lengyelországban éltek, további 2-3 millió fő, akik a cári Oroszország és a Monara második csoportba tartozók a magyarországi, romániai, ju- chia korábbi területein éltek. A keresztény többséghez való
goszláviai és bulgáriai németek, a harmadik csoport pedig a viszonyuk mindenütt feszültségektől volt terhes, igaz sehol
Baltikumon élő németség voltak. Az első csoport lakosainak sem veszélyeztették az egyes államok területi integritását.
Kisebbségi tekintetben a következő nagy nemzetiség a
száma közel 4 és fél millió volt, akik a háború előtt ezen a
területen az uralkodó nemzethez tartoztak. Ők viszonylag magyar volt, számuk megközelítette a három millió főt.
összefüggő tömbben éltek és olyan gazdasági, társadalmi és Többségük az új határ közvetlen közelében élt, Jugoszlávikulturális privilégiummal rendelkeztek, amivel az ugyanott ában, Csehszlovákiában és Romániában, a Romániához keélő lengyelek és csehek nem vagy kevésbé. Ezek a németek rült partiumi, erdélyi részeken szétszórtan, illetve az összea versailles-i béke-megállapodások után másodrangú állam- függő tömböt alkotó 600 ezer fős Székelyföldön. Mint volt
polgárok lettek, amit igen nehéz volt elfogadniuk, ezért a uralkodó nemzet a magyarság teljes katasztrófaként élte
lengyel és a csehszlovák állam iránti lojalitásuk minimális meg a megváltozott környezetet, elkeseredését a továbbivolt. A második csoportba tartozó németség száma 2 millió
100 éve ért véget az I. világháború
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akban meghozott státuszvesztéssel járó számos döntés csak
jobban fokozta.
Tekintettel a kisebbségek magas arányára és az ebből
származó várható konfliktusokra a nagyhatalmak nagy
hangsúlyt fektettek a térség országai által is elfogadott, nemzetközileg szavatolt kisebbségvédelemre. Ezt elsősorban az
Amerikai Egyesült Államok, élén Thomas Woodrow Wilson szorgalmazta. „Azt kell mondanom, semmi sem rejt
olyan veszélyeket a világ békéjére nézve, mint a bánásmód,
melyet bizonyos körülmények között a kisebbségekkel
szemben alkalmazhatnak.” – mondta.
A térség államainak többsége azonban ellenezte ennek az eszmének a
megvalósulását, főként Románia, Jugoszlávia és Lengyelország. Végül a
békekonferenciákon kiformálódott
végső álláspont szerint a kisebbségi
jogok szavatolásának két formája
lett. Az egyik mód, miszerint az általános szabadságjogokat, melyeket a
nyelvi, vallási értelemben vett kisebbségeknek bármiféle megkülönböztetés nélkül meg kellett adni (negatív egyenlőség), a másik módozat
speciális jogokat adott, melyek a kisebbségek tagjaiként illették meg az állampolgárok részét (pozitív egyenlőség). Ez
utóbbiak a szabad nyelvhasználatra, az anyanyelvi oktatásra, valamint a saját kulturális
tevékenységre vonatkozott. Lényeges elem
volt még a szülőföldről való eltávolíthatatlanság elve, így mindezek végeredményben
azt segítették elő, hogy a kisebbségeknek
ugyanannyi lehetősége legyen nemzeti tudatuk és kultúrájuk megtartására, mint a többségi nemzeteknek.
Wilson elképzelései szerint a kisebbségvédelmi előírásoknak az erre a célra létrehozott új nemzetközi szervezet, a
Népszövetség alapokmányának szerves
részét kellett volna alkotniuk. Végül
azonban a nagyhatalmak ezeket csak
kötelezettségvállalások
formájában
rögzítették. Az Ausztriával, Magyarországgal, Bulgáriával és Törökországgal
kötött békemegállapodás tartalmazta
ezeket, Lengyelország, Csehszlovákia,
Jugoszlávia esetében pedig már csak
egyezmények írták elő, míg Albánia,
Litvánia, Lettország és Észtország külön nyilatkozatban tettek ennek eleget.
Így az új kisebbségvédelmi rendszer
legfőbb garantálója a Népszövetség (a
mai Egyesült Nemzetek Szervezetének
elődje) lett.
Ez következőképpen alakult a gyakorlatban: a beérkezett
panaszokat a szervezet Kisebbségi Bizottsága megvizsgálta,
és ha indokoltnak találta az érintett felek bevonásával kompromisszumos megoldást igyekezett kialakítani. Ez általában
sikerült, ám ha mégsem, akkor a szervezet elé terjesztették a
panaszt és ismét kísérletet tettek annak megoldására. Ha
még mindig nem volt megoldás, az ügy a legfőbb fellebviteli
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szerv bevonásával folytatódott, a Hágai Nemzetközi Bírósággal. A bíróság döntése ellen fellebbezni már nem lehetett.
Azonban ezeket a döntéseket a közvéleményen kívül senki
sem szankcionálta, végrehajtásukról senki nem gondoskodott. Ez volt a Népszövetség legfőbb hiányossága és későbbi
csődjének oka is.
Másik nagy hibája a rendszernek, hogy érvényessége
Németországra, a nyugat-európai országokra és az Egyesült
Államokra nem terjedt ki. A fent említett szerződésben rögzített kötelezettségek és ígéretek ellenére a térség legtöbb
országa, még az etnikailag leginkább heterogén államok is, a kisebbségek asszimilációjára törekedtek.
A legdemokratikusabb alkotmánnyal
Csehszlovákia rendelkezett, mégis az erőteljesen centralisztikus volt. A háború előtti tartományok, közigazgatási egységek helyébe
Prágából irányított, minimális önkormányzati jogkörrel felruházott huszonhat körzet
lépett. Ezek egyáltalán nem igazodtak a
nyelvi-etnikai határokhoz. A kisebbségi
nyelvhasználatra vonatkozóan az volt a szabályozás, hogy amelyik tartományban a kisebbségek száma elérte a húsz százalékot, ott engedélyezték nyelvük hivatalos használatát, az ötven százalékot elérő körzetekben pedig kötelezővé tették azt. Ugyan egy 1918-as
megállapodás értelmében a szlovákoknak önálló országgyűléssel és
kormányzattal kellett volna rendelkezniük belügyeik intézésére, ezt a
cseh vezetés nem engedélyezte, azzal
az indokkal, hogy a szlovákoknak
nincs megfelelően képzett értelmisége, amely ennek a feladatnak az ellátására alkalmas lenne. Az autonómia helyett így a szlovákok inkább gyarmati pozícióba süllyedtek, és gazdasági, kulturális értelemben sem törődtek velük.
A prágai vezetés a területén
élő, kisebb létszámú ruszinokkal
sem volt kegyesebb. Ők ugyanolyan önigazgatásra kaptak ígéretet. Ruszinszkó autonómiájából
annyi valósult meg, hogy a terület
ugyan kapott önálló kormányzót,
de azt is Prágából küldték, és mivel tartományi választásokat sohasem tartottak, a parlament összeülésére sem került sor. Az új állam
legitimitását leginkább megkérdőjelezők a németek voltak, akik valamelyik német többségű országhoz csatlakoztak volna, de
mivel ez nem sikerülhetett, széleskörű autonómiát követeltek maguknak. A csehszlovákiai magyarok pedig hazájuknak változatlanul Magyarországot tartották, így a budapesti
politikához voltak lojálisak, és az új államhoz fűződő ellenszenvüket tovább fokozta, hogy a földreform előnyeiből alig
éreztek valamit és az új körzetek határait is úgy húzták meg,
hogy a magyarok ne alkossanak többséget.
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A délszláv állam, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság hasonló hibáktól szenvedett, mint Csehszlovákia. Az államszervező elv itt is a legerősebb nemzet hatalmi törekvéseinek szolgálatába lett állítva. A szerb vezetőség ugyanúgy figyelmen kívül hagyta a történelmi tartományokat és az országot harminchárom körzetre osztotta, melyek élére a király által kinevezett főispánokat ültettek. Az új alkotmány
ellen leginkább a horvátok lázadtak, területi autonómiát követelve maguknak, amihez az Osztrák-Magyar Monarchiában hozzászoktak már. A nemzetiségi feszültségnek következtében a 20-as évek második felére a parlament működése
megbénult. Ezen a király úgy próbált úrrá lenni, hogy betiltotta a pártokat és királyi egyeduralmat vezetett be. Az ellentéteket a mindent átfogó jugoszláv nacionalizmussal
akarta orvosolni: a körzeteket megszüntette és kilenc bánságot hozott létre a helyükre; az állam hivatalos neve innentől
lett Jugoszlávia. A diktatúra néhány év alatt ugyan enyhült,
a horvátok törekvései azonban már ennél is komolyabbak
lettek, teljes elszakadásra törekedtek. 1934-ben meggyilkoltatták a királyt, békülésre innentől kezdve nem volt remény
a két nemzet közt.
A szlovének helyzete egész másképp alakult. Összességében elégedettek voltak helyzetükkel, bár a túlzott centralizációt ők is elutasították. Belgrádtól azonban mindazt megkapták, amit Bécs egykor megtagadott, anyanyelvi iskolahálózatot, egyetemet és a saját területükön a szabad nyelvhasználatot. Az itt élő makedónokban is élt az önállóságra való
törekvés. Őket a szerb vezetés egyáltalán nem vette figyelembe, így szervezeteik számos esetben hadiállapothoz hasonló helyzetet teremtettek, egy részük autonóm Macedóniát szeretett volna, másik részük pedig Bulgáriához csatlakozott volna.
A vajdasági magyarok helyzete is súlyosan diszkriminatív volt mind gazdasági, politikai és kulturális téren. Egyik
jellemző módszer volt az anyanyelvi oktatás első négy osztályra való korlátozása Az elnyomó diszkrimináció következtében a háború előtti 645 iskolából 1934-ben már csak
132 működött. A kisajátított magyar birtokokra szerb telepeseket hoztak.
Ennél is szomorúbb helyzete volt a koszovói albánoknak, akiknek teljes iskolahálózatát felszámolták és az egységes albán tömböket mesterséges betelepítéssel lazították.
Ezért az albánok körében ugyanolyan súlyos gerillaharcok
folytak a szerb vezetés ellen, mint a makedónokéban.
Románia és Lengyelország problémái hasonlóak voltak.
Akkora számú nemzeti kisebbséget kaptak határaikon belülre, ami egyáltalán nem volt indokolt és erre ahelyett, hogy
a partnerség különböző formáival válaszoltak volna, erőteljes homogenizációs törekvéssel válaszoltak. Például, a lengyel vezetés a német telepesek földjeit egy az egyben elvette
és minden erővel kivándorlásra ösztönözte őket. Másik nagy
ellenfelük a területükön élő ukránok voltak. A keleti részekre ezrével érkeztek lengyel hivatalnokok és nyíltan a
lengyel nemzetbe való beolvasztásukra törekedtek, 2891 iskolából 1938-ra 360 maradt. Százakra rúgott a lerombolt
vagy bezárt ortodox és görög-katolikus templomok száma.
Ennek hatására az ukránok egy része legális ellenállásba
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kezdett; egy csoport terrorizmussal válaszolt, a konfliktusnak többszáz civil áldozata lett, falvak égtek porig.
A beloruszok helyzete ugyanilyen volt, iskoláikat, ortodox templomaikat, újságszerkesztőségeit bezárták, mesterséges betelepítésnek voltak kitéve.
Románia célja ugyanez volt, az egységes Román Királyság kialakítása. Az általuk kijelölt új megyék a legritkább
esetben fedték a régi közigazgatási területeket, élükre Bukarestből küldött vezetőket állítottak. A legnagyobb és leginkább ellenálló kisebbség a magyar volt, amely az összlakosság 8-9 százalékát tette ki, Erdélyben azonban számuk felülmúlta a 25 százalékot is. Egyik napról a másikra váltak „másodrendű állampolgárrá”, pedig jogi, politikai és kulturális
színvonaluk magasan fejlett volt, és az egykori többségi
nemzet egy olyan államszervezetben találta magát, ahol a
bizánci-ortodox hagyományokon nevelkedett, a dákó-román
elmélet jegyében minden más nemzetet betolakodónak tartó
nép igazgatott. Súlyos diszkrimináció vette kezdetét, mely
botrányos választási csalások, igazságtalan földreform és
egyéb ellehetetlenítő módszerekben mutatkozott meg.
A Besszarábiában és Bukovinában élő orosz kisebbség
ellenérzése ugyanilyen mértékű volt a román vezetéssel
szemben, bár fejlettségük elmaradt a magyarokétól. Tartományaikat egyszerűen kifosztották, melyre parasztfelkelésekkel válaszoltak, ám ugyanolyan megtorlásban lett részük,
mint a fent említett ukrán és belorusz parasztoknak. A déldobrudzsai bolgárok nyilvánították ki leginkább nemtetszésüket, számos terrorcselekményt hajtottak végre az országban, melyre kíméletlen románosítás volt a válasz. 600 iskolájából 596-ot bezártak, földjeiket kisajátították. A háromnegyed milliónyi német nemzetiség volt Románia egyetlen
„csendesebb” kisebbsége. Többségüket az erdélyi szászok,
kisebb részét a bánsági svábok alkották, de éltek még Bukovinában és Besszarábiában is. Lojalitásukért cserébe zavartalanul élhettek, nagyobb számú területeken önigazgatással
is rendelkezhettek.
A balti államok nemzeti elitjei a partnerség különböző
formáival kívánták országaik belső összetartását erősíteni.
Az észt vezetés a területén élő 12 százaléknyi orosz és minden egyéb kisebbségnek kezdetektől biztosította az anyanyelvi oktatás lehetőségét. Volt, ahol önálló önkormányzattal is rendelkezhettek. Egy 1925-ben meghozott törvény értelmében kulturális önigazgatást élveztek, önkormányzataik
hatásköre kihatott az iskolákra, minden egyéb kulturális intézményre és jogot adott nekik saját adó beszedésére, illetékességi körükbe tartozóan önálló döntést hozhattak. Ez a
rendszer teljes mértékben működőképesnek bizonyult.
A lett kormány ugyanabba abba irányba fordult, mint az
észt, legnagyobb nemzetiségei a németek, a lengyelek, zsidók, oroszok és fehéroroszok voltak. Ezzel szemben a litvánok a lengyel-román modellt követték, ugyanakkor legnagyobb kisebbségüket, a németeket nemzetközileg elfogadott
területi különállás védte, a másodikat, a zsidóságot egyházi
intézményeik védték meg valamelyest.
Bulgáriában, Albániában, Görögországban és Magyarországon éltek ugyan nemzetiségek, de korántsem akkora
számban, mint az eddig felsorolt országokban, így nem is
okoztak különösebb problémát működésükben. Magyaror-

Illusztáció – korabeli karikatúrák: Wilson elnök a buborékot fúj, a tányéron az idealizmus, a buborékban pedig a
Népszövetség felirat látható; Wilson és a békegalamb, a vastag faágon a Népszövetség felirat olvasható; a kép alján
lévő felirat: A levágott bárány, a sebesült katona zubbonyán pedig a békekonferencia szó olvasható
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szág legnagyobb nemzetisége a németség volt, akik a környező országokban élő németekhez hasonlóan itt is a többségi társadalomba való integrálódás jellemzett. A városi polgárság már teljesen beolvadt, a vidéki németség őrzött valamit még nyelvi különállásukból.
A többségi nemzetek homogenizációs törekvései miatt a
30-as évek végéig mintegy ötszáz panasz érkezett a Népszövetséghez tizennyolc nemzetiség ügyében. Ezek túlnyomó
része a szervezet Kisebbségi Bizottságának szintjén elintéződött. A Szövetség kisebbségvédelmi mechanizmusa a 30as évek közepéig működött, a rendszert Németország kilépése és az államok kötelezettségeinek nyílt tagadása teljesen
felbomlasztották. Ennek irányítói a versailles-i rend két
nagy vesztese voltak, Németország és a Szovjetunió, valamint a győztesnek számító, de elégedetlen Olaszország.
A háborút lezáróan létrehozott vagy újraformált új államalakulatoktól Nyugat-Európa stratégiai szempontból azt
várta, hogy a német terjeszkedésnek, a bolsevizmusnak és a
nyugati irányú orosz terjedésnek gátat szabjon. Ehhez, az átrendeződést követően, a térség államainak regionális együttműködésére lett volna szükség. A szövetségesek elképzeléseiből semmi nem valósult meg, melynek alapvető oka voltak a nemzetiségi ellentétek. Az egyetlen tartósnak mondható regionális együttműködés a Csehszlovákia, Románia és
Jugoszlávia által létrehozott Kisantant szövetség, melynek
célja Bulgária és Magyarország sarokba szorítása volt. Ebben a nemzetközi helyzetben győzött Németországban a
nemzetiszocializmus és lett kancellár Adolf Hitler 1933-
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ban, aki Németország európai hegemóniáját tűzte ki célul.
Ennek egyik eszköze volt a térség nemzetiségei elégedetlenségének fokozása. Nem tudhatjuk, hogyha a térség államai
a nemzetiségi kérdést korrektül kezelik, a hitleri politika
meddig jut el, úgy gondolom, talán elkerülhető lett volna.
Idén van az első világháború befejeződésének száz éves
évfordulója, így az év folyamán számos módon megemlékezünk erről az eseményről. Június 4-e pedig a nemzeti összetartozás napja, ami számomra igen kedves, bár még fiatal
ünnep, mégis milyen jó érzés, hogy van egy nap, ami igazán
az összefogásról, megbékélésről, a kultúránk ápolásáról, az
előretekintésről szól. Múltunk, történelmünk megismerése
azért is nagyon fontos, hogy tanuljunk elődeink akár pozitív,
akár negatív példájából, hogy a mi jelenünk tökéletesedjen.
Hiszen jól látható a fentiekből, ha a kisebbségvédelmi alapelvek, egymás bölcs tisztelete igazán érvényesültek volna,
talán jó eséllyel nem robban ki a második világháború sem.
Az pedig, hogy a térségben mai napig vannak kisebb-nagyobb konfliktusok, sokszor tapintható a feszültség egy-egy
nemzet között, annak is a következménye, hogy ezeket az
évszázados traumákat igen nehéz feldolgoznunk.
Az egyetlen gyógyír a békességre, a másokhoz való teljes odafordulás, a másik megismerése, elfogadása, a megbocsátás és a másikkal való tiszteletteljes bánásmód, ami természetesen csak partnerségi alapokon működhet közöttünk.
Ezek mind a kereszténységünk alapértékei, nem is kellene
ez olyan nehezen betartható dolognak tűnjön. Nem is az, ha
szívünk legmélyére hallgatunk.
Ráthi Marianna

Sarlós Boldogasszony imája
Magasztalja lelkünk az Urat!
Boldog, aki hozzá hű marad!
Aki Őt szolgálja igazán,
Bízva csügghet szebb hazán!
Jámborok, hű társak, térdre mind!
Magasztaljuk Istent szív szerint!
S áldjuk és szeressük Máriát
Minden nemzetségen át!
Ha égő szívünkben seb sajog,
Mária csöppent rá balzsamot;
Rózsa lesz utunkon mind a rög,
Ha Ő értünk könyörög!
Mária meghallgat s bátorít,
Ha csapás kétségbe tántorít;
Közbenjár Istennél kegyesen, –
S aratásunk bő leszen!
Ha kedves szívünknek Mária,
Lehajol mihozzánk szent Fia:
Rengeteg mélyében nyújt kezet
S célt jelölve kivezet.

Az ecsegi Mindenszentek templom mellékoltárának festménye.
Roland atyától kaptuk a képet, melyet szülőfalujában készített.

Örvendjünk az Úrban szüntelen,
És az elvetett mag megterem!
Mária erénye lesz velünk –
S megárnyékoz Istenünk!
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„A cél változatlan. Akár merre visz az út, a cél mindig ugyanaz. Jézus nevében és Jézusért útra kelni.
Imádkozni hazánkért, a budapesti emberekért, a békéért. A zarándoklat közelebb visz Istenhez.
Az Ő kegyelme megérinti az embert és új emberré alakít. A Szűzanya is velünk lesz,
mert Ő a mi legfőbb pártfogónk, segít imádkozni, segít küzdeni és nem hagy elveszni.”
Ezzel a bevezetővel hirdették meg 2018. május 26-ra a tizenkettedik Élő Rózsafüzér Zarándoklatot. Én magam harmadik alkalommal vettem részt a gyalogos zarándoklaton,
és szeretném megosztani élményeimet a tisztelt Olvasóval.
Nem titkolt reményem, hogy a következő évben egyre többen vállalkozunk majd erre az egész napos imádságos kirándulásra, kelünk útra Jézus nevében és Jézusért – ahogy a
bevezetőben is elhangzott.
Mi is ez az Élő Rózsafüzér Zarándoklat? Öt különböző
helyszínről egy időben indulva, kilenc szakaszban „öleljük
körbe” a fővárost, imádkozva-énekelve megyünk végig a
kijelölt szakaszokon és az esti hálaadó szentmisét szintén
egy időben öt helyszínen végezzük.
Két zarándoktársammal a 6. szakaszt választottuk, amely
a Soroksári Nagyboldogasszony főplébániatemplomtól indult reggel fél nyolc órakor. A kb. negyven fős csoport
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zászlóval, kitűzőkkel, hangosítóval ellátva, a kézhez kapott,
erre az alkalomra összeállított ima- és énekfüzettel egyháziés népéneket énekelve indult neki a 16 km-es útnak. Megható és nehezen leírható az az érzés, mely áthatja a lelkünket, amikor imádkozva-énekelve áthaladunk a hétköznapi
városi forgatagon.
Szakaszonként az imaláncnak felajánlott szándéka is volt,
a mi szakaszunk imaszándéka: AZ ÉLET TISZTELETE.
Természetesen e mellett saját felajánlásainkat, szándékainkat is odavittük Jézus és a Szűzanya elé!
A Molnár-szigetről komppal mentünk át Csepelre, ahol
első megállóhelyünk a királyerdei Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve templom volt. A komptól a templomig kertvárosi utcákon haladtunk, közben a szentolvasót imádkoztuk és a tizedek között népéneket énekeltünk.
Első pihenőhelyünkön nagyon kedves fogadtatásban volt
részünk, de szomorú eseményt közölt velünk
Czypó György képviselőtestületi elnök, ugyanis
2017. november 15-én elhunyt Ullrich Ágoston
címzetes esperes atya, királyerdei plébános, aki a
korábbi években mindig nagy szeretettel várta a
zarándokcsoportot.
Az Atya lelki üdvéért imádkoztunk, majd a
májusi litánia elimádkozásával és énekkel adtunk
hálát a megérkezésért, további utunkért és vendéglátóinkért. A pirospaprikával megszórt zsíros
kenyér és finom tea mellett a plébánia kertben
erőt gyűjthettünk utunk további kilométereihez.
Következő megállóhelyünk a Tamariska-domb
fenyves parkerdeje volt, de sajnálatos módon a
bekerített park le volt zárva, miután néhány nappal ezelőtt megrongálták a dombon lévő kálváriát. Ezért a bejárat előtt Fehérvári Lajos soroksári
plébános atya vezetésével elimádkoztuk a ke-
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resztutat, imádkoztunk fővárosunkért és végül Lajos atya
megáldotta a várost. (Lajos atya és néhány társa kerékpárral
tette meg a zarándokutat, a Tamariska dombnál találkozott
a két csapat és így imádkoztunk együtt.)

Tovább folytatva utunkat a város utcáin önként jelentkezők előimádkozásával végeztük a rózsafüzért, a tizedek
után egy-egy kapcsolódó ének eléneklésével.
Következő pihenőhelyünk a görög katolikus templom
volt, ahol szintén nagy szeretettel várták a zarándokcsoportot, imával, énekkel adtunk hálát a templom hűs falai között
a megérkezésért, az itt élőkért és a zarándoklat céljáért.
Nagyon finom pogácsával és hűsítő vízzel frissíthettük fel
magunkat a vendéglátók jóvoltából, és nem sokkal a déli
harangszó után továbbindultunk.
A legközelebbi állomás a csepeli Jézus Szíve plébániatemplom volt, ahol egy rózsafüzér tized elimádkozása és az
elmaradhatatlan frissítők magunkhoz vétele – melyet a
kedves vendéglátók készítettek –, valamint rövid
pihenő után folytattuk zarándok utunkat, hiszen
még előttünk állt az út nehezebbik része.
A lakótelepen keresztül délnyugat felé haladtunk tovább, majd a Duna főágával párhuzamosan, kellemes földúton mentünk a Duna-parton
egészen az M0-ás hídig. Ezen a szakaszon volt
„kötelező beszélgetős szakasz”, volt „csendszakasz” és természetesen a szentolvasó tizedeinek
imádságai és énekei sem maradtak el.
A Duna partján egy kellemes zöld területen
hosszabb pihenőt tartottunk, ahol mindenki elfogyasztotta otthonról magával hozott kis elemózsiáját, megpihentettük kissé elfáradt testrészeinket és folytattuk utunkat a cél felé.
Az M0-ás hídhoz elérve annak kerékpárútján
haladtunk át. A hídról nagyon szép kilátás nyílik
a város felé és a Háros-szigetre. További utunk a Dunával
párhuzamosan a budai, nagytétényi oldalon a Duna-telep
házai mellett, balról pedig a Kis-Háros-sziget ártéri erdejével nyílt területen, földúton vezetett. A nagytétényi kastélyhoz és annak csodás parkjához érve ismét rövid pihenőt tartottunk. Innen a Győzelemről énekelve… népének éneklésével vonultunk a Szent Flórián térre, ahol találkoztunk az
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5. szakasz Farkasrétről indult zarándokcsoporttal, és fogadott bennünket Fülöp Ákos plébános atya. Együtt énekelve
mentünk utunk végcélja, a nagytétényi Nagyboldogasszony
plébániatemplomig.
Az esti hálaadó, záró gitáros szentmisét Fülöp
Ákos esperes, plébános atya celebrálta.
Akik részt vettünk ezen az Élő Rózsafüzér Zarándoklaton, életre szóló élményeket vihettünk
haza a lelkünkben, amikor közösen imádkoztunk
hazánkért, Budapestért, az itt élőkért, miközben
lábat próbáló kilométereket gyalogoltunk a főváros körül. Százak és százak teszik ezt minden évben egy időben, ugyanazon a napon.
Miután a zarándoklat „nyitott”, vagyis bárhol,
bármikor lehet csatlakozni az adott menethez és
bármikor ki is lehet állni abból, ezért biztosan
voltak órák, amikor többen voltunk és volt olyan
is, amikor kevesebben. A lényeg az, hogy mindig
legyünk, és meg tudjuk fogni egymás kezét.
Számomra különös lelki élményt jelentett, hogy
részese voltam ennek az imádságos zarándoklatnak, mely ismeretlenül is közelebb vitt bennünket
egymáshoz, és érezhetően a másik iránti tisztelet és szeretet
jegyében zajlott. Nagyon figyeltünk egymásra, ha bármilyen segítségre szorult a társunk, pl. az útviszonyok miatt,
azonnal kezünket nyújtottuk egymásnak, vagy ha a csoport
egy része kisebb tempóval tudott csak haladni egy-egy szakaszon, valamennyien ahhoz a sebességhez igazodtunk.
Szavakban nehezen kifejezhető érzés volt az út során találkozni velünk együtt érző és egymást megértő emberekkel, ugyanakkor természetesen voltak, akik megmosolyogtak bennünket. Utunkon a kapukban állók részére kézbe adtuk, sok helyütt a postaládákba helyeztük el a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszusért elmondható imát tartalmazó
lapot.

Ez a zarándoklat valóban Jézus nevében és Jézusért kelt
útra, közelebb vitt Istenhez és embertársainkhoz. A Szentolvasót imádkozva velünk volt a Szűzanya, legfőbb pártfogónk, aki mindig segít imádkozni, küzdeni és soha nem
hagy elveszni.
Én jövőre is ott leszek ezen a zarándoklaton!
Ullmann Anna
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A TEREMTŐ ISTEN MUNKATÁRSÁVÁ VÁLNI
Régi vágyam, hogy olyan embereket szólíthassak meg, hozzak közel, akiket Isten valamilyen céllal – mások szolgálatára –
az Ő munkatársául hívott el a misszió, a diakónia területére, biztatásul azoknak, akik a hivatásukat Isten vezetésére vágyva
keresik. A Bárka közösség alapításakor megtapasztaltam, hogy Isten a teljes odaszánásunkat kéri, s Ő – bevonva bennünket – a semmiből teremt! Ezt éltük át gyülekezetként együtt is a templomunk építésekor! Szeretném, ha a következő élettörténet bátorítás lehetne, hogy a Teremtő Isten karjává, mosolyává,
munkatársává válni lehetséges ma is!
Kontha Benőné Piroska diakonissza, a Majosházi Hospice Ház
igazgatója, gyülekezetünkben sokak számára nem ismeretlen, hiszen az idén tavasszal többen is
részt vettek a Majosházi Hospice
Ház felszentelési ünnepségén. Sok
mélységen, szenvedésen kellett átmennie – átélve saját testén is a súlyos betegséget –, míg Isten megerősítette, és
meghívta Magyarország második hospice házának alapítására. Mi is a hospice? 1991-ben indult el hazánkban azzal a
gondolattal, hogy a halál az élet természetes része. A cél:
segíteni a beteget – és a családot – szerettei körében méltósággal meghalni, teljessé tenni az élet zárószakaszát.
Majosházára érkezve elém tárult a gyönyörű, hófehér épület, homlokzatán a felirat: „Az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk” (Róm 15,1). Piri lelkesen végigvezetett az épületen, a gondosan kialakított szobákon. Mindent megmutatott,
a tárgyakat „végigsimogatta” a tekintetével, s jelezte, hogy
mindennek története van! Elmesélte, honnan és mikor érkeztek ajándékként váratlanul, de a legjobb pillanatban! A
félkör alakú nővérpultot külön kiemelte: „Ezt a Dunaharaszti Református Gyülekezet tette hozzá a ház megvalósulásához!” Leültünk a világos, virágokkal teli aulában, s látom, amint Piroska egész lénye már a jövő feladataival, kihívásaival van tele, mégis engedi, hogy visszatekintsünk.
– Kérlek, mesélj az életutadról, az egyéni indíttatásról, az
előzményekről, ami a Hospice Ház alapításához vezetett!
– Születésemkor csalódást okoztam a családnak, mert második gyerekként lánynak születtem. De úgy alakult, hogy
idős nagyszüleimet már gyerekként ápolnom kellett. Anyai
nagyanyám Istenbe vetett hite hatott rám nagyon erősen.
Sokat imádkozott értem, s éreztem, imáit Isten meghallgatta.
1995-ben a majosházi református gyülekezetből tizennégyen megalakítottuk a Diakóniai Bizottságot,
a lelkészünk aktív támogatásával. A következő évben a Kármel segélyszervezet kórházi ápolási segédeszközöket ajánlott fel, immár az egyesületünk javára. Majosházán
mindig sok idős ember élt. Diakónusaink
kettesével látogatták a gyülekezet rászoruló
tagjait, valamint a falu lakosságát, felmérve
a szükségeiket. 1998-ban megkezdtük a házi
segítségnyújtás és a szakápolás szolgálatát.
Eljött az idő, amikor az én családomban lett
rám a legnagyobb szükség. Férjemet és
nagynénémet ápoltam, közben én is rákos
beteg lettem. Pontosan a feladat húzott ki
ebből a súlyos betegségből. Nem hagyhattam
el magam, szükség volt rám! Ők elmentek,
én még kaptam időt, földi létet. Meggyógyultam. Isten megtanított arra, hogy ne a
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veszteségre összpontosítsak, hanem arra, amim maradt. Dicsőíteni tudtam Istent a fájdalmak, a nagy nyomás közepette. Ez valami egészen különleges volt. Mindezt megélve
válhattam hiteles segítővé, napi teendőimben szolgálattevővé. Istentől ígéretet kaptam, hogy vezet. „Bölccsé teszlek
és megtanítalak, melyik úton kell járnod…” (Zsolt 32,8) A
körülöttem élő családok szükségeit látva 2005-2006-ban
indítottuk el az otthoni hospice szolgálatot. A betegeket saját otthonukban ápoltuk. A hospice egy személyválogatás
nélküli szolgáltatás, nyilván az ateista és a gyakorló keresztény, mindenki beletartozik az ellátási körünkbe. Tudni
kell, hogy ezen emberek nagy része nihilben él, nincsenek
megkeresztelve, és sok helyre a háziorvos sem megy már
ki. Na, akkor tudjuk, hogy ott van leginkább a helyünk!
Sok esetben az otthoni betegápolásból is tovább kell lépni.
Egyre nagyobb igény és szükség mutatkozott egy fekvőbeteg-ellátást biztosító hospice házra is. A diakónusképzőben
tanított Majoros Katalin, egy idős diakonissza; évente többször összegyűltünk nála. Minden találkozáskor azt tudtam
csak mondani, hogy „kellene egy hospice ház, de…”. Egy
alkalommal a kezembe nyomott egy könyvet, amely az ötvenes években lehetetlen körülmények között felépülő diakonissza-házról szólt, és a következőket mondta: Nincs de!
Ne törődj a körülményekkel! Ha ez az Isten terve, meg fog
adni minden szükséges hozzávalót. Ha Isten hívását érzed,
kezdd el!
Innen indult a Hospice Ház alapítása. Isten Igéje bátorított:
„Mert én veled vagyok, megőrizlek téged…” (1Móz 28,15)
„Ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat,
akkor felragyog a sötétben világosságod…” (Iz 58,10-11)
– Mi bátorított még az emberileg lehetetlennek tűnő vállalkozásban?
– Sokan nem hittek a megvalósulásban, nem hitték, hogy
fel tudunk építeni egy százmilliós otthont. Szívósságot és
találékonyságot kaptam Isten ígérete mellé. Évekig szólít-
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gattuk a környezetünket, bízva abban, hogy találunk nyitott
szíveket. Évekig gyűjtöttünk az ezerforintos téglajegyekből,
az iskolákban szétosztott szórólapokból, az iskolai hospice
virágágyásokból, a biciklis zarándoklatokból egy-egy gyülekezet meghívására. Mára többnyire a sok-sok ember szeretetteli adományából felépült a ház, sokak keze munkája
által rendeződik a külső és belső környezet.
– Miben lesz egyedi ez a hospice ház, milyennek álmodtad?
– Kórháztól független, családias, otthonos környezetben,
barátságos szobákban tudjuk elhelyezni a rászorulókat. Az
itt élő rákos betegek életminőségén igyekszünk javítani,
megtenni mindent a fájdalom csökkentése érdekében, hogy
legyen erejük elrendezni a dolgaikat, rendbe tenni a kapcsolataikat, együtt lenni a szeretteikkel, időt szánni a búcsúra.
Legyen módjuk ebben a házban Isten szeretetével találkozni részben általunk, részben a naponta hangzó Ige által.
Szeretném, ha rendszeresen lenne lehetőség a református
lelkész, a katolikus pap jelenlétére, hogy a beszélgetni,
imádkozni vágyók segítséget kaphassanak.
– Hol tart ma a hospice ház beindítása, mire van ma szükség?
– Ketten vagyunk a sok adminisztrációra. Várjuk a használatbavételi engedélyt. Szeptemberben kellene elindulni,
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szorít az idő. Az induláshoz kéthavi működési költségre
van szükség, mert az állam utólag finanszíroz. Ezért szerveztem pl. a két pünkösdi jótékonysági koncertet, amerikai
keresztény fiatalok előadásával Szigetszentmiklóson és
Dunavarsányban is. Igyekszem megragadni minden alkalmat, hogy támogatókra, segítségre találjunk! Jó lenne, ha
sokak szívügyévé válna e ház ügye, hiszen reményeink szerint, a környéken nagy szolgálatot tesz majd.
Szükség lenne hospice ápolókra, nővérekre. Az önkéntesek
felajánlása mindig sokat jelent: osztályokat, ifiket, szakembereket, érdeklődőket mindig szívesen látunk. Sokan imádkoznak értünk, mégis szükség lenne, egy megtartó, imádkozó állandó háttér-közösségre.
Nem tudom, milyen hosszú az én időm. Meg kell tennem
mindent ahhoz, hogy a szolgálat elindulhasson. Néha elfáradok útközben, de akkor megkapom a biztatást: „Ne aggódj, veled vagyok!” Ez tényleg Isten csodája! Rajtam keresztül mutatja meg, hogy egy gyenge, 68 éves asszony is
lehet eszköz az Ő kezében.
– Kedves Piri, nagyon köszönöm az őszinte szavakat, Isten
legyen Veled!
Draskóczy Ildikó

T
A
V
A
S
Z
I

K
O
N
C
E
R
T

2018. április 22. délutánjára meghívást kaptunk református testvéreinktől, hogy a felekezet énekkarával közösen
énekeljünk. A Szent Cecília kórus örömmel tett eleget Sőtér Katalin, a református vegyeskar vezetője felkérésének,
és egy nagyon szép, élményekben dús egyházzenei eseménynek lehettünk részesei és hallgatói. Reméljük, lesz folytatása a kezdeményezésnek, és más alkalommal is találkozunk, hogy együtt dicsőítsük az Istent. Az eseményt felvette a
KisDuna televízió, így városunk lakói is élvezhették az örömteli muzsikát. A Szent Cecília kórus Young Alleluja,
Strandsjö Harmatos hajnalon, Varga Tubam cum citaris, Leavitt Missa Festiva Kyrie és Sanctus tételek, Liszt A fényes Isten-arcot, Pitoni Cantate Domino, Viadana Vinea mea és Händel Messiás oratóriumának Halleluja tételével
készült, Nagy István karnagy vezetésével. Zongorán kísért bennünket Fonyódi Tivadar. Köszönjük a lehetőséget, az
együtt töltött örömteli és lélekemelő délutánt.
Koczka Tamásné
a Szent Cecília kórus tagja
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Jó esetben négy évenként ismétlődő eseményen vagyunk túl. 2018. április 8-án
országgyűlési képviselőválasztás volt Magyarországon. Már a kampányidőszakban megfogalmazódott bennem ez a kis írás. Amikor azt hallottam politikusoktól,
és a velük gondolkodás nélkül, akár gondolatban és írásban egyetértőktől, hogy
miért szavazhatnak a románok és a többi nem Magyarországra adózók, attól kirázott a hideg. Miért van az, hogy a Nemzeti Összetartozás ünnepnapján együtt emlékezők közül is néhányan így gondolják? Ma sem értem.
Az Országgyűlés június 4-ét, az 1920 évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és
12 tartózkodó szavazat mellett. A törvény 2010. június 4-én lépett hatályba.
Június 4-én, ezen az egy napon országszerte megemlékezések vannak a szörnyű
tragédiáról. Taksonyban is méltó emlékhelyet állított a református gyülekezet. Miért csak azon az egy napon, június 4-én tudjuk, mit jelent az a szó: Anyaország.
Miért csak akkor nézünk a térképre, hogy mit tettek a nagyhatalmak velünk, velük?
Hogy miért van szükség az aradi vértanúk, a kommunista diktatúra áldozatai, a
holokauszt áldozatai emléknapja mellett a trianoni diktátum megkötésének évfordulóján emléknapot tartani?
Miért nevezzük Trianont a XX. századi magyar történelem legnagyobb tragédiájának? Csupa kérdés, és a kérdések nem maradhatnak válasz nélkül. Csak nagyon tömören dióhéjban: Mert Magyarország 282 000 km2 területe (Horvátország
nélkül) 93 000 km2-re csökkent, lakosságának létszáma pedig 18,2 millióról 7,9
millióra. Több mint 3 millió magyar került idegen országba, teljesen kiszolgáltatottan. Így egyetlen vesztes országgal sem „bántak el” az első világháborút lezáró
békeszerződésben. Amikor emlékezünk, akkor emlékeztetünk is.
A békeszerződés aláírásáról, mint nemzeti gyásznapról, református missziós közösséggel együtt szervezzük. Ünnepígy írt a korabeli tudósító: „A budapesti templomokban meg- lés és megemlékezés egy szörnyű tragédiáról. Ellentmondáskondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták sziré- nak tűnik, de a nap végére már mindenkiben tisztázódik ez a
náikat, és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szo- kifejezés. Emlékezni, emlékeztetni kötelességünk. Ünnemorú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát pelni az összetartozást egy lehetőség az életünkben. Takjelentették. Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar sonyban már hagyomány, hogy a testvértelepülések delegávárosokat: a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak Kassáját, a ko- cióját minden évben meghívjuk egy közösen eltöltendő szép
ronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát, napra. Ebben azt évben sem történt másképp. Taksonyfalva
Aradot és a többit mind, felnevelt, kedves gyermekeinket, a szlovák nevén Matuskovó (pozsonyi Taksony, mi vagyunk a
drága, szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tették vére- pesti Taksony) és Vízkelet, szlovákul Čierny Brod delegáciink közül sok millió hű és becsületes embert. A város és az ója is elfogadta meghívásunkat. Az idén gyermekekkel és az
ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett őket kísérő pedagógusokkal és szülőkkel együtt érkeztek.
az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyásznap hatása Délelőtt Országház-látogatás, majd gellért-hegyi és margitalatt állott.” Méltóságteljesen tüntetni. Akkor, amikor nyil- szigeti kirándulás volt a meglepetésünk. Taksonyban közös
vánvaló volt, hogy miért, kikért a gyász, miért a tüntetés.
ebéd, délután pedig a taksonyi Dalos Bogarak lelkes csapata
Amikor a Nemzetgyűlésnek 1920. november 13-án tör- (Áchel Nikolett és Höchszt Erika vezetésével) hívta vidám
vények közé kellett iktatnia a trianoni döntést, a külső kény- játékra a vendég diákokat.
szer és belső meggyőződés ellentétét jól
A felnőttek kérésére büszkén
dokumentálja gróf Teleki Pál beszédének
mutattam
meg a Szent Anna
Tisztelettel ajánlom
egy mondata: ez a „szerződés – az őszintetemplomot,
és meséltem el római
Bodula Ida szép versét:
ségnek és az igazságnak a megcsúfolása”
katolikus templomaink és a kertA mi határunk
beszéde végén a kupolaterem felől a Himben megépített emlékhelyek törMidőn az Úr ez országot teremté,
nusz hangjai hallatszottak. A Nemzetgyűténetét. Ünnepségünkre délután
Gránit-hegyekből vont köré határt.
lés tagjai felálltak és együtt énekelték a bemegérkezett Pánczél Károly orHatárt, amit el nem mozdíthat senki,
fejező részét nemzeti imánknak.
szággyűlési képviselőnk is. A háFalat, minek az emberkéz nem árt.
Természetesen nem arra gondolok,
zigazda, nagytiszteletű Stefán
Így ezredévig éltünk itt e földön,
hogy az év minden napján ezen rágódjunk.
Attila lelkész mellett Fekete RoAz istenkéztől vont határ alatt,
De sorsdöntő pillanatokban, amikor nem
land atya, a római katolikus egyMíg jött a béke és azok, kik győztek,
csak országunk, hanem nemzetünk egyházközség képviseletében is jeNagybölcsen új határt alkottanak.
ségben tartása a tét, akkor jusson
len volt. A taksonyi profi tánceszünkbe. Június 4-én Taksonyban a Macsoport és a vendégek tánca,
Piros irónnal húzták Trianonban.
restli tó partján kopjafánál idén is emlékezverse és a dalok emelték a délAz Isten nézi, mosolyog és vár tünk. Taksony Nagyközség Önkormányután méltóságát.
Előbb-utóbb majd megmutatja nékik: zata az összetartozás napját a községi ünHogy az Övé az igazi határ.
Györke Erzsébet, KÉSZ tag
nepek közé iktatta. A megemlékezést a
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A hagyományokat folytatva az idei esztendőben is a Szent Anna templom szolgált a taksonyi pünkösdi koncert
helyszínéül 2018. május 21-én, melynek keretében egy korabeli hangszert – a lantot ismerhettük meg közelebbről. Az
instrumentumhoz szorosan kötődik az énekhang, így ezen a délutánon is két művész állt előttünk: Bognár Szilvia, énekes
és Kónya István, aki reneszánsz lanton játszott. Válogatásukban szerepelt gregorián dallam, egyházi népének, zsoltárének,
históriás és történeti ének, énekelt vers és több Pünkösdhöz kötődő népdal is, továbbá Tinódi Lantos Sebestyén, Wathay
Ferenc, Balassi Bálint költeményei korabeli lantdarabokkal. A stációképek helyén négy héten keresztül, „Lélekkel átszőtt” címmel, Láng-Miticzky Katalin textilművész munkái voltak láthatók.
Ruff Béla
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HÓFEHÉR VIRÁGPOMPÁBAN A JUKKÁK
a Kápolna-dom bon

A

Kálvária-kápolna és az a domb, ahol áll, mindig szép volt. A tiszta, homoki gyepből ittott egy-egy ezüstös levelű, szárazságtűrő, virágzáskor finom illatot adó olajfűz vagy,
ahogy a gyerekek nevezik, édeskés lisztbogyót termő, az igazi olajfára hasonlító fa díszítette
és tette változatossá a Kálvária-dombot. Ezeket sajnos kivágták és így a domb kopár maradt.

A kápolna 250 éves évfordulójára eredeti szépségében megújult, és hogy a környezete és a hozzá
vezető feljáró szép legyen, Heil Pistával jukkákat, magyar néven pálmaliliomokat ültettünk, amelyek
az én kertemből származtak. Szerencsére mind a nyolcvan megeredt és az elmúlt öt évben szépen felcseperedett. Két éve kezdtek virágozni és jelenleg minden bokron négy-hat magasra növő virágfüzér
van, most június közepén fő virágzásban. Hófehér, csésze alakú csüngő virágai ölelik körül a másfél
méter magas virágszárat. Ha lentről felnézünk a kápolnára, pompás látványt nyújtanak, kiemelve és
gazdagítva a kápolna homlokzatának harmonikus szépségét. Aki szereti a szépet, ilyenkor érdemes itt
megállni egy-két percre, élvezni ezt a természet nyújtotta szépséget, és elmondani egy fohászt, mert
mindez a Teremtő ajándéka és Őt dicséri.
Van még azonban két kis tervünk a
kápolna környékén. Az egyház tulajdonát
képező területet szeretnénk körbe határolni ide illő dísznövényekből álló bokorsorral. Egyben szeretnénk néhány olajfüzet is
elhelyezni, hogy a jeruzsálemi olajfák hegyét idéző korabeli hangulat visszatérjen.
Másik tervünkkel az ide látogatóknak
kívánunk kedvezni. A kápolna jobb oldalán szeretnénk elhelyezni két egyszerű
padot és asztalt, ahol megpihenni, esetleg
falatozni és a domb alatt elterülő szép panorámát élvezni lehet.
Kérjük ezért a Teremtő segítségét,
hogy mindnyájunk örömére mindez megvalósulhasson.
Dr. Sárospataki György
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