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2018. Karácsony – XIX. évf. 4. szám (73)
A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba
egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. (…) Abból tudjuk, hogy benne élünk, ő meg bennünk,
hogy a Lelkéből adott nekünk. Láttuk és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte
a Fiút a világ Üdvözítőjéül. (…) Megismertük és hittünk a szeretetben, amellyel Isten van irántunk.
Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is őbenne.
(1Jn 4,8-16)
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N A G Y S ZE N T L E Ó P Á PA – Vincenzo Gioacchino Pecci
egy Róma környéki nemesi családból származott. 1878-tól
1903-ig volt Péter utóda, XIII. Leó néven. Rerum novarum
kezdetű híres körlevelében fogalmazta meg a kereszténység
tanítását a szociális rendre, a munkára (munkásra és munkaadóra) vonatkozólag. Munkássága nagyon széleskörű volt:
rendek megreformálása, biblikus tudományok felkarolása,
vatikáni levéltárak megnyitása, de pápasága fordulópontot
jelentett az ökumenizmus terén is. Püspöki évei alatt írta
papnövendékeinek Az alázatosság gyakorlása című könyvét, amely világiak számára is nagyon ajánlott. (Advent
elején is erre az erényre figyelmeztet minket Szent Ferenc.)
Tudjuk, hogy Leó pápa nevéhez fűződik a Szent Mihály
Arkangyalhoz könyörgő ima. Ennek megfogalmazására a
késztetést egy misztikus látomása – az Egyház és a Világ
XX. és XXI. századi nagy megpróbáltatásai – adta. Nemde,
mi is tapasztalhatjuk a nehézségeket? Imádkozzuk gyakran
ezt az imát!
Czifra Lászlóné
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Mindenszentek ünnepe
Halottak napja
Évközi 31. vasárnap
Szent Imre
Nagy Szent Leó pápa
Évközi 32. vasárnap
Magyar szentek és boldogok
Évközi 33. vasárnap
Árpád-házi Szent Erzsébet
Szűz Mária bemutatása
Krisztus Király ünnepe
Szent András apostol
Advent 1. vasárnapja
Szent Miklós
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
Advent 2. vasárnapja
Advent 3. vasárnapja
Advent 4. vasárnapja
Szenteste
Karácsony, Jézus születésének ünnepe
Karácsony 2. napja
Aprószentek ünnepe
Vasárnap – Szent Család ünnepe
Újév, Szűz Mária, Isten Anyja
Vízkereszt
Urunk megkeresztelkedése
Árpád-házi Szent Margit
Évközi 2. vasárnap
Szent Pál fordulása
Évközi 3. vasárnap

Legalább húsz fok hideg van,
szelek és emberek énekelnek,
a lombok meghaltak, de született egy ember,
meleg magvető hitünkről
komolyan gondolkodnak a földek,
az uccák biztos szerelemmel
siető szíveket vezetnek,
csak a szomorú szeretet latolgatja,
hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,
fa nélkül is befűl az emberektől
de hová teszik majd a muskátlikat?
Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég
s az újszülött rügyező ágakkal
lángot rak a fázó homlokok mögé.
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Szentek krónikája
ALEXAND
ALEXANDRIAI SZENT KA
KATALIN
November 25.
atalin a középkor egyik legnépszerűbb női szentje,
a tizennégy segítő szent egyike. Eleink széles körben és bensőségesen tisztelték szüzességéért és
bölcsességért. Görög eredetű nevének jelentése tiszta.
Életét a VI-VII. században keletkezett Katalin-passióból, a
Jacobus de Voragine Legenda Aurea és a Conversio című
középkori latin forrásokból, az
Érsekújváry-kódexben fellelt, magyar nyelvű, 4074 sort számláló
verses legendájából, és az Érdy-,
valamint
Debreceni-kódexekből
ismerjük, mely utóbbiak a XVI.
század elején keletkezett magyar
nyelvű művek, az elsőt a karthauziaknak, a másodikat a ferenceseknek köszönhetjük.
Katalin a róla szóló írások szerint
Kr.u. 282 körül született Alexandriában, előkelő család sarjaként.
Műveltségével kitűnt kortársai közül. A XVI. századi magyar forrásokban olvasható legendák szerint
Katalin édesapja, a halála előtt lelkére kötötte leányának, hogy a kereszten függő ismeretlen Istent
mindig tisztelje, és csak hozzá
méltó bölcs, gazdag és szép ifjúhoz
menjen feleségül. Katalinnak e
végső kívánság értelmét a jövőben
kellett megtalálnia. Az ifjú leánynak ugyanis álmában megjelent nagy fényességben a Szűzanya, karján a kis Jézussal,
angyalokkal, szentekkel körülvéve, s Jézus jegyeséül vette
őt. Más források szerint tanulmányai során ismerte meg Jézus életét, és akkor tért át a keresztény hitre, amikor egy látomásban megjelent neki a Szűzanya, a Kisdeddel a karján.
Amikor a kor római uralkodója, Maxentius császár Alexandriába látogatott, mindenkinek megparancsolta, hogy
áldozzon a római isteneknek. Katalin a templomba sietett,
hogy a pogány áldozattól visszatartsa a keresztényeket. Elfogták őt, és a császár elé vitték. A bátor leány az uralkodó
előtt a kereszt jelét rajzolta magára, így jelezvén, hogy keresztény, és nem hajlandó résztvenni a pogány áldozatban.
Tanúságot tett arról, hogy Krisztust követi, mert a filozófusok és költők műveinek tanulmányozása során felismerte a
világ bölcsességének hiábavalóságát. A lány elmarasztalta

K

az uralkodót zsarnoksá gáért és kérte, hogy tudományos vitában védhesse meg hitét. A császárnak megtetszett a művelt, bátor és szépséges leány, így ötven pogány filozófust
rendelt Katalin meggyőzésére, akik azonban mind az ötvenen megtértek Katalin hatására. A császár az ötven filozófust tűzhalálra ítélte.
Maxentius ekkor felkínálta Katalinnak a császárnéi trónust, és azt az
ígéretet tette, hogy minden városban szobrot állíttat neki. Katalin
egyértelműen visszautasította a kísértést.
A császár ekkor erőszakhoz folyamodott. A leányt a bálványimádásra
kínzással próbálta rávenni. Letépette testéről ékes ruháját, és ólmos
korbáccsal megostoroztatta. Börtönbe vetette, de Katalin a börtönben töltött tizenkét napot is térítésre
használta fel, a Katalint a börtönben
meglátogató császárnét kísérő testőrtiszt és kétszáz katonája szintén
keresztény lett.
A feldühödött Maxentius Katalint
halállal kezdte fenyegetni. Készíttetett egy késekkel fölszerelt kerekekből álló szerkezetet, amely félelmetes hangot keltett. Katalin
azonban nem rémült meg. Amikor
szét akarták testét szaggatni, angyalok mentették meg, és a
széttört kerék darabjai sok katona halálát okozták. A látványtól megrémült sokaság tiszteletet adott a keresztények
hatalmas Istenének, s a császárné is kérlelte urát, hogy
hagyjon fel a harccal, amelyet a keresztények hatalmas Istenével folytat. A császárné maga is megvallotta, hogy hisz
Krisztusban, mire a császár őt is megkínoztatta, majd a
testőrtiszttel és kétszáz katonájával együtt lefejeztette. Ezek
után kiadta a parancsot, hogy Katalint is fejezzék le. Ez Kr.
u. 305. november 25-én történt. A legenda szerint a szűz
testéből vér helyett tejszerű folyadék ömlött. Tetemét angyalok vitték fel a Sinai-hegyre, több mint húsz napi járásra, és ott kegyelettel eltemették. Később emlékére, sírja fölött a hű utókor kolostort és templomot épített.
Koczka Tamásné

Képek: Caravaggio Alexandriai Szent Katalin c. festménye; A Szent Katalin kolostor a Sinai-hegyen, napjainkban
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Krisztusban kedves Testvéreim!
Nem is tudjuk eléggé értékelni a mi vallásunkat. Gondolunk-e arra, Egyházunk milyen gazdag lelki előkészületet
nyújt nekünk az adventi vasárnapokon és hétköznapokon?
Ez a szent időszak a karácsony igazi megünnepléséhez vezet el bennünket. Olyan lelki kincseket nyújt, amelyek
minden embernek reményt, örömet és belső melegséget
adnak. Annak is, aki egyedül ünnepli a karácsonyt, annak
is, aki betegsége miatt házhoz van kötve, annak is, aki az
élet viszontagságai miatt, pl. családi helyzet, házassági
problémák, anyagi gondok miatt szomorkodna.
Az egyéni szentírás-olvasás, a hajnali misék lelki töltése,
az adventi közös imák mind az igaz előkészület részei. Aki
ezekbe bekapcsolódik, a karácsonyban nemcsak a „kényszerajándékozás” gyötrelmét és a sok karácsonyi fárasztó
munkák látja, hanem annak belső
örömét is. A Megváltó születésének
ünneplése az emberi kapcsolatokat
is erősíti, és az esetleges ellentéteteket feloldja.
Az advent három korszakot ölel
föl: a múltat, a jelent és a jövendőt.
I/ A múltat, mert ilyenkor emlékezünk az emberiség ősi várakozására, a Megváltó, a Szabadító megérkezésére. A régi görög, római és
más un. „pogány” írók, költők, nagy
gondolkodók írásaira gondolok.
Bennük van a vágy a tisztára, a jóra,
a szentre, az igazi békére. Erről
szólnak a hetekben felolvasott Ószövetségi Szentírásból elénk táruló
prófétai jövendölések és hozzájuk
párhuzamosan, ezek újszövetségi
beteljesedése. Ezek olvashatók a számítógépen, az un. okos
telefonokon vagy az Adorémus kiadványban, illetve személyesen a templomban. Ezek tanúskodnak az Isten szeretetéről, a megbocsájtásról, Isten jelenlétéről az életünkben.
A próféták a messiási korról elég érdekes képeket festettek.
A vad állatok megszelídülnek, senki sem árt a másik embernek, nem lesz háború, béke lesz mindenütt. Ez a vízió,
látomás természetesen csak az örök életben, Isten országában valósul majd meg teljes valóságában.
II/ A jövőt, mert az Advent a világ végén megérkező és
ítélő Jézus Krisztusra történő várakozásról, a Fiú Istenről
szól, aki megítéli az emberiséget, különválasztja a jókat a
gonoszoktól, hogy ki-ki megkapja azt a helyet, amelyet érdemel, a mennyei dicsőséget vagy az örök büntetést. (Ahogyan a Hiszekegyben is imádkozzuk.)
De mikor lesz a világ vége? Ez a kérdés mindig is foglalkoztatta az embereket attól kezdve, hogy Jézus megígérte.
Már néhányan az apostolok közül is azt hitték, hogy még
az ő életükben eljön ismét az Úr. „Akik még életben leszünk, amikor eljön az Úr – írja Szent Pál – nem előzzük
meg azokat, akik Krisztusban elhunytak…” Ennek a bizonytalanságnak az az oka, hogy szinte egymás után beszél
Jézus Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről. A kettő
összekapcsolódását úgy hívják, hogy „prófétai távlat”. Jeruzsálem pusztulása Kr.u. 70-ben következett be. Akik az
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evangéliumot ez előtt írták, azoknak a kettő egy időnek tűnik. Akik később írták, mint pl. Szent Lukács, nála jól elkülönül a kettő egymástól. Van olyan kisebb keresztény
közösség, amely az Úr második eljövetelének várásában él.
Jézus szavai alapján mi ezt várjuk: „Aki hisz bennem, annak örök élete van és én föltámasztom az utolsó napon.”
„De azt az órát senki nem tudja, még az angyalok sem, sőt
a Fiú sem, csak egyedül az Atya.” Ez figyelmeztet arra, hogy vegyük komolyan az
életet, mert egyszer el kell számolnunk róla. A világ végének előjelei sokszor megjelennek a mi életünkben is: földrengés,
tűzvész, szökőár, háborúk, özönvízszerű eső
stb… de ezzel még nem lesz itt a vég. Vigasztalásul szól Jézus: „Amikor mindez beteljesedik, nézzetek

fel, és emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett megváltásotok”.
III/ A jelent, mert ebben a várakozásban élünk mi. Négy
hét az Advent. Krisztus Király ünnepével lezárul, és a következő vasárnappal elkezdődik az új egyházi év, advent
első vasárnapjával. B év után a C év. Vasárnaponként főleg
szent Lukács könyvéből olvassuk az evangéliumot. A jelen
Advent feladata a készület imában, az adventi koszorún
meggyújtva egy gyertyát. Meghallgatva az Apostol ma
hozzánk szóló szavait: „Gyarapítson. és gazdagítson titeket
az Úr szeretetben egymás és mindenki iránt. Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben állhassatok
Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének kíséretében.”Az evangéliumban pedig Jézus szava így szól: „Vigyázzatok, el ne nehezedjék
szívetek tobzódásban, részegeskedésben és evilági gondokban. Virrasszatok és imádkozzatok szüntelenül…” A karácsonyi szentgyónás elvégzése, a közösség, család adta feladatok ellátása mind egy-egy lehetőség a jó felkészülésre.
Itt és most tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik az ünnep
méltó előkészítésére.
A múlt és a jövő nincs a kezünkben. A múltból azonban
erőt és példát kaphatunk, hogy a jövőre jól felkészüljünk.
Ehhez kívánok sok kegyelmet Istentől, és áldott békés boldog szent ünnepeket.
András atya
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megmarad még a száműzetés után is: nem lesz többé király
Messiás a zsidó nép élén.
A próféták, akik gyakran szigorúak voltak az uralkodó
Gyakran merül fel ez a kérdés egy új élet kezdetén: Felkent iránt, mert hűtlennek ítélték, Izrael reménységét az
Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Hogyan alakul majd az eljövendő Király felé irányították, akinek egyébként sohaélete és földi zarándokútja? A szülők, gyermekükre tekint- sem adják a Messiás címet. A próféták üzenetéből kiindulve, tervezgetik és elképzelik gyermekük későbbi életét, va fejlődött ki a király-messianizmus a száműzetés után. A
amelyet aztán a valóság jóváhagy vagy megváltoztat.
királyi zsoltárokban, amelyek hajdan a jelenlevő Felkentről
Hasonló helyzetben lehettek a választott nép tagjai, akik beszéltek, most új távlatokban éneklik: a jövendő Felkentre
konkrét elképzeléssel tekintettek arra, aki Megváltóként vonatkoztatják, a szó szoros értelemben vett Messiásra.
érkezik majd. Talán Mária és
Mindezekben a szövegekben a Messiás ugyanJózsef is feltette Betlehemben,
azon a szinten helyezkedik el, mint Izrael régi
azon az éjjelen a fentebbi
királyai. Uralma a teokratikus intézmények kekérdést. A várakozás izgalma,
retébe illeszkedik be, de igen realista módon
az eljövetel öröme és a jövő
értelmezik: hangsúlyozzák szerepének politikai
képlékenysége lengte be az
szempontjait. Az isteni kenet arra szentelte fel a
Szó eljövetelének pillanatait.
királyokat, hogy az Isten szándékának megfelelő
A jászolnál megállva és
küldetést teljesítsék népük körében. Tágabb,
elcsendesedve alkalmat találmetaforikus értelemben az Ószövetség néha
hat a mai ember is arra, hogy
isteni felkenésről beszél ott is, ahol egyszerűen
elgondolkodjon ezen, mit is
egy küldetés teljesítéséről van szó, főleg, ha ez a
jelent, hogy ez a gyermek a
küldetés az isteni Lélek ajándékát foglalja maMessiás? Mit jelent ez a szó a
gában. A prófétákat sem kenték fel olajjal küldevárakozóknak és majd a felnötésük teljesítésére, mégis alkalomszerűen beszélvekvő Megváltónak?
nek arról, hogy küldetésüket a Lélek kenetével
A „Messiás” szó, a héberből
együtt kapták meg.
és arámból vett utánzat, és a
A száműzetés előtti szövegek nem beszélnek a
„Krisztus” görög szó átírása
papok felkenéséről, de a fogság után növekszik
egyaránt „Felkentet” jelent. Ez
a papság tekintélye: most, hogy
az elnevezés az apostoli korban Jézus saját
nincs többé király, a főpap lesz a
elnevezése lett. Kiemelte azt a mély
közösség feje. Ekkor, hogy
kapcsolatot, amely személyét a zsidó nép évfelszenteljék szolgálatára, felkeezredes reménységéhez, a Messiás, Dávid fia
nik. Később ezt a gyakorlatot, evárására összpontosuló reménységhez fűzte. A
gészen Áronig vezetik vissza. A
felkent szó használata a judaizmusban nem
felkenést később minden papra
hordozta mégsem azt a gazdag jelentést, amekiterjesztik, és ettől az időszaktól
lyet az Újszövetség adott a Krisztus szónak.
a főpap Pap-Felkentté válik,
Vissza kell mennünk a szóhasználat eredetévagyis az akkori „Messiássá”,
hez, hogy megérthessük: milyen jelentésválmint régen a király. Egyes körök
tozást eredményezett az Újszövetség, amikor
összekapcsolják a királyságot és
rávetítette a szóra a Jézus szavaiban és törtéa papságot, a végső időkre két
netében benne foglalt kinyilatkoztatás fényét.
messiást is várnak: egy messiásAz Ószövetségben a felkent szót mindenekpapot, akié az elsőség, és egy
felett a királyra alkalmazzák; de jelölt más
messiás-királyt, aki a profán életszemélyeket is, nevezetesen a papokat. Mégis
ben vezeti a népet. Jézus korára
az első használat hagyott legtöbb nyomot az eszkato- ezt a kettős reménységet csak az esszénusok között találjuk
lógiában és a zsidó reménységben. A király olajjal való meg. A zsidó eszkatológia igen fontos szerepet juttat a
megkenése az Isten Lelkével való invesztitúrát jelképezi; Messiás várásának: általános király-messiást, bizonyos
ezzel a királyt olyan szerepre szentelik fel, amelynek körben pedig még papi messiást is várnak. Azonban a
erejében Jahve helyettese lesz Izraelben, vagyis olyan szentírási ígéretek nem szorítkoznak a szó szoros értemegszentelt személy, akivel szemben minden hívőnek lemben vett messianizmusra, amelyhez gyakran a politikai
vallásos tiszteletet kell tanúsítania. Attól kezdve, hogy restauráció álmai kapcsolódnak. Hirdetik Isten országának
Nátán jövendölése (2Sám 7,12-26) Izrael reménykedését helyreállítását is. Bemutatják az üdvösség művelőjét: Jahve
Dávid dinasztiájára összpontosította, minden tőle származó Szolgáját, az Emberfiát. Egyedül Jézus eljövetele oszlatja
király a jelenlegi „Messiás” lesz, akin keresztül Isten el a próféciák kétértelműségéből eredő homályt.
teljesíteni akarja népére vonatkozó terveit. A száműzetés
Jézus hallgatói, akiket meghökkent tekintélye és hatalma,
előtti zsoltárok kidomborítják e királyi Messiás helyét azt kérdezgetik egymástól: „Vajon nem ez a Messiás?” (Jn
Izrael hitéletében. A kapott kenet az isteni előszeretetet 4,29; 7,40kk), és sürgetik Jézust, hogy valljon színt. Az
jelenti; a felkenés a királyt Jahve fogadott fiává tette, ezért emberek megoszlanak e kérdéssel szemben: a zsidó hatósábiztosított számára védelmet Istentől. A dávidi dinasztia gok elhatározzák, hogy kiközösítik mindazokat, akik elismegalázása próbatétel a hit számára, és ez a próbatétel merik Jézust Messiásnak, de azok, akik csodatévő hatalmához folyamodnak, nyíltan Dávid fiaként kérik segítségét és
Sir
Joshua
Reynolds
és
Noël
Hallé
Szentcsalád
képei
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messiási mivolta kifejezett hitvallások tárgyát képezi. A
szinoptikusok különleges ünnepélyességgel mondják el
Péter hitvallását (Mk 8, 29). Ez a hit igazi, de még könnyen
a földi királyság távlatában értelmezhetik.
Ezért Jézus ebben a kérdésben tartózkodó magatartást
tanúsít. Jn, 4,25kk-t kivéve Jézus sohasem adja magának a
messiási címet. Megtiltja, hogy Messiásnak mondják. Az
apostolok hitvallását elfogadja, de nekik is meghagyja: ne
mondják, hogy ő a Messiás. Ettől a pillanattól kezdve
elkezdi megtisztítani tanítványai messiás-fogalmát, közli
velük, hogy Ő a Szenvedő Szolga, az Emberfia, aki életáldozata révén megy be dicsőségébe.
Vallási pere során, a főpap felszólítására, Jézus rögtön
transzcendens távlatokban értelmezi a Messiás szót: Ő az
Emberfia, akinek majd Isten jobbján kell ülnie. Ez a
kijelentése vonja maga után az ítéletet, amellyel szenvedése megkezdődik. Csak feltámadása után érthetik majd
meg tanítványai, mit is jelent pontosan: „Vajon a Messiásnak nem ezeket kellett elszenvednie, hogy bemehessen
dicsőségébe?” (Lk 24, 26)
A fiatal Egyház húsvét fényében Jézusnak tulajdonítja ezt
a Messiás-Krisztus címet, amely most már kizár minden
félreértést. Indítóokai apologetikaiak és teológiaiak. Meg
kell mutatni a zsidóknak, hogy Krisztus, reménységük

tárgya, Jézus személyében jött el. Ez a bizonyítás biztos
teológiára támaszkodik, amely kiemeli a folytonosságot a
két szövetség között, és a másodikban az első beteljesedését látja. Jézus, így, mint Dávid igazi fia jelenik meg, aki
már a Szentlélektől való fogantatása pillanatától arra
rendeltetett, hogy az izraelita királyságot tökéletessé tegye,
megvalósítva itt a földön Isten országát. Feltámadása beiktatta a királyi dicsőségbe, és a dicsőség az új teremtés
rendjéből való. Feltámadása ragyogóan kinyilvánította,
hogy emberinél nagyobb dicsőséget birtokol, mert Krisztus
az Isten Fia szó szoros értelmében, sőt Isten Ő. A
Messiás/Krisztus többé már nemcsak egy cím, hanem saját
neve lett, és azok, akiket megváltott, méltán viselik a
krisztusi nevet.
A Messiás érkezését és testben való megjelenését, tehát,
komoly várakozások és igények előzték meg, amelyet
Jézus Krisztus megváltó működése tisztított meg és
teljesített be.
A Fölkent érkezésének ünnepe megfelelő alkalmat kínál
arra, hogy végignézzük azt, mi lesz annak a gyermeknek a
küldetése, aki Betlehemben született.
Dávid atya

***
Évek óta úgy érzem, hogy a karácsony nem arról szól,
amiről szólnia kellene. Rohanunk, tülekedünk, felkapunk
egy ajándékot – sokszor szív nélkül –, mert valamit azért
mégiscsak venni kéne. „Elvárja tőlünk” a világ. Ez a szokás. „Veszek neked valamit és bocsi, hogy sokszor nem figyeltem rád, de hát annyi a dolgom!” A sok esetben kényszerből megvásárolt tárgyak után pedig még vagy fél órát
állunk sorba azért, hogy jóváírják a vásárlásból fakadó
pontokat a pontgyűjtő kártyán.
A legtöbbször tehát nem magunkból adunk, hanem
veszünk valami – jó esetben praktikus – tárgyat, szolgáltatást, nyaralást, stb. Valamit, amitől jól érezheti magát a
megajándékozott ember, vagy akár szórakozni tud. A szórakozás pedig pont arra való, hogy elterelje és szétszórja a
figyelmet arról, ami a legfontosabb.
Szomorú, ha a születés ünnepének, a fény érkezésének
adventjét így töltjük, ahelyett, hogy hazamennénk, megfognánk a szeretett családtag kezét, és akár csak annyit
mondanánk: „Ma a tiéd vagyok. A teljes figyelmem és
szeretetem a tiéd. Az én ajándékom az időm.” Hiszen csak
időnk van, semmi más. Az összes többi puszta körítés.
A keresztény világ karácsonykor Jézus, a Megváltó születését ünnepli. Egyéb spirituális hitek követői azt, hogy a
december 23-át követő néhány nap az első, amikor a
nappalok az északi féltekén megint elkezdenek hosszabbodni. Ismét jön a fény, és a nyári napfordulóig egyre több
jut a Földre. Fény a megújuláshoz, a termékenységhez, az
élethez!
Az advent és a karácsony az évnek olyan időszaka, amikor az embernek egy kicsit meg kellene állnia és megnyugodni, befelé fordulni, önmagára figyelni. Milyen is az
igazi karácsony?
Az igazi karácsony tele van megbocsátással és önmagunkkal való számvetéssel. Az igazi karácsony tele van
melegséggel. Nem tárgyak, figyelmet és szeretetet helyettesítő eszközök átnyújtásáról szól, hanem együttlétről, béké-

ről és odafigyelésről. Arról, hogy az élet megtapasztalása
gyönyörű, csodálatos, hogy vagyunk egymásnak, és meg
tudjuk osztani létünk nagyszerű pillanatait.
Nem múlik el úgy karácsony, hogy ne jutna eszembe a
gondolat: vajon a jövő évben ugyanígy együtt leszünk-e

AZ IGAZI KARÁCSONY
még mi, akik szeretjük egymást? Mert soha nem tudhatom,
hogy a szeretteim meddig maradnak életem részei, és
meddig tudom őket szeretni. Itt leszünk-e még egymásnak,
vagy lesz, aki közülünk addigra már létformát vált, és már
csak azt kívánhatom, hogy bár újra élhetnénk együtt
néhány pillanatot, és elmondhatnám, hogy mennyire szeretem őt. Számomra a karácsony mindig egy villanykapcsoló. Emlékeztet arra, hogy az év minden napján úgy
szeressek, mint karácsonykor. „Ossz szeretetet, bárhová
mész: legfőképpen a saját házadban… ügyelj rá, hogy
mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled,
mint ahogyan jött.” – mondta Teréz Anya.
Amikor együtt vagyunk szeretteinkkel, és körbevesz a
szeretet energiája, tegyük el azt a pillanatot jó mélyen a
szívünkbe, és akárhányszor az év során neheztelnénk a
hozzánk közelállókra – vagy bárkire –, húzzuk elő ezt az
érzést a szívünkből! Ez sokat tud segíteni a nehéz
pillanatokban. Ne felejtsünk el emlékezni arra, hogy ha
szeretünk, azzal magunknak is jót teszünk, ha gyűlölködünk, akkor magunknak is rosszat. A bennünk lévő érzelmek bennünket gazdagítanak vagy szegényítenek.
Az igazi karácsony nem három nap, hanem maga az
élet. Az igazi karácsony a szívben van és az egyik legfontosabb lecke: szeretet nélkül elmulasztod megélni az
emberi lét egyik legnagyobb csodáját.
Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA
AZ EGYHÁZ HÉT SZENTSÉGE
A KERESZTSÉG SZENTSÉGE I.
Az Újszövetség szentségeit Krisztus alapította, a számuk hét, és ezek a keresztség, a bérmálás, az Oltáriszentség, a bűnbocsánat, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság szentsége. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyulást és a küldetést. Ezen a téren bizonyos hasonlóság található a természetes élet állomásai és a lelki élet állomásai között. ((Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae 3,65,1)
Ez az életkorhoz köthető rend bizonyára nem az egyetlen lehetséges, ám megláttatja, hogy a szentségek szerves egészet
alkotnak, amelyben az Eucharisztia kiemelkedő hellyel rendelkezik, mint a „szentségek szentsége”, minden más erre, mint
végső célra rendeltetett. (Aquinói Szent Tamás Summa Theologiae 3,65,3)

A KERESZTÉNY BEAVATÁS SZENTSÉGEI
A keresztény beavatás szentségei, a keresztség, a bérmálás
és az Eucharisztia rakják le az egész keresztény élet alapjait. „A részvétel az isteni természetben, amelyet Krisztus
kegyelme ad meg az embereknek, bizonyos analógiát tartalmaz a természetes élet eredetével, növekedésével és
fönntartásával kapcsolatban. A keresztségben új életre szü-

letett híveket a bérmálás szentsége megerősíti, és az Eucharisztiában pedig az örök élet kenyerét kapják. Így a keresztény beavatás szentségein át a hívők egyre többet kapnak az
isteni élet gazdagságából és előrehaladnak a szeretet tökéletessége felé.” (VI. Pál pápa Divinae consortium naturae
AAS 63)

A KERES ZTSÉG S ZE NTSÉGE
Hogyan neve zik ezt a szentsége t?
A szent keresztség az egész keresztény élet alapja. Ezt a
szentséget „a Szentlélekben való újjászületés és megújulás
fürdője” (Tit 3,5) névvel is illetik, mert jelzi és megvalósítja a vízből és Szentlélekből történő újjászületést, amely
nélkül senki „nem mehet be Isten országába”. (Jn 3,5)
Isten adományai közül a keresztség a legszebb és legcsodálatosabb. A következő nevekkel illetik még: ajándék, ke-

gyelem, kenet, megvilágosodás, romolhatatlanság. Köntös,
az újjászületés fürdője, pecsét s mindaz, ami a legdrágább.
Ajándék, mert azok kapják, akik semmit sem hoznak; kegyelem, mert még a bűnösöknek is megadatik. (vö. Zsid
10,32)

KERES ZTSÉG A Z ÜD VRENDBEN
A kere sztség e lő képe i az Ósz övetségben
A keresztény éjszaka (vigília) liturgiájában a keresztvíz
megszentelése során az Egyház ünnepélyesen megemlékezik az üdvtörténet nagy eseményeiről, amelyek már előre
jelzik a keresztség misztériumát.
A világ kezdete óta a víz, ez az alázatos és csodálatos teremtmény az élet és a termékenység forrása. A Szentírás
úgy látja, mint amely fölött Isten lelke lebegett. (vö. Ter 12) „A te Lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés
kezdetén, hogy a víznek már akkor megszentelő erőt adjon.” (MR, Húsvéti vigília, keresztségi víz megáldása)
Az Egyház Noé bárkájában a keresztség általi üdvösség
előképét látta. Végeredményben általa kevesen, azaz nyolcan menekültek meg a víz által (vö. 1Pt 3,20) Az újjászületés módját pedig a vízözön által jelezte Isten, hogy egyazon
víznek ereje vessen véget a bűnnek és legyen az erényes
Krisztu s kere sztsége
Az Ószövetség valamennyi előképe Jézus Krisztusban találta meg a beteljesedést. Jézus nyilvános életét az után
kezdte meg, hogy Keresztelő Szent Jánosnál megkeresztelkedett a Jordánban (Mt 3,13) és föltámadása után az apostoloknak ezt a küldetést adta: Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket, kereszteljétek meg őket az
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élet kezdete. (MR, Húsvéti vigília, a keresztségi víz megáldása)
Ha a forrásvíz az életet szimbolizálja, akkor a tengervíz a
halál szimbóluma. Ezért jelképezi a víz a kereszt misztériumát, és e szimbolikus jelentés miatt a keresztség közösséget jelez Krisztus halálával.
Különösen pedig az átkelés a Vörös tengeren. Izrael igazi
megszabadulása az egyiptomi fogságból hirdeti a keresztség által véghezvitt szabadulást. Isten száraz lábbal vezette
át a Vörös tengeren Ábrahám fiait, hogy a fáraó rabságából
szabaduló nép a megkeresztelkedettek előképe legyen.
Végül, a keresztség előképe az átkelés a Jordán folyón,
mely által Isten népe az Ábrahám leszármazottainak megígért föld ajándékát, az örök élet képeként megkapta. Ennek
a boldogító örökségnek az ígérete teljesedett be az Újszövetségben.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket
mindannak betartására, amit parancsoltam nektek. (Mt
28,19-20)
A mi Urunk önként vetette alá magát Keresztelő Szent János keresztségének, ami a bűnösöknek volt szánva, hogy
beteljesítse a teljes igazságot. (Mt 3,15) Jézusnak ez a tette
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„kiüresítésének” (Fil 2,7) megnyilvánulása. A Szentlélek, aki az első teremtés
vizei fölött lebegett, ekkor az új teremtésre utalva leszállt Krisztusra, és az
Atya Jézust úgy mutatta meg, mint az Ő szeretett Fiát (Mt 3,16-17)
Krisztus az ő húsvétjában nyitotta meg minden ember számára a keresztség
forrását. Már korábban úgy beszélt szenvedéséről, amelyet Jeruzsálemben kellett elszenvednie, mint keresztségről (vö. Mk 10,38; Lk 12,50). A vér és a víz,
ami a megfeszített Jézus oldalából folyt ki (vö. Jn 19,34), a keresztség és az
Eucharisztia, az új élet szentségeinek előképei. Ettől kezdve lehetséges „vízből
és Szentlélekből” születni az Isten országába való bemenetelre (Jn 3,5)
A kere sztség az Egyhá zban
Az Egyház Pünkösdtől kezdve ünnepelte és kiszolgáltatta a szent keresztséget.
Valójában Szent Péter, beszéde során, kinyilvánította a sokaságnak: „Tartsatok
bűnbánatot és keresztelkedjetek meg, mindegyiktek, Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára. Így megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (ApCsel 2,38)
Az Apostol és munkatársai mindenkinek fölajánlották a keresztséget, aki hisz
Jézusban, zsidóknak, istenfélőknek, pogányoknak. (vö. ApCsel 2,41; 8,12-13;
10,48; 16,15) A keresztség mindig a hithez kötötten jelenik meg. „Higgy Jézus
Krisztusban és üdvözülj te is, a tieid is” – nyilatkoztatta ki Szent Pál a börtönőrnek Filippiben. Az esemény így folytatódott: „Az pedig rögtön megkeresztelkedett, hozzátartozóival együtt.” (ApCsel 16,31-33)
Szent Pál apostol szerint a hívő ember a keresztség révén közösségre lép
Krisztus halálával, benne eltemettetik és vele föltámad. A megkereszteltek
„Krisztust öltötték magukra” (Gal 3,27)
A keresztség a Szentlélek fürdője, amely megtisztít, megszentel és megigazulttá tesz. (vö. 1Pt 1,23, Ef 5,26) Szent Ágoston mondta a keresztségről: „A szó
az elemhez járul és szentséggé válik.”

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

Fogadóóra:
A dunaharaszti Főplébánián
szerdán du 4-6 óráig
(kivéve ünnepek)

HOGYAN ÜNNEPELJÜK A KERES ZTSÉG S ZENTSÉGÉT?
A kere sztén y beava tás
Az apostolok korától bizonyos utat megtéve, és fokozatos
beavatás által váltak kereszténnyé az emberek. Ezt az utat
gyorsabban vagy lassan lehet bejárni. Ennek azonban mindig tartalmaznia kell néhány lényegi összetevőt, melyek a
következők: az igehirdetés, az evangélium megtérésre vonzó elfogadása, a hit megvallása, a keresztség, a Szentlélek
kiáradása és az eucharisztikus közösséghez járulás. Ez a
beavatás a századok folyamán a körülményeknek megfelelően sokat változott. Az Egyház első századaiban a keresztény beavatás hosszadalmassá vált, hosszú katekumenátusi
idő és liturgikus szertartások sora vezettek végül a keresztény beavatás szentségeinek ünnepléséhez.
Amikor a gyermekek megkeresztelése lett a szentség ünneplésének általánosan megszokott módja, a keresztelés lett
az egyetlen cselekvés, amely a keresztény beavatás előzetes
A kere sztség mü sztagó giája
A keresztség szentségének értelme és kegyelme világosan
megmutatkozik ünneplésének szertartásaiban.
A kereszt jele a szertartás kezdetén Krisztus pecsétjét jelzi
azon, aki hamarosan hozzá fog tartozni, és a megváltás kegyelmét jelzi, melyet Krisztus a keresztje által szerzett nekünk.
Isten igéjének hirdetése a jelölteknek és összegyűlteknek
megvilágítja a kinyilatkoztatott igazságot, és ébreszti a hit
válaszát, ami nem választható el a keresztségtől, mert a keresztség szentségi ajtó a hit életébe.
Mivel a keresztség szabadulást jelent a bűntől, a jelölt fölött
ördögűzést végeznek. Megkenik őt a keresztelendők olajával, ő maga pedig kifejezetten ellene mond a sátánnak, és a
jelölt ilyen előkészület után megvallhatja az Egyház hitét.

fokozatait jelentősen rövidített formában magába olvasztotta. Természete révén a gyermekkeresztség megkövetel egy
keresztség utáni katekumenátust. Nem csupán a keresztségről tartott utólagos oktatás szükségességéről van szó, hanem a keresztségi kegyelem szükségszerű kibontakoztatásáról, a személy növekedésével párhuzamosan. Itt van a
hitoktatás sajátos helye.
Manapság tehát, a keleti szertartásban a felnőttek keresztény beavatása a katekumenátusba történő belépésükkel
kezdődik, hogy a csúcspontját a keresztség, bérmálás és
Eucharisztia három szentségének együttes ünneplésében érje el. Ezzel szemben a római szertartásban a keresztség után
évekig tartó hitoktatást követően kapják a jelöltek az Eu–
charisztiát és a bérmálást, amely keresztény beavatásuk
csúcspontja.
A keresztvizet lélekhívó imádsággal szentelik meg, a keresztelés szertartásában vagy húsvét vigíliáján. Az Egyház
Istentől azt kéri, hogy Fia által a Szentlélek ereje szálljon le
erre a vízre azért, hogy akik ezzel lesznek megkeresztelve,
„Lélekből és vízből szülessenek”. (Jn 3,5)
Ezután következik a szentség lényegi szertartása, maga a
keresztelés, amely jelzi és megvalósítja a meghalást a bűn
számára, és a belépést a Szentháromság életébe, a Krisztus
húsvéti misztériumához történő hasonulás révén. A keresztség leginkább ékesszóló módon a keresztvízbe történő hármas alámerítéssel teljesedik be, de már az őskeresztény kor
óta ki lehet szolgáltatni a keresztséget a jelölt fejének háromszori, vízzel történő leöntésével is.
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Krisztus fénye
A megkenés a szent krizmával, ami a püspök által megszentelt jó illatú olaj, a Szentlélek ajándékát jelzi az újonnan
megkeresztelt számára, aki kereszténnyé lett, vagyis a
Szentlélek fölkentjévé, beletestesült Krisztusba, aki fölkent
pap, próféta és király (Ordo baptismi parvulorum 2)
A keleti egyházak liturgiájában a keresztség utáni fölkenés
a krizmáció (bérmálás) szentsége. A római liturgiában ez a
fölkenés előre hirdeti a második fölkenést, a bérmálás
szentségét, a szent krizmával, amelyet majd a püspök fog
kiszolgáltatni, és amely megerősíti és tökéletesíti a keresztségi fölkenést.
A fehér ruha azt szimbolizálja, hogy a megkeresztelt „beöltözött Krisztusba” (Gal 3,27), föltámadt Krisztussal.
A keresztelési gyertya, amelyet a húsvéti gyertyáról gyújtottak meg, jelzi, hogy Krisztus az, aki megvilágosította az
új hívőt. Krisztusban lesznek a megkereszteltek a „világ világossága”. (Mt 5,14)

2018. Karácsony
Az újonnan megkeresztelt most már Isten gyermeke az
egyetlen Fiúban, elmondhatja Isten gyermekeinek az imádságát, a Miatyánkot. Egyházunk az újonnan megkeresztelt
csecsemőt a Miatyánk elimádkozására az oltárhoz viszi.
Az első áldozás során az új keresztényt, miután Isten gyermeke lett és menyegzői ruhába öltözött, bebocsájtják a „Bárány menyegzői lakomájára” (vö. Jel 19,6-10), és megkapja
az új élet táplálékát, Krisztus testét és vérét. A keleti egyházak a keresztény beavatás során olyan módon járnak el,
hogy a szentáldozást minden újonnan megkereszteltnek és
megbérmáltnak, még a csecsemőnek is kiszolgáltatják. A
latin Egyház a szentáldozáshoz járulást azoknak tartja fönn,
akik elérik az értelem használatának korát.
Ünnepélyes áldás zárja le a keresztség szertartását. Az újszülöttek keresztelésekor az édesanya megáldása külön helyet kap.
(Dán Károlyné)

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során
a sze mé ly i jövede le ma dó 1 + 1 % -ró l
* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,
* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítvány részére a 18686517-1-13,
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítvány részére a 18686524-1-13,
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” Alapítvány részére a
18702563-1- 13 adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.
Adományo 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.
Egyházadót:
a „Dunaharaszti római katolikus Főplébánia” 11742180-20075426 bankszámlaszámon,
a „Rákócziligeti római katolikus egyházközség” 11742180-20065661 és
a „Taksony római katolikus plébánia” 11742180-20075983 bankszámlaszámon is lehet rendezni.
Ugyanezen célra csekkek a templomokban találhatók.
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2018. Karácsony

Krisztus fénye

A János Evangélium előszava (Jn 1,1-18), nem olyan bevezetés, amely az
Olvasót lépésről lépésre vezeti, hanem az evangélium legfontosabb
mondanivalóját súlyos és tömör állítások zuhatagjaként adja elő, inkább egy
teológiai tartalomjegyzék, ami ugyan az elejére tartozik, de csak az egész mű
elolvasása után válik teljesen érthetővé. Az Előszó /Prológus/ a János-evangélium
programját és teológiai álláspontját ismerteti, mielőtt még Jézus alakját, tetteit és
mondásait tárgyalná. János még kidolgozatlanul, de felismerhető módon az Olvasó
elé tárja a mű fő témáit, ezzel eligazítást és ízelítőt ad a mondanivalójából. Azzal,
hogy Krisztus istenségét, örök eredetét, egyetemes üdvtörténeti szerepét mindjárt
az elején leszögezi, megsokszorozza az evangélium minden eseményének és
szavának jelentőségét és horderejét. Az Előszó ezt négy tételben és két kitéréssel
közli.
Első tétel (1-5. vers) Krisztus az, aki az evangélium központi alakja, egyben az
Isten örök Szava /Logosz/, Isten egyetlen örök mondanivalója, aki lényegében az
(Atya)istennel azonos. Ő ugyanakkor az egész történelem főalakja, mert a teremtés
és a megváltás kezdettől fogva arra irányult, hogy teremtményeire kiárassza az Ő
életközösségét. Krisztus istenségét ugyanilyen közvetlenséggel semmi más irat
nem mondja ki. Első kitérés (6-8. vers) Az Előszó sietve jelzi, hogy Keresztelő
János alakja és fellépése a „Logosz”(Szó/Ige) történetének része. Jánost nem
előfutárként, hanem tanúként jeleníti meg. A szinoptikus hagyományhoz
hasonlóan a mű elején rögtön megemlíti Keresztelő Jánost. Bár ezt a részt a
Peter Paul Rubens: Szent család
szentírástudomány kitérésnek mondja, igazából a Logosz történetének bevezetése.
Második tétel (9-11. vers) A Logosz megjelenése a világban, mint isteni élet
és fény, ellenállásba ütközik. A világ, önmagával meghasonlott módon, saját léte
J UHÁSZ G YULA :
alapját és beteljesítőjét kitagadja. Amíg a Logosz nagy „adventje” hazajövetel,
Betlehemi üzenet a vakoknak
mert sajátjába, saját művébe és tulajdonába lép, addig a világ nem hajlandó őt
befogadni és így saját léte gyökerétől idegenedik el. A világ és a mindent alkotóTestvéreim, egy látó küldi néktek
éltető, egyre közelgő Logosz között az elidegenedés szakadéka tátong.
Üdvözletül ma könnyes szavait,
Harmadik tétel (12-14. vers) Ez a szöveg középpontja. A 11. vers utolsó
Ki mindig fájón és szédülve nézett
szavaival szemben megjegyzi, hogy van egy embercsoport a világban, amely
Egy szép pokolt, mely földnek hivatik.
hittel fordul a Logosz felé. Ez a hit az istengyermekséghez vezet, amely a Logosz
Ô onnan jött, hol a magas mennyeknek
születésének hatására és példája nyomán történik. A Szó egy isteni eredetű, nem
Szférája zeng és csillaga ragyog,
szexuális ösztönből, hanem isteni akaratból fakadó születés révén hatol be az
Szemében még e fény árnyéka reszket,
emberi világba azzal, hogy a világ létrendjének legalsó fokáig lenyúl és annak
Az édené, mit sírón elhagyott.
részévé válik: „és a Szó testté vált...” Megtestesülése nem a Hellén mitológia
Mint nagy elődje, Milton, aki vak volt,
sémája szerint ment végbe, vagyis nem az isteni és emberi világ közötti
Ô is szeretne látni víg eget,
szexuális frigyből ered. Ennek megfelelően a hívő istengyermeksége a Logosz
Túl minden földi harcon és kudarcon
megtestesüléséből ered, azt folytatja és tükrözi, vagyis lelki természetű. A 14.
Felé örök világok intenek.
vers nemcsak a Logosznak a test szférájába való behatolását, köztünk való
megtelepedését is állítja. Először ebben az összefüggésben jelenik meg az első
Testvéreim, itt mind vak, aki balgán
hívő közösségre vonatkozó többes szám első személy: „miköztünk”. A szöveg
Tűnő örömben üdvöket kutat,
logikája mély titkot érint: maga a Logosz testté válása is csak a hitben való
Ki istent vár a múló gyönyör arcán:
elfogadás útján történhetett meg. Valósággal megköveteli a szöveg az „Angyali
Mind vak szegény, ki nem talál utat.
Üdvözlet” történetének és Mária hitből fakadó „igenjének” ismeretét. A Logosz
És nem vak az és ő meg fogja látni
miköztünk való megtelepedése a hívő közösség öntudatát is kifejezi: mi
Istent magát mind, kinek lelke fény,
befogadtuk őt a világba. Ez számunkra ajtót nyit a világgal való
Minden világi pompák csillogási
konfliktusoknak, ugyanakkor kifejezi, hogy a világ alkotó értelmét és célját csak
Kialszanak, ha Isten fénye kél.
az a hívő közösség hordozza, amely által a világ megváltásra találhat. A hittel
Szeressetek: ezt mondja az Apostol
befogadók közt az első tanúk, – „mi, akik láttuk dicsőségét” –, különleges
S ennél különbet nem mond senkise.
feladattal rendelkeznek: látásuk a kinyilatkoztatás csúcsteljesítményének
A betlehemi békés csillagokból
tanúja. Második kitérés (5. vers). A szöveg ismét Keresztelő Jánosra irányítja
Üzeni ezt ma a Szivek Szive!
figyelmünket azért, hogy tanúságtételét idézze, amelyben megvallja, hogy az
előhírnököt öröktől fogva megelőzi küldő, maga a Isten.
Negyedik tétel (16-18. vers) Első mondata egyetemes távlatba emeli a Logosz érkezését. A „mi mindnyájan” kifejezés
időben és térben kitáguló egyetemességet fejez ki, amely a megtestesült Igéhez kötődik. Ez az egyetemesség mennyiségi,
minőségi és időbeli sokféleséget foglal magába, amely a kegyelemi ajándékok sokféle sorozatában valósul meg az
üdvtörténelem folyamán. Ennek a folyamatnak különféle szakaszai jelennek meg: Mózes és a Törvény idejét felváltja és
felülmúlja Krisztus teljessége, vagyis a kegyelem és az igazság. A 18. vers kizárólagosan összegzi a Logosz egyetemes
önfeltáró szerepét: Mindaz, amit Isten önmagáról elmond és kinyilvánít, az Egyszülött Fiúisten tanúságtétele, aki az Atyával
a legteljesebb szeretetegységben van. A Logosz istenségének ismételt megvallása zárja le a prológust.
Kiss Dávid káplán
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2018. Karácsony

A Szentlélek csodái
26. rész
A karizmák
3. rész
A keresztény ember ereje maga a Szentírás, az evangéH.G. Wells egyik novelláját alapul véve Simone Weil ellium, hiszen az „Ige testté lett és miközöttünk lakozott.” (Jn képzelt egy tudósok által teremtett világot, „ahol vakok él1,14) A nehéz időkben is hinnünk kell, hogy Jézus ott áll nek, és nincs fény. A fény súlytalan, nincs nyomása, érzékelelőttünk, és szüntelenül kíséri tanítványait. A kezdeti kor ke- hetetlen, miért hinnénk akkor benne? A vakoknak legalábbis
resztényei szerint ez a „tanítványság illata”. A keresztények semmi szükségük rá. Olykor azért bennük is felmerülhetnek
nem önmagukért élnek, nem saját elgondolásaikért küzde- bizonyos kérdések: Miért fölfelé, a gravitációval dacolva nőnek. Eszményük az Isten és a felebaráti szeretet. Adjon
nek a növények? Mitől érik be a gyümölcs, a mag? Mitől
erőt, hogy mindig az Ő tanúságtevői legyünk! Ehhez a
lesz az éjszakából nappal? A vakok országában a fény szeszolgálathoz kapja az Egyház a különböző karizmákat.
repe olyan, mint a mi világunkban Istené.” – mondja
A Lélek ajándékai az Egyház építését és ebben a viWeil. „Némelyikünk érzékeli a természetfölötti világ
lágban Krisztus uralmának magvalósulását szolgáljelzéseit, de hogyan bizonyíthatnánk be létezését
ják.
azoknak, akik nem látják?”

A tanítás karizmája
A tanítás ajándéka fontos feltétele volt annak,
hogy a közösség a Szentlélek templomává legyen.
A hit nem magánügy, s nem is olyasvalami, amit hetente egyszer, a templomban gyakorolunk. A hit akkor hatékony, ha „megfertőzi a világot”.
Jézus több metaforával is próbálta leírni országát: egy kevés kovász a teljes vekni kenyeret megkeleszti, egy csipet só
tartósít egy jókora húst, a legkisebb mag fává terebélyesedik,
amelynek ágain fészket raknak a madarak. Jézus sokat tanított arról, hogyan lehetünk hatással a körülöttünk élőkre. Az
Egyház tanítja, hogy Krisztus evangéliuma több a lélek megmentésénél, az egész társadalomra kell hatást gyakorolnia.
Az abszolút értékrend mindenféle humanizmusnál erősebb
és konkrétabb: egyedül Isten kérhet olyat az embertől, hogy
„Szeresd nyomorult szíveddel nyomorult társadat.” (W. H.
Auden verséből)
A nem hívők gyakran ellenségükként gondolnak Istenre,
és azt hiszik, hogy a keresztények meg akarják akadályozni
őket az élet élvezetében. Ez a hang azonban egyidős az édenkerttel. Ennek az ellenkezője a helyzet, hiszen Isten a lehető
legjobb életet szánja nekünk. Valamiképpen meg kellene értetnünk a nem hívőkkel, hogy Krisztus azt szeretné, ha teljes
életet élnénk, tele örömmel és bizalommal, elfojtás és félelem nélkül. A Biblia életvezetési elvei, tanácsai a javunkat
szolgálják. Isten országa az, ahogy Jézus bemutatja, fokozatosan javítja a társadalom állapotát. Sok egyszerű keresztényt látok a közjóért tevékenykedni, még ha nem is kerülnek reflektorfénybe a média keresztényekről és politikáról

szóló híradásaiban. Például statisztika mutatja: a
rendszeresen templomba járók majdnem négyszer
annyit adakoznak jótékony célra, mint nem hívő
szomszédaik, és kétszer annyian végeznek önkéntes
munkát szegények, betegek és idősek között. A keresztényeknek az a dolguk, hogy Istent szolgálják; nem valamiféle
elvont ideált követnek, hogy jobbá tegyék a világot.
Jézus imájával összhangban arra törekszünk, hogy legyen
meg Isten akarata, amint a mennyben, úgy a földön is, hiszen
ez az a nemes cél, amelyre Isten elhívott bennünket. Ha ezt
a feladatot alázattal elvégezzük, óhatatlanul hozzájárulunk a
közjóhoz, ahogy arról az elmúlt évszázadok is tanúskodnak.
Isten gyarló emberekre (Egyház) bízta üzenetét, amely olyan
nagy hatású, – hogy gyakran minden „tevékenységünk ellenére” is – képes változást eredményezni. Az evangélium
olyan, mint a folyó, amely alámossa a gonoszságot, még ha
az Egyház olykor rossz oldalra áll is, vagy az egész társadalom hátat fordít is a hitnek.
Gil Bailie, (a Cornerstone Forum alapítója) egy magától
értetődőnek vélt, modern kori irányzatra mutat rá, amelyre
még nem volt példa a történelemben, ami nem más, mint a
társadalom peremére szorult emberek iránt tanúsított empátia. „Ma a nyugati világban az áldozat kapja a legmagasabb
erkölcsi státuszt” – véli Bailie. Ő a francia történész, René
Girard művére alapozza állítását, miszerint Jézus megfeszítése a történelem központi eseménye. A kereszt felcserélte a
gyenge áldozat és erős hős kategóriáit, hiszen a keresztre feszítés pillanatában az áldozat vált hőssé.

Az evangélium valami egészen újat indított el a történelemben.
Ez a legbámulatosabb értékcsere az emberiség történetében.
Ahol csak gyökeret vert a kereszténység, ott elkezdtek törődni
az áldozatokkal. Hogy csak
egy példát említsek: a középkori Európában a bencés rend egymagában harminchét rendházat tartott fenn a betegek ápolására. George Orwell a világhírű író kijelentette: „Korunk feladata, hogy újra jelentéssel töltsük meg az abszolút helyes és abszolút rossz fogalmát.”
Az Újszövetség levelei a Szentlélektől jövő tanítás bizonyítékai. Azt mutatják, hogy ez a tanítás sohasem szakadhat
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el az élettől. Sőt, mindig az élet eredményeképpen jön létre,
amelynek a forrása egyedül a Szentlélek, – és ez az élet a
bűnbánat, a szeretet, Jézus követése és a megszentelődés
megélése. Jézus „úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem
úgy, mint az írástudók.” (Mt 7,24-29)
Péter és Pál apostolok prédikációi erről az igazi, hatalommal történő tanításról tesznek bizonyságot. Mit tanítanak ők?
Pál apostol azt mondja, hogy nem akar másról tudni, csak a
megfeszítetett Krisztusról. (vö. 1Kor 2,2) Az igazságot hirdetik, vagyis: Jézus Krisztus megváltóul, gyógyítóul, bölcsességül és igazságul adatott számunkra. Annak igaz voltát
tanítják, hogy senki sem mehet az Atyához, csakis Általa.

2018. Karácsony
(vö. Jn 14,6) A két apostol tanít Isten feltétel nélküli szeretetéről, üdvtervéről, az Ő mindenható voltának következményeiről. Tanítanak a majd elkövetkező dolgokról, az utolsó
ítéletről, az antikrisztusról. Tanítanak Krisztus visszatéréséről, az utolsó ítéletről, Krisztus uralmának megvalósulásáról,
mint legvégső dologról, amikor minden térd meg fog hajolni
Őelőtte! Az apostolok arról tanítanak, hogy a megváltás árán
bennünket a mennyei dicsőség vár.
Milyen nagy különbség van a Lélek általi tanítás és
az emberi tanítás között! A Szentlélek által inspirált tanítás a bölcsesség és az ismeret ajándékával szorosan
összefügg. Ez a tanítás Isten igéjéből táplálkozik, ez az
adomány meggyőző módon tárja fel Isten Igéjének kifogyhatatlan mennyei gazdagságát, tárházát és arra való rászorultságunkat életünk minden idején. A tanítás megmutatja
azokat az erősségeket, amelyeket életünkben felhasználhatunk saját érdekünkben, lelkünk épülésére, hitünk növekedésére. Isten kiválaszt erre embereket, akik a Szentlélek erejében és világosságában utat mutatnak számunkra a szellemi
sötétségben. Kiválaszt hiteles és megpróbált hitű embereket,
akik, mint – az égen a csillag – ragyognak. Figyelmünket rájuk kell irányítani, hogy mi, az egyszerűek és kicsik, növekedjünk hitünkben. Példákat is találtam erre, íme:
Szikora Róbert zenész, zeneszerző – nem egyszer – azt
nyilatkozta, amikor interjút készíttek vele: „Nekem speciel
egyetlen megkérdőjelezhetetlen példaképem van, akihez
igazítom a napjaimat és a dolgaimat, Akihez mindennap
igyekszem méltónak lenni, Ő pedig nem más, mint az élő
Isten Fia, Jézus Krisztus.”
2004-ben jelent meg „A passió”
című film, amely Jézus földi életének utolsó tizenkét óráját követi
végig; vagy 2017-ben a „Pál,
Krisztus apostola” című. A Jézust
megformáló hívő színművész,
Jim Caviezel gyakran elmegy tanúságot tenni katolikus hitéről, és a filmekben megformált
személyek hitéről. Január elején így tanította az őt hallgató
fiatalokat: „Szeretném, ha elég bátorság lenne bennetek ahhoz, hogy ebben a pogány világban félelem nélkül meg tudjátok vallani a hiteteket a nyilvánosság előtt. A világnak
mindig szüksége van olyan harcosokra, mint Szent Pál és
Szent Lukács, akik kockára tették a nevüket és a jóhírüket,
hogy átadják a világnak a hitet, Jézus iránti szeretetüket. Isten mindannyiunkat arra hív, hogy nagy dolgokat cselekedjünk. Hányszor megtörténik azonban, hogy nem válaszolunk
a hívására. Itt az ideje, hogy nemzedékünk elfogadja ezt a
meghívást, Isten hívását, aki mindannyiunkat arra buzdít,
hogy egészen adjuk át magunkat neki, vegyük észre, hogy ő
szerető kézzel vezet bennünket utunkon, és kezdjünk mindent elölről: böjtöljünk, elmélkedjünk a Szentíráson, vegyük

A lelkek megkülönböztetésének karizmája
A Szentlélek segítőként és útmutatóként jön hozzánk, megtermi bennünk gyümölcseit, ajándékait osztogatja, amelyekre az élethez és a kegyelem befogadásához szükségünk van. Boldog
az, aki Őt befogadja. Még egy földi látogató is
át tudja formálni szeretetével otthonunk légkörét, ahogy szükségünkben segít vagy tanácsol bennünket.
Ám ennél sokkal, de sokkal nagyobb és hatékonyabb átfor-
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komolyan a szentségeket. A hanyatlás kultúrájában élünk.”
– figyelmeztetett Caviezel. A színművész rámutatott, hogy:
„Le kell vetkőznünk magunkról a közönyt, nem szabad elfogadnunk a gonosz pusztítását. Csak a Krisztus bölcsességében való hit képes megmenteni minket, de ehhez az kell,
hogy legyenek tettre kész „harcosok”, akik az igazságért készek kockára tenni a jóhírüket, a nevüket és az
egész életüket is. Ne legyetek olyanok, mint
„ez a romlott nemzedék!” Váljatok szentté!
Nem azért teremtettetek, hogy másokhoz
idomuljatok. Arra születtetek, hogy ti mások
legyetek, és kiemelkedjetek a sokaságból.”
Bizonyára sokan emlékezünk a francia csendőrtisztre Arnaud Beltrame-ra, aki kicserélt egy túszt saját
magával, amikor egy fegyveres terrorista az év elején elfoglalt egy bevásárlóközpontot. A hívő francia csendőrt a terrorista később meggyilkolta; az életét feláldozta az elengedett
túsz családanyáért. Mint csendőr, a hivatását a legmagasabb
fokon művelte, mint hívő katolikus pedig a felebaráti szeretetért feláldozta önmagát. – A következő
hónapban lett volna az esküvője.
Asia Bibi, pakisztáni keresztény édesanya és feleség pedig az életével arra tanít mindannyiunkat, hogy a Lélek erejében lehetséges a halált megvető hit. Sokan ismerjük a történetét: kétkezi munkás volt és a földeken dolgozott. 2009-ben, egy forró nyári
napon vízért küldték a munkatársai, majd miután a vizet gúnyosan visszautasították, mondván: tisztátalan a víz, hiszen
egy keresztény érintette, Asia összeszólakozott a muszlim
asszonyokkal, akik megvádolták, hogy Mohamed prófétát
gyalázta. Ezután férfiak egy csoportja durván bántalmazta,
majd a fájdalmasan zokogó nőt bevonszolták – gyermekei
szeme láttára – a faluba. A helyi iszlám közösség választás
elé állította: vagy feljelentik, vagy áttér az ő vallásukra. Mivel az ötgyermekes asszony ezt megtagadta, börtönbe zárták,
ahol több mint kilenc évig szenvedett. Első, majd másod fokon is halálra ítélték istenkáromlás miatt. A halálsoron levelet írt a családjának: „Gyermekeim, soha ne veszítsétek el a
hitetek Krisztusban!” Novemberben a blaszfémia bűnéből
felmentették, azonban Pakisztánt nem hagyhatja el. Közben
a szélsőségesek a halálát követelik. Most hazájában bujdosik
a megfélemlített Asia és családja.
Mit tanít nekünk a hitvalló Szikora Róbert, Jim Caviezel,
Arnaud Beltrame és Asia Bibi? Kitartást és hűséges hitet. Az
élet túl rövid ahhoz, hogy a körülöttünk élők tapasztalatait
sutba dobva próbáljunk meg boldogulni! Mindezt felelősséggel és kitartással érdemes végezni, nem riadva a közben
felmerülő és törvényszerűen előálló nehézségektől, megpróbáltatásoktól.
málásban van részünk, ha a legfontosabb látogató, a Szentlélek tér be hozzánk, mint az örömnek, szeretetnek, tanácsnak, vigasztalásnak, a kegyelemnek, az irgalomnak, és az
életnek a Lelke. Látogatásának hatása abban mérhető le legjobban, amilyen változáson a tanítványok átmentek, miután
befogadták a Szentlelket.
A Szentírás tudósai azt mondják, hogy a lelkek megkülönböztetésének karizmatikus adománya sajátosan a prófétálás
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adományához kötődik. Segít az embernek vagy a közösségnek eldönteni,
hogy egy prófétai megnyilatkozás valóban Istentől származik-e? Hamis
prófécia-e, amely ellentmond a Szentírás vagy az Egyház tanításának, vagy
az ember személyiségének árnyoldaláról származik, feldolgozatlan bűntudat, félelem, düh érzése vagy alacsony önértékelés formájában – nem ritkán – a szigorú bíró, a közömbös személytelen
potentát stb. negatív, bár nem tudatos istenképével társulva?
Nem valódi prófécia az olyan prófétai formában kifejezett
jámbor érzés, amelyet nem a Lélek sugallt. A manipulatív
hamis próféciákkal ellentétben, amelyek káros és zavaró hatásúak lehetnek, a nem valódi próféciák nagyon keveset árthatnak.
A lelkek megkülönböztetésének második fajtája azon
alapszik, amit talán intuitív megközelítésnek nevezhetnénk.
Bérmálkozott, elkötelezett keresztények között egészen gyakori ez. Minthogy ezek az emberek világos tudatában vannak
Jézussal való kapcsolatuknak és a szeretet életét élik, szívükben érzik, mi a jó, és mi a rossz, mi igaz és mi hamis, mi az,
ami Istentől származik élményükben, és mi az, ami nem.
Egyszerűen ráéreznek a dolgokra, legtöbbször helyesen.
Végül létezik a megkülönböztetés művészete, ami egészen
az egyházatyákig, például Szent Evagriusig nyúlik vissza.
Az évszázadok során sokat fejlődött és finomodott, legtisztább és leghatásosabb formáját pedig azokban a szabályokban nyerte el, amelyeket Szent Ignác dolgozott ki a lelkek
megkülönböztetésére Lelkigyakorlatában. A sugallatok –
gondolatok, érzések, képek, késztetések stb. – eredetét és irányultságát igyekszik felderíteni. Istentől származnak, saját
énünktől vagy a Gonosztól? Szent Ignác azt mondja, az Istentől jövő és az Isten felé tartó sugallatokat a vigasztalás
belső érzése – azaz belső béke, öröm, reménység, hit, könynyek stb. – kíséri. A nem Istentől származókat az elhagyatottságé – békétlenségé, szomorúságé, nyugtalanságé, szárazságé stb. – kíséri. Jó példáját találjuk ennek a művészetnek Páli Szent Vince életében. Az egyik szerzetes elmondta
neki, úgy érzi, Isten azt kívánja tőle, hogy hagyja ott a Vincések közösségét, és csatlakozzon a Kapucinusokhoz. 1653.
június 4-én kelt levelében Vince arra a megállapításra jutott,
hogy ezt a vágyat nem az Úr sugallta. „A másik jel” – írta –

Döm ötör Tibor:
KARÁCSONY
Karácsonykor:
Angyalok szállnak,
Híradást hoznak,
Béke jegyében,
Élet fényében,
Szentség lelkében,
Hívők hitében,
Krisztus képében
Földön jár az Isten.

Karácsonykor:
Harangok zúgnak,
Szent igék szólnak,
Imádság szárnyán,
Szíveknek vágyán,
Zsoltárok hangján,
Szeretet hídján,
Bocsánat útján
Mennyben jár az ember.

András a tya a ján lásáv al …
Almakerék (Erdé ly ) ősi
temp lomának kupo la freskó ja

14

„amiből azt gondolom, hogy Isten nem
a Kapucinusokhoz hív téged az, hogy a
benned – az ezzel kapcsolatban felébredt vágyak – puszta létüknél fogva zavart és aggodalmat keltenek, mint az a
gonosz lélek sugallatainál szokott lenni;
míg az Isten sugallatai – éppen ellenkezőleg – szelídek és békések, és szeretettel irányítanak a jó felé, amelyet kíván tőlünk.” (forrás: emmausz.hu)
Jól ismerjük Csókay András agysebészt, aki istenkereső
életével, bátor szakmai, innovatív döntéseivel, őszinte megnyilatkozásaival olyan nagy hatással van mindannyiunkra. A
következő interjú Csókay András agysebésszel a Cselekvés
a Kiszolgáltatottakért Alapítvány szolgálatát mutatja meg, és
a közelmúltban elvégzett műtétsorozata alkalmával készült,
amelyet a bangladesi sziámi ikrek szétválasztása során végzett önkéntesként, két másik orvos társával. Jól példázza a
megkülönböztetés karizmáját, ahogyan a Szentlélek segíti az
őt követő embert akár szélsőségesen éles és azonnali, – akár
életbevágó – döntést megkívánó helyzetben is: „Az imádkozás igazságkeresés. Istenkeresés, és ilyenkor nemcsak hitigazságok pottyannak le nagy csörrenéssel, hanem saját
szakmánk igazságai is, legyünk fodrászok, űrhajósok vagy
orvosok. A hit és az ész, a hit és a tudományos kreativitás
nagyon összefügg. Pedig a mai tudomány gyakran kizárja
Krisztust. Ez óriási probléma, be akarja zárni a vallási ketrecbe, de nem ott van, hanem benne van a hétköznapjainkban, nemcsak a templomban, hanem itt, a szívemben, miközben gondolkodom. Amikor van egy kritikus helyzet, hogy
lezárjuk vagy ne zárjuk le a vénát, akkor Hudák István mond
egy fohászt, Pataki Gergely is mond egy fohászt, és én is. A
Jóisten az embereken keresztül adja magát oda. Nagyon fontos a spirituális tartalom, ezért minden összejövetelt imádsággal kezdünk. Ha utána összeveszünk, akkor ki is tudunk
békülni. Az is segít, hogy mindhárman megéljük az imádság
felhajtó erejét a legmagasabb szintű intuitív gondolkodásban. Teréz anya gondolataira: „A szeretet nálam cselekvést
jelent” épül a programunk. Szakmailag és emberileg mindent megteszünk; hívő emberként bízunk Istenben, a sok
munkában és szenvedésben, amit beleteszünk ebbe a történetbe.”
Tóth Marianna
Tóth Marianna
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SÉLY A TÖRTÉNELEMBEN
Az esztendőnek ebben az időszakában, amikor sötétségbe burkolódzik a teremtett világ, ám örömmel töltekezve, újult reménnyel várjuk Megváltónk születésének
ünnepét, áhítattal készülődünk arra, hogy megemlékezzünk a történelem legnagyobb eseményéről, amikor Isten emberré lett és közénk költözött, emberi testben,
a bűnt kivéve mindenben hozzánk hasonlóan. Isten elküldte közénk egyszülött Fiát,
hogy a bűnbeeséskor kifosztottá lett embernek, örök és feltétel nélküli szeretetből,
utat mutasson Jézus Krisztus, a mi Urunk által, aki táplálékunk, mesterünk, megmentőnk, megváltónk a világ végezetéig.
Vajon miről mesél nekünk az emberi történelem, s okosan hogyan is tudunk eligazodni a dolgainkban mi, akik ismerjük Jézus tanítását?
Isten, a mi Atyánk elsőként a zsidókat szólította meg, adott nekik erkölcsi és vallási
tanácsokat. Az Ószövetség könyveiben olvashatunk ezekről az időkről, amikor a
választott nép hullámzó évszázadaiban az egy igaz Istenhez hűséges vagy őt elhagyó
királyok uralkodása hozott lelki gyarapodást, gazdagodást, békét, vagy háborúságot,
rabságot, hazavesztést, pusztulást, nyomort. Isten nem hagyta el választott népét, és
hűséges hozzá, azonban a tőle való elfordulás mindig zivataros időket hozott, véres,
hiábavaló áldozatokat. Isten rendre elküldte és elküldi prófétáit, akik figyelmeztetnek a megtérésre, a bűnök elhagyására, a hűségre. Az ószövetségi könyvek leírásai
ma is időszerűek, úgy tűnhet, sok minden nem változott, csak a külső körülmények,
az ember szívének mélye nem.
Szent Péter és Pál, és az apostolok,
későbbi tanítványok hősi magvetése
érett, termékeny, gazdag civilizációt
eredményezett elsőként Európában,
majd az európai térítők missziós szolgálata nyomán világszerte. A keresztény földek, országok felelőssége így
óriási a világ sorsáért. A sátán azonban körben jár e világon, és szedi áldozatait.
Hányatott évszázadok sora vonul el
szemünk előtt, szenved a világ a kísértésektől. Az ókortól napjainkig burjánzanak a filozófiai irányzatok, izmusok, ilyen-olyan vallások, melyek
mind az ego-t teszik középpontba,
nem Istent. Zsákutcák ezek. A történelem igazolta, hogy túlhaladottak, Jézus felülírta mindezeket.
Képzeljünk el egy olyan társadalmat,
amelyben Istennek önként átadott emberek: papok, tudósok, orvosok, művészek, politikusok, pedagógusok,
mesteremberek, szántóvetők élnek –
egymásért. Milyen lenne élvezni Isten
szabadságát, amikor úgy döntünk,
szeretjük Őt, és egyedül neki akarunk
szolgálni!
Ehelyett az embereket, benne az egyházat is gyötrő kísértések, sokszor pazar, vonzó arcot mutatva, mint a reneszánsz, a felvilágosodás, elvetve a kétkedés és tudásvágy magvait, vallásháborúk, forradalmak, marxizmus, fasizmus, kommunizmus, liberalizmus,
szabadságnak álcázott istentelenség,
parttalan információözön rabsága szedik áldozataikat. Örökké zajló, zaka-

K ISS J ENŐ : Pásztorok zavara
A fény, a félelem, az angyal
eloszlott már az égi hanggal,
nem zeng a mennyei torok –
de szívükben még száll a langy dal
s csak állanak a pásztorok –:
„Megszületett királyotok!”
Hej, mire várunk? Útrakelve
siessünk áldott Betlehembe!
– s botunk már indul is sután;
az egyik még kinyúl a lenge
bárányfelhős barik után
s meghajlít egyet a nyakán.
Mennek a tág, visszhangos éjben,
ők a földön, szemük az égen,
mennek s nem értik: mint lehet,
hogy őket szólította, éppen
őket, az édes izenet –
Teremtőnk! vajon mit jelent?
Mit higgyenek? – bús, senki népek,
kik aklos legelőkön élnek
s ruhájuk bolhákkal tele –
Szájukon nem volt más, csak ének
s szívükben gyapjak melege –
ily kegyet érdemelnek-e?
Ég! mért nem üzentél azoknak,
kik szentírások közt borongnak?
Azok megértik hangodat.
Mért nem a díszes gazdagoknak:
vihetnek ajándékokat –
A pásztor mit ért meg s mit ad?
Így mennek, némán, tépelődve –
s most már lenéznek, le a földre,
hol görcsös árnyuk hánytorog –
Így mennek ők, így mindörökre,
zavartan, hogy ez mi dolog –
a szent, a bundás pásztorok.

toló békétlenség, széthúzás, atomizálódott társadalom. A nyílt vagy burkolt háborúskodás százezrek áldozatát szedi, ember embernek farkasa, a
társadalom meginog, talaját veszti,
széthullik, háttérbe szorulnak azok az
értékek, amelyek boldogítanak: Isten,
haza, család, embertárs.
Merész kérdés tolakodhat fel bennünk, mi lett volna, ha a zsidók főpapja annak idején felismeri Krisztust, és nem fél ezt megvallani. És vajon mi, felismerjük-e Őt, megvalljuke istenségét, befogadjuk-e életünkbe,
elfogadjuk-e, megértjük-e mérhetetlen ajándékát, hogy a világ végezetéig
itt van közöttünk?
Mennyi gyötrelemtől mentesülhetett
volna az Isten képére teremtett ember,
ha nem kínozza a szeretetlenség: széthúzás, megalkuvás, hatalomvágy, bírvágy, engedetlenség, vakság, süketség és félelem. A földön is zajlik a véres küzdelem, amint a mennyben is,
Mihály arkangyal vezetésével.
Mi, keresztények, tudjuk, hogy
egyetlen választás létezik – a szeretet.
Isten a szeretet, s ahol szeretet van,
minden van. Jézus Krisztusnak ezt a
tanítását megtestesítve kell élnünk az
emberek között, ez hivatásunk és kötelességünk. Imádkozzunk azért,
hogy legyenek keresztény vezetőink,
akik mindennek tudatában, bölcsességben, hitben és engedelmességben
kormányozzák a népeket. Ez a nagy
esély a történelemben, melyet – meg
vagyok győződve – imádsággal, böjttel képesek vagyunk befolyásolni.
Koczka Tamásné 15
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A Kispróféták az Ószövetségi Szentírásban
III. rész
Kedves Olvasók!
Az Ószövetségi Szentírás három féle könyvet foglal magába. A történeti könyveket, a bölcsesség könyveket és a
prófétai könyveket. Az előző lapszámokban ismertettem az
úgynevezett négy nagyprófétát: Izaiást, Jeremiást, Ezekielt
és Dánielt. Azért nevezzük őket nagyprófétáknak, egyrészt,
mert terjedelmes könyveket írtak, másrészt tanításukkal jelentősen hozzájárulnak 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 az úgynevezett tizenkét kisprófétai könyv is. A kispróféták
működésének ideje is nagyrészt a babiloni
fogság körüli időkre tehető. Azért nevezzük őket kisprófétáknak, egyrészt mert
rövid, néhány fejezetből áll az írásuk,
másrészt néhány idézetet kiemelve, 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. Az utolsó négy
kispróféta könyvének ismertetése következik.
Szofoniás próféta
Három fejezetből álló könyve összesen háromszor szerepel a liturgiában, a vasárnap és hétköznap felolvasott szakaszok között.
Szofoniás próféta Jozija király idejében működött Kr.e.
640-600 között Júdeában. Izrael népét 722-ben az asszírok
kitelepítették országukba, csak a földművelőkből hagytak
lakosságot. Júdea még tartja ekkor függetlenségét, de már
nem sokáig, és az asszír behatás érezhető a függetlenség ellenére. A vallási közömbösség, a kánaánita pogány szokások hatással vannak az egy Istenben hívő népre. (Csak
megjegyzem, a mi korunkban is nyugatról és keletről
mennyi rossz áradt országunkba az elmúlt évtizedekben.
Nem sorolom fel, mindenki tudja, érzi a saját környezetében, családjában.)
Jozija király ezért vallási reformokat hajtott végre az eredeti vallási kultusz helyreállítására. Szofoniás még ezt
megelőzően hirdette a népnek Jeruzsálemben az Istenhez
való visszatérést. A könyv tartalma is ezt tükrözi. Négy
részből áll a könyv. Az első három rész fenyegető prófétai
mondásokat tartalmaz Júda és benne Jeruzsálem, valamint a
pogányok ellen. A negyedik rész Isten irgalmáról, az üdvösség ígéretéről szól mind a választott népnek, mind a
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többi nemzeteknek. Beszél a szent maradékról, akik hűségesek Istenhez. Ők Jahve (az Isten) oltalmát élvezik.
Néhány idézet a könyvből:
Buzdítás a megtérésre: „Keressétek az Urat, ti szegényei
a földnek, akik teljesítitek parancsait. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatot, talán menedéket találtok az Úr
haragjának napján.” (2,3) A hűtlen városokhoz szól, majd
Izrael maradékénak megmentése olvasható a próféta vigasztaló szavaiban. „Jaj a lázadó és tisztátalan városnak, a
hatalmaskodóknak! Nem hallgatott a szóra, nem fogadta el
a figyelmeztetést, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közeledett.” (3,1-2) A megmaradt hűségeseknek mondja: „Azon
a napon nem kell szégyenkezned a tetteid miatt, amelyeket ellenem elkövettél. Mert akkor majd eltávolítom körödből, akik gőgösek és hivalkodnak.
Nem fogsz többé kérkedni szent hegyemen. Nem hagyok meg belőled csak
egy szerény kis népet, amely az Úr nevében reménykedik, Izrael maradékát.
Nem művelnek többé gonoszságot, nem
beszélnek hazugságot, nem lelsz majd
csalfa nyelvet a szájukban, legelnek,
letanyáznak, és senki sem zavarja meg
őket.” (3,11-13)
Ma is úgy gondoljuk, hogy tömegeket nem tudunk Istenhez vezetni, nem
velük töltjük meg a templomokat. Átmentjük azonban mi a hitet egy későbbi nemzedéknek, akik majd újra felfedezik a vallásosság nagy értékét.
A próféta egy gyönyörű öröménekkel fejezi be könyvét:
„Dalolj, Sión leánya, zengj éneket Izrael. Örülj és ujjongj
egész szívedből, Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr. Ne félj többé semmi rossztól. Azon a
napon majd így szólnak Jeruzsálemhez: Ne félj, Sión! Ne
lankadjon kezed! Veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével, örül majd neked ujjongó örömmel, mintha ünnepet
ülne.” (3,14-18).
Ebből az utolsó szakaszból nagyon szép, modern gitáros
ének is keletkezett. A könyv végső kicsengése: A végső szó
nem a pusztulás és a fenyegetés, hanem a vigasztalás és a
jövő reménye. A keresztény lelkület is ezt sugallja mindenkinek.
Aggeus próféta
A próféta, a babiloni fogság után, a templom újjáépítésének szószólója. Azzal vigasztalja a népet, hogy az új templom dicsősége nagyobb lesz a salamoni templomnál, mert
ebbe a templomba be fog lépni a Messiás.
Aggeus neve annyit jelent, mint ,ünnepem’. Nem sokat
tudunk a személyéről. Könyvének adatai szerint Dárius
perzsa király uralkodásának második esztendejében, 520.
augusztusától december közepéig tevékenykedett Jeruzsálemben, és buzdított a templom építésére. Igehirdetését siker koronázza, mert a templom építése befejeződik, és 515ben felszentelésre kerül.
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A perzsa birodalmat megrázó forrongások felhívják a figyelmet Jahve történelmet formáló erejére, és azt a reményt
táplálják, hogy hamarosan eljön az egész világra kiterjedő
uralma. Isten üdvözítő közeledését hirdeti, da annak feltétele, hogy a templom felépüljön, és akkor lesz jó termés is a
népnek. Aggeus igehirdetése az egész világot átfogó isteni
uralom és az eljövendő üdvösség hitéről tanúskodik, amelyet a próféta összekapcsol az új templommal, és a dávidi
messiás-várás eszméjével.
Néhány idézet a könyvből:
A próféta így kezdi könyvét: „Dárius király 2. esztendejében a hatodik hónapban, a hónap első napján az Úr a következő szózatot intézte Aggeus próféta által Zerubbábelhez, a helytartóhoz és Józsuéhez a főpaphoz: Nem jött
még el az idő, hogy újjáépítsük az Úr templomát? De, ugye,
annak már itt az ideje, hogy kényelmes házakban lakjatok,
noha ez a hajlék még romokban hever? Sokat vetettetek, de
keveset takarítottatok be… Gondolkozzatok el sorsotokról.
Menjetek föl hát a hegyre, hozzatok fát és építsétek újjá a
templomot. Kedvem találom majd benne, és megdicsőülök,
általa – mondja az Úr.” (1,1-8). Aktuális gondolat itt, nálunk Dunaharasztin. 74 éve megszűnt a ligeti hívek Istendicsérete a templomban. Egy ideiglenes ház adta meg a lehetőséget a szentmisék megtartására. Most újra épül a
templom, s reméljük, hogy Isten áldása lesz a népen, amely
építi.
A második fejezet a templom dicsőségéről szól. „Ki van
köztetek még életben, aki látta ezt a házat hajdani dicsőségében. És milyennek látjátok most? Ugye olyan a szemetek
előtt, mintha nem is volna? De most bátorság Zerubbábel,
bátorság egész népe az országnak. Dolgozzatok. Hiszen én
veletek vagyok. Lelkem köztetek lakik. Ne féljetek! Még egy
kis idő, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a
szárazföldet. Ide áramlik minden népnek a kincse. Betöltöm
ezt a templomot dicsőséggel – mondja a Seregek Ura. Ennek az új templomnak a dicsősége felülmúlja a régit, mert
ezen a helyen adom a békét (a Messiás által).” (2,1-9)
Zakariás próféta
Zakariás próféta Aggeus kortársa volt. Könyvének témája
ugyancsak a templom felépítése és az Úr népének vallási
fellendülése. Két idézetet emelek ki tizennégy fejezetből álló könyvéből, amelyeket az Újszövetségi Szentírás idéz,
mindkettő Jézus szenvedéstörténetéhez kapcsolódik. Az el-
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Urunk, most karácsonykor
kérünk Téged, önmagunkért
és minden keresztény testvérünkért,
minden jóakaratú emberért,
mindazért aki nyugtalan és aki keres.
Adj nekünk szemet, hogy a Gyermekben
fölismerjük Isten mosolyát.
Adj új szívet nekünk, hogy befogadjuk Őt,
hogy megértsük üzenetét.
Végül adj erős, élő lelket,
hogy elkísérhessük az Urat, hogy
nyomába léphessünk mindennap,
az elkövetkező év során,
amely előttünk áll. Ámen
(Leo Joseph Suenens bíboros imája)

ső a virágvasárnapi bevonulás megjövendölése: „Ujjongj,
Sión leánya! Zengj éneket, Jeruzsálem leánya! Nézd, közeleg királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, szamáron jő,
szamár hátán, szamárnak csikaján. Széttöri a harci íjakat,
és békét hirdet a népnek, uralkodik tengertől tengerig, a
Folyótól, egészen a föld határáig.” (9,9-10)
A másik a kereszthalál megjövendölése. A katona átszúrta Jézus oldalát. Erről szólja a próféta: „Dávid házára és
Jeruzsálem lakóira kiárasztom a jóindulat és az imádság
lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak. Gyászolják, mint az elsőszülöttet. Azon a napon olyan nagy
gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimmon gyásza
Megiddó mezején.” (12,9-12). Izaiás próféta a szenvedő
Megváltóról szóló jövendöléséhez kapcsolhatjuk Zakariás
próféta szavait.
Zakariás életéről szinte semmit sem tudunk, azon kívül,
hogy mikor működött.
Malakiás próféta
A próféta neve követet, küldöttet jelent. A fogság után
tevékenykedett. Az újjáépített templom istentiszteletében
főként a papság hanyagsága ellen emeli fel szavát. Szól a
házasságban és a tized megfizetésében való visszaélések
miatt. Működésének ideje Ezdrás pap és Nehemiás helytartó kora, akik a fogság után helyreállítják a vallást, az istentiszteletek rendjét és felépítik a templomot.
Az Isten végidőbeli uralma elmaradt. A nép csalódott,
azért volt a vallási lazulás, nem lesz isteni számonkérés,
nem érdemes jónak lenni. Ilyen körülmények között hirdeti
Malakiás próféta az igazaknak üdvösséget, a bűnösöknek
pedig büntetést ígér. A nagy nap eljövetele előtt Isten elküldi követét, aki Keresztelő János volt, a végidőbeli útjának előkészítésére. A könyv végén a függelékben a követet,
aki előkészíti a Megváltó előtt az utat, Illés prófétával azonosítja. Íme, a jövendölés: „Nézzétek, elküldöm hírnökömet,
hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után
vágyakoztok. Lám, már jön is – mondja a Seregek Ura. De
ki fogja tudni elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze,
és a ványolók lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító
mester. Megtisztítja Lévi fiait, megfinomítja őket, mint az
aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak. Júda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog
az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt időkben, mint az első
években” (3,1-5). A függelékben ezt írja befejezésül Malakiás próféta: „Nézzétek, elküldöm nektek Illés prófétát, mielőtt elérkezik az én nagy és félelmetes napom. Ő újra fiaik
felé fordítja az apák szívét, és az apák felé a fiaik szívét,
nehogy elmenjek és átokkal sújtsam a földet.” (3,23-24).
Kedves Olvasók!
Ezzel befejeztem a kisprófétákról szóló dolgozatot. Természetesen maradt ki olyan idézet, amely kedvesebb lehet
az Olvasóknak. Ezért érdemes most a téli hónapokban elővenni a családi Bibliát és ismerkedni Isten ószövetségi üzenetével is.
Az adventi szent idő sok lelki kincset nyújt a hétköznapi
és vasárnapi bibliai szakaszokon keresztül. Gondolok a próféták megváltói jövendöléseire is, amelyeket az előző
Krisztus Fénye lapszámokban ismertettem.
Jó adventi előkészületet és áldott, boldog karácsony kívánok minden kedves Olvasónak.
Szeretettel: András atya

Kép: Szofoniás próféta ábrázolása, mozaik, Velence, Szent Márk székesegyház
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T A KSONY - NA P
2018. november 29.
Taksony fejedelemre emlékeztünk idén is 2018.
november 29-én, csütörtökön este, településünk
névadójára, aki Árpád fejedelem unokája, I. (Szent)
István királyunk nagyapja. A megemlékezés 17.45
órakor koszorúzással vette kezdetét a fejedelem
szobránál, majd az ünnephez méltón kapcsolódva a
Petőfi Sándo r Művelődési ház (ami ma már a Luttenberger ház nevet is viseli) színháztermében folytatódott. Taksony fejedelem nagysága előtt neve
napján tisztelegni szép ünnep. Ezt a szép ünnepet
kötöttük egybe azzal, hogy ezen a napon adjuk át civil személyek vagy társaságok kitüntetését.
Az ünnepléshez természetesen vendégeket is hívtunk. Testvértelepülésünk a szlovákiai Taksonyfalva küldöttsége Mészáros Márta újraválasztott
polgármesterasszony vezetésével elfogadta meghívásunkat. Elhozta gyönyörű képeit, kézműves munkáit Szőcs Ildikó, amit az előcsarnokban mutattunk
be a kedves vendégeknek.
Jelen volt az ünnepségen Pánczél Károly, Pest megye 11.
s zámú választókerületének országgyűlési képviselője. Kreisz László polgármester úr köszöntője után képviselő úr
Szentírást idéző szavai ma is figyelmeztetőként csengenek a
fülembe:
„Ha pedig valaki övéiről és
főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.”
(Tim 5,8) Érintette köszöntőjében, a gondos és szakszerű
vezetésű Taksonyban elért sikereket és a kitűzött célokhoz
sok sikert kívánt.
Márai Sándor az ünnepről
többek között így ír: „Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, testben
és lélekben.” Az ünnepet széppé tették
a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok
Preckedli tánccsoportjának fiatal táncosai, a Szent Anna kórus és a Dalos
Bogarak közös éneke. Végül egy sokoldalú és kiválózenész, az eMeRTonés Artisjus-díjjal kitüntetett harmonikaművész, Orosz Zoltán szerzett szép
perceket a közismert dallamokkal, elbűvölő virtuozitásával, elsöprő erejű,
szenvedélyes előadásával. Zárásként
polgármesterünk, Kreisz László harmonikájával társult zenésztársához,
akivel a Budapest Harmonika Trió alakulatban együtt muzsikált.
Taksony 750. születésnapját 2020ban ünnepli. Erre a jubileumi esztendőre Önkormányzatunk LOGO pályázatot hirdetett. Nagy örömünkre tizenegy pályázó huszonkét pályaművet
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küldött. A beküldött alkotások közül Bajnok László és Török Miklós alkotásából készült el a végleges logo. A két mű
azonos megfogalmazás alapján készült egymástól teljesen
függetlenül. A tizenhárom éves Pamuk Emili munkáját önkormányzatunk külön díjjal jutalmazta. A nyertes logo-t
megismertettük a közönséggel.
Minden évben ezen az ünnepségen vehetik át munkásságuk elismeréseként Kreisz László polgármester úrtól kitüntetéseiket, az arra méltó
személyek. Mi, taksonyi lokálpatrióták
azt valljuk, amit Márai Sándor így fogalmazott meg: „Az életnek értéket csak a
szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye
felé fordulunk.”
Rendeletünk értelmében: Az Életműdíj annak a személynek adományozható,
aki egész életművével (szakmailag kiemelkedően magas tevékenységével) a
nagyközségen belül, országosan vagy
nemzetközi viszonylatban olyan általános
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elismerést szerzett, amely hozzájárul Taksony nagyközség
jó hírnevének öregbítéséhez.
Az adományozás feltételei:
– 20 éven keresztül Taksony nagyközségben életvitelszerűen él vagy élt
– példamutató magatartása miatt köztiszteletben álló személy
– kimagasló tevékenységet végzett a gazdasági, ifjúsági,
kulturális, közoktatási, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, sport vagy községi élet valamelyik területén.
Egyesületek, szervezetek magán személyek ajánlására, a
képviselőtestület döntése alapján 2018. évben Életműdíjjal
kitüntetett: Török Istvánné Misek Marika tanárnő.
Rendeletünk értelmében: Az Érdemes Polgár Cím azon
Taksonyban élő személyeknek adományozható, akik önzetlen, áldozatos munkájukkal, több éven át segítik a taksonyi
emberek életét, az emberi kapcsolatok és a közösség(ek)
építését, összetartását és működését, Taksony gyarapodását,
hagyományainak megőrzését.
Érdemes polgár címmel tüntette ki közösségünk 2018. évben Höchszt Erikát.
Erika tizennyolc éve a Szent Anna kórus vezetője, és a
taksonyi Dalos Bogarak vezetője ötödik éve.

A kitüntetetteknek ezúton is szívből gratulálok, és sikerekben gazdag, boldog életet kívánok.
Az ünnepélyt állófogadás zárta a nagyteremben, ahol gratulálhattunk a kitüntetetteknek, beszélgethettünk a tervekről,
értékelhettük az eltelt időszakot.
Ezen a napon is jó volt taksonyinak lenni!
Áldott békés karácsonyt és boldog újévet kívánok.
Györke Erzsébet, települési képviselő

Höchszt Erika
Az Érdemes Polgár cím a legfrissebb kitüntetésünk, melyet a képviselőtestület azzal a céllal hozott létre, hogy felfigyeljünk mindazokra, akik önzetlen,
áldozatos munkájukkal segítik a taksonyi emberek életét, jelentős szerepük van
az emberi kapcsolatok építésében, és hozzájárulnak a civil kezdeményezések
sikeres megvalósításához, felemeléséhez.
Höhszt Erika, idei díjazottunk születésétől fogva taksonyi.
Szeretetteljes, összetartó, vallásos családi kötelékben nevelkedett, a család harmadik gyermekeként.
Fiatal hittanos kora óta énekkarban énekel, a Tábori Frigyes által alapított kórus aktív tagja volt.
A taksonyi Szent Anna Templomban
leányként az elsők között ministrált.
A gitározás alapjait Láng András kanonok atyától sajátította el, majd önszorgalomból fejlesztette magát tovább.
18 éve, 2000-ben megalapította a
Szent Anna kórust.
Örökmozgó, jó szervezőkészséggel
megáldott egyéniség, csendes habitusa
ellenére kiváló vezető.
2013-ban alakult meg egy énekes csoport tíz fővel, amely 2015-ben a Szentjánosbogár Egyesülethez csatlakozott Dalos Bogarak néven.
Jelenleg huszonöt gyermek és három
felnőtt segítő tartozik a Bogarakhoz. Fő
profiljuk az éneklés. Gitáros dalokkal a
gyermekszentmiséken szolgálnak, évenként nyári táborokat szerveznek, ahol a
helyi plébános atyával egyeztetve egyegy alkalommal zenélnek. Istent szeretni, egymást becsülni,
segíteni, jól tanulni és sportolni. Ez a csoport hitvallása.
Díjazottunkat a szürke eminenciás kifejezés jellemzi leginkább, aki fölöslegesen egy szót sem szól, minden gondolata racionális.

Szerényen, csendesen, de annál nagyobb elszántsággal és
hihetetlen munkabírással végzi közösségteremtő és -építő
munkáját nagyon fiatal kora óta, mind a mai napig. Jól tudja,
hogy a szeretetből nem lehet eleget adni, a szeretet nem kérdezi, mennyire van kötelezve. A szeretet pazarol.
Díjazottunk nyitott minden tudományra, művészeti ágakra, hatalmas
szíve van, mindenki belefér. Fogékony
az örömre, nagyon empatikus, mások
problémáira is mindig megoldást talál. A
sok közösségi munka mellett kiegyensúlyozott családban él, két felnőtt gyermek
édesanyja és egy kisfiú boldog nagymamája.
Ahhoz, hogy valakinek a munkáját elismerjék, nem a nagy hang a fontos, hanem a példamutatás. Éles szemmel látni,
de látatlannak maradni… ez az alapelv
vezérli mindennapjait. Ő az, aki csendesen, alázatosan végzi munkáját, sosem
kér a rivaldafényből.
Önzetlen, a fiatalok erkölcsi, hitbéli és
a mindennapi életben való helytállásra
neveléséért végzett áldozatos munkáját,
elhivatottságát közösségünk az Érdemes
Polgár címmel hálálja meg.
Reméljük, még sokáig jelen lesz a közéletben és keresztény életével, példamutató értékrendjével, személyiségével
továbbra is gazdagítja közösségünket.
Szívből gratulálunk, Erika!
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Török Istvánné
Török Istvánné, az idei Életműdíj kitüntetettje, a sváb
nemzetiséghez való tartozást, s vele együtt a német nyelv
iránti szeretetet már gyermekkorában, családi környezetben
tapasztalta meg, taksonyi szülők egyedüli gyermekeként.
A helyi általános iskolában végzett tanulmányait követően
a Baktay Ervin Gimnáziumban érettségizett, majd a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolán szerzett tanári diplomát biológia-földrajz szakon.
1970. szeptember elsejétől nyugdíjba vonulásáig, negyvenegy éven át a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában pedagógusként adta át tudását az ifjabb
nemzedékeknek. Tizenöt át a természettudományi munkaközösség vezetője volt, nagy elhivatottsággal tevékenykedett az iskola életében. Áldozatos munkája elismeréséül
1982-ben Miniszteri Dicséretet kapott, 2005-ben az év pedagógusának választották, 2007-ben pedig megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt bronz fokozatát. Két gyermek édesanyja és hét unoka boldog, és egyben nagyon aktív nagymamája.
Folyamatosan képezte magát mind bel- és külföldi szakmai képzéseken, számtalan módszertani és szakmai továbbképzésen vett részt főként Németországban, amit aztán a munkájában
kamatoztatott, pályakezdő munkatársaknak készségesen segített.
37 évvel ezelőtt, 1981-ben Pest
megyében elsőként vezették be
Taksonyban a kétnyelvű oktatást,
melyet egyik legfontosabb céljának
tekintett. Részt vett német nemzetiségi tankönyvek és tanmenetek öszszeállításában, a teljes felső tagozatos földrajz és biológia tananyag
feladatlapokra való feldolgozásában. Tantárgyait német nyelven tanította a kezdetekben úgy, hogy
könyvek sem álltak rendelkezésre,
ezért ő állította össze az óra anyagát, így elmondható, hogy négy évfolyamnak írt tankönyvet. Ezek a
munkák akkor óriási segítséget jelentettek a nemzetiségi pedagógusok számára is.
A gyerekekben mindig csak a jót látta, róluk soha rosszat
nem mondott, akiket nem tanított, irigykedve tekintettek
azokra, akik részt vehettek az óráin. Ha egy gyermek nem
készült a tananyagból, nem írta be az elégtelent, hanem lehetőséget biztosított a másnapi felkészülésre, célja volt az
órán a lényeget elsajátíttatni. Szaktárgyi versenyeken mindig szép sikereket értek el az általa felkészített gyerekek.
Fontosnak tartotta nemcsak a tehetséggondozást, hanem a
felzárkóztatást is, ezért nyaranta gyakran tanította a gyengébben teljesítő diákokat annak érdekében, hogy ne kelljen
évet ismételniük.
A tanulóknak nemcsak osztályfőnöke, hanem anyukája is
volt egyszemélyben, empátiája, szociális érzékenysége kirívóan magas, nem egyszer várta meleg ebéddel, süteménnyel
beteg, kórházból hazaérkező kollégáját is.
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Taksony első testvértelepülésével, Henfenfelddel, 20 éven
át tartotta fenn a kapcsolatot, szervezte minden második évben a taksonyi fiatalok Németországba szóló meghívását, és
a köztes években pedig a német gyerekek Taksonyban való
elszállásolását, színes programokon való részvételét. Fáradozása itt sem volt hiábavaló. Az iskola rengeteg segítséget
kapott Németországból.
A falu fásítási akciójában tevékenyen részt vállalt, az iskola környezetéért is folyamatosan tett, a gyerekekkel közösen parkosított, a szülőknek üzent, hogy
aki tud, hozzon egy-egy facsemetét,
cserjét, és hoztak is, alig győzték ültetgetni, aminek aztán meg is lett az eredménye, csodaszép fás, bokros, parkosított iskola és a mögötte lévő első világháborús hősi emlékmű, valamint annak
környezete. A tanösvény információs
tábláinak szakmai hátterét is ő biztosította.
Pedagógiai munkássága mellett lokálpatriótaként nagy hangsúlyt fektet a mai
napig a sváb hagyományok és kultúra
ápolására, és a tradicionális értékeknek
az ifjúság számára való átadására.
Nagyon fontos számára, hogy ne csak
nyelvi, hanem tárgyi emlékeink is megmaradjanak, ezért nagy szerepe volt –
másokkal együtt – tájházunk eszközeinek felkutatásában, gyűjtésében, az épület állagának megóvásában. Településünk egyik legrégebbi sváb háza ma az
emlékek őrzése mellett helyt ad különböző nemzetiségi öszszejöveteleknek is.
Ma már nyugdíjas, azonban aktivitása továbbra sem csökkent. Nyugdíjba vonulása után sem tétlenkedik, összefogja
az iskola nyugdíjas pedagógusait, kirándulásokat, koncerteket szervez és tradicionálisan minden évben advent első hétvégéjén teadélutánt rendez.
A pedagógusi pálya egy életre szóló hivatás, mely napjait
a mai napig kitölti. Tudásával, elkötelezettségével, a sváb
értékek és hagyományok, valamint a német nyelv iránti tiszteletével méltó példakép mindannyiunk számára.
Az Életműdíj odaítélésére első ízben 2008-ban került sor,
az idei évben immár hetedik alkalommal döntött a képviselő-testület a díj odaítéléséről; idén településünk egyik köztiszteletben álló pedagógusának adományozza.
Szívből gratulálunk, Marika néni!
A két méltatást Dr. Lang Anita állította össze
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Sokszor elgondolkodom, de különösen ünnepek táján, hogy milyen jó nekünk,
mert mindhárom templomunkban rend, tisztaság fogad bennünket. Ragyog az oltáron a sok szép gyertyatartó, frissen mosott, vasalt gyönyörű oltárterítők, friss virágok között dicsérhetjük az Urat. A liturgikus ruhákon is látszik a gondos ápolás.
De kik is azok a háttérben szorgoskodó testvérek, akik mindezt előteremtik számunkra és így is dicsőítik a jó Istent? Egyikükkel, Wolf Marikával beszélgetek
áldozatos munkájáról, hisz ő a gyönyörű terítők gondozásának mindentudója.
– Szeretettel köszöntelek, Marika! Néhány futó találkozásból ismerjük egymást, de
még többször hallottam templomainkban rólad, amint a testvérek emlegetnek:
„majd Marikát megkérjük, majd Marika megvarrja!”
Kedves Marika, mi is a te legfőbb tevékenységed a Szent István templomban?
– A szolgálatom főleg az oltárterítőkkel kapcsolatos, azokat gondozom, s mivel
varrónő vagyok, természetesen ezen a téren el tudom látni a sok feladatot. A terítőket mosom, keményítem, vasalom és a felterítésük is rám hárul. Egy-egy garnitúra lecserélése többnapos munkát igényel.
– Mióta végzed ezt a munkát?
– A 90-es évek végén, édesanyámtól, aki kézimunkázott és szintén mosta-vasalta a
terítőket, vettem át ezt a szép szolgálatot. Akkoriban még sokan végeztük, mert
egy-egy garnitúrát más és más személy ápolt. Sok hímző asszonyt is ismertem,
akik munkáját gondozzuk.
– Úgy tudom, most, a te kezedben van az összes terítő sorsa, s ez igen nagy feladatot ró rád!
– Igen, kb. tizenhárom éve egyedül végzem a mosást, keményítést és vasalást. Két
éve ez utóbbiban volt egy segítségem, hisz ez a legnehezebb, külön technikát
igénylő művelet. De sajnos már ő sem tudja vállalni!
– Ezen kívül, mivel negyvennyolc éve a varrás ad kenyeret neked, papjainkat, ministránsainkat, keresztelendőinket is ellátod, s nem utolsó sorban az oltárkellékeknél is kamatoztatod tudásod. Több korábbi káplánunk is szeretettel említi munkáidat.
– Igen, varrtam albákat, karingeket, ministránsfiúknak ruhát, a kisgyermekeknek keresztelő-ingecskéket, amire
épp szükség volt. Ezeket is, már amiket itt használnak, én gondozom.
– Hogyan győzöd a sok munkát, hisz itthon is akad bőven teendőd?
– Épp ez a legnagyobb gondom, elfáradtam. Nagyon szeretem ezt a foglalatoskodást, a jó Isten sok erővel és örömmel
ajándékozott meg, hála érte! De most már nehezemre esik egyedül végezni a vasalást. Ugyanakkor nagyon sajnálnám, ha
ez a sok szép kézimunka nem kerülne fel oltárainkra, mert több törődést igényel. Jó lenne, ha megint egy-egy garnitúrát
egy-egy személy elvállalna. Az édesanyám hímzett terítőit továbbra is gondoznám, a szentsírt is vállalnám! Hálát adok az
eddigi segítőkért is, de nagyon várom, hogy jöjjenek mások is, érezzék magukénak a templomot.
– Kedves Marika, mindnyájunk nevében köszönöm a sok fáradozást, és kívánom, legyen segítséged, hogy amit még örömmel vállalnál, megtehesd, ilyen igényesen és derűsen!
– Áldott, kegyelemteljes ünnepeket kívánok és nagyon jó egészséget!
Czifra Lászlóné

Szeretettel értesítjük Olvasóinkat, hogy
a régebb óta működő taksonyi mellett
a dunaharaszti egyházközségeknek is
megindult a Facebook oldala.
Érdemes követni mindkettőt, hiszen
a közösségeinket érintő hirdetéseket,
programajánlókat naprakészen
olvashatjuk, emellett lélekben is
töltekezhetünk, ha olvassuk őket.
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HÍV A SZENTCSALÁD
Ha a karácsony szót meghalljuk, sok minden eszünkbe
juthat: a béke, a szeretet, a bejgli íze, a halászlé illata, ajándékcsomagok tömege, a szépen feldíszített fenyőfa…
A család megítélése a történelem során elég változó volt:
gondolhatunk a patriarchális intézményekre vagy az érdekszövetségeken alapuló kötelékekre, melyekben a szabad,
személyes választás vajmi keveset ért. Mára azonban a család az emberi élet legelemibb kapcsolati rendszere, a társadalmi élet őssejtje lett, hiszen magja
két ember, − egy férfi és egy nő −, kivételes, kizárólagos, máshoz nem hasonlítható köteléke. A Biblia megkapó
képpel írja le ezt a közösséget, mikor
Ádám ujjong Évával való (első) találkozása után: „Csont a csontomból és
hús a húsomból.” (Ter 2,23) Erre a
legősibb életközösségre Isten áldását
adta és adja ma is. Ez abban mutatkozik meg, hogy emberi, tökéletlen szeretetünk istenihez válik hasonlóvá: életadásra és termékenységre képes. Ezért,
sokkal több, mint biológiai kötődés
vagy szerelem! „Isten a házasság szerzője.” (ld. KEK
1603) A testi nemzés és
születés tehát, Isten teremtő
művét, parancsát tükrözi és
modellezi: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok,
töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az
ég madarai és minden állat
fölött, amely a földön mozog.” (vö. Ter 1,28). Emberi küldetésünket itt a földön, az élet ajándékozásával, óvásával, kibontakoztatásával, segítésével, tiszteletével
és megbecsülésével tudjuk betölteni. Életünk viszony- és kapcsolatrendszereihez is elengedhetetlen
a család, mert benne sajátítjuk el
az alapvető érzelmeket, megnyilvánulásokat, többek között: megtanulunk szeretni, bízni, beszélni;
magunkévá tesszük kultúránk,
nemzetiségünk, vallásunk magatartásmintáit. Ezért „A szülők
gyermekeik első és legfontosabb
nevelői.” (vö. KEK 1653.)
Isten Fia emberré lett, ezért neki
is családban kellett megszületnie
és felnövekednie. A mennyei Atya
titokzatos terve szerint „Krisztus
József és Mária szent családjának ölén akart e világra jönni és felnövekedni” (KEK 1655.) Őket, ezeket az egyszerű
embereket választotta ki, hogy Fia, Jézus Krisztus szülei
legyenek. Szent József az „igaz férfi”, az atya, a fáradhatatlan munkás, aki mindig a háttérből szolgálja és védelmezi
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családját; Szűz Mária az anya, az oltalmazó, az Egyház
anyja, az Úr szolgálóleánya, benne elevenedik meg és ragyog fel Krisztus egyházának misztériuma, ő a fájdalmak
anyja is. Isten Fia, Jézus Krisztus az Újszövetségben a családról való tanítást és törvényt kiegészítette és méltó helyre
emelte. „Most már többé nem két test, hanem csak egy.
Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.” (Mt
19,5-6)
Ez a család megtapasztalt mindent, amit az élet adhat:
üldözöttséget, száműzetést, szegénységet, kitaszítottságot
és névtelenséget… A Szentcsalád ezért,
minden keresztény család ősmintája, példaképe. Könnyen azonosulni tudunk velük, bátran kérhetjük közbenjárásukat
mindennapos kötelességeink teljesítésében, a nehézségekben, nyomorúságban.
A Szentcsalád az emberiség boldog, beteljesült életének legtömörebb összefoglalója. Szemlélésük minden kor embere
számára üzen valamit, szól hozzánk. Tőlük, − imádságos lelkületünkön keresztül−, megtudhatjuk és felismerhetjük, mi
igazi kötelességünk a családunkon belül,
hogy elérkezzen közénk Isten Országa.
Az egyházi művészetben a Szentcsalád
ábrázolások kiemelt helyet
foglalnak el. A nyugati ábrázolásban viszonylag későn, a
XVIII. században váltak önálló képtípussá. Azelőtt csak
Jézus és Mária életéből vett
jeleneteket ábrázoltak, melyek
főként bibliai ihletésűek voltak, de találkozunk apokrifekből vett képtípusokkal is, mint
pl. József és Mária eljegyzése;
a fogantatás és az angyali üdvözlet; a betlehemi születés;
körülmetélés; az egyiptomi út
– meneküléssel, pihenéssel; a
gyermek Jézus szüleivel, akik tanítják őt a rejtett názáreti évek alatt; a
tizenkét éves Jézus a jeruzsálemi
templomban tanít; József, Mária és
Jézus halála; a Szentcsalád a gyermek Keresztelő Szent Jánossal. A
XVI-XVII. századra a Madonnaképek kiegészítő alakja nemcsak
Szent József lett, hanem a család
távolabbi tagjai is: Erzsébet, Zakariás, Joachim és Szent Anna. Keresztelő Szent János, Jézus előfutára is sok ábrázoláson szerepel Jézussal együtt, de nem egyenrangú
értelemben. Az újkorig – a XVIII.
századig –, Máriát szépséges fiatal
nőalakként, Jézust egy-hároméves
kisgyermekként, Józsefet pedig
öregemberként, távolabbra húzódó alakként ábrázolták,
hangsúlyozva a korkülönbséget és a fizikai távolságot ő és
jegyese, Mária között. A hármójuk közötti szeretetkapcsolat ábrázolására csak a XVIII. századtól találunk példát. A
Sir Anthony van Dyck képeivel
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XIX. század polgárosodó társadalmának művészetében
munkavégzés, a hétköznapok hasznos tevékenységei között
pillanthatjuk meg a Szentcsaládot, akik példát és erőt adnak a mindennapok helyes gyakorlásához.
Megemlítem még a keleti ábrázolásmódot, melyet ikonfestészetnek nevezünk; ezen belül is azokat a típusokat,
melyek a Szentcsaládról szólnak. Az ikonnak célja alapvetően nem az esztétikai szépség nyújtása és a gyönyörködtetés, hanem a teológiai, bibliai igazságok megfestése, melyhez az alkotó nem tehet hozzá és nem vehet el. Ezért nem
érzelmeket akar ébreszteni elsősorban a szemlélőben, hanem meg szeretne hívni, döntés elé akar állítani. Az ikon,
nem csupán kép, hanem őskép, mely az ábrázolt tartalmon
felül, főleg egy keresztény ember számára, többletértelmet
hordoz! Egyszerre hozza
közel az ábrázolt valóságot, ugyanakkor el is rejti
az ábrázolt misztériumot.
Közel visz ahhoz, aki felé
tartunk, ugyanakkor eltakarja. Feltárul, mégis mindig titok marad, mint egy
jól működő életközösségben, (házasságban), ahol a
társak feltárulkoznak, a lehető legközelebb kerülnek
egymáshoz, mégis titkok
maradnak egymás számára, megőrzik saját integri-
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tásukat, (de nem azért, mert takargatni valójuk volna egymás elől, hanem azért, mert mindketten kimeríthetetlen
végtelen lények, misztériumok, Isten képmásai).
A Szentcsalád ünnepét XV. Benedek pápa rendelte el
1921-ben. Ma a karácsonyt követő legelső vasárnap ünnepeljük a Szentcsaládot, karácsony nyolcadában. Egyházunk, mint jó szülő, nevelő, a lehető legjobb időpontra tette
ezt az alkalmat: karácsony kihívása, forgataga és meghittsége után, mikor a családi fészek melege kezd hűlni és újra
a hétköznapok szürke megszokásai, rutinjai kezdenek úrrá
lenni.
A Szentcsalád életét Isten közelsége járta át és ez szentelte meg őket. Ebből adódnak a benne rejlő örök értékek.
Bármennyire is megváltoztak korunkban a családi élet körülményei, a tökéletesség köteléke mégiscsak a szeretet
marad. „Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.” (Kol 3,14) Ez a szeretet türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedő, nem kevély, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a
rosszat nem rója fel, „mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.” (vö. 1Kor 13, 4-7). Ezek az
örök értékek nem üres szavak, tettekre is kell váltanunk
ezeket. Hívjuk segítségül Krisztus lelkületét, mely a szereteten és megbocsátáson alapszik. Ne féljünk átadni Neki és
szüleinek családunkban az irányítást!
Horváth Péter
Felhasznált irodalom:
BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT, A Magyar
körlevele a hívekhez és minden jóakaratú
és a csládról Magyarországon, Magyar
Budapest, 1999.
II. JÁNOS PÁL, Familiaris consortio,
Budapest, 1981.

Katolikus Püspöki Kar
emberhez a házasságról
Katolikus Püspöki Kar,
Szent István Társulat,

HI R D ET ÉS EI N K:
Pásztorjáték szenteste napján:
Dunaharaszti nagytemplom délután 3 órakor
Taksonyi templom délután 4 órakor és éjjel ½ 10 órakor
Éjféli szentmisék rendje:
Taksony és Rákócziliget éjjel 10 órakor
Dunaharaszti főtemplom éjjel 12 órakor
Családok megáldása december 30-án, vasárnap:
a szentmiséken, a vasárnapi rend szerint
Év végi hálaadás december 31-én:
Taksonyban délután 4 órakor
Ligeten délután ½ 5 órakor
Dunaharaszti nagytemplom este 6 órakor

Újévi szentmisék rendje:
Dunaharaszti nagytemplom délelőtt ½ 11 és este ½ 5 órakor
Dunaharaszti Liget délelőtt ½ 10 órakor
Taksony reggel ½ 9 és este 6 órakor
Házszentelő 2019. január 5, 6 és 12, 13 napokon:
Újév után várjuk a jelentkezőket
Ökumenikus imahét 2019. január 20-tól 27-ig
Elsőáldozók bemutatása:
Mindhárom templomban február 3-án, vasárnap
a szentmiséken. Részletes rendjét később ismertetjük.
Nagyböjt kezdete március 6-án, hamvazószerdán.

Új stóladíjszabás 2019 évtől
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2019. év január 1-től érvényes új stóladíjszabást adott ki.
Az énekes szentmise 3 000 Ft, a csendes szentmise 2 000 Ft.
Az esküvő 30 000 Ft, és a temetés misével, harangozással együtt 31 000 Ft.
Utoljára tíz évvel ezelőtt adtak ki változást a stóladíjakban.
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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 számokban arról elmélkedtünk, mit jelent nekünk Jézus, mint Urunk és mesterünk, barátunk
és táplálékunk… A mai alkalommal azt gondoljuk át, hogyan lesz Jézus orvosunk és békességünk.
„Christus medicus et medicamentum est” – Jézus az orvos és a gyógyszer.
Jézus nem csupán tanított Isten országáról, de szolgálatával
meg is jelenítette annak valóságát. Gyógyításaival, az általa
tett jelekkel azt mutatta meg, hogy Isten országa mennyire
közel jött az emberhez. Jézus sokféle módon gyógyított.
Hivatkozott a gyógyítást kereső hitére, megérintette a beteget, parancsolt, nyállal vagy sárral kente meg a beteg testrészt.
Jézus meglátta a nyomorúságot, a szenvedést, és megesett a
szíve a betegeken, a gyászolókon. De a testi gyógyulást
mindig összekötötte a lélek gyógyításával, a hittel, az Istenre találással. Ahol nincs hit – mint szülőfalujában, Názáretben –, ott nem is tud gyógyítani.
Jézus küldetése az, hogy meggyógyítsa az embert fizikailag
és lelkileg is, megszabadítsa minden kötöttség alól, amely
rabszolgává süllyeszti. Különösen a bűn kötelékei alól kívánja felszabadítani. A hangsúly az emberen van, nem csak
a testén vagy csak a lelkén! Jézus az egész embert tartja
szem előtt. E gyógyító tevékenység mögött tehát jellegzetes
emberkép húzódik meg.
A mai orvosi gondolkodás – de a betegek igénye is –, szinte
kizárólag a testi panaszok enyhítésére összpontosít. Boldog
Batthyány-Strattmann László szemorvos egy kis szentképpel és imával bocsátotta el betegeit, ami arra is figyelmeztette őket, hogy a gyógyulásukat végső soron Istennek köszönhetik. Mert valójában akkor lesznek egészségesek, ha a
betegség és a gyógyulás útján Istenhez is közelebb jutnak.
Jézus a küldetésének meghatározásakor maga is használta
az orvos képet. A szinoptikus evangéliumok beszámolnak
arról, hogy Lévi (ismertebb nevén: Máté) elhívásakor ezt
mondta a zúgolódó farizeusoknak és írástudóknak: „...Nem
az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem
hogy a bűnösöket.” (Mk 2,17). Az Istentől elszakadt ember
állapotát betegségnek, a megtérést a gyógyulás kezdetének
tekintette.
Jézus nagyon sok beteget meggyógyított. Az evangéliumok
negyvenegy gyógyulásról számolnak be részletesen. De ne
tévesszen meg bennünket az evangéliumi felsorolás. Ezek
valószínűleg a legdrámaibb esetek. Több helyen ugyanis
azt olvassuk, hogy egész nap gyógyított, hogy sok beteget
meggyógyított, hogy tömegesen tódultak ki hozzá a mindenféle betegségben szenvedők.
Fontos azonban azt hangsúlyoznunk, hogy a gyógyítás Jézus nyilvános életében nem csupán mellékjelenség, hanem
messiási küldetésének szerves része. Jézus maga így mutatkozott be: „Az Úr Lelke rajtam, ő kent fel engem, hogy
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örömhírt vigyek a szegényeknek, ő küldött engem, hogy
meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek
a raboknak, és a vakoknak megvilágosodást, hogy szabadulást vigyek az elnyomottaknak, hirdessem az Úr kegyelmének az esztendejét” (Lk 4,18-19).
Jézus összetett emberképe a legvilágosabban gyógyító tevékenységében mutatkozott meg. Ő jól tudta, hogy „mi lakozik az emberben”. Azt is tudta tehát, mi minden lehet egy
testi, lelki vagy pszichikai betegség okozója. Sehol sem olvassuk az evangéliumokban, hogy Jézus előbb kifaggatta
volna a betegeket, mit is tett, mivel idézte elő mostani állapotát. Ő egyenesen cselekedett, nem szabott ki erkölcsi feltételeket, amint azt megfigyelhetjük a pogány emberek, a
kánaáni asszony kislányának meggyógyításakor (Mt 15,2228). Ezzel azt hirdette, hogy a beteg embert nem kell elítélni, vagy megbüntetni, mert ez csak még több keserűséghez
vezet.
Az egyik legszembetűnőbb különbség Jézus és az orvosok
között, hogy Ő nem csupán a tünetetekkel foglalkozott, hanem a szenvedő emberrel. Nem elégedett meg a fájdalmat
A 2020-ban Budapesten
megrendezendő
52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus előkészületének
jegyében

okozó tüneteket kezelésével, hanem azt az embert ajándékozta meg az új kezdet lehetőségével, akiről környezete
már legtöbbször lemondott. Pontosan tudta, mire van leginkább szüksége a szenvedőnek. Nem a nyilvánvaló, mindenki számára egyértelmű panaszokat szüntette meg először,
hanem azon a területen segített, amelyiken a szenvedő ember számára a legfájóbb volt. Ezért előzte meg a bűnbocsánat a gyógyítást a béna esetében, és ezért kérdezte meg a

2018. Karácsony

Krisztus fénye

betegségéhez hozzászokott embert arról, valóban meg akare gyógyulni.
Ha figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, akkor felfigyelhetünk arra, hogy Jézus nagyon sokfajta betegséget
gyógyított. Természetesen, a betegségek nevei különböznek
a mai orvosi elnevezésektől, de nagyon sok körülmény és
adat annyira pontos képet nyújt, hogy könnyedén felismerhetjük bennük a mai
betegségeket. A leggyakoribb bajok, amelyeket Jézus gyógyított,
a mai elnevezések szerint valószínűleg a lelki
betegségek közé sorolhatók. Ezek gyakran
úgy vannak feltüntetve,
mint ördögtől való
megszállottság.
Jézus a Messiás. Ő az
Isten által felkent szabadító. Hatalmat adott
neki az Isten, ami mindenre kiterjed. Még arra a területre is, ami az
ember által szinte teljesen irányíthatatlan: a
természeti erők területére.
Békességünk…
Az egész emberiség szívében ott él a vágy a békesség után.
Nemcsak a nemzetek közötti béke létrehozása és fenntartása okoz komoly problémát, hiszen a békesség a családban,
a szomszédok között, a munkahelyen és az élet minden viszonylatában gyakran felborul. Mindannyian emberek között élünk. És a körülöttünk élő emberek hibáit, rossz tulajdonságait, bántó megjegyzéseit, ellenséges indulatait nem
könnyű elviselni. Rengeteg fájdalom él egy-egy ember szívében. Olyan fájdalom, amit a környezete okozott.
„Miként lehetne annak tartós békessége, aki másnak dolgaiba belekeveredik, ki idegen ügyek után szalad, s aki ritkán
és keveset száll magába.” (Kempis Tamás)
Az emberek legtöbbször egymástól szenvednek, és sokszor
nem is az idegenektől, hanem a hozzájuk legközelebb állóktól. Testvér a testvértől, anya a gyermekétől, anyós a
menyétől, szomszéd a szomszédjától vagy éppen egy munkatárs a munkatársától… Jézus, elárultatásának éjszakáján,
miután Júdás eltávozott, így szólt tanítványaihoz: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy
adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a
szívetek, s ne csüggedjen” (Jn 14,27).
Igazi békesség: Istennel, felebaráttal. önmagammal.
Istennel: „Mivel tehát a hit révén megigazultunk, békében
élünk az Istennel, Urunk, Jézus Krisztus által” (Róm 5,1).
Az Istennel való békességünk alapja a Jézus Krisztusba vetett hit. Itt kezdődik tehát mindenfajta békesség. Nem lehet
belső vagy másokkal való békességünk addig, amíg először
békességre nem jutunk Istennel. Hiszen a bűnösöknek nincs
békességük: „Nincs békéjük az istenteleneknek" – ezt
mondja az én Istenem” (Iz 57,21).
Felebaráttal: Csak ha már megtapasztaltuk az Istennel való
békességet, akkor leszünk képesek az emberekkel békes-

ségben élni. A bennünk lévő békétlenség és nyugtalanság
nagyon gyakran a másokkal való konfliktushoz vezet.
Önmagammal: A bajok, gondok, nyomorúságok többnyire
elrabolják a békességünket, mert hajlamosak vagyunk arra,
hogy magunk próbáljuk a problémáinkat megoldani. Aggodalmaskodunk, bosszankodunk, és kínlódunk az idegesítő
helyzetekben, irigykedünk, vagy neheztelünk azokra az
emberekre, akik úgy
tűnik, hogy jobban
boldogulnak az életben, vagy akik valamilyen
formában
rosszul bánnak velünk.
Amikor Jézus elárulásának esetéjén befejezte a tanítványokkal való beszélgetését, ezekkel a
szavakkal zárta be a
beszélgetést: „Azért
mondtam el ezeket
nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de
bízzatok, mert legyőztem a világot”
(Jn 16,33).
Nemcsak Jézus tanítványainak, a megmaradt tizenegynek
volt szüksége vigasztalásra a búcsú órájában, hanem mindannyian vigasztalásra szoruló emberek vagyunk, hiszen
mindannyiunknak vannak nyomorúságai, nehézségei, keserűségei.
Hogyan és mi módon kaphatunk vigasztalást? Az emberi
szó kevés. A vigasz az, amikor a földi veszteségből örök
nyereség lesz. Erre a vigasztalásra egyedül Isten képes.
Ezért ígéri Jézus a vigasztaló Szentlelket, akiről azt mondja, hogy mindenre megtanít és eszünkbe juttatja azt, amit ő
mondott, tanított erre az életre és az örök életre vonatkozóan.
Az igazi békesség elsősorban Istennel való megbékélés,
amelynek következménye a sorsunkkal, egymással és önmagunkkal való békesség. Ha kérjük Jézust, megadja nekünk az igazi békességet, mivel ő a Béke Fejedelme! A békességet nem csak adja, de uralkodik is felette! Békétlen világban, konfliktusokkal terhelt, sokszor embert próbáló
mindennapokban a tényleges békességnek egyedül ő a garanciája, Jézus Krisztus, a Béke Fejedelme.
Jó tudnunk, hogy a héber „béke” szó (shalom) teljességet,
egészet, egészséget, sértetlenséget is jelent! S az sem véletlen, hogy Jézus gyógyításai mindig bűnbocsánattal, lélekgyógyítással kezdődtek. Jézus úgy járt közöttünk itt e földön, mint Orvos, akinek gyógyításai mind arra a gyógyulásra mutatnak, amit bűneinkért kiontott vére adhat. Az életünkre nincs más orvosság. Aki pedig ezt a kegyelmet elfogadja és befogadja, meggyógyul az élete, és békessége lesz.
Megbékül Istennel, és betölti az Atya elfogadó szeretetének
békessége. És begyógyulhatnak olyan régi sebek, keserűségek, ellenségeskedések, fájdalmas bűnök és mérgező megkötözöttségek, amiktől olyannyira szenvedtünk.

Kép: El Greco Jézus meggyógyítja a vakot

Szeretettel: Roland atya
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1. Szent Cecília Kórus, Nagy István
2. Heimatklang zenekar, Kassai Zoltán
3. Sváb dalkör, Bárkányi Gabriella
4. Liget kórus, Juhász Erika
5. Blumenstrauss kórus, Hommer Zsuzsanna
6. Nagy István, Kiss Ferenc
7. Valentin István, hegedű, Lukács Szeben, hegedű,
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9. Szloboda Ágnes; 10. Taksonyi Vegyes Dalkör;
11. Proksa Zoltán és Mészáros Anna Zsóka; 12. Hungaro Art Fúvós Együttes, szóló: Szegedi Dóra;
13. Fekete Bálint; 14. TTT Sváb Népzenei Műhely; 15. Hungaro Art Zeneiskola Kamara Együttes;
16. Taxer Spatzen; 17. Szent Anna Kórus; 18. Szent Anna Kórus a Dalosbogarakkal; 19. Remenár Pál;
20. Érczes Norbert és Barátai; 21. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola énekkara

27

Krisztus fénye

Kosztolányi Dezs ő : VISSZA A GYERMEKEKHEZ
1.
- Folytasd!
- Tovább!!...
Pár pillanat múlva egy üde, éneklő gyerekhang csendült
fel, s akadozva, de mégis hullámzó ütemben folytatta a megkezdett olvasmányt.
A tanító a dobogón ült. A langyos tavaszi délután melegétől megfájdult a feje. Nagy, fekete szemei égtek, s mikor
maga köré tekintett a kora délután álmos világosságában, a
fehér falak kápráztató fényében is csak homályosan imbolygó pontokat látott.
Fáradtan, közönyösen mondogatta időnként:
- Tovább!...
Ásítozott. Unta magát. Maga is gyerek volt még. A szakálla s a bajusza most kezdett serkedezni. Alig lehetett több
húszévesnél.
Az ablakok nyitva voltak. A sárga napfényben ernyedt tagokkal, lomhán, szunyókálva sütkérezett a falu. Az erős melegben ujjongva forrt a tavasz. Égett, mint a pokol. Az iskola
melletti árokban, a lassan felmelegedő pocsolyákban ügyetlen topogással pacsáltak a sárga pelyhű libuskák, a rétekről
gyenge csipogás, csendes munkazaj hallatszott. Ezer szín és
hang olvadt össze egy csodás szimfóniába. A kötélen kék,
piros és fehér ruhák. Tovább sárga galagonyák a zöld füvön.
A barackfák pedig szűzi fehér virágleplet öltöttek magukra,
mint az áldozni készülő, halvány leányok.
- Folytasd, Virágh! - mondotta haragosan, s fáradt szomorúsággal nézte az iskolatermet, hol - úgy tetszett neki - minden unatkozott.
A régi szekrény, a zöld asztal, a piros vonalas tábla, a fal
mellett álló számológép, mind mély ernyedtséget árasztott a
szobára. Az óra is oly lassan járt, mintha álmos lett volna.
A falu harangja megszólalt.
Felrezzent álmodozásából. Dühösen felkapta fejét, mintha
csak most ébredt volna annak a tudatára, hogy hol van. Fogait összeszorította, merészen villogó szemekkel a távolba
nézett.
Csengettek. Az óra véget ért. A gyerekek lassan-lassan elszéledtek. Ő azonban sokáig ott maradt a szürkülő, üres teremben, és összevont szemöldökkel gondolkozott.
2.
Küzdött a sorsával. Félt attól, hogy élete egy bárgyú pásztorkölteménnyé laposodik, s neki is az lesz a végzete, ami
atyjáé, déd- és ükapjáé volt, kik mind mint jámbor református lelkészek haltak meg, zöld tornácos, fehér, falusi házukban.
Valami nagyot akart.
És amint dacosan domborodó mellét kifeszítette és érezte
acélos izmait, felpezsdülő vérének lüktetését, azt hitte, hogy
nincs lehetetlen. Orrcimpái kitágultak, s fiatalos kedvvel
szívta tüdejébe a hűs levegőt.
Egy viharos, nedves estén eszébe jutottak fiatalkori színdarabjai, a görögtüzes, műkedvelői előadások, az összeeszkábált, sátoros színházak, és először szégyenkezve, majd hideg öngúnnyal olvasni kezdte régi, poros füzeteit. Lassan
azonban, belemelegedett. Arca kigyulladt. Szavalt. Érces
hangja messzire csengett. Az eltemetett, halott ambíciók
újra ébredeztek. Sikerről, mámorról, lázas és tapszajos estékről álmodozott.
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És egy reggelen a gyermekek hiába várták őt a kis, sárga
padokban. Nem jött. A faluban széltében-hosszában arról
beszéltek, hogy a fiatal tanító Párizsba ment, s kanállal eszi
a tudományt.
Nehezen szokott be az új világba. A fekete márványasztalok, a hőtől és cigarettafüsttől megvakult kék tükrök között
félszegen és balogul mozgott, akárcsak egy lenge árnyék.
Sokat olvasott és tanult. A vacsorapénzén színházba járt.
Keményen öklelődzött a kegyetlen élettel. Ha olykor ellágyult, s hazasírt a lelke, jeges gúnnyal kinevette magát.
Egy év múlva hazajött. Színész lett.
Hamar elismerték. A lapok pár év múltán csak dicsérni
tudták már. Nagy és komoly sikerei voltak.
Lassan-lassan megtanulta, hogy az élet pirosságát hogyan
kell pótolni a művészet festett pírjával. A kávéházba járt, és
későn feküdt le. Bohém akart lenni. A lelke mélyén azonban
mindig naiv és gyerekes maradt. Szomorú, őszi estéken
gyakran elgondolkozott azok sorsán, kik az életet hazudják,
és nem élik. Eszébe jutott a patakpart, ahol rókára lesett, az
alkonyodó szigetek, mikre az est fehér gőzei borultak, s
szinte látta a víz kavicsos fenekét, hol zöld és piros bogarak
cikáznak. Vágyott a lankás mezőkre, melyeken sárga derekú
méhek zümmögnek, hol a kamillás fűben oly jó olvasni egyegy regényt, szomorú, hosszú délutánokon.
Mikor sikere tetőpontján állott, megsejtette, hogy nem
született bohémnek. A feketekávés csésze senkinek sem állott a kezében oly rosszul, mint az övében.
Évekig hurcolta magával ezt a kínzó gondolatot. Nyíltan
nem vallotta be magának, de így még jobban fájt. Úgy
érezte, hogy nemzedékek átka nehezedik reája. Nyugodtan
élő, református pap őseinek végzete. S ez húzta-húzta őt a
fényben az ismeretlenségbe.
Nem tudott ellentállni a múltnak. A cigarettafüsttől émelyedett. Mezőillatra vágyott. Hűs aludttejet akart inni mázos,
zöld csöbörből, csendes faluhelyen.
Egy este a kávéházban ült. Vidéki lapokat olvasott. Megtudta, hogy falujukban az öreg tanító meghalt. Egy gondolat
villant át agyán. Elfehéredett. Küzdött magával. S egy tapsviharos, lázas este után szinte lopva leutazott a falujába.
3.
Holdfényes, havas téli éj volt. A fekete vonat lassan gördült be a kis állomásra.
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Sietve leszállt a vonatról. Húsz év óta nem látta a faluját.
Óvatosan lépdelt az alvó, fehér házak nyomán. A poggyászát maga vitte.
Mikor meglátta az iskolát, arcára néhány forró, kövér
könny gördült.
Minden a régi volt még: az iskola, a templom, a korhadt
harangláb. És ő is!
A falu népe alig akart hinni a szemének. Újra maga előtt
látta a régi, fiatal tanítót, borotvált arcával, mintha egy szemet sem öregedett volna meg húsz hosszú év alatt.
S ő is csodálkozva lépett a fehér falú iskolába. Ugyanazok
az arcok és ugyanaz a rózsakedvű ifjúság, ugyanaz az élet és
pezsgés, mint húsz év előtt.
A jegyzőkönyvébe boldogan rótta be az egyszerű magyar
neveket: Zöldi, Virágh, Kovács, s rágondolt azokra a napokra, mikor külföldön egymagában hányódott. Érezte az
élet egyhangú, boldog folyását, a nemzedékek folytonosságát, a régi történetek folytatódását.
Tanítványai nagyon szerették a mozgékony arcú, tüzes
szemű férfit. Gyönyörű hangon szavalt nekik, és olykor, mikor jó kedve volt, bámulatos tündérmeséket mesélt távoli,
ragyogó városokról.
Újra körülötte volt a régi óra, a tábla, a számológép. Havas
téli délután volt. A nagy gyomrú vaskályha langyos meleget
árasztott a szobába. Fújt és dohogott. A rostélyon szivárványos tavaszi fényt sugárzott néhány liliomfehér gyerekarcra.
A tanító beszélt. Csontos ökle az asztalon nyugodott.
Meredten és feszülten állt, mint az élet katonája, mintha
nemzedékeknek adott volna tanítást és parancsot egy egész
életre.
Kitekintett az ablakon. A barackfák újra fehérben állottak.
De most már a hó pelyhei lepték be vékony, dermed águkat...
Eszébe jutott a tavaszi délután, mikor ő mint húszéves ifjú
ugyanitt ült, s most sokkal fiatalabbnak érezte magát.
Lelkében újra tavasz volt.
A gyerekhangok pedig úgy csilingeltek, mint az ezüst
csengettyűk.
Nyugodt mosollyal állt a dobogón. Mutatóujjával egymás
után intett a gyerekeknek:
- Tovább!
- Folytasd!...

Képek - Gerald Harvey Jones: Tél a városban; Edouard Cortes: Vendome tér; Berkes Antal: Nagyváros hóesésben;
Pogány Géza: Téli délután; Camille Pissarro: A Versailles-i út Louveciennes-ben;
Robert Henri: Hóesés New Yorkban; Paul Gustave Fischer: Koppenhága télen
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DEVICTUS VINCIT
1956 a katolikus egyház életében
„A szeretet nem gyengeség és félénkség, hanem erő
és áldozat, nem gyámoltalanság és egyoldalúság, hanem hősies önfeláldozásig felérő tettrekészség.”
(Pétery József váci püspök)
1948 a fordulat éve, a kommunista hatalomátvétel esztendeje … Fordulat volt ez az egész ország, minden ember életében, így egyházunk életében is. A hatalom élére kerülő materialista-ateista ideológiát követő vezetők ugyanis az egyházat a társadalomra romboló hatást gyakorló képződménynek, a munkásosztályt kizsákmányoló és ámító burzsoá reakciós szervezetnek tartotta. Az 1949-es népszámlálási adatok szerint az ország lakosságának 70%-a, hat és fél millió
ember vallotta magát katolikus vallásúnak, így a magyar katolikus egyház a pártállam erőszakos szekularizációjának elsőszámú elszenvedője lett. Azt állították, az imperialisták világháborúra készülődnek, és az Egyház azok szövetségese.
Rákosiék a vallásosságot, annak minden szereplőjét, intézményét húsz év alatt tervezték felszámolni, ezért a szovjet
fennhatóság alatt álló országokban már bevált módszerekhez
nyúltak: az egyházak gazdasági hatalmának, a felekezeti oktatás és egyéb szociális tevékenységének és közéleti, politikai szerepük felszámolásához.
A kommunisták valóságos hadjáratot folytattak a vallás
ellen. A szerzetesrendek feloszlatása, a főpapok zaklatása,
bebörtönzése, a fizikai erőszak, a zsarolások, az internálások
mind szerepeltek eszköztárukban. Jól megrendezett propagandagépezetet működtettek, mellyel erősen befolyásolták a
közvéleményt, plakátokon, újságokban, karikatúrákon sulykolták véleményüket az emberekbe. További módszerük
volt az egyházi személyeket célzó kirakatperek sokasága,
melyek nagy nyilvánosságot kaptak, így a terror, a megfélemlítés, a többségi társadalom elhallgattatásának fontos
eszközévé váltak. Ilyen hazug eljárás áldozatává vált többek
között Grősz József érsek és Mindszenty József bíboros vagy
P. Kiss Szaléz ferences rendi szerzetes és szerzetestársai,
őket fegyveres összeesküvés vádjával, kegyetlen kínzások
után végezték ki, P. Károlyi Bernát, aki ellen három eljárás
indult, végül internálták, majd a Gyűjtőfogházba hurcolták,
ahol a rabkórházban hunyt el vagy Mester Margit Mária
apáca, akit öt év börtönre ítéltek. A perek a protestánsokat is
sújtották, eljárás indult többek között Ordass Lajos evangélikus és Ravasz László református püspök ellen is.
Az egyházi ellenállás legnagyobb alakja egyértelműen
Mindszenty József, Magyarország utolsó hercegprímása
volt. Mindent elkövetett a kommunisták ellen, így a párt elsőszámú célpontja lett. Mindszenty megtörésén keresztül
hosszú távon az egész katolikus egyház megsemmisítése
volt a cél. A bíborost 1948. december 28-án, éppen hetven
évvel ezelőtt vették őrizetbe a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés gyanújával és az Andrássy úti ÁVH központba hurcolták. „Beismerő
vallomását” válogatott kínzásokkal és tudatmódosító szerekkel kényszerítették ki, végül a vizsgálati fogság után a Budapesti Népbíróság nyílt tárgyaláson életfogytig tartó fegyházra ítélte, mert Rákosi Mátyás nem akart mártírt csinálni
belőle azzal, hogy kivégzik.
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Mindszenty letartóztatása után Kádár János, akkor még
belügyminiszter lemondásra szólította fel Grősz József, kalocsai érseket, de a hatalom végül elállt szándékától. Az állandó politikai nyomásgyakorlás miatt azonban 1950 nyarán
kénytelen volt aláírni a katolikus egyház az állammal való
megállapodását, ezzel elindítva a békepapi mozgalmat. A
békepap-mozgalmat a kommunista blokk országai számára
központilag tervezték, nemzetközi intézményeket hoztak
létre hozzá, célja egyértelműen az egyház teljes szétzilálása
volt. A megállapodás értelmében az állam erőteljesen ellenőrizte és korlátozta az egyház működését. Az állam a kinevezésekbe való beleszólás révén beépített embereket tett pozícióba a kléruson belül. A papságot igyekezték behálózni,
hogy feszültséget gerjesszenek köztük és kialakuljon egy, a
hatalommal kiegyezni hajlandó szélesebb papi réteg, a békepapság. Sajnos, munkájuk nem volt eredménytelen. A megállapodás kis eredményt is hozott, két leány-, illetve a hat
fiúgimnázium egyházi intézményként való működtetése vált
lehetségessé, az ahhoz szükséges korlátozott számú szerzetessel. XII. Pius pápa ezt az egyezményt nem fogadta el, hiszen mély meggyőződése volt, hogy a kommunistákkal való
bármiféle kiegyezés teljesen megengedhetetlen.
Következő év májusában azonban Grősz József ellen is
pert indítottak, melyben az ÁVH által megírt vallomást volt
kénytelen előadni. Az érsekre tizenöt év börtönbüntetést
szabtak ki, az ellene és társai ellen, valamint a hozzá kapcsolódó huszonnégy mellékperben összesen száz ítélet született
harminc halálbüntetéssel, melyből tizenötöt hajtottak végre,
és ötvenöt tíz év feletti börtönbüntetéssel. A perek megfélemlítő ereje hatalmas volt. Grősz Józsefet csak 1955-ben
helyezték egészségi okok miatt házi őrizetbe. Miután úgy
látták, eléggé megtörte a fogság, 1956 tavaszán kiengedték
az Elnöki Tanács kegyelmével, hogy Czapik Gyula érsek halálát követően, a püspöki kar vezetője legyen.
Az 1956-os eseményeket ezek után nem csoda, hogy reménykedéssel fogadta az Egyház, bár tagjai megosztottak
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voltak. Az elmúlt évek szenvedései sokakat megtörtek, óvatosságra intettek. Az Egyház vezetői börtönökben vagy internálva voltak, távol híveiktől, papjaiktól. Határozott fellépést csak október 29-én, XII. Piusz pápa enciklikája, a
Luctuosissimi eventus megjelenése után tettek, mikor Virág
Ferenc pécsi püspök kiadott egy körlevelet, amelyben határozottabb követelések jelentek meg a forradalom során megalakult Nagy Imre kormány felé. Hangsúlyozta azonban a
harcoktól való tartózkodást.
XII. Pius pápa komoly figyelemmel kísérte a magyar szabadságharcot, a tizenegy
nap alatt lezajló események alatt három enciklikát is kiadott. Október 28-án adta ki a
Luctuosissimi eventus címűt, melyben megrendülésének ad hangot „a borzalmas öldöklés vérében fekvő” „kedves Magyarország” sorsa fölött, és közös imádságra hívja
a világ népeit az igazságos békéért. November 2-án adta ki a Laetamur admodum címűt, amiben pedig örömét fejezte ki, hogy
nemcsak a katolikusok, de más felekezetek
is csatlakoztak az imahadjárathoz, a szenvedő Magyarországért. Ugyancsak örömét
fejezte ki Mindszenty bíboros kiszabadulása miatt és hálát
adott Istennek a sikerekért. Szerinte a küzdelmet folytatni
kell, és áldásában részesített minden meg nem alkuvó, tovább küzdő hívőt. Ugyanakkor, széles látókörét jelzi, hogy
nyomban reagált a szuezi válságra, felismerve annak jelentőségét a világpolitikára, s így Kelet-Európa helyzetére is.
Harmadik enciklikája november 5-én (Datis Nuperrime), a
szovjet bevonulás másnapján született. „Idegen fegyverekkel új rabszolgaságba hajtották a vértől ázott nemzetet” –
írta. Pedig Istennek Káinhoz intézett szava ma is érvényes:
„Testvéred vére hozzám kiáltott a földről”. Az enciklika könyörgés az Úrhoz, hogy nyissa meg a felelős emberek elméjét és szívét az igazságos békéhez vezető út megtalálására. S
egyben apostoli áldását küldte „szeretett magyar népünknek”.
Október 31-én került sor Mindszenty bíboros kiszabadítására felsőpetényi házi őrizetéből, ahová nem sokkal korábban 1955-ben vitték át börtönéből. November 1-én már nyilatkozott a rádióban, közölte, hogy szabad, és az eseményeket nemzeti szabadságharcnak minősítette, ezt követően pedig újra egyháza élére állt. Hatalmas öröm volt ez az esemény. Pálinkás Antal őrnagyot, aki részt vett kiszabadításában, a forradalmat követően, szörnyű szenvedések után végezték ki.
A bíboros a forradalom utolsó napjaiban budavári rezidenciáján fogadta a külföldi delegációkat, és azonnal fölmentette hivatalukból a kommunistákkal kollaboráló papokat. November 3-i híres rádióbeszédében nem szállt ugyan
szembe a kommunista Nagy Imre vezette kormánnyal, de annak tagjait a „bukott rendszer örököseinek” nevezte. A szocialista propaganda ezt a beszédet, több helyen eltorzítva,
később évtizedekig a reakció bizonyítékaként ismételgette.
A hercegprímás beszédében először köszönetet mondott a
nemzetközi támogatóknak, utalt rá ugyanakkor, hogy történelmünk során mi magyarok mindig védtük a Nyugatot, tehát rászolgáltunk a demokratikus államok mostani szolidaritására. Kiemelte, hogy a magyar nép nem táplál ellenséges
érzelmet egyetlen néppel szemben sem, még az oroszokkal
szemben sem. A legfontosabb feladatnak a munka azonnali
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felvételét tekintette, hiszen „egy csontig soványított nép”
vívta szabadságharcát. Kiállt a forradalom mártírjai mellett,
ami egyértelműen a harc jogosságának elismerését jelentette. A prímás ezzel szembe ment püspökeivel, akik a fegyveres harcot elítélték, kijelentette, hogy mi nem támadtunk
meg senkit, hanem minket támadtak meg. Nem a belső rend
megdöntése volt a felkelés célja, hanem a megszállók távozása. Kimondta, hogy az ország és az Egyház nem szegül
szembe a történelem igazolt haladási irányával, ez nem a
diktatúra elfogadását jelentette, de a többpártrendszer kiépülését is ellenezte. Szükségesnek tartotta a bukott rendszer örököseinek elszámoltatását független bíróságok által és
törvényes keretek között.
Mindszenty szavai egyértelműen a kapitalizmusnak olyan
szociálisan igazságos modelljét tartja elfogadhatónak, ami
az Egyház társadalmi tanításában is szerepel: „a szociális érdekektől helyesen és igazságosan korlátozott magántulajdon alapján” álló társadalmat vázolt fel. A kereszténydemokrata politikusok nyugaton éppen
ilyen gazdasági berendezkedést tűztek ki célul és kezdték el
annak kiépítését. Mindszenty a hitoktatás visszaállításáról is
szólt, hiszen az elkövetett szörnyűségek mind-mind a társadalom morális alapjának megingásából származtak.
November 4-én, a Parlamentben találkozott Tildy Zoltán,
Bibó István és Vas Zoltán politikusokkal, majd titkárával,
Turchányi Egonnal elindult Budára, az Úri utcában levő Prímási Palotába, amit ekkor még kiszabadítói, Pálinkás őrnagy
és katonái védtek. A hidakat azonban a szovjet katonai egységek ekkorra már lezárták, Budapestet ellepték a szovjet
tankok. A bíboros az amerikai követségen kért menedéket.
A forradalom napjaiban mások is tevékenyen részt vettek
az eseményekben, ilyenek voltak a budapesti Központi Papnevelő Intézetben élő kispapok. Az állam 1951-1952 során
erőszakosan bezáratta a vidéki szemináriumok felét, melyekből a növendékek egy része a pesti szemináriumba került, így helyzetük nekik is igen keserves volt ezekben az
években, rántott levesen és kenyéren kívül alig volt ennivalójuk, ha lehetett, hazaival kellett kipótolniuk. A csapból kizárólag hideg víz folyt, a szobákban zsúfoltan laktak. A szeminárium lakóinak lelkigyakorlatuk kezdődött október 22én, teljes elzártságukban csak a kintről bejövő fegyverek
hangja hívta fel figyelmüket, hogy forradalom tört ki az utcákon. A lelkigyakorlatot nem függesztették fel, de amint
vége lett, azonnal bekapcsolódtak az eseményekbe. A harcot
kerülték ugyan, de a sebesülteket mindenben segítették, lelki
vigaszt nyújtottak, élelmiszersegélyeket osztottak a Vöröskereszt felkérésére és tájékoztatták a sebesültek hozzátartozóit. Később visszaemlékezők szerint a golyózáporban is vitték az Oltáriszentséget a haldoklóknak. Emellett röplapokat
írtak a jegyzet-sokszorosítóval, melyben Mindszenty bíboros kiszabadítását, a békepapok eltávolítását, a többi egyházi
személy szabadon bocsátását, a katolikus sajtó szabadságát,
a szerzetesrendek és egyházi szervezetek működési engedélyének visszaadását, a Vatikáni diplomáciával való kapcsolat felvételét követelték. „Az egyház hivatásának megfele-
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„Nem szívesen gondolok vissza a börtönévekre és főleg
nem szívesen beszélek róla; aki nem volt ott, úgy sincs
fogalma, hogy mit jelent nemcsak a poloska, az egér, a
rossz koszt, a hideg, a közönséges, trágár beszéd, hanem
a kiszolgáltatottság és a szabadságtól való megfosztottság is. Három élményt azért megemlítek, és az első (még
tárgyalás előtti) börtönben töltött karácsonyt.
Az egyik: a Gyűjtő kisfogházában voltak a politikai nők,
egyik-másik különleges politikai férfi, mint pl. Török
Jenő, akit letartóztatása után bányamunkára ítéltek.
Vele volt egy szép élményem. Az egyik házimunkással
megüzentem, hogy szeretnék feloldozást kapni (akkor
még nem kezdődött el a ʻvallási korrózió’). Másnap,
amikor sétára vitték, megállt, mintha az orrát fújná, felnézett a mi zárkánkra, ahol én titokban felkapaszkodtam
a kis rácsos ablakba – és keresztet rajzolt felém. (Itt említem meg, hogy ugyancsak a kisfogházban voltak a halálra ítéltek is. Abban az időben szinte kétnaponkint
ácsolták az akasztófát, amit jól lehetett hallani a zárkákban. Ilyenkor az őrök idegesek és türelmetlenek voltak,
és mindennap hiányzott valaki a rabok sétájáról… Egy
idő után úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, nem kértem Istentől változtatást, de Ő kérés nélkül tudta, menynyit bírok, és hamarosan elszállítottak Kalocsára, ahol
nem voltak kivégzések.)
Másik nagy élményem, amikor szintén a kisfogházban,
valamelyik házimunkáson át kis levelet kaptam Gyurkától, amelyben azt írta, milyen jó nekünk, hogy tudjuk, miért és Kiért szenvedünk!
Harmadik jelentős élményem 1956. Mint osztályidegent,
Kalocsán egy belső zárkába tettek, amelynek az ablaka
nem az utcára, hanem az udvarra nyílott. Akik ott voltunk, csak a házimunkásoktól értesültünk a változásokról, no meg a smasszerek voltak kedvesebbek és jobb lett
az étel. Egyik nap bejött a zárkánkba egy fiatal, jóarcú
hadnagy. Rövid beszédében azt mondotta, hogy most
még számukra nehéz napok jönnek, de mi hamarosan kiszabadulunk és mindnyájunknak jó lesz. – Azóta is többször eszembe jut ez a jóakaratú fiatalember, aki nyilván
áldozata lett az ’56-os eseményeknek.”
(Vadas Éva Szalézia nővér visszaemlékezése)
lően akarjuk az igaz vallásosság újraszületését, az igazi demokrácia
megvalósulását, a szociális elvek
megalkuvás nélküli hirdetését, társadalmi és gazdasági erkölcsöt, a
családok szétzüllésének orvoslását,
békét, mely az igazságosság gyümölcse, minden néppel való szolidáris együttműködést.” – írták. Készült egy beadvány is, melyben öszszefoglalják egy szakértői csoport
véleményét. A munkástanácsok akkori tevékenysége alapján azt hangsúlyozták, hogy azok lényegében
megegyeznek az egyházi tanítással,
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így a papság nem kívánja a szocialista vívmányok eltörlését,
a föld visszaadását sem.
A kispapok közül néhányan felkeresték Mindszenty Józsefet kiszabadulása után és felkészítő anyag írására vállalkoztak számára, melyet később a bíboros fel is használt november 3-i beszédében. Kísérletet tettek az Egyházügyi Hivatal iratanyagának megmentésére is, ezt azonban a gyorsan
zajló események miatt már nem tudták befejezni. A szabadságharc napjainak egyik feszült eseménye volt, mikor forradalmárok egy csoportja a rektort kereste az épületben, akinek
testvére ÁVH-s volt és róla is felmerült ugyanez a gyanú.
Tabódy István kispap volt, akinek sikerült megnyerni őket,
hogy ne végezzenek vele. Harcok is folytak a szeminárium
épületének tetejéről, később, 4-e után pedig a szomszédban
lévő Eötvös Lóránd Tudományegyetem egyetemistái harcoltak még egy ideig, őket is segítették a szeminaristák a falon
ütött nyíláson át adva nekik élelmet. Később pedig, a szemi-

nárium épületén keresztül menekülési lehetőséget, reverendát és civil ruhát biztosítottak számukra. A környéken élő
papoknak tájékoztató levelet írtak, hogy tisztában legyenek
a városban történtekről. A végzősöket soron kívül felszentelték, félvén a fejleményektől.
A szabadságharc leverése után beköszöntött az újabb terror, következtek a megtorlások. 1957 januárjától a Kádárkormány pufajkás legényei fizikai erőszakkal mutatták meg
az ország lakosságának a szocialisták erejét, különítmények
járták a vidéket. Kivégezték Nagy Imrét, a forradalom alatt
kinevezett miniszterelnököt, annak társait és mintegy négyszáz forradalmárt, akiket jeltelen sírokba temettek. Emellett
10-20 ezer embert kilakoltattak, sokan pedig az állásukat vesztették el,
pedagógusokat, vasutasokat, katonatiszteket bocsátottak el tömegesen.
Az országból becslések szerint száznyolcvan-kétszázezer ember menekült el a megtorlás miatt. A fegyveres harcokban húszezer ember sebesült meg, Horváth Miklós történész
szerint a forradalom és szabadságharc önmagában kétezerháromszáznegyvenhat halálos áldozatot követelt, ezernyolcszáznegyvenhetet Budapesten, ötszázkilencvenhatot vidéken. Kb. tizenháromezer embert helyeztek közbiztonsági őrizet alá,
azaz internálták őket.
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A megtorlások az egyházat ekképpen sújtották: tizennégy
papot letartóztattak, többüket zaklatták. A forradalom alatt
kiadott röplapok és tájékoztatók a rendőrség kezébe kerülve
alapbizonyítékok lettek, melynek nyomán nem csak a szerkesztők, hanem más papok és papnövendékek is letartóztatást illetve börtönbüntetést szenvedtek el. 1956 és 1961 között összességében több mint kétszáz papot és volt szerzetest
internáltak vagy ítéltek börtönbüntetésre. A súlyos diszkrimináció az élet minden területén érvényesült, és a bebörtönzések egészen az 1980-as évek közepéig tartottak. Az utolsó,
politikai okból elítélt és közel tizennyolc évet fogságban
töltő pap, Lénárd Ödön piarista 1977-ben, pápai közbenjárásra nyerte vissza szabadságát. Ő volt az egyik leghosszabb
ideig börtönbe zárt személy az országban. Ítélet nélküli halálos áldozatok is voltak, kegyetlen gyilkosság áldozatai lettek Kerekes Lajos és Brenner János atyák. Sokan menekültek el az országból közülük is, hogy hivatásukat szabadon
gyakorolhassák.
A békepapok visszakerültek állásukba. Megalakult az
Opus Pacis, a katolikus egyház békemozgalmi szervezete,
amely 1957-1989-ig működött. A szervezetet a kormányzat
nyomására hozta létre a püspöki kar, hogy ez a testület támogassa az Országos Béketanács által felvett „békegondolatot” a papság és a hívek körében. Ennek Grősz József állt
az élére, hogy minél inkább kiküszöbölje a papságon belüli

megosztottságot. Grősz József utódja Hamvas Endre érsek,
aki pályafutása elején határozottan kiállt a zsidók deportálása ellen, a világháború után pedig ellenezte a németek erőszakos kitelepítését, valamint a felvidéki magyarság ellen
hozott Beneš-dekrétumokat. Mindvégig kiállt a bebörtönzött Mindszenty József mellett is. 1951-ben azonban belekeverték a Grősz József elleni koncepciós perbe. Házi őrizetbe
helyezték és erőszakkal rávették, hogy nyilvános bűnbánatot
tartson és kijelentse, hogy a jövőben együtt fog működni
a kommunista kormánnyal. Ez súlyosan megtörte őt. A szabadságharc kitörése után egyházmegyéje papjait ara buzdította, hogy óvják meg híveiket „minden erőszakos lépéstől
és rendzavarástól”. Később, a forradalom leverése után a
fegyveres harc beszüntetésére és a Kádár-kormány iránti bizalomra szólította fel híveit. Részt vett a második vatikáni
zsinaton, valamint a Béke Világtanács moszkvai ülésén. 1969-től haláláig az Országos Béketanács elnöke is ő
volt. A korábbi békepapok közül sokan magas hivatalokat
kaptak, hogy szolgálják a rendszer megszilárdítását. A Kádár-kormány így igyekezett az egyház vezetését saját céljai
mögé állítani. 1963-ban az állam engedélyezte a magyar fő-
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papok második vatikáni zsinaton való részvételét. Az ezt követő éveket, az egyházak kontroll alatt tartása mellett, azoknak az állam legitimációjára való felhasználása jellemezte.
Az egyházak bár ellenőrzött keretek között, de bővíthették
szociális és karitatív tevékenységeiket, könyveket adhattak
ki, és a hitbuzgalmi szerveződések száma is emelkedett.
A szabadságharc leverése után a szovjet vezetés egyik kiemelt célpontja Mindszenty József lett, ezért titkosszolgálati
akciót szervezett Mindszenty „kiemelésére” az amerikai
nagykövetségről. Ez ugyan meghiúsult, de mindvégig a Kádár-rendszer egyik kiemelt közellensége maradt. A magyar
hercegprímás tizennégy éven át tartózkodott a budapesti
amerikai követség rezidenciáján. Itt tartózkodása során folyamatosan tájékoztatta a washingtoni politikusokat a magyarországi helyzetről. 1971 őszén az Apostoli Szentszék és
a Magyar Népköztársaság megállapodásának megfelelően
hagyta el végül Magyarországot, és Rómába utazott. 1974ben, VI. Pál pápa megüresedettnek nyilvánította az esztergomi érseki széket azzal az indokkal, hogy a magyar prímás lemondott. A bíboros azonban ezt visszautasította. Lemondatása ugyanis Kádárék régi követelése volt, akik ennek
fejében szabadon engedték a kommunista börtönökbe zárt
papokat és egyházi személyeket. Végül Mindszenty az egyházjogilag a magyar prímások alá tartozó bécsi szemináriumba, a Pázmáneumba utazott és haláláig ott élt. 1975-ben
halt meg a bécsi Irgalmasok Kórházában, holttestét Mariazellben helyezték el. A pápa a bíboros
haláláig nem nevezett ki új esztergomi érseket,
halála után utódja Lékai László lett. A rendszerváltás után, 1991-ben hazahozták és Esztergomban helyezték örök nyugalomra. A szentség állapotát jelző módon találták a testét: azaz romlatlan
volt. A boldoggá avatás folyamatban van.
Ádám György atya 1975-ben tartott búcsúztató
beszédében így értékelte Mindszentyt: „Mindszenty bíborostól nem lehet búcsút venni, mert
élni és hatni fog halála után is. Egyénisége – törékenysége ellenére is – óriásként magasodik a 20.
század történelme fölé. A magyar haza és a magyar nép volt hatvan esztendős papi életének tengelye és metszőpontja. Ezekért a szellemi és erkölcsi ideálokért akkor is kiállt, amikor az életveszélyes volt, és reménytelennek látszott. Ezért vállalta a nácizmussal és a bolsevizmussal szemben a harcot… Mindszenty volt a magyar történelem legszegényebb prímása. Viszont a külső elnyomásokkal szemben tanúsított ellenállásában és vértanúságában
olyan elpusztíthatatlan erkölcsi tőkét hagyott a magyar
népre, amely bizonyosan hozzá fog járulni ahhoz, hogy országunk, népünk, egyházunk ismét szabad legyen.”
Bár a szabadságharc a szovjet túlerő és a nemzetközi közöny miatt elveszett, a világnak mégis megmutattuk a felelősségvállalás, az összetartozás és a szabadságszeretet hatalmas erejét. Jól mutatja ezt, hogy a november 4-én bekövetkezett iszonyatos szovjet invázió ellenére az ellenállás január
közepéig kitartott. Mi, magyarok voltunk az egyetlen nemzet, aki fegyverrel mert szembeszállni a szovjetekkel szemben. A forradalmat ugyan eltiporták, de legyőzni nem tudták
… 1956 világesemény volt, Dávid és Góliát harca, öröksége
felbecsülhetetlen lelki és erkölcsi forrás, melyből mi, magyarok máig építkezünk.
Ráthi Marianna
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Régóta ismerkedem Pilinszky Jánossal. Azóta csodálom tömörségét, amióta
sok évvel ezelőtt mindössze hét szóval örökre elkötelezett, azóta és általa tudom:
az elhallgatásnak néha nagyobb ereje van, mint a kimondásnak.

Életfogytiglan
Az ágy közös.
A párna nem.
Töredékekből építkezem, részletekből próbálom összeállítani az egészet, de költői, filozófusi nagyságának csak körvonalait sejthetem, az ismert részek nem töltik ki teljesen.
Az előbb kiegészíti a későbbet – én így találkozom Pilinszky
Jánossal, a lét meghatározottságának bizonytalanságát megszenvedő, a valódi nyugalmat vágyó költő verseit csak később, töredékekben megismert gondolatain át vélem megérteni. „Költő vagyok, és katolikus.” vallotta egy beszélgetésbeni, és ez a tömör önértékelés is csak megerősítette: újabb
mozaikdarabka, rejtélyes ellentét – a rész áll szemben az
egyetemessel. Nem tűnik úgy, hogy Pilinszky egyetemes érzések és gondolatok megfogalmazására törekedne, költészete önvallomása szerint sem a katolikus vallás eszmerendszere által meghatározott művészet, de a központi gondolatok magva mégis mind ebből a rendszerből való.
Fokról-fokra
Ahogy a semmi kisimítja
az agónia árkait,
miként a vidék hófuvás után
lecsillapúl, hazatalál,
valahogy úgy alakúl, rendeződik
fokról-fokra ember és Isten,
pusztulás és születés párbeszéde.
Egyetlen kép sűríti az emberi lét összetettségét, az elmúlás
és az újjászületés összefonódásának riasztó gondolatát. A letisztult üzenet számomra az elfogadás, amelyben tudatosságot érzek, nem pedig beletörődést – a hat sor öt igéje is a
cselekvő kölcsönösséget erősíti.
(…) Mi gyerekkorunkban értékelünk, felnőtten meg élünk,
gondolkodunk stb. A teljes élet: a kettő együtt volna. Tárgya
tehát épp nem az élmény, hanem a bevilágítatlan világ, az
élmény nélküli, a lélek lomtárában heverő fotográfia. Az
őrület bizonyítja, hogy lehet visszafele is élni, akár az álomban. Ehhez párosul aztán az időtlenség élménye, s a szabadságé. (…)ii
Zárójelben
Apa, meghaltál.
Anya, halott vagy.
Tanítsatok meghalni engem is,
ahogy beszélni, járni megtanultam
valamikor. (Azt hiszem, tőletek.)
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Öt verssorban szólal meg egyszerre a gyermek és a felnőtt.
A gyermek, aki az apa nemlétét cselekvésként, az anyáét állapotként fogja fel, és a felnőtt, aki visszatekint a csak sejthető múltbéli folyamatra, arra a természetes történésre,
ahogy a gyermek a szüleitől megtanulja az élet alapvető dolgait. A gyermeki lét felidézése mintegy összefonódik a halál
megtapasztalásának a vágyával – ha lehetne tanulni a halált,
azt is szüleinktől szeretnénk, akárcsak az életet, az első szavainkat, tőlük, akik első lépéseinket is vigyázták.
„Nem érzelmeinket, képzeteinket, ismereteinket, élményeinket kell megírnunk, s nem esztétikai előítéleteinket, mit ihleten kívüli állapotban rögzítünk a magunk számára. Nem azt
a fát, amit látunk, s elbűvöl, hanem azt a fát, mit ihletünkben
pillantottunk meg! Hogy nem valóság? Ne féljünk ettől: a
valóságtól legmesszebb a másolat áll. Minden valóság, de a
másolat a leghalványabb valóság.”iii
Egy szép napon
Mindíg az elhányt bádogkanalat,
a nyomorúság lim-lom tájait kerestem,
remélve, hogy egy szép napon
elönt a sírás, visszafogad szeliden
a régi udvar, otthonunk
borostyán csöndje, susogása.
Mindíg,
mindíg is hazavágytam.
Csakugyan nem az egyszeri valóság másolatát rögzíti ez a
vers, az ihlető forrás gyerekkori impresszió lehet, legalábbis
számomra egyértelműen az. Az elém tárt kép bennem is régi
benyomásokat hív elő, és az emlékfoszlányt pillanatnyi hangulatomtól függően idézem fel: a régi helyszínt örökösen
zöld borostyánnal befuttatott otthonként vagy meleg, borostyánszínű fényben ragyogva látom belülről. Valóságdarabkák villannak fel a versben: az elveszett bádogkanál közönségessége egy gyermekkori képként rögzült helyszín meghittségével áll szemben, és ebben az ellentmondásban olvad
össze a keresés-kutatás nyugtalansága és a végső menedék
megtalálásának bizonyossága.
„(…) Élet
A szabadság alsó formái: szexualitás, evés, dohányzás, történetek, hírek, dzsessz, flört, részegség.
Lét
Középső formái: szerelem, alkotás, gondolkodás,
fölismerések.
Abszolútum
Magas formái: szentség, Isten-szeretet, látomások,
önfeláldozás, halál. (…)iv
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Infernó
Ház. Kutya. Gépkocsi.
Pázsit és fogadások.
De csakugyan szebb attól a mennyország,
hogy a poklokra lecementelt,
gyermeküket, nemüket, fajukat
és mindenüket megtagadó lények
póklábakon egyensulyozva
nyáladzanak senkiért, semmiért?
Előbb nem akartam megnézni a vers keletkezésének idejét,
hiszen befogadva Pilinszky gondolatait, akkor és ott kaptam
meg az üzenetet életről, létről, abszolútumról. Majd mégis
kíváncsivá lettem: melyik kort idézi ez a mai társadalmunk
látleletét, pontos diagnózisát – és ítéletét leplezetlenül kimondó mű. A földi pokol rögéhez kötöttségünk riasztóan állandónak tűnik, közel félszáz esztendeje ugyanezeknek a világi javaknak a birtoklása foglalja le gondolatainkat, és a valódi értékek megtagadásának magányában feledjük az üdvözülés távlatát.
Zsoltár
Aki több napos éhezés után
kenyérre gondol:
valódi kenyérre gondol.
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rok szokásaival, a nyelv szavai valamilyen törekvés, valamely belső igény kifejezése szolgálatának váltak alárendeltjeivé. Aztán megszületett a kételkedés: talán mégsem elegendőek a szavak, hiszen ahogy a rítusok rosszul értelmezett
kötöttsége elfedheti a hit mélységét, a szavak pontatlansága
csonkíthatja a gondolatok valóságát.
A költészetben együtt él hát a magasság megszólítása és az
élet közönséges jelenségeinek a megjelenítése, a gondolatok
szavakkal való közvetítésének a vágya és a bizonytalanság,
hogy ez sikerülhet-e. Mindezt igaznak találom Pilinszky Jánosra is, aki maga is egyszerre mutatta fel költészetében a
szent és a profán tartalmat, a hit és a kételkedés, a hinni akarás és a kétségek leküzdésének vágyát úgy, hogy a két végletet állította szembe egymással. Verseinek látomásszerűen
felvillanó képei által hordozott gondolatok mozaikká állnak
össze, mint egy antik, töredékes falképen a színes kövek, így
alkot egységet költői hagyatéka, a katolicizmus által meghatározott költő és filozófus fogalmi és nyelvi eszköztárával.
Az, aki befogadja, darabonként gyűjtheti össze és őrizheti
meg az egész részeit. Amit én már megtaláltam, ellentétpárokban ragadható meg: lét és nemlét, valóság és másolat, az
időtlenség szabadsága és időbeli meghatározottságunk, és
mindenkor a vágy: az örök keresésben megtalálni a végső
megnyugvást.
Örökkön-örökké
Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,
maradék szemérmem némasága ez,
úgyse hallanád meg, hangot ha adok,
sűrü panaszommal jobb ha hallgatok.

Aki egy kínzókamra mélyén
gyengédségre áhítozik:
valódi gyengédségre vágyik.
S aki egy vánkosra borulva
nem érzi magát egyedül:
valóban nincsen egyedül.

Tűrök és törődöm engedékenyen:
mint Izsák az atyját, én se kérdezem,
mivégre sanyargatsz, teszem szótalan,
szófogadó szolga, ami hátra van.

Pedig a hívő ember nehézségeire és fájdalmára van gyógyír:
a gondviselésbe vetett hit. A vers valóban zsoltár, Pilinszky,
tőle szokatlan tartalmi hűséggel őrzi meg a mű bibliai előzményeinek jellegzetességét: a vers egyszerre személyes és
általánosan emberi, a keresetlen szavak egyszerre jelenítik
meg az ember olyan gyötrelmeit, mint az éhség vagy a fizikai fájdalom, az egyedüllét lelki szenvedését és a mindezek
enyhítésének vágyát. A kenyér a test, a szeretet a lélek tápláléka, és a magányt oldja a tudat: nem vagyunk egyedül. A
kimondatlanul is mindig Jelenlevő megtestesül a kenyérben,
Ő maga a szeretet.
Évezredeken át az érzelmek és hit válogatott szavakkal való
megfogalmazásának címzettje egy transzcendens valóság
létezője volt. A magasságot megszólító elhivatott költő eltávolodva a szakrálistól felismerte: profán tartalom kifejezésére is alkalmasak a szavak. És akkor hódoltak fejedelmeknek, kértek hercegi védelmet zabolátlan költő számára, fejeztek ki fájdalmas-boldog szerelmet vagy játékos epekedést, lelkesítettek és buzdítottak hazaszeretetre, jó célért
való küzdelemre – az önkifejezés vágya összefonódott a koii

Tragikum és derű. Beszélgetés V. Bálint Évával.
http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/PILINSZKY/pilinszky00989/pilinszky01023/pilinszky01
023.html
ii
Pilinszky János összegyűjtött művei. Naplók, töredékek.
Osiris Kiadó, Budapest, 1995, 37. o.

Keserüségemre úgy sincs felelet:
minek adtál ennem, ha nem eleget?
miért vakitottál annyi nappalon,
ha már ragyogásod nem lehet napom?
Halálom után majd örök öleden,
fölpanaszlom akkor, mit tettél velem,
karjaid közt végre kisírom magam,
csillapíthatatlan sírok hangosan!
Sohase szerettél, nem volt pillanat,
ennem is ha adtál, soha magadat,
örökkön-örökké sírok amiért
annyit dideregtem érted, magamért!
Végeérhetetlen zokogok veled,
ahogy szoritásod egyre hevesebb,
ahogy ölelésem egyre szorosabb,
egyre boldogabb és boldogtalanabb.

Pilinszky János összegyűjtött művei. Naplók, töredékek.
Osiris Kiadó, Budapest, 1995, 37. o.
iv
Pilinszky János összegyűjtött művei. Naplók, töredékek. Osiris Kiadó, Budapest, 1995, 31. o.
iii
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BESZÁMOLÓ A LIGETI ÚJ TEMPLOM ÉPÍTÉSÉRŐL 2018 decem berében
A ligeti templom építése a körülményekhez képest jól halad. A 2017. év feladata lett volna, hogy a templom cserepezését és csatornázását, tetőszigetelését
megvalósítsuk. Ez, külső körülmény miatt, csak a 2017 karácsonya utáni héten
kezdődött és átnyúlt a 2018. évre. A kedvező időjárás miatt januárban lefedtük
a templomot.
A 2018. év első feladata a külső vakolás és burkolatszigetelés elkészítése volt,
amely az év első felében meg is valósult. A templomon belül elkészült a padlófűtés csövezése, és megkezdődött az elektromos hálózat kiépítése, amely még
most is folyamatban van, valamint a templombelső aljzatbetonozása. Miután ez
megkötött egy szombati gyermekszentmisét, valamint egy vasárnapi ünnepi
szentmisét tartottunk az új templomban a hívek megelégedésére.
Az ez évi munkálatokhoz kaptunk a Váci Püspökségtől 25 millió, a Dunaharaszti Önkormányzattól 10 millió forintot, és EU-s pályázaton nyertünk
15 millió forintot. A Dunaharaszti
Szent István Főplébániától most kaptunk 1 millió forintot. Ezen összegekből fizettük ki ez évi kiadásainkat.
Karácsony előtti utolsó hétre megérkeznek a nyílászárók, vagyis az ajtók. Így, a tél elmúltával vagy kedvező időjárás
esetén elkezdődhet a belső vakolás és egyéb munka.
2019-re tervezzük a belső vakolást, festést, burkolást, a szerelvények felszerelését, kapcsolók, lámpák elhelyezését, a vizesblokk elkészítését, bútorok beszerzését, pl. a sekrestyéhez.
Minden az anyagiakon múlik, lesz-e rá pénzünk, azonban egyelőre anyagi forrásaink kimerültek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a helyi Önkormányzatnak, Dr. Beer Miklós
váci püspök úrnak, valamint a Szent István Főplébániának az ez évi anyagi támogatást. Tisztelettel és köszönettel a ligeti hívek nevében:
Láng András kanonok plébános
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A közösség megtartó erő
Sokszor kesergünk fiataljaink élete fölött, hova lett a sok
jó, hit, örök értékek, segítő jóság, melyeket oly sok vesződséggel beléjük plántáltunk. Igaz, hogy hiányoznak templomainkból nagyon sokan, akik már bérmálkoztak, elsőáldoztak, templomban kötöttek házasságot. De beszélünk-e a
„szent maradékról”, örülünk-e igazán
velük, nekik, akik hűségesek maradtak?
Azt is tudjuk Urunktól, hogy nem biztos, mi látjuk meg annak a gyümölcsét,
amit mi neveltünk, mégis most arra az
örömre hívom fel a figyelmet, amikor
láthatjuk az eredményt. Ebben sokak
munkája, fáradozása van benne: szülőké,
nagyszülőké, lelkiatyáké, pedagógusoké, közösségi vezetőké, stb. Adjunk
hálát az Úrnak értük és neveltjeikért!
Az utóbbi években több szép élményem volt a fiatalokkal.
Örömömet szeretném megosztani, hogy mások is örvendjenek, és ezek az élmények egyben buzdítás is lehessenek.
Több volt tanítványom esküvőjén vettem részt a templomban, ahol a fiatalok, rokonságukon kívül, saját közösségeik
tagjaival együtt ünnepeltek. Jó volt látni, hogy a fele templomot ők töltötték meg, és sokszor a zenei szolgálatot is ők
adták. Mosolygós, egymásnak örülni tudó családok, lányok
és fiúk. Elnéztem, milyen tisztelettel voltak a felnőttek, szülők iránt is, rácsodálkoztam, milyen komoly fiatalokká váltak.
Mivel sokukat személyesen is ismerem, tudom róluk,
hogy diákéveikben a szabad idejüket különféle közösségekben töltötték, mint pl. a Szentjánosbogár közösségben, a
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templomi kórusban, néptánccsoportban, cserkészetben vagy
egyéb közösségekben.
Egy ifjúsági közösséggel nekem is van közel húsz éve
kapcsolatom, velük foglalkozom, míg szüleik lelkigyakorlatoznak. Valamikor kúszó-mászó kisgyermekekként érkeztek
hozzánk, s a szülők elfoglaltsága miatt mi, felnőttek, szerveztünk nekik játékos és komolyabb programokat. Ezek a
fiatalok mára már a legnagyobb segítségeim az utódokhoz,
nemcsak hogy ők vezetik a különböző
foglalkozásokat, hanem már másodszor
szerveznek maguknak önállóan lelki napokat, felkeresik régi társaikat. Nagy
örömmel töltött el, amikor legutóbbi közös szentmiséjük után felkeresték sírját
annak az elődömnek, aki nagyon komoly
alapokat rakott le közösséggé formálásukban.
Végül szólnék még egy osztálytalálkozóról, ahol nagyon jó érzés volt beszélgetni a volt tanítványokkal jó irányba tartó életvitelükről. Nagyon kedves osztályomban jó osztályközösség alakult ki, szülők és pedagógus között is igazi összefogás, családias hangulat volt. Rengeteget beszélgettünk annak idején, talán néhány tanóra is
átcsapott az erkölcsi nevelésbe, de megérte. Ők is fontosnak
tartják az olyan értékeket, mint család, házasság, gyermek,
munka, stb.
Tehát ne fáradjunk bele a nevelésbe, példaadásba, az igaz
értékek mellett akkor is álljunk ki, ha az nem olyan „divatos” ma. Gyermekeinket pedig minél korábban segítsük jó
közösségekhez, mert a közösség megtartó erő!
Örüljünk a meglátott jóknak, adjuk tovább, s imádkozzunk kitartóan fiataljainkért, gyermekeinkért.
Czifra Lászlóné
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JÓT TENNI – JÓ!
A TAKSONYI KARITÁSZ CSOPORT ÉVES BESZÁMOLÓJA
Néhány nap, és ismét elérkezett egy naptári év vége. Valamennyi megjelenő helyi lapban időről-időre hírt adunk a Taksonyi Karitász Szervezet tevékenységéről. Az alábbi sorokban összefoglaló, átfogó képet kívánunk nyújtani egész éves
munkánkról.
A 2018-as év első kiemelkedő tevékenysége a Magyar Katolikus Püspöki Kar által meghirdetett nagyböjti élelmiszergyűjtés volt. A kedves hívek nagylelkű adományai segítségével 25 család részére tudtunk élelmiszer csomagot
összeállítani és számukra a húsvéti ünnepeket kissé meghittebbé „varázsolni”.
„Elégedetten az életben” címmel az idén harmadik alkalommal rendeztük meg a lélekmelengető lelki napot, melyen meghívott vendégeink Kabarcz Zoltán író, szociológus és Balázs András atya, Karancskeszi plébánosa előadásaiból, valamint a Boanergész Zenekar Istent dicsőítő dalaiból meríthettünk és töltődhettünk lelkileg.
Közel 18 éve Halász János minden vasárnap ingyenesen
biztosít 20 l tejet, melyet a nehezebb anyagi körülmények
között élő családok részére osztunk szét. Hálás köszönetünket továbbítjuk ezúton is a felajánló részére! Isten bőséges
áldását kérjük Rá és családjára!
A taksonyi lakosok, a
Tisztelt Olvasó által az
idei évben felajánlott
gyermek- és felnőtt ruhaneműk, cipők mennyiségéből három alkalommal tudtunk kiárusítást
rendezni, melyen jelképes
összegekért juthattak az
arra rászorulók a számukra szükséges öltözékekhez, felszerelésekhez.
A vásárokat követően a
fennmaradó ruhákat, cipőket júniusban a Nógrád
megyei Patak községbe
(Berta Laci atya jelenlegi állomáshelyére), a
Szent Ambrus Katolikus Általános Iskolába szállítottuk el, ahol Busainé Kopó Rita igazgató aszszony vette át nagy örvendezéssel és hálával a ruhacsomagokat. A szállításhoz a Német Nemzetiségi Önkormányzat a gépjárművet biztosította, az
üzemanyag költséget a Karitász Szervezet állta.
Az őszi árusítást követően pedig Varga László
képviselő tag az „Anyák az Anyákért” Alapítvány
részére Zuglóba vitte el a megmaradt ruhákat, szállítási költséget nem kérve.
Feleslegessé vált bútorról is kaptunk értesítést, ez esetben
közvetítői szerepet láttunk el a felajánlást tevő és a bútort
igénylő fiatal család között. Mosógépet és ágybetétet is ily
módon tudtunk továbbítani az éppen arra igényt tartóknak.
A ruhavásárok bevételeiből és a kedves testvérek anyagi támogatásai segítségével az év folyamán több alkalommal
gyógyszerek kiváltásával és élelmiszercsomagok összeállításával volt lehetőségünk rászorulókat támogatni.
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Az idei fűtési szezonban is módunkban
állt segíteni nehéz helyzetben élő családoknak tűzifa vásárlásával. A téli időszakban ez a tevékenységünk még folyamatban van, kiadásaink
között az egyik legnagyobb tétel a téli tüzelő beszerzésének
költsége – több 100ezer Ft.
Novembertől februárig ebben az
évben is havonta egy alkalommal
egy tál meleg ételt biztosítunk a nehéz anyagi körülmények között élő
családoknak, melyen alkalmanként
80-100 személy részére készítünk
meleg ebédet. A december 22-i
ételosztás alkalmával édességet és tisztálkodási szerekből
(mosószer, mosópor, tusfürdő) összeállított ajándékcsomagot adtunk át a megjelenteknek. Még két alkalommal: 2019.
január 19-én és február 16-án lesz a tél hátralevő részében
ingyenes ebédosztás.
Ki kell emelnünk, hogy ehhez a kezdeményezésünkhöz csatlakozott a Fő úton a focipályával szemben lévő Termelői
Húsbolt, ahol 2018. november 24-én babgulyást kínáltak a
rászoruló családoknak.
A RENGŐ BISZTRO - ÉTTEREM
egy nagyszabású rendezvényt követően kb. 40 db húsos szendvicset juttatott el a Karitász részére azzal a kéréssel, hogy osszuk szét azok között,
akiknek élelmezési nehézségeik vannak. Szívesen tettünk eleget ennek a
kérésnek is, a kiosztáskor felénk
áradó köszönetet és hálát az Étterem
dolgozói felé ezúton továbbítjuk!
Röviden összefoglalt tevékenységeink felsorolásában elérkeztünk az adventi időszakhoz, melynek egyik kiemelkedő eseménye a december 1415-16-án megrendezett ADVENTI
VÁSÁR. A korábbi évekhez hasonlóan a Karitász pavilonjában temetői
és karácsonyi díszeket és az elmaradhatatlan, gyermekek és felnőttek körében is igen népszerű, meleg puncsot
kínáltuk megvételre és fogyasztásra.
A díszek összeállításához a fenyőgallyakat Kleinheiser Péter szerezte
be és szállította el. Köszönjük a munkánkhoz nyújtott önzetlen segítségét,
Isten áldása kísérje életét.
Itt hívjuk fel a figyelmet a Karitász országos akciójára. A
Szent Anna templomban lehetőség van az „EGYMILLIÓ
CSILLAG a szegényekért” gyertya megvásárlására, mely
adománnyal is a szegényeket segíthetik: „GYÚJTSON EGY
CSILLAGOT – A SZERETET NEM MÚLÓ LÁNGJÁT A JÓCSELEKEDETÉVEL”.
Karitász Szervezetünk a fentiekben felsorolt fizikai és kézzel fogható támogatásokon túl pénzbeli hozzájárulással segítette a Dalos Bogarak nyári nyaraltatását, szeptemberben
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anyagi támogatást nyújtott a taksonyi bölcsőde, óvoda és iskola részére is.
A beszámoló végén következzék a hála és köszönet kifejezése, hiszen szívből és önzetlenül segíteni, jót cselekedni,
másoknak örömet szerezni, – az
egyes ember egyénileg is megteheti
tőle telhetően, de közösségi szinten
ehhez a tevékenységhez támogatókra, külső segítőkre folyamatosan
szükség van.
Nincs ebben hiány a taksonyi lakosok, vállalkozók, szervezetek részéről sem, de az idei nyáron lakóhelyünktől távolabbról is érkezett felajánlás. A Karitász Szervezet egy tagja baráti kapcsolatba
került egy hosszú ideig Svájcban élő házaspárral, akik Jászszentandráson töltik nyári pihenőjüket. GÖTZŐ PÁL és felesége, HEIDI a Taksonyi Karitász Szervezet részére
100.000 Ft összeget adományozott, melyet ezúton is hálásan
köszönünk, életükre a jó Isten áldását kérjük, és jó egészséget kívánunk!
Rendszeres anyagi támogatással segíti munkánkat egy magát megnevezni nem kívánó „jótevőnk” és a karácsonyi és
húsvéti időszakban bizony nem kevés „szépkorú” testvérünk bőkezűen adakozik a Karitász Csoportnak. Isten áldja
meg életüket örömben, békességben!
Szervezetünk állandó segítői: Doril Bt., Forrás Intézményüzemeltető Központ, Gál Péter, Halász János, Ruff
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Béla, Varga László, Varga Miklós, Wágner László és a
Brennholz Kft.
Hálásan köszönjük rendkívüli segítőkészségüket, rendelkezésre állásukat, önzetlen felajánlásaikat. A jó Isten bőséges
áldását kérjük életükre, családtagjaik és
valamennyi adakozó, támogató és segítő társunk életére.
A Karitász változatlanul minden héten,
pénteken 17.30-19.00 óra között ügyeletet tart a katolikus plébánia alagsorában, ahol továbbra is szeretettel fogadjuk felajánlásaikat és igyekszünk segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak.
Köszönjük a felénk áradó szeretetet,
bíztató és elismerő szavakat, olykor a tevékenységünket
érintő építő jellegű kritikus véleményeket!
Jót tenni és jól tenni az Olvasó segítségével együtt vagyunk
képesek! Ehhez kérjük és várjuk a jövőben is segítségüket.
Urunk születésének ünnepéhez közeledve álljon itt befejezésül egy megszívlelendő gondolat, melyet egy dalszerző
írásából idézünk: „Valaki jó volt hozzád? Add tovább!
Nem egyedül Te kaptad – add tovább! Hadd járjon
körbe évekig, letörölve mások könnyeit, míg a jótett elér
egész a mennyig! ADD TOVÁBB!!
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és kegyelemben
gazdag, Istentől áldott, boldog új évet kíván
a Taksonyi Karitász Csoport

Rengeteg könyveim között szemem megállapodott az egyiken, mely kellemes
meglepetést okozott nekem. A kötet címe A középkori Spanyolország festészete.
Emlékeimben visszatértem a régmúltba, amikor Barcelonában megnézhettem a
Museu Naconal d’Art de Cataluña múzeumban Juan Reixach Királyok imádása
című festményét. Reixach Epifánia oltára, melynek középső képe – az oltár típusából adódóan – a Királyok imádását ábrázolja, a Rubielos de Mora-i Ágoston-rendi
apácák templomából került jelenlegi őrzési helyére.
Ikonográfiai szempontból Juan Reixach festménye a flamand, délnémet sémát
követi, amelyre jellemző a jelenetnek a romos istálló elé helyezése és a csendéletszerű elemek bősége. A flamand művészettel rokon a fal síkját áttörő kapuból föltáruló tornyos városrészlet is. A szereplők közül Mária és Jézus alakja áll legközelebb a flamand típusokhoz. A többi alak jellege és átlós beállítása a művész találékonyságát dicséri. Juan Reixach stílusának sajátosságai még az alakok nyulánksága, a hosszú, szinte természetellenesen megnyújtott kezek, ujjak, és végül kissé
teátrális mozdulatai. A kép jellegzetességéhez tartozik súlyos, szürkés színvilága
és dús aranyozása.
A spanyol művészet, a kiemelkedő életműveken felül, olyan festményekkel is
dicsekedhet még, amelyek részint tehetséges megformálásukban, részint témájukban értékes színfoltot jelentenek az európai festészetben. A spanyol templomokon, múzeumokon és gyűjteményeken kívül,
Szentpétervár, London, München és New York múzeuma mellett a budapesti Szépművészeti Múzeum őrzi a legtöbb jelentős, középkori spanyol táblaképet
Szépművészeti Múzeumunkat Európa legjelentősebb múzeumai között szokták emlegetni, anyagának sokrétűsége, történeti folytonossága és a mesterművek sokasága miatt. Fiataloknak és idősebbeknek egyaránt érdemes megismerni olyan
mesterek, mint Raffaello, Tiziano, El Greco, Velázquez, Goya, Dürer, Delacroix, Monet, Cézanne, Gauguin műveit. A
karácsonyi ünnepi időszak lehetőség a családok számára, hogy
Röpima
múzeumba látogassanak, ahol Jézus, Mária és a többi szentek
képeivel megismerkedhetnek.
Uram, a hangos sikoly csendben ér fel hozzád, segíts!
Ennek fényében kívánok minden Testvéremnek kegyelemtelNem is hangos, mert a szívben hangtalan rejtőzik.
jes, áldott karácsonyi ünnepet, és békés, boldog újesztendőt.
A lélek továbbítja feléd a segélykiáltást,
Istenem, rád bízom az életet és a halált. Ámen
Testvéri szeretettel: Gömöriné Fajta Anna

39

Krisztus fénye

2018. Karácsony

A MAGYAR KATOLIKUS KARIZMATIKUS MEGÚJULÁS
XXVII. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA
Miskolc, 2018. október 27.
2018. október 27-én az Emmausz Közösség több mint ötven fős csapatával utazhattunk el, a dunaharaszti Szent József imaközösség tagjai, a kora hajnali órákban Miskolc városába, ahol a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás
tartotta XXVII. Ország os
Kongresszusát. A eseményre a
város sportcsarnokában került
sor, tekintve hogy ezeken az
eseményeken két-háromezer
ember szokott résztvenni. A
sportcsarnokot most is megtöltötték az ország minden részéből, sőt a határon túlról is érkezett lelkes emberek.
A hangulat emelkedett volt,
sok-sok mosoly, átszellemült arc, imára kulcsolódott vagy
magasra tartott kezek, melyek a Szentlelket hívták, elmélyült alázattal térdeplő emberek, a dicsőítő zene ütemére
együtt mozduló sokaság. Ez lehetne a nap pillanatképe.
A program most is igen sokrétű volt, bőségesen gazdagodva
térhettünk haza, lelkiekben feltöltődve, élményekkel megrakodva. A karizmatikus megújulási mozgalmak sajátja az
igen szenvedélyes énekes dicsőítés, friss, modern, pezsgő
zenei kísérettel, amit ezen a
találkozón Csiszér László és
zenekara szolgáltatott számunkra. László közismert és
rendkívül népszerű alakja a
katolikus rendezvényeknek,
maga jól énekel, gitározik, billentyűs és ütőhangszereken
játszik, dal- és szövegszerző.
A zenés dicsőítés adja a keretet ezekhez a programokhoz. A
találkozón gyónási lehetőséggel élhettünk, kérhettünk közbenjáró imádságot. Ebédszünetben a sportcsarnok galériáján válogathattunk az egyházi könyvtermésből, filmekből.
A gyermekekre a helyi Mindszent Karizma Közösség tagjai
vigyáztak, adtak játszási lehetőséget, gondoskodtak számukra tartalmas programról.
A találkozón két előadást tartott Jim Murphy, a Katolikus
Karizmatikus Megújulás Nemzetközi Szolgálatának
(ICCRS) elnöke. Igen bensőséges hangú tanítást hallhatunk
tőle, kedves, egyszerű stílusban. Mintha egy kedves tanító
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bácsi állt volna előttünk, aki megmozgatja a képzeletet,
együtt beszélget velünk. Megismerkedtünk családi hátterével, neveltetésével, kamaszkori kalandjaival, hitének éretté
válásával. Tanította, hogyan teremjünk gyümölcsöt hitünkben és kapcsolatainkban, a mondanivaló befogadását segítő
igen szemléletes és képes hasonlatokat használva. Elragadó
volt, ahogyan ez az egyszerű hívő férfi elmesélte térítő zarándoklatának történetét, amikor egy óriás elhatározást téve, két év alatt, gyalogszerrel elzarándokolt Kaliforniából
Floridába, többezer mérföldet megtéve, többszáz cipőt elnyűve, hátán egy kereszttel, Jézust vive az emberek közé.
Hálát adunk Istennek ezért a lelkes emberért, aki járja a világot, hogy elvigye az örömhírt
az embereknek.
A nap másik előadója a nagyon
népszerű Varga László püspök
atya volt, Kaposvárról, aki a
Magyar Katolikus Karizmatikus
Megújulás tavaly megalakult
szövetségének tiszteletbeli elnöke. Laci atya, ahogy nevezzük
őt, a keresztények egységéről tartott nekünk előadást. Előadása retorikailag tökéletesen felépített mű volt, a szívünkhöz szólt,
mindannyiunk nevében beszélt.
A találkozó csúcspontja a délelőtti
előadást követő szentségimádás
volt, amelynek csendes, elmélkedő
szakaszai között ferences nővérek
szolgáltak taizéi énekekkel. Bájos
alakjuk, szépen csengő hangjuk
igazi élményt nyújtott.
A kongresszusi eseményt szentmise zárta, amelyet a jelen lévő paptestvérekkel, papnövendékekkel közösen, a házigazda megye érseke, Ternyák Csaba
mutatott be. Az érsek atya szentbeszédét a vak Bartimeus
történetéhez kapcsolta, aki Jézushoz kiált segítségért. Jézus
akkor tud segíteni, ha hittel közelítünk hozzá.
Mi itt a nagybetűs életet kértük Jézustól, ez a könyörgés hatotta át ezt a lelkesen átimádkozott napot. Isten nem hagyja
magára az embert, s vezetőt küld neki, a Szentlelket. A Lélek erejével, az Egyház életében, a szentségek rendjében találjuk meg az életre vezető utat.
Koczka Tamásné

Dunaharaszti Szent Imre Római Katolikus Templomért Alapítvány számlaszáma
11600006-00000000-09873755
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A Szent Cecília és Szent Rita Kórusok szolgálata és hangversenye
Nagybajom városában
2018. szeptember 30-án vasárnap délután fél 1-kor
hosszú útra kelt a Szent István Főplébánia templomának kórusa: Nagybajom városába kaptunk
meghívást. A Kaposvártól 25 km-re fekvő kisvárosban Horváth András plébános atya, aki egykori
kántorképzős csoporttársam volt, és kedves nyája
várt minket.
Horváth András atya jó barátom, akit tizenkét éve
ismertem meg még „civil” teológus hallgatóként és kántor
kollégaként a Harmat Artúr Központi Kántorképzőn. Sok szép
zenei élmény és „iskolai kalandok” kötnek össze minket, és miután papi pályára lépett és plébánosi kinevezést kapott, örömmel
látogattam meg a nyár folyamán. Ekkor kaptam a felkérést, hogy
a Szent Cecília Kórussal utazzunk el hozzá, és adjunk egy szentmisei szolgálatot és azt követően egy kisebb hangversenyt.
Örömmel fogadtuk el a meghívást. A dolog érdekessége, hogy
korábban Bánky Tamás karnagy úrral már járt ott a kórus egy települési rendezvényen.
Úgy gondoltuk, hogy ez egy tökéletes alkalom lehetne a budapesti Szent Rita Kórussal és vezetőjükkel, Besenyei Évával való
testvérkórusi kapcsolatunk felelevenítésére, tekintve, hogy legutóbb két éve, 25-éves jubileumunkon zenéltünk együtt. A Szent
Rita Kórus örömmel csatlakozott hozzánk, így harmincöt énekessel keltünk útra. Csatlakozott hozzánk két kedves kollégám is:
Kiss Ferenc Alsónémedi református kántora, akit még bicskei
éveimből ismerek és tenor szólistaként utazott velünk, valamint
Fonyódi Tivadar, akivel váci főiskolai éveimből ápolunk baráti
kapcsolatot és az orgonakísérői feladatot vállalta el. Külön öröm
volt számunkra, hogy Kiss Dávid káplán atya is elkísért minket,
és a szentmisén koncelebrált, valamint hálásan köszönjük, hogy
az énekkarokat a karzaton megáldoztatta.
Több mint három órás utat követően érkeztünk meg Nagybajomba, ahol nagy szeretettel fogadtak bennünket. Beéneklést és rövid
helyszíni próbát követően kis pihenést tartottunk, majd fél 6-kor
kezdetét vette a szentmise. Clark – Jertek áldjuk kezdetű műve
mellett megszólaltattuk Frisina – Anima Christi és Cantico Dell
Agnello, Elgar – Ave verum, és Kodály – Magyar miséjét is. A
hangversenyen és persze a misén is megcsillogtatta énekhangját
Besenyei Éva Franck – Panis Angelicus közismert műve által,
Kiss Ferenc pedig Herbeck – Pueri concinite művével emelte
mindannyiunk lelkét közelebb az Úrhoz. E műveket lelkes imádsággal kísérte az igen impozánsan megszólaló két kórus közös
éneke. Elhangzott még többek közt Charpentier – Te Deum átirata is és végül Franck – Dextera Domini művének részleteivel koronáztuk meg az estét.
A hívek, a közönség felállva és vastapssal köszönte meg szolgálatunkat, fellépésünket, ami mindannyiunk számára megható volt.
Személyesen nekem is különleges lelki élmény volt, mert örömmel ténykedek közösen a Szent Rita Kórussal és külön „bónusz”
volt számomra, hogy zenész barátaim – beleértve az ottani plébános atyát – is velem szolgálhattak ezen az estén. Megható pillanatokat élhettünk át, úgy gondolom, mindannyian.
A koncert után a helyi katolikus testvérek állófogadással kedveskedtek nekünk, és nagyon hálásak voltak szolgálatunkért.
Ugyan későn, majdnem éjfélre és fáradtan értünk haza a hosszú
útról, de a lelki élmény mindannyiunkat kárpótolt a fáradtságért.
Mindezt tettük nagy örömmel és lelkesedéssel a gondviselő Isten
dicsőségére és sokunk örömére.
Nagy István kántor
a Szent Cecília kórus karnagya 41
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Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász hírek
„Boldogok, akik lemondanak saját jólétükről mások javára.” Ferenc pápa
Az Egyház segítő szeretete sokféleképpen nyilvánul meg, de a legjobban a karitász szervezetén keresztül,
hiszen mintegy tízezer karitászönkéntes szolgál az egyházközségekben. Segítünk, de közvetítünk egy rendet is – ez Isten
országa –, meghívjuk erre támogatottjainkat, hogy megismerjék a mi keresztény életfelfogásunkat. Nem kényszerítjük
őket, de szeretnénk tudatosítani azt, hogy ők is képesek önálló életvitelre a szorgalom, az életmód megváltoztatása, a megfelelő háztartásszervezés által.

Élménybeszámoló
Élménybeszámoló – (az augusztusi számból, a lapzárta miatt, kimaradt)
A karitásztáborban nagyon sok móka volt, a sok ismerős gyerekkel. Nagyon jó idő volt, ezért a plébánia udvarán lévő medencékben fürödhettünk. Az árnyékoló alatt sokat ugrálhattunk a trambulinban és sokat pingpongozhattunk.
Családtagjainknak készíthettünk mézeskalácsot és élménybefőttet. Meglepetésünkre érkezett egy mentőautó, aminek a felszerelését megnézhettük. A hűvös templom falai között András atyával közösen imádkoztunk. Köszönöm
szépen, hogy itt lehettem a táborban, ahol nagyon jó éreztem magam.
Remélem, jövőre ismét találkozhatunk.
Uszkay Renáta Mónika
Köszönjük az egyházközségek egész évi bizalmát és támogatását – most a
karitász részére felajánlott Szent Erzsébet-napi gyűjtést is – nélkülöző embertársaink megsegítésében, amely a ligeti és fő egyházközségek részéről kétszer
negyvenezer forintot tett ki!
Köszönjük a Ruff Pékség finom kenyerét, amelyet az Idősek napi ünnepségen, a karitásztáborban, és a Szent Erzsébet-napon adott! A Ruff Pékség kezdettől fogva – folyamatosan – segíti a karitászt a rendezvényeken és a
programokon – nem is tudjuk méltón szavakba foglalni köszönetünket, látva
ezt a nagylelkű segítséget.
Köszönjük Katona István atyának, a budapesti Emmausz Közösség vezetőjének és Csom Éva testvérünknek a kedvezményes könyvvásárlási lehetőséget: ennek köszönhetően a karácsonyi csomagokban – a tartósélelmiszerek
mellett lelki táplálékot – könyvajándékot is találnak a nélkülözők.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2019-től változik a karitászszolgálat az ingyenes ruhaosztáskor!
Ruhaátvételt – kizárólag – minden hónap utolsó péntekén 16-17.00 óra között végzünk. Ruhaosztást pedig a meghirdetett időpontokban, januárban 18-án, 16.30-18.00 óra között. Ismételten hangsúlyozzuk azt, hogy januártól, érkezéskor szigorúan átnézzük a felajánlott holmit, mert nagyon sok rongyos cipőt, koszos ruhát „adnak”. Ez bizony nem támogatás! Ön fölvenne szakadt, kosztól büdös holmit? Inkább ne hozza el! Dobja ki a kukájába, a szemetes elviszi, a mi
kicsi karitászházunkban épp eléggé nehéz a szortírozás helyhiány miatt. Kérjük, hogy ne nehezítsék meg a dolgunkat ilyen
megalázó „adománnyal”!
„Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet
biztosan tudok. Ha meghalunk és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, nem azt kérdezi majd: mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi szeretettel tettük.” Kalkuttai Szent Teréz
anya.

Együttérzésünkről biztosítjuk az ÜLDÖZÖTT KERESZTÉNYEKET, ezért itt, a karitászrovatban is közöljük azt az elkülönített számlaszámot, amelyen fogadja a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia adományainkat, hogy elűzött testvéreink
visszatérhessenek azokba a – majd újjáépített – városokba, falvakba, ahol őseik évszázadok, sőt évezredek óta élnek:11100104-18181490-14000003. Támogassuk őket!
Áldott karácsonyt és kegyelemteljes,
új esztendőt kíván szeretettel
a Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász
A Katolikus Karitász Angyalbatyu gyűjtést szervezett
országszerte 2018. december 19-ig. Az ajándékokat önkéntesi
hálózatukon keresztül juttatták el a nehézsorsú gyermekekhez.
A csomagokat családlátogatások alkalmával vagy
a Karitász szervezeteinél, illetve ünnepi műsorok alkalmával
vették át a gyermekek még karácsony előtt.
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…………………………………… : Karácsony este
1.

Valamikor nem volt szokás elolvasni, de még csak
meg sem írni az ilyen címzésű irodalmi műveket: boldog, gazdag Magyarországban legfeljebb az árvák és
özvegyek voltak kedvelői a megható olvasmányoknak.
Ám fordult egy nagyot a világ, karácsony estéjén több
a könnyes szem Magyarországon, mint a boldog mosolygású arc, ugyanezért az író sem mehet el közönyös,
hideg szívvel a karácsony romantikája mellett, még ha
tolla mellett leskelődik is az unalom szörnyű veszedelme. Nem lehet e napon az olvasónak másról írni,
mint a karácsonyfa lángjáról.
2.

REJTVÉNY
Két mű 1922-ből. Ez a kedves kép JC
Leyendecker amerikai illusztrátor műve,
amelynek címe: Modern Madonna
gyermekével. A The Saturday Evening
Post karácsonyi számának címlapját díszítette. A második kép nyolc eltérést
rejt, az egyik feladat ezeket megtalálni.
A szomorkás írás magyar író tollából
való, de vajon kiéből? A novella
szövegében kiemelt hatbetűs szavakat
helyes sorrendbe rakva a betűhálóban a
szerző nevét kapjuk meg.

Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez évben?
Régente ez igen fontos körülmény volt az ünnepi hangulatban, mert az emberek mégiscsak jobban szerettek
fehér országutakon szánkázni messzi kis falvak világos
ablakai felé, ropogós estéből havas vállal megérkezni a
karácsonyi meleg szobába, télies eledelekkel vidítani átfázott belsőségüket, a házaló betlehemesek szakállán igazi hó fehérlését obszerválni, mély hóban bandukolni az istállólámpás után az éjféli misére, mint ködből, sárból, nedvességből
érkezetten járulni a szentté vállott fenyőfához. Ez évben azonban hiába jósol a
százeszendős jövendőmondó, sőt Herschel is nagy havazást a hónap végére,
mindnyájunknak fekete karácsonya van már esztendők óta. Ha fölemelné valaki
a házfedeleket Magyarországon ez estén, annyi elgondolkozott, elmélázott, búban önfeledkezett arcot láthatna, hogy tán kételkedne abban, hogy a legpirosabb
napot mutatja a kalendárium: tévedett István bácsi, tévedett az Obsitos, midőn
naptárában e napra hirdette az öröm ünnepét.
3.

A mák és dió napja, mondja, a régi szakácskönyv, amelyből néha a nagyapám
módjára ebédelni és vacsorázni is szoktam, hogy hosszú életkort élhessek a földön, mint általában a régebbi magyarok. A máktörő koloncnak vendéghívogató
hangja volt, és minden házból kihallatszott döngése. A dió olyan jóízűen roppant,
mintha a bánatot törtük volna össze darabidőre. Az asszonyhang, amely a zúzA megfejtéseket 2019. január 18-ig
marás ablakú konyhában kommandírozott, a legkeményebb férfit is meglágyíkérjük elküldeni a luxchristi@flynet.hu
e-mailcímre. Az első öt helyes megfejtést totta. A pajkos gyerek szorongva ült a suton, a komondor alázatosan ólálkodott
az ünnepi illatokra, a pincében a hordó igyekezett megtisztulni szennyeitől, mert
beküldő Olvasónk ajándékot kap.
ő is tudta, hogy e napon vérét veszik, a gyalogösvényen a postás csodálatos levelekkel közelgett, nyelves szomszédasszony békét kötött, és szakértelemmel jött a fazékfedelek fölemelkedéséhez, a sütők
átvizsgálásához, a patkók megkóstolásához.
Nem volt olyan ház Magyarországon, ahol a diós és mákos sütemények nem sikerültek volna e napon. Vajon termett-e elég
mák, elegendő dió ez évben hazánkban, hogy mindenkinek patkó jusson az asztalára? A régi könyv azt mondja, hogy e
sütemények nélkül nem érvényes a karácsonyi ünnep. Tán még a másvilági bíróság is valamiképpen felelősségre vonja az
ünneprontót. Vajon mivel fog védekezni a magyar, aki a karácsonyi kalácsot elmulasztotta?
4.

A szeretet ünnepe, mondjuk mi, akik itt maradtunk egy olyan korszakból, amikor ismertek az emberek mindenféle elavult
fogalmakat, megbocsátást, barátságot, gyengédséget, tiszteletet, szeretetet és egész lexikonát a szentimentális érzéseknek,
amelyekről utóbb kitűnt, hogy mind csak arra valók, hogy az ember létét, boldogulását gyengítsék. Mintha csak a gazdagok
engedhetnék meg maguknak a szeretet luxusát, mutatja a világ képe, mert
hiszen napjainkban egyedül nekik van módjukban szeretetünket kézzelfoghatóan is bizonyítani. Ajándékot venni, ajándékot adni, mosolyt aratni,
könnyet letörölni, gyermekkacajt élvezni, bús asszonyt felvidítani, elesett
embert talpra állítani, jónak lehetni a tegnapi ellenséghez, kézadással fizetni az álnokságért, szegénységet enyhíteni, a homlok mély redőit elsimogatni, vad, keserű szívbe emberséget oltani, szilaj szemét a gyűlöletnek
enyhíteni, bujdosó nyomornak halk, észrevétlen léptekkel utánamenni, a
magányosan sírdogálókat gyengéden felkeresni, rongyos gyermeket átkarolni, a híd karfája fölött merengő asszonyféléhez szívesen szólani, megfogni az elkeseredett kezet, megállítani a bűn felé tántorgó lépést, fölemelni a fejét annak, aki lehajtott fővel keresi a legmagasabb ágat,
amelyre felköthetné magát – ez volna a gazdagok dolga a világon. – Nem,
ez a dolog a szegényeké, akiknek maguknak sincs semmijük.
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Gárdonyi Géza: A FALU TÉLEN
Sokszor mondtam már, hogy mihelyt tizezer forintom
lesz, veszek egy pörge kalapot, bekecset, subát, és egy-két
lánc földet. Nem írok, nem olvasok, csak szántok, vetek; vasárnaponként elmegyek a templomba prédikációt hallgatni,
vagy orgonaszíjat húzni; délután pedig kiülök a vén parasztokkal a ház elé, és csöndes pipázások között megbeszélem
velük a Mártonok, Andrások, Zsófik, Juliannák és egyéb
Annák és Pannák életét. Ilyenkor az ismerőseim mind azt
vélik, hogy tréfálok.
*
Van egy jóbarátom falun. Iskolai társam volt. Ő se szerette
a latint, én se. Ő is megbukott a számtanból, én is. Hát barátság keletkezett köztünk, és azóta szeretjük egymást.
Valahányszor két-három heti szabadságidőm van, nem
megyek se Párisba, se Velencébe, hanem hozzá utazom Csobolyóra.
Csobolyó falu.
Nincs benne sem a lexikonban, sem a mappán, sem a kalendárium vásári rovatában. Nem is talált oda sem a tatár,
sem a török, sem a kolera. Az idegenek közül mindössze én
tudom azt a helyet, meg a végrehajtó.
Ismernek már ott engem még a kutyák is. Amint végig kocsizunk a falun, minden ember köszön. Én is köszönök, s
megkülönböztetett tisztelettel emelem meg a kalapomat a
megrozsdásodott pléh-krisztus előtt, aki a korhadt, megdőlt
keresztfáról évek óta azzal fenyegeti az arra menőket, hogy
kitárt karjaival a nyakuk közé repül.
- Szerencsés jónapot. No meggyütt? - kérdik útközben az
öregebbek.
Szívesen felelem, hogy igenis megjöttem. S miután így a
helyzet tisztázódott, a szíves hogy van? következik, illő viszont - hogy vannak-kal s hát-okkal, mint amelyek az emberi beszédben szükségesek is.
Az asszonyok szintén becsülnek engem, mert keresztvetésekkel egybekötött orvosságot tudok a hideglelésről; s a hideglelés ott olyan divatos, mint úri helyeken a migrén és az
idegesség.
No ottan senkinek se fáj a feje, a búcsú hetét kivéve; és a
tiszteletes asszony pincsijén kivül senki sem ideges.
Marcinál sohasem jelentkezem előre. Megyek, mint haza.
Mindazonáltal Marci mindig elbámul, valahányszor meglát:
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- Nini! Te vagy?
Nem tudom, mi bámulni való van azon, hogy én, én vagyok.
Marci azonban megölel, ráüt a hátamra, tréfás megjegyzést mond a városi színemre, s azzal belökdös az ebédlőjébe.
Régi, tágas, meleg ebédlő az. Az öreg bútorok mintha
benne termettek volna. A falon kakukk óra. Az egyik szögletben pipatartó. A két ablak között akkora bőrdívány, hogy
Budapesten a fiókját kiadnák hónapos szobának.
Legelőször is borocskát uzsonnázunk.
A borocskát Ilonka teszi az asztalra, egy kékruhás, kékszemű mosolygó leány, Marcinak a húga. Aztán egy öregasszony is belép és holmi pogácsa-féle készítményeket helyez az asztalra. Az meg az édesanyja Marcinak.
A két nő rendesen megsajnálgat, hogy mennyit soványodtam. Nem tudom mi van azon sajnálni való, ha soványodik
az ember. Én bizony sohse sajnálom ezért magamat.
Azután elkérdezik: mi történt velem, mióta nem láttak?
Hát az, hogy reggel bemegyek a hivatalba, este meg kijövök
belőle. A városi ember olyan, mint az óra: minden reggel
fölhúzza a kötelesség és mozog estig.
Ezalatt berakják a táskámat egy kis szobába. Készítenek
az ágyam mellé gyertyát, szivart és bibliát; s végül beakasztják a szobám kulcsát az ebédlő fegyver-tartójára.
Azalatt, míg oda voltam, több minden történt Csobolyón,
mint Budapesten. Az öreg Pádé meghalt; Kelemenék megszaporodtak; a pap tehenének meggörbült a szarva; Gacsóék
kutyája megveszett; az öreg Tóth János új szárat vett a pipájába; Molnárék eladták már a szőlőt és még sok mindenféle.
Kimegyünk az udvarra, amely Budapesten beillenék városligetnek. Egymásután bukkannak elő az ismerősök.
Jön a vén mindenes, akiről azt tartják a faluban, hogy
Szvatopluk óta él. Az öreg persze tagadkozik. Sokkal fiatalabb ő, Napóleon idejében szakadt ide Trencsénből. Három
tekercs drót volt akkor vele. A kutyák leszedték róla a drótot
is, meg a halinát is; persze néhány falat pecsenyével együtt
s azóta itt van. Vencel a neve s ő ezt a nevet egészséggel
viseli. Szereti a málét és a pálinkát, de a fizetését gondosan
eldugdossa. Évenként egyszer elcsoszog ide messze földről
egy összetöpörödött tót aggastyán. Annak adja a pénzét az
öreg. Mert az az aggastyán az ő egyetlen kedves fiacskája.
- No öreg, mikor táncolunk a lakodalmán? - kérdezem egy
kis aprópénzt nyomva a markába.
Megvakarja az öreg a fületövét és nevetve felel:
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- Mindig csak megbolondozza az ifiúr.
Örülnek nekem a kutyák is. Azok az oroszlánvérű nyájas
képű cerberusok olyan kitüntetéssel polkáznak körül,
mintha én írtam volna a legádázabb vezércikket az ebadó ellen.
Kénytelen vagyok botforgatással viszonozni az érzelmeiket, különben valamennyi a nyakamba borulna, ami tekintettel arra, hogy a sárban is mezítláb járnak, nem éppen kívánatos.
Marci megmutatja a lovait. Derék értelmes és ügyes lovak
azok. Egyetlen egy se törte ki a lábát, amióta nem láttam
őket, s épp úgy búsulnak, mint annak előtte.
- Miért nem húzatsz valami víg nótát ezeknek a lovaknak?
- kérdezem egyszer Marcit.
- Tudom én azoknak a nótáját, - felelte. És a kocsishoz
fordult:
- István, ma a lovaknak dupla zabot adj!
Egyszerre megvidámultak a lovak. Összenéztek és viharos
derültséggel nyiharásztak.
Megtekintettük aztán az ökör lakosztályt is. - Én persze
csak kívülről. Marci elbeszélte, hogy melyik ökör hogyan
hízik göböllyé s olyan dicséretet mondott
kettőre, hogy a két ökör szinte elpirult
belé. Voltunk a teheneknél is, amelyek a
régi buzgósággal gyártják a kávétejet, sőt
három közülük lefesteni való kis borjút is
ajándékozott a gazdának.
A borjú kedves állat. Milyen kedvesbambán néz! A fővárosban nem lát az ember borjút, legfeljebb a hangját hallja az
operában, mikor Rigolettót játszák.
Szépek a disznók is - messziről. Kedvesek a ludak is, havas fehérségükben, örökös fürdő kedvükkel. A kakasokat órákig
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el tudom nézni, ahogy kevélykednek. Mire kevélyek? Csodálkozva hallgatom a tyúkok kotkodácsolását. Mért lármáznak annyira, mikor eltojtak? Eltűnődöm a vígan úszkáló récéken, micsoda boldog állatok! A galambok meg olyanok
nekem, mintha mindegyik egy-egy repülő szerelmi költemény volna.
Megkondul a harang. Este van.
A béresek komoly áhítattal szedik le a süvegüket.
Marci is leveszi a kalapját.
Én is.
Beballagunk az ebédlőbe, ahol már ragyog a sok címeres
fehérség az asztalon és csillognak a címeres ezüsteszközök.
Az asztal közepén ropogósra pirosodott malac mosolyog
ábrándosan. Két palack bor őrzi.
A kályha vörös fényt lehel a szobába. Olyan jó hely, olyan
barátságos. Péter apostol az ilyen szobában bizonyára még
lelkesebben kiáltaná:
- Uraim, jó nékünk itt lenni!
Vacsora után két tajtékpipát állít elő Marci. Régi táblabírói pipák azok. Rásörcentünk az illatos, édes szűz dohányra
és a füstfelhők közé vegyítjük a gondolatainkat.
- Mondj már valamit, - szólal meg Marci, - mikor bukik
már meg az az átkozott kormány?
- Megbukott az már régen.
Elcsodálkozik erre az én Marci barátom és úgy néz rám,
mintha azt vélné, hogy tréfálok.
- Meg bizony, - mondom tovább, - dehát miért nem is járatsz már hírlapot?
Legyint a kezével:
- Minek az?
Aztán a komoly meggyőződés hangján toldja hozzá:
- Minden újság hazudik. Miből is élnének, ha nem hazudnának?
- De látod így sohase tudod mi történik a világban.
- Dehogynem: mikor lódoktor jön, megtudom, hogy járvány van; mikor az urak csókolóznak a parasztokkal, bizonyos, hogy képviselőválasztás lesz; mikor pedig a végrehajtó jár nálunk, tudom, hogy megint valami szaporapuskát
találtak fel a katonaságnak.
A kályha melegen dorombol. Rákönyökölünk az asztalra.
Hallgatunk.
Közöttünk egy-egy jól sikerült muskotály-füstfelleg sétál
el lassú méltósággal. Azon át rám méláz Marci és mosolyog;
én pedig az ő fehérképű kékszemű kis húgát nézem hosszan,
ábrándba merülő mámoros nézéssel. A finom fehér füst úgy
lengi körül, mint valami menyasszonyi fátyol.

Képek – Nógrády László: Tájkép napsütésben; Alfred Sisley: Falusi utca télen;
Pólya Tibor: Téli mulatságok; Perlrott Csaba Vilmos: Tél Nagybányán;
Anton Mauve: Téli táj a naplementében; Kádár Béla: Téli táj templommal; Mednyánszky László: Havas táj
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KRÚDY GYULA: Szindbád
Krúdy Gyula a XX. századi magyar irodalom nagy mesemondója. Érzékeny, festői, míves és plasztikus, dúsgazdag a nyelvezete. Elringató, feledtető, muzsikás, mély és gyermeki a prózája. Akárhány regénye, novellája kerül a kezünkbe, Magyarország léte, lényege, illata, íze, hangulata,
mélye és magasságai mind megszólítanak. Magukkal ragadnak, elbűvölnek, néha tán meg is mosolyogtatnak egy röpke ritka pillanatra. A művész
vezet bennünket, minden érzékenységével, finom és festői, elragadó és
bölcs látásmó djával. Aki belepillant ebbe a Krúdy által rajzolt világba,
nem feledi, gazdagodik, érik, tapasztal. Nem marad közömbös, hiszen e
magyar mesék a mi világunk. Haza, otthon, nép, közösség, hit és szeretet,
finom emberismeret – mindez festőien halmozódik Krúdy életművében.
A Szindbád-történeteket, tárcák sorozatát, Krúdy 1911-től írta egészen 1933-ban beköv etkezett haláláig. Szindbád, az Ezeregyéjszaka hajósa személyében magát az írót kísérhetjük végig a sok-sok
elringató, édes és keserű, mosolygós és könnyes történeten át, amelyek a századelő Magyarországán,
többnyire a Felvidéken játszódnak. A történetekben az író nem cselekményt, hanem benyomások
sorozatát tárja elénk, hangulatokat, érzelmeket. Az örök főszereplő – a nő, ezer arccal. A nő, aki a
férfilét célja és lényege. Hogy mi minden tud történni és meg nem történni az örök lovag és a hölgyszereplők között az élet folyamán, ennek meséit olvashatjuk a Szindbád-történetekben, melyeknek
úgy tűnik, a múltja beláthatatlan, jelene, mint játékos vízhullám, csacsog, csobog, fut, s tűnik el.
Szabályos elbeszélések tehát nem bontakoznak ki előttünk, inkább láttat az író egy festői panorámát,
átitatva érzelmekkel és hangulattal.
Én mindig úgy érzem, hogy nagy íróinktól rengeteget tanulhatunk. A Szindbád-történetek is tanulságosak. Emberi voltunk gyötrelmei, boldogsága, igazságai, kis és nagyobb gazságai köszönnek vissza
a történetekből, nagyon őszintén.
Krúdyval utazni mindig igazi élmény.
Koczka Tamásné

Kántori lelki- és szakmai nap Vácott
az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán
December 1-én a Harmat Artúr Központi Kántorképző szakmai és lelki napot rendezett kántorok és karnagyok számára,
melynek a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola adott otthont. András atya tanácsára és a magam indíttatásából is
örömmel mentem el e programra.
Mindkét intézmény kedves a számomra, mert 2006 és 2009
között a Központi Kántorképzőn Albertfalván, majd 2011 és
2014 között, mint „aporos” végeztem főiskolai kántori-karnagyi tanulmányaimat Vácott. Öröm volt kicsit „nosztalgiázni” a főiskolán, találkozni kedves tanáraimmal mindkét
tanintézményből és Vácra is mindig nagy örömmel utazom.
A nap programja az alábbiak szerint alakult:
9:00 – Érkezés, regisztráció
9:15 – Advent és Karácsony lelkisége (Rolik Róbert, plébános)
10:15 – Tájékoztató a készülő új énektár népénekes anyagáról (Vadas Tamás, bizottsági elnök; Horváth István,
HAKK igazgató, bizottsági tag)
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11:15 – Beszámoló a készülő új énektár népénekes anyagának harmonizációjáról (Kiss Zsuzsanna, tanár, zeneszerző, bizottsági tag; Horváth
István, HAKK igazgató, bizottsági tag)
12:00 – Ebédszünet
13:00 – Adventi-karácsonyi gyermekszkóla anyagok és kórusművek – könyvbemutató
14:00 – énekpróba a hálaadó szentmisére
14:30 – napzáró hálaadó szentmise
15:00 – Rövid tájékoztató az AVKF egyházzenei képzéséről (Horváth István, HAKK igazgató)
Számomra lelkileg és szakmailag is igazi töltekezés volt ez
a program. Róbert atya gondolatai, tanácsai igazán jók és
megszívlelendőek számunkra kántoroknak, akik körülbelül
húszan vettünk részt e napon.
A 2020-ban esedékes Eucharisztikus Kongresszusra készülő
új énekeskönyv népéneki anyagáról Vadas Tamás elnök és
kántor kolléga úr nagyon jó tájékoztatót adott, lelkesedve
várom e kiadvány megjelenését is.
A harmonizáció kapcsán Kiss Zsuzsanna tanárnő nagyon értékes tanácsokkal és irányelvekkel látott el.
Horváth István korábbi tanárom könyvbemutatója és karvezetési gyakorlat órája is hasznos volt számomra további feladataim megtervezésében és majdani véghezvitelében.
A szentmisét másik kedves tanárom, Varga László kanonok
atya, székesegyházi karnagy-zeneigazgató celebrálta, aki
kántori emlékeiből adott számunkra lelki buzdítást és iránymutatást szentbeszédében.
Lelkileg és szakmailag is felfrissülve térhettem haza Dunaharasztiba és Taksonyba, hogy folytathassam kántori és karnagyi feladataimat.
Nagy István kántor
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LÁTOGATÁS ÉS SZOLGÁLAT VÁCOTT ÉS
SZENT CECÍLIA ÜNNEP A SZÉKESEGYHÁZBAN
Élménybeszámoló és egy új népi mise-ordinárium
A haraszti nagytemplom Szent Cecília
Kórusa, melyet irányítok, kifejezetten jó
és szoros kapcsolatot ápol a váci székesegyház kórusával, így idén, október 28-án látogatást is tettünk Varga László kanonok karnagy-zeneigazgató atyánál,
kedves tanáromnál, aki több tekintetben is példaképem.
László atya celebrálta a fél 12-es vasárnapi szentmisét, melyen énekkarommal szolgálhattunk a szentély lépcsőin énekelve. Klasszikus kórusművek mellett – melyek közt László atya egy műve is szerepelt – Kodály Zoltán Magyar miséjét énekeltük. A kántor-orgonistai feladatokat Fonyódi
Tivadar kollégámmal és jó barátommal ketten láttuk el. Lélekemelő szolgálat volt ez számunkra és a misét követő kis
fogadáson igazán komoly szakmai és elkötelezettségbeli
dicséretben részesültünk László atya részéről, ami nagy lelkesedést adott a további feladatainkra való felkészülésünkhöz.
Eme alkalomkor értesültem, hogy zeneszerzőként László
atya a 2020-ban hazánkban esedékes Eucharisztikus Kongresszus szervező bizottságának kiírására komponált egy népi misét (Uram irgalmazz, Dicsőség, Szent vagy, Isten báránya), mely nyolc másik szerző műve mellett díjazott lett.
Zeneszerzési irányvonalát a Kodály-féle verbunkos stílusú
és Werner Alajos Mercedes miséjének hasonló stílusa adta.
Erről már újságunk egy korábbi számában írtam. A kórus
és magam is örömmel értesültünk
erről, mert ez valóban tartalmas zenei
anyagot jelzett elő
számunkra. Varga
László atya Magyar miséjének ősbemutatója
nove mb e r
végére
volt kitűzve Vácott.
2018. november 25-én vasárnap este a váci székesegyház
Szent Cecília Kórusa az este 6 órai szentmisében adott hálát
éves működéséért, amint ez minden évben lenni szokott. A
gyermekkórus is szépen szolgált e misében, melyet koncert
követett, aminek csúcspontja Haydn Te Deuma volt, zenekari kísérettel. A fent említett új Magyar mise ősbemutatója

ennek a misének a keretében hangzott el. Idén ugyan nem
kaptunk meghívást énekkarilag, de magam alkalmi énekesként beállhattam a közel száz főt számláló kórus tenor szólamába, ami nagy öröm volt számomra. Kórusomból néhány tag elutazott velem és eme új magyaros misekompozíciót a néppel énekelte. Beszerezvén a zenei anyagot, szeretném, ha templomainkban megtanulnánk ezt a könnyű, de
mégis igényes és szép kompozíciót, így ha a kivetítőn és a
padokon újabb kottával találkoznak a kedves Testvérek,
akkor ennek eredetét a fenti történet mutatja.
Szeretettel kérem, hogy mint a haraszti nagytemplomban,
Horváth Cirill Veszprémi miséjéhez hasonlóan, legyenek
nyitottak ennek befogadására, hogy a miséink zeneileg még
szebbé válhassanak. Varga László atya kompozíciója stílusában nagyon hasonló Kodály oly szép Magyar miséjéhez,
ám annál sokkal könnyebben és karvezetés nélkül, vagy
akár még orgona nélkül is énekelhető.
Nagy István kántor
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GAZDAG, FELTÖLTŐDÉST SEGÍTŐ ELŐADÁSOK
Három tudósítás
Ez az ősz gazdag, feltöltődést segítő előadásokat tartogatott az érdeklődőknek. Nagyon szerencsésnek érzem magam,
hogy ezen a három programon részt vehettem. Gondoltam, hogy megosztom a hallottakat a tisztelt újságolvasókkal, remélve, hogy a felemelő élmény, amely számomra sokat jelentett, másoknak is tanulságul szolgálhat.
Először: első kézből a Torinói Lepelről
A LEPEL ÉS A HÚSVÉTI HÁROM S ZENT NAP
Dr. John Jackson fizikus előadása 2018. szeptember 29-én a Szent István Bazilikában
Greschik Gyula kutatómérnök meghívására érkezett magyarországi – kilenc helyszínt érintő – körútjára az amerikai fizikus.
A Torinói Lepel iránt 1898-ban kezdett el kiemelkedően érdeklődni a tudomány.
Ebben az évben történt, hogy Secondo Pia amatőr fényképész elképedve látta, a
lepelről készült fotók negatívjai életszerűbb képet tárnak a szemlélő elé, mint az
igazi. Vagyis a szent hagyomány által Krisztus halotti leplének tartott anyag fotónegatívján egy keresztre feszített, véres, töviskoszorús, jobb orcáján ütéstől erősen
megduzzadt arcú – ugyanakkor méltósággal és szépséggel teljes –, magas, erőteljes férfi egész alakos fényképe jelent meg. Azóta még különösebb tisztelet és kíváncsiság övezi az ereklyét. A 4,36 m hosszú és 1,10 m széles halszálka mintásan
szövött lenvászon kendőt a torinói Szent János székesegyház királyi kápolnájában
őrzik, az oltár feletti ereklyetartóban, fahengerre göngyölítve. Hosszanti oldalához
két egyenként 8,3 cm széles csíkot varrtak, eredetihez hasonló anyagból. Hátsó
oldalát alátétanyag fedi, mely a lepelnek szilárdabb tartást kölcsönöz.
Dr. John Jackson fizikusként pontosan ötven éve javasolta a lepel tudományos kutatását. De a csodálatos téma már korábban, egészen fiatalon foglalkoztatta,
olyannyira, hogy a Torinói Leplet választotta szakdolgozata témájául. A fizikusnak egyébként a relativitáselmélet és a kozmológia a szakterülete. 1978-ban ő
hozta létre a Shroud of Turin Research Project (Sturp) elnevezésű kutatási programot, amely kísérleteket és elemzéseket végzett a leplen. Harminc, különböző
beállítottságú természettudós dolgozott a csoportban. A kiválasztásnál egyetlen
szempont volt lényeges: hogy profik legyenek, magas szinten műveljék tudományos hivatásukat. Ez a vizsgálatsorozat hozta eddig a legnagyobb áttörést a lepel
kutatásában.
Jackson elmondta, hogy a Torinói Lepel az ókori Palesztinában használatos fajta
szövőszéken készült lenvászon darab, amin szabad szemmel is kivehető egy megkínzott és kereszthalált halt férfi képmása, valamint vérfoltok, égésnyomok, négy
lyuk, és ilyen-olyan szennyeződések. Egy hajdani gyilkosság koronatanúja, tárgyi
bizonyítéka. Olyan gyilkosságé, amiről ez a tárgy az evangéliumokban Jézus haláláról leírtakkal összhangban tanúskodik. És amikor a szenvedéstörténettel való
ijesztően tökéletes egyezés egy-egy részlet vonatkozásában időnként meginogni
látszik, néhány év vagy évtized alatt a kriminalisztika, orvostudomány és kórbonctan, vegyészet vagy más tudományok legújabb eszközei rendre felfedik, hogy
az egyezés mégis valós, csak tudásunk korábbi korlátai voltak útjában a tisztán látásnak. Ez a folyamat szemünk előtt, napjainkban is zajlik, többek közt olyan
részletek elemzése által, amelyek figyelembevételére az emberiségnek korábban
esélye sem volt. Ugyanis a leplen röntgen képalkotással, UV megvilágításban
vagy polarizált fényben sok olyan lélegzetelállító részlet látszik, ami szabad
szemmel láthatatlan, és az elvileg puszta szemmel is érzékelhető részletek között
is sok olyan van, ami csak a mai, legkorszerűbb technikai apparátus segítségével
válik ténylegesen észlelhetővé.
A lepel története szórványosan és sokszor közvetett adatokból rekonstruálható az
I. századtól 1349-ig. Az ezt követő évszázadokból, amikor már sem a zsidók, sem
a rómaiak, sem a katolikus egyház elől sem volt szükséges rejtegetni, és nem
uralkodói kincstárak féltve őrzött darabja volt, írott és képi emlékek bőségesen
állnak rendelkezésre.
Ez a különleges tárgy – ez a szenvedélyesen kutató, amerikai fizikus hipotézise,
és erről tartotta ezen a napon az előadását – lehetséges, hogy a teljes Szent Három
Napnak a tanúja volt! Azt mondja, hogy „mint tudós, szeretem a dolgokat több
oldalról megvizsgálni, mielőtt bármit is állítok!”, valamint „Amennyiben Jézus
halotti leple, akkor régészeti lelet is egyúttal”. A Szent Leplet az Egyház szemszögéből vizsgálta meg a Jackson által szervezett tudóscsapat a következő szem-
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pontokat figyelembe véve: 1) a Szentlélek által ihletett
Szentíráson keresztül; 2) az ikonográfián; 3) a tanítás, szóbeli hagyományok, szentbeszédek után; 4) a hit nyelve az
ima által, mert ez személyes része a szent hagyománynak,
hiszen a Szentlélek bennünk is működik, 5) a Szent Liturgia, a szentmise szertartása által.
Mind az öt forma sajátossága,
hogy a Szentlélektől ered, és
állandóan ismétlődik, folytonosan, generációkon át. Ez az
isteni jelenlét lefordítása az
emberi természet nyelvére az
érzékszerveken keresztül, ez a
Szent Tradíció.
Az Újszövetség evangéliumaiban megvizsgálták Jézus temetésének körülményeit (ApCsel
2,42; Mt 27,59; Mk 15,46; Lk
23,53; Jn 19,40-42) azért,
hogy megállapítsák, az egyház
hagyományában van-e valamilyen emlékezés erre a lepelre? Azt a választ találták a tudósok, hogy igen, van emléke
a Szent Lepelnek. Ma is egy szövetdarab van elhelyezve az
oltár és a kehely közé (az oltárterítőn), amely csak tiszta
lenvászonból készülhet, és ezt corporálénak hívják, ami a
corpus=test szóból ered. Liturgiai szerepe pedig Jézus halotti leplének a szimbolizálása. Ez kulcsinformáció, amely a
halotti leplet nagycsütörtök éjszakájához köti.
Külön rendkívül érdekes – mondja Jackson
–, hogy az ortodox
egyházban nagypénteken nem kereszthódolat van, hanem a leplet
(nyilván nem az eredetit) viszik körbe virágokkal földíszítve a
templomban, hogy a
hívők különleges tisztelettel
hódoljanak
előtte.
Az Egyház családfájának a gyökerei: a római, az antiochiai
és az alexandriai egyház, amelyekben közös az Eucharisztia
imádata; ezeknek az egyházaknak az utódaiban a szentmise
egyszerre áldozat és az Úr asztala hagyománya is.
Rendkívül érdekes tény az is, hogy az OSZK-ban őrzött
Pray-kódex (ebben található első nyelvemlékeink egyike, a
Halotti beszéd is) megemlíti például a leplen lévő lyukakat.
Dr. Jackson külön engedéllyel megtekinthette magyarországi kőrútján ezt az ősi dokumentumot, amelynek eredményeként egy újabb hipotézist állított fel. A Pray-kódexben
ugyanis pontos ábrázolása található a Halotti Lepel képének. A Pray-kódexet 1192-1195-ben másolták feltehetően
egy váci példányról. Ez a tény – mondja Jackson – cáfolja
azt a korábbi feltételezést, hogy a zseniális festőművész
Leonardo da Vinci (1452-1519.) festménye lenne a Torinói
Leplen kirajzolódó alak.
Az Úr asztalának hagyománya az, amely nagycsütörtökhöz
visz el bennünket. A kutató állítása szerint ez a szövet az
utolsó vacsora asztalterítője is lehetet, amelyet Arimateai
József másnap a halott Jézus mezítelen testének kegyeletteljes betakarására vitt a kereszt alá. Amikor a holttestet
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a lepelbe takarták, annak anyaga érintkezésbe került a testet
borító sebekkel és vérfoltokkal, amely aztán a test anatómiailag korrekt, pontos körvonalú és érintetlen véralvadásokat
felmutató képét át is vette. A Szent Hagyomány is ezt tartja. Ennek illusztrálására az előadás során megmutatta nekünk a fizikus a lepel mását, amely olyan, mint egy jókora
abrosz. Ezt alátámasztja az a tény, hogy a szöveten vannak
alma-dió-borszósz ételmaradványok, amelyet a zsidó pászka ünnepén fogyasztottak, és fogyasztanak a zsidók ma is.
A leplen több helyen is látszik vérnyom. Mindezeket különkülön megvizsgálta Jackson: a fejnél, amely a töviskorona
által okozott sebekből származott, a csuklónál, a lábfejeknél
(egy nagy szöggel rögzítették mindkét lábfejet, megakadályozva, hogy a fuldokló egyik lábáról a másikra helyezhesse testsúlyát, hogy így könnyítsen a tüdő fulladásán. A test
így visszazuhant, és előrebillent, amely erős légszomjot
okozott), az oldalán (lándzsa), korbácsnyomok a vállrésztől
kezdődően a teljes hát sebekkel borítva, a tomporon és egészen végig a bokáig. A talprészen is van seb. Különböző
eszközökkel végeztek – például önkéntes bevonásával szimuláltak – sebek okozta vérzést, és a vizsgálatok alátámasztották Jackson és a tudósteam hipotézisét, mert a sebekből eredő vér folyási iránya egyezett a lepelről készített
nagyfelbontású képeken látható foltokkal. Ez már nagypéntek.
Húsvétvasárnap mennek az asszonyok, hogy megkenjék illatos kenettel a testet, majd a sírtól futnak Péterhez, azzal a
hírrel, hogy Jézus feltámadt! Ennek hallatán Péter és János
elsietnek a sírhoz,
ahol már nem találják
ott Jézust. Csak a
leplet. Ahogy ezt
meglátja – azt írja
János apostol, hogy:
– hitt! Mert a test
már nincs a lepel között: a lepel leroskadt. Jackson ismertette kollégája hipotézisét, amelyre szerinte az a magyarázat, hogy ezért van a leplen lévő képnek három-dimenziós
karaktere. Az összeroskadt leplet nézve bizonyos, hogy így
nem lehet egy testet ellopni! Ugyanakkor olyan a lepel képe, mint egy fénymásolat a testről – a test a leplen keresztül
haladt a feltámadáskor. A lepel háromdimenziós információkat tartalmaz. Viszont ma a tudománynak nem áll a rendelkezésére olyan technikai tudás, amellyel ezt a különleges – negatív – képet képes lenne előállítani!
A teológia azt mondja, hogy a feltámadás túllép téren és
időn. A tudós pedig racionálisan, empirikusan vizsgál. És
hinni akar a szemének, a fülének, az érzékeinek! Az evangéliumi leírások, a történeti tények és a lepel tanúsága a feltámadás kérdésében csodálatosan egybevágnak, erőteljesen
támogatják egymást, és egy irányba mutatnak. A lepel tehát, mely már Szent János evangélista számára is Jézus feltámadásának bizonyítéka volt – „látta és hitt!” –, a dolgok
valódi állását és összefüggését elfogulatlanul néző tudós
számára is az! Jackson azt mondja a teológusok megállapításával kapcsolatban, hogy ő, mint tudós azt állítja, ez a
szent tárgy egy meghatározott helyen, egy meghatározott
időben történt rendkívüli esemény tárgyi tanúja. Úgy foly-
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tatja a fizikus, hogy erre az ereklyére már nem lesz szüksége akkor, amikor már nem él, de a kutatások eredménye,
bizonyítékai, hite megerősödésére szolgálnak, amelyre
azonban nagy szüksége lesz halálakor, sőt a halála után is!
Különleges előadáson találkoztam ezzel a tanúságtévő tudóssal, aki azt mondja, nagyon fontos, hogy a keresztények
választ kapjanak a kérdéseikre. Ő egész életét szívvellélekkel arra szentelte, hogy megválaszolja azokat a kérdéseket, amelyek hitet erősítő választ adnak minden keresztény számára. Szerinte nagyon fontos, hogy a válaszokból –
amelyek lehetnek tapasztalati úton szerzettek a szem, a hal-

lás és más érzékelés által, vagy pedig kutatások általi információk –, tudjanak a hívők szintézist, összefüggéseket
felmutató következtetést levonni, hogy mindez a hitük növekedését szolgálja.
„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a ti
hitetek.” (1Kor, 15,17) Jackson számára a Torinói Lepel a
keresztre feszített Jézus halotti leple, amely keresztény hitünk egyik legmeggyőzőbb ereklyéje.

Másodszor: HOL VAN ISTEN, AMIKOR FÁJ?
A világhírű keresztény íróval, Philip Yancey-vel sokezren találkozhattunk Budapesten 2018.
október 13-án – a Harmat Kiadó szervezésében – a Deák téri evangélikus templomban.
Az érdeklődőknek beszélt új könyvéről.
Philip Yancey Atlantában
született 1949-ben, és a környéken töltötte gyermekkorát. A középiskolát követően
a Columbia Keresztény Főiskolán tanult, itt ismerkedett
meg későbbi feleségével, Janettel. Diplomáit a Wheaton
Főiskolán és a Chicagói Egyetemen szerezte kommunikációból és angol nyelvből.
Yancey ezt követően teológiát tanult, Chicagoba költözött,
ahol nyolc évig működött szerkesztőként a Campus Life című – középiskolásokat és egyetemistákat megszólító –
keresztény magazinnál. Hosszú évek óta szerkesztője
a Christianity Today című folyóiratnak is, emellett többször
jelentek meg cikkei a Readers’s Digest, a The Saturday
Evening Post, a Publisher Weekly stb. hasábjain. Yancey
jelenleg Coloradoban él, miközben a világ különböző pontjain tart előadásokat. Könyveit eddig tizenötmillió példányban értékesítették harmincöt nyelven, ezzel pedig a világ
egyik legkeresettebb keresztény szerzőjévé vált.
Egyéves volt, amikor – egy betegség következtében – elvesztette édesapját. Már felnőtt korában egy autóbaleset
következtében eltört a nyakcsigolyája. Hetekig kényszerült
mozdulatlanul feküdni kórházi ágyán, mivel a legkisebb
mozdulat is veszélyeztette életét. De túlélte, felépült, sőt
ezután sikeresen megmászta Colorado négyezer méternél
magasabb hegycsúcsait. Ezek az élmények, illetve a fundamentalista keresztény közösség, amiben nevelkedett,
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy élete egy pontján
komolyan elgondolkodjon az ő a hitéről, Istennel való kapcsolatáról. Ebből a megtörettetéséből, belső harcából születtek jobbnál jobb könyvei, amelyek egészen újszerűek,
különlegesek az Istenről szóló irodalom gazdag kínálatá-

ban. Azt mondta, hogy „persze,
hogy más megközelítéseket és
szempontokat igyekszem vizsgálni és megválaszolni, különben ki olvasná el újra és újra
ugyanazokat a kereszténységről
szóló megállapításokat, amelyet már sokan előtte leírtak!
Én elsősorban újságíró vagyok – teológiai végzettséggel –,
tehát szeretnék reflektálni a legfrissebb és a legaktuálisabb
hírekre és információkra. Miért? Egyedül a szenvedés
hangszórója elég erős ahhoz, hogy térdre és gondolkodásra
kényszerítsen életről, halálról, igazságról… Kórházlelkész
van, koktélparti-lelkész nincs.” – állítja. A szerző ezúttal
sokak által elkerülni igyekezett területre lép: közel megy a
fájdalomhoz és a szenvedéshez, hogy válaszokat találjon a
földi élet árnyékos oldaláról érkező kínzó kérdéseinkre, segítségül hívva az emberi tapasztalat és a Biblia gazdagságát. Elmondta, hogy a hite számára meghatározó fordulat
volt az az esemény, amikor elutazott egy leprásokat gondozó központba. Ott nemcsak ezekkel a szenvedőkkel ismerkedett meg, de azzal a ténnyel is, hogy a lepra olyan fertőzés, amely az agyban elsorvasztja a fájdalomérző idegeket.
Tehát a beteg nem érez már fájdalmat. Viszont ennek az a
következménye, hogy például a szeme nem fog pislogni,
így kiszárad, majd megvakul. Az ujjai nem érzik, ha felsebzi a tövis, ezért nem is vigyáz a beteg a kezein lévő sebekre; azok elfertőződnek…Tehát, nagyon fontos információ
számunkra a fájdalom, életbevágóan fontos információ! Az
írás végkövetkeztetése az, hogy: „amikor végképp reménytelennek tűnik helyzetünk, amikor teljesen kiüresedünk, Isten nem tesz mást – nem szavakat, vagy teóriákat kínál a
fájdalom problémájára –, hanem saját magát!” A könyv
Philip Yancey októberi magyarországi látogatására jelent
meg.

A csodálatos mű kikölcsönözhető a Dunaharaszti Városi Könyvtárból.
Harmadszor: „EGY NAP MINDSZENTY BÍBOROSSAL”
Megpróbáltam a lényeget röviden összefoglalni a rendkívül gazdag előadásokból.
2018. november 13-án, a magyar szentek és boldogok emléknapján, a jezsuiták Párbeszéd Háza Konferenciatermében megrendezésre került konferenciát köszöntő beszédében Dr. Veres András püspök kifejtette, hogy ez a nagyszerű esemény minden bizonnyal hozzájárul Mindszenty
József mielőbbi boldoggá avatásához.
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A következőkben Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány kuratóriumi
elnöke és Kovács Gergely, az eljárás vice-posztulátora beszámoltak arról, hogy a kongregáció által megvizsgált
Mindszenty-anyagot átadták a vatikáni eljárásoknak. A pozíció bizonyította a lelkipásztor életszentségét (mindez a
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bizonyítási eljárás húsz évbe került); ez a munka teológusok elé került szakmai vizsgálatra, majd egy kötetbe sűrítve
– mint minden eljárást –, szakvéleményként Ferenc pápa
elé tárták. A vizsgálatok objektíven mutatják meg a bíborost: miszerint emberi hibái ellenére kimunkált jellemű, lelkes és odaadó hazafi, ellenségszerető, tanúságtevő keresztény és Krisztus hitvalló barátja volt; az isteni és a sarkalatos erények birtokában szolgálta Egyházát és hazáját, és a
Szentlékek ajándékaival a kegyelem jelen volt az életében.
Dr. Barna Gábor az SZTE, Néprajzi és
kulturális antropológiai tanszékének tanára
arról beszélt, hogy a szentek tisztelete mindig
lokális indíttatású. A szentek tisztelete, az
ereklyék, a szent helyek tisztelete magával
hozza a zarándoklatot, amely társadalmi szinten a közösségi összetartozás kinyilvánítási
aktusa. A világegyház szentjeinek tiszteletében az emberek globális közösséget találnak.
Következetes, kitartó hűségével, melyet a
nagy szenvedések között is tanúsított, Mindszenty a magyarság példaképe – az egész világon.
Déri Péter a csehimindszenti Mindenszentek Plébánia esperes plébánosa bemutatta a szülőhely különleges
kisugárzását, a szülőház zarándokhellyé helyreállított épületét, amely a
Mária út egyik állomása is egyúttal.
Beszámolt arról is, hogy nem csak a
ház épült újjá, de az egyházközség
szellemisége is újjászületett; lelkileg
megújult közösségek alakultak, amelyek szétsugároznak szerte az egész
országba: október 29-én már sok helyütt imádkoznak
Mindszentyért és a szándékára: „Ha egymillió imádkozó
van, nem kell félteni a nemzetet!” A plébánia, szentéletű
szülötte tiszteletére, egy szociális központot fog létre hozni,
beteg gyermekek részére.
Dr. Balogh Margit, az MTA Bölcsészettudományi kutatóközpont történettudományi intézet tudományos főmunkatársa másfél évtizedes kutatói munkával ötvennyolc levéltár: harmincnyolc hazai, húsz külföldi, eltérő adottságú intézményben kutatott (mint például a Vatikánban, a hírhedt
KGB irattárában, a Bécsi Főegyházmegye Irattárában,...).
Forrásai az írott dokumentumok, plakátok, fotók, feljegyzések, levelek, épületek, aláírások. Hangsúlyozta, hogy nagyon fontos a történész kritikai érzéke és felelőssége. A
kép, amelyet Mindszenty bíborostól így kapott, rendkívül
összetett és árnyalt.
Dr. Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság
tagja bemutatta Mindszenty József egyedülálló életútkiállítását.
Ebédidőben koszorúzás volt a közeli Mindszenty József téren, majd a Conti börtönben látogatást tehettek az érdeklődők.
Dr. Székely János püspök arról beszélt, hogy Vas megye a szentek földje: Szent Quirinus vértanú, Szent Márton,
Boldog gróf Batthyány Strattman László, Boldog Brenner
János, Mindszenty József gyökerei ebbe a földbe kapaszkodtak. Az egyházmegye püspöke bemutatta a bíboros szüleinek mély hitét, tekintélyét, amely a falujukra olyan nagy
hatást gyakorolt, a kis József gyermekkorától, a gimnáziu-
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mi éveken át a Szombathelyi Szeminárium szellemi vezetését, a példakép püspökök, mint például gróf Mikes János
jóságos személyét. Példakép bőven volt, akik mélyen hatottak Mindszenty formálódó személyiségére, és aki a példaképek nyomán így fogalmazta meg lelkipásztori hitvallását:
„Állok Istenért, hazáért!”
Dr. Szabó Tamás, a Mária Rádió Magyarországi elnöke
a világiak sokrétű feladatáról beszélt, Izaiással azt hangsúlyozva, hogy: „Ha nem hisztek, nem maradhattok meg!”
Azt mondta, hogy olyan társadalomban
élünk, ahol a nagymamák nem jártak hittanra! Ma a magyarság jelentős része elvesztette a kapcsolatot a megtartó Egyházzal. Láthatók a szomorú következmények: a családok szétesése, az önpusztítás Európában
„kiemelkedő” magas szintje, demográfiai
zuhanás. Állítsuk ezért az ő példáját magunk elé! Mindszenty életveszélyes, vészes
korszakokban volt képes hitelesen képviselni a hitet, az Egyházat. Hogy megmaradjunk, vissza kell szerezni és meg kell erősíteni az istenkapcsolatunkat!
Dr. Török Csaba teológus,
egyetemi tanár arról tanított, hogy
a szentek az Egyházban „nem nagy
emberek, hanem szent emberek!”
Továbbá kiemelte azt, hogy fontos
az, hogyan tudom szemlélni az
embert rendkívüli összetettségében! A kulcs az, hogy az Egyház
minden korban a szereteten keresztül határozta meg önmagát. Ezt a
legfontosabb üzenetet megfogalmazva, az evangélium élő szava az adott személyben az értelmet, a logoszt jelenti : azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról” – ez az el nem felejtést jelenti,
ezt a krisztusi feladatot hangsúlyozza. A szentnek elsődleges „funkciója”, hogy az evangélium erejével világítson rá
az igazságra, el ne felejtse, és ne hagyja elfelejteni a világ
számára Krisztus üzenetét! Mindszenty hitvallóvá lett, és
Isten ezért tekintélyt ajándékozott a számára! Spirituális
döntése az erkölcsi cselekedetekben hűségessé tették őt.
Nem a történelemkönyvek Mindszentyje, hanem a hit rendületlen hűségét közvetítő lelkipásztor a boldog, a szent! –
mutatott rá a teológus.
Az utolsó harmadban Papp Anikó és Brdarné Szabó Rita
megrendítő tanúságtételét hallhattunk Mindszenty bíboros közbenjárásának tulajdonított két csodás gyógyulásról.
Valamint Nyáry Éva és Dávid Ádám könyvbemutatóját
hallgathattuk Sajgó Szabolcs SJ, a Párbeszéd Háza igazgatójának vezetésével.
A rendkívül tartalmas napot hálaadó szentmise koronázta
meg a Szent István Bazilikában, melyet Dr. Erdő Péter bíboros mutatott be.
Túlcsorduló szívvel köszönöm meg a Jóistennek ezeket az
ajándékokat, a nagyon gazdag őszi programkínálatot! Igaz,
nem volt könnyű megszervezni, hogy eljuthassak ezekre a
helyszínekre, de „megérte”! Úgy érzem, hogy nagyon sokat
tanultam és növekedtem a hitben. Remélem, hogy beszámolómmal örömet okozhattam azoknak, akik nem juthattak
el ezekre az alkalmakra.
Tóth Marianna
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UTAZÁS AZ APOSTOLOKKAL 8.
Ikonium
Számtalanszor elüldözték őket, mégis visszatértek

A Dél-Törökországban elhelyezkedő Ikoniumot (máshol Iconium, ma:
Konya) Pál és Barnabás apostol az Apostolok cselekedetei tanúsága szerint három alkalommal is felkereste (47-ben, 50-ben és 53-ban). A vallásos légkör a mai napig belengi a várost, csakhogy keresztény történelmi
emlékek helyett minden a kerengő dervisekről és Mevlana szúfi misztikusról szól. Ha az apostolok jelenlétét keressük, ahhoz 10 km-rel el kell
hagynunk Konyát, hogy Sillébe érjünk, Pál apostol sziklába vájt templomához és búvóhelyéhez. Többször is menekülnie kellett az akkor IkoniPál apostol és Szent Tekla,
umnak nevezett településről, hol ide, hol Lisztrába vagy más környező
freskó Szent Pál grottójából
településekre.
A Föld tíz legöregebb városa között szereplő Konya az apostolok idejében Galatia római provincia egyik központjaként fontos szerepet töltött
be. A Taur us hegység lábánál, de a Földközi-tengertől sem túl messze
található város Efezus és a félsziget nyugati partja felé vezető úton helyezkedik el, Pál apostol tehát stratégiailag jól kiválasztotta missziós útja
állomását. Az első út során „a zsidók zsinagógájába mentek s ott olyan
hatásosan beszéltek, hogy zsidók is, görögök is tömegesen fogadták el a
hitet. A hitetlen zsidók azonban felizgatták, és a testvérek ellen lázították
a pogányokat. De azért jó ideig ott maradtak, bátran beszéltek az Úrról,
aki maga tett tanúságot kegyelmét hirdető szava mellett: megengedte,
hogy kezük által csodák és jelek történjenek. A város lakossága megoszlott: némelyek a zsidókkal tartottak, mások az apostolokkal.” (ApCsel
14,1-4) Végül a zsidók elüldözték az apostolokat, akik azonban később visszatértek, az alapított egyházak élére elöljárókat
rendeltek, s bátorították az új tanítványokat.
Pál apostol második útján Szilással érkezett a városba, illetve még harmadszor
is visszatért és erőt öntött a tanítványokba. Ikoniumban sok nagyhatású beszédet
tartott, s így sokakat sikerült megtérítenie. Közülük a legfontosabb a városban
született Szent Tekla lehetett – őt tartják a történelem első női mártírjának. Egy
apokrif irat azt meséli, hogy az Ikoniumba látogató Pál apostol hatására Tekla
elhagyta vőlegényét, hogy Jézus szűz jegyese legyen. Az elhagyott vőlegény
bosszúból mindkettőjüket följelentette a kormányzónál. Pált elűzték a városból,
Teklát pedig, miután nem volt hajlandó megtagadni hitét, máglyára küldték, de
a lángok nem ártottak neki. E kkor oroszlánok elé vetették, de azok szelíden a
szűz lába elé kuporodtak. Végül elengedték. Szeleukia mellett egy barlangba
húzódott vissza, ahol a környék bet egeit gyógyítgatva magas kort élt meg.
Apropó Szeleukia: innen hajózott Pál apostol Barnabással Ciprusra…
Tellis Kati
Hát most, emberke, hagyd el egy kicsit foglalatosságaidat, rejtőzködj el egy kicsikét gondolataid özöne elől.
Feledd a terhes gondokat és tedd félre fárasztó szórakozottságodat! Időzz egy kicsit Istennél, és nyugodj meg
egy pillanatra benne!
Lépj be lelked hajlékába; zárj ki onnan mindent Isten és mindaz kivételével, ami segít az Ô keresésében; bezárva ajtód
csak Őt keresd! Mondd most, teljes szívem, mondd most Istennek: Arcodat keresem; vultum tuum, Domine, requiro.
Most tehát Te, Uram és Istenem, tanítsd meg szívemet, hol és hogyan keressen téged, hol és hogyan találjon meg téged!
Mit tegyen, Magasságbeli Isten, mit tegyen ez a te távoli számkivetetted? Mit tegyen szolgád, akit szerelmed szorongat,
és messze vettetett Arcod elől? Emészti a vágy; hogy lásson téged, és távol van tőle Arcod, Szeretne hozzád járulni, és
lakásod hozzáférhetetlen számára. Arra vágyakozik, hogy megtaláljon, és nem tudja, hol vagy. Keresve keresne, de nem
ismeri Arcodat.
Uram, meddig tart még ez? Uram, meddig feledkezel el rólunk? Meddig fordítod el Arcod tőlünk? Mikor tekintesz felénk,
hogy meghallgass bennünket? Mikor világosítod meg szemünk, és mutatod meg nekünk Arcodat? Mikor adod vissza önmagad nekünk?
Tekints ránk, Uram, hallgass meg és világosíts meg bennünket! Mutasd meg magadat nekünk! Add vissza nekünk önmagadat hogy boldoguljunk! Könyörülj meg rajtunk, aki küszködve igyekszünk feléd, akik semmit sem tehetünk nélküled!
Taníts meg engem, hogy keresselek, és mutasd meg magadat minden keresőnek; mivel nem kereshetlek, ha Te nem tanítasz, és megtalálni se tudlak, ha nem mutatod meg magadat. Keresselek vágyakozva, vágyakozzam rád keresve, találjalak
meg szeretve, és szeresselek, ha megtaláltalak! Amen
(Szent Anzelm imája, Szabó Ferenc fordítása)
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A Kereszténység Szakrális Építészete
Magyarországon
A középkori szerzetesi szakrális építészet emlékei
A szerzetesség a középkori Európában, így Magyarországon is alapvetően meghatározta a szakrális építészet
alakulását, de az egyházi hierarchia rendjében különcnek tekinthető az építészete. A középkor hazai szerzetesi
szakrális építészetének meghatározó emlékein keresztül
szeretném bemutatni a magyar szerzetesi szakrális építészet gazdag kultúráját.

Volt Bencés apátság, Boldva XII. sz.

Volt Bencés monostor romjai, Somogyvár XI. sz.

Első emlékként, egy mára sajnálatos módon csak romjaiban fellelhető, monostort tekintsünk át. A somogyvári
emlékhelyen (volt bencés apátság) az Árpád-kor egyik
leggazdagabb monostorának feltárt romjait tekintheti
meg a látogató. Az épületet 1091-ben I. László alapította, amely a dél-franciaországi Saint Gilles filiája volt,
majd később szentté avatott királyunk egyik kultuszhelyévé vált. Templomát és kolostorát az évszázadok alatt
többször átépítették. Gótikus kerengőjét napjainkban
részben rekonstruálva láthatjuk. XIII. századi, eredeti
román kori templomát a XV. században késő gótikus
stílusban újra boltozták. Az ún. hálóboltozat nagyon
hasonlított a székesfehérvári Szűz Mária prépostságéra.
A boldvai Keresztelő Szent János tiszteletére emelt, volt
bencés apátság épületegyüttese a pozsonyi évkönyv
bejegyzése alapján 1203-ban leégett. A ma fellelhető
épület református templomként szolgálja a híveket. Az
apátság komplexuma a ma álló épület körül helyezkedett el, a déli oldalon álló rotundával. Az eredeti apátság
a hazai kereszténység egyik legkorábbi szakrális épületegyüttese volt. Sajnos a pontos források hiányában
nagyon nehéz beazonosítani, hogy mikorra datálható a
létesítése, feltételezhetően a XII. században építették.
Különlegessége volt az épületegyüttesnek, hogy a szentély két oldala mellett emelkedő keleti toronypárja olyan
elrendezést mutatott, amely hazánkban nem volt meg-

szokott. A megmaradt templomi épületrész feltehetően
már a XIV. századtól plébániatemplomként működött.
Az épület a XII. századi kolostortemplomok tipikus példája, elrendezése összetett liturgikus igények kielégítésére szolgált, építészete kiemelkedően igényes módon
valósult meg, de eszközkészlete nagyon puritán volt.
Nagyon hasonló tulajdonságok jellemezték a feltételezhetően a XII. század végén létesült celldömölki, – amely
épület még a boldvainál is kisebb méretű –, és a herpályi
volt bencés apátságokat is. A celldömölki apátság romjai nagyon jól szemléltetik az átlagos magyar bencés
apátság nagyságát és ezáltal gazdasági erejét. Az egyhajós templom mérete alig haladja meg egy átlagos plé-

Volt Bencés apátság romjai, Herpály XII. sz.

bániatemplomét. Legmagasabban álló részletei a csúcsíves ülőfülkékkel tagolt szentély és a nyugati torony. A
herpályi, ma Berettyóújfaluhoz tartozó rommezőn egy,
az előzőnél nagyobb, háromhajós, nyugati toronypáros
szerzetesi épület maradványai tekinthetők meg. Az épület alapításakor a jelentősebb méretű apátságok közé tartozott, de sosem nyert jelentőségteljes szerepet.
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Az időben előre haladva, a XIII. században létesített bencés kolostorok templomai sokkal gazdagabb kivitelűek a korábbi századéhoz képest. Reprezentatív kialakításuk miatt feltételezhető, hogy
a korabeli arisztokrácia gazdasági, politikai és
társadalmi megerősödése az egyházi épületekben
megjelenő korlenyomatként mutatkozik meg. A
kor talán legismertebb és legjelentősebb szakrális
építészeti emlékei a lébényi és a jáki kolostorok.
Építészetük nagyon hasonló, konzervatív és egyszerű háromhajós, rövid hosszházas, félköríves
fő- és mellékapszisos kialakításúak. Részleteikben
jellemzően érett gótikus elemek jelennek meg.
A jáki templom (1220-1256, volt bencés apátság)
nyugati homlokzatán maradt fenn hazánk egyik
legszebb középkori portálépítménye. A mély, oszlopos tagolású bélletes kapuja feletti apostolgaléria, a

Jáki templom és kapuzata, XIII. sz.

homlokzat különböző részeire beépített szobrok és belső tagozatai egy hazánkban szokatlanul igényes építészeti program elemei, amely nem valósult meg maradéktalanul. Az épület tömege a középkori ún. nemzetségi monostorok elrendezését reprezentálja. Hangsúlyos
toronypárja a mellékhajók nyugati oldalán helyezkedik
el. Hosszháza rövid, amelyet keleten félköríves apszisok
zárnak. Sekrestyéje a
délkeleti sarokhoz csatlakozik.
A lébényi (XIII. sz. eleje, volt bencés apátság)
templomot Szent Jakab
apostol tiszteletére a
Győr nemzetség építette. A jákihoz hasonló
elrendezésű, nyugati toronypárral, rövid hosszházzal és íves apsziszáródással kialakított
Lébényi volt Bencés apátság temp- templom kissé szikáloma, XIII. sz.
rabb tömegű, építészeti
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Volt Bencés monostor, Bélapátfalva XIII. sz.

megjelenése szigorúbb. Kőfaragványainak, szobrainak
száma ugyan nem vetekszik a jákiéval, de kivitelezése
hasonlóan magas színvonalú. A jáki és a lébényi templom homlokzatán megjelenő nyugati tornyok ilyen jelentős megjelenése magyarországi egyedi vonás, amely
liturgiai szerepén túl építészeti jelként is értelmezhető.
Az eddig összegzett volt bencés apátságok kizárólagos
megjelenését színesíti az egyik legfestőibb fekvésű és
viszonylag épségben fennmaradt középkori ciszterci
templom. A mai Bélapátfalva határában, a Bél kő alatt
elhelyezkedő monostor a kevés ciszterci magánalapítás
egyik emléke, amely több jelentős tervváltoztatást követően végül a XIII. század derekán épült fel. Alapítása
Kilit, egri püspök nevéhez köthető. Az épület kereszthajós, egyenes apsziszáródású szentéllyel épült. Építészetében felfedezhető a klasszikus középkori ciszterci
építészet valamennyi jellemzője, amelyek csak méretükben és kivitelezésük minőségében tértek el egymástól. A királyi család által különösen támogatott rend
bélapátfalvai templomának szép formájú bélletes kapuja
és nyugati rózsaablaka a hazai klasszikus gótika egyik
legszebb példája.

Árpási templom, XIII. sz.

Az árpási, a türjei, az ócsai és a zsámbéki premontrei
prépostságok közül csak Ócsa királyi alapítású. Eredetileg az ócsai lett volna a legösszetettebb is, ha kereszthajós, sokszögzáródású szentélyekkel 1230 körül
felépített templomát az eredeti tervek szerint beboltoz-

2018. Karácsony

Krisztus fénye

zák. A fennmaradt emlék szerint erre a jáki és a lébényi
templomhoz hasonlóan nem került sor. Türje és Zsámbék (XIII. sz. első fele) sokban emlékeztet a bencés
nemzetségi monostorokra, fejlett nyugati homlokzatuk
és gótikus részletmegoldásaik miatt. Az árpási késő Árpád-kori épületen már csak a nyugati tornyokat tartotta
fontosnak a korabeli megrendelő. A templom többi része
igen egyszerű, csak méreteiben tér el egy egyszerű falusi plébániatemplomtól. Az ócsai prépostság viszont több
szempontból is érdekes. Kereszthajós alaprajza Magyarországon nem számít túl elterjedtnek, ezért egyedi. A
cisztereken kívül legfeljebb székesegyházak esetében

mazó romanika a XIII. századi nemzetségi monostorok
jellemző stílusa.
Végül tekintsünk át egy városi szerzetesi szakrális épületet. Az egyik legjellemzőbb példaként az épen fennmaradt soproni volt ferences templomot említhetjük. A
ferencesek Sopronban már a XIII. század harmadik negyedében jelen voltak. Hosszú, sokszögzáródású szentéllyel és rövid hajóval rendelkező templomuk 1280 körül épült. Ez a templom a hazai klasszikus gótika egyik
legszebb és legjelentősebb emléke. Tornya és a kolostorban lévő káptalanterme középkori, XIV. századi építési
periódusokból való. A ferences templomok jellegzetes
elrendezési sajátossága az északi oldalukon álló torony,
amely azonban a sopronitól eltérően nem a hajó nyugati
részéhez, hanem általában a szentély és a hajó sarkához kapcsolódik. A szentély aprólékos, finoman képzett
tagozatai, jellegzetes ablakkeretei egy olyan korszak

Ócsai templom, XIII. sz.

fordult elő, és gazdag tagolású, támpillér nélküli sokszögzáródású szentélyei az elsők között vannak ebből a
típusból. Az építkezést ebben az esetben azon a magas
színvonalon fejezték be, ahogyan elkezdték. A templom
boltozására azonban sohasem került sor.
A francia származású Ayneard nemzetség alapította
zsámbéki prépostságot, amelynek temploma romjaiban
is impozáns nyugati tornyaival, tagolt formájú pillérsoraival és poligonális főszentélyével. Az épület a XIII.
századi gótika stílusában épült, de a saját korában,
modern részletei ellenére is konzervatív, román kori
alaprajzi elrendezés jellemzi. A romanika által áthatott
gótika, vagy más szemszögből a gótikus elemeket alkal-

Városi szerzetesség Ferences temploma, Sopron XIII-XIV. sz.

emlékei, amelynek példáit a gótikus építészet későbbi
korszakai javarészt eltüntettek.
A középkori szerzetesi építészet hazai szakrális emlékei
jól tükrözik a korabeli nyugat-európai szakrális épületek jellegzetességeit, de azok mellett egyedi stílusjegyekkel színesítik a nemzetközi szakrális építészetet.
Sajnos, középkori emlékeink jelentős része csak romjaiban maradt fenn a XXI. századra, de így is jelzik a korabeli magyar keresztény kultúra rendkívüli gazdagságát
és meghatározó szerepét.

Felhasznált irodalom:
Kaiser Ottó, Jankovics Norbert: A Magyarországi Templomok Művészete
			
Összeállította: Érces Gergő
Zsámbéki prépostság romtemploma, XIII. sz.
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IMÁDKOZÓ EMBER NEM FÉL

Rónay György, József Attila-díjas költő, író, esszéíró, műkritikus, irodalomtörténész több műfajban – költészet, próza, esszé, műfordítás – is maradandót alkotott. Egy sor világhírű művet ültetett át magyarra. Munkásságát a keresztény humanizmus hatotta át. A második világháború után néhány évig parlamenti képviselő is volt. Sokoldalúsága, gazdag életműve mellet mégis oly keveset tudunk róla.
Rónay György, eredeti
nevén Morócz György,
B u d a p e s t e n született
1913. október 8-án. Középiskolai tanulmányait
Gödöllőn végezte, 1931ben érettségizett. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1949-ben Szegeden doktorált
francia irodalomból és magyar történelemből. 1937-ben a
Révai Könyvkiadóhoz került lektornak, 1943-ban Lovass
Gyulával, Sőtér Istvánnal és Thurzó Gáborral alapítója és
szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a
Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től 1978-ban
bekövetkezett haláláig felelős szerkesztője. Írásai legsűrűbben a Nyugatban, a Magyar Csillagban, Vigíliában, Ezüstkorban, majd a Magyarokban, Kortársban, Élet és Irodalomban és a Nagyvilágban jelentek meg. 1936-ban Radnóti
Kornéliával kötött házasságából született fiuk, Rónay László irodalomtörténész (1937-2018).
Első versei a gödöllői premontrei gimnázium diákjaként jelentek meg a Zászlónk című, fiatal katolikusoknak szóló
lapban. A versírásra elsősorban Babits Mihály költészete
ösztönözte. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes
témái szólalnak meg első verseiben, de költői fejlődésére
nagy hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása is.
„Katolicizmusa nem hittételek megverselésében mutatkozik meg, hanem közvetve, egy állandóan jelen levő szellemi-művészi erkölcsiség követelményeként áll versei mögött. (…) Intellektuális lírája, (…) gondolati világossága,
nyelvének, ritmikájának harmóniája alapján nemzedékének
legklasszikusabb ízlésű költője. Még költői technikája is –
pl. tiszta rímei – Arany János hagyományának folytatására
vallanak.” – áll a Magyar Irodalom története című kiadványban.
Prózaíróként a modern regény több válfajában is elmondta
tapasztalatait az emberről, társadalomról. Fiatalkori
regényei között akad naturalisztikus falusi társadalom-kép, mint az 1937-ben született Keresztút,
melynek megjelenése után támadások pergőtüzébe
került, és évekig különböző álneveken írhatott csak
tanulmányokat a katolikus lapokban. Tolla alól kikerült családtörténeti – a kor divatos szavával élve
– atmoszféra-regény is, mint az 1941-ben megjelent
Fák és gyümölcsök.
Mint esszéíró, alkotói munkái mellett értékelő irodalmárként elsősorban a Nyugat íróiról rajzolt kriti-
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kai portrékat. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra
visszatért a második világháború kérdésköréhez, igyekezett
választ találni a túlélők felelősségére.
Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat
fordított, bemutatva az európai líra fontos területeit Michelangelotól, a francia klasszikus költőktől Rimbaud-n át a
német romantikusokig, és kivételesen jelentős munkát végzett a XX. századi modern francia költők ismertetésével.
Rónayban nemcsak az irodalom szakértőjét, hanem megelevenítő korrajzában az építő- és képzőművészeti jelenségek és a költői teremtés közti párhuzamokat felderítő, önálló tudományos gondolkodót is megismerhettük.
Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség későbbi elnöke,
egykori tanítványa, így ír a tanár úrról:
„A könyvtárnyi művet létrehozó Rónay György (…) keresztény bölcselete és mélységes vallásos meggyőződése
azt igazolja, hogy az istenhit igenis összeegyeztethető a
modern világ tapasztalataival és felismeréseivel, s az igaz
kereszténység nem a hangzatos jelszavakban található, hanem a gondolkodás őszinte útkeresésében és a mások iránt
megnyilvánuló szolidaritásban. Az emberi értelem és a humanista meggyőződés időtlen értékeiben.”
A második világháború elmúltával politikai szerepet vállalt.
Az Új Ember, a Magyarok majd a Vigília hasábjain megjelenő írásaiban, valamint vidéki előadásaiban is képviselte
nézeteit. Csatlakozott a Barankovics István által vezetett
Demokrata Néppárthoz. A párt Világnézeti Akadémiájának
előadója, és rendszeres szerkesztője a Hazánk című pártlapnak. Elvállalta a képviselő-jelöltséget is, és az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Borsod megyei
listáról bekerült az Országgyűlésbe, és parlamenti képviselő
volt, egészen a DNP 1949-es betiltásáig. A fenyegető
kommunista hatalomátvétel árnyékában az Országházban,
a Hazánk című lapban és az Új Emberben is megalkuvás
nélkül fejtette ki nézeteit a mindenkit megillető vallásszabadságról, illetve az egyházi iskolák tanításhoz-neveléshez
való természetes jogáról. Egyértelműen elutasította az iskolai hitoktatás fakultatívvá tételét, hangsúlyozva, hogy a
közvélemény a kötelező hitoktatás mellett van – „s olyan
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demokráciát akar, amely mint mindenben, ebben is számol a társadalom demokratikus többségével.”
Rónay György
Csűrös Miklós a következőket írja recenziójában Rónay Naplójáról:
A KISDUNA HARASZTINÁL
„A vallásos élmény számára személyes Isten és személyes ember viEzen a vízen vitt át az apám.
szonyát jelenti. Ez lesz később is vezérelve, személyesnek és emberiGyerek voltam, négy esztendős talán.
nek mutatja a vallásosságot, »az ember jegyese lesz Istennek«, anélkül
Hátán ültem. Féltem. Fogtam a vállát,
hogy önnön lényegében megszűnve isteni lényeget kapna.”
és így gázolt velem a Kisdunán át.
Katolicizmus és marxizmus? Rónay számára ez nem dilemma. Elutasítja a transzcendenciaigénnyel nem számoló durva materializmust, az
Óriás volt. S a víz: akár a tenger!
Szemközt vártak a nyárfák a szigettel.
istenhit és Krisztus istenségének hite sohasem inog meg benne. Mégis
Egy gólyapár úszott kerengve, lassan –
kétirányú vita és a két irányt egymáshoz közelítő szándék jellemzi állásfoglalását a tolerancia, békülékenység és egyeztető szellemiség jeemlékszem – a lágy nyári alkonyatban.
Hány éve is már, hogy nem voltam erre?
gyében.
1950-51-ben Rónay szorongva figyeli a szerzetesek kitelepítését, de
Bizony lassan több mint négy évtizedje.
S most, hogy kinézek a falura, meglep,
azt is, ’lesz-e elég bölcsesség, önfegyelem és alázatosság főpapjainkminden, minden mennyivel kicsinyebb lett.
ban ahhoz, hogy megtegyék azokat a lépéseket, amelyekkel talán még
megakadályozhatják a papság végzetes megritkítását s a hitélet nyilA Duna is: egy vékony kis szalag.
Simogatja a parti nádakat,
vános lehetőségeinek fokozatos megszüntetését?’. A katolikusoknak
csónakot ringat, s azt hiszem, nem ér itt
alkalmazkodniuk kellene a kor újszerű követelményeihez, ne a múlt,
az egész folyó legföljebb derékig.
hanem a jövő felé forduljanak. 1956-ban vidéken rekedve, elszakadva
Azóta hányszor nagyobb folyamokban
a világtól, rádión hallgatják a híreket a teljes bizonytalanság jellegzetes kérdő mondataival. ’Mi van Pesten? Forradalom? Ellenforradakellett küszködnöm magamra hagyottan.
lom?’ De a szorongó és szorongató gondolatok között felhívja a fis még többször úgy, hogy a nálam is gyengébb
tőlem várta, hogy karjaim kimentsék!
gyelmet az emberi jellem köpönyegforgatóira is: ’Valaki, aki játszva
szolgálta azt a rendszert, amely végső vonaglásában Pestet vérbe boríSodort a nagy víz, örvénylett az árja,
totta – íme máris ott sürög a mikrofon körül, itt vagyok, én vagyok
s én kapaszkodtam volna az apámba,
az!’. A morális felháborodás hatja át azokat a sorokat is, amelyek a
csakhogy hol volt már! De úgy bíztak bennem,
tömeges disszidálásról, a ’szétszóratás napjairól’ keseregnek október
hogy ki kellett a partra verekednem.
végén, illetve december közepén.
S most nézem, nézem ezt a Kisdunát:
Rónay a könyvek embere, az olvasás és a tanulás a meghatározó élethátha az a nagy víz is, odaát
formája. Könyv van a kezében, ha feleségével sétál, ha a fia elé megy
csak ennyi lesz majd: enyhe fény alatt
a pályaudvarra, vagy amikor a hűvös Balaton-parton pokrócba burkoegy ezüstösen csillámló szalag;
lódzva levegőzik. Irodalommal kapcsolatos elvei közül emeljük ki
gólyák húznak szelíden át felette,
elsőül azt, hogy ’minden magyarázatnál többet ér: olvasni’. Olvasói
letelepszenek szemközt egy szigetre,
megszállottsága Babitséval, Halász Gáboréval, Szerb Antaléval veteks a nyárfák alól, úgy, mint hajdanán,
szik: kedvenc középkorától kezdve Balassin, a XVIII. és XIX. százamosolyogva integet az apám.
don át a Nyugat nagy nemzedékéig mindenkit végigolvasott és jellemzett.
Rónay Naplója olyan breviáriumként forgatható, amelyből a művelődéstörténeti
tanulságokon, a szellemi önéletrajzon lapról lapra átcsillan a keresztény humanizmus világnézete: Hit a túlvilágban: igen. Mi a halál annak, aki hisz a túlvilágban, hivatalból? De mit ér a hit szeretet nélkül?”
Összeállításunkat „Az ismeretlen Rónay György” című kötetet bemutató sorokkal
zárjuk: „Rónay György vizsgálódásainak középpontjában az Isten által teremtett
ember állt, akit a maga teljességében, testi-lelki egységében szemlélt. Az ember
személyiség volta pedig azt jelenti: ’az ember Isten-alkotta, szabad akarattal és
értelemmel felruházott, szabadságra született lény; értelme képessé teszi a jónak
és az igazságosnak megismerésére; szabad akarata képessé teszi arra, hogy a
megismert jóra és igazságra törekedjék.’ Minden egyes ember ’személyében felelős valamennyi felebarátja emberi jogaiért és javaiért.’ Ha ezt a felelősséget elhárítja magától, vagy csak a maga individuumának gátlástalan kiteljesítésére törekszik, ’megsérti Isten teremtő tervét, meggyalázza felebarátjában az Isten-alkotta személyiségét, Isten képmását: nem keresztény, hanem pogány módra jár el.’ Ám az ember Isten alkotta voltából – abból, hogy Isten halhatatlan lelket lehelt belé
– az is következik, hogy az evilágit – legyen az akár szellemi, akár anyagi érték – nem tekinti végső célnak. Személyiségének legfőbb méltósága, hogy ’emberi hivatása mellett isteni hivatása van a halandó emberségében, halhatatlan lelkével
képes ama halhatatlan, abszolút értékekben részesedni, amelyeknek forrása, legfőbb teljessége Isten’.
Rónay György szerint a keresztények mindenkori küldetése nem az ’ország’ helyreállítására szól, hanem a világ megszentelésére, és az ehhez adott ’hatalom nem az uralomé, hanem a szereteté.’ Az ő élete és munkássága pedig bizonyosság arra, hogy halk szóval is kiállhat valaki az igazság mellett, ha rendelkezik a kősziklára épült hit szilárdságával, s az ezzel párosuló magasfokú erkölcsiséggel, mely a kegyelem erejével képes legyőzni mindenfajta földi kísértést.”
Remélem, ha nem is a teljesség igényével, de e néhány idézettel sikerült Olvasóink érdeklődését felkelteni a magyar katolikus irodalom egyik legjelentősebb alakja iránt.
(Összeállította Gáll Sándor)
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Rónay György:

Zakeus a fügefán
ZAKEUS vámos volt, és apró termetű.
Szerencsétlen párosítás. Ha valaki „vámos”, vagyis,
enyhén szólva, nem minden eljárásában tökéletesen
feddhetetlen, vagy olyan foglalkozása van, amihez a közvéleményben – joggal, nem joggal – bizonyos megvetés tapad; egyszóval, ha valaki „bűnös ember” (mint Zakeus
mondja rövidesen magáról), akkor legyen hozzá kellő ereje,
izma, ökle, kellő testi fölénye a többiekkel szemben, akik
igazában lenézik, de mert erősebb náluk, úgy tesznek,
mintha tisztelnék. Vagy legyen legalább kellő hatalma,
mozgósítható szolgákkal, poroszlókkal, pecérekkel, és
mindennek birtokában kellő föllépése: olyan kihívó és
fennhéjázó, hogy nem mernek se pisszenni a jelenlétében,
se pusmogni a háta mögött.
Ez a Zakeus azonban „alacsony termetű volt”; és hiába
volt gazdag, hiába volt „feje a vámosoknak”: amikor meghallotta a Jerikóba bevonuló tömeg zsibongását és kijött a
házából és megállt az út mentén, „mert szívesen látta volna
Jézust szemtől szembe”, azért még senki sem csinált helyet
neki, hogy láthasson, és semmiféle ügybuzgó hang nem
emelkedett, hogy így kiáltson: „félre, félre, tágítsatok innét,
nem látjátok, hogy a gazdag Zakeus közeledik, az erős és
hatalmas Zakeus, aki látni akarja szemtől szembe Jézust!”
Ezzel az aprócska emberrel, ezzel a kíváncsi törpével nem
törődött senki. Ügyet se vetettek rá. Illetve nyilván akadtak,
akik mégis vetettek rá némi ügyet. Nézzétek, a gazdag Zakeus, az inci-finci nábob! Azzal bizonyára jól oldalba bökték a tolongásban, ráhágtak a lábára, bosszúból, amiért gazdag és vámos és ráadásul apró termetű; addig taszigálták,
csak mintha véletlenül tennék ebben a tülekedésben, míg
egészen ki nem szorították az út legszélére, s onnan is tovább, az árokba. Onnét aztán még kevésbé láthatta szemtől
szembe Jézust.
Senki nem tudósít róla, miért akarta minden áron Jézust
látni. Talán nem is tudta senki; ezt elfelejtették megkérdezni tőle. Valószínű, hogy ha megkérdezik, Zakeus maga sem
tudott volna válaszolni. Esetleg úgy felelt volna, mint a
gyerek, ha faggatják: csak. És ezzel az együgyű felelettel
Zakeus mégis a lehető legbölcsebben felelt volna.
Mert miért jut eszébe hirtelen egy vámosnak, hogy
szemtől szembe lássa Jézust? Miért szalad ki hirtelen a házából, hagyja ott egy teljességgel érthetetlen pillanatban az
üzletét, a vagyonát, a kincseskamráját, a terített asztalát?
Valami azt mondja benne: okvetlenül látnom kell. Nem
csak messziről, mint egy fölvonuláson, vagy egy színházban. Szemtől szembe kell látnom. Nem vagyok méltó rá,
hogy a hajlékomba jöjjön, ilyen esztelen vakmerőséget álmodni sem mernék, de ami a látását illeti: látnom kell, lehetetlen, hogy ne lássam, egész életem azon függ, hogy lássam. Szemtől szembe. Hogy belenézzen a szemembe, és én
az övébe. Ajtót-ablakot tárva-nyitva hagytam; lehet, hogy
közben kirámolják a házamat, kirabolják a kamrámat, mindenemből kifosztanak. Mindegy. Az a fontos, hogy szemtől
szembe lássam.
De hiába ágaskodott, „a tömeg miatt nem láthatta”. Néha
mintha csak azért volna Jézus körül ez a „tömeg”, hogy ne
láthassák tőle Jézust azok, akik szemtől szembe látni akarják. A „tömeget” látják; a „tömeg” eltakarja előlük Jézust:
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Zakeus áll az árokparton, és sem Jézust
nem látja, sem azokat,
akik ott vannak egészen közel hozzá, olyan közel, hogy lépésüket önkéntelenül az ő lépéséhez igazítják. Ezeket egyelőre nem látni. Csak azokat, akik önhitten és magabiztosan
vonulnak, büszkén és vállasan, időnkint oldalt pillantva, az
ilyen árokszélen rekedt aprócska Zakeusok felé, gúnyosan
és fölényesen, amiért ezek a Zakeus-fajták csak az árokparton szoronganak, amiért nem nőttek elég nagyra, akkorára
mint ők, s amiért aprócska Zakeus létükre mégis látni akarják Jézust. Ráadásul szemtől szembe.
Jézus vonul a pusztában, Jézus vonul Galileában, Szamáriában, a Jordán pártján, egyik Jerikóból a másikba, a világ végezetéig, és körülötte a „tömegben”, a tömeg legkülső gyűrűjében változatlanul, Jerikóból Jerikóba ott vonul
mind a világ végezetéig ez az élő elutasítás, a kevélységnek, az erénygőgnek ez az élősövénye, ez a tüskéivel kifelé
fordult élő kerítés, ez az élő fal, amelytől nem látni Jézust.
Azt mondják, ha nem szóval, akkor a szemükkel, a járásukkal, a válluk mozgásával, az ajkuk biggyesztésével:
„Bűnös vagy, Zakeus, maradj a helyeden, ne tolakodjál előre, a mi utunkra, a mi soraink közé. Sose furakodjál te,
gyarló vámos, az igazak seregébe. Sose akard te szemtől
szembe látni az Urat. Nem vagy méltó a látására; ha jól
meggondoljuk, még a mi látásunkra sem vagy méltó. Húzd
meg magad, te szégyentelen kis Zakeus. Miféle szemtelenség dolgozik benned, hogy azt képzeled, ilyen könnyű az út
a magadfajtáknak az Úrhoz? Nem, barátocskám! először a
mi saruszíjunkat kell megoldanod, a mi lábunkat megmosnod. Egyelőre azonban nem érünk rá megengedni neked,
hogy megoldd a sarunk szíját és lemosd a lábunkról a port.
Előbb azt is ki kell érdemelned, Zakeus. Addig várj a sorodra, lehetőleg minél távolabb innét”.
Zakeus azonban olyan rettenetes erős szomjúsággal kívánta szemtől szembe látni Jézust, hogy elengedte füle mellett azoknak a szálfanagy igazaknak az intelmét, akiktől
nem láthatta Jézust. Esztelen kívánkozásában elfeledkezett
róla, milyen nevetséges, amikor egy ilyen kis törpe szaladni
kezd; nem is szalad, hanem inkább gurul, akkora port verve
maga körül, hogy a szálfanagy igazak botránkozva húzzák
ki magukat még félelmesebben szálfanagyra – és olyan sebesen, mint a labda, melyet egy kéz ellenállhatatlan erővel
elhajít egy távoli, biztos cél felé. Szóval mindenről elfeledkezett, kivéve Jézust, és azt, hogy szemtől szembe lássa Őt,
és kivéve azt a fügefát az út szélén, a fordulóban. Futott
mint a nyúl, aztán kúszott mint a majom, és egyszer csak
fönt volt a fügefán. „Hogy láthassa, mert arra kellett elmennie.”
És már jött is, már oda is ért, már föl is tekintett; és föltekintettek a többiek is. A legszélsők fölháborodva Zakeus
pimaszságán; a belsőbbek elnéző mosollyal; a legbelsők,
akik közvetlen közel voltak Hozzá, szeretettel. Zakeus pedig ült a fügefa tetején és nézte Jézust, szemtől szembe.
Nézték egymást, szemtől szembe, csöndben. Akkor Jézus így szólt: „Zakeus, szállj le hamar, ma a te házadban
kell megszállnom.”
Zakeus pedig „sietve leszállt és boldogan fogadta”.
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