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2020. Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe – XXI. évf. 2. szám (79)

A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja  

Uram, kihez menjünk?  

    Az örök élet igéi  

  nálad vannak.  

Mi hittük és tudjuk, 

   hogy te vagy az  

  Isten Szentje.  

        Jn 6,68-69 
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   Szent Romuald apát – emléknapja az idén egybeesik 
Jézus Szíve ünnepével. 952-ben született Ravennában. 
Húsz évesen – látva, hogy apja súlyos vétkét nem akarja 
megbánni – ő vezekelt helyette. Először magányosan élt, 
majd kolostorba vonult. Végül egy gazda adományaként 
kapott Campo Malduli nevű birtokon egy kis kolostort 
alapított társaival együtt, a kamalduliak anyaházát. Az 
egyik legszigorúbb rend, melynek tagjai némaságot fo-
gadnak, s az év legnagyobb részében böjtölnek, bizonyos 
napokon csak kenyeret és vizet véve magukhoz. Magya-
rországon is négy kolostoruk volt, melyek egyikének 
felújított épületegyüttese ma is látható Majkpusztán, 
Oroszlány mellett. 
Szentünk sok imádsága és böjtölése végül az édesapát is 
a megtérés útjára vezette. Példája nekünk is adjon bátorí-
tást, buzdítást a másokért vállalt vezekléshez. 
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Június 1. Pünkösdhétfő 
7. Szentháromság vasárnapja 

14. Úrnapja, Jézus Szent Testének és Vérének ünnepe 
19. Péntek – Jézus Szíve ünnepe 
20. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
21. Évközi 12. vasárnap 
24. Keresztelő Szent János születése 
27. Szent László király 
28. Évközi 13. vasárnap 
29. Szent Péter és Szent Pál apostolok 

Július 2. Sarlós Boldogasszony 
5. Évközi 14. vasárnap 

11. Szent Benedek, Európa védőszentje 
12. Évközi 15. vasárnap 
16. Kármelhegyi Boldogasszony 
19. Évközi 16. vasárnap 
26. Évközi 17. vasárnap, Szent Joakim és Szent Anna  

Augusztus 2. Évközi 18. vasárnap 
6. Urunk színeváltozása 
9. Évközi 19. vasárnap 

15. Nagyboldogasszony ünnepe 
16. Évközi 20. vasárnap 
20. Szent István király ünnepe 
22. Szűz Mária, a Világ királynéja 
23. Évközi 21. vasárnap 
30. Évközi 22. vasárnap 

         Reményik  Sándor:  A  Göncö l  s zekerén
 
Derült az este, csendes, csillagos. 
Túl minden szenvedélyen, lázon, 
Én a Göncölszekerén kocsikázom, 
Ott, ahol ember embert nem tapos. 
A derekaljam: széna, illatos, 
A Göncölszekér szénával tele, 
Kaszáltak már az égi réteken, 
S lelkemnek sohse volt ily fekhelye. 
 
Hanyattfekszem s az ürbe bámulok,  
Friss széna, illatos: a derekaljam, 
A pici földtől be messze szakadtam! 
Köztem, s közte ezer csillag-távol. 
És mily csend van itt, milyen hallgatás! 
Nincs berregés, nincs ostorpattogás, 
A Göncölszekér csak úgy megy – magától... 
 
 

A Göncölszekér biztosan halad, 
Rúdja nem törik, fékje nem szakad, 
El nem ragadja semmi; 
Ó jó itt fenn az örök bolt alatt, 
Az örök szénás-szekeren pihenni. 
Lenn hagytam mindent, mindent, ami fájt, 
Kelnek szívemben új melódiák, 
A végtelenség árja szinte fölvet... 
 
S mégis jó volna fejem alá tenni 
Egy kis maroknyi édes anyaföldet. 

     1919 
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Szentek kSzentek kSzentek kSzentek krórórórónikájanikájanikájanikája 

Horváth Péter 

 

 

 

Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító  
 

Emléknapja: augusztus 1. 
 
Alfonz 1696. szeptember 27-én született a Nápoly közelé-
ben fekvő Marianella településen. Hét testvér közül ő volt a 
legidősebb. Szülei, József és Anna vallásosan nevelték 
gyermekeiket; öt közülük Istennek szentelte életét. Családja 
az előkelő nápolyi nemességhez tartozott.  

Alfonz sokoldalú tehetség-
gel rendelkezett. Ezért át-
fogó oktatásban részesült a 
szel lemtudományok, a 
klasszikus és modern nyel-
vek valamint a zene és a 
képzőművészetek területén. 
Már tizenhét évesen meg-
szerezte civil- és egyház-
jogból a doktorátust. Ügy-
védként kezdett el dolgoz-
ni. 

Harminc évesen szentelték 
pappá. Nápoly legszegé-
nyebb negyedeiben kezdett 
dolgozni, ahol nagyon 
gyorsan ismertté vált, mint 
híres prédikátor. Mindenekelőtt azonban az anyagilag és 
lelkileg elhanyagolt fiatalok atyja lett. A lelkipásztorkodás-
ban korához képest modernnek tűnő eszközöket alkalma-
zott: gitározott, énekeket komponált, szabadidős programo-
kat szervezett a fiataloknak.  

1732-ben megalapította a Legszentebb Megváltóról neve-
zett kongregációt, ismertebb nevén a Redemptoristák rend-

jét. Célja a vallási kö-
zömbösség elkerülése, 
amelyekkel az akkori 
ember küzdött és a meg-
váltás örömhírének ter-
jesztése volt, a legin-
kább elhagyatottak és 
szegények között. A 
Redemptoristák kongre-

gációja 1749-ben nyerte el a pápai jóváhagyást, és hamaro-
san, – különösen amikor Hofbauer Szent Kelemen az Al-
poktól északra fekvő országokba is elvitte a rendet –, az 
Egyház legnagyobb újkori férfi szerzetévé fejlődött, amely 
mind a mai napig tevékenykedik, főleg a népmissziókban 
és a lelkipásztorkodásban. A nők számára Alfonz a 
Redemptorisszák szemlélődő rendjét hozta létre; számbeli-
leg ők jóval kevesebben vannak, mint a redemptoristák, de 
a rendjük ma is széles körben terjed. 

Az alapító buzgalmát értékelve XIII. Kelemen pápa 1762-
ben kinevezte őt a Sant’Agata dei Goti Egyházmegye püs-
pökének. Ekkorra már 66 éves volt. Fiatalos lelkülettel vá-
gott bele új szolgálatába. Amit szóval hirdetett, azt életpél-
dájával és különösen a szegényekkel való törődéssel bizo-
nyította. (Éhínség idején eladta ezüst étkészletét, valamint 
bútorait, hogy az éhezőknek kenyeret vegyen.) Legyengült 
azonban az egészségtelen klíma és a szigorú aszkézisben 
töltött évek következtében (szőrruhát viselt, rendszeres 

koplalással és virrasztással sanyargatta magát). Hetvenkét 
éves volt, amikor a köszvény is gyötörni kezdte. Ennek kö-
vetkeztében lett olyan, ahogyan általában a művészek ábrá-
zolják: vékony, kicsit meggörbült öregember. Betegágyát 
könyvekkel bástyázta körül, és az ágy végébe egy órát állít-

tatott, hogy az figyelmeztesse: életének minden 
percét Isten országa javára kell szentelnie. Tizen-
három év után lemondott az egyházmegye veze-
téséről, hogy a következő tizenhármat a testi-lelki 
szenvedésekkel teli időszaknak és teljesen Isten 
akaratának szentelje. 

Elképzelhetetlen, hogyan talált időt számos lelki-
pásztori kötelessége mellett (több mint ötszáz 
missziót és lelkigyakorlatot tartott) akkora terje-
delmű tudományos munkára, amelynek hagyaté-
ka több mint százhatvan írás az aszketika, dog-
matika, apologetika és az erkölcsteológia terüle-
téről, és amelyeket hatvan nyelvre fordítottak le, 
együttesen tizenhétezer kiadásban. Évek múltán a 
legbuzgóbb tanítónak (doctor zelantissimus) 
kezdték nevezni. Ő volt egyben az utolsó, akit te-
ológusként avattak szentté. 

Alfonz 1787. augusztus 1-jén szentség hírében hunyt el, ki-
lencvenegy évesen, a Salerno melletti Paganiban. 

1816. szeptember 15-én VII. Pius pápa boldoggá, 1839. 
május 26-án XVI. Gergely pápa szentté avatta. 1871. már-
cius 23-án IX. Pius pápa hivatalosan is egyháztanítóvá 
(pater eccclesiae) nyilvánította. Ereklyéi Paganiban találha-
tók. A gyóntatók és az erkölcsteológusok védőszentje.  

Szent Alfonz központi gondolata az Isten megváltó szerete-
te iránti csodálattal telt hála. Három alapelvet fektetett le 
számunkra, amit az emberi jogok deklarálásának is tekint-
hetünk: 

1. Isten segítségével az ember képes ellenállni minden kí-
sértésnek, ami őt rosszra csábítja. 

2. Az ember elég erővel rendelkezik, hogy kitartóan meg-
maradjon Isten kegyelmében. 

3. Az embernek lehetséges és szükséges együttműködnie 
Istennel ahhoz, hogy saját életét alakíthassa. 

Szent Alfonz még egy nagyon fontos üzenetet hagyott az 
egyházra: ez Mária, az Istenanya jelentősége az üdvtörté-
netben. Ezt az üzenetet elsősorban az 1750-ben megjelent 
„Mária nagyszerűsége“ című könyvében fogalmazza meg, 
hosszú évek tanulmányait és elmélkedéseit követően. 

Liguori Szent Alfonz imája A Jézus Krisztus iráni szeretet 
című művéből: 

„Szállj le emésztő tűz, szállj le mennyei szeretet! Eméssz el 
bennem mindent, ami szent Fölségednek nincs kedvére, 
hogy mostantól fogva egészen és osztatlanul a tiéd legyek. 
Csak ezért akarok élni. Nem csupán törvényeidnek és vég-
zéseidnek akarok engedelmeskedni, hanem még óhajaidat 
és kedvedet is minél tökéletesebben akarom teljesíteni! 
Ámen.”
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„Péter vagy,  erre a sziklára építem egyházamat…” 
 

Június 29-én ünnepli Egyházunk, a római egyházat alapí-
tó két főapostolt, Szent Pétert és Szent Pált. A hagyomány 

szerint mind a ketten, ugyanazon a napon, 
azonban különböző évben, június 29-én 
szenvedtek vértanúhalált Rómában. Pé-
tert, Krisztus után 67-ben feszítették ke-
resztre, kérésére fejjel lefelé; Pált pedig 
lefejezték. Mindkettejük ereklyéit először 

a Szent Sebestyén-katakombába menekítették, majd a két 
apostol sírja fölé bazilikát építettek. Szent Péter sírja fölé a 
vatikáni Szent Péter-bazilikát; Szent Pál sírja fölé a falakon 
kívüli Szent Pál-bazilikát.  

Az Egyház már a 3. század kö-
zepétől megülte tiszteletüket júni-
us 29-én, és az 5. században Nagy 
Szent Leó pápa már az egész föld-
kerekségen elterjedt ünnepről be-
szél. A két apostol közös ünnepé-
nek egykor vigíliája és nyolcada 
(oktávája) is volt. 

Az Újszövetség, az apostolok 
közül kettőjükről adja a legrészle-
tesebb leírást, jellemzést. Szent 
Péter, az egyszerű halász alakja, 
személyisége szívemhez nagyon 
közel áll; hatalmas lelki utat jár be, 
míg megértette Mestere, Jézus 
Krisztus minden szavát és tettét. 
Élete archetípus (ősmodell) min-
den kor minden embere számára, 
hogy igenis valóban nem lehetet-
len feladat Krisztust követni.  

Életútjának fontosabb állomásait 
áttekintve látjuk és megtanulhatjuk 
tőle, mit jelent valójában Jézus tanítványának lenni. Péter 
alakjában önmagunkra ismerhetünk, személyiségén keresz-
tül vissza-visszatérhetünk a forráshoz, az Úrhoz, Jézus 
Krisztushoz.  

De ki volt Péter valójában? Az evangéliumok beszámolói 
alapján Simon (héberül: figyelő, hallgató) és testvére And-
rás, Betszaidából, a Genezáreti-tó partján lévő halászfalu-
ból származtak, mindketten halászok voltak. Péter házas-
ságkötésekor átköltözött Kafarnaumba, anyósa házába, akit 
az evangélium szerint Jézus csodája gyógyított meg. (vö. 
Mk 1,29–31) 

Péter egyszerű ember volt, mely meghívásának történe-
tében is megmutatkozik: „Amikor Jézus a Galileai-tó part-
ján járt, látta, hogy Simon és testvére, András – halászok 
lévén – épp hálót vetnek a vízbe. Jézus ezt mondta nekik: 
’Gyertek, kövessetek, és emberek halászává teszlek benne-
teket.’ Rögtön otthagyták hálójukat és követték.” (Mk 1,16-
17) Péter azonnal igent mond és az Úrral tart, az elsők kö-
zött. János evangélistánál azonban nem Péter volt az első 
kiválasztott tanítvány. „A kettő közül, aki János szavára 
követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére. Reggel 
találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: Megtaláltuk 
a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet, s elvitte Jézushoz. 
Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: Te Simon vagy, 
János fia, de Kéfa [kőszikla], azaz Péter lesz a neved. (Jn 
1,40-42) Péter testvére, András által találkozik a Rabbival, 

a Mesterrel, és ez a találkozás teljesen megváltoztatta az 
életét. (Péter a mélyen hívő, Istent kereső férfi, – talán 
mindegy is, hogyan –, de találkozott az Úrral, ami egy élet-
re szóló élménnyé vált. Mint ahogyan egy szeretett sze-
méllyel vagyunk, sokszor elfelejtjük, háttérbe szorul, ho-
gyan is kerültünk vele kapcsolatba, nem is az számít, ha-
nem egyszerűen az, hogy Vele vagyok minden pillanat-
ban.)  

Péter az Úrral van, aki új nevet ad neki. Az egyszerű ta-
lálkozás mélyebb irányt vett, immáron Péter egész sorsát, 
életét megváltoztatta. Jézus meghívta, változásra hívta úgy, 

hogy közben teljesen önmaga ma-
radt. Ez a név minden más tanítvány-
tól megkülönböztette, sőt kiemelte őt 
közülük. Péternek ehhez változnia 
kellett, amely nem volt könnyű és 
nem ment gyorsan, egyik napról a 
másikra. Jézus nem mondott neki 
semmit ezzel kapcsolatban, nem 
adott semmilyen magyarázatot; ezt 
Péternek, Jézussal való útja során, 
önmagában kellett megtalálnia. Nap 
mint nap Jézus mellett volt, kivált-
képp a legfontosabb eseményeknél. 
A Jézus mellett töltött idő során Pé-
ter sokszor nem értett semmit, de 
minden alkalommal elismételhette 
önmagának azokat a szavakat, ame-
lyeket Mesterének mondott: „De a te 
szavadra” folytatom és megteszem, 
amit kérsz. (vö. Lk 5,5) Neki még 
azzá a sziklává kellett alakulnia, 
amelynek Mestere mondta. 

Lángoló, heves, indulatos termé-
szete nem hagyta el őt az úton. Végtelenül szerette az Urat, 
mindig vele akart lenni. A színeváltozáskor „Péter megszó-
lalt, és ezt mondta Jézusnak: Mester, jó nekünk itt lenni; 
hadd készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet 
és Illésnek egyet.” (Mt 9,5)  

Szeretete még nem volt olyan erős, hogy kiállja az pró-
bákat, Jézus szavára azonban belement volna minden eszte-
lennek tűnő kalandba: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, 
hogy odamenjek hozzád a vízen.” (Mt 14,28) Jézus válasza 
meglepte „Gyere.” Maga sem tudta, hogyan sétál a vízen és 
tart Mestere felé, mégis úgy érezte szüksége van társai 
megerősítésére, hogy ez valóban megtörténik. Elöntötte a 
büszkeség és abban a pillanatban egy szélroham férkőzött 
Jézus és közéje és szem elől tévesztette Mestere tekintetét. 
Segítségért való kiáltása „Uram ments meg.” (Mt 14,30) a 
szem elől tévesztett Jézusba kapaszkodott. Krisztus erős 
keze felemelte a mélyből és visszahelyezte oda, ahonnan 
jött. 

Péter őszinte ember volt, aki a szívét az ajkán hordta. 
Emberi módon mondott nemet az Üdvözítőnek, amikor Jé-
zus a tanítványok körében kijelentette, hogy szenvedés lesz 
a sorsa. „Isten mentsen, Uram! Ilyesmi nem történhet ve-
led.” (ld. Mt 16,22) Őszinte düh forrongott benne az utolsó 
vacsorán is; meg akarta tudni, hogy ki az Úr árulója, mert – 
ahogy Szent Ágoston írja – ha ezt megtudta volna, fogával 
tépte volna szét. Az Úr nem nevezte meg árulóját, ha meg-

Juan Bautista Maino: Péter könnyei 
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tette volna, Péter tüstént felugrik, hogy megölje. Heves 
természete a Getszemáni-kertben is megmutatkozik, ami-
kor Mesterét elfogták, hiszen kardjával levágta a főpap 
szolgájának, Malkusnak a fülét (vö. Jn 18,10). 

Minden tette és cselekedete a ragaszkodásról, a tettre- és 
szolgálatkészségről árulkodik.  Jézus elfogása után bejutott 
a főpapi épület belső udvarába. Ura, Mestere közelében 
akart maradni mindvégig, de nyilvánvalóan jóval többre 
vállalkozott, mint amennyi a veszedelem órájában tőle telt 
(Mk 14,29–72).  Botlása, háromszori tagadása, – amit Jé-
zus előre megmondott –, nem tudatosult benne rögtön, csak 
akkor, amikor tekintete találkozott a szenvedő Krisztus te-
kintetével. Keserves sírással távozott a főpap udvarából. Ez 
a megrázó zokogás csakis mély szeretetből fakadhat. Taga-
dásának története, a hűség és a gyöngeség közti küzdelmet 
fejezi ki. Péter ezen tette figyelmeztet minket a csalfa önbi-
zalom ellen és megtanít az Úr megbocsátó vigasztaló szere-
tetére. 

A keresztre feszítés után Jézus Krisztus holtteste volt az 
utolsó kapocs a Mester és Péter között, mégis ez a kapocs 
erősnek bizonyult. Amikor Húsvét reggelén hírül hozták, 
hogy a sír üres, Péter Jánossal együtt odafutott. Bár János 
ért oda előbb, mégis előreengedte Pétert, így ő lépett be el-
sőnek. (Az előre engedés kétséget kizáróan a vezető szere-
pének szólt.) Péternek a szíve szakadhatott meg, amikor 
látta, hogy Mesterének holtteste eltűnt. Nem tudta még, 
hogy Jézus feltámadt és legyőzte a halált. Mi mást tehetett 
Péter ebben a helyzetben, mint azt, hogy kiment a sírból és 
könnyekre fakadt. Ez is annak a szeretetnek a bizonyítéka, 
amelyet az Úr iránt érzett.  

Bizonyára könnyek között zajlott le a párbeszéd közte és 
a feltámadt Úr között Tibériás tavánál is. „Miután ettek, Jé-
zus megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban 
szeretsz engem, mint ezek? Igen, Uram – felelte –, tudod, 
hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá: Legeltesd bárányai-
mat! Aztán másodszor is megkérdezte tőle: Simon, János 
fia, szeretsz engem? Igen, Uram – válaszolta –, tudod, 
hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: Legeltesd juhaimat! 
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, 
szeretsz? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is meg-
kérdezte: Szeretsz engem? S így válaszolt: Uram, te min-
dent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus ismét azt 
mondta: Legeltesd juhaimat! (Jn 21,15-17) Péter megértet-
te, hogy egyetlen küldetése van: szeretni az Urat.  

A Feltámadott Krisztussal való kiengesztelődés sugallja, 
hogy botlásainkkal bármennyiszer is megtagadjuk Őt, ne 

feledkezzünk meg arról a szeretetről, amellyel Ő szeret 
minket.  

A kősziklához hasonló szilárdság beleoltódott Péter ter-
mészetébe, már nem rázták meg az érzelem kitörései. Ha-
talmas változáson ment keresztül, nem tiltakozik ezután az 
ellen sem, amit a Feltámadott jövendöl neki: „Amikor fiatal 
voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahova akartál. De 
ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog fel-
övezni, aztán oda visz, ahova nem akarod.” E szavakkal je-
lezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent. Majd 
hozzátette: Kövess engem!” (Jn 21,18-19)  

Az Apostolok Cselekedeteiben már egy új Pétert látunk, 
akiben nyoma sincs az érzelmi kitöréseknek, magabiztos, 
összeszedett, megfontolt ember, igazi vezető, akinek a bi-
zalma csakis Isten és Fia, Jézus Krisztus felé fordul. Péter 
az I. Heródes Agrippa (Kr.u. 44 körül) alatti keresztényül-
dözéskor elhagyja Palesztina földjét. Az első apostoli zsi-
nat utáni időben (Kr.u. 49 táján) Antiochiában találjuk. Er-
re utal a kis-ázsiai egyházközségeknek címzett első Péter-
levél. Kevés konkrét történelmi adatunk és forrásunk szá-
mol be Péter utazásairól; azt azonban elmondhatjuk, hogy 
ő az egyetlen az apostolok és más jeruzsálemi tekintélyek 
közül, aki kimondottan pogány területen hirdette Krisztus 
Örömhírét és nem kapcsolódott egyetlen egyházközséghez 
sem. Ebben a főapostol egyetemessége, az egész Egyházra 
szóló jelentősége mutatkozik meg. 

Péter üdvösségtörténeti feladata a Szentföldön kezdődik, 
Jeruzsálemben, a szent városban, Mestere halálának a he-
lyén. Megbízatása azonban az egész világra szól, ezért kel-
lett az akkori világbirodalom fővárosába, Rómába mennie, 
ahol a vértanuk egyháza megszületett. Ő Róma első püspö-
ke, az első pápa. Sok kínzás és bebörtönzés után, itt, Ró-
mában Néró császár uralma alatt, őt is utolérte a vértanú-
ság. Saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre, mert 
alázatosságában nem tartotta magát méltónak ugyanarra a 
halálra, mint amit Mestere szenvedett el. 

Péter élete és személyisége megtanít minket arra, hogy 
bármennyire is gyengének bizonyulunk Krisztus követésé-
ben, az Úr mindig ott van mellettünk, sosem hagy el; 
imánkat meghallgatja, és mindig kiengesztelődhetünk Ve-
le. Csak követnünk kell Őt, mert Ő mindennél jobban sze-
ret minket; azt szeretné, hogy mi is legalább akkora szere-
tettel és hévvel szeressük Őt, mint Ő bennünket, amire tö-
rekedett Péter is, az apostolok közül az első. 

 

Horváth Péter 
 

 
Források: LEPORI, M.,K., A Péternek nevezett Simon, Szent István Társulat, Budapest, 2008.; JÁKI, Sz., …Erre a sziklára…, Ecclesia, Budapest, 1991.; Magyar Katolikus 
Lexikon, vol. II. (szerk. Diós, I.), Szent István Társulat, Budapest 1996.  

   

       Szent Pál így szól az Efezusiaknak írt levelében:  
 

„Azóta, hogy értesültem Urunk Jézusba vetett hitetekről 
és minden szent iránt tanúsított szeretetetekről, mindig hálát adok 
értetek, és imádságomban újra meg újra megemlékezem róla-
tok. Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg 
nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjé-
tek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen 
reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a felséges örök-
ség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a ha-
talma rajtunk, hívőkön.” (Ef 1,15-19) 

 

Szent Péter és  Szent Pál apostolok,  kérünk Titeket ,               

          hogy örömben és nagylelkűségben él jünk! 

 
Valentin de Boulogne: Szent Pál levelet ír 
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6 Képek – James Tissot: Jézus a tengerparton tanít; Gebhard 
Fugal: Jézus és a leprások; Jan Brueghel: Prédikáció a tónál 

Jézus  pé ldabeszéde i  I I I .  
 

A példabeszédek négy csoportba oszthatók: 
1. Emberi kapcsolatok 
Dúsgazdag és Lázár Lk 16,19- 
Engedetlen testvérek Mt 21,28  
Farizeus és vámos Lk 18,9-14 
Főhelyek válogatása Lk 14,7 
Gazdag ember Lk 12,16 
Hűtlen intéző Lk 16,1 
Igazságtalan bíró Lk 18,1 
Irgalmas szamaritánus Lk 10,30 

Jó pásztor Jn,10,1 
Királyi menyegző Mt 22,1; Lk 14,16 
Szívtelen szolga Mt 18,23 
Tékozló fiú Lk 15,11 
Tíz szűz Mt 25,1 
Virrasztó házgazda Mt 24,43 
Példabeszéd Célja értelme Mt 13,10; Mk 
4,10; Lk 8,9 
 

2. A mezőgazdaságból vett példák: 
Konkoly Mt 13,24 

Kovász Mt 13,33 
Magvető Mt 13,3; Lk 8,4 

Mustármag Mt 13,31 
Növekedő vetés Mt 4,26 
Szőlőmunkások Mt 20,1 
Szőlőtő Jn 15,1 
Terméketlen fügefa Lk 13,6; Mk 11,20; Mk 13,28 
Gonosz szőlőmunkások Mt 21,33 
 

3. Állatok világa 
Elveszett bárány L 15,1 
Az ég madarai és a liliomok hasonlata Mt 6,25 
Kincsről gyöngyök és a hálóról Mt 13,44 
Teve és tű foka 
Kígyók és galambok 
Bárányok és farkasok 
 

4. Különböző témájúak:  
Meghasonlott ország Mt 12,25 
Mínákról Lk 19,11 
Sziklára épített ház Mt 7,26; Lk 6,46 
Talentumok Mt 25,14; Lk 19,11 
Világ világossága  
A föld sója 
Kitartó ima 
Vastag betűvel jelöltem, amelyek már sorra kerültek a 
sorozat kapcsán. 
 

Kedves Olvasók! 
Folytatjuk a példabeszédek elemzését. Emlékeztetőül újra 
felsoroljuk a Szentírás olvasásának négy szempontját:  
A négy szempontot ismét leírom, amely alapján elemezzük 
a példabeszédeket. 
1. Gondoljuk át, miről is szól a példabeszéd? Kik a szerep-
lői, mi a szó szerinti magyarázata. Körülmények, elhelye-
zés abban a korban.  
2. Mit akar tanítani a példabeszéd? Hittani, vagy erkölcsi 
igazságot? 
3. A tanítása mit mond nekem? Az én életemben mire kell 
odafigyelni, mit kell változtatnom eddigi magatartásomon. 

4. Hogyan tudom a magam életében megvalósítani a kapott 
üzeneteket? 
Ismét az emberi kapcsolatokról szóló példabeszédekből vá-
lasztottam néhányat. 
 

A farizeus és a vámos példabeszéd (Lukács 18,9-14) 
alapgondolata ma is aktuális. 
A zsidó nép közössége akkor is különböző csoportokból 
állt.  
A nép vezetői az írástudók, a farizeusok, és a szadduceusok 
közösségéből kerültek ki.  
Ezek között is kiemelkedett a farizeusok közössége, akikről 
Jézus sokat beszélt. Gőgösek voltak, magukat szenteknek 
tartották, mert a törvényeket precízen megtartották, főleg 
külsőleg. Jézus mondta róluk: „amit tanítanak, tartsátok 
meg, de cselekedeteikben ne kövessétek”. Büszkék voltak 
tisztségükre, megkövetelték az irántuk való tiszteletet, és 
másokat lenéztek főleg a vámosokat és az idegeneket, az 
úgynevezett pogányokat. 
A vámosokat azért ítéltek el, mert azok kiszolgálták az ide-
gen uralkodót, a római császárt, akinek a fennhatósága alá 
tartozott Palesztina, a zsidók országa. 
A farizeus a példabeszéd szerint dicsekedett az Isten előtt, 
mert minden törvényt pontosan betart, ezért jár neki, hogy 
Isten meghallgassa imádságát. Imádság közben is hasonlít-
gatta magát a vámoshoz, aki léténél fogva bűnös. Jézus 
szavai szerint nem is találta meg az imában a lelki békéjét. 
Tanulság ebből a viselkedésből, hogy Istenhez csak aláza-
tosan lehet közeledni. Jézus így beszél erről: „Mid van, 
amit nem kaptál, és ha kaptad, mit dicsekszel vele.”  
A vámosokat nyilvános bűnösöknek tekintették, és a vallá-
sos nép megvetette őket.  
A vámos megalázkodott Isten előtt. Beismerte, hogy gyar-
ló, bűnös ember, de kéri Isten bocsánatát vétkeire őszinte 
szívvel. A vámos csak Istent látja, senkit nem néz maga kö-
rül. A farizeus, azonban ima közben tekinget maga körül, 
hogy látják-e az imáját, elismerik-e buzgó vallásosságát. 
Jézus szerint a farizeus helytelenül imádkozott, mert dicse-
kedett és nem ismerte be, hogy neki is vannak bűnei, mint 
minden embernek. Jézus nem a vámos foglalkozását, bűnös 
életét dicséri meg, hanem az alázatát, amellyel Isten elé áll. 
Jézus mondta: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 
hanem a bűnösöket”.  
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Mit tanít Jézus ebben a példabeszédben? Arra hívja fel a 
figyelmünket, hogy Isten előtt ne dicsekedjünk. Ne nézzük 
le a másik embert, mert szegényebb, mint mi társadalmilag 
alacsonyabb rendűnek gondoljuk, vagy tudásban, munká-
jában értéktelenebbnek tartjuk. Ki hova született, vagy mi-
lyen adottságokkal indult az életre, nem rajta múlik. Jézus 
arra tanít, hogy valaki minél elesettebb, annál inkább kell 
törődni vele.  
A példabeszédet hallgatva vagy olvasva, el kell gondol-
kodnunk, mi hogyan állunk hozzá embertársainkhoz? Mi-
ben kellene változtatni, hogy keresztény lelkületűek le-
gyünk.  
 

Az irgalmas szamaritánus című példabeszédről (Lk 
10,25-37) már biztosan mindenki hallott. Ha megfigyeljük 
Lukács evangéliumát, sok tanítás és példabeszéd szól Isten 
irgalmas szeretetéről. Lukács evangélista elsősorban a po-

gányokból megtért keresztényeknek írja le Jézus 
életét, hogy a pogányok is bátran csatlakozzanak 
a keresztények közé, mert Isten mindenkit szeret 
és vár országába.  
Az irgalom szó nagyon gazdag tartalmú. Benne 
van a megbocsájtás, amikor valaki bűnt követ el, 
és rászorul a másik ember jóindulatára, bocsána-
tára. De jelenti a rászorulóval való törődést is. 
Gondoljunk az „Irgalmasság cselekedeteire”. Pl. 
testi cselekedetei: az éhezőnek enni adni, a 
szomjazónak italt adni, beteget látogatni stb. 
Lelki cselekedetei pl. a bűnösöket meginteni, 
élőkért és holtakért imádkozni stb. 
Jézus szembe állítja a lenézett szamaritánus em-
bert a zsidó pappal és a levitával, mert ő olyan 
nép közül való, akik nem fogadták el a jeruzsá-
lemi vallási vezetők irányítását, ezért pogányok-
nak tartották őket. Tekintsünk néhány történetet 
velük kapcsolatban. Például, amikor Jézus Jeru-
zsálembe készült imádkozni, a szamariaiak nem adtak neki 
szállást. Garizim hegyén aranyborjút állítottak és ott imád-
koztak.  
De az emberszeretetük példa értékű volt – erről szól a pél-
dabeszéd. Egy ember útközben rablók kezébe került, akik 
véresre verték és otthagyták. Arra megy egy zsidó pap, 
majd egy levita (templomi szolgálattevő), mind a kettő el-
ment mellette és nem segített az út mentén fekvő sebesül-
tön. Miért nem segítettek, csak találgatni tudjuk. Nem akar-

ták magukat tisztátalanná tenni a jeruzsálemi istentisztelet 
bemutatása előtt? Vagy siettek Jeruzsálembe, vagy közöm-
bösek voltak a sebesült iránt, úgy gondolkozva, hogy biztos 
megérdemelte, amiért bántották? Vagy majd lesz más, aki 
megáll és segít? Nem tudjuk. Jézus nyitva hagyja a kérdést 
a történetben. Az ember mindig talál kifogást, ha nem akar 
valamit megtenni!!! 
Egy szamaritánusnak is arra vitt az útja, így folytatja Jézus. 
Az azonnal segített. Nem mérlegelt, nem filozofált. Nem 
fontolgatta, megtegyem, ne tegyem, hanem lehajolt, intéz-
kedett azonnal. Megesett rajta a szíve. Sőt a további gyó-
gyulásáról is gondoskodott saját pénzén. Jézus feltette a 
kérdést: ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók ke-
zébe került? A törvénytudó, akinek a történetet Jézus el-
mondta ezt válaszolta: „Aki irgalmasságot cselekedett ve-
le!” Jézus pedig így szólt: „Menj, és te is cselekedj hason-
lóképpen.” 

Jézus azért provokálta a törvény tudóját, mert ők 
azt tartották, hogy az a felebarát, aki hozzánk 
tartozik, egy vallású velünk, a mi népünk fia.  
Elgondolkozhatunk mi is, kiken szoktunk segí-
teni? Vagy gyorsan elfordulunk onnan, csak 
nem kelljen segíteni, mert sietünk, mert, van ott 
más is, aki segít. stb. Többször adódott az éle-
temben, hogy tudtam segíteni másokon, de saj-
nos el is mulasztottam némelykor, amit még 
most is bánok. Azt is tapasztaltam sokszor, hogy 
amikor nagy bajom volt, pl. az autóval, vagy 
más kellemetlen helyzetbe kerültem, a gondvise-
lő Isten mindig odaküldött valakit, aki azonnal 
megoldotta problémámat. Hála Istennek sokkal 
többen vannak a segítőkész emberek, mint a kö-
zömbösek, és nem mindig közénk való, aki se-
gít! 

 

Kedves Olvasók! 
Házi feladatnak olvassák el, amit szintén csak Lukács 
jegyzett fel, a Tíz leprás történetét (Lk 17,11-19). Próbál-
ják a történetet kielemezni, és levonni belőle a tanulságot, 
alkalmazva a saját életükre. 
Az elemzett két történet olvasásakor még sok minden gya-
korlati dolog jutott eszembe, de nem akartam túl hosszúra 
nyújtani írásomat.  

Szeretettel: András atya 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
 

 AZ EUCHARISZTIA SZENTSÉGE III.
 

A szent Eucharisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a kirá-
lyi papság méltóságára és a bérmálás által mélyebben hasonulóvá váltak Krisztushoz, az Eucha-
risztia által az egész közösséggel együtt részesednek az Úr áldozatában. 
„Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, melyen elárultatott, megalapította 
testének és vérének eucharisztikus áldozatát, hogy így a kereszt áldozatát a századokon át, eljö-
veteléig megörökítse, és szeretett jegyesére, az Egyházra bízza halálának és föltámadásának em-
lékezetét: az irgalom szentségét, az egység jelét, a szeretet kötelékét mint húsvéti lakomát, me-
lyen Krisztust vesszük magunkhoz, lelkünket kegyelem tölti el, s a jövendő dicsőség záloga ne-
künk adatik.” (II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium, SC 47) 
 

VI. A húsvéti lakoma 
 

A szentmise egyszerre és elválaszthatatlanul a keresztáldo-
zatot megörökítő áldozati emlékezés és az Úr testével és 
vérével való közösség szent lakomája. Az eucharisztikus 
áldozat ünneplése teljesen a Krisztussal történő bensőséges 
egyesülésre irányul az áldozás (communio) által. Áldozni 
annyit jelent, mint magát Krisztust fogadni, aki önmagát 
áldozta értünk. 
Az oltár, amely körül az Egyház az Eucharisztia ünneplésé-
re összegyűl, ugyanannak a misztériumnak két oldalát mu-
tatja meg: az áldozati oltárt és az Úr asztalát, mert a keresz-
tény oltár magának Krisztusnak a szimbóluma, aki úgy van 
jelen hívei körében, mint a megbékéltetésünkért fölajánlott 
áldozat és az önmagát nekünk ajándékozó mennyei eledel.  

„Mi más Krisztus oltára, mint Krisztus testének képe?”– ír-
ta Szent Ambrus, és másutt: „Az oltár a test képe, és Krisz-
tus teste van az oltáron.” (De sacramentis 4,7 és 5,7)  
A liturgia az áldozatnak és a kommuniónak ezt az egységét 
számos imádságban fejezi ki. A római Egyház így imádko-
zik kánonjában: „Könyörögve kérünk, mindenható Iste-
nünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra 
isteni Fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról Fi-
ad szentséges testében és vérében részesülünk, minden 
mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk.” (Missale 
Romanum 1970,453)  

 
„VEGYÉTEK ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN”: A SZENTÁLDOZÁS 
 

Az Úr sürgető meghívással fordul felénk, hogy az Eucha-
risztia szentségében magunkhoz vegyük Őt: „Bizony, bi-
zony, mondom nektek: ha nem eszitek az Emberfia testét és 
nem isszátok az ő vérét, nem lesz bennetek élet” (Jn 6,53). 
Hogy meg tudjunk felelni ennek a meghívásnak, erre a 
nagy és szent pillanatra elő kell készülnünk. Szent Pál apos-
tol lelkiismeretvizsgálatra buzdít: „Ezért, aki méltatlanul 
eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére 
ellen vét. Tehát vizsgálja meg magát mindenki, és csak úgy 
egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, mert aki csak eszik 
és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) testét, sa-
ját ítéletét eszi és issza” (1Kor 11,27–29). Annak, aki sú-
lyos bűn tudatában van, meg kell gyónnia, mielőtt a szent-
áldozáshoz járul. 
A hívő e nagy szentség előtt nem tehet mást, mint lángoló 
hittel és alázattal megismételni a százados szavait (vö. Mt 
8,8): „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, ha-
nem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem!” 
(a szentáldozás szertartása, Missale romanum 1970,474)  
Aranyszájú Szent János liturgiájában a hívők ugyanazon 
lelkülettel imádkozzák: „A te titkos vacsorádnak részesévé 
fogadj ma engem, Isten Fia, mert nem mondom ki ellensé-
geidnek a titkot, sem csókot nem adok neked, mint Júdás, 
hanem mint ama gonosztevő, kiáltom feléd: »Emlékezzél 
meg rólam, Uram, a te országodban!«” (bizánci liturgia, 
szentáldozás előtti imádság, Liturgies Eastern and Western 
1896,394)  
E szentség vételének méltó előkészületeként a hívőknek 
meg kell tartaniuk az Egyházuk által előírt szentségi böjtöt. 

(vö. Codex Iuris Canonici, CIC 919). Megjelenésükkel és 
magatartásukkal (ruházat, testtartás) fejezzék ki azt a tiszte-
letet, ünnepélyességét és örömöt, mely megfelel annak a 
pillanatnak, amikor Krisztus a vendégünk lesz. 
Megfelel az Eucharisztia rendeltetésének, hogy a hívők, ha 
kellően föl vannak készülve (vö. CIC 916-917), megáldoz-
nak, amikor szentmisén vesznek részt: „Nagyon ajánlott a 
szentmisén való tökéletesebb részvétel abban a formában 
is, hogy a hívek az Úr testét a pap áldozása után ugyanab-
ból az áldozatból vegyék magukhoz”. (II. Vatikáni Zsinat, 
Sacrosanctum concilium, 55)  
Az Egyház kötelezi a hívőket arra, hogy vasár- és ünnepna-
pon vegyenek részt az isteni liturgiában (vö. II. Vatikáni 
Zsinat: Orientalium ecclesiarum, 15), és gyónással fölké-
szülve legalább évente egyszer vegyék magukhoz az Eu-
charisztiát, lehetőleg a húsvéti időben. (vö. CIC 920)  
Az Egyház nyomatékosan ajánlja a hívőknek, hogy a szent 
Eucharisztiát vasár- és ünnepnapokon vagy még gyakrab-
ban, akár minden nap vegyék magukhoz. A csak kenyér 
színe alatti szentáldozásban – Krisztus mindkét szín alatti 
szentségi jelenléte következtében – az Eucharisztia ke-
gyelmi gyümölcseit egészen fogadni lehet. Lelkipásztori 
megfontolásból a latin szertartásban ez az áldozási forma a 
leggyakoribb. „A szentáldozás azonban akkor éri el termé-
szetének teljességét, ha mindkét szín alatt történik. Ebben a 
formában az eucharisztikus lakoma jele tökéletesebben fe-
jeződik ki.” (Institutio generalis, 240; Missale romanum, 
1970,68) A keleti szertartásokban ez a szentáldozás általá-
nos módja. 

 



2020. Szent Péter és Szent Pál apostolok  Krisztus fénye  
 

9 

A SZENTÁLDOZÁS GYÜMÖLCSEI 
 

A szentáldozás elmélyíti egyesülésünket Krisztussal. A 
szentáldozásban az Eucharisztia vételének legfőbb gyümöl-
cse a benső egyesülés Jézus Krisztussal. Az Úr mondja: 
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem 
marad, én meg benne” (Jn 6,56). A Krisztusban való élet 
alapja az eucharisztikus lakoma: „Ahogy engem az élő 
Atya küldött és Én az Atya által élek, úgy az is, aki engem 
eszik, általam fog élni” (Jn 6,57). 
Amit az anyagi táplálék eredményez a testi életben, azt va-
lósítja meg a szentáldozás csodálatos módon lelki életünk-
ben. A föltámadott Krisztus – „a Szentlélek által élő és élte-
tő” (II. Vatikáni Zsinat, Presbyterorum ordinis, 5) – testével 
való kommunió megőrzi, növeli és megújítja a keresztség-
ben kapott kegyelmi életet. A keresztény élet e növekedése 
igényli, hogy az eucharisztikus kommunióval, zarándoksá-
gunk kenyerével táplálkozzék egészen halálunk órájáig, 
amikor `útravalóul' kapjuk. 
A szentáldozás elválaszt bennünket a bűntől. Krisztus teste, 
melyet a szentáldozásban magunkhoz veszünk, értünk 
„adatott”, és a vér, amelyet iszunk, „sokakért kiontatott a 
bűnök bocsánatára”. Ezért az Eucharisztia nem tud Krisz-
tussal egyesíteni anélkül, hogy ne tisztítana meg az elköve-
tett bűnöktől és ne óvna meg a jövendő bűnöktől: 
„Valahányszor magunkhoz vesszük, az Úr halálát hirdetjük. 
(vö. 1Kor 11,26) Ha a halálát, akkor a bűnök bocsánatát 
hirdetjük. Ha valahányszor kiontatik a vér, a bűnök bocsá-
natára ontatik ki, akkor mindig úgy kell fogadnom, hogy 
mindig megbocsátja a bűneimet. Nekem, aki mindig vétke-
zem, mindig szükségem van az orvosságra.” (Szent Ambrus 
De sacramentis 4,28)  
Amint a testi táplálék az elhasznált erő pótlására szolgál, 
úgy az Eucharisztia erősíti a szeretetet, mely a mindennapi 
életben természete szerint gyengül; és ez a fölelevenített 
szeretet eltörli a bocsánatos bűnöket. (II. Vatikáni Zsinat, 
Decretum de ss. Eucharistia, 2: DS 1638) Amikor Krisztus 
nekünk ajándékozza önmagát, újra életre kelti szeretetün-
ket, és képessé tesz arra, hogy a teremtmények iránti ren-
detlen ragaszkodásainkat megszakítsuk, és benne meggyö-
kerezzünk.  
Az Eucharisztia e szeretet által, melyet föllobbant bennünk, 
megőriz minket a halálos bűnöktől. Minél inkább részese-
dünk Krisztus életében és minél inkább elmélyedünk barát-
ságában, annál nehezebb lesz halálos bűnnel megszakítani a 
kapcsolatot Vele. A halálos bűnök megbocsátására azonban 
nem az Eucharisztia van rendelve, hanem a bűnbocsánat 
szentsége. Az Eucharisztia azok szentsége, akik teljes kö-
zösségben vannak az Egyházzal. 
A titokzatos Test egysége: Akik az Eucharisztiát magukhoz 
veszik, szorosabban kapcsolódnak Krisztushoz. Emiatt 
Krisztus valamennyi hívőt egy testbe kapcsol össze: az 
Egyházba. A szentáldozás ezt az Egyházba testesülést, ami 

a keresztség által már megvalósult, megújítja, megerősíti és 
elmélyíti. A keresztségben meghívást kaptunk arra, hogy 
egy testet alkossunk. (vö. 1Kor 12,13) Az Eucharisztia be-
teljesíti ezt a meghívást: „Az áldás kelyhe, amelyet megál-
dunk, nemde a Krisztus vérében való részesedés? S a ke-
nyér, amelyet megtörünk, nemde a Krisztus testében való 
részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test va-
gyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk” 
(1Kor 10,16–17). 
Az Eucharisztia kötelez a szegények iránt: hogy Krisztus 
értünk adott testét és vérét igazságban vehessük magunk-
hoz, Krisztust a legszegényebbekben, az Ő testvéreiben kell 
fölismernünk (vö. Mt 25,40). 
Az Eucharisztia és a keresztények egysége. E misztérium 
nagysága láttán Szent Ágoston így kiáltott föl: „Ó, kegyes 
jóság szentsége! Ó, egység jele! Ó, szeretet köteléke!” (In 
Iohannis evangelium tractatus 26,13). Minél fájdalmasab-
ban érezzük az Egyház megosztottságát, amely lehetetlenné 
teszi az Úr asztalánál való közös részvételt, annál fontosab-
bak az imádságok az Úrhoz, hogy a benne hívők teljes egy-
ségének napjai visszatérjenek. 
A keleti egyházak, amelyek nincsenek teljes közösségben a 
katolikus Egyházzal, az Eucharisztiát nagy szeretettel ün-
neplik. „Ezek az egyházak, jóllehet különváltak, valódi 
szentségeikkel rendelkeznek, kiváltképpen pedig az aposto-
li jogfolytonosság következtében van papságuk és Euc-
harisztiájuk, melyek révén igen szoros kapcsolatban állnak 
velünk mindmáig.” (II. Vatikáni Zsinat, Unitatis redinteg-
ratio, 15) Ezért „bizonyos kommunikáció in sacris, bizo-
nyos körülmények között és az egyházi hatóság jóváhagyá-
sával nem csupán lehetséges, hanem ajánlatos is”. (II. Vati-
káni Zsinat, Unitatis redintegratio, 15) 
A reformációból született és a katolikus Egyháztól külön-
vált egyházi közösségek „nem őrizték meg sértetlenül – fő-
leg az ordo szentségének hiánya miatt – az eucharisztikus 
misztérium eredeti és teljes lényegét”. (II. Vatikáni zsinat, 
Unitatis redintegratio, 22) Ezért a katolikus Egyház számá-
ra az intercommunio ezekkel a közösségekkel nem lehetsé-
ges. Mindazonáltal ezek a közösségek, „amikor a Szent 
Vacsorában megemlékeznek Urunk haláláról és föltámadá-
sáról, megvallják, hogy az életet a Krisztussal való közös-
ség jelenti, és várják az ő dicsőséges eljövetelét”. (II. Vati-
káni zsinat, Unitatis redintegratio, 22) 
Amikor a megyéspüspök ítélete szerint súlyos szükséghely-
zet áll fönn, katolikus papok kiszolgáltatnak szentségeket 
(Eucharisztiát, a gyónás, a betegek kenete szentségét) más 
keresztényeknek, akik nincsenek teljes közösségben a kato-
likus Egyházzal, de önként kérik: e szentségekre vonatko-
zóan a katolikus hitet meg kell vallaniuk és rendelkezniük 
kell a szükséges fölkészültséggel. (vö. CIC 844,4 §) 

 
VII. Az Eucharisztia – „a jövendő dicsőség záloga” 
 

Egy ősi imádságában így magasztalja az Egyház az Euc-
harisztia misztériumát: „Ó, szentséges lakoma, Krisztust 
vesszük rajta. Felidézzük szenvedésének emlékét, lelkünket 
kegyelem tölti el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk ada-
tik.” (Úrnap, a 2. vesperás Magnificat-antifónája: Liturgia 
horarum 3. köt. /1973/, 502) Ha az Eucharisztia az Úr hús-
vétjának emlékezete, és az oltár áldozatából részesülőket „a 

mennyei áldás és kegyelem teljessége” (Missale Romanum, 
1970,453) tölti el, akkor az Eucharisztia a mennyei dicső-
ség elővételezése is. 
Az utolsó vacsorán maga az Úr irányította tanítványai fi-
gyelmét a húsvétnak az Isten országában történő beteljese-
désére: „Mondom nektek: mostantól nem iszom a szőlő 
terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek 
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Atyám országában” (Mt 26,29). (vö. Lk 22,18; Mk 14,25) 
Valahányszor az Egyház az Eucharisztiát ünnepli, emléke-
zik erre az ígéretre, és tekintetét arra irányítja, „aki eljön” 
(Jel 1,4). Imádságában hívja az Ő eljövetelét: „Marana 
tha!” (1Kor 16,22), „Jöjj el, Uram Jézus!” (Jel 22,20). „Jöj-
jön el a te kegyelmed, és múljék el e világ!” (Didakhé 10,6: 
SC 248,180) 
Az Egyház tudja, hogy Eucharisztiájában az Úr már most 
eljön, és benne közöttünk van. Mégis, ez a jelenlét elfátyo-
lozott. Ezért ünnepeljük mi az Eucharisztiát úgy, hogy „re-
ménykedve várjuk Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak di-
csőséges eljövetelét” (Missale romanum 1970,472), és kér-
jük, hogy „országodban majd reményünk szerint (mindany-
nyian) dicsőségedben örökre részesüljünk, amikor letörölsz 
szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, 

Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és vég 
nélkül dicsőítünk téged, Krisztus, a mi Urunk által”. 
(Missale romanum 1970,465)  
E nagy reménységnek, tudniillik az új égnek és az új föld-
nek – melyekben igazságosság lakik (vö. 2Pt 3,13) – nincs 
biztosabb záloga, sem nyilvánvalóbb pecsétje, mint az Eu-
charisztia. Valójában valahányszor e misztériumot ünnepel-
jük, „megváltásunk műve valósul meg” (II. Vatikáni zsinat, 
Lumen gentium, 3), és mi „egy kenyeret (...) törünk meg, 
mely a halhatatlanság orvossága, ellenméreg, hogy meg ne 
haljunk, hanem mindig éljünk Jézus Krisztusban”. 
(Antiochiai Szent Ignác: Efezusiakhoz írt levél 20,2) 
 

(Koczka Tamásné)  

 

amely számos lehetőséget, ugyanakkor nehézséget hordo-
zott magában. Az élet lecsendesedett. Elkezdtünk észreven-
ni olyan dolgokat, amelyek mellett eddig elsétáltunk. Szá-
mos program és fontos esemény elmaradt a járványhelyzet 
miatt. Most, amikor újraindul az életünk, újabb kihívások 
várnak ránk. A karantén ideje alatt, a technika vívmányain 
keresztül amennyire lehet, tartottuk a kapcsolatot egymás-
sal. Az elmúlt időszakról szeretnék egy kis helyzetjelentést 
írni, hogy tudjátok kikért és miért imádkozzunk együtt! � 
 

BabaMamaKör: 
A BMK március 17-én indult volna útjára, az első találko-
zással. Ekkor azonban a járványhelyzet már fokozódott. 
Ugyanakkor, kedves munkatársamnak, Hrytanné Dr. 
Patonai Gabriellának köszönhetően, a virtuális térben a csa-
ládokkal aktív volt a kommunikáció. A kedves mamák és 
babáik, Pünkösd ünnepére szélforgókat készítettek, melye-
ket a BMK vezetője, Gabi összegyűjtött a családok kapujá-
ból, és vasárnap reggelre elhelyezte a dunaharaszti nagy-
templom kapujába. A közösség számos játékot és eszközt 
kapott, hogy a majdani együttlétek még kedvesebbek lehes-
senek. Hálásan köszönjük az adományozóknak. Nagyon 
várjuk a személyes alkalmakat!  
 

PapZárBand: 
Ahogy nagyon sokan látták és hallották a karantén ide-
je alatt, András atyával együtt hangszert ragadtunk és 
énekekkel próbáltuk bátorítani és lelkesíteni a ránk bí-
zott lelkeket. Ezeket a videókat, különböző internetes 

fórumokon megosztottuk, hogy minél több emberhez 
eljussanak. Nagyon sok visszajelzést kaptunk, aminek 
szívből örültünk mi magunk is. Később bevontuk Nagy 
István karnagy urat is, aki szakmai tudásával segítette a 
kis csapatunkat. Hála érte. A PapZárBand továbbra is 
folytatni kívánja munkásságát. 
 

Online szentmisék: 
Nagyon sokan lélekben kapcsolódtak be szentmiséink-
be, melyre a KisDuna Tv biztosított lehetőséget. Hálá-
san köszönöm a munkatársak színvonalas szolgálatát. 
Nagyon jó hangulatban teltek el a karantén ideje alatt 
az online szentmisékre való készületek. Több ország-
ból, sok százan követtek minket hétről hétre. Vasárnap 
délelőtt András atya, este pedig én mutattam be szent-
misét. A szentmisén való ’lelki’ részvételről képeket 

LECSENGŐBEN VAN EZ A KÜLÖNLEGES HELYZET  ,
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kértünk a hívektől, akik házioltáraikról készült felvételekkel örvendeztettek meg bennünket. Ez a lehetőség nagyon áldott 
volt. Németországban élő magyar közösségek is követtek minket, akiknek vezetői nemrég meg is látogattak. A vírushely-
zet elmúltával, ezek a közvetítések megszűnnek, mert a fizikális, személyes jelenlét hitünk megélésében elengedhetetlen.  
 

Ministránsok: 
A vírushelyzet, meghiúsította annak lehetőségét, hogy a 
ministránsverseny eredményét kihirdethessük. Számos fia-
tal lány és fiú elkötelezetten szolgál az oltár mellett, a mi-
nistránsok nagy hányada azonban még hiányzik a szent-
misékről. Nagyon várjuk a gyermekeket, hiszen Taksony-
ban harmincöt ’regisztrált’ ministránsunk volt, Dunaha-
rasztiban pedig huszonnyolc. Nagyon bízunk benne, hogy 
a ministránsok újra visszatalálnak az oltárhoz. Ezért 
igyekszünk mindent megtenni! 
 

Ifjúság: 
A karantén alatt skype-on, messengeren, amennyire lehe-
tett, tartottuk a kapcsolatot, és egyesével-kettesével olykor 
találkoztunk is. A karantén végeztével újra beindult az 
élet. Öröm látni a csillogó szemeket. A szentmiséken és 
külön összejövetelek alkalmából folyamatosan találko-
zunk. Az ifik az elmúlt napokban önállóan szerveztek 
programot, szeretnek közösségben lenni. Legyetek velem 
együtt büszkék rájuk. Nyáron ifjúsági táborban veszünk 
részt egy hétig, szülőfalumban, Nógrád megyében, Moho-
rán és környékén! Idén nem volt pályázati lehetőségünk, 
ha valaki tudná támogatni az együttlétünket, hálásan kö-
szönjük (06-30-289-6868). A bérmálkozási előkészület el-
ső tanéve lezárult. Harmincnyolc fiatal lesz a haladó cso-
port tagja, a jövő évi bérmálásra készülve. A következő 
tanévben útjára indítjuk a kezdő  bérmálkozó csoportot is, 
ahová várom a tizennegyedik évüket betöltött fiatalok je-
lentkezését (bzsoltatya@gmail.com). 
 

A templomok megnyitása:  
Ahhoz, hogy templomainkban újra elindulhasson a közös-
ségi imádság, bizonyos feltételeknek meg kellett felel-
nünk. Mindhárom templomunkba kézfertőtlenítő oszlopot 
vásároltunk. Az első szentmisék előtt teljesen lefertőtlení-
tettük a templomainkat, amelyben az ifihittanosok aktívan 
részt vettek. Hála a munkájukért. 
 

Első gyermekmisék: 
Június 20-án Taksonyban és június 21-én a dunaharaszti        
nagytemplomban hálaadó szentmisét mutattunk be az el-
múlt tanévért. Mindkét templom megtelt élettel! Öröm 
volt látni a sok lurkót és kedves szüleiket, akik eljöttek 
ünnepelni. Hálásan köszönöm a Taksonyi Dalos Bogarak 
szolgálatát, és vezetőjük, Höchszt Erika munkáját. Szere-
tettel köszönöm a Dunaharaszti Szent István énekkar szol-
gálatát is, és vezetőjük, Fülöpné Tóth Rita munkáját. 
Mindkét énekkar a tőlük megszokott módon, csodálatos 
énekekkel dicsőítették az Urat.  
Nagy örömmel és lelkesedéssel folytatjuk a szolgálatot, 
Isten dicsőségére és a ránk bízott lelkek javára. Kérjük, 
hogy imádkozzatok értünk és velünk! Áldott nyarat kívá-
nunk a legközelebbi találkozásig! 

 
 

„Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert neki gondja 
van rátok.” 1 Péter 5,7 

 

 

Szeretettel: Zsolti atya 
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ÚJ KEZDET ÉS REMÉNY 
 

Nagy örömmel ültem le beszélgetni papjainkkal, Láng 
András plébános és Bógár Zsolt káplán atyával végre, hogy 
személyes találkozásra van ismét lehetőség a bezártság idő-
szaka után. Felelevenítjük az elmúlt időszak napjait, hogy 
rögzítsük naplónkban, hiszen Krisztus fénye huszonegyedik 
esztendeje tanúja egyházközségeink és a tágabb világ ese-
ményeinek. Az orvostudománynak hála, napjainkban nem 
ismerhettük ezt a fogalmat – világjárvány, mégis egy kisza-
badult, kísérleti anyag miatt végigsöpört a földgolyón a ve-
szedelem, s a felkészületlenség, tehetetlenség miatt sok 
százezer ember életét követelte, félelemben, bizonytalan-
ságban tartva a népeket. Szembesülnünk kellett, ha rövid 
időre is, az aggodalommal, hogy legyen mit ennünk, legyen 
munkánk, pénzünk, egészségünk. Itthon, lépésről lépésre 
oldódott fel a korlátozás, mely védelmet nyújtott, ugyanak-
kor merőben új helyzetet állított mindannyiunk elé.  
Életünket az emberi kapcsolatok kitágulása, a tennivalók 
megsokszorozódása, a sokrétű és bőséges információcsere 
jellemzi. Ugyanakkor, március közepén, váratlanul, egyik 
napról a másikra személyes vákuumba, merőben szokatlan 
élethelyzetbe jutottunk. Karanténba kerültünk, korlátok kö-
zé, videobeszélgetés keretében láthattuk csak egymást, és 
ha munkánk megengedte, internetes technika segítségével 
dolgozhattunk. Krisztus fénye húsvéti száma is ilyen kö-
rülmények között készült, digitális, ott-
hont el nem hagyó módszerekkel. Most 
pedig itt ülhetünk, hála Istennek egész-
ségben a taksonyi plébánia nagy ebédlő-
asztala mellett, hogy megbeszéljük a tör-
ténteket, s az élet új indulását.  
 

Kedves András atya és Zsolt atya! Ho-
gyan fogadtátok a püspöki kar döntését 
arról, hogy bezárulnak a templomok ka-
pui, és megszűnik a szentmise hívekkel 
közös ünneplése? 
A: Nem örültünk neki egyáltalán, hiszen 
a hívekkel való találkozás a szentmisén a 
vallásos életünknek a középpontja. 
Amikor nem találkozhattunk, megszűnt 
a közös ünnep lehetősége, és az nagyon 
nagy szomorúságot okozott nekem és a 
kedves híveknek egyaránt.  
 

Zsolt atya, te rendkívül aktív vagy, a hívek között mozgal-
mas életet élsz.  
Zs: Én is úgy éreztem, ahogyan atya mondta. Amikor mu-
tatkoztak az előjelek, pl. az iskolák bezárása, már akkor 
egyértelműen láttam, láttuk, hogy ez is el fog következni. 
Bár titkon azért reméltem, hogy nem fog teljesen bezárulni 
a templom, mert soha nem volt ilyen az egyháztörténelem-
ben, csak amikor interdictum alá vetette a püspök a népet, 
hogy nem érdemelnek szentséget. Tehát titkon bíztam ben-
ne, de láttuk, tudtuk, hogy ennek is be kell következnie, és 
ezért kezdtünk el atyával gondolkodni, milyen lehetősége-
ink lesznek a továbbiakban.  
 

Igen, a hitünk valóban azt diktálná, hogy a templom, a 
szentségi környezet mentes lehet a világ ilyen-olyan bajától. 
Mégis úgy éreztem én is, hogy a püspöki kar felelős döntést 
hozott, amikor azt mondta, hogy időszakosan bezárulnak a 

templomok kapui, és felhívta közösségeinket a világi intéz-
kedések betartására. El kellett ezt fogadjuk, mert a világ-
ban élünk, és az emberek érdekében példát az engedelmes-
ségre ilyen téren is kell mutatnunk.  
A: Annál is inkább várható volt, mert Olaszországban ez 
már megtörtént akkor. Nem nálunk kezdődött a templomok 
bezárása, hanem Olaszországban, és ott, a Vatikánban ma-
ga a Szentatya is megszűntette az általános kihallgatásokat, 
a közös szentmiséket, tehát Olaszországban már megmutat-
kozott ez, és tudtuk, hogy ez nálunk is bekövetkezik.   
 

Bízzunk benne, hogy nem fog a vész visszatérni.  
A: Úgy volt ez, hogy március 15-én vasárnap még tartot-
tunk nyilvános szentmiséket. A Magyar Katolikus Püspök-
kari Konferencia március 17-én adta ki dekrétumát, hogyan 
kell eljárnunk a járványhelyzetre tekintettel. Azon a héten 
még tartottunk szentmiséket, egészen 21-ig. Azon vitatkoz-
tunk az atyákkal, hogy a 21-e még szabad-e, vagy már nem, 
hiszen jött ez a rendelkezés. Március 21-én tartottuk meg a 
szokott miserend szerint utoljára a nyilvános szentmiséket a 
három egyházközségben, 22-től zárultak be a templomok 
kapui. És akkor léptünk előre. 
Zs: Már 22. előtt intéztük az online miseközvetítési lehető-
séget. Szerdán megvolt a próbafelvételünk, és vasárnap már 
közvetítette a KisDuna TV a szentmisét. 
 

Köszönjük a technikai munkatársaknak, 
hogy ez lehetővé válhatott, hiszen ez óri-
ási segítséget jelentett a templomba já-
róknak.  
A: Tekintsük csak a nézőszámot, mert a 
digitális felület jelzi, hányan kapcsolód-
nak be a közvetítésbe. Már a szentmisék 
alatt nyolc-kilencszáz néző volt, aztán 
egy hét múlva már ezren fölüli volt ez a 
szám, mert utólag is sokan nézték a mi-
seközvetítéseket. Tehát látszott, hogy 
nagy igény van erre a hívek részéről, és 
örültünk ennek, hogy ilyen lehetőséget 
tudtunk adni a híveknek. 
 

Milyen miserend alakult ki ebben az idő-
szakban? 

A: Mivel nem lehetett közvetítési technikát telepíteni min-
den templomban, és egy helyen tudtunk csak interneten ke-
resztül szolgáltatni, a dunaharaszti Szent István templomot 
választottuk, mert annak az adottságai teszik ezt lehetővé. 
Ott volt a próbafelvétel is, szerdán, március 18-án. Zsolt 
atya végezte a misét, akkor még tán voltak is ott hívek. Az-
tán vasárnaptól, amikor már teljesen üres volt a templom, 
akkor teljes apparátussal, a KisDuna televízió és a mi mun-
katársaink összefogva megkezdték a közvetítést. Minden 
vasárnap, fél 11-kor tartottam én a szentmisét, és 18 órakor 
Zsolt atya, és mind a kettőt közvetítették.  

 

És ezen felül Taksonyban a pro populo magánmiséitek… 
Zs: Igen, minden hétköznap reggel 8-kor együtt miséztünk 
a taksonyi templomban. Félrevertük a harangokat, hogy je-
lezzük, a híveinkért imádkozunk most. Ilyen módon a hét-
köznapokban nem miséztünk Harasztiban, ott viszont így 
megmaradt a vasárnap, mert az volt ésszerű, hogy ott le-
gyen, ennek a templomnak az adottságai tették leginkább 
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lehetővé a mise mozzanatainak követését, és tág közönség-
nek tudtuk így bemutatni a mi nagyon szép értékeinket. A 
közvetítés a youtube csatorna segítségével volt fogható 
Taksonyban, a helyi tévécsatornán és a youtube-on pedig 
Harasztiban.  
A: Én még hozzáteszem, hogy a hétköznapokon mindig ke-
restünk valami szándékot a szentmisékre egyrészt, másrészt 
pedig, ha temetés volt azon a napon, – a karantén alatt csak 
Harasztin volt temetés –, megmondtuk a hozzátartozóknak, 
akik sajnos nem vehettek személyesen részt rajta, hogy az-
nap reggel 8 órakor az ő halottjukért és családtagjaikért 
ajánljuk fel a szentmisét. Így próbáltuk megoldani, hogy ne 
maradjanak el a gyászmisék. És amellett pedig nagyon-
nagyon komolyan kerestünk olyan szándékokat, amelyek-
kel próbáltuk a híveinket is erősíteni, lelkileg, távolról. Je-
len helyzetben imádkoztunk azokért, akik megkapták a ko-
ronavírust, az orvosokért, ápolókért, szóval lélekben pró-
báltuk ezt a nehéz helyzetet a Jóisten által segíteni. A hét-
köznapi szentmiséken egy sekrestyés volt jelen, vagy az 
egyik kedves hitoktatónk, akik előkészítették a liturgiát, 
persze a járványügyi előírásokat szigorúan betartva, hogy 
ne legyen semmi probléma.  
 

A hívek hogyan álltak a korlátozásokhoz? Több volt-e az 
igény a látogatásra, és milyen módon történhettek a szemé-
lyes látogatások?  
Zs: Igen, előfordult, hogy mind a ketten elmentünk csalá-
dokhoz, találkoztam a gyerekekkel, bár nagyon szűk kere-
tekben, vagyis egy-eggyel találkoztam a karantén idején, 
mert csoportban nem lehetett. Mentem és jöttem, de a sze-
mélyes kontaktus nagyon le volt csökkentve, már András 
atya védelmében is nagyon figyeltem, hogy ne lehessen baj. 
Otthon sem jártam ebben az időben. Viszont, online mó-
don, például videohívásban tartottam lelki délelőttöt, az 
ifikkel így beszélgettünk, nagyon sokan hívtak, a lelki be-
szélgetések is így működtek, vagy telefonhívásban. Ez na-
gyon jó volt akkor, de az emberi kontaktus, a személyes je-
lenlét hiányzott, mert az, hogy láthatom a beszélgetőtárs re-
akcióit, az együttlét, az elengedhetetlen. Ez így van min-
denben, de a papi szolgálatban abszolút. Nekem ez azért 
volt nehéz, mert amúgy is nyüzsgő, pörgő természet va-
gyok, és nagyon sokat töltekezek a körülöttem lévőkből, 
ugyanakkor hangulatokat, érzéseket nagyon könnyen átve-
szek, és úgy érzem, ugyanezt élték meg azok is, akikkel be-
szélgettem.  
 

András atya, indokolt esetben látogattál embereket, időse-
ket, betegeket? Hogyan oldottátok meg a gyóntatást? 
A: Igen, mentem betegekhez, de pl. az elsőpénteki, első-
szombati betegek nagy része lemondta. Megkérdeztem, ki-
hez menjek el, itt Taksonyban ketten voltak, akik igényel-
ték, hogy elmenjek elsőpénteken, Dunaharasztin senki nem 
igényelte. Telefonon megbeszélgettem velük, mindenki tu-
domásul vette, hogy nincs lehetőség. Telefonon én is na-
gyon sok mindenkivel beszélgettem, próbáltam kapcsolatot 
tartani, mert ez volt a lehetőség, viszont azt nagyon sajnál-
tam, hogy azokhoz, akiket rendszeresen látogattam, nem 
mehettem el, pedig ezeknek az időseknek, főleg, ha egye-
dülállók, fontos esemény, szinte ünnep, amikor egy hónap-
ban egyszer meglátogatja őket a plébános vagy a káplán 
atya, és viszi az Úr Jézust hozzájuk. Várják ezt, készülnek, 
és ez elmaradt, sajnos. Fájt nekem is.  
Gyóntatni sehogy sem lehetett. Nem volt szabad, és nem 
volt lehetőség. Rendkívüli eset volt, amikor valaki hívott, 

és a legsúlyosabb karantén idején elmentem egy haldokló-
hoz, és valakihez, aki mindenképpen szeretett volna szent-
ségekhez járulni, persze megtartva a higiéniai követelmé-
nyeket. Elmentem én, nem féltem. De rendszeres gyónta-
tásra nem volt lehetőség.  
 

Azért folyamatosan adtátok a morzejeleket innen a plébáni-
áról, hogy ne hervadjon a reménységünk, ne hamvadjon el 
a hit, ne lankadjon az élet Krisztusban. Hogyan próbáltátok 
a lelki pezsgést fenntartani, a hívek Krisztushoz kötődését, 
hitbéli reménységét megerősíteni a személyes találkozások 
beszűntetése idején? A korlátozások ellenére erősödött-e a 
lelki kapcsolat a hívekkel?  
A: Zsolt atyának volt egy ötlete, én csak engedelmeskedtem 
– mondja mosolyogva.  
Zs: Atya behajtotta az igába a fejét, és szeretettel engedel-
meskedett. Korábban is tudtam, hogy atya gitározik, és sze-
rettem volna, ha mondjuk, egy gyerekmisén, együtt muzsi-
kál a gitárosokkal. Hiszen ő nagyon fiatalos. És valóban 
nagy siker volt, amikor a karantén alatt közzétettük a zenés 
videókat. Számomra is lenyűgöző élmény volt, és nagyon 
örültem, amikor sokezres nézőtábor jelzett vissza, más egy-
házközségekből is, nemcsak a mieinkből. Bevontuk a kán-
torunkat is, így egy kis kamarakórussá lettünk. Ekkor fel-
ajánlotta a KisDuna tévé, hogy felvesz egy ilyen papi mu-
zsikás alkalmat. Itt volt a felvétel, az ebédlőben, amely mi-
ni tévéstúdióvá alakult.  
 

Ezeket az alkalmakat hívtátok pap-zár-band-nek. 
Zs: Az egyik hozzászólásban kaptunk egy ilyet elnevezést: 
karantén-band, és a pop-zár-band-ből lett végül a mókás 
pap-zár-band. Nagyon jó és hasznos volt, mert rengeteg 
mindenkit elértünk, nemcsak a mieinket. Igazából ugyan-
akkor az volt a cél, hogy a mieink a miénket hallgassák, te-
hát a közösségünk számára biztosítsuk azt a folytonosságot, 
hogy azt a papot hallgassák, azzal imádkozzanak, akivel 
szoktak. Nemzetközi siker is lett azonban, rengetegen néz-
ték, több országból, a mieink otthon. Mohorán nem volt 
közvetítés, tehát a mohorai funklubom is látta. De a lényeg, 
hogy a mieinket elértük.   
A: Most arról szeretnék beszélni, Zsolt atya is mondta a 
kedves híveknek, hogy otthon alakítsanak ki egy házioltárt, 
gyújtsanak meg két gyertyát, és úgy üljenek le a számító-
gép elé, úgy kapcsolódjanak be a szentmisébe. Volt olyan, 
aki elárulta, hogy hát igen, közben-közben mást is csinált, 
egy-egy háziasszony, de a legtöbb esetben az egész család, 
kettő-négy-hat személy, meg a szomszédok is jöttek, és vé-
gig ott ültek, és bekapcsolódtak a liturgiába: amikor kellett, 
fölálltak, letérdeltek, szóval teljes mértékben úgy tettek, 
mintha ott lennének a szentmisén. Ez egy nagyon pozitív 
visszajelzés volt. Az emberek így tekintették a közvetítést, 
mint élő eseményt. És megmozdultak az unokák is, mert a 
nagymamának nincs számítógépe, és akkor a nagymama és 
akár az unoka is, aki esetleg már elmaradt a templomból, 
bekapcsolódhattak.  
 

Én is így érzem, hogy ez a digitális kapcsolat több embert 
elért, mint amennyien templomba járunk. Tehát, mondhat-
juk azt, ez egy gyümölcse ennek az időszaknak, hogy erősö-
dött a kapcsolat az emberekkel? 
Zs: Igen, az idősebb korosztály esetleg vonakodik használni 
a digitális felületeket. Most viszont hallottuk, hogy idősek 
csináltattak maguknak facebook-fiókot, hogy bekapcsolód-
hassanak az online eseményekbe, mert a facebook-ra tettük 



Krisztus fénye  2020. Szent Péter és Szent Pál apostolok 

14 

fel a videókat. A rendszer által jelzett nézőszám többezer 
embert mutatott, és ez igazolja, hogy a technika bevonása 
elősegítette ezt a missziót.  
A: A Nagyszombatnak nagyon nagy hatása volt, háromez-
ren nézték végig a közvetítést, azokat a gitáros felvételeket 
pedig ötezren látták. Fantasztikus, hogy itt a szomszédunk, 
aki nem is katolikus, azt mondta: gratulálok, atya, nagyon 
jó módszer ez, hogy az emberek szomorúságát meg ezt a 
bezártságot egy kicsit föloldották ezekkel az énekekkel. Ez 
volt ilyen módon jó hatása ennek a bezártságnak, hogy mé-
giscsak tudtunk egyrészt a hívekkel kapcsolatot teremteni, 
másrészt olyanokat is elértünk, akik egyébként nem rend-
szeres templomba járók.   
Még egyet hadd mondjak el. Nekem az első két-három al-
kalommal rettentő nehéz volt a technikával és az üres temp-
lommal farkasszemet nézve misézni. Főleg akkor volt lám-
palázam, amikor beszélni kellett, és ott voltak a néptelen 
padsorok. Oda kellett képzelnem az embereket. Izgultam, 
mit nem csinálok precízen, hiszen felveszi a kamera, és 
minden megmarad. Egy bizonyos feszültség volt bennem, 
de pár hét elteltével aztán fölszabadult voltam, és akkor 
már könnyedén vettem az akadályt, hiszen addigra nagyon 
sok visszajelzés érkezett.  
Az is rettentő rossz volt, hogy nem hallottuk, a kántor mit 
énekel, és ő nem hallotta, mi mit beszélünk. Kevéssé tréfás 
volt a helyzet. Egyszerűen nem volt kommunikáció közöt-
tünk, mert minden a rendszerbe ment, és a templomban tel-
jes csönd volt.  
Zs: Csak az orgonazúgást hallottuk … 

 

Akkor ezt szerencsésen megoldottátok, mert a közvetítések-
ben ebből mit sem vettünk észre. Zsolt atya, te szeretsz sze-
repelni, neked milyen érzés volt ilyen digitális módon mi-
sézni? 
Zs: Az az igazság, hogy nem is kicsit szeretek szerepelni, 
és ilyen ez a pap-szakma, hogy muszáj is. Hála Istennek, én 
nem jövök zavarba ilyenektől, hiszen rádióztam már Eger-
ben, ahol szerkesztő is voltam. Viszont ez a jelenség, amit 
atya is említett, nekem is furi volt, hiszen emberek híján 
elmarad a reakció. Be szoktam dobni kérdéseket a prédiká-
cióba, amelyekre várom is a válaszokat, és fontos adalék, 
ha látom, hogy esetleg unalmas a homília, ha ásít valaki, 
vagy már mocorog, vagy éppen, hogy mosolyog,  
A: Hiányoztak a hívek részéről a visszajelzések.   
Zs: Kezdetben persze engem is zavart a kamera, és mikor 
hazajöttem, az volt az első, hogy visszahallgattam a prédi-
kációt, így kontrolláltam magamat. Ugyanakkor megszok-
tam, kialakult egy szertartása a vasárnapnak, kezdve azon, 
hogy nem kellett korán kelni ☺,  
 

Valóban nagyon zavaró lehetett, hogy a kamera ott szemez 
veletek, ott áll a szentélyben, közvetlenül a tabernákulum 
mellett. 
Zs. És ráadásul nem tudod, melyik vesz, mert öt kamera 
dolgozott! 
 

Az ember karanténba zárása sok olyan jelenséget szült, ami 
nem is kell meglepő legyen. Este előtűntek ismét házunk fe-
lett a csillagok, amelyek évtizede nem látszanak, még a 
sarkcsillagot is úgy kellett keresgélni. Búbosbanka, légyka-
pó, zöldike, szarka jelent meg a kertünkben. A haraszti fő-
plébánia kertjében őzsuta két gidájával talált otthonra. 
Könnyes szemmel néztem az internetes bejegyzést a Velen-
cébe visszatért delfinekről, a lagúnák friss, kék színű tiszta 
vizéről, bizonyságul a teremtés tökéletességéről. Nagyon 
fontos tehát, hogy tudjunk csöndben lenni, és ne menjünk 
állandóan száguldó autókon semmiért, a hamis mindenért. 
Megerősödtek emberi kapcsolataink, a családot jobban ér-
tékeljük. A gyerekek felhíztak, több méretszámot váltott a 
ruhájuk. Többet törődtünk egymással, szomszédok, ismerő-
sök. Az életünkből rövid időre eltűnt az örökké emlegetett 
stressz, amitől senki sem akar igazán megszabadulni, de 
szenved tőle.  
Kedves András és Zsolt atya, ebben az időszakban tudott-e 
a plébánia a csend szigete lenni?  
A:  Két dolgot említenék meg, ami ehhez kapcsolódik, amit 
mondtál. Azt figyeltem meg, hogy – Taksonyban, Dunaha-
rasztiban óriási a forgalom, és a tizedére csökkentek az au-
tók. Sokkal nyugodtabb tempó jelentkezett, például sétálni 
jártam esténként. Az emberek nem rohantak, nem szalad-
tak, nem volt ez a hallatlan nagy mozgás meg feszültség, 
hanem kialakult egy nyugodt nagy csönd. Úgy gondolom, 
hogy ez a családokban is jelentkezett. Nem egy olyan csa-
lád volt, akik elmondták, ilyen nem is adódott már mióta, 
hogy leültek együtt és társasjátékot játszottak, meg beszél-
gettek, otthon volt mindenki. S milyen jó volt ez, ilyen nem 
is volt talán eddig az életükben. A magam részéről pedig, 
mert elég sok időm lett, nekiültem a régi iratokat rendsze-
rezni, átnéztem a könyveimet, rendbe raktam őket, és ezál-
tal lehetővé vált egy belső rendezés is. Sokat beszélgettünk 
Zsolt atyával, nyugodtabban le tudtunk ülni, együtt étkez-
tünk, mert ő sem tudott menni arra a millió helyre ☺, aho-
gyan szokta, tehát a karanténban egy sokkal nyugodtabb 
időszakot tudtunk átélni.  
 

Hogyan lehet megőrizni ennek az időszaknak a gyümölcse-
it? 
A: Mit lehet megőrizni ebből az elkövetkező időben? Én 
úgy gondolom, ha csak nézzük a családokat például, hogy 
amit azért nem tettek meg, mert állandó rohanásban volt 
mindenki, ha odafigyelnének, akkor most is lehetne a 
csendnek ilyen szigeteit kialakítani. Nem kell mindig a te-
levíziót nézni, üljön le együtt a család, legyen erre kialakí-
tott ideje, hogy beszélgessen. Nagyon fontos az egymással 
eltöltött minőségi idő, s ez érvényes a gyerekekre, de főként 
a házaspárokra is. Most arra gondolok, hogyha ezt egy csa-
lád tudatosan éli meg, akkor ki lehet alakítani egy vasárnap 
délutánt vagy egy szombat estét, vagy amikor sikerül min-
denkinek otthon lennie, és erre ránevelni a gyerekeket, a fi-
atalokat is, hogy akkor ne menjenek sehova, ne csináljanak 
mást … figyeljenek oda tényleg egymásra. Az biztos, ha ezt 
megérezték a karanténos időben, akkor föltámadhatott a 
családokban a vágy, az igény, hogy hasonlóan tegyenek az 
elkövetkezőkben is.  
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Koczka Tamásné 

 

 

Zsolt atya, te hogy élted meg a csendet? 
Zs. Az az ének jutott az eszembe, a szentjánosbogarak éne-
ke, hogy Most nem teszek semmit sem, csak engedem, 
hogy szeressen az Isten. Ezzel az érzettel éltem át az elmúlt 
időszakot. Mi szerencsésen éltük át a bezártságot, mert 
együtt vagyunk. Nem egymagunkban élünk a plébánián, 
hanem együtt. Beszélgettünk egy csomót, én is, atya is mu-
tatott képeket, korábbi szolgálati helyek és a család képeit, 
nagyon hangulatos volt. Jó érzés volt, hogy nem kellett ro-
hanni, időben el tudtam imádkozni a zsolozsmát, nem az 
volt, hogy még ide kell mennem, meg ide, nyolc az óra, és 
Uram, még nem is szóltam hozzád… Itt végeztem atyánál a 
szentgyónásomat, nem maradt el, s az fogalmazódott meg 
bennem, hogy Zsolti atya nem fogsz többet sietni, és meg-
tanulsz nemet mondani.  
Igazából nagyon jó volt lelassulni, nem? A másik dolog: 
így igaz minden, ahogyan atya elmondta. Részemre is ér-

keztek visszajelzések csa-
ládoktól. A gyerekek alig 
várták, hogy együtt le-
gyenek. Megtanulni azt, 
hogy nélkülözni kell, le-
mondani, hogy most nem 
lehet – küzdelem volt, 
ugyanakkor nehéz volt 
hallani több családból, 
hogy a csend és nyugalom 
gyümölcsei mellett azért 
voltak igazán komoly ösz-
szetűzések is. Problémák, 
régi dolgokból forrásozó 
konfliktusok, amik felfa-
kadtak az összezártság 
miatt, és nemcsak a játék-
ra volt idő vagy alkalom, 
hanem ezeket a mély 
konfrontációkat végig kel-
lett kísérni. Nevet kellett 
adni nekik, és megbeszél-
ni ezeket. A legáldottabb 
családokban is előfordul-
hat ilyen, és ez az időszak 
jó lehetőséget adott ezek 
kezelésére.  

 

Tehát ezekkel a konzekvenciákkal tudomásul kell vennünk, 
hogy fékeznünk kell.  
A: Én úgy gondolom, hogy a pozitívumokat következetes 
tervezéssel lehet megőrizni. Tehát, hogy ne úgy éljünk, le-
gyünk, ahogy épp megy a világ, vagy ahogy éppen adódik, 
hanem előre kell tervezni. Eszembe jutottak a vizsgázók: 
most vizsgáztak az érettségizők. Készülni egy vizsgára nem 
úgy kell, hogy majd lesz valahogy, hanem meg kell tervez-
ni, hogy ha van harminc tétel, azt beosztom a rendelkezé-
semre álló napok szerint, majd így szakítok szabad időt 
magamnak. Ez egy tanmese akart lenni arra, hogy a családi 
dolgokat is előre meg kell tervezni, nem úgy, hogy va-
gyunk, amikor vagyunk, hanem beszélgetni kell egymással. 
Tehát a tervezés lenne nagyon fontos. Úgy gondolom, előre 
át kell gondolni, hogy mi az, amire szüksége van a család-
nak meg egy közösségnek ahhoz, hogy működjön. A kö-
vetkezetesség, ésszerűség, meg aztán a hasznosság, értékes-
ség legyen szem előtt, ami előre viszi az embereknek a 

szellemi, lelki életét, a közösségi létét, mindazt, ami a mél-
tó emberi élethez tartozik. Tehát én úgy gondolom, hogy 
nagyon fontos dolog lenne a tudatos élet.  
 

Ugyanakkor az istenkapcsolat megőrzése a legfontosabb a 
keresztény számára. Mindent arra kell építsünk, hogy fenn 
tudjuk tartani az állandó kapcsolatot Teremtőnkkel. Kedves 
Zsolt atya, mi a teendőnk, hogy ezt a legfőbb dolgot meg 
tudjuk őrizni, a hitünket, mindamellett, hogy az életadta 
vagy felvállalt kötelességeinket teljesítjük? 
 

Zs. Abszolút egyetértek atyával az előzőekben mondottak-
kal Hogyan őrizzük meg ezeket a lelki-szellemi értékeket?, 
Én úgy fogalmaznék, hogy ha van a napjainknak emberi 
kerete, akkor lesz istenes kerete is. Nekem az a vesszőpari-
pám, hogy legyek jó ember, és akkor tudok csak jó keresz-
tény lenni, s ha jó keresztény vagyok, akkor tudok jó pap 
lenni, jó családanya és így tovább, tehát a mindennapi em-
beri dolgainkba kell beleszőni az istenit, és ezt csak azzal 
tudom elérni, ha tudatosan megrendezem a napomat, annak 
keretet adok, és abban elhelyezem azt, hogy mikor vagyok 
az Istennel. Egerbe úgy negyedévente visszajárok super-
visiora, egyébre a spiri atyához; ő azt mondta, írjam be a 
naptáramba, hogy a Názáreti Jézus. És akkor, arra az időre 
nincs más. A tervezéshez következetesen tartom magam, s 
így az imádságban is.  
Mondják, hogy nem megy az imádság? Tehát leteszed a te-
lefont, nem kütyüzöl, és imádkozol!  
 

Hogyan tudunk jó emberek lenni, Zsolt atya? 
Zs: Jó emberek úgy tudunk lenni, hogy az emberek között 
és az emberekért vagyunk, élünk. Ugyanakkor az ember jó-
emberségéhez elengedhetetlen az önismeret is. Tehát az ön-
ismeret és a másiknak a megismerése által tudunk jó embe-
rek lenni, vagyis ha a halálos ágyunkon visszanézünk az 
utunkra, reménykedve mondhassuk, hogy igyekeztünk jó 
emberek lenni.  
A: Kapcsolódva ehhez a gondolathoz, én azt szoktam mon-
dani a kedves gyónóknak, hogy az Istennel, Jézussal való 
kapcsolat elmélyítése érdekében ne estére hagyják az imád-
ságot, hanem, ha lehetséges, mindjárt reggel kezdjék imád-
sággal a napot. Ezután lássanak munkához, hiszen egész 
más lelkületben fog neki így az ember a mindennapi mun-
kának, ha előtte már imádkozott. Hiszen sokan panaszkod-
nak, hogy este olyan fáradtak, belealszanak az imádságba. 
Én is azt mondom, minél több dolgod van, annál inkább ülj 
le imádkozni! 
Zs. Ha imádkozunk, akkor a nap hátralevő ideje minőségi-
vé válik. tehát sokkal, sokkal több dolgot meg tudunk tenni. 
Kalkuttai Szent Teréz anyának mondták, hogy minek 
imádkozgat a templomban, amikor annyi ember van kint, 
akin segíthetne. Azt válaszolta, hogyha ezt az egy órát nem 
adná oda Istennek, akkor a többi huszonháromból sem len-
ne semmi.  
 

Tehát az volt a végkicsengése a beszélgetésünknek, hogy ez 
az időszak nagyon sok szép gyümölcsöt termett, amikre vi-
gyáznunk kell: az emberi kapcsolatok megerősítése, Krisz-
tussal való kapcsolatunk megszilárdítása, az egymásra való 
figyelés, a lefékezés, a magunkkal is való törődés.  
Köszönöm szépen Láng András és Bógár Zsolt atyáknak ezt 
a hangulatos, reményteljesre sikerült beszélgetést. Épség-
ben túlvészeltük az elmúlt időszakot, hálát adunk Istennek 
érte, folytassuk utunkat ’egész’ségben.  
 

SZENTMISÉINK RENDJE: 
Taksony 

Szent Anna templom 
vasárnap ½ 9 óra, 

hétköznap  
hétfőn és pénteken este 6 óra, 

szombaton este 7 óra, 
Dunaharaszti 

Szent István plébániatemplom 
vasárnap  

reggel 7 óra, de ½ 11 óra és  
este 6 óra 

hétköznap hétfőtől csütörtökig  
reggel 7 óra, 

elsőpénteken este ½ 5 óra 
Ligeti Szent Imre templom 

vasárnap de ½ 10 óra, 
pénteken reggel 7 óra, 

szombaton este ½ 6 óra 
 

*** 
Fogadóóra: 

A dunaharaszti Főplébánián 
szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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És megszólalnak a kövek … 
 

„Az utóbbi hetekben sokat változott az életünk. Megváltoztak a szokásaink, másra figyelünk, mint korábban. 

Megváltozott körülöttünk a város. Csendesebb lett. De megszólaltak körülöttünk a kövek. Elgondolkodtunk 

rajta, hogy a régiek a Mátyás-templom előtt álló szép Szentháromság-szobrot nem dísznek építették. Ahogyan 

nem puszta díszítés volt a feladata sok hasonló szobornak, feszületnek, kápolnának és templomnak szerte Eu-

rópában. Fogadalmat tettek az előttünk járó nemzedékek, hogy nyilvánosan is kifejezik és megörökítik háláju-

kat, ha megszabadítja őket Isten egy-egy nagy járványtól…” Erdő Péter bíboros atya szavai ezek, mi pedig 

tegyünk egy képzeletbeli sétát, és nézzük, hallgassuk, a köveket. 
 

A Szentháromság-szobrok állításának hagyománya I. Lipót 
császárhoz kötődik, aki megfogadta, hogy ha véget ér az 
1670-es évek végén kirobbant pestisjárvány, oszlopot állít a 
városnak. A fekete halál Bécsben ötvenezer, a környékén 
mintegy harmincezer áldozatot követelt, 1679-ben vonult 
el, és a császár, megtartva ígéretét, még abban az évben fel-
állította a Szentháromság-oszlopot, ugyan csak egy fából 
készült, ideiglenes változatát, amely azonban nyolc évig 
fennmaradt. A helyére kerülő, homokkőből készült oszlo-
pot, Matthias Rauchmüller elefántcsontfaragó és -festő, és – 
halála után – Johann Bernhardt Fischer von Erlach, bécsi 
építész készítette. A szobor ma is látható, rajta Ausztria, 
Magyarország és Csehország címerével. 
A császár példaképül szolgált a birodalom 
számára, így Magyarországon a XVIII. szá-
zadban sorra állították fel a hasonló hálaadó 
emlékműveket. Ezek a többségében ma is 
megtalálható alkotások egymáshoz hasonló 
felépítésű szobrok. Általában háromszögű ta-
lapzaton álltak, és felhőkkel borított obeliszk 
vagy csavart, díszes oszlop csúcsán helyezke-
dik el a Szentháromság-szoborcsoport, az osz-
lopon a Szeplőtelen Szűz, a mellvédeken, ta-
lapzatokon a pestis ellen védő szentek, Szent 
Sebestyén, Rókus, Rozália, a tűz ellen oltal-
mazó Szent Flórián és egyéb patrónus szentek 
találhatók. A hálaadó miséket is sokszor az 
emlékműveknél tartották, ezért talapzatukon, 
több helyen alakítottak ki oltárasztalt is.  
Ilyen az egyik legkorábbi és talán a legértéke-
sebb magyarországi barokk Szentháromság-
szobor, mely 1701-ben, Sopronban lett felál-
lítva. A fogadalmi szobrot Thököly Katalin és harmadik 
férje, Löwenburg Jakab emeltette annak emlékére, hogy 
túlélték az 1695–1701 közötti nagy pestisjárványt. Közép-
Európában ez volt az első, kültéren felállított csavart osz-
lop, melynek tövében a Szeplőtelen Szűz földgömbön álló 
alakja látható, amely köré kígyó tekeredik. A szoborcso-
portban Nepomuki Szent János és Padovai Szent Antal 
szobra mellett Szent Anna látható a gyermek Máriával, va-
lamint megjelenik Alexandriai Szent Katalin, a grófnő név-
patrónusa, Szent Regina (Löwenburg János első feleségé-
nek névpatrónusa) és Szent Borbála alakja. A magas talap-
zaton a két adományozó térdeplő szobra is helyet kapott, 
közöttük egy kronogrammával: „Mi soproniak fogadalom-
ból állítottuk a Szentháromság egy Isten: Atya, Fiú, Szent-
léleknek.” 
A budai várban álló Nagyboldogasszony, vagy ismertebb 
nevén a Mátyás-templom előtt található Szentháromság-
szobor a rettegett fekete halál, a török kiűzése utáni évek-
ben fejét felütött és egymást követő pestisjárványok foga-
dalmi emléke. 

A pestis a középkor és a korai újkor legrettegettebb járvá-
nya volt. A XVII. század végétől többször is megtizedelte 
Buda lakosságát is a „fekete halál”. A török 1686-os kiűzé-
se után a harcok miatt romos Pest-Budán rendkívül rossz 
volt a közegészségügyi helyzet. Az utcákon gyűltek a sze-
méthalmok, és oda folyt ki az udvarokból a szennyvíz is. 
A budai magisztrátus rendelettel tiltotta meg, hogy az utcá-
ra öntsék a hulladékot. Ezután a budai polgárok a Hatvani-
kapu elé hordták a szemetet, ahonnan csak negyven év 
múlva távolították el azt az elöljáróság szigorú fellépésére. 
A rettenetes higénés állapotok miatt sorra ütötték fel a fejü-
ket a gyilkos járványok. 

Az 1691-es pestisjárvány során a 
polgárok fogadalmat tettek, hogy 
ha a járvány elmúlik, Szenthá-
romság-szobrot állítanak hálából. 
A járványt követő, 1692-es évben 
a város elöljárósága két olasz 
mestert, Ferretti Bernát szobrászt 
és Ceresola Vareio építészt bízta 
meg egy díszes fogadalmi em-
lékmű elkészítésére. Az alapkövet 
1700-ban rakták le, de pénz híján 
a díszes barokk szobrot csak 
1706-ban állították fel, a Szenthá-
romság téren. 
Három évvel később, 1709-ben 
újabb járvány pusztított. A budai 
polgárság az előző helyén na-
gyobb, díszesebb szobor felállítá-
sára tett fogadalmat, ha ezt a jár-
ványt is túlélik. A kór elvonulása 

után, 1712-ben a korábban állított szobrot a mai III. kerületi 
Zsigmond térre helyezték át, és helyébe 1713-ban az 
Ungleich Fülöp és Hörger Antal szobrászok által készített 
ma is látható barokk szobrot állították. Pontosabban ennek 
csak egy része látható, mert az alkotás az 1945-ös ostrom-
ban súlyosan megrongálódott, ezért domborműveit és szob-
rait a Kiscelli Múzeumba szállították, és a Búza Barna 
szobrász által alkotott rekonstrukciókkal pótolták. Az em-
lékoszlop csúcsán Ungleich eredeti Szentháromság-szobor-
csoportja látható. 
A szobor „talapzatán három dombormű sorakozik, Hörger 
Antal alkotásainak rekonstrukciói: Dávid könyörgése (fel-
irata: Propter poenitentiam - a bűnbánat miatt), a pestis 
(felirata: Quia Dominus dixit: sufficit - Mert az Úr szólott: 
elég), a fogadalmi emlék építése (Comuni studio exsurgit - 
Közös munkával emelkedik). A domborművek között három 
kartus látható, bennük Magyarország, illetve Buda címere. 
A harmadik kartusban elhelyezett osztrák császári címert 
elpusztították, helyén ma a szobor egyik felújítására emlé-
keztető szöveg áll. Az emlékmű törzse körül három csoport-

Képek: Szentháromság-oszlop, Sopron és Rókus-kápolna, Budapest 
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ban hat angyal és kilenc szent szobra látható, Ungleich Fü-
löp eredeti alkotásainak rekonstrukciói: Szűz Mária, Szent 
Sebestyén, a járványokban védelmező szent és Szent Rókus, 
a pestises betegek (és a kőfaragó céh) védőszentje; Xavéri 
Szent Ferenc, akit a pestisjárvány idején választottak Buda 
védőszentjéül, Szent József, az ácsok céhének patrónusa és 
Hippói Szent Ágoston, mint a Szentháromság titkának ma-
gyarázója; Keresztelő Szent János, Nepomuki Szent János, 
a halászok céhének védőszentje és Szent Kristóf, az úton lé-
vők patrónusa. Keresztelő Szent János ábrázolását az indo-
kolhatta, hogy a pestisjárványok okozta félelem légköréhez 
köthető a törökök kiűzése után Budán maradt utolsó musz-
limok megkeresztelkedése.”  
A fogadalmi emlékmű az elmúlt három évszázadban törté-
nelmi események színhelye is volt, egyik ilyen IV. Károly 
koronázási eskütétele 1916. december 30-án. 
 

   Szentháromság-szobrok országszerte 
A XVII. században sorra emelték a Szentháromság-
szobrokat, és elmondhatni, hogy szinte minden történelmi 
városban megtalálhatók. Egyéb emlékműveket, emlékosz-
lopokat és szobrokat is emeltek a járványt túlélő polgárok. 
Pesten 1717-ben, Kecskeméten 1742-ben, Veszprémben 

1750-ben Körmöcbányán 1765-ben emeltek Szenthárom-
ság-emlékműveket. 
1708 és 11 között zajlott a 18. század legnagyobb magyar-
országi pestisjárványa. A Rákóczi-szabadságharc katonai 
áldozatait 80 ezer főre teszik, az 1708-tól tomboló járvány 
áldozatai a 300 ezer főt is meghaladták.  
Pestre1711-ben tört be a halálos kór, ezért a városi tanács 
lezáratta a városkaput, és a városfaltól távol pestiskórházat 
épített. Ekkor épült a mai Rókus kórház elődje is. A nagy 
járvány elmúltával a pesti polgárok kápolnát emeltek a fe-
kete halál áldozatainak emlékére. A kápolnát a pestisből ki-
gyógyulók ferences rendi védőszentjéről, Szent Rókusról 
neveztek el. A Szent Rókus-kápolna ma a Rákóczi úton a 
Rókus-kórház mellett látható. 
Az utolsó nagyobb pestisjárvány 1738-ban pusztított Ma-
gyarországon, a forrásokban található adatok szerint 410 
ezer áldozata volt. Ezután már csak kisebb helyi járványok 
alakultak ki. A pestis meggyengült, de napjainkra sem tűnt 
el, időnként fel-felbukkan a világ egyes pontján. 
Harasztira is betört 1739-ben a pestis. Kezdetben elkerülte 
a települést a járvány, ezért a Pest-Budán állomásozó csá-
szári tiszteket szállásolták el itt, akik be is hurcolták a fer-
tőzést. 1739-ben 112 halálesetről található bejegyzés, de a 
szám nem biztos, hogy pontos. 1740-re vonult le települé-
sünktől a járvány. 

A pestisveszély csökkenése után azonban egy újabb halálos 
ellenség jelent meg, a kolera. Magyarországon 1831 és 
1915 között öt nagyobb és több kisebb rohammal pusztított, 
s összesen legalább egymillió áldozatot követelt az új be-
tegség, az „epekórság”, vagyis a kolera. 
Az aktuális népességszámhoz viszonyított legsúlyosabb 
emberveszteségét 1831-ben szenvedte el az ország. A nagy 
kolerajárványnak, Erdéllyel együtt, mintegy háromszázez-
ren estek áldozatul. Ebben a járványban halt meg Kazinczy 
Ferenc is. 
A kolera az igen fejletlen magyar közegészségügyi helyzet-
ben jó táptalajra talált. A lakosság több mint háromnegyede 
csak szűretlen vizet fogyasztott, a közterületek is szennye-
zettek voltak. A rossz viszonyokat támasztja alá az a tény 
is, hogy a Kárpát-medence kolerahalálozási értékei a 19. 
század folyamán mind a számok, mind a népességhez vi-
szonyított arányaik tekintetében lényegesen meghaladták 
Nyugat- és Dél-Európa hasonló adatait. Az 1848-49-es sza-
badságharc alatt pusztító kolerajárványban 6-7-szer többen 
haltak meg, mint a katonai akciókban.  
Magyarországon az utolsó nagy kolerajárvány 1872 szep-
temberében tört ki, és két éven át tombolt. Ez volt a legsú-
lyosabb járvány, levonulása után hat évnek kellett ahhoz el-
telnie, hogy az ország lakossága elérje a korábbi lélekszá-
mot. 
A XIX. században a kolera magyarországi áldozatainak 
száma elérte az egymillió főt. A betegséggel szemben csak 
1892-re sikerült eredményesen felvenni a küzdelmet. A 
közterületek takarításának elrendelésével, a tiszta víz fo-
gyasztására való felhívással és a betegek kórházakban tör-
ténő elkülönítésével. 
A kolera után a hírhedt spanyolnátha pusztított, ami az első 
nagy világjárvány volt. 1918-ban tört ki és 1919-20-ra vo-
nult le. Az I. világháború utáni zavaros állapotokban a sta-
tisztikai adatok elég megbízhatatlanok voltak, így csak be-
csülni tudják a számokat. Az áldozatok számát az egész vi-
lágon 20 és 100 millió fő közé teszik. Magyarországon a 
monarchia idejében, 1918-ban maximum 60 ezerre teszik a 
halottak számát, 1919 után azonban nincs adat, feltételez-
hetjük, hogy sokkal több áldozatot szedett nálunk is az első 
nagy pandémia. 
 

Írásunkat Erdő Péter szavaival kezdtük, s mivel is fejezhet-
nénk be, mint a bíboros atya gondolataival: 
„Sebezhetők, kiszolgáltatottak vagyunk. De bízhatunk a 
gondviselő Istenben, aki csodálatos adottságokkal, immuni-
tásokkal, alkalmazkodóképességgel és értelemmel ajándé-
kozott meg minket. Ő az, aki néha váratlan külső esemé-
nyekkel is a segítségünkre siet. 
Ilyen lelkülettel élték át a régi nemzedékek a szörnyű nehé-
zségekkel teli, hosszú évezredeket. Így adták tovább az em-
beri élet, a kultúra és a hit lángját a ma élő emberiségnek. 
Az élet, a gyermek, a család olyan kincsek, amelyek hor-
dozzák létünk és világunk nagy összefüggéseit. A bennünk 
élő múlt segít, emlékezik, tovább él a génjeinkben, de él 
bennünk, alakít, erősít a régiek minden tapasztalata is. És 
éltet az örökségül kapott hit, amely az előttünk járóknak is 
erőt, bizalmat adott és segítette őket az önzetlen szeretetre. 
Fedezzük fel világunkban ezt az ősi és teljes valóságot! 
Forduljunk bizalommal a gondviselő Istenhez. Kérjük, hogy 
segítsen elhárítani minden fenyegető veszélyt, és fogadjon 
be az örök élet biztonságába és boldogságába. Ámen.” 
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Kántori helyzet a járvány idején és egy trianoni kórusmű ősbemutatója 
 

Az elmúlt hónapok számomra is so-
ha nem gondolt helyzeteket és alkal-
mazkodásokat hoztak a világjárvány 
következtében. A böjti idő közepe tá-
ján „tört ránk” a karantén adta élet-
helyzet és az ezzel járó körülmények.  

Számomra ambivalens érzésekkel te-
li volt e közel két hónap. Elsőként a 
Szent Cecília Kórussal való próbák és 
a húsvéti felkészülésünk megakasztása, 
valamint a zárt ajtók mögött bemutatott 
szentmisék miatt a szolgálatok és ter-
vezett fellépések elmaradása okoztak 
csalódást. Hétköznapokon szentmisé-
ink is szüneteltek és ezen megszokott „reggeli indulások” 
is hiányoztak, mert ezekhez hat év itt töltött szolgálatom 
során igazán hozzászoktam, életem részévé lettek. A hi-
ányérzet mellett viszont hála is volt azért a szívemben, 
mert az elzártság ellenére vasárnaponként és a húsvéti szent 
három napban a televízió munkatársai kiváló képi és hangmi-
nőséggel közvetítették a szertartásokat – nagy köszönet jár nekik áldozatos és 
igényes munkájukért! Ezáltal, még ha üres templomban is voltunk papjainkkal és 
a minimális asszisztenciával, nem estem el a kántori szolgálat lehetőségétől, és 
ugyan énekkar nélkül (kicsit a kilencvenes évekbeli ifjabbkori szolgálataim idé-
ződtek fel bennem még Pákozdról) részt tudtam venni személyesen a liturgiában, 
ami kevés embernek adatott meg. A feltámadási szertartásban egyedül, üres temp-
lomban Te Deumot énekelni hihetetlen furcsa volt, de hiszem, hogy velünk volt a 
gondviselő Isten, és meghallgatta imáinkat. Megrázó volt számomra az is, amikor 
az utolsó nyilvános szombat esti misén, március közepén általános feloldozásban 
részesítettek minket papjaink, pedig ez nagyon ritka esemény a világtörténelem-
ben is! 

András atyával és Zsolt atyával nagy odaadással készültünk például a passiók 
eléneklésére is, értük is külön hála tölt el, hisz mindketten zeneértők, zeneszere-
tők, és külön megtisztelő öröm volt számomra, hogy egy-egy ének erejéig az 
úgynevezett BapZárBand-be is bevettek. 

A közvetített misék ének- és orgonatechnika terén engem is különleges kihívás 
elé állítottak, mert a hangtechnika a közvetítésekre volt „kiélezve”, így szinte stú-
dió-munka folyt a templomban, és ebbe kellett testileg-lelkileg belehelyezkedni. 
A testvérek visszajelzései alapján azonban kaptunk lelkesítő biztatást – e közvetí-
tett miséket sokan értékelték és tartottak velünk az imádságban. A kialakult sza-
badidőmet igyekeztem oly feladatokra fordítani, amikre egyébként nem lett volna 
alkalmam: orgonát és éneket igyekeztem gyakorolni, ezek hanganyagi rögzítése 
után elemeztem magam, és ezekből próbálok okulni, épülni. 

A május közepén elérkezett enyhülő körülmények után Szent Cecília kóru-
sommal is megkezdhettük újra a próbákat és legalább az úrnapi szentmisén, még 
ha körmenet nélkül is, de az egyik utolsó közvetített liturgiában újra együtt szol-
gálhattunk, ami nagy örömünkre volt, hiányzott már a közös zenélés, valamint a 
próbáink.  
 

* * * * * 
 

A napokban volt a trianoni békediktátum szomorú centenáriuma. Tanárom, 
Varga László kanonok atya, a váci dóm karnagya írt egy vegyeskari kórusmű-
vet még a nyolcvanas években Sík Sándor egy versére. Különleges, hogy eme 
több mint harminc éves mű csak most, a százéves évfordulón hangzott el elő-
ször Vácott, (a vírushelyzet miatt) egy kvartett előadásában. E szép magyaros 
dallam- és ritmusvilágú művet valószínűleg hamarabb fogjuk megtanulni itt 
helyben, mint például Vácott – László atya ugyanis örömmel adta áldását rá 
(és a kottát is…), hogy megtaníthassam majd remélhetőleg az ősz folyamán. 

 

Nagy István 

kántor 

  Sík Sándor:  

AZ ANDOCSI MÁRIÁHOZ 
 

Koldusboton, törött mankón 
Jövünk Búcsút járni, 
Szűzmáriás magyaroknak 
Kopott unokái. 
Éjfél van a Duna táján, 
Magyaroknak éjszakáján 
Nincs más ki virrasszon. 
Baráttalan, testvértelen,  
hozzád ver a veszedelem, 
Boldogságos asszony! 
 

Megcsúfolták, megköpködték, 
Ami bennünk szép volt, 
Kilencfelé hasogatták, 
Ami rajtunk épp volt, 
Tépett testünk megtaposták, 
Ragadozók ragadozzák 
Édes-kevesünket, 
Koporsónkat faragdálják. 
eléd sírjuk, magyar árvák, 
A mi keservünket. 
 

Idegenek megnevetik 
Drága magyar szónkat, 
Idegentűl kéregetjük 
Kenyerünket, sónkat. 
Magyar kezek szántogatnak, 
Régi rögön új uraknak, 
Néped hegye-völgyén. 
Más arat ahol mi vetettünk: 
Jövevények, szolgák lettünk 
Úr-apáink földjén. 
 

Boldogasszony, ezer évig 
Édesanyánk voltál, 
Eleink ha hozzád sírtak, 
Hozzájuk hajoltál: 
Száz ostorral ostorozzon, 
Csak ez egyért, 
Boldogasszony, 
A jó Krisztust kérd meg: 
Négy-víz–parton, 
Három hegyen 
Mindörökké magyar legyen 
A máriás ének. 
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Erő, tisztánlátás, hit és meggyőződés 
 

 

Pünkösd havának májust nevezik, ám maga a Pünkösd, 
mozgóünnep lévén, a Húsvét idejétől függően május 10. és 
június 13. közé eshet: idén május utolsó és június első nap-
ján ünnepeltük.  

A Húsvét utáni negyvenedik nap áldozócsütörtök, mely 
Jézus mennybemenetelének ünnepe, az ötvenedik nap pedig 
Pünkösd, amely napon a Szentlélek leszállt az apostolokra, 
akik ennek következtében különféle nyelveken kezdtek be-
szélni, és az összesereglett, csodálkozó népből ki-ki a maga 
nyelvén hallotta a prédikációt. Közülük ennek hatására so-
kan megkeresztelkedtek, ekkor alakultak az első keresztény 
közösségek, így a Pünkösd az Egyház születésének ünnepe 
is. Sok helyen tartottak ezen a napon búcsújárást. A legje-
lentősebb és legismertebb máig is élő búcsújáróhely Csík-
somlyó, mely az utóbbi években 
nemcsak keresztény, de összmagyar 
zarándokhellyé is vált Pünkösd ün-
nepén. Sajnos, ebben az évben a vi-
lágjárvány miatt az „összmagyar” 
zarándoklat elmaradt, a kegyhelyet 
csak a Romániában élők látogathat-
ták, betartva az egészségügyi előírá-
sokat. 

Az Apostolok cselekedeteiről szóló könyv írójának val-
lomása szerint „amikor pedig eljött a pünkösd napja, […] 
mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen…” (ApCsel 
2,1). Ezt olvasva a ma élő embert szomorúság tölti el. Hi-
szen hol voltunk mi ettől ebben az évben? A világjárvány 
miatt ez esztendőben Pünkösd megünneplését átírta az élet. 
Ugyan templomaink már nagyrészt nyitva voltak, de az ün-
nep hangulatára rányomta a bélyegét a világjárvány. Keve-
sen mertek eljönni a templomba, távolságot kell tartani, stb. 
Az elmúlt napok, hetek alatt az Egyház is igyekezett a 
technika lehetőségeit kihasználva legalább virtuálisan tarta-
ni a kapcsolatot a hívőkkel, figyelmeztetett bennünket a 
gondviselő Isten szeretetére, s hogy ebben a bezártságban is 
meg kell látnunk a szerető Atya jelenlétét. Miközben ezt 
tettük, beláttuk, hogy a személyes kapcsolatot, együttlétet 
semmi sem pótolhatja, de reménykedve tekintettünk Isten 
felé. 

Ha az elmúlt életünk évtizedeit vizsgáljuk – nemcsak 
most, a világjárvány okozta nehéz helyzetben, hanem abban 
az általános széttöredezettségben, ahogy éljük napjainkat –, 
azt tapasztaljuk, hogy ritkán, nagyon ritkán tudunk valóban 
együtt lenni és együtt gondolkodni.  

Az első pünkösdi események egyik központi alakja Péter, 
akiben volt elég erő, tisztánlátás, hit és meggyőződés, hogy 
felemelje szavát és szóljon a názáreti Jézusról. Ám amikor 
képzeletben újra hallgatjuk az ő szavait, arra is figyelnünk 
kell, hogy mellette ott állt tizenegy társa is. Péter bizony-
ságtevése és az apostolok közösségének az ereje az, ami le-
hetővé tette az első keresztény közösség megalakulását.  

Az elmúlt évezredek alatt sokan megfeledkeztek e máso-
dik, ám ugyanannyira fontos vetületétől ennek a sokrétű és 
igen fontos ünnepnek. Elfeledkeztek a tanítványokról. Pé-
ternek nemcsak az isteni kinyilatkoztatás adott erőt és bá-
torságot, hanem az a tudat is, hogy mellette állnak azok, 
akik éppen úgy látták és hallották Jézust, mint ő. Pünkösd 
ünnepének tehát nemcsak Péter a főszereplője, hanem a ta-
nítványok is. Ezért róluk is, és a tanítványságról is szólni 

kell. A tanítványoktól függ, hogy milyen hullámhosszon 
továbbítják az evangéliumi üzenetet. Az akkori tanítvá-
nyok, Jézus hívó szavára, szakítottak addigi életvitelükkel, 
és vállalták Jézus követését. 

Napjainkban pedig elmondhatjuk, hogy soha nem volt 
ekkora igénye az embereknek az egységre, mint ma. Külső 
és belső erők, egyéni, gazdasági és politikai érdekek egy-
másnak feszülve morzsolnak fel közösséget, családot, nem-
zetet.  Pál apostol felsorolja a Lélek gyümölcseit: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség 
és önuralom. Ha mélyen elgondolkodunk a felsoroltak tar-
talmán, akkor döbbenünk rá igazán, mennyire híján va-
gyunk akár a békességnek, az örömnek, az önuralomnak, a 
szelídségnek. Nap mint nap tapasztaljuk a szeretet helyett a 

szeretetlenséget, a békesség helyett 
a békétlenséget, a jóság helyett az 
emberi gonoszságot. 

 A ma emberére jellemző, hogy a 
külsőségekre, a látványra sokat ad. 
Lenyűgözi a sziporkázó, mestersé-
ges fény, elveszítette, nem látja a 
belső ragyogást, a világosságot. A 
hihetetlen hangerővel tomboló za-

jos világ meggátolja abban, hogy szíve, lelke belső hangját 
meghallja. Az ünnepek hagyományokkal és szokásokkal 
ékesek, s ezek sokszor elhalványítják a belső mondanivalót. 
A mai ember a nagy karácsony előtti hajsza végén tompán 
bambul a csillagra, tanácstalanul hallgatja a mennyei kar 
himnuszát, Húsvétkor hitetlenül áll a nyitott sír előtt, és ké-
telkedve fogadja az üzenetet. Lassan-lassan eltávolodott 
családtól, közösségtől. Ma az ember óriási dolgokra képes: 
sebesen száguld a széles országutakon, levegőben, vízen, 
de a lélek belső ösvényein csak botorkál, vagy akár járni is 
képtelenné válik.  Pedig a külső világ hatalmas nyomását, 
csábítását ellensúlyozza a lélek belső ereje, ám az individu-
alizmust harsogó világunkban ritkán szánjuk rá magunkat 
arra, hogy a lélek belső útjain járjunk. Amíg ezt nem tanul-
juk meg, addig csak külsőleg vagyunk Jézus-tanítványok. 

Ezért ma még nyomatékosabban szól a péteri felhívás: 
„térjetek meg… és megkapjátok a Szentlélek ajándékát!” 
Olyan csodálatos a Szentlélek hét ajándéka: a bölcsesség, 
az értelem, a jó tanács, a tudomány, a lelki erősség, a jám-
borság, az istenfélelem. Milyen sok módon tud és akar segí-
teni a Szentlélek! Legyünk tanúságtevők, legyünk olyanok, 
akik meg tudnak szólítani embereket, akik képesek beszélni 
a „másik ember nyelvén”, hogy tudjunk vigasztalni, bátorí-
tani, jót mondani, erősíteni, különösen ezekben a próbatévő 
időkben. 

Magyarországon és a keresztény Európában is az egyik 
legégetőbb feladat: egymásra figyelni még így, virtuálisan 
is, egymás mellett megmaradni és dolgozni, építeni Isten 
országát. Isten Szentlelke csak akkor és ott érint meg ben-
nünket, ha belső útjainkon járva, Jézus tanítása alapján, lé-
lek szerint élünk. Így lesz erőnk, hogy Péter bátorságával 
mindig kiálljunk, és Istenről, az ő igaz és szeretetteljes or-
szágáról hittel és cselekedettel bizonyságot tegyünk. Ez a 
kényszerű helyzet, amelybe a veszélyes járványos betegség 
miatt sodródtunk, reméljük, lehetőség és alkalom arra, hogy 
elgondolkozzunk, mi is az, ami igazán fontos az életünk-
ben. 

„Sugarat, fényt, színt adj nekünk, 
Mert epedünk! 

Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy Alkotónk, oh mondd ki szent igédet 

Legyen világosság!...” 
 

(Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás) 
 

Oláh János 
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Húsvét 6. vasárnapja, május 17, Jn 14,15-21 
    

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni 
fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem 
kaphatja meg, mert nem látja, és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad, és bennetek lakik. Nem hagy-
lak árván titeket, visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ, ti azonban láttok, mert én élek, és 
ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. 
Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni 
fogom, és én megmutatom neki magamat.  

 
Kész az én szívem, ó, Uram, néked zeng a dalom. Elő hát, hárfa, lant, hadd keltsem fel a hajnalt!  
Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között, mert az Ő kegyelme a felhőkig ér.  
Igazság, kegyelem igéid minden egyes szava, szívemben rejtem el, soha el ne felejtsem!  
 

Láng András atya homíliája 
 

Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves 
testvéreim, munkatársaimat, a Fülöp és a Németh 
család tagjait, akik a mai szentmisében az éneket 
fogják majd adni itt a templomban, és köszöntöm a 
kedves testvéreket, akik otthon, családi körben 
vagy bárhol ebbe a szentmisébe bekapcsolódnak. 
A 150. zsoltár jutott eszembe, hogy most ilyen gi-
táros szentmise lesz, amiben így szól a zsoltáros: 
Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi 
erődítményében, dicsérjétek hatalmas tetteiért, di-
csérjétek nagyságának teljességéért. Dicsérjétek 
trombitaszóval, dicsérjétek citerával és hárfával, 
dicsérjétek dobbal és tánccal, dicsérjétek fuvolával és gitár-
ral, dicsérjétek zengő cimbalommal, dicsérjétek buzgó 
cimbalom hangjával, minden élő dicsérje az Urat. Alleluja. 
Tehát ennek a 150. zsoltárnak a gondolatával végezzük ün-
nepélyesen ezt a szentmisét, a modern hangszereknek a kí-
séretével.   
 
Krisztusban kedves jó Testvéreim, kedves felnőttek, fiata-
lok és kedves gyermekek, egyedülállók és családban élők, 
egészségesek és betegek, mindannyiótokat nagyon nagy 
szeretettel köszöntelek Húsvét 6. vasárnapján. A mai 
szentmise bevezető könyörgésében azt imádkoztuk, hogy 
cselekedeteinkben mutatkozzék meg az, amiről emlékezés-
ben vagyunk. Vagyis átéljük a Húsvét eseményeit, magun-
kévá tesszük, és mutatkozzék meg ez a cselekedeteinkben 
is. A mai elmélkedésnek ezt a címet írtam, ezt a gondolatot, 
hogy milyen változást hozott bennünk a leállás, ami volt az 
elmúlt hónapokban, hogyan mutatkozik meg az életünkben 
ezután? Ez lenne a fő gondolat a mai szentmiséhez.  
II. János Pál pápának holnap lesz 100. évfordulója, hiszen 
1920. május 18-án született, Wadowicében, Lengyelor-
szágban. Templomunk felújításakor két zászlót helyeztünk 
el a templomban, egyik a magyar zászló, másik a pápai 
zászló, és mivel II. János Pál volt akkor a pápánk, akkor az 
ő zászlaja, az ő címere került ide. II. János Pál egészen kis 
gyermek volt, amikor édesanyját elvesztette. Az édesapjá-
val az élete nem volt túlságosan hosszú, árva maradt, és a 
bátyjával együtt próbálták megélni a mindennapokat. Na-
gyon érdekes élményem, hogy amikor kint jártunk Wado-
wicében, és elmentünk a szentatya keresztelési helyére a 
templomba, láttunk közvetlenül szemben egy cukrászdát, 
ahol ki volt írva, hogy itt kapható a pápa-krémes. Bemen-
tünk, és fogyasztottunk a pápa-krémesből. Ennek az a tör-
ténete, hogy amikor az édesapával a vasárnapi szentmiséről 
kijöttek, akkor mindig bementek oda a cukrászdába, és egy 

krémest vett az édesapa a fiacskájának. Ez a története a pá-
pa-krémesnek Wadowicében. Aztán telt-múlt az idő, sok 
mindenen ment keresztül Karol Wojtiła, ez a szentatya ere-
deti neve, szemináriumba került, pappá szentelték, később 
püspökké, Krakkó városának lett az érseke. Én akkor jár-
tam ott, Krakkóban, amikor 1976-ban még épült a templom 
Nowa Hután, melyet a következő évben, hatalmas tömeg 
jelenlétében szenteltek föl, Wojtiła érsek közreműködésé-
vel. 1978-ban választották pápává Karol Wojtiłát, aki II. 
János Pál néven huszonhét éven keresztül volt az anya-
szentegyháznak a legfőbb pásztora. 1981-ben, tudjuk, hogy 
pontosan a Szűzanya fatimai megjelenésének első napján, 
május 13-án Ali Ağca próbálta megölni II. János Pál pápát, 
azonban a golyó gellert kapott, nem a Szentatya szívébe fú-
ródott, és hosszú kezelést követően megmaradt a Szentatya 
élete. Így nagyon sokáig, 2005-ig volt az anyaszentegyház-
nak a legfőbb pásztora, aki rendkívül aktív lelkipásztori éle-
tet élt, rengeteget utazott, elment a világ minden tájára, 
hogy békítsen és hirdesse az Egyház tekintélyét, tanítását, 
értékeit.  Nagyon nagy hatással volt a világra, annyira, 
hogy óriási történelmi dolog is történt: Európában a keleti 
területen változás következett be, és megszűnt a kereszté-
nyeknek, az Egyháznak a háttérbe szorítása. Ez II. János 
Pál pápa működésének az egyik eredménye volt, nagyon 
nagy szerepe volt benne. Ismerjük azt a magyar mondást, 
hogy egy fecske nem csinál nyarat. Ő egyetlen ember volt, 
mégis óriási nagy dolgot tett, igaz nem egyedül, hanem 
mindazokkal, akik ebben támogatták, segítették. II. János 
Pál 2005-ig élt, akkor fejeződött be földi élete, 85 éves ko-
rában. Pontosan azon a szombaton, amikor készült az Egy-
ház az Irgalmasság vasárnapjára, amit ő rendelt el Faustina 
nővér látomásai alapján, akkor hunyt el. Amikor a temetése 
zajlott, elég erős szél volt a Szent Péter téren. A koporsójá-
ra, ami nagyon egyszerű koporsó volt, egy Bibliát tettek rá 
kinyitva, és a szertartás közben a szél egyszer csak becsuk-
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ta a könyvet, szinte szimbolikusan, hogy az óriási mű, amit 
II. János Pál pápa elvégzett az anyaszentegyházért, az most 
szépen befejeződött. Azonban nem fejeződött be az ő lelké-
nek a jelenléte, az ő életének a tanítása, az ő útmutatása 
mind a mai napig hatással vannak. II. János Pál pápának a 
szelleme, a tanítása, a lelkülete most is élő az Egyházban. 
Számomra is rengeteget jelent az ő személye, tanítása, az 
Egyházban való kiállása, az Egyházért való buzgósága, fá-
radozása. Vagyis ő, amit a Jóisten adott neki képességeket, 
gyermekkorban, fiatalkorban, amiken keresztülment, mind 
beleépítette a papi életébe, és így valósította meg a hivatá-
sát, amelyre Isten kiválasztotta, és amelyre a Szentlélek ve-
zette őt. A címerének kék színű hátteret választott, amelyre 
rákerült egy nagy M-betű; az ő jelmondata ez volt: Totus 
tuus, vagyis teljesen a tied. Mert hiszen gyermekkorban el-
veszítette az édesanyját, és Máriára bízta az egész életét, az 
egész működését. Természetesen a Jóistennek az imádásá-
val, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a kegyelmé-
vel, erősítésével, de mégis a Szűzanya oltalmába helyezte. 
Nem véletlen, hogy éppen május 13-án, Mária megjelené-
sének az évfordulóján történt ez a bizonyos merénylet, 
amellyel az életét akarták kioltani, azonban a Szűzanya 
megoltalmazta őt.  
Kedves testvérek, a mai vasárnapon a tanításban is nagyon 
fontos dolgokat hallottunk: a szamariaiak bérmálkoznak. 
Úgy történt, hogy egy diakónus a hét közül, Fülöp elment 
Szamariába, ahol az Úr Jézus már két napig tanított, amikor 

a szamariai asszonnyal volt a történet, emlékszünk rá, és 
most pedig Fülöp ment el és tanította őket. Nagy lelkese-
déssel, így hallottuk a mai olvasmányban, hallgatták Fülö-
pöt, még csodákat is tett, és akkor eljöttek az apostolok, s 
megbérmálták őket. Vajon milyen átalakulást hozott ezek-
nek a szamariaiaknak az életében az apostolok látogatása? 
Egészen biztos, ahogyan tapasztaltam gyerekeknél is, de el-
sősorban inkább felnőttek bérmálkozásakor, hogy nagy bel-
ső erőt és átalakulást jelentett a bérmálásnak a szentsége, 
hiszen nagyon sokan bérmálkoztak az elmúlt 25 évben itt, a 
dunaharaszti illetve a taksonyi templomban, és biztos, hogy 
a Szentlélek indította őket, és indítja a mai napig az embe-
reket, hogy az életükben és cselekedeteikben mutatkozzék 
meg, Krisztushoz tartoznak. Hogy Krisztus föltámadása 
számukra nemcsak szép, múltbéli esemény, hanem valóban 
az életüket jelenti, az ő hitüknek a kibontakozását és biztos 

alapját adja Húsvétnak a szent ünnepe. Erről hallottunk a 
szentleckében Péter apostol buzdításában, ahol hasonló-
képpen arról beszél, a mi életünkön mutatkozzék meg az, 
mi keresztények vagyunk, és hogy az emberek kérdezzék 
meg, mi a mi reménységünk alapja. Mert ha nem úgy 
élünk, mint keresztények, akkor nem kérdezik meg az em-
berek, hogy miért vagyunk ilyenek. Miért vagy ilyen jó, 
miért vagy ilyen engedelmes, ilyen szorgalmas, becsületes, 
megbocsájtó? Igen, azért, mert én Krisztushoz tartozom, és 
ő az, aki nekem ezt tanította, és ő az, aki ebben nekem erőt 
ad. És mindig, ha vétek, nem sikerül valami, mindig, újra és 
újra segít engem, hogy visszatérjek ahhoz a lelkülethez, 
élethez, amire meghívott bennünket.  
Szent Péter apostolnak a levele tehát így mondja, sőt hozzá-
teszi, ha kérdeznek titeket, akkor tudjatok válaszolni. Ezért 
kell a hittani tudás, ezért kell ismernünk az Egyház tanítá-
sát, mindazt, amivel tudunk válaszolni, ha valaki megkér-
dez: te miért vagy ilyen, tudsz te mondani valamit Istenről, 
Isten jelenlétéről, olyan sok mindent látunk, mindenféle 
gonoszságot, rosszaságot a világban, magyarázd meg, se-
gíts megoldani ezt vagy mást. És ezért van, amit az evangé-
liumban hallottunk, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy 
nem hagylak árván titeket, egyrészt visszajövök hozzátok, 
másrészt pedig elküldöm nektek a Vigasztalót, aki majd 
megtanít benneteket minden igazságra. Veletek lesz végig 
az életetekben a Szentlélek, és éppen ezért ne féljetek, és ne 
csüggedjetek, hanem legyetek bátrak mindig a hitetekben. 

Ezt mondja az Úr Jézus: mert ott vagyok benne-
tek, ahogy én Atyámban vagyok, úgy ti bennem, 
és én bennetek.  
Éppen ezért tehát, visszatérve az eredeti gondo-
lathoz, ismét ugyanúgy élhetünk, mint ezelőtt hó-
napokkal? Valami javulást vagy pozitívumot hoz 
ez számunkra? Gondolkozzunk el rajta, hogy sze-
retetben, testvériségben, a családi közösségben, a 
munkatársakkal való kapcsolatban, a másik ember 
megbecsülésében fejlődtünk-e, vagy pedig roha-
nunk tovább, tülekedünk, idegeskedünk, veszek-
szünk, bizalmatlankodunk továbbra is, mint eddig 
megtettük némelykor? Tehát, valóban legyen 
bennünk a Szentlélek! Ez egy nagyon fontos do-
log, hogy ami lehetőséget most kaptunk, ezt a né-

hány hónap csendet kihasználva, kicsit változtassunk ma-
gunkon, az életünkön. Vajon mi kap nagyobb hangsúlyt a 
mindennapjainkban ezután azzal szemben, ahogyan volt? 
Lehet, hogy semmi, ha eddig is olyanok voltunk, akkor ma-
radjunk jónak, ám ha kell, akkor tudjunk egy kicsit jobban 
odafigyelni egymásra.  
Kedves testvéreim, tehát a mai vasárnap hirdethetjük, hogy 
a jövő héttől kezdve már könnyebbé válik a vallás gyakor-
lása, és a munkahelyi és a különböző találkozások lassan 
beindulnak, így kérjük, hogy valóban újítson meg minket a 
szentmise tanítása, kegyelme, az Úr Jézusnak a jelenléte, és 
próbáljunk valóban úgy járni az emberek között, hogy 
megkérdezzék, miért is vagyunk mi ilyenek? És tudjunk vá-
laszt adni szeretettel, bölcsességgel, a Szentlélek ajándékait 
befogadva. Ámen 

 
Urunk, Jézus Krisztus, aki a szentáldozásban hozzánk jössz, lelki áldozást végezve hálát adunk neked az ének-
nek a hangján, hogy táplálod lelkünket szent Igéddel, táplálod testünket szent Testeddel, és nem kívánunk mást, 
csak hogy szeressen bennünket az Isten. Az énekkel adunk hálát a mai szentmiséért, a mai találkozásért, és arra 
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kérünk ebben a szentmisében, hogy a változások, lehetőségek keretei között meg tudjuk erősíteni a veled való 
kapcsolatunkat, amikor már valóságosan is itt lehetünk a templomban, amikor valóságosan is magunkhoz fo-
gadhatjuk a szent színekben a te kegyelmedet, szeretetedet, életedet, ajándékaidat. Kérünk, legyél velünk a mai 
napon is, hogy cselekedeteinkkel tudjuk megmutatni azt, mi téged szeretünk. Hiszünk föltámadásodban, a te sze-
retetedben, hogy bennünk élsz, s ahogy az Atyában élsz, úgy élsz bennünk is. A Szentháromság szent közössé-
gébe kapcsolsz be bennünket, amikor megkeresztelkedtünk, amikor imádkozunk, amikor hozzád tartozónak vall-
juk magunkat, amikor magunkhoz veszünk a szent színekben. Kérünk, adj erőt, bölcsességet, békességet, tudjuk 
sugározni tovább mindazt a sok értéket, amit tőled kapunk, embertársainknak is, hogy minél több ember megis-
merjen téged, és minél több ember megtalálja benned a békességét, életének az értelmét és célját. Urunk, maradj 
velünk, családunkkal, otthonunkban, a vasárnapi ebédnél, együttlétünknél, légy velünk. A te szeretetedben aka-
runk élni. Ámen 

 
Örvendező szóval hirdessétek a földnek végső határáig,  
szabaddá tette az Úr az ő népét, alleluja! 
 

Bógár Zsolt atya homíliája 
 
Kedves Testvérek, Húsvét 6. vasárnapján nagyon nagy szeretettel 
köszöntelek benneteket itt a templomban, nagyon szűk körben, és 
az otthonaitokban, amelyek az elmúlt hetekben templomokká ala-
kultak, a család templomává. Nagy örömmel hirdetjük, és vesszük 
tudomásul, hogy talán most, az elkövetkező időben az utolsó 
szentmise, amit ilyen szűk körben imádkozunk, mert a jövő vasár-
napi szentmisén, Urunk mennybemenetelének 
főünnepén, már talán itt lehettek a templomban, 
és közösen vehetünk részt a szentmiseáldozat-
ban.  
A múltkor elővettem a telefonomat, és erre az 
egyik pap barátom azt írta, hogy ’mi van, elfo-
gyott a tinta meg a papír’? Most is, bocsánat, el-
fogyott a tinta meg a papír: itt van ez a kép, és 
itt van ez a pár gondolat, amiről szeretnék nek-
tek beszélni. Nagy örömmel tölt el az, hogy ta-
lán már jövő héten itt csilloghat a szemetek a 
padokban, itt csilloghat a szentmisén, itt lehettek 
újra velünk, ilyen hosszú idő után. Itt lehettek, 
hogy megéljük azt a nagy ajándékot, hogy újra 
itt a közösség, akit Krisztus felé vezetünk, kéz-
zel fogható közösség.  
Most, a karantén ideje végén, Jézus búcsúbeszéd sorozatából fel-
csendül az Ő kérése, hogy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek 
benneteket. Talán még inkább vissza tudunk gondolni ezáltal arra 
az időszakra, amit most részben, s reméljük, mihamarabb teljes 
egészében magunk mögött hagyhatunk. Olyan különleges időzítés 
ez; majd fogom hirdetni a változásokat, a nyilvános istentisztelet 
rendjét, amit Marton Zsolt püspök úr határozott meg az egyházme-
gyében, hogy most egy hét fokozatos visszatérése lesz a közös 
imádságunknak, és Pünkösdkor, amiről hallottunk a mai evangéli-
umban, amikor eljön a Vigasztaló, az Egyház születésnapján tu-
dunk újrakezdeni. Alig várjuk már, hogy itt legyetek, és együtt le-
gyünk, mert Jézus él! Pünkösdkor, az Egyház születésnapján kezd-
hetünk újra mindent, remélve, hogy nem onnan kezdünk, ahol ab-
bahagytuk. Boldog reakciók születtek, nemcsak a mi egyházközsé-
geinkben, hanem máshol is, most, amikor hírül adták, hogy újra 
együtt ünnepelhetünk a szentmisében. Tehát megyünk tovább. 
Amin nem tudunk változtatni, azt elengedjük, amin tudunk, meg-
tesszük.  
Kérdés az, amikor azt mondja az Egyház, hogy nyitott a kapu, és 
gyertek, mert várunk benneteket, hogyan fogunk újra visszatérni az 
Isten házába. Milyen lelkülettel, mennyire tudtuk megélni a szere-
tet parancsát az otthonunkban, mennyire tudtuk egyedülállóként, 
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mennyire tudtuk családosként, s mennyire tudtam papként 
megélni a szeretet parancsát abban a kiszorított, mustrált 
időben, amit most a karantén idejének nevezünk, s bezárt-
ságban kellett eltölteni.  
Kedves Testvérem, tegyük fel most a kérdést: Jézus, szeret-
lek-e téged annyira, amennyire te szeretsz engem? Szeret-
lek-e annyira, amennyire az Atya szeret téged, s te engem? 
Szeretlek-e annyira, hogy értékelem azt, a te templomod 
vagyok? Mert a Vigasztalót elküldted, a keresztségemtől 
fogva az Atyának a fogadott fia, neked Jézus, a testvé-
red, Szentlélek, a te templomod, és egy közösség tagja 
vagyok, amit Egyháznak nevezek. Értékelem-e min-
dezt a mindennapjaimban? Nem akarom a szezont a fa-
zonnal keverni, de én most segítségül hívom a dalai 
lámát, aki azt mondja, hogy három fontos szabálya van 
a boldog életnek: Soha ne válaszolj, amikor haragos 
vagy. Soha ne ígérj, ha boldog vagy. Soha ne dönts, ha 
szomorú vagy.  
Kedves testvérem, Jézus Krisztus a boldog életre akar 
hívni, mert az élet szülte a mi hitünket, a megtestesült, 
nagybetűvel, Élet – Jézus Krisztus. A nem látható dol-
gok biztosítéka a mi hitünk. És ez a Jézus, aki elküldi a 
Vigasztalót, aki a szeretetre hív meg minket, azt akarja, 
hogy boldogok legyünk.  
Soha ne válaszoljunk, amikor mérgesek vagyunk. Hányszor 
van az, velem is, be kell vallanom férfiasan, velem is, és 
hányszor van nagyon sokunkkal, amikor valaki felhúzott 
minket, vagy nem úgy ment, nem úgy sikerült az ügyünk, s 
valaki megszólít vagy valamit tesz, nem rossz szándékból, 
és mi haragunkban elküldjük őt a holdra. Ha befognám a 
számat, bölcsebb maradnék, mert igazából nem vele van 
bajom, hanem sok problémám volt a munkahelyen, annyi 
munkával el vagyok maradva, el vagyok havazva, nincs 
időm a családomra, ez bánt, hazamegyek, az asszony azt 
mondja, figyeljél már rám kicsit, mert szükségem van arra, 
hogy szeressél. Eredjél az anyádékhoz, meg a nem tudom 
hova, ugye? De nem velük van bajom. Megharagítanak en-
gem is, aztán én is felmordulok, azért figyelek, hogyan, de 
valamikor már annyira csüggedt vagyok, hogy nem tudom 
visszafogni. Ne szólj tehát, ha haragos vagy. Fogd be a szá-
dat. Próbálj megnyugodni, mert jobb, ha lecsillapszol, és 
próbáld végiggondolni, hogy mi fáj igazán.  
Soha ne ígérj, ha boldog vagy. Ezt a tárházat én már renge-
tegszer kiürítettem, mert amikor jókedvünk van, fényesen 
látjuk a világot, s olyan derűsen állunk más emberekhez, és 
akkor minden belefér a pakliba. Testvér, hogyne mennék, 
hát szép a világ, süt a nap, csicseregnek a madarak, persze, 
hogy megteszem … Elmúlik a jókedv, s ott állok az ígére-
temmel. Nagyon nincs kedvem, annyi dolgom van, ezt is 
meg kell csinálni, azt is… Amikor a rózsaszín köd felosz-
lik, akkor látom, elhamarkodtam a dogot. Egy valakinek 
azonban kell ígérnünk: nem másnak, mint a názáreti Jézus 
Krisztusnak, aki által boldogok lehetünk.  
Soha ne dönts, amikor szomorú vagy. Irgalmatlanul fontos 
szabály. Családos életben, amikor megroggyan a házasság, 
amikor férfi és nő között megtörik a kapcsolat, ami közöt-
tük volt, és elkeserednek, reményvesztettek lesznek, felrúg-
ják ezt a kapcsolatot, ezt a szentséget, elfordulnak egymás-
tól, és később bizony meg fogják bánni, amikor szembesül-
nek azzal, hogy mással sem könnyebb. Hogyha a papsá-
gomban, amikor szomorúságot érzek, mert éppen a hívek 

részéről jön a szomorúság, ezt zárjelben tegyük oda, akkor 
mondanám azt, hogy bedobom a törölközőt, felakasztom a 
reverendát, azt csináltok, amit akartok, ti aztán milyen 
Krisztus-hívők vagytok, hogy ezt csináljátok a pappal, na, 
szevasztok, azt elmegyek?! Hát, az milyen dolog lenne, 
tiszta csúfság! Nem döntök tehát akkor, megnézem, hogy 
valójában ebben mi az én problémám, mi hiányzik nekem.  
Kedves testvérem, a házasok nem tudnak beszélni, mondja 
ezt nekem egy 26 éves gyerek, de miért élné helyettem a 

pap a házasságot? Azért, mert annyi problémával és nehé-
zséggel találkozik a családosok között, és tapasztalatot sze-
rez. Tapasztalásból tudom tehát, hogy nem tudnak beszél-
getni a házastársak, nem tudják kifejezni, nemcsak a házas-
társak, mi sem, hogy milyen érzés van bennünk. Jézus ideál 
ebben! És Jézus kimondja, hogy szeretlek titeket. Punktum. 
Ezzel nem tudunk mit vitatkozni, nem? Feketén fehéren 
megmondja Jézus: szeretlek titeket. Olyan nehéz kimondani 
ezt a szót? Olyan nehéz és ciki kimondani egymásnak, 
hogy én szeretlek téged? Ez érzelgős, lötyögős duma lenne? 
Jézus érzelgős vagy lötyögős volt?! Dehogy volt! Ő az Is-
ten Fia.  
Térjünk vissza a három szabályra: ideges vagyok, ne hara-
gudj, most nem szeretnék veled beszélni, mert megbántaná-
lak, majd folytatjuk … Boldog vagyok, eljössz velem? Fi-
gyelj, most élvezzük ezt a jó pillanatot, majd megbeszéljük 
… Szomorú vagyok, nem döntök. Nem intek pát a nagyvi-
lágnak, hanem azt mondom, Uram, ez és ez miatt lent va-
gyok. Segíts nekem, mert te vagy, aki segíteni tudsz. És azt 
mondom a másik embernek, hogy koma, imádkozz értem, 
mert rosszul vagyok. Azt mondom a másiknak, hogy meg-
bántottál, csalódtam benned. Beszéljük meg, csak mi ket-
ten. Ha ezt a babaszintű kommunikációt megtanulnánk, már 
nem ilyen lenne a világunk.  
Kedves testvérek, Jézus azt kéri tőlünk, hogy merjünk 
megállni az érzelmeink mellett, mert ő is sírni, mert ő is ha-
ragos lenni, amikor kihajtja a kufárokat, meri kimondani a 
legnagyobb és legfontosabb parancsát, hogy szeressétek 
egymást, mer odaállni az emberek elé tanúságot tenni az 
érzéseiről az Isten. Most, Húsvét 6. vasárnapján, közelegve 
Urunk mennybemenetelének és a Pünkösdnek az ünnepé-
hez, amikor eljön a Vigasztaló, aki éltet minket, éljük meg 
tudatos hittel, hogy az Egyház tagjait, akik oly sokszor el-
botlunk, ezt az Egyházat mégis a Szentlélek élteti. Legyünk 
mi különbek! Ne prüszköljünk egymásra, keresztény embe-
rek, hanem értékeljük, hogy vannak mások is, akik ugya-
núgy ki merik mondani, hogy názáreti Jézus Krisztus, te 
vagy az élő Isten fia, te szeretsz engem, és én szeretni akar-
lak téged. Ámen 

(a KisDuna TV élő közvetítése alapján a szöveget szerkesztette Koczka Tamásné) 
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Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: “Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsá-
tanom? Talán hétszer?” “Mondom neked – felelte Jézus -, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.”  (Mt 18.22-23) 

 
 

Szent II. János Pál, a megbocsátás pápája 
 
 
1978-ban, a „három pápa évében”, amikor, a VI. Pált 

(1963 és 1978 között) követő I. János Pál ( 1978. augusztus 
26 -1978.  szeptember 28. között) harminchárom napi ural-
kodás után elhunyt, akkor Franz König bécsi érsek – 
Wojtyła zsinati harcostársa – agitációba kezdett az akkor 
ötvennyolc éves krakkói bíboros megválasztása érdekében. 
1978. október 16-án, általános meglepetésre, a nyolcadik 
fordulóban szavaztak bizalmat (a 111 voksból 104 támo-
gatta) a viszonylag ismeretlen lengyel bíborosnak. Így tör-
tént, hogy a konklávé harmadik napján, nagy többséggel 
pápává választották Karol Wojtiłát, Krakkó érsekét, aki el-
fogadta ezt a döntést. Azon a napon szállt fel a fehér füst a 
Vatikánban a Sixtus-kápolnából, ami azt jelentette, hogy 
megválasztották a Katolikus Egyház 264. pápáját, aki aztán 
1978 és 2005 között állt a katolikus egyház élén.  

Szent Péter és IX. Piusz után ő volt a harmadik leghosz-
szabb ideig hivatalban lévő pápa. A Karol Wojtyłából lett 
II. János Pál a történelem egyik legismertebb és legkedvel-
tebb egyházfője, és talán a legismertebb lengyel a világon. 
Négyszázötvenöt éve – 1523 óta – ő volt az első nem olasz 
és az első szláv pápa, ötvennyolc évével pedig százhar-
minckettő esztendeje a legfiatalabb pápa. Wojtyła megvá-
lasztása csodálkozást váltott ki. Először meglepődtek az 
emberek az idegen hangzású néven. Például a japán turis-
ták azt hitték, hogy japán pápát választottak. Az egyháztör-
ténet lapjai szerint Boldog IX. Piusz állt a leghosszabb ide-
ig a Katolikus Egyház élén: 1846 és 1878 között, harminc-
egy éven és nyolc hónapon keresztül töltötte be a pápai hi-
vatalt. II. János Pál pedig, huszonhat évig tartó pápaságá-
val, a második helyen áll az Egyházat a leghosszabb ideig 
kormányzó pápák sorában. Van azonban valaki, akinek 
személye kérdésessé teszi, hogy valóban IX. Piuszt illeti-e 
a leghosszabb idejű pápai hivatal betöltésének (pontifi-
kátus) rekordja: ő Péter apostol. Őt tartjuk Róma első püs-
pökének; ellenben a pápai tiszteletbeli cím csak az V. szá-
zadtól létezik. Történelmi bizonyítékok sem állnak rendel-
kezésünkre arról, hogy pontosan mettől meddig tartott az 
apostolok fejedelmének egyházfői szolgálata. Az alapján, 
hogy mennyi idő telt el Jézus meghívásától – „erre a sziklá-
ra építem egyházamat” (Mt 16,18) –, mely talán 32-ben 
vagy 33-ban hangzott el, az apostol 64 és 67 között bekö-
vetkezett haláláig, akár 35 éven át is tarthatott Szent Péter 
„pápasága”.  

Azzal, hogy a legek mellé állítok példát, nem szándékom 
kisebbíteni a méltatást.  Azért tartom fontosnak, mert a le-
gek mindig viszonyítások.  

II. János Pál volt a legtöbbet utazó pápa, nagyobb utat 
tett meg, mint valamennyi elődje együtt. Száznégy külföldi 
látogatása során százhuszonkilenc országot keresett fel, 
eközben a Föld-Hold távolság háromszorosát tette meg. 
Négyszáznyolcvankét embert avatott szentté, ezerszáz-
negyvenet boldoggá. Tizennégy pápai enciklikát, tizenhá-
rom apostoli buzdítást, tizenegy apostoli alapszabályt adott 
ki. Negyvenkettő apostoli levelet, három könyvet írt, kettő-
százegy bíborost nevezett ki. Lehet őt a legek pápájának 
nevezni!  

Ebben az emlékezésben szeretném emberi nagyságát elő-
térbe helyezni. Ki volt ő? Egy szerény körülmények között 
nevelkedő lengyel, akit halála után kilenc évvel szentté 
avattak. Gondolkodó, filozófus, a kultúra és a művészet 
embere, költő és színész, a béke és a párbeszéd híve, fárad-
hatatlan zarándok, a világ nagy változásainak kezdeménye-
zője, és a hit embere. Így jellemzik életrajzírói. Idén május 
18-án lenne száz esztendős. Karol Wojtyła messziről in-
dult, és változatos életutat járt be, amíg kiemelkedett. Kez-
detben senki se gondolta volna, hogy személyében egy le-
endő egyházfejedelmet tisztelhet. II. János Pál néven vált 
ismertté a világban. 

Wadowiceben 1920. május 18-án Karol Wojtyłaként szü-
letett, hívő katolikus családban. Apja nyugalmazott katona-
tiszt és szabó volt, anyja pedig tanítónő. A Karol nevet apja 
azért adta fiának, mert nagy tisztelője volt IV. Károly ma-
gyar királynak. Kilenc évesen lett elsőáldozó, tizennyolc 
évesen bérmálkozó. Fiatalon sokat sportolt, evezett, úszott, 
síelt, hegyet mászott és színjátszókörökben is részt vett. 
1938-ban beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre, de el-
végzett egy drámaiskolát is. A bölcsészeti tanulmányokat a 
háború miatt megszakította, fizikai munkásként egy vegyi 
üzemben dolgozott. Igen fiatalon megélte a második világ-
háború borzalmait, közvetlen közelről látta a nemzeti szo-
cialista diktatúra, a náci vérengzés és a kommunista dikta-
túra elnyomását is. Szüleit és testvérét korán elveszítette. 
Dolgozott gyárban, de kőfejtőben is. 1942-ben elhatározta, 
hogy papi pályára lép. 1946-ban pappá szentelték, majd 
Rómába ment tanulni. Két évet Rómában töltött, ahol dok-
torátust szerzett. Ez alatt elzarándokolt a híres Pio atyához 
is. 1948-ban visszatért Lengyelországba, ahol továbbra is 
Krakkó maradt papi pályafutásának színtere. 1949-től a 
Szent Flórián-templom plébánosaként és egyetemi lelki-
pásztorként működött. 1951-1953 között teológiai és filo-
zófiai tanulmányokat folytatott, majd az erkölcsteológia 
professzora lett. 1958-ban szentelték püspökké, 1964. ja-
nuár 18-án megválasztották Krakkó érsekévé, 1967-ben 
pedig bíborossá nevezték ki. A hetvenes évek közepén Ka-
rol Wojtyła már egyike volt a nagy tekintélyű egyházi ve-
zetőknek, de sem VI. Pál, sem pedig I. János Pál halála 
után nem emlegették a nevét a pápaságra esélyes szemé-
lyek között. Ő volt az első pápa Szent Péter óta, aki zsidók 
között nőtt fel – írta életrajzírója, Marco Politi. Hosszú, 
messzire vezető és a magasba tartó útja során soha nem fe-
ledte el egykori barátait. A második világháború után, a 
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kommunista diktatúra időszaka egy újabb elnyomást jelen-
tett, amely csúnyán elbánt az emberekkel, és ezek a 
borzalmak közvetlen közelről mutatták meg neki, hogy mi-
lyen szörnyűségek történhetnek.  

II. János Pál pápa egyházkormányzása leginkább paszto-
rális jellegű, de már krakkói püspöki szolgálata idején ki-
tűnt éles és harcos szembenállása a kommunista eszmével. 
Nowa Hutában, a szocialista mintavárosban rendíthetetlen 
küzdelmet vívott egy templom felépítéséért. A kommunista 
államhatalom a legádázabb ideológiai ellenfelét látta a 
krakkói érsekben. Sokan vélik úgy, s talán nem is alaptala-
nul, hogy közvetett vagy közvetlen módon, de a pápának 
döntő szerepe volt a kommunizmus megbuktatásában. Igaz, 
1995-ben erre a véleményre ő azt mondta, hogy „a rend-
szer maga okozta bukását, mivel alapvető antropológiai té-
vedésre épült, tévesen ítélte meg magát az embert.” A len-
gyelországi kommunista hatalomnak szinte megkönnyeb-
bülést jelentett, mikor a krakkói érseket Rómába szólította 
a Jóisten. Karol Wojtiła a pápaválasztó konklávéra utolsó-
ként ért Rómába. Útközben még stoppolnia is kellett, mert 
autója lerobbant. 

Karol Wojtiłát 1978. október 16-án választották pápává. 
Október 22-én, II. János Pálként, szabad ég alatt, a Szent 
Péter-bazilika előtti téren mutatta be székfoglaló szentmi-
séjét. Ekkor (is) tett egy szokatlan dolgot a beiktatási cere-
móniáján: például integetés helyett szavakkal köszöntötte a 
híveket a Szent Péter téren és elnézést kért az olaszoktól, 
hogy nem ejti jól az olaszt, a „mi nyelvünket”. Ezzel a 
gesztussal egyből belopta magát az emberek szívébe.   

Európa – sőt mind az öt kontinens – számára lelki-
szellemi földrengéssel ért fel, amikor negyvenkét évvel 
ezelőtt a római Szent Péter téren, az erkélyen megjelent a 
pápa, és azt mondta: „Ne féljetek, tárjátok ki a kapukat, 
nyissátok ki a szíveteket Krisztus előtt!” Nagy Szent II. Já-
nos Pál pápa „az igaz emberi jogok harcosa” volt, szemben 
a liberalizmussal, amely szerint az embernek jogában áll a 
természeti és a társadalmi törvények ellenében cselekedni. 
A Szentatya mélyreható, a megszokottól eltérő módszerek-
kel, evangéliumi radikalitással beszélt a „haladásnak álcá-
zott halál kultúrájáról”, védte az életet a fogantatástól a 
természetes halálig. Ez „nem tetszett a ’68-as nemzedék-
nek’, amely próbálta elhallgattatni, jelentőségét kisebbíteni, 
kigúnyolni őt, sőt megpróbálták kioltani a pápa életét. Lát-
juk és halljuk, hogy a ’mai nemzedék’ is hajlamos a termé-
szeti törvényekkel nyíltan szembeszállni. Sajnálatos, hogy 
a sok aktivista ferde eszmék magjának vetésére pazarolja 
az erejét. Nagyon sok a dolgunk ebben a világban.  

A politikához való kapcsolata miatt követhettek el ellene 
több mint húsz merénylet. 1981. május 13-án csodával ha-
táros módon élte túl, hogy a török Ali Ağca közvetlen kö-
zelről rálőtt. Életben maradását a pápa a fatimai Szűzanya 
csodálatos közbenjárásának tulajdonította. Ağcát Olaszor-
szágban harminc év börtönbüntetésre ítélték. A pápa még 
közvetlenül a merénylet után, amíg eszméletétnél volt, 
megbocsátott az elkövetőnek. Később ezt nyilvánosan is 
megismételte felgyógyulása után a Szent Péter téren mon-
dott Úrangyala-imádságában, harmadszor pedig akkor bo-
csátott meg, amikor meglátogatta Ağcát a börtönben. 2000-
ben a pápa közbenjárására kegyelmet kapott. Innen Törö-
kországba vitték, ahol újra börtönbe került korábban elkö-
vetett bűncselekményekért. Egyes feltevések szerint a bol-
gár titkosszolgálat, végső soron pedig a KGB állt a me-

rénylet mögött, mivel tartott a pápával szoros kapcsolatban 
álló lengyel Szolidaritás mozgalomtól. A pápa továbbra 
sem riadt vissza a nyilvános szerepléstől, ami csaknem 
pontosan egy év után megint majdnem az életébe került. 
Sokan úgy gondolták ugyanis, hogy a Szűz-
anya által a portugál Fatimában közölt titkok 
közül a harmadik épp a II. János Pál elleni 
merényletet jósolta meg. A pápa 1982. május 
12-én épp azért kereste fel a jelenések hely-
színét, hogy hálát adjon megmeneküléséért, 
amikor egy spanyol pap támadt rá bajonettel, 
de a testőrség megállította. A merénylő nem 
értett egyet a második vatikáni zsinat határozataival a pápát 
pedig Moszkva ügynökének tartotta. A merénylőt hét év 
börtönbüntetésre ítélték, majd száműzték Portugáliából. 

1988-ban, a Mária-év lezárásakor, augusztusban levelet 
intézett Paskai László bíboroshoz és a magyar hívekhez:  
„Az 1988-as Mária-év végén, ti, kedves magyar hívek, or-
szágotok alapítója, Szent István halálának 950. évforduló-
jára emlékeztek és egyben ünneplitek Mária, a Magna 
Domina tevékeny jelenlétét ezredéves történelmetekben.  

Az egyházfők közül IX. Leó pápa (1048–1054) járt elő-
ször 1052-ben a történelmi Magyarországon, aki Pozsony-
ban közvetített I. András király (1046–1060) és Szent III. 
Henrik római császár (1046–1056) között a béke érdeké-
ben. A Szentatya szeretete és tisztelete hazánk iránt abban 
is igazolt, hogy Magyarországon két alkalommal: 1991. 
augusztus 16. és 20. között majd 1996. szeptember 6-7-én 
tett látogatást. Az augusztus 20-i, Hősök terén bemutatott 
mise végén a Szentatya velünk együtt megújította hazánk 
felajánlását a Magyarok Nagyasszonyának.  

A lengyel pápa jól ismerte történelmünket. II. János Pál 
pápa avatta szentté III. Béla unokáját, Prágai Szent Ágnest 
(1989), a három kassai vértanút, Márkot, Menyhértet és 
Istvánt (1996), Nagy Lajos király lányát, Hedviget (1997), 
IV. Béla király lányát, Kingát (1999), valamint ő avatta 
boldoggá Apor Vilmost (1997), Batthyány-Strattmann 
Lászlót, a szegények orvosát (2003) és IV. Károly királyt 
(2004) is.  

Az emlékezés címének a Megbocsátás pápája címet ad-
tam. Nagyságát és méltóságát mutatja, hogy nem csak 
megbocsátani tudott, hanem bocsánatkérések sorozatát is 
megélhettük pápasága alatt. A bocsánatkéréshez fel kell 
tudni ismerni azt, hogy amit tettünk az Istennek nem tetsző. 
Az Ő nagyságát igazolja, hogy ismerte, felismerte és beis-
merte a súlyos következménnyel járó eszméket és cseleke-
deteket. Csak néhányat sorolok fel nem fontossági sorrend-
ben. II. János Pál pápasága második felében a megbékélés 
érdekében több esetben bocsánatot kért a katolikus egyház 
képviselői által a történelem folyamán különböző szemé-
lyek és csoportok ellen elkövetett bűnökért, többek között a 
következőkért: 

1992-ben Galileo Galilei meghurcolásáért és életfogytig 
tartó házi őrizetre vetéséért, a heliocentrikus világkép mi-
att. Vezeklésül arra kötelezték, hogy három éven át minden 
héten olvassa el a bűnbánati zsoltárt. Az ítéletet tízből há-
rom bíboros nem írta alá, köztük a pápa (VIII. Orbán) uno-
kaöccse sem; 

1995-ben az afrikaiaktól a keresztényeknek a rabszolga-
sággal kapcsolatban elkövetett bűneiért; 

A nőkkel szemben elkövetett igazságtalanságokért; 
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1998-ban egyes keresztények hallgatásáért a holokauszt 
idején; 

2000-ben a türelmetlenségért és az erőszakért a másként 
gondolkodókkal szemben, a keresztes háborúk során elkö-
vetett borzalmakért, az inkvizíció módszereiért, a kereszté-
nyek közötti széthúzást okozó vétkekért, a kiátkozásokért, 
üldözésekért; 

Az evangelizáció során elkövetett bűnökért; 
Azokért a tettekért, amelyeket a társadalmi igazságosság, 

a gyengék, a még meg nem születettek ellen követtek el. 
II. János Pál pápaságának meghatározó momentuma volt 

a más vallásokkal való párbeszéd. A pápák közül elsőként 
ő lépett be zsinagógába, 1986-ban. Hívására a világvallá-
sok vezetői több alkalommal találkoztak Assisiben, hogy 
együtt imádkozzanak a világ békéjéért. 

A fiatalok iránti szeretete vezette, amikor meghirdette az 
Ifjúsági világnapot. A katolikus egyházban virágvasárnap 
egyben ifjúsági világnap is, melynek rendszeres meghirde-
tését II. János Pál pápa vezette be, 1985-ben. Pápasága so-
rán ennek kapcsán tizenkilenc alkalommal találkozott fiata-
lok millióival. Nagyon szerették a fiatalok. II. János Pál a 
találkozókon igyekezett több nyelven megszólítani őket. A 
híveket rendszerint anyanyelvükön köszöntötte. A lengye-
len kívül kitűnően beszélt franciául, angolul, spanyolul, 
németül, olaszul, és járatos volt természetesen a latinban. 
Fiatal korában, Rómában tanult meg olaszul, spanyolul, és 
héberül. Ezen felül jó nyelvérzékének köszönhetően élete 
során elsajátította a portugál, szerb, horvát, szlovák, orosz 
és eszperantó nyelveket is. Mosolyogva mondta, hogy a 
magyar nyelv nagyon nehéz. Az biztos, de látogatásakor 
hallhattuk, hogy olvasni nagyon szépen tudott magyarul is. 
Az útját előkészítők fonetikusan leírták köszöntő beszédét, 
de olvastam olyan feljegyzést is hogy hanghordozón hall-
gatta is a magyar kiejtést.  

II. János Pál pápa 2003-ban szorgalmazta, hogy az Euró-
pai Unió alkotmányába kerüljön be az Európa keresztény 
gyökereire való hivatkozás. Ezt nem sikerült elérni – igaz, 
végül az alaptörvényt sem ratifikálták. 

Utolsó éveiben, amikor betegsége kezdett elhatalmasod-
ni, gyakran vetették fel, hogy mondjon le pápaságáról 
gyöngülése miatt, ő azonban tartotta magát a gyakorlathoz, 
ami szerint a pápa nem mond le betegség miatt, hanem ha-
láláig ül a trónján, Istenre bízva a döntést, hogy meddig 
kell betöltenie hivatalát. 

2005. április 2-án, az általa liturgikus nappá tett Isteni Ir-
galmasság vasárnapjának vigíliáján halt meg. Azokban a 

napokban zarándokok milliói érkeztek Rómába. Temetésé-
re április 8-án került sor a vatikáni Szent Péter-bazilikában. 
A szertartást a bíborosi testület dékánja, Joseph Ratzinger 
vezette. Már akkor követelték a hívek az azonnali szentté 
avatást (Santo subito!). 2009 decemberében XVI. Benedek 
„tiszteletreméltó” címmel ruházta fel, ami az utolsó lépés a 
boldoggá avatás előtt. 2011. május 1-jén XVI. Benedek 
pápa boldoggá avatta. Másnap a koporsóját a Szent Péter-
bazilika altemplomából a Szent Sebestyén kápolna oltára 
alatti részbe helyezték át.  

A Szentatya merénylet idején viselt, az akkorra már erek-
lyének számító ruhadarabját a május 1-i boldoggá avatás 
után tekinthették meg az érdeklődők.  A ruhadarabot a me-
rénylet óta soha nem mosták ki, és nem mutatták be senki-
nek. A kiállítás helye, a krakkói II. János Pál Központ, 
amely a Karol Wojtyła lelkiségéhez szorosan kötődő Isteni 
Irgalmasság-szentély közelében van. A lenyűgöző méretű 
Isteni Irgalmasság-székesegyházat II. János Pál pápa – az 
egykori krakkói bíboros érsek, Karol Wojtyla – szentelte 
fel 2002. augusztus 17-én Krakkó Lagiewniki városrész-
ében, azon a helyen, ahol a második világháború kitörése 
előtt nem sokkal fiatalon elhunyt, II. János Pál által szentté 
avatott Faustina Maria Kowałska nővér élt, és ahol az általa 
a világ felé közvetített irgalmasság üzenete elhangzott. Fa-
usztina nővér naplójából az üzenet így lett lejegyezve:- 
„Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg 
akarom gyógyítani, és irgalmas szívemre szorítani." (Nap-
ló, 1588.)…bátorítsd őket: bízzanak irgalmam mélységé-
ben." Az Isteni Irgalmasság vasárnapját II. János Pál alapí-
totta 2000. április 30-án. Ezzel tett eleget Jézus kérésének, 
melyet Szent Fausztina nővérnek fejezett ki. A nővér szál-
láshelyének közelében volt az a Solway gyárépület, ahol a 
német megszállás idején Karol Wojtyła kétkezi munkás-
ként dolgozott.  

A szentté avatáshoz szükséges bizonyítékok felkutatása 
és igazolása érdekében 2013. április 25-én alakult orvosi 
bizottság, amely egy II. János Pál pápa közbenjárására tör-
ténő gyógyulást vizsgált, kijelentette, hogy az eset tudomá-
nyosan megmagyarázhatatlan.   

2013. szeptember 30-án Ferenc pápa a napközi imaóra 
keretében kihirdette, hogy boldog XXIII. János pápával 
együtt 2014. április 27-én, Húsvét második vasárnapján, az 
Isteni Irgalmasság ünnepén avatják szentté a két pápát. A 
kereszténység történetében egyedülálló, hogy két pápa 
szentté avatására egy időben kerül sor. Ebben az esetben a 
második vatikáni zsinat köti össze a két egyházfőt: XXIII. 
János volt, aki elindította az egyház életét átalakító zsina-
tot, II. János Pál pedig az, aki azt igazában valóra váltotta.  

2014. április 27-én, az Isteni irgalmasság vasárnapján 
XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szentté avatása 
megtörtént.   

Születésének 100. évfordulóján, a Wojtyła pápára való 
emlékezésben érezzük, mekkora öröm, boldogság, kegye-
lem és megtiszteltetés volt, hogy a kortársai lehettünk éle-
tünk egy szakaszában az azóta a szentek sorába emelt II. 
János Pálnak, aki a fontos teológiai és etikai kérdésekben 
nem tűrt ellentmondást, ugyanakkor természetes egyszerű-
ség, mindent felülmúló jóság és irgalmasság jellemezte, a 
komolyságot pedig nagyszerű humorérzékével oldotta föl.  

Pápai jelmondata is az volt, hogy Totus Tuus, azaz „Egé-
szen a tiéd!”, amely a Szűzanyára vonatkoztatható. A 
Boanergész: Mester, hol lakol? – Totus Tuus, teljesen a Ti-
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éd című szép éneket Kis Szent Teréz gondolataival mára 
már sokan ismerjük és énekeljük. 

A legfontosabb persze, hogy az Evangéliumot elvitte a 
föld minden részére, erőteljesen prédikálta az Élet evangé-
liumát, fiatalemberek ezreit ösztönözte, hogy belépjenek a 
papi rendbe, és ihletet adott a fiatalok új nemzedékének. II. 
János Pál pápa átvezette az Egyházat a harmadik évezred-
be. 

Szent II. János Pál emlékezete Magyarországon és a vi-
lágban: 

Róla nevezték el a Pécs-Pogány összekötő utat, mivel 
1991-ben a pogányi reptéren szállt le repülőgépével.  

Első magyarországi, egész alakos köztéri emlékművét 
2008. március 29-én avatták fel Budapesten, a XVII. kerü-
leti Rákoshegyen. 

Róla nevezték el 2011-ben Budapesten a korábbi Köztár-
saság teret. Micsoda kontraszt és feloldozás! 

Halála óta a székesfehérvári Szent István-bazilika előtti 
tér is az ő nevét viseli.  

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Biriben utcát nevez-
tek el róla.  

Több helyen már életében 
szobrot emeltek neki. Miskol-
con (Diósgyőrben) is tér viseli a 
nevét. 

Hazánkban több oktatási in-
tézmény és óvoda viseli nevét. 

„Íme az ember” elnevezésű, 
kiállítás volt 2009-ben Buda-
pesten. A kiállítás hármas jel-
szavát II. János Páltól kölcsö-
nözték: hitelesség, emberség, szeretet. Ezek az irányelvek 
töltötték be a pápa munkásságát, amelyek megjelennek a 
pápát legszemélyesebb pillanataiban megmutató fotókon is. 
Így látható volt a pápa síelés közben, kiránduláson, imád-
ság közben és nevetve is. A pápa személyes tárgyai közül 
is állítottak ki, egyebek mellett papi öltözete, bíborosi ru-
hái, egy pár cipő, egy Afrikában használt sétabot volt látha-
tó. A tárgyak személyes, mindenki számára közvetlen lég-
kört és üzenetet teremtenek, amelyek megmutatják, hogy 
"a papi öltözet mögötti egyházfő kíváncsi, ember- és hu-
morszerető volt" - 

Ugyanígy megörökítették az 1981-ben ellene elkövetett 
merényletet is, valamint látható volt a Teréz anyával és II. 
Erzsébet brit királynővel folytatott eszmecseréi közben. A 
fotókon szerepelt magyar politikusok körében is a pápa, 
így Mádl Ferenc és Göncz Árpád korábbi köztársasági el-
nökökkel, Antall József és Horn Gyula volt miniszterelnö-
kökkel. 

A tárlathoz kapcsolódtak különböző kulturális progra-
mok: politikai kerekasztal egyháztörténészek részvételével, 
Tóth Vera énekesnő és Stan Fortuna ferences szerzetes 
rapper közös koncertje. Ezen kívül, egy másik alkalommal 
Hegedűs Endre zongoraművész koncertjén olyan zenemű-
vek csendültek fel, amelyeket II. János Pál különösen ked-
velt. Szent II. János pápának nagyon szép énekhangja volt, 
készült vele több felvétel is. Sajnos azokon a programokon, 
ami a kiállítás időszaka alatt volt szervezve, nem tudtam ott 
lenni, de a kiállítást a taksonyi Szent Anna kórus több tag-
jával meglátogattuk. Szép nap volt. 

Hazájában róla nevezték el 1998-ban a krakkó-balicei re-
pülőteret. 

Kedves Olvasók, szeretett taksonyi közösségem sem ma-
radhat ki ebből a megemlékezésből. A Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége (KÉSZ) taksonyi csoportja Hufnágel 
Béla Attila vezetésével a helyi közéletben, kulturális életé-
ben, Szent Anna templomunk kertjének szebbé tételében is 
szerepet vállaltunk. Több más mellett 2005-ben felépült 
egy közösségi ház, ami közel száz fő befogadására alkal-
mas. Azt tudtuk, hogy nem akarjuk egyszerűen közösségi 
háznak nevezni, így a modern kor szellemében a II. János 
Pál név lett a szentelésben a neve. A Közösségi ház szente-
lésékor Szent II. János Pál szülővárosából Wadowicéből 
hozott tölgyfa csemetét ültettünk. A fa gyönyörűen fejlő-
dik, ahogyan a ház a keresztény közösségi élet fejlődését 
szolgálja.  

A szentek emlékét az egyetemes egyház együtt ünnepli. 
Szent II. János Pál pápa 1978. október 22-én kezdte meg 
pápai szolgálatát. Emléknapjának megünneplése október 
22.  

Sok filmrendezőt és producert is megihletett Szent II. Já-
nos Pál élete. A teljesség igénye nélkül néhány: 

II. János Pál – fehér ruhás vándor; Testimonianza (Tanú-
vallomás); II. János Pál – Félelem nélkül; Az ember, aki 
pápa lett 

Néhány idézetet engedjenek meg II. János Pál pápa üze-
neteiből, a figyelem felkeltése érdekében. Ma sem vesztet-
ték időszerűségüket: 

„Amilyen a család, olyan a nemzet és olyan az egész vi-
lág, amelyben élünk.” Homília, Perth, Ausztrália, 
1986.11.30. 

„Jézust keresed, amikor a boldogságról álmodsz;  
Ő vár rád, amikor úgy érzed, hogy semmi más nem tud 

elégedettséggel eltölteni;  
Ő a szépség, amihez annyira vonzódsz;  
Ő az, aki a teljességre való szomjúságra indít, és nem en-

gedi, hogy beérd kompromisszumokkal;  
Ő az, aki arra buzdít, hogy vesd le a hamis élet álarcát;  
Ő az, aki a szívedben olvassa a legvalódibb választásai-

dat, azokat a választásokat, amelyeket mások megpróbál-
nak elfojtani. 

Jézus az, aki felébreszti benned a vágyat, hogy valami 
nagyot cselekedj az életedben, az akaratot, hogy kövess 
egy eszményt, azt, hogy ne fogadd el a középszerűséget. 
Bátorságot ad, hogy alázatosan és türelmesen elkötelezd 
magad saját magad és a társadalom fejlesztésére, ami a vi-
lágot emberibbé és testvériesebbé teszi.” Beszéd a Katoli-
kus Ifjúsági Világtalálkozón, Róma, 2000. 08. 19. 

Vörösmarty Mihály 1844-ben írta a Gondolatok a könyv-
tárban című versét, amiben ezt olvashatjuk: 

„Mi dolgunk a világon? küzdeni, Erőnk szerint a 
legnemesbekért.” 

A 21. században volt egy pápánk, aki mindig és minden-
ben példaképünk.  

Kedves barátaim és Krisztus fénye újságunkat olvasók 
széles tábora: Legyünk jók amennyire csak tudunk. Minden  
ki a maga választott vagy neki szánt területen. Bízzunk az 
Isteni irgalmasságában. Minden nap. Ünnep és vasárnap ta-
lán egy kicsit könnyebb. De nekünk, keresztényeknek a 
hétköznapokat is ünneppé kell tenni.  

Köszönöm, hogy ezen a 100. születésnapon Veletek, 
Önökkel együtt emlékezhettem Szent II. János Pál pápára. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 
 

Györke Erzsébet, KÉSZ-tag 
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TRIANON –  100 
 

  Kedves Megemlékezők, kedves Olvasók! 
Trianon századik évfordulóján a legfőbb üzenet a 
szétszakított magyarság számára: nem vagyunk 
egyedül! A 100 év magány véget ért! Gabriel 
Garcia Marquez Nobel-díjas író világhíressé vált 
regénye is a szülőföld kényszerű elhagyásáról, a 
paradicsomból való kiűzetésről szól.  
Az elmúlt tíz év nemzetpolitikájának köszönhető-
en elmondhatjuk, hogy nem érzi magát egyedül az 
elszakított országrészek, a nyugati diaszpóra és az 
anyaország magyarja sem.  
Szétszakított ország, leszakított nemzettestek, po-
litikai karantén, gazdasági elszigeteltség, a hon-
védelem gúzsba kötöttsége, kultúrában magányos-
ság, lelki értelemben társtalanság. Így kezdtük az 
utóbbi száz esztendőt. És sikerült mindezt megfe-
jelnünk 2004. december 5-én, azon a bizonyos 
népszavazáson a kettős állampolgárságról, ahol 
sikerült beletaposni a határon túli magyarokba. A 
Gyurcsány vezette baloldal kampánya elérte, hogy 
az eredménytelen népszavazás egy lelki Trianont 
okozzon, és szembeállított magyart a magyarral.  
Volt honnan felállnunk, de talpra álltunk, egymás-
ra találtunk. Köszönet mindazoknak, akik a nem-
zeti összetartozás ügyét szolgálták akkor is, ami-
kor ez nem volt kormányprogram és divat. 
A Trianon szóban kifejeződik minden: két vesztes 
világháború, felszabadításnak nevezett megszállá-
sok, az ország többszöri kifosztása, két szörnyű 
diktatúra. Jól emlékszünk az utóbbi évtizedekre is: 
ciánszennyezés a Tiszán, délvidéki magyarveré-
sek, Malina Hedvig kálváriája, a Beke-Szőcs ügy, 
a Székely-Mikó kollégium visszaszolgáltatása, a 
Vereckei emlékmű folyamatos rongálása, a duna-
szerdahelyi rendőrattak, vagy amikor Sólyom Lászlót nem engedték át a komáromi hídon. Ez mind-mind Trianon. 
Június 4-én, minden évben felszakad a seb, a történelmi Magyarország szétszakítására emlékezünk.  
Trianon nem volt véletlen és előzmények nélküli: 
- 1918-ban háborús vereséget szenvedtünk, de a fegyverletételkor (Padova és Belgrád) nem volt idegen katona az or-

szág területén. 
- Károlyi Mihály USA-beli körútjáról ellenséges területen (Franciaország) térhetett haza. 
- Linder Béla hadügyminiszter – szerb ügynök felszámolta és leszerelte a hadsereget. 
- Tisza Istvánt, aki az ország megmentésének vezetője lehetett volna, meggyilkolták.  
- 1919 tavaszán bolsevik hatalomátvétel történt, a kommunizmus megjelent az országban. 

Mindezek oda vezettek, hogy 1920-ra katonailag és politikailag is kiszolgáltatottak lettünk.  
A döntés értelmében 3,3 millió magyar, a szülőföldjével együtt más ország fennhatósága alá került.  
Voltak és vannak, akik azt mondják: megérdemeltük, mert rosszul bántunk és nem törődtünk a nemzetiségekkel. Kétségte-
len, az arisztokrácia zömében magyar volt, a politikai hatalom a magyarok kezében volt. De statisztikai tény, hogy a Tria-
non előtti száztíz évben, a XIX. században a nemzetiségek száma 4.935 ezer főről 8.515 ezer főre nőtt. Szlovákok, romá-
nok, szerbek nyelve, kultúrája fennmaradt, vallásukat, szokásaikat gyakorolhatták. gyarapodhattak és otthon érezték ma-
gukat, hiszen számuk jelentősen növekedett. Nem a Balkán elszívó hatása érvényesült, sokkal inkább Magyarország volt 
vonzó és élhető. 
A Trianon utáni, elszakított magyarság száma 3.300 ezer főről napjainkra 2.090 ezer főre csökkent. A népesség csökkené-
se pedig a többség felelőssége, sőt bűne. 
A trianoni trauma óta eltelt évszázadban hatalmas volt a magyarság megfogyatkozása az anyaország határain túl, de a 
nemzeti összetartozás érzése megmaradt. A magyarság tudatában a történelmi Magyarország képe tovább él. A Kárpát-
medencében létezik egy virtuális belső Magyarország, magyar tér. Ennek határai a nemzeti nyelv, a hitélet, a művészetek, 
a népi alkotások, a hagyományőrzés, a viseleti szokások továbbélése révén az országhatárokon átívelően is él tovább. A 
magyarság a történelmi tragédia után száz évvel is képes a nemzeti megújulásra, a Kárpát-medence népei közös jövőjének 
elősegítésére.  
 Illusztráció – Popovics Sándor elküldetlen képeslapja Párizsból, rajta a Chateau de Madrid,  

      a magyar békeküldöttség szálláshelye; gróf Teleki Pál, földrajztudós „vörös térképe”;  
      gróf Apponyi Albert, a békedelegátus vezetője 
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Nem, nem, soha! 
Mi igazán mondhatjuk, hogy nem-nem-soha. De a nemek helyett keresnünk kell az elő-
remutató igen-igeneket, a megoldásokat, a válaszokat Trianonra. 
Válasz Trianonra: 
- A nemzet határokon átívelő egyesítése,  
- A kettős állampolgárság intézménye, mellyel több mint 1 millió állampolgárral 

gyarapodtunk, 
- A Nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvény, a Nemzeti Össze-

tartozás Napja, 
- 2020 a Nemzeti Összetartozás Éve, amely nem gyászév, hanem 1 nap megemléke-

zés és 365 nap összetartozás, 
- A kárpát-medencei óvodaépítése program,  
- A gazdaságélénkítő pályázati támogatások, melyek a szülőföldön való megmara-

dást, boldogulást segítik elő. 
Az országgyűlés 2020. június 4-én vette napirendjére A nemzeti önazonosság védelmé-
ről szóló politikai nyilatkozatot. A nyilatkozat definiálja, hogy mit értünk nemzeti öna-
zonosság, identitás alatt: az anyanyelv és kultúra megöröklését és továbbadását az utó-
doknak, valamint a szülőföld otthonosságát. Úgy véljük, hogy minden őshonos nem-
zetnek jár az a jog, hogy kultúráját, szokásait, hagyományait megélhesse, jelképeit használja, és szülőföldjén otthon érezze 
magát, ahol jólét van és gyarapodás.  
Az Európa Tanácshoz és az Egyesült Nemzetek Szervezete felé fordulunk, hogy mindezt tekintsék alapvető emberi jog-
nak. A szomszéd államokat arra kérjük, hogy alkotmányukban tekintsék államalkotó tényezőnek az őshonos magyar ki-
sebbséget.  
Többek között ez is egy válasz Trianonra.  Szerbiában, Szlovéniában, Horvátországban erre már pozitív példáink és gya-
korlatunk van. Szlovákiában új miniszterelnök tett pozitív gesztusokat a felvidéki magyarok felé. Őszintén remélem, hogy 
javaslataink meghallgatásra találnak, mert a térségnek ez hozna társadalmi békét, prosperitást és szoros szövetségi rend-
szert.  
Végezetül idézem Szent II. János Pál pápa szavait a hazafiságról: „A hazafiság, mint a haza szeretete, elismeri minden 
más nemzet jogát, hogy hasonlóképpen szeresse hazáját.” 

Pánczél Károly,  

országgyűlési képviselő, a Nemzeti összetartozás bizottsága elnöke 
 
 

A magyar történelem csil lagai 

  A trianoni békedelegátus alakjai 
 
A trianoni békeszerződés tartalma, történelmi háttere 

többnyire ismertek. Az első világháborút lezáró versailles-i 
békerendszer részeként megszületett szerződés hazánk 
szempontjából erőszakos diktátum volt, megtagadta min-
dazon elveket, melyek nevében megszületett. A győztes 
nagyhatalmak, „a négy nagy”, Clemenceau francia, Lloyd 
George brit, Orlando olasz miniszterelnökök és Wilson 
amerikai elnök szava dominált. Hivatalos céljuk a nemzeti 
önrendelkezés megvalósítása, önálló nemzetállamok létre-
hozása volt, mindezek mögött azonban kizárólag gazdasági 
és hatalmi érdek húzódott. Magyarország elveszítette terü-
letének és lakosságának mintegy kétharmadát, tetemes jó-
vátétel fizetésére kötelezték és számos egyéb módon, kato-
nai és gazdasági értelemben sértették önállóságát. Románi-
ához került Partium és Erdély, a délszláv államhoz Délvi-
dék, Csehszlovákiához Kárpátalja és Felvidék, Őrvidék pe-
dig az osztrákoké lett. Mindezen területeken majdnem há-
rom és félmillió magyarajkú ember élt. Nemzetállamok he-
lyett tehát ugyanolyan soknemzetiségű államok jöttek létre, 
mint a történelmi Nagymagyarország is volt, békére esély 
sem volt, hiszen míg mi a területi revíziót tűztük ki célul a 
történtek után, a körülöttünk lévő országok az elnyert or-
szágrészekhez való görcsös ragaszkodásba, a területükön 
élő magyar lakosság súlyos diszkriminációjába kezdett. Ez 
pedig egy újabb világháborúba sodorta Közép-Európát. 

A magyar felsővezetés kezdeti optimizmusa a tárgyalá-
sok tekintetében hamar elmúlt. A Károlyi-kormányt követő 
Kun Béla-féle tanácsköztársaság vezetői nem voltak sza-
lonképes tárgyalópartnerei a nyugati félnek, így a konfe-
renciára szóló meghívót csak a Kun Bélát követő konzerva-
tív rendszer kiépítőjének, Horthy Miklós kormányzónak 
küldték el. A magyar küldöttség 1920. január 7-én érkezett 
Párizsba, mindhiába. A küldöttség vezetője Gróf Apponyi 
Albert volt, emellett tagja volt hét főmegbízott: gróf Teleki 
Pál földrajztudós, gróf Bethlen István, Popovics Sándor 
volt pénzügyminiszter, báró Lers Vilmos államtitkár, gróf 
Somssich László az Országos Magyar Gazda Egyesület el-
nöke, Zoltán Béla és Ottlyk Iván földmívelésügyi államtit-
kár. Közülük Zoltán Béla és Ottlyk Iván nem utazott. A 
küldöttség mellett számos pénzügyi és katonai tanácsadó, 
külügyminisztériumi és követségi tanácsnok, tolmács és új-
ságíró dolgozott. A titkári teendőket Praznovsky Iván követ 
látta el.  

A magyar delegációt a tárgyalások ideje alatt végig házi 
őrizetben tartották, azaz valójában nem vehettek részt a 
konferencián, szót pedig csak január 16-án, a béketervezet 
véglegesítése után adtak Apponyi Albert vezérszónoknak. 
A gróf ekkor tartotta meg híres védőbeszédét a francia kü-
lügyminisztérium földszinti dísztermében, a békekonferen-
cia Legfelső Tanácsa előtt. Beszéde remekül megszerkesz-
tett, franciául és angolul előadott, majd olaszul is összefog-
lalt bravúros szónoki teljesítmény volt. Mindhiába. A kon-
ferencián ugyanis Magyarországnak semmi esélye nem 
volt érveket felhozni a csehszlovák, román és délszláv terü-
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leti követelések, a hamisított etnikai adatok és kérdőívek 
ellenében, az antantnak lényegében semmi másra nem volt 
szüksége, mint két megbízottra, akik aláírják az általuk 
megfogalmazott régen kész szerződést. Ezt a feladatot két 
teljesen súlytalan politikusra bízták. A szerződést az erre a 
momentumra kinevezett Simonyi-Semadam Sándor kor-
mányának küldöttei, Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli kö-
vet és Benárd Ágost, keresztényszocialista népjóléti mi-
niszter írták alá 1920. június 4-én a Nagy-Trianon 
palotában. 

Gróf nagyapponyi Apponyi Albert 1846-ban szüle-
tett Bécsben, arisztokrata családban. Édesapja 
Apponyi György gróf, édesanyja Sztáray Júlia 
grófnő voltak. Albert második gyermekként, Geor-
gina után érkezett a családba. Tanulmányait a je-
zsuitáknál kezdte, majd Bécsben és Pesten hall-
gatott jogot. Ezután hosszú tanulmányútra indult 
és bejárta Nyugat-Európát, már ekkor kiválóan 
beszélt több nyelven is. Hazatérvén politikai pályára 
lépett, 1872-ben választották meg első ízben országgyű-
lési képviselőnek, innentől kezdve élete végéig tagja volt a 
magyar törvényhozásnak. Már ekkor kitűnt, mint tehetsé-
ges szónok, 1892-ben mondta el híres beszédét, melynek 
nagy szerepe volt az egyházpolitikai reform elindításában. 
A politikai élet átrendeződött és megalakulhatott a Weker-
le-kormány, melynek kormányprogramjában fő pontként a 
kötelező polgári házasság elfogadása szerepelt. Apponyi, 
bár a reformot helyeselte, a kötelező polgári házasság kér-
désében nem értett egyet Wekerlével, így az ellenzékkel 
küzdött a kormány javaslatai ellen, ezek azonban királyi 
nyomás segítségével mégis törvényerőre emelkedtek. Miu-
tán később a kormány és a király kapcsolata megrendült, 
Wekerle kénytelen volt beadni lemondását. 

Súlyos, hosszú válság következett, melynek folyamán 
Ferenc József, mint magyar király Apponyi véleményét is 
kikérte. Ekkor szerepelt a gróf egyúttal az Interparlamentá-
ris Unióban is. Ezt a konferenciát Brüsszelben tartották, 
ahol Bánffy Dezső báró, a magyar képviselőház akkori el-
nöke a parlament erőteljes részvételét kezdeményezte. Kö-
zeledvén a millenáris ünnepéhez, Budapestre akarta meg-
hívni a következő évben tartandó konferenciát. A magyar 
delegáció remekelt és ez ügyben a szavazatok többségével 
megnyerte a konferenciát. Apponyit annyira magával ra-
gadta a készülő millenáris ünnepe, hogy karácsony napján, 
pártjának lapjában, a Nemzeti Újságban „treuga Dei”-t hir-
detett (katolikus elv, mely szerint az egyház szüneteltette a 
háborús állapotokat, és a böjti időszakokra és az egyházi 
ünnepek időtartamára betiltott minden fegyveres erőszak 
alkalmazását). Apponyi emellett ellenzéki szereplőként 
élesen bírálta az éppen zajló általános választásokat, ahol a 
kormány igénybe vette az erőszak és korrupció minden 
eszközét. Ebben az időben, 1897-ben vette feleségül 
Clothilde von Mensdorff-Pouilly grófnőt, akivel három 
gyermekük született: Apponyi II. György Alexander gróf, 
Mária Alexandrina és Julianna.  

Az ezt követő Széll Kálmán-féle kormánnyal egyességre 
jutott és pártjával együtt csatlakozott a Szabadelvű Párthoz. 
A képviselőház elnöke lett és belső titkos tanácsosa a ki-
rálynak. Ennek a kormánynak a lemondása után újból el-
lenzéki szerepbe került, melynek rendkívül eredményes 
nemzeti vezetője lett. Később, a második Wekerle-
kormányban kultuszminiszteri posztot töltött be, miniszter-

ségéhez fűződnek a néptanítók fizetésrendezéséről, az ál-
lami és nem állami iskolák jogviszonyainak szabályozásá-
ról, az ingyenes népoktatásról és a lelkészi kongruáról (fi-
zetésük államilag finanszírozott pótlása) szóló törvények. 

A Tisza István vezette kormány alatt újra ellenzéki sze-
repet töltött be, Kossuth Lajos fiának, Ferencnek 1914-es 
halála után ő lett a Kossuth-párt elnöke. Az osztrák trón-
örökös pár Szarajevóban történt meggyilkolása előtt két 
hónappal tanulmányt tett közzé a Magyar Kultúra című fo-

lyóirat két számában, melyben – nem sejtvén a háború 
közeledését – a nemzetközi jog akkori helyzetét ele-

mezte. Az első világháború kitörése után Apponyi 
elsőként egyike volt azoknak, akik a választójog 

demokratikus kiterjesztését követelték. Az utána kö-
vetkező Esterházy-kormányban, majd a harmadik 

Wekerle-kormányban Apponyi ismét kultuszmi-
niszterként szolgált.   

Ezután, a Károlyi Mihály vezette időszak alatt 
teljesen visszavonult a közélettől, a Tanácsköztársa-

ság ideje alatt pedig menekülni is kénytelen volt. Kun 
Béláék nem engedték vasúton elutazni a fővárosból, így 
kocsin menekült és egy ideig Fejér megyében, majd a Du-
nántúl más vidékein bujdosott, végül nagy nehezen sikerült 
eljutnia éberhárdi birtokára. Csak 1919 novemberében tért 
haza, amikor az antant budapesti főmegbízottjának, Sir 
George Clarknak a kezdeményezésére megindult kibonta-
kozási tárgyalások a jelenlétét nélkülözhetetlenné tették. 
Úgy tűnt, ő alakíthatja meg az új kormányt, ám ez meghiú-
sult. Ekkor újra visszavonult az aktuális belpolitikától és 
minden energiáját a külpolitikába, a béketárgyalások elő-
készítésébe fektette. Mikor a Huszár-kormány hivatalosan 
is felkérte az elnökség elvállalására, természetesen igent 
mondott. 

Híres, hosszú, mélylélegzetű beszédéből ezt emelném ki: 
„Tegnap óta a helyzet számunkra megváltozott: hivatalosan 
tudomásunkra hozták a békefeltételeket. Érzem a felelős-
ség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanat-
ban, amikor Magyarország részéről elsőnek kell szólnom 
ezekről a feltételekről. De tétovázás nélkül nyíltan kimon-
dom, hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök szíveskedtek 
azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módo-
sítások nélkül elfogadhatatlanoknak látszanak. Tisztán lá-
tom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírá-
sának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magya-
rország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kel-
lene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visz-
szautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kelle-
ne feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne 
haljon meg.” 

Ahogy kiderült, hogy a legfőbb tanács nem hajlandó mó-
dosítani a szerződésen, a gróf lemondott. Munkáját függet-
lenként folytatta, szavainak azonban így is rendkívüli súlya 
volt a mindenkori közéletben. Beszédeiben mindig óvott a 
szélsőségektől, a megértés és a kiengesztelődés politikáját 
hirdette. Az akkori Nemzetgyűlés egyik legszorgalmasabb 
tagjaként nem volt olyan eseménye a közéletnek, amelyben 
részt ne vett volna. 1921-ben ünnepelte hetvenötödik szüle-
tésnapját és ezzel egyidőben közéleti tevékenységének öt-
venedik évfordulóját, így ezen a napon túláradó ünneplés-
sel köszöntötték Őt. A Nemzetgyűlés neki szentelte az ezen 
a napon tartott ülését, majd a következő napon a Szent Ist-
ván-bazilikában és a fővárosi Vigadóban Horthy Miklós 
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kormányzó, a főváros, a hadsereg és az ország egész kö-
zönsége ünnepelte a „legnagyobb élő magyart”. Budapest 
székesfőváros díszpolgárává választotta és a róla elnevezett 
téren, ami ma a Ferenciek tere, emléktáblát állítottak neki. 
A gróf mindezeket nemes egyszerűséggel és csodálatos 
szerénységgel köszönte, nem számított effajta ünneplésre. 
Néhány héttel később Genfbe utazott a népszövetségi ligák 
Uniójának ülésére, ahol felkereste IV. Károly királyt, aki 
akkor az Aranygyapjas rend lovagjává ütötte. 

IV. Károly király védelmében, a háború utáni királykér-
désben teljes erővel a detronizációs javaslat ellen harcolt, 
erősen tiltakozott a királynak az ellenség kezére való ki-
szolgáltatása ellen. Szerinte a trónfosztó javaslat szakítást 
jelent az ősi alkotmánnyal és jogilag hatálytalan: „király-
kérdés pedig nincs, mert Magyarországnak törvényes kirá-
lya van, akit vis major akadályoz abban, hogy megkoronáz-
tassék.” Elvei szerint a királysághoz való ragaszkodásban 
jut kifejezésre a jogfolytonosság elve, tehát az ősi alkot-
mány kultuszában, amelyből történelmi tradícióink és élő 
jogöntudatunk integráns része gyanánt a királyhoz való hű-
ség következik, valamint, hogy a legitim királyság helyre-
állítása a legjobb, sőt talán egyetlen esélye a magyar de-
mokráciának. Ez utóbbi kijelentése után azt is kifejtette, 
hogy a többséget addig, amíg a választások a nyilvános 
szavazás elvén alapulnak, nem ismerheti el a nemzeti aka-
rat képviselőjének. A választójogi vitában, egyebek között 
azt a tételt állította fel, hogy „vagy elfogadjuk a titkos vá-
lasztást, vagy pedig nem akarjuk, hogy a választók valódi 
akarata jusson kifejezésre”. Mint tudjuk, végül IV. Károly 
nem térhetett vissza a magyar trónra, Horthy Miklós töltöt-
te be kormányzóként a vezető szerepet.  

Az ezt követő években tevékenységének központjába új-
ra a külpolitikai kérdések kerültek. Több alkalommal kép-
viselte Magyarországot, illetve a kormányt a Népszövetség 
előtt. A grófnak agy szerepe volt országunk jobb megítélé-
sének kialakításában. Mikor az erdélyi volt magyar földbir-
tokosok ügye állott a Népszövetség tanácsának napirend-
jén, Apponyi többször is szót emelt. Románia ugyanis az 
erdélyi „földreform” ürügye alatt minden kártalanítás nél-
kül kisajátította a Magyarországra átköltözött erdélyi birto-
kosok földjeit. A Tanács, ahogyan sok más kérdésben is, 
semmilyen megoldást nem adott, pedig ez lett volna elsőd-
leges feladata. A gróf többször hangsúlyozta, hogy a Nép-
szövetség nem kezeli megfelelően a kisebbségi kérdést, 
ezért indítványozta, hogy a kisebbségek panaszukkal köz-
vetlenül a Tanácshoz fordulhassanak, a Tanács pedig min-
den ügyet kötelezően utaljon az állandó nemzetközi tör-
vényszék elé, így felgyorsítva a folyamatot. Indítványozta, 
hogy a kisebbségeknek az egyházi és az iskolai ügyekben 
előterjesztett panaszai kötelezően tárgyalandók legyenek, 
és az állandó nemzetközi törvényszék szakvéleményét 
minden ilyen ügyben be kelljen szerezni. Az egy helyen 
nagy számban élő kisebbségek autonómiáját pedig min-
denképpen meg kell valósítani. Beszédeinek ekkor is min-
dig nagy hatása volt, mégsem sikerült törekvéseit érvénye-
síttetni.  

Apponyi grófot ekkoriban külföldön hazánk jelentős 
államférfiának és a világ egyik legnagyobb szónokának 
ismerték, aki angolul, franciául, olaszul és németül éppoly 
lenyűgözően szónokolt, mint anyanyelvén. Az Interparla-
mentáris Unió konferenciáin ő volt a magyar csoport ve-
zérszónoka és sok fontos ügyben képviselte hazánkat nagy 

sikerrel. Különösen Amerikában ismerték el, ott tartott be-
szédei Kossuth Lajos emlékezetét idézték fel az amerikai 
közvéleményben. Beszélt többek között New Yorkban, 
Chicagóban és sok más amerikai és kanadai városban, elő-
térbe helyezve a magyar kérdést; ez az útja nagyban hozzá-
járult ahhoz, hogy a világnak Magyarországról alkotott vé-
leménye sokat javuljon. Nyolcvanadik születésnapja al-
kalmából a Nemzetgyűlés nagy ünneplésben akarta részesí-
teni, ő azonban ezt is szerényen megpróbálta elhárítani. Az 
ország mégis szeretetének, ragaszkodásának és hálájának 
ezer tanúságával halmozta el. Amerikai tisztelői aranyser-
leggel lepték meg, maga az Egyesült Államok pedig táv-
iratban üdvözölte Őt. 

Ezek után három esztendőn át ő képviselte Magyarorszá-
got a Népszövetség előtt az optánsügyben, mely a világ és 
az ország közvéleményét hosszú ideig foglalkoztatta. Éve-
kig tartó nemzetközi bonyodalmakat okozott ugyanis az ún. 
optáns ügy, melyben a Nagymagyarország területén létre-
jövő utódállamok földreformjai során a magyar közép- és 
nagybirtokosok igénybe vett földjei után elmaradt a kárpót-
lás, ha a tulajdonosok a magyar állampolgárságot választot-
ták. Romániában ez több mint félmillió hold földet érintett, 
melynek értéke nagyjából megegyezett a Magyarországnak 
nyújtott népszövetségi kölcsön összegével. A magyarság 
egészét minden egyéb területen is sújtotta a román disz-
kriminatív politikai gyakorlat, (hasonló volt a helyzet, bár 
nem ennyire súlyos a többi elcsatolt területen is), így a sé-
relmek miatt az elcsatolt területeken élő magyarság hivata-
los magyar diplomáciai csatornákon több mint nyolcszáz 
panaszt terjesztett a Népszövetség elé. A teljes plénum elé 
ebből azonban mindösszesen hat került, a többit az elfoga-
dott gyakorlat szerint az illető kormány által létrehozott bi-
zottság tárgyalta. 

Ezekben az időkben ragyogóan kitűnt Apponyi gróf jo-
gászi  és diplomáciai tehetsége, amellyel nem egyszer men-
tett meg elveszettnek tűnő helyzeteket. Az, hogy a Bethlen 
István-féle kormánynak sikerült Hágában és Párizsban e 
kérdésben sokszor kifogásolt, de mégis kielégítő eredmé-
nyeket elérni, az jórészt az ő teljesítményének köszönhető. 
1929-ben ezért Apponyit, „a nemzet nagy ügyvédjét”, nagy 
ünnepélyességgel a Budapesti Ügyvédi Kamara tagjává vá-
lasztották. Ugyan nem minden kérdésben értett egyet a 
bethleni vezetéssel, mégis sok mindent megszavazott a 
kormánynak, hiszen Bethlen külpolitikai szerepvállalásával 
mindvégig egyet értett.  

Apponyi Albert 1933 elején halt meg Genfben. Koporsó-
ját a Szent József templomba vitték, majd a Notre-Dame-
ba. A gyászszertartáson jelen voltak a Népszövetség kül-
döttei is. Gömbös Gyula miniszterelnök javaslatára a grófot 
az Országház kupolacsarnokában történt ünnepélyes be-
szentelés után a Nagyboldogasszonyról elnevezett budavári 
Koronázó Főtemplomban temették el, ahova addig csak ki-
rályokat temettek. A parlament gyászülést  
tartott, a temetési szertartást Serédi her-
cegprímás végezte, fényes papi se-
gédlettel. Halála az egész világon 
részvétet keltett.  

 

Széki gróf Teleki Pál főnemesi család-
ban született Budapesten, gróf Teleki Géza és 
Muráty Irén, görög származású édesanya gyer-
mekeként, 1879-ben. Tanulmányait a budapesti 
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evangélikusoknál kezdte, majd a piaristáknál folytatta ma-
gántanulóként. Ezután beiratkozott a jog- és államtudomá-
nyi karra, majd a természettudományi karon földrajzi elő-
adásokat hallgatott. 1903-ban az államtudományok doktori 
címet is megszerezte. Eleinte a földrajzi tanszéken volt 
gyakornok, majd szolgabíróként tevékenykedett Szatmár-
ban. Ezután ő is tanulmányúton járt, először Szudánban, 
majd Európában. 1908-ban vette feleségül Bissingen-
Nippenburg Johannát, akivel két gyermekük született, Má-
ria és Géza.  

Teleki Pál később a Magyar Földrajzi Intézet nevű kia-
dóvállalat tudományos igazgatója, majd a Földrajzi Társa-
ság főtitkára lett. Itteni munkájáért Jomard-díjban, magas 
francia elismerésben részesült. Körutat tett az Egyesült Ál-
lamokban, ahol számos jegyzetet írt. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagjává választotta, azonban a há-
ború közbeszólt. Teleki önkéntesként szolgált, ám ez idő 
alatt sem hagyta abba a tudományos munkát, gyakran a lö-

vészárokban is jegyzetelt. 1917-ig főhadnagyként 
szolgált a szerb, majd az olasz fronton, ekkor 

nevezték ki az Országos Hadigondozó 
Hivatal élére. Az őszirózsás forradalom 

győzelme után visszavonult, a ma-
gyar tanácsköztársaság idején 
Svájcban tartózkodott, eközben az 

Antibolsevista Comité felkérésére az 
ellenforradalmi szegedi kormányokban kü-

lügyminiszterként tevékenykedett. 
Teleki gróf volt az, aki a híres „vörös térképet” elkészí-

tette a párizsi békekonferenciára. A térképen vörös színnel 
jelölte a magyar népesség elhelyezkedését a Kárpát-
medencében, ezzel kitűnően alátámasztva Apponyi Albert 
beszédét. A „vörös térkép”, a Trianont megelőző béketár-
gyalások egyik legtöbbet emlegetett dokumentuma volt. 
1918. októberétől a különböző tudományterületek hazai 
képviselői rohamtempóban igyekeztek megszervezni a 
majdani béketárgyalásokon képviselendő magyar álláspont 
tudományos hátterét, így ez az időszak volt a politika és a 
tudomány egyik legszorosabb összefonódásának időszaka 
is. Ezekből a munkálatokból, Teleki Pál, a Magyar Földraj-
zi Társaság akkori titkára vezetésével a geográfusok is ki-
vették a részüket. A gróf a spanyolnáthából történő lábado-
zása alatt állt munkának Nopcsa Ferenc segítségével. A 
térkép Magyarország néprajzát mutatta be, ismertségét el-
sősorban az adta, hogy ez volt az egyetlen olyan magyar 
dokumentum, amelyet az antant-hatalmak legfelső vezetői 
is biztosan megnéztek, ugyanis Apponyi a védőbeszé-
det követően bemutatta azt a békekonferencia Legfelső Ta-
nácsa képviselőinek. A térkép kitűnő érvelő dokumentum 
volt, a wilsoni pontokban megfogalmazott „népek önren-
delkezési jogára” próbált reflektálni, készítői igyekeztek a 
majdani határmeghúzásokat az etnikai berendezkedéshez 
igazítani. A munkát a nagyközönség számára is elérhetővé 
tették, így azt különböző könyvesboltokban, lapkiadóknál 
is meg lehetett vásárolni.  

A gróf ugyan már előző választásokon szerzett mandá-
tumot, jelentősebb szerepet 1920-tól töltött be a magyar 
politikai életben. Az ideiglenesen alakult Simonyi-Sema-
dam-kormányban külügyminiszteri posztot kapott, majd a 
kabinet lemondása után Horthy Miklós kormányzó Őt ne-
vezte ki miniszterelnökként. Emellett ő volt a nemzeti ki-
sebbségek tárca nélküli minisztere és ő vezette a külügyi 

tárcát is. Alig néhány hónapos kormányzásának egyik leg-
vitatottabb pontja a „numerus clausus”- törvény, melynek 
fő célja elsősorban az volt, hogy biztosítsa a magyaroknak 
a lakosságon belüli arányuknak megfelelő részvételt az 
egyetemeken. Sokan mégis erre első zsidótörvényként te-
kintenek.   

Lemondása után a Népszövetség által kiküldött Moszul-
bizottság tagja volt és a korszak tudományos életében 
meghatározó szerepet töltött be. Professzor és több ízben 
dékán volt a budapesti egyetem közgazdaságtudományi ka-
rán, illetve rektor a jogutód József Nádor Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen, a Műegyetem elődjén. Az 
Eötvös-kollégiumnak is kurátora volt ebben az időben, 
munkásságát Corvin-lánccal ismerték el. 1927-től tagja 
volt az újraalakított felsőháznak is. 

A gróf jelentős szerepet töltött be a magyar cserkészek 
életében is. Horthy Miklós kormányzó Teleki Pált nevezte 
ki az ország főcserkészévé, ám erről a címről hamar le-
mondott egészségi állapotára hivatkozva. Ezután tisztelet-
beli főcserkészként működött. Később, 1933-ban a 4. Cser-
kész Világdzsembori szervezője és irányítója volt, melynek 
alkalmából Gödöllőn, a Királyi Kastély parkjában a világ 
számos országából érkező harmincezer cserkész táborozott. 
Teleki felismerte azt is, hogy a magyar cserkészpróba 
rendszert át kell dolgozni. Az eredeti próbarendszert az an-
gol cserkészettől vettük át, így az nem tartalmazott magyar 
nemzeti jellegzetességeket. Ezért a gróf felkérte legköze-
lebbi munkatársait, hogy egy olyan próbarendszert készít-
senek, amely jobban visszatükrözi a magyar ifjúság lelki 
szükségleteit. Ez a próbarendszer a magyar kultúrán alap-
szik, és a magyar cserkészvezetők két éves előkészítés után 
a Balaton melletti Ábrahámhegyen véglegesítették. A ma-
gyar cserkészek próbarendszere mai napig ezen a „Teleki 
hagyatékon” alapszik.  

Teleki 1938-ban újra képviselői mandátumot nyert, így a 
felsőházból átkerült az alsóházba. Az Imrédy Béla vezette 
kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszter lett. Az el-
ső bécsi döntés tárgyalásakor a magyar delegáció egyik ve-
zetője volt, amelynek során az elvesztett területek vissza-
szerzése érdekében a Németország és Olaszország, más 
szóval a tengelyhatalmak felé forduló Imrédy-kormánnyal 
szemben meggyőződéses angolbarát irányvonalat tanúsí-
tott. Ennek az egyezménynek a következtében visszakerült 
a Csehszlovákiához került Felvidék jelentős része, később 
visszakaptuk Kárpátalját is. A parlamentben kialakult zűr-
zavar megoldásaként Teleki vezetésével megalakult az új 
kormánypárt, így Horthy Miklós újra Őt bízta meg kor-
mányalakítással. Második miniszterelnöksége idején tör-
tént a második bécsi döntés, melynek értelmében megtör-
tént Észak-Erdély és Székelyföld visszacsatolása is. (A bé-
csi döntésekért azonban súlyos árat kellett fizetnünk. Ma-
gyarország elveszítette külpolitikai önállóságát és belesod-
ródott a katasztrofális vereséggel végződő második világ-
háborúba, melynek végén lényegében visszaállították a tri-
anoni határokat.) 

Kormányzása alatt nagyszabású infrastrukturális beruhá-
zásokat és szociális reformokat indított. A kormányzótól 
pedig elsőként Ő kapta meg a Magyar Királyi Szent István-
rend nagykeresztjét. 1939-ben megtagadta azt a német ké-
rést, miszerint egy vasútvonal magyar területen húzódó 
szakaszát használhassák, hogy a lengyel frontról német se-
besülteket és utánpótlást szállító szerelvények haladhassa-
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nak át. A magyar kormány megnyitotta a határt a lengyel 
menekültek előtt és megadta az összes lehetséges segítsé-
get számukra. Országunk 1944-es német megszállásáig 
lengyel iskolák és szervezetek működtek hazánkban. 
Ugyancsak Teleki Pál utasítására szerveztek meg és szerel-
tek fel titokban egy magyar légiót, hogy azok a téli hábo-
rúban a finn oldalon harcoljanak a szovjet csapatok ellen.  

Kormányzásának mozgástere azonban folyamatosan szű-
kült, 1940 végén ugyanis csatlakoztunk ahhoz a há-
romhatalmi egyezményhez, elismerve a fasiszta 
Olaszország és a náci Németország európai he-
gemóniáját, mely szerint ha a világháború-
ban addig részt nem vevő állam támadná 
meg a tengelyhatalmakat, Magyarország 
szolidaritást vállal a megtámadottal. 
Ezután Belgrádban örökbarátsági szerző-
dést kötöttünk a jugoszlávokkal. Mivel az 
ottani katonai puccs erősen németellenes volt, a 
berlini vezetés engedélyt kért az országunkon történő átha-
ladásra. A grófnak választania kellett a revíziót lehetővé 
tevő és addig győztes helyzetben levő Németország és a 
térséget minden szempontból feladó, de nagy anyagi tarta-
lékokkal rendelkező angolszász hatalmak és a velük poten-
ciálisan szövetséges Szovjetunió között. Teleki tartani 
akarta magát a barátsági szerződéshez, Németország elle-
nében. A helyzetet súlyosbította, hogy a londoni nagykövet 
tájékoztatta arról, Magyarország hadüzenetre számíthat an-
gol részről Jugoszlávia megtámadása esetén. 

A németek azonban felvonultak Jugoszlávia ellen. Más-
nap, 1941 áprilisában, Telekit holtan találták a Sándor-
palotában lévő lakosztályában, fejlövés végzett vele, ön-
gyilkos lett. Íróasztalán drámai hangú levelet találtak a 
kormányzónak címezve, melyben erős szavakkal ítélte el a 
Jugoszlávia elleni agressziót. Búcsúlevelében, amelyet 
személyi titkárának, hű bizalmasának írt, a gróf az emberi-
ségben erősen megrendült hitével magyarázza öngyilkos-
ságát, és azt kéri, temetésén rajta és a papon kívül senki ne 
legyen jelen, még sírfelirata se legyen.  

Sírja Gödöllőn, a máriabesnyői temetőben található. Ál-
dozata előtt Winston Churchill is fejet hajtott: „Öngyilkos-
ságával az volt a célja, hogy magát és népét felmentse a 
Jugoszlávia elleni német támadásért viselt felelősség alól. 
Áldozata tisztára mosta nevét a történelem előtt. De a né-
met seregeket nem tudta megállítani, és a történtek követ-
kezményeit sem volt képes elhárítani.”  

 

Gróf Bethlen István életéről, a trianoni Magyarország je-
lentős miniszterelnökéről, hosszan olvashattunk az előző 
Krisztus fénye számban, így Ővele kapcsolatban a trianoni 
eseményekhez kötődően egy beszédéből idéznék. „Ha már 
most Európa azt mondja, hogy mi kínálunk neked egy vég-
leges békerendet, de ti azt visszautasítjátok abban a formá-
ban, ahogy ígérjük, mondjátok meg tehát, hogy miképpen 
akarjátok ti a végleges béke rendezését, úgy én erre egy 
mondással felelek: Ha valaki a mellényét rosszul gombolta 
be, öltözékét csak úgy hozhatja rendbe, ha kigombolja, és 
azután jól gombolja be. Ezekre a határokra egy végleges 
békét felépíteni nem lehet. Ezekre a határokra fel lehet épí-
teni egy börtönt, amelyben mi vagyunk az őrzöttek és a 
győzők, az őrzők. De messze vagyunk még attól is, hogy 
megnyíljanak ennek a börtönnek ajtajai. A szomszédból át-
hallatszik a szó, hogy békerevízióról nem lehet beszélni, 

ellenben tárgyalni mindenről lehet. Ehhez csak jobb at-
moszférára van szükség. Szeretem a szójátékot, de csak 
azt, amely felvilágosít, fényt derít az igazságra, de nem 
homályosít el semmit. Én is szójátékkal felelek erre: Ne-
künk nem békerevízióra van szükségünk, nekünk más hatá-
rokra van szükségünk. És ha ez békerevízió nélkül keresz-
tülvihető, ki állja ennek útját Magyarországon?”  

A fenti beszédrészlet 1928-ban hangzott el Debrecenben. 
Hűen tükrözi Bethlen István beszédstílusát és a témáról 

alkotott véleményét. A gróf ekkor már esélyét remél-
te, hogy Magyarország kitörhet a nemzetközi izolá-
cióból és lehetősége lesz határainak megváltoztatá-

sára.  
 

Dr. Popovics Sándor 1862-ben született Budapesten. 
Középiskolai tanulmányait a piaristák budapesti főgimná-
ziumában végezte, később jogi tanulmányokat folytatott 
Budapesten, majd államtudorrá avatták. Kezdetben a pénz-
ügyminisztériumban dolgozott, majd Pozsony országgyűlé-
si képviselője lett. 1918-ig töltötte be az Osztrák–Magyar 
Bank főkormányzója címet, majd Ő volt a harmadik We-
kerle-kormány pénzügyminisztere.  

A trianoni béketárgyalásokon, mint pénzügyi szakértő 
volt jelen. A kortársak feljegyzései szerint felkészült, mo-
dern szellemiségű pénzügyi szaktekintély volt, aki szinte 
csak a munkájának élt. Ezután az Állami Jegyintézet elnö-
ke, majd az Országos Pénzügyi Tanács alelnöke, a felsőház 
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke és végül 
az új Magyar Nemzeti Bank elnöke volt egészen haláláig, 
1935-ig.  

A trianoni békediktátumnak gazdasági értelemben vett 
legsúlyosabb következménye az infláció volt. A korona el-
értéktelenedése már a világháború idején is jelentős volt, 
de a háború végén gyorsult fel igazán. Ebben jelentős sze-
repe volt a magyarországi eseményeknek is, az 1920. júni-
us 4-án aláíratott békeszerződés már csak következménye 
volt a kialakult helyzetnek. Magyarországon 1918 őszén 
kitört az őszirózsás forradalom, majd 1919-ben létrejött a 
Tanácsköztársaság. A forgalomban továbbra is az osztrák-
magyar korona volt, az Osztrák-Magyar Bank számára ki-
zárólagos szabadalom biztosította a papírpénz nyomtatását 
a Monarchia teljes területén, Bécsben folyt a bankjegygyár-
tás. A háború során a bécsi kormányzat szándékosan csök-
kentette Magyarország bankjegyellátását, kevés volt a for-
galomban lévő bankjegy, emiatt hamar pénzhiány alakult 
ki.  

A trianoni békeszerződés a Monarchia utódállamaira kö-
telezettségeket írt elő a monetáris rendszerre vonatkozóan 
is. Kötelezték az államokat a korábban használt bankjegyek 
felülbélyegzésére, majd a valutacserére. Előírták az Oszt-
rák-Magyar Bank felszámolását is, ezzel megtiltva a közös 
valutából származó előnyöket számukra. Hazánk utolsó-
ként alkalmazta a felülbélyegzést 1920 tavaszán, mikor a 
bankjegyekre gumibélyegzőkkel a „Magyarország” felira-
tot nyomtatták.  

A bankjegyek cseréjéről és önálló magyar jegyintézet 
felállításáról 1921-ben döntött az országgyűlés. A Magyar 
Nemzeti Bank létrejöttéig ez az intézmény látta el a köz-
ponti bank szerepét. A Monarchia felbomlásával a gazda-
sági egyensúly is megbillent, a költségvetési hiány növeke-
dett, jelentős volt az infláció. A zűrzavaros eseményeknek 
nem csak áldozatai, hanem kihasználói is akadtak, ilyenek 
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voltak például a hadibeszállítók, a gabonakereskedők, a 
bankok, a biztosítók. Ezért a Bethlen-kormány meghozta 
az ún. vagyonváltság törvényt, melyben ezeket a szereplő-
ket kívánták megadóztatni. Céljuk volt egyúttal a világhá-
ború pénzügyi romjainak eltakarítása és az államháztartás 
egyensúlyának helyreállítása is. A központi hatalomtól és 
az államigazgatástól is független jegybank felállításáról há-
rom évvel később döntöttek. Egyúttal új pénznem beveze-
téséről is szó volt, ez volt a pengő, melyet 1927-ben bocsá-
tottak ki először. A pengő elnevezés arra utalt, hogy az 
aranyból vert pénzek csengtek, az ezüstből vertek pengő, 
míg a rézből vertek kongó hangot adtak. 

Popovics Sándor, az MNB első elnöke, a magyar gazda-
ságért elkötelezetten dolgozott. Popovics- 
díjat ma azok a közgazdászok kaphatnak, 
akik a közgazdaságtan területén sokat 
tettek a szakmai diskurzus emeléséért. 

 

Szepesbélai báró Lers Vilmos Budapes-
ten született 1869-ben, Lers Pál és Herqui 
Mária gyermekeként. Középiskolai tanulmányait Bu-
dapesten végezte, majd az egyetemen jogot hallgatott. Ké-
sőbb az államtudományok doktori oklevelét is megszerez-
te. A kereskedelmi minisztériumban dolgozott, majd a ma-
gyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaságnál felü-
gyelő bizottsági tag lett. 1913-ban államtitkári rangra emel-
ték majd négy évvel később a bárói rangot is elnyerte. 
Mindemelett tanított is, a trianoni időszak alatt külügymi-
niszteri államtitkárként működött. Felesége szörényi 
Reischl Elvira volt, akivel három gyermekük született: 
Ödön, Hortenzia és Vilmos. 

A békedelegáció tagjaként gazdasági szakértőként volt 
jelen, együtt munkálkodott többek között hajózási és vas-
útügyi szakemberekkel, akikkel több jegyzékben is próbál-
ták felhívni a konferencia figyelmét, hogy a környező or-
szágok a számukra stratégiai fontosságú közlekedési vona-
lak megszerzésére törekedtek a gazdasági előnyök miatt, 

többek között ezért követeltek maguknak színtiszta magyar 
etnikumú területeket. Ennek hozománya mai napig érezhe-
tő a magyar közlekedésben, a történelmi Magyarország 
közlekedési hálózatait számtalan helyen vágta át a gyakor-
latilag átjárhatatlan új határ. 

 
Saárdi gróf Somssich László 1874-ben született Grazban, 

Somssich Imre gróf és Széchényi Mária grófnő gyermeke-
ként. Középiskolai tanulmányai befejeztével a Pozsonyi 
Jogakadémia, majd a Magyaróvári Királyi Gazdasági Aka-
démia hallgatója volt. Ezután bejárta szinte egész Európát, 
hazatérve pedig birtokain gazdálkodott. A maga korában 
hazánk egyik legnevesebb mezőgazdásza volt. A világhá-
ború alatt az Osztrák–Magyar Bank főtanácsosaként mű-

ködött, és 1914-től örökös jogon tagja volt a főrendi-
háznak is. Felesége gróf Széchényi Mária volt, akivel 

három gyermeke született: Pongrác, Katalin és 
Judit. 

A békeszerződést megelőző tárgyalások során 
mezőgazdasági főmegbízottként vette ki a részét a 

magyar küldöttség munkájában. Trianon következtében 
hazánk elvesztette a Kárpát-medence biztonságot jelentő 
hegyekkel szegélyezett határait, megbomlott egységes fo-
lyóhálózata és az agrárium, az ipar is jelentős vesztesége-
ket szenvedett. Vízgazdálkodása, árvízvédelme a mai napig 
a környező országoktól vált függővé, az új határok pedig a 
földrajzi adottságok miatt nehezen védhetőek. Elvesztettük 
nemzeti jövedelmünk 67 százalékát, iparunk 38 százalékát. 
az új határokon kívül maradt a szántóföld 38,6 százaléka, a 
szőlőterület 62,5 százaléka. A szarvasmarha állomány 30 
százalékra, a juhé 28 százalékra mérséklődött és az erdőte-
rület 12 százalékra csökkent. hazánk teljesen elvesztette 
fenyőerdőit, így megszűnt a papírgyártás legfőbb nyers-
anyaga, vagyis nem csak épületfát kényszerült behozni kül-
földről. Magyarország egyik pillanatról a másikra került ki 
a világpiacra, és külkereskedelemre utalt ország lett. A ko-
rábbi egységes monarchiabeli piac helyén új vámhatárok, 
vámtarifák és gazdaságpolitikák alakultak ki. Ezt csak to-
vább súlyosbította a szomszédos országok zárkózott visel-
kedése. A béke gazdasági pontjai máig hatóan befolyásol-
ják a magyar gazdaságpolitika lehetőségeit.  

Somssich László 1918-ban lett az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület elnöke, s szerepvállalása nagy lendü-
letet adott a magyar mezőgazdasági életnek. Nemzetközi 
szinten is képviselte később Magyarországot, először 
Genfben, 1927-ben. Érdemei elismeréséül Horthy Miklós 
kormányzó 1930-ban az első osztályú magyar érdemke-
reszttel tüntette ki, majd a Magyar Nemzeti Bank főtaná-
csosa lett. A második világháború után Belgiumba emigrált 
az idős gróf, ahol 1956-ban halt meg.  

 

A trianoni döntés idén száz éve született meg.  
Mint ahogy John Maynard Keynes közgazdász fogalma-

zott: „az ellenség nem feltétel nélkül, hanem a békeszerző-
dés általános jellegére vonatkozó, előre megállapodott fel-
tételek alapján tette le a fegyvert”. Wilson elnök „világ-
programja” „Párizs ingoványában odaveszett”. „Párizs li-
dércnyomás… felületesség, vakság, pökhendiség… az óko-
ri tragédia valamennyi eleme.” Csakhogy itt „egy haldokló 
civilizáció félelmetes háborgásáról” volt szó. A másik ol-
dalon pedig ott állt az angolok félelmetes közönye: „az an-
gol nép olvasatlanul fogadta el ezt a békeszerződést.” 

 

Illusztráció – A szerződés aláírói, Benárd Ágost és Drasche-Lázár Alfréd  
                     távoznak az aláírás után 
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             Márai Sándor:  

A FA ELZÁSZBAN 
 

Egy ismerősöm írta, hogy a fát, az én fámat, Elzászban, az 
én Elzászomban, valami okból kivágták.  
Ez az én Elzászom ott fekszik balra Európától, s ha rangra 
és hírre nincs is olyan híres, mint az 
igazi, tud olyan keserves lenni, mint 
a másik ott, Európa szívében. Ez az 
Elzász cseh föld: valamikor Magya-
rországhoz tartozott, s él rajta ma is 
vagy egymillió ember, aki nem tud 
más nyelven ismerkedni a világon, 
mint magyarul. Aztán Clemenceau 
unalmában, valamelyik konferencia 
után, átrajzolta egy krétával a tábla-
térképen Csehországhoz ezt a föld-
részt. Olyanféle mozdulat lehetett, 
mintha elfricskázna az asztalon egy 
morzsát. Hát azóta Csehország az a 
kis darab föld.  
Az ember tagadja, legtöbbször hall-
gat róla, de egészen leszokni, elfelej-
teni mégsem tudja az ilyen kődobás-
nyi földrészeket, amiket neki jelölt 
meg kiindulási pontnak az élet. Az 
ember egyre óvatosabban nyúl sza-
vakba, mint haza, otthon; de ha eze-
ket a szavakat egy másik nyelven ej-
tik ki s úgy beszélnek a fogalmáról, 
mintha már nem is lennének a tiéd, 
fölfülelsz. Ezen nem lehet segíteni, 
amíg sorompók között születik az 
ember. Ezek a dolgok nem szakad-
nak le rólad. Ezeket nem veszítheted 
egészen el, akármennyit horzsol, 
koptat is rajtad az idő. Van úgy, 
hogy haraggal nézel vissza erre a 
földre, szidod, korholod. De te kor-
holod, jogod van hozzá, és a család-
ban marad. Csak akkor kezded el ér-
tékelni, észlelni igazán, ha más nyúl 
hozzá. Ha el akarják venni, vagy el 
is vették már.  
Hát ezt elvették. 
A fa ott állott Európa határán, szélén 
a földrésznek, amelyet Clemenceau 
átkanyarított Csehországba. Egy ál-
lomás sorompója mellett állott amolyan elhagyatott fürdő-
állomás mellett, s árnyékot adott föléje a Tátra. Ezt a fát, 
valami tölgyfát, ha igaz, mert a nemzetisége iránt soha nem 
érdeklődtem különösebben, kedveltem és nagyra becsül-
tem. Terebélyes, kövér fa volt. Vannak dolgok, amiket ok-
talanul szeret az ember. Rokonszenvesek: valami közös 
emléketek van, vagy egy másik ember is ismerte, beszélte-
tek róla egyszer, tapad az emlékéhez valami, becsessé te-
szi. Így az a magányos, lombos fa, amilyen hány százmillió 
akadhat a világon, volt az én fám – a világ minden fája kö-
zül – bocsánatot kérek.  
Legtöbbször csak a vasútról köszöntöttem, arra jöttem, már 
félórával előbb lesni kezdtem az ablakból – nem hiszem, 

hogy akár éjszaka is eltévesztettem volna. Ott állott az öreg 
napban, esőben, kedélyesen, zömöken, mint az alföldi bak-
terek. Összeköszöntünk. „Szervusz!” – mondtam neki, 
mert évek alatt bizalmas viszonyba kerültünk. De csak 
csöndesen, hogy más meg ne hallja. S az egy perc alatt, 
míg állt a vonat, eszembe jutott mindig az a délután, mikor 

megismerkedtünk: pontosan le-
pergett az első szó, kéznyújtás, 
csodálkozás. A fa várt rám s el-
mondta mindig ugyanezt; ami 
azóta régen igaz sem volt már.  
1919 októberében, mikor átutaz-
tam külföld felé az állomás előtt, 
a fám csapzott esőben várt rám. 
Kopott volt, ázott, megőszült. 
Ősz volt; te is öregszel, barátom, 
üdvözöltem. Holott fiatalok va-
gyunk mind a ketten. Akkor azt a 
földet, ahol a fa állott, már átka-
nyarította Clemenceau krétája. 
Jó neki, ő nem érzi, gondoltam, 
mikor odébbfutott a vonat. Föld 
hát föld – ő elél akármelyik 
pontján a világnak, s mindenütt 
ugyanaz a nap süt rá. Nincsenek 
politikai gondjai. Azután két 
évig nem láttam, nem is hallot-
tam róla, másfelé jártam.  
Most azt írja az ismerősöm, hogy 
kivágták a csehek ezt a fát. Mert 
kiszáradt, vagy mi. Megkérdezte 
a cseh baktert, aki azt mondta, 
hogy mikor odajöttek, tényleg 
nem volt még semmi baja a fá-
nak, aztán fonnyadni, sorvadni 
kezdett, kedvetlenül levelezett, 
összeaszott. Valami féreg esett 
bele, úgy mondják. Ki kellett 
vágni.  
Azt írja még az ismerősöm, hogy 
ha visszajövök oda Elzászba, le-
gyek nagy változásokra elké-
szülve. Sok, sok új ember van ar-
ra. Alig találok majd ismerőst. S 
a fát – hát azt igen, azt kivágták. 
Az ember elveszít dolgokat és lel 
újakat helyettük. Jár körül, és 
egyre többet veszít el a régiek 
közül, és egyre kevesebb kedve 

van újakat lelni. Nem is szabad erőszakosan magyarázni 
semmit. Biztos, hogy valami féreg esett abba a fába. Az 
ember kap helyette egy csomó új idegen embert. Rossz cse-
re. 
Az ember lassan egyedül lesz. 

1921. szeptember 27. 
 

NAPLÓ 
 

Egy éjjeli vendéglőbe, ahol a félhomály előkelőséget jelké-
pezett, éjszaka betérek egy magyar beszédű ismerőssel. A 
fülledt, tánctól, italtól és embertestektől átfűlt, kipárnázott 
teremben az a hangulat kezdődik most éjfél után, ami en-
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gem mindig nagy gyártermekre és hivatalszobákra emlé-
keztet egy órával később, hogy a munkások és hivatalno-
kok elhagyták: az üzem és az élet rendetlensége még a tár-
gyakon, a mindennapok funkcióinak nyomai, eldobált esz-
közök és elhasznált anyagok – az elhasznált öröm úszik a 
levegőben, elhasznált energiafoszlányok –, öröm és munka 
után egyforma jelekkel.  Ez a csöndes óra. A zenekar hall-
gat. Már nem akar senki semmit. Félig kiivott poharak 
érintetlenül maradnak. A mennyezet alatt vastag slejmos 
rétegben kóvályog a hideg füst. Az emberek nem beszél-
nek, a nők hátradűlnek a puha székekben, a lámpákat szí-
nes rongyokkal takarták le, az elvégzett öröm után 
mindenki nyugodt lelkiismerettel pihen. Az egész helyiség 
nagyon messze van minden realitástól, egy világváros vá-
lasztékos zugában, akárhol lehetne, itt Berlinben, Párizs-
ban, Bécsben. Ez a táj. Ebbe a tájba érkezünk, magyarok, 
egy sujtásos pincér, paszomántos frakkban, fehér fejjel é 
előkelő, dresszírozott klubmozdulattal közeledik, és várja 
az instrukciókat. Könnyű meghajlással áll az asztal előtt, 
jól nevelten, nagyvilágian, nem tolakodóan, nem kíváncsi-
an, csak szolgálatkészen. Előkelő nagyvárosi pincér. Ma-
gyarul megbeszéljük az étlapot, s németül megadjuk a ren-
delést. A pincér meghajol és udvariasan mondja:  
– Igenis, kéröm! 
Szelíden, szinte bocsánatkérően mosolyog e bizalmaskodá-
sért. Öreg, magyar pincér, szegedi származású, de már ti-
zenöt éve él Berlinben. Nincs már rajta szegedi semmi, 
csak ez az öntudatlan”ö”. Továbbiakban kiderül, hogy már 
nem is tud nagyon magyarul. De amit még tud, az özve 
mondja, Ezt a magyar zsargont hozta még a fülében, s ez 

ott ül benne, életen, munkán, távolságon, tájon, minden di-
alektuson túl, kiirthatatlanul. És ez az „ö” levetkőztette az 
öreg pincért: egyszerre láttad a fajtát, a fej formáját, a cson-
tokat, a lapos szájat és közönyös szemeket; a frakk lehullott 
róla, s a tompított színes lámpák között kissé meghajolva 
állott, mint a magyar halászok estefelé a Tisza partján, 
kémlelve a víz fölé, közönyösen és tagjaikban az ősmozdu-
lattal, tartással, szájukban az ö-vel. 
 

Magyarországon s olyan földeken, ahol magyarok élnek, 
Petőfi emléke jár most. Középiskolai magyarórákra gondo-

lok, amikor, hisztérikus és egészségtelenül érzékeny gye-
rek, rosszul lettem, ha a „Puszta télen”-t olvastuk. A vers 
még ma is az enyém, csak az enyém, bennem van a levegő-
je, fájdalma, a képek zsúfolt, kétségbeejtő melankóliája, a 
szenvedélynek ez a magyar notturnója, a csonttá fagyott 
föld íze, az ablakon át lesett családszag s a magány varjak-
kal övezett feketesége … a nagy költőkből mi civilek az 
életre annyit tartunk meg magunknak, amennyit szenvedé-
lyeink vagy szenvedélytelenségünk szelektálni kénytelen a 
művész kozmoszából, valamit, ami nekünk hiányzik, egy 

dicséretet vagy egy panaszt, valami egészen személyes mí-
nuszt, amit a költő zsúfolt világnézetéből plusznak érzünk 
ki. Nekem a magánynak ez a jeladása maradt meg Petőfi-
ről, a magyar költőről, aki belehalt szenvedélyeibe, abba, 
hogy magyar volt és költő. Még egyet tudok, egyetlene-
gyet, aki belehalt a szenvedélyeibe, szó szerint abba, hogy 
magyar volt és költő. Egyik csatasíkon, a másik szanatóri-
umi ágyban, de mindketten igen nagy hittel haltak: Ady és 
Petőfi. Adynak a szobáját láttam, ahol meghalt, s Petőfinek 
azt a szobáját, ahol született, Kiskörösön. ott mindjárt a pi-
actér mellett, egy falusi utca sarkán áll a kétablakos ház, 
ahol egy rác mészárosasszony magyar költőt szült. Húsvét 
vasárnap délután láttam, már nyárba csöndesülő tavaszi dé-
lután, abban az évben, mikor Magyarországon úgy hittük, 
hogy megmozdult az Ember, s kevesen tudták, hogy né-
hány csirkefogó akart csak pénzt keresni. A piactéren „vö-
rös katonák” táncoltak fehérszemélyekkel, a harmonikaszó 
s a délután napos csöndje bejött utánam a parányi szobába, 
a zsaluréseken át beömlött a nap a dohos homályba, a mú-
zeumszerűen összerendezett ágyra, a búbos kemencére, a 
padlásra, a kecskelábú asztalra. Itt született Petőfi. Belehalt 
huszonhat évével abba, hogy költő volt és magyar. életve-
szélyes vegyülék, mit száz éve a rác asszony a világra ho-
zott. Az asztalon a nyitott vendégkönyv, s a gyűrött lapo-
kon a külföldi látogatók ideges kézjegye mellett tanyai pa-
rasztok iskolázatlan, görbe betűvetését láttam. Egyre em-
lékszem: „Elgyüttünk megtisztelni téged. Kerekes Szabó 
András.” Ma is látom a reszketeg parasztírást  
A magyaroknak nem árt, ha ezekben az éveiben a magyar 
pusztulásnak eljárnak emlékezni azokhoz, kik ezt a pusztu-
lást évszázadon át előre harsonálták, s belehaltak, szanató-
riumi ágyban és csatasíkon abba, hogy költők voltak és 
magyarok, és pusztulniuk kellett következésképpen.  

1922. szeptember 24. 
(a Kassai napló c. napilapban megjelent tárcákból) 

Képek – Mészöly Géza: Libapásztor lány és Búzamezőn; Láng Rudolf: Nyári délután; Zorkóczy Gyula: Tájkép 
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HIRDETÉSEINK: 
 

Tájékoztatás a Taksonyi Szent Anna búcsúról:  
A koronavírus fertőzések miatt Taksony 750. évi rendezvénysorozata teljesen elmarad, az egyházi része viszont 
meg lesz tartva. Július 25-én, szombaton este 6 órakor az ünnepi szentmisét az új váci megyéspüspök, Marton 
Zsolt püspök atya tartja. Vasárnap reggel ½ 9 órakor a vendégünk Mokos János diakónus kisatya lesz. Ő mondja 
az ünnepi beszédet.  
Hétfőn reggel ½ 9 órakor hálát adunk a munkatársakért és a jótevőkért. 
 

Taksonyban minden rendezvény elmarad egészen november 29-ig. 
 

A dunaharaszti Szent István napi búcsúi ünnepi szentmise a szokott időben augusztus 20-án, csütörtökön délelőtt 
½ 11 órakor lesz. 
 

A dunaharaszti sekrestyés kérdés megoldódott.  
Maczó Jánosné távozása óta ideiglenes megoldást találtunk a templom ellátására. Többen besegítettek ebben, 
akiknek ezúton is megköszönjük áldozatkész helytállásukat. Ez év március hónaptól Naum Judith kétgyermekes 
édesanya vállalta a sekrestyési teendők végzését. Nagyon örülünk, hogy hosszú szünet után mégis megoldódott a 
helyzet. Kívánjuk, hogy hosszú távon legyen munkatársunk Judith. Ehhez kívánunk neki jó egészséget és 
kitartást. 
 

Az idei elsőáldozást őszre tettük át a koronavírus miatt.  
A pontos időket majd későbben közöljük. 
 

A ligeti új templommal kapcsolatban tájékoztatjuk a kedves testvéreket: 
Az idénre tervezett munkálatok sajnos nem valósulnak meg a jelen helyzet miatt. Anyagi forrásunk sajnos kiapadt 
és ahonnan reméltünk támogatást, azt sem kapjuk meg. Talán ősszel, de ez még bizonytalan. Mivel az 
Önkormányzatokra is elég nehéz teher hárul, a templom körüli park építése sem biztos idén. Így az idei 
novemberi templomszentelés is átkerül valószínű jövőre. 

Láng András plébános 
 

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy adományokat:  

* 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ferenc pápa Úrangyala imája Szent Péter és Szent Pál ünnepén 
Amikor Róma a város védőszentjeit ünnepli, a Szentatya emlékeztetett az első pápa szerepére a keresztény 

identitás formálásában. 
Az igazságosság és a szeretet nagy prófétája, az élet bölcs mestere, forradalmár, álmok álmodója. Az évszázadok 

során a világ számos módon határozta meg Jézust, de csak a Péter által adott definíció áll ma is egyszerűen és 
világosan: Jézus az Isten Fia, aki örökké él, mint az Atya. Ez az újdonság az, amelyet a kegyelem lobbant lángra annak a 
szívében, aki megnyílik Jézus misztériuma előtt. Nem matematikai bizonyosságról van szó, hanem egy sokkal erősebb, 
belső bizonyosságról, hogy találkoztunk az Élet Forrásával, a testté lett Élettel, ami látható és megtapintható közöttünk.  
Péter igazsága 
Azon a napon, amelyen az egyház Rómába és az egész világra elzarándokol, hitének gyökereihez fordul és ünnepli Péter 
és Pál apostolt. Az Úrangyala imádság előtt mondott beszédében Ferenc pápa a napi evangéliumból (Mt 16,13-19) két 
kérdéssel foglalkozott, amelyet Jézus tesz fel tanítványainak saját identitásáról: „Kinek tartják az emberek az 
Emberfiát?” és „Hát ti kinek tartotok engem?”. Jézus e két kérdéssel úgy tűnik, azt mondja, hogy egy dolog követni az 
aktuális közvéleményt és egy másik találkozni Vele és megnyílni misztériumának. Ott lehet felfedezni ugyanis az 
igazságot. A közvélemény igaz választ ad, ami azonban csak részleges. Péter és vele együtt a tegnap, a ma és az örökös 
egyház Isten kegyelme által az igazat válaszolja: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” 
Jézus először mondja ki az egyház szót 
Jézus válasza is tele van világossággal: „te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat”. Itt van az első alkalom, 
hogy Jézus kiejti az „egyház” szót és ezt iránta való teljes szeretetével teszi, amelyet az „én egyházamnak” nevez. Ez a 
Szövetség új közössége, amely már nem a származáson és a Törvényen alapul, hanem a Jézusba, Isten Arcába vetett hiten. 
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20 éves a taksonyi Szent Anna kórus 

Isten éltessen benneteket! 
 
A taksonyi Szent Anna kórus 2000-ben alakult. Szeretettel köszöntjük az éneklő közösséget jeles évfordulóján. Az ének-
kar alapítói és vezetői Höchszt Erika és Höchszt János, velük ültem le beszélgetni ebből az alkalomból.   
 

Kedves Erika és Jani, az eltelt húsz esztendő során sokszor 
jelentkeztetek Krisztus fénye lapjain, köszöntöttünk benne-
teket, tudósítottatok nyaralásról, lelkigyakorlatról, tábo-
rokról, a Dalos Bogarak gyerekkórus programjairól. Kö-
szöntöttünk személyesen téged, Erika 2018-ban, amikor 
Taksony település Érdemes Pol-
gár címmel ismerte el áldozatos, 
önzetlen, közösségért végzett 
szolgálatodat. Húsz esztendeje 
alakultatok meg, mint ifjúsági 
énekkar, s mára már kétszeres 
nagyszülők vagytok, két pici uno-
kával.  
 

Hogy vagytok így nyár elején, ho-
gyan élte meg a Szent Anna kórus 
az elmúlt időszakot?  
E: Sajnos, a karantén miatt a pró-
bákat fel kellett függesztenünk, 
sem a gyerekekkel, sem a felnőt-
tekkel nem tudtunk foglalkozni.  
Egyébként, péntek esténként 
szoktunk próbálni itt, a plébánián. 
A nagyheti liturgiában sem tudtunk résztvenni a szokásos 
módon, hiszen minden évben énekeljük a Harmat-Werner 
Passiókat virágvasárnap és nagypénteken, valamint a Sillye 
Jenő féle Keresztutat. Nagycsütörtökön virrasztást szoktunk 
tartani, amit most úgy oldottunk meg, hogy a zoom-
alkalmazás segítségével tizenöten összejöttünk, megbeszél-
tünk egy időpontot, és így egy órás közös szentségimádást 
tudtunk tartani. Ugyanígy oldottuk meg a Keresztutat, hi-
szen mindenkinek van már okostelefonja, számítógépe. A 
miséken a youtube csatorna segítségével tudtunk 
résztvenni, megnézhettük a KisDuna tévé közvetítéseit 
Taksonyban is. Egyébként havonta szoktunk tartani szent-
ségimádást, és a próbák keretében mindig imádkozunk 
egymás imaszándékára is: mondjuk a Miatyánkot, Üdvöz-
légyet, és kérjük a Jóisten segítségét.  
 

Hatalmas segítséget nyújt a technika, és olyan ügyesek vol-
tatok! 
E: Nekünk is a fiatalok tanították meg, jó a fiatal generáció! 
Most, hogy oldódott a bezártság, elkezdtük szervezni a ha-
gyományos, augusztus végi hálaadó szentmisén való szol-
gálatunkat, amelyre meghívjuk régi tagjainkat is, akik már 
nem járnak közénk, hogy együtt énekeljünk, emlékezzünk, 
ünnepeljünk. Húsz év nagy idő! Ez idén augusztus 29-én, 
az este 7 órai szentmise keretében lesz. Mise előtt szeret-
nénk egy kis koncertet adni, így fogjuk a születésnapunkat 
megünnepelni. Szeretettel várunk erre az alkalomra minden 
érdeklődőt. 
 

Nekem az nagyon rokonszenves, Erika, hogy nem csak a 
zenével foglalkoztok, hanem törődsz az énekeseid lelki éle-
tével is, gondoskodsz arról, hogy a templomhoz ne kizáró-
lag a zenei szolgálat révén kapcsolódjanak. 
E: A tagjaink vallásos emberek, de vannak köztünk olyanok 
is, akiknek egyszerűen megtetszettünk, és azért jöttek kö-

zénk. Vagy pl. egy nagymama volt nagyon vallásos, és az 
unoka így került hozzánk, hogy hallott minket énekelni. 
Aztán van olyan szülő, aki a szentjánosbogaras gyereke ál-
tal jött, és teljes mértékben átértékelődött a kórus révén a 
hittel való kapcsolata.  

J: A káplánokkal mindig jó kapcsolatot tar-
tunk fenn, ők szoktak lenni a lelki atyáink. 
Bógár Zsolt atya is szívesen bekapcsolódik.  
Már az első alkalommal, amióta itt szolgál, 
jött is, hozta a gitárt. Van, amikor szintetizáto-
ron játszik, sőt bevontuk tavaly az adventi 
koncertbe. Gitáron, orgonán és harmonikán 
láttam játszani. Nagyon sokoldalú. Zsolt atya 
tart nekünk havonta egyszer, a próbák után 
lelki alkalmakat. Láng András atya is be szo-
kott állni közénk énekelni. A passiókban ő 
énekli Jézus szerepét, és közreműködik ilyen-
kor Kreisz László polgármester úr is. Éneke-
lünk, de minden másban is segítünk András 
atyának, számíthat ránk, akár pakolásról, sü-
teménysütésről, terítésről van szó, bármilyen 
munkáról a plébánián. Karácsonykor van az 

angyali kolbász vendégség, azt is mi szoktuk szervezni, le-
bonyolítani a teakészítést, a kolbászsütést, a tálalást, rend-
rakást. Ilyenekben is számíthat az atya a kórusra. Minden-
ben segítünk, amiben tudunk. 
 

A nyár pihenéssel fog telni, egészen az említett augusztus 
végi szentmiséig. Addig nem is lesz más programotok? 
E: Sajnos, a nyaralás elmarad. Erdélybe mentünk volna, de 
ez is átkerül most jövő esztendőre. Talán egy-két napot tu-
dunk együtt tölteni, ahogy megengedi az emberek szabad-
sága, hiszen most sokan előre kivették a szabadnapjaikat, 
nem biztos, hogy maradt nyárra, vagy a munka nem engedi 
meg a távollétet. Így inkább hétvégére tervezhetünk, és va-
lószínű, hogy nem teljes létszámmal.  
Jani: Július első hetén szoktunk menni a közös nyaralásra, 
és az már itt van, arra már nem tudnunk szervezni.  
E: Most viszont, a fiatalok évzáró, hálaadó szentmiséjén 
fogunk szolgálni, erre az alkalomra a Dalos Bogarak min-
den tagja jelezte, hogy eljön.  
 

Húsz esztendő nagy idő, hálát adunk a közösségetekért, 
hogy ilyen összetartó és hűséges a szolgálatban. Milyen a 
tagság összetétele, vannak-e az alapító tagok közül, akik je-
lenleg is énekelnek?  
E: Tíz-tizenkét fővel alakultunk, ebből tán öten jelenleg is 
énekelnek velünk. Cserélődött a tagság, mert sok fiatal el-
ment főiskolára, elköltözött, családot alapított, nincsenek 
már velünk. A közösség azonban kiegyensúlyozott, ha négy 
szólamot kell énekelni, szépen meg tudjuk azt is oldani. Je-
lenleg a létszámunk huszonöt körül van.  
J: A kórus azonban alapvetően a gitáros műfaj éneklésére 
alakult, ezt a műfajt kedveli igazán.  
E: A gitáros énekek dallamosabbak! 
J: Azoknak van egy ízük.  
 

Hogyan oszlanak meg a feladatok kettőtök között? 
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J: A gitáros területen Erika a vezető, a polifón műveket én 
tanítom be, és én vezénylem 
E: Nagyon sokat segít, hogy Jani hallás után le tudja az 
énekeket kottázni. Sok darabot így tudunk megtanulni.  
J: A passiókat én tanítottam be. Zongorán előjátszom a mű-
vet, és hallás után tanulják meg a társaink. Hamar tanulnak, 
a Harmat-Werner passiók mindegyikét kiválóan tudjuk.  
Kedves Erika, hogyan jött az ötlet, hogy kórust alapítsál? 
E: Szüleim már a 60-as években énekeltek Taksonyban, a 
templomi kórusban, úgyhogy én ebben a légkörben növe-
kedtem fel. Korábban, a Szent Anna megalakulása előtt tíz 
évvel volt már egy ifjúsági kórusom, tizennégy-tizenöt éves 
tagokkal.  
 

András atya tanította meg neked a gitár első akkordjait. 
E: Igen, ezt nem lehet elfelejteni. 
 

A Dalos Bogarak ifjúsági kórust 2013-ban alapítottátok. 
Ennek a közösségnek a létrehozásával mi volt a célotok? 
E: Elsősorban az evangelizáció, a fiatalok, gyerekek oda-
vonzása Jézushoz. Ez a közösség nagyon összetartó, bővül, 
hittanos gyerek hozza a szülőjét, vagy szülők a gyermekei-
ket. Baráti csapat alakult ki, akikkel minden szombat déle-
lőtt foglalkozunk a taksonyi plébánián.  
 

Milyenek ezek a foglakozások? 
E: Énekelünk egy háromnegyed órát, majd játszunk. Ha 
rossz az idő, bent az épületben, ha jó idő van, megyünk mé-
tázni. Ezt a csapatjátékot nagyon szeretik a gyerekek, alig 
várják az alkalmakat.  
 

Hol lehet Taksonyban métázni? 
E: Az óvoda előtti nagy köves tér kiválóan alkalmas erre. A 
tér közepe körkörös kiképzésű, éppen alkalmas métapályá-
nak. Évente megyünk a gyerekekkel métabajnokságra, amit 
a Hajógyári szigeten szoktak megrendezni. Kétszer hoztuk 
el a bajnoki címet.  
 

Ki edzi ezeket a gyerekeket? 
E: Ki edzi?! Saját magunk, mi szoktunk beállni közéjük, de 
nagyon ügyesek. Nincs külön edzőnk. Fel kell venni a ver-
senyt meg a ritmust, és szaladni velük. Nekünk felnőttek-
nek is van egy csapatunk, jórészt a szülőkből. Hadd említ-
sem meg, hogy velük ugyanitt, a Hajógyári szigeten elhoz-
tuk tavaly a Fair play díjat. Mi vagyunk a métabajnokságon 
a legidősebbek. Nagyon jól viszonyulnak hozzánk a fiata-
lok. Ha bajnokságra készülünk, akkor a gyerekekkel együtt 
játszunk. Jó érzés az összetartás.  
 

Hányan vannak a Dalos Bogarak? 
Huszonöt körül. A korosztály pedig teljesen vegyes. Elsős-
től a nyolcadikosig, sőt olyan is van, aki kijárta az általá-
nost. Az lenne a célom a jövőben, hogy az ifjak önállósod-
janak, neveljék ki maguk közül a vezetőiket. Legyen egy 
vagy inkább kettő megbízható ember, aki összefogja majd a 
társaságot, aki után mennek a gyerekek.  
 

A Dalos Bogaraknak nyári programokat is szoktatok szer-
vezni.  
E: Igen, van, amikor kirándulni megyünk, nagyon sok he-
lyen voltunk már. Nyáron napközis tábort szerveztünk, mo-
ziban voltunk, szabadulószobában, bringó hintózni, strand-
ra mentünk, biciklizni, és még a táboron kívül egy hetet, 
amit nagyon élveztek. Ebben az évben Agárdra mentünk 
volna, tavaly nagyon jól érezte ott magát a társaság. Idén 
kiszorult minden.  
 

Taksony 750 éves idén, ezt ünnepelte volna a település, de 
ezek a programok is átkerülnek a következő esztendőre.  A 
Szent Anna kórus miben veszi ki a részét a kulturális ese-
ményekből?  
E: Ebbe az ünnepi eseménysorba belekapcsolódott volna a 
mi húsz éves ünnepi koncertünk a Pünkösdi hangverseny 
keretén belül, jövőre természetesen tervezzük ebben köz-
reműködni, ahogy hagyományosan tesszük is.  
J: Szoktunk fellépni önkormányzati rendezvényeken is, 
például az Összetartozás napján, a szüreti mustrán, Tak-
sony-napon. Az idei összetartozás napi ünnepség szerény 
keretek között zajlott, az esti gyertyagyújtásra tudtunk pá-
ran elmenni. A harangok megszólalása előtt pedig közösen 
imádkoztunk.  
 

Szép volt, hogy országosan megszólaltak a harangok, meg-
ható és fájó volt. 
E: Az biztos. De még így is szép volt, hogy kisebb közös-
ségben tudtunk csak emlékezni.  
 

Kedves Jani, te – úgy tudom – a rendőrségnél szolgálsz, 
annak a zenekarában trombitálsz.  
J: Igen, a rendőrség kötelékében muzsikálok. Van egyenru-
hám, de nem végzek rendőri munkát. Állandó délelőttös 
vagyok, kivéve, ha valamilyen föllépésre készülünk. Ilyen-
kor délután, este is mennem kell. Általában azonban déle-
lőtt megyek be, minden délelőtt vannak a próbák, fellépés 
pedig bármikor lehet, délután, este, hétvégén. Ez a zenekar 
hatvan fős.  
 

Mi a rangod? 
J: Főtörzszászlós. Nincs diplomám, így a tiszthelyettesi 
rangok közül a legmagasabbat viselem. Zeneművészeti 
szakközépiskolát végeztem, trombita szakon.  
 

És zongorázni hol tanultál? 
Ott, a szakközépiskolában. Egy kicsit tudok csak – moso-
lyog. 
E: Éppen eleget, hogy a Szent Anna kórust segítse. 
 

Vezényelni a kórus kedvéért tanultál meg? 
J: Már az iskolában is vezényeltem, nem tanultam, de már 
ott is volt rá alkalom. Autodidakta módon tanultam meg. 
Ám amikor a Taksonyi Sváb hagyományőrző Fúvószene-
karral elkezdtünk muzsikálni, akkor elmentem egy éves 
tanfolyamra, így lettem zenekari karmester.  
 

Ez a fúvószenekar most is működik? 
Most már csak alkalmanként, fölkérésre, például a körme-
neteken, búcsúkor, a taksonyi mustrán szoktunk közremű-
ködni. A létszáma tíz-tizenöt fő, a felkéréstől függően ál-
lunk össze.  
 

Esetleg a jövőre nézve van-e valamilyen új tervetek, elkép-
zelésetek, kezdeményezésetek? 
E: Nincs tervünk újítani. Ami most kialakult, azt akarom 
megtartani. Az új érdeklődőket pedig szeretettel várjuk. 
Bárkit, fiatal, időst egyaránt.  
 

Kedves Erika és Jani, köszönöm szépen ezt a mosolygós be-
szélgetést. Isten éltesse a Szent Anna kórus tagjait/ Szép, 
hosszú, tartalmas, lelkiekben gazdag és hűséges szolgálatot 
kívánok még nektek, és azt, hogy legyenek utódok, akik ezt a 
feladatot továbbviszik.  
(Megszólal a harang, fél hat van, misére hív.) 
Köszönjük szépen. Legyen így. 
 

Az interjút készítette Koczka Tamásné. 
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Megszentelt  élet III. 
 

„Azok a különböző életformák, melyekre az Úr Jézus szándéka sze-

rint tagolódik az egyházi élet, olyan kölcsönös kapcsolatokban áll-

nak egymással, melyeket érdemes tüzetesebben is megvizsgálni. A 

Krisztusban való újjászületés révén az összes hívőnek közös méltó-

sága van, mindannyian életszentségre hivatottak; saját hivatásuknak 

és a Szentlélektől kapott ajándékoknak megfelelően mind részt vesz-

nek Krisztus testének építésében (vö. Róm 12,3-8). Az Egyház tagja-

inak azonos méltósága a Szentlélek műve, a keresztségen és a bér-

máláson alapszik, s az Eucharisztiából táplálkozik. De a sokféleség 

is a Szentlélek műve. Ő az, aki a hivatások, a karizmák és a szolgá-

latok sokféleségében az Egyházat szerves közösséggé forrasztja ösz-

sze.” (Szent II. János Pál pápa: Vita Consecrata) 
 

A megszentelt életet választók közösségeinek sokfélesé-
gében már a kialakulásuk korai évszázadaiban megszületett 
az az igény, hogy a rendi életet szervezeti keretek között, 
regulák és szabályok közösen vállalt betartásával erősítsék. 
Így kialakult a monasztikus, illetve a kanonoki szerzetesi 
szervezeti forma, ez utóbbiak a szerzetesi és kanonoki élet-
formát egyesítik, apostoli életet élve lelkipásztori és kórus-
szolgálatot végeznek. A monasztikus rendeknek nincs köz-
ponti szervezetük, apátságaik önállóak, az elöljáróiknak sa-
ját jogköre és felelőssége van, a rendházak saját noviciátus-
sal rendelkeznek. Közülük elsőként a nyugati rendek közül 
a benedek rend vagy közismert nevén bencés rend hozta 
létre a monasztikus rendek reguláit, amelyek később minta-
ként szolgáltak más, hasonló keretek között működő szerze-
tesi közösségeknek. 

A bencés rend alapítása Nursiai Szent 
Benedek nevéhez fűződik, a hagyomány 
szerint 539-ben Monte Cassino hegyén 
pogány szentély és egy erőd romjaiból 
építette fel a benedek rend első kolosto-

rát, és későbbi években állította össze a 
közösségek életét működtető regulákat. Az 

elkövetkező évszázadokban ezek a szabályok az ágostoni 
szabályokkal együtt váltak a keresztény szerzetesség alap-
vető reguláivá. Szent Benedek célja elsősorban egy olyan 
közösség létrehozása volt, amelyben az Evangélium jelen-
való a szerzetesek életében, és az állandóság fogadalmával 
a szerzeteseket az adott közösséghez köti, amelyben család-
jára talál és amelyet szolgál. A bencés szerzetesek engedel-
mességgel, alázatossággal, tisztelettel és szeretettel szolgál-
nak az apát alatt, a reguláknak megfelelően. A rendben el-
sődleges Isten dicsőítése és szolgálata, a szerzetesek napi-
rendjének alapját az istendicséret, az imádság adja, a munka 
és a tanulás pedig harmonikusan kiegészítik ezt a rend jel-
mondatának megfelelően: Ora et labora! Imádkozzál és dol-
gozzál! 

Bár az alapítást követő évszázadokban Európa-szerte szá-
mos kolostor létesült, a bencés rend virágzása a történelem 
viszontagságos sodrásában az ezredforduló előtti évszázadra 
visszájára fordult. A rend minden tekintetben megfogyatko-
zott: nemcsak kolostorok pusztultak el betörő hordák tom-
bolásában, a szerzetesi erkölcs és fegyelem lazult, és a rend 
tagjainak műveltsége nem érte el az alapító által szabott el-
várásokat. Helyzetüket az is nehezítette, hogy központi szer-
vezet híján a közösségek kiszolgáltatottak voltak a helyi vi-
szonyoknak. A régi fegyelem visszaállítására Aquitániai 
Vilmos herceg Clunyban építtetett új kolostort Szent Péter 

és Szent Pál tiszteletére, és az alapítólevélben megerősítette 
a kolostor függetlenségét, biztosítva a szabad apátválasztás 
jogát a szerzetesi közösség számára. A megújulási törekvé-
sek nemcsak a rendi élet szigorúbb, a kezdeti törekvéseknek 
megfelelő szabályozását állították vissza, hanem fokozato-
san a laikus társadalomra is hatással voltak. A clunyi refor-
mok következtében a szerzetesek kapcsolódtak a társadalmi 
szükséghez, vándorprédikációval, imaközösségek szervezé-
sével és betegek ápolásával, ispotályok létesítésével vettek 
részt a lakosság életében. A beteggondozás szolgálata vonta 
maga után az új évezred első évszázadában a Szentföldön 
létesített ispotályos szerzetek megjelenését, amelyek kez-
detben a krisztusi vendégszeretet mintájára látták el a bete-
geket és a zarándokokat, később pedig rendbe szerveződve 
vettek részt a keresztes háborúkban. 

Magyarországon Géza fejeledelem kérésére II. Ottó csá-
szár Bruno bencés szerzetest küldte pannon földre, hogy a 
magyarok keresztény hitre való térítését elősegítse, így kez-
detben a bencések lelkipásztorként is tevékenykedtek. Az 
első kolostort Géza fejedelem létesítette Pannonhalmán 
996-ban, és az első alapítást továbbiak is követték többek 
közt Pécsváradon, Zalaváron és Bakonybélen. Géza utódai, 
I András, I. Béla, I. Géza és Szent László király is folytatták 
az építkezést, csak néhányat említve Tihanyban, Kolozsmo-
nostoron, Szekszárdon, Garamszentbenedeken, Koloson és 
Szentjobbon is létrejöttek szerzetesi közösségek. 

Az időszak legnevesebb szerzetese Szent Gellért püspök, 
akinek szülei fogadalmat tettek: ha a súlyosan beteg kisgyer-
meket a Velence melletti San Giorgio sziget bencés szerze-
teseinek imái megmentik a haláltól, Istennek ajánlják a fiút. 
Így a gyermeket felépülése után a benedek rendi kolostorban 
hagyták, ahol bencés szerzetesnek nevelték. Később felvette 
a Gellért nevet egy szentföldi csatában elhunyt édesapja em-
lékére, és ezzel a névvel vált a San Giorgio sziget apátjává, 
és később Szent Imre herceg tanítójává. Nevelői feladatai 
végeztével a bakonybéli kolostorba vonult vissza, majd 
Szent István király kérésére a Maros menti (későbbi nevén 
csanádi) egyházmegye szervezésében vett részt. Budán, a 
Kelenhegyen, a ma róla elnevezett Gellért hegyen halt vér-
tanúhalált 1046-ban. 

A tatárjárás idején már negyvennél is több bencés kolostor 
működött, amelyek a kezdeti missziós és lelkipásztori szol-
gálat mellett, a helyi papi réteg kialakulásával párhuzamo-
san visszatértek a kolostori élet megszokott életmódjához, 
amelynek ritmusát a liturgia és a kétkezi munka határozta 
meg. A magyarországi bencések gazdaságokat gondoztak, a 
jogi élet szerveződésében is közreműködtek, némelyik 
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kolostor hiteleshelyként működött, bizonyító erejű okleve-
lek és szerződések kiállítására voltak jogosultak, és mind-
ezek mellett tudományos-kulturális tevékenységet is végez-
tek: káptalani iskoláik biztosították az írástudók képzését, 
kódexek másolását. Nem véletlen tehát, hogy első magyar 
nyelvemlékeink is a rendhez fűződnek: a Tihanyi Alapítóle-
vél az első magyar szórványemlékünk, amely tulajdon- és 
helységneveken kívül tartalmazza az első írásban rögzített 
mondattöredéket, míg a Pray-kódex, amely egy váci máso-
lóműhelyből kikerült példány alapján készült feltehetően a 
boldvai vagy jánosi bencés monostorban, tartalmazza az 
első összefüggő szövegemléket, a Halotti beszéd és könyör-
gést. 

A tatárjárás és az azt követő politikai csatározások a bene-
dek rendi kolostori közösségeket is szétzilálták, és bár Tol-
nai Máté apát 1501-től kísérletet tett a rend újraélesztésére, 
megteremtve a magyarországi bencés kongregáció alapjait, 
az ő halála után az egyre erősödő török uralom hatására a 
bencések működése az országban a 17. század végére meg-
szűnt. Az újjászerveződés egy emberöltő után kezdődött 
meg Pannonhalmán, és közel száz év alatt új életet lehelt a 
tihanyi, dömölki és bakonybéli szerzetesi közösségekbe is, 
amelyek vezetőit a pannonhalmi főapát jelölte ki. Ezt a friss 
lendületet szakította meg 1782-ben II. József király szekula-
rizációs rendelete, amely száznál is több rendet szűntetett 
meg, azokat, amelyek meglátása szerint nem végeztek köz-
feladatot, nem hajtottak elegendő hasznot, így feloszlatta a 
bencések kolostorait is. A rendelet mögött természetesen el-
sősorban pénzpolitikai döntés húzódott: a rendek vagyoná-
val az állam szabadon rendelkezhetett, és II. József hatalma 
erősítésére a papnevelést is állami ellenőrzés alá vonta. 

A bencés rend működését I Ferenc állította vissza 1802-
ben, azzal a kikötéssel, hogy a tanítás hivatását is vállalniuk 
kell, így a következő évszázadok során a szerzet gimnáziu-
mokat, jogakadémiát és tanárképző főiskolát is működtetett 
egészen 1948-ig, amikor a kommunista hatalom megszűn-
tette a magyarországi szerzetesrendek nagy részét, a bencé-
sek csak a pannonhalmi és győri iskolájukat tarthatták meg, 
a felvehető tanulók számát még így is korlátozták és a szer-
zeteseket a szétszóratás éveiben folyamatosan zaklatták. 

Magyarországon ma a Pannonhalmi Főapátsághoz tarto-
zik a bakonybéli monostor és a budapesti rendház, és a Ma-
gyar Bencés Kongregáció több rendházat is tart fent, a Tiha-
nyi Apátságot és a győri Szent Mór perjelséget, de apátságot 
működtet Sao Paolóban és rendházat Komáromban is. A be-
nedek rend rendkívül szerteágazó tevékenységet végez: a li-
turgikus és közösségi szolgálat mellett iskolákat és gimná-
ziumokat működtet, részt vesz a teológushallgatók képzésé-
ben, könyv- és lapkiadással is foglalkozik. A bencés rend-
házak közül több is mintagazdaságokat tart fent és kolostori 
termékeket forgalmaz, szerepet vállal az idegenforgalomban 
is a zarándokok és látogatók ellátásával, a gazdasági tevé-
kenységeikkel a szociális otthonaikat és iskoláikat támogat-
ják. 

A bencés lelkiség középpontjában Krisztus követése, Isten 
folyamatos keresése áll, az életük napi ritmusát a liturgia, a 
lectio divina, a szent olvasmányok és a munka adja. A rend 
férfi ága mellett Magyarországon működik női ág is, a ma-
gyar alapítású Szent Benedek Leányai rend, amelynek tagjai 
bencés szellemben végeznek szociális, karitatív munkát és 
lelkipásztori kisegítő tevékenységet. 

Monasztikus rend az egyetlen magyar 
alapítású szerzetesrend, a pálosok is, 
amely remeterendként jött létre a 13. szá-
zad végén. A legkorábbi források már 
rögzítik remeték és kisebb remetecsopor-
tok jelenlétét a Magyarország hegyes-

erdő vidékein, a kereszténység térhódítá-
sával remetekolóniák jöttek létre, amelyek az 

egyházi struktúra kialakulásával a megyéspüspök fennható-
sága alá tartoztak, aki vezetőt rendelt ki melléjük. Legkoráb-
ban 1225-ben Bertalan pécsi megyéspüspök kísérelte meg 
összefogni a mecseki remetéket a Szent Jakab-hegyen ko-
lostort építtetve számukra. Negyedszázaddal később a pilisi 
remeték vezetőjeként Özséb esztergomi kanonokot nevezték 
ki, akinek a legenda szerint a pilisi hegyekben töltött magá-
nyában látomása volt: sok kicsi lángocska egy nagy fény-
nyalábbá olvadt össze, és ez jelezte számára azt, hogy a re-
metéket egyesítenie kell, közösséget kell létrehoznia. A 
Kesztölctől keletre fekvő Klastrompuszta területén templo-
mot és kis monostort épített, amelyet Szent Keresztnek ne-
vezett, és nem sokkal később itt, a keresztúri monostorban 
egyesítette a közösséget a Pécs melletti Szent-Jakab hegyi 
remetékkel. A keresztúri monostor lett a remeteszerzetesek 
központja, első tartományfőnökének Özsébet választották, 
az 1256-os esztergomi zsinaton Első Remete Szent Pál rend-
jének tartományi perjeleként írta alá jegyzőkönyvet. A teljes 
pápai jóváhagyást csak Özséb halála után, 1308-ban kapták 
meg a keresztúri barátok, ekkortól engedélyezték számukra 
az ágostoni regula követését, de főmonostornak akkor már a 
budaszentlőrinci kolostort tartották, amelyet 1304-ben ala-
pított Lőrinc, a rend negyedik elöljárója. A budaszentlőrinci 
kolostorban rendezték az éves káptalanokat, és 1381-től 
közel százötven évig itt őrizték Remete Szent Pál ereklyéit 
is. 

A rend szervezete fokozatosan fejlődésnek indult, Károly 
Róbert király kiváltságlevelet eszközölt ki számukra, német 
remeteházak olvadtak be a rendbe, majd Nagy Lajos király 
több monostort is alapított, amelyek közül a legismertebb a 
márianosztrai pálos monostor lett, innen származtak azok a 
szerzetesek, akik benépesítették Lengyelországban a 
Częstochowa melletti Jasna Góra-i pálos monostort. Mátyás 
király tovább növelte kiváltságaikat, pallosjoggal ruházta fel 
a rendet, birtokadományokkal is támogatta őket. A lengyel-
országi és horvátországi tartományok felé is terjeszkedő 
rend fejlődését viszontagságos idők állították meg: a moh-
ácsi vészt követően a törökök támadásaitól tartva Remete 
Szent Antal ereklyéit Trencsénbe menekítették (bár ott sem 
menekült meg a pusztulástól, a tűz martaléka lett), a buda-
szentlőrinci kolostort pedig a törökök tíz nap alatt a földdel 
tették egyenlővé, elpusztítva gazdag könyvtárát is. Tíznél is 
több pálos monostort tettek tönkre, később pedig a belhar-
cok és a reformáció miatt néptelenedett el a többi remete-
rendház is, csak a felvidéki Máriavölgy és a horvátországi 
Lepoglava monostorai maradtak fent. 

A 17. századra Máriavölgy lett a rendi központ, innen in-
dult ismét fejlődésnek a szerzetesi élet, a rend tagjai elfog-
laltak néhány korábbi monostort, újabbak is létesültek, és 
bár a lengyel monostorok már külön rendtartományt képez-
tek, a század közepére új konstitúció is létrejött, amely már 
az Első Remete Szent Pál Szerzetesei néven nevezi a reme-
terendet. A pálosok a török hódoltság utáni időkben a hitélet 
hiányait próbálták orvosolni lelkipásztori teendőket látva el, 
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majd a 18. század végén rövid ideig a jezsuiták megszűnt 
iskoláiban láttak el tanítói szolgálatot, egészen 1786-ig, ami-
kor II. József Magyarországon eltörölte a rendet, és 19. szá-
zad első harmadában a horvátországi és lengyel monostorok 
is megszűntek, mindössze kettő maradt meg. 

A rend csak az első világháború után kapott új erőre, ekkor 
a megmaradt a częstochowai és a krakkói monostorok indí-
tották be az akkor már pálosoknak nevezett rend működését, 
és több sikertelen próbálkozás után hat év alatt Magyaror-
szágon is új rendházakat alapítottak. A Szent Gellért hegy 
oldalában 1926-ban felszentelt Sziklakápolna melletti ko-
lostorba 1934-ben települtek pálosok, majd Pécsett és ké-
sőbb Petőfiszálláson is kialakítottak rendházakat, ez utóbbi 
Pálosszentkút néven vált ismertté. A rend fejlődésének a há-
ború nem szabott gátat, Pécsett templomot is építettek, azon-
ban a lelkipásztori teendőket már nem végezhették: 1950-
ben deportálták a pálosokat. A rend létrejöttének hétszáz 
éves évfordulóját a pálos rend az év januárjában szervezett 
ünnepségsorozaton még méltón megülhette, de az év végére 
az állam teljesen leszámolt a szerzetesrendekkel, köztük a 
pálosokkal is, vagyonukat, rendházaikat elkobozták, tagjai-

kat hamis vádak alapján bebörtönözték, és olyan koncepciós 
persorozatot indítottak ellenük, amely végül P Ferenc ház-
főnök kivégzésével és több szerzetes bebörtönzésével zárult. 

A Püspöki Kar 1952-ben kérelmezte a kormánynál, hogy 
a szent ünnepeken gyakoroljon amnesztiát, így szabadult ki 
P. Bolváry Pál szerzetes, és elindította azt a folyamatot, 
amellyel a rendet életben tudták tartani Magyarországon is: 
a szerzetesség iránt érdeklődő fiatalokat segítették, hogy ta-
nulmányozhassák a rendtörténelmet, képezték őket, hogy 
fogadalmat tehessenek és titokban ugyan, de élhessenek a 
hivatásuknak. A hatvanas évek elején újból bebörtönzött 
szerzetes helyett mások vették át a klandesztin pálosképzést, 
míg végül 1988 végén ismét megindulhatott hivatalosan a 
noviciátusképzés, a Pécsi Hittudományi Főiskolán 1991-től 
tanulhattak a fiatal pálosok. 

A 20. század utolsó évtizedében megkezdődött a pálos 
rend új történelme, visszakapták és bővíteni is kezdték a 
Sziklakápolnát, újra benépesítették Márianosztrát és a pálos-
szentkúti lelkészség gondozását is megkezdték. Ma a pálo-
sok öt magyar rendházat tartanak fent, remetei hagyománya-
iknak megfelelően hivatásuk: a magány, a bensőséges imád-
ság, a vezeklő életmód és a Szent Szűz mély tisztelete mel-
lett lelkipásztori teendőket is ellátnak, és magyar alapítású 
rendként vállalják a nemzetért való imát és engesztelést. A 

pálosok női ága, a Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei 
szemlélődő, engesztelő, remete életet élő társaság, életük 
középpontjában az Oltáriszentség imádása áll, és életcéljuk 
Isten engesztelése, amelyre fogadalmat is tesznek. Engesz-
telő imájukat az Oltáriszentség előtt mondják el. 
Irgalmas Istenünk! 

Legmélyebb alázattal, érdemtelenségünk és méltatlansá-

gunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy súlyos 

vétkeinkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáin-

kat Szent Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak értünk 

vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi 

Nagyasszonyunk, a Világ Győzelmes Királynője által ter-

jesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását kérve. Egyesít-

jük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a ma-

gyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben példaké-

peink: Árpádházi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb 

könyörgéseivel, akik, hisszük, hogy állandóan közbenjárnak 

értünk Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival 

is, hogy a sok kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé 

legyen, és ezzel hozzájárulhassunk adósságunk törlesztésé-

hez. 

Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbo-

csátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asz-

szonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el 

tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a pusztulástól. 

Könyörülj meg Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus mi-

att sokan nem tudják, mit cselekszenek. Add meg nekik a 

megtérés kegyelmét, hogy felismerjék bűneiket és többé ne 

vétkezzenek. Fogadd el engesztelésünket elsősorban népünk, 

de minden ember vétkeiért is. 

Azokért és azok helyett: 

akik közömbösek, rosszindulatúak, akik nem ismernek és 

nem is akarnak ismerni Téged, 

akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trá-

gár módon káromolnak, 

akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószerek az iste-

nük, 

akik házasságtörésben élnek, 

akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándéko-

zod házasságukat, 

akik magzatgyilkosságot követnek el, 

akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják, 

akik nem akarnak dolgozni, csak élősködnek, 

akik másokat megrágalmaznak, meglopnak, megcsalnak, ki-

használnak, üldöznek, 

akik mások életére törnek, 

akik önkezükkel vetnek véget életüknek, 

akik Egyházadat megvetik, és akik a Sátánt szolgálják. 

Fogadd el könyörgésünket a Neked szentelt lelkek bűneiért 

és mulasztásaiért! 

Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszent-

ségben megbántanak. 

Urunk kérünk, irgalmazz nekünk! 

Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! 

Urunk mentsd meg országunkat Szent Fiad, Jézus Krisztus, 

Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek érdemei-

ért! 

Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

2020-ban Boldog Özséb, a rend alapítója halálának 750. 
évfordulója alkalmából meghirdetett emlékévben a pálosok 
törekvése az alapító szellemi örökségének felelevenítése és 
továbbadása. Ahogy a valamikori remete látomásában a 
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lángocskák egybeforrtak, úgy kívánja a rend a magyarság 
összetartását hirdetni. 

 „Összetartozunk. Magyar a magyarral (határon innen 
és túl); és magyar az itt élő más nemzetiségű testvéreinkkel. 
Múltunk sebeit is együtt hordozzuk. Közünk van a mellet-
tünk ülőhöz; közünk van az utcán szembe jövőhöz vagy a 
padon alvóhoz. Közünk van a településünkhöz, az utcához, 

a közterülethez. Közünk van a tájhoz, a természethez, az 
élővilághoz. Közünk van ehhez az országhoz, néphez és 
kultúrához! Közünk van sorsának alakulásához. Egy szó-
val: közünk van Magyarországhoz!” (Csóka János elöljáró 
gondolatai a Boldog Özséb év jelmondatához: Magyaror-
szág, közöm van hozzád!) 

Szentgyörgyi Georgina 
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       Könyvajánló 
     KODOLÁNYI JÁNOS: Istenek 
 

Nyári olvasmányaim egyike volt kedves íróm, Kodolányi 
János Istenek című regénye. Meglepetés volt kinyitni a 
könyvet és első szavait olvasni, mert ismét megrendített az 
író nyelvi leleménye. Ugyanakkor tudjuk, 
hogy Kodolányi milyen sokrétűen, hatal-
mas tudással nyúl történelmi témákhoz. Ez 
a regény az Emese álma című trilógia első 
kötete, amely önmagában is megállja a he-
lyét. A másodi kötetet, amely a Holdvilág 
völgye címet viseli, még sikerült megsze-
reznem, de a harmadik kötet, az Ojbarsz 
futása már nem kapható. Száz éve kiadott 
könyvekről van szó, hiányt pótolna az a 
könyvkiadó, például a Szent István, amely 
Kodolányi életművének kiadását felvállal-
ná. Kodolányi János világirodalmi rangú 
epikus, méltán megérdemelné. Napjainkban, úgy érzem, 
méltatlanul kevéssé ismert. Magam is szinte véletlenül, a 
Boldog Margit regénye elolvasásakor fedeztem fel őt, mely 
szintén egy trilógia harmadik kötete (a tatárjárás időszaká-
ban játszódnak: Julianus barát; A vas fiai és Boldog Margit 
címen).  

Kodolányi János rendkívül művelt, megrázó stílusú rea-
lista, már-már naturalista vagy expresszionista ábrázolás-
módja mindig elragadja az olvasót, s ami engem illet – leg-
inkább, az epikájának a nyelvezete. A Boldog Margit regé-
nyét a XIII. század magyar nyelvén, ormánsági elbeszélé-
seit a helyi tájnyelven és kifejezésekkel teszi rendkívül ha-
tásossá, komoran festőivé. A most ajánlott Istenek pedig a 
magyarság kárpát-medencei létének első századába visz, és 
Kodolányi az ősi magyarok és a helyi szlávok korabeli 
nyelvén szólaltatja meg szereplőit, mesterien váltogatva ezt 
saját magának, mint elbeszélőnek mai magyarságával.  

Az Istenek a X. század közepén játszódik Taksony úr 
idejében, aki elérvén agg éveit, készül átadni az uralmat 
Gézának. A mű a zalai tájra visz el bennünket, az akkor 
mocsaras vidékre, itt él Bese úr (apa) nagycsaládjával, 
nemzetségével, vitézeivel, szolgáival. A Dunántúlon más 
magyar urak is élnek népükkel, akiknek egy része már ke-
resztény. Bese úr az igazként aposztrofált ősi, magyar hitet 
követi, de udvarában élnek keresztények. Táltos szolgálja 

őt, az gyógyítja, de Bese apa tűri, nem üldözi a papok szol-
gálatát sem, akik Krisztus urunk irgalmát hirdetik. Bese 
apa ellenállását táplálja, hogy az augsburgi vereséget köve-
tően a németek Krisztus nevét kiáltva csonkították meg, 
nyomorították meg az elfogott magyar vitézeket, akiket 
gyászmagyarként, világ csúfjára és megvetésére engedtek 

aztán keserves útjukra.  
A két világnézet, vallás, a magyeri és a 

krisztusi tehát békésen létezik egymás 
mellett. A régi magyar nem üldözi a más 
vallásban hívőt. Szigorú az ősi erkölcsiség, 
és keményen büntetik a bűnöst, de toleran-
ciával élnek a helyi őslakos szláv népek-
kel. 

A regény cselekményét tükrözően, Bese 
apa mellett a másik főszereplő egy szláv 
papocska, fiatal, egyszerű ember, Kirill 
atya, aki mókás magyar kifejezésmódjával 
sokszor mosolyogtat meg, ugyanakkor 

buzgó igyekezete, hogy hirdesse Krisztust, megrendítő. 
Meggyőző tud lenni mind a Krisztust hirdető pap, mind 

az ősi erkölcsiséget követő magyar ember. Ismerjük a tör-
ténelmet, az európai civilizáció és kultúra a kereszténység-
ben szökkent szárba, és hozott bőséges termést. Ugyanak-
kor ma már azt is tudjuk, mik a jogállamiságra berendez-
kedett társadalmak erkölcsi buktatói. 

Hogy keresztényként, jó emberként élhessük meg Krisz-
tus tanítását, szükség van Kirill atya őszinte, gyermeki, 
buzgó, s a nehéz körülményeket megvető hősies hitére.  

Öröm az ilyen irodalom. Kodolányi hívő ember, ezt tük-
rözi számos más, bibliai témájú regénye, mit a Jézusról 
szóló Én vagyok vagy a mózesi időket megidéző Égő csip-
kebokor. Mind ajánlott elolvasásra. Mint minden tehetség, 
Kodolányi is rendkívül érzékeny volt a népét gyötrő jelen-
ségekre, hevesen foglalkozott társadalmi kérdésekkel, vé-
gigtanulta a tudományokat, hogy segíteni tudjon, végigjárta 
a politikai izmusokat, nem eltévelyedve. Újságíróként, po-
litikusként, polihisztorként vett részt a közéletben. Élete 
során megtapasztalta a napi anyagi gondokat és az elhall-
gattatást, cenzúrát és üldöztetést. Átütő tehetsége, irodalmi 
kvalitásai, kultúrája, művészi eszközei, műveltsége és 
mondanivalója révén megérdemli, hogy megismerjük és el-
ismerjük, és méltó helyet adjunk műveinek a könyvespolc-
okon.  

Koczka Tamásné 
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         A MI JELÜNK A KERESZT …  
Esterházy János, felvidéki magyar politikus vértanúsága 

 

Egy hősies középeurópai sors a huszadik századból. Egy emberi élet, amelyben 
megtalálhatók az előző évszázad végzetes sorsfordulatai, a kis népeket, nemzeti-

ségeket sújtó igazságtalanságok, tragédiák. Egy tiszta hitű vértanú, kinek erköl-

csisége, hazafisága, valódi európaisága ma sem elég, hogy lemossa az ordas poli-
tikai eszmék hazug rágalmait, és emléke hivatalosan is megkapja azt a megbe-

csülést, amit élete és vértanúsága alapján az utókortól méltán megérdemel.  
 

Gróf Esterházy János 1901-ben született Nyitraújlakon. 
A család az Esterházyak galántai ágához tartozott. Édes-
anyja Elizabeta Tarnowska lengyel grófnő volt, dédapja 
nyitrai kormánybiztos, akit 1849-ben kivégeztek. Négy 
éves volt, amikor elvesztette édesapját, aki halálos ágyán 
végrendeletként a következő intést hagyta fiára, Jánosra: 
Légy mindig jó magyar! Esterházy János később azt mond-
ta, hogy nem tudta volna megérteni, mit jelent édesapja 
hozzá intézett búcsúja, ha nem áll mellette az édesanyja, 
akinek Isten után elsőként tartozik köszönettel: „Neki kö-
szönhetem, hogy megértettem, mit jelentettek atyám búcsú-
szavai. Neki, aki nem magyar származása ellenére annyira 
magyarrá lett, hogy ma szíve minden dobbanása a magyar 
ügyé.” 

A trianoni békediktátum után a három gyermekét egye-
dül nevelő édesanya gazdaságilag is nehéz helyzetbe ke-
rült. A család 5000 holdas birtokának kilencven százalékát 
veszítette el az új csehszlovák földreform következtében, 
ám ettől függetlenül az adót az egész birtok után behajtot-
ták tőlük. A fiatal gróf Budapesten járt gimnáziumba és ke-
reskedelmi akadémiára, majd hazatért és maradék birtokán 
gazdálkodott. Sosem gondolt arra, hogy elhagyja otthonát, 
élete végéig ragaszkodott szülőföldjéhez; „… itt maradok 
köztetek és veletek fogom átélni a rossz napokat is… mert 
ha másokat maradásra biztatok, én sem mehetek el innét.” 

A húszas években kapcsolódott be a politikai életbe, és 
a  magyarok jogait is veszélyeztető „csehszlovákizmus” el-
lenzőjeként lépett fel. 1931-ben a Népszövetség keretében 
működő Csehszlovák Köztársasági Magyar Népszövetségi 
Liga vezetője lett, majd egy év múlva már az Országos Ke-
resztény Szocialista Párt elnöke. 1935-ben Kassán nyert 
mandátummal bekerült a csehszlovák parlamentbe. Önren-
delkezési jogot, nemzeti, vallási és kulturális téren a fejlő-
dés biztosítását, Szlovákia és Kárpátalja – ami akkor 
Csehszlovákia része volt – számára autonómiát követelt. 
Első beszédében hangsúlyozta, hogy: „Akaratunk ellenére 
odacsatoltak Csehszlovákiához, követeljük, hogy a cseh-
szlovák kormány teljes körben tisztelje a mi kisebbségi, 
nyelvi, kulturális és gazdasági jogainkat!” 

1936-ban megalakult az Egyesült Magyar Párt, aminek 
ügyvezető elnöke lett. Benes Esterházynak miniszteri tárcát 
és pártjának kormányzati pozíciót kínált, de ő ezt vissza-
utasította: előbb a kormány tegyen érdemi változtatásokat a 
kisebbségekkel szembeni politikájában, mert amíg ez be 
nem következik, addig ő nem kívánja nevét adni egy ma-
gyarellenes politikához. 

1938-ban, az első bécsi döntés után – bár Magyarorszá-
gon felsőházi bársonyszék és tárca nélküli miniszteri poszt 
várt volna rá – bejelentette, hogy ő a visszacsatolás ellenére 
Szlovákiában marad és sorsközösséget vállal a határ túlol-
dalán rekedt mintegy 65-70 ezer magyarral. Mint Kassa 

képviselője, és békére törekvő, az emberi jogokat minde-
nekfelett tisztelő politikusként, a város átadásakor tartott 
beszédében nyilvánosan kérte Horthy Miklós kormányzó-
tól, hogy tartsák tiszteletben a Magyarországhoz került 
szlovákok jogait; „Mi, itt maradt magyarok ígérjük, hogy 
kezet adunk az itt élő szlovák testvéreinknek, és velük 
együtt dolgozunk egy szebb jövőért. Az ideát lévő magya-
roktól pedig kérem, hogy az idecsatolt szlovákok nemzeti 
érzéseit tartsák a legmélyebb tiszteletben, engedjék meg, 
hogy ugyanúgy élhessenek itt, mint ahogy azt mi magunk-
nak odaát követeljük.” 

Rendkívüli politikai éleslátással és bölcsességgel képvi-
selte a magyarok érdekeit. 1938-ban, amikor a Szudétané-
met Párt vezetői kérték, hogy a magyarok is csatlakozza-
nak a „trianoni szerződés” revízióját kivívandó küzdelem-
hez, Esterházy elutasító választ adott: „A Magyar Párt nem 
csatlakozik a szudéta küzdelemhez, mert ez magával von-
hatja egy új háború kitörését. Az önök által provokált inci-
denseket a csehszlovák katonaság véres megtorlása fogja 
követni. Amennyiben a magyarok is csatlakoznának a 
szudéta kezdeményekhez, Hitler a protektorunkká is kine-
vezi magát, és azzal az ürüggyel támadná meg Csehszlová-
kiát, hogy a magyarok segítségére kell sietnie. Tehát így mi 
lennénk a háború kitörésének okai. Ezt mi semmiképpen 
sem akarjuk. Nem akarjuk egy új háború árán elérni a tri-
anoni szerződés revízióját.” Ezzel elérte, hogy Csehszlo-
vákia magyarlakta területein fennmaradt a rend és a nyuga-
lom. A cseh kormány – a szudétanémet területekkel szem-
ben – a magyarlakta vidékeken nem vezetett be rendkívüli 
állapot. 

Esterházy következetesen hirdette a magyar-szlovák 
egymásrautaltság és sorsközösség jelentőségét: „… a szlo-
vák népet mindenkor testvérünknek tekintettük és fogjuk te-
kinteni a jövőben is. Az ezeréves sorsközösség az Úristen 
műve volt, és ezt a sorsközösséget emberi erő szét nem 
bonthatja.” 1939-ben ennek jegyében támogatta a függet-
len Szlovákia kikiáltását, bízva az új szlovák vezetésben: 
(…) kötelességünk azon munkálkodni, hogy olyan légkört 
teremtsünk, mely biztosítja egyrészt a szomszédos államok-
nak nyugodt egymás mellett való élését, másrészt lehetővé 
teszi, hogy ha valamely országban vannak nemzetiségek, 
úgy azok tagjai teljes mértekben egyenrangú állampolgár-
okként élhessék nemzeti életüket.”  

Esterházy nagy kitartással szervezte a szórványban élő 
szlovákiai magyarság saját hagyományaira épülő politikai 
és kulturális életét. Megmaradásuk érdekében kidolgozta a 
„Magyar Család” programját. Részt vett a Pozsonyi Taka-
rékbank Rt. megalapításában, amely a szlovákiai magyarok 
mindmáig egyetlen pénzintézete lett. Megnyitotta a Pozso-
nyi Madách Könyvesházat, újjáalakította és működtette a 
Szlovákiai Magyar Kulturális Egyesületet, és útjára indítot-
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ta leglátványosabb programját, a Szlovákiai Magyar Házak 
alapításának tervét.  

Az új szlovák vezetés 1939-ben betiltotta a Szlovákiai 
Magyar Kulturális Egyesület, majd az 1938-ban Esterházy 
által indított Új Hírek kiadását. A magyar párt tevékenysé-
gét gyakorlatilag megbénították: 1938-tól a pártnak tilos 
volt politikai nagygyűléseket és demonstrációkat szervezni. 
1939. szeptember 12-én rendőri felügyelet alá helyezték a 
párt vezetőjét, Esterházy Jánost is, aki a lap betiltása és a 
szerkesztőség bezárása után Budapesten kért segítséget; a 
magyarországi szlovákság számára kijárt egy napilapot, 
melyért cserébe ő is egy új hetilapot és egy napilapot, az 
1944-ig működő Magyar Hírlapot tudta megalapítani. 

A második világháború kirobbanásakor szózatban kérte a 
szlovákiai magyarokat, hogy „e nehéz időkben igyekezzék 
mindenki legjobb tehetsége szerint követni a felebaráti sze-
retet parancsát”. Hathatósan vett részt a lengyelországi 
menekültek magyarországi befogadásának szervezésében. 

Az önállóvá vált Szlovákia parlamentjének egyetlen ma-
gyar képviselőként – és parlamenten kívül magánember-
ként – védelmébe vette az üldözött szlovákiai magyarokat, 
cseheket és zsidókat, sőt, az üldözött szlovákiai szlováko-
kat. Szinte egyedüliként élesen bírálta a totalitarizmusra 
berendezkedő szlovák politikai módszereket, a személyi 
kultuszt, a koncentrációs táborok felállítását, az állami erő-
szak és diszkrimináció egyre szaporodó megjelenését. Ha-
tározottan utasította el a náci ideológiát. Nyitraújlaki házá-
ban üldözött zsidókat bújtatott. Hamis útlevéllel üldözött 
zsidók tömegét juttatta át a magyar-szlovák határon. 

Egyre fokozódtak a személye és pártja elleni politikai 
támadásoknak, amiknek az volt az egyetlen oka, hogy nem 
kötött paktumot sem az egyre zajosabb szlovák néppárttal, 
sem a szlovákiai németek fasiszta pártjával. Esterházy eb-
ben az időszakban semmilyen hivatalos találkozón nem 
vett részt e pártok képviselőivel; semmilyen kompromisz-
szumot vagy szövetséget nem volt hajlandó kötni, sem a 
nácizmus, sem a kommunizmus eszméjével. „A mi jelünk a 
kereszt, nem pedig a horogkereszt” – mondotta. 

Még taktikai meggondolásokból sem volt hajlandó az 
egyikkel a másik ellenében szövetkezni. „Hogy mi nem 
alakultunk át nemzeti szocialista párttá, ennek megvan a 
maga oka. Ez német produktum, amit mi nem ismerünk el. 
A józan ész, az önfegyelem, az igazi magyar felfogás köve-

teli ezt meg tőlünk” – nyilatkozta az Új Híreknek. 
1942. május 15-én, a szlovák parlament egyetlen olyan 

képviselője volt, aki nem szavazta meg a zsidók deportálá-
sáról szóló törvényt. „Veszélyes útra tért a szlovák kor-
mány akkor, amikor a zsidók kitelepítéséről szóló törvény-
javaslatot benyújtotta, mert ezzel elismeri a jogosságát an-
nak, hogy a többség a kisebbséget egyszerűen kiebrudal-
hatja (…) Én ellenben, mint az itteni magyarság képviselő-
je, leszögezem ezt, és kérem tudomásul venni, hogy azért 
nem szavazok a javaslat mellett, hanem ellene, mert mint 
magyar és keresztény és mint katolikus a javaslatot istente-
lennek és embertelennek tartom.” – közölte döntésének in-
doklását a házelnökkel.  Bár a szavazáskor ugyan nem en-
gedélyezték számára, hogy döntését interpellációban is in-
dokolja, később egy parlamenti hozzászólásában mégis el-
mondta: „Szégyenletes dolog, hogy egy kormány, amelynek 
elnöke és miniszterelnöke jó katolikusnak vallja magát, zsi-
dó lakosságát Németországba deportálja, a hitleri koncent-
rációs táborokba. És az is szégyenteljes, hogy ugyanaz a 
kormány Szlovákiában koncentrációs táborokat állít fel, 
ahol a zsidókat és a cseheket minden bírói eljárás nélkül 
tartják fogságban.” 

A szlovákiai katolikus egyház részéről Karel Kmetko ér-
sek, Ján Vojtassák és Andrej Skrábik püspök szót emelt a 
katolikus hitre áttért zsidók érdekében, de protestálásuk sü-
ket fülekre talált, sőt, Pozsonyban arról szavaztak a képvi-
selők, hogy Szlovákia minden egyes zsidó Auschwitzba 
szállításáért ötszáz birodalmi márkát fizet ki a németeknek 
utaztatási költségként.  

A magyarországi nyilas megszállás után Esterházy me-
morandumot fogalmazott meg a Szlovákiai Magyar Párt 
nevében, amiben kifejtette, hogy a kisebbségi magyarság 
nem azonosítja magát a Sztójay-kormánnyal, és teljes mér-
tékben elutasítja annak viselkedését és szolidaritását Hitler-
rel. Ezt a memorandumot Esterházy átadta Graeli pozsonyi 
svájci követnek, s megkérte, juttassa el a Svájcban működő 
disszidens magyar diplomatákhoz, s azok révén a szövetsé-
ges nagyhatalmak kormányaihoz. 

A szlovák nemzeti felkelés idején lapja, a Magyar Hírlap 
volt az egyetlen, amely tárgyilagosan tudósított az esemé-
nyekről. Esterházy Budapestről gyógyszert juttatott el a 
bekerített partizánoknak, üldözött cseh családokat segített, 
akiknek a szlovák hatalom elől kellett menekülni, közben-

Esterházy János hite 
 

1949-ben egy pozsonyi börtönkórházból ezt írja levélben nővérének, Lujzának: 
„Legjobban attól féltem, hogy gyónás és szentáldozás nélkül kell meghalljak. És ezért Szent Terézkéhez és 
Kaszap Istvánhoz* azért imádkoztam minden nap, hogy eszközöljék ki az Úr Jézusnál, halálom előtt meggyón-
hassak és szentáldozáshoz járulhassak. De /…/ ha nem gyónhatnék és nem áldozhatnék halálom előtt, akkor esz-
közöljék ki, hogy utolsó pillanatomig öntudatomnál legyek, hogy az Ő segítségükkel utolsó percemig tudjak ájta-
tosan imádkozni és a bűneimet bánni, hogy üdvözülhessek…Ha nem térhetnék haza, eszközöljék ki kegyesen az 
Úr Jézus Krisztusnál, hogy olyan helyzetbe kerüljek, bárhol is legyen ez,  hogy szentmisére járhassak, és minél 
gyakrabban járulhassak szentáldozáshoz, hogy az Úr Jézus legirgalmasabb testének magamhoz vétele által 
megerősítve, a megszentelő kegyelem birtokában olyan mélyen vallásos, katolikus életet élhessek, hogy az Úr Jé-
zusé lehessek már életemben, hogy aztán az övé lehessek halálomban is. És ma édes Lulkóm, Pozsonyban va-
gyok kórházban, van itt egy kápolna, ahol minden nap van szentmise … Hát, ha ez nem csodálatos és százszáza-
lékos imameghallgatás, akkor semmi. Hát igazán nem lehet nem könnyezve megköszönni ennyi kegyemet és ir-
galmat.” 
 

* Tiszteletre méltó Kaszap István Vilmos magyar jezsuita novicius. Sírhelye a székesfehérvári Prohászka Ottokár-
emléktemplomnál ma is ismert zarándokhely. 
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járt, hogy 600 magyarországi szlovák vasutas visszakerül-
jön állásába Magyarországon. Zsidókat segített Magyaror-
szágon keresztül az emigrációba jutáshoz. A zsidók kizárá-
sát a Magyar Pártból, illetve a fasiszták bejutását a pártba 
tagfelvételi zárlattal próbálta kivédeni. 1944 karácsonyán 
Budapesten Szálasiék letartóztatták, és csak úgy engedték 
szabadon, hogy lemond pártvezetői tisztségéről. Ezt meg is 
tette, de a szlovákiai Magyar Párt egy emberként újra őt 
választotta vezetőjéül. Ekkor nemkívánatos személyként 
kiutasították a pozsonyi magyar 
nagykövetségről. A visszavonuló 
Gestapo valóságos hajtóvadászatot 
indított ellene. Pozsonyban bujkál-
va vészelte át a háború utolsó nap-
jait. Bár elmenek ülhetett volna, 
mégis a helyén maradt, hűen ko-
rábbi szavaihoz. 

A háború után szlovákiai magyar 
értelmiségiekkel együtt memoran-
dumot készített, amelyben a cseh-
szlovák hatóságok védelmét kérték 
a magyar lakosság kollektív jog-
fosztottsága, kibontakozóban lévő 
üldözése miatt. A memorandum át-
adása érdekében Esterházy kihall-
gatást kért Gustáv Husak belügyi 
megbízottól, aki tárgyalás helyett 
letartóztatta, s átadta őt a szovjet NKVD-nek. Legközeleb-
bi hozzátartozóit, feleségét, gyermekeit soha többé nem 
láthatta. A szovjet belügyi szervek 1945 júniusában 
Moszkvába hurcolták, ahol koholt váddal 10 év javító 
munkatáborra ítélték. 

Mindeközben Pozsonyban 1947. szeptember 16-án – tá-
vollétében – a Csehszlovák Köztársaság felbomlasztásának 
és a fasizmus kiszolgálásának hazug vádjával kötél általi 
halálra ítélte őt a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Bíróság. A 
tárgyalás tanúk nélkül, mindössze három óráig tartott, a bí-
róság negyedórányi gondolkodás után hirdette ki a halálos 
ítéletet. Sokat elmond az a tény, hogy az egyik bíró Andrej 
Bagar színművész volt. 

A per Esterházy – „szökése és ismeretlen helyen lévő tar-
tózkodása miatt” – a vádlott távollétében zajlott, ugyanis 
csak így lehetett azonnal elítélni. Ha bevallják, hogy átad-
ták a szovjeteknek, akkor meg kell várni, amíg hivatalosan 
is visszaszolgáltatják Csehszlovákiának, pedig Esterházy 
elítélése mindenek felett fontos volt a kommunista újhata-
lom számára. Így hát maradt a közvélemény és a világ előt-
ti hazugság a szökésről. Még elfogatóparancsot is adtak ki 
ellene. 

Esterházy János eközben a Gulágok poklát járta. Szol-
zsenyicin, a világhírű, Nobel-díjas író is emlékezett híres 
regényében a kiváló magyarról: „Amikor Esterházy gróffal 
ketten egy cellában raboskodtunk a Ljubljankában – én  
páros napokon hordtam ki a küblit, ő meg páratlanokon, és 
a falon függő Börtönszabályzat szerint oroszra tanítottam –
, a születésnapján három, kenyérből csinált gombot aján-
dékoztam neki – minden gombját teljesen levágták –, eskü-
dözött, hogy egyetlen Habsburgtól sem kapott megfelelőbb 
ajándékot.” 

A halálos ítélet meghozatala után a szlovák hatóságok 
kikérték a sarkkörön túl végzetes tüdőbetegséget kapott, 
válságosan leromlott egészségi állapotú foglyot a Szovjet-

uniótól, hogy végrehajthassák az ítéletet. Nővére, Ester-
házy Lujza is levélben kérte Benes elnök közreműködését 
Esterházy János hazahozatalára és egy új, igazságos perúj-
rafelvétel megindítására. De a kiadatás után csak 24 óra állt 
rendelkezésre az ítélet végrehajtásáig. Dr. Wágner fő-
ügyész értesítésére a család kegyelmi kérvényt adott be. A 
közbenjárások eredményeként végül is a halálos ítéletet 
Klement Gottwald, a Csehszlovák Köztársaság új elnöke 
életfogytiglanra változtatta. 

Ez után egy ideig egy pozsonyi 
kórházban őrizték Esterházyt, ahol 
barátai szökésre próbálták rávenni. 
Az előre eltervezett akciót a szlo-
vák hatóságok valószínűleg hallga-
tólagosan tudomásul vették volna. 
Esterházy János azonban elutasítot-
ta ezt a lehetőséget, mondván, 
hogy ő nem bűnös, nincs mi elől 
elszöknie. 

Csehszlovákia szinte valamennyi 
börtönét végigjárta. Állandóan át-
helyezték, mert a hatalom szerint 
károsan befolyásolta rabtársait. A 
róla érkező hírek szerint már a 
Gulágban is fogolytársai lelki tá-
masza volt. Itthon ugyanígy néma 
méltósággal és mély hittel viselte 

sorsát. Életének utolsó napjaiban, súlyos betegségében azt 
kérte, szállítsák a nyitrai börtönbe, hogy szülőföldjén hal-
hasson meg. Kérését megtagadták. A mírovi politikai fog-
lyok börtönéből jövő utolsó üzenetének tartalma ez volt: 
átadta magát Isten akaratának, szenvedéseit, életét felaján-
lotta a magyarság fölszabadulásáért.   

Súlyos betegen, Csehszlovákia legnagyobb politikai fog-
lyokat őrző börtönében, a mírovi börtönkórházban halt meg 
1957. március 8-án. A mírovi börtönben bekövetkezett ha-
lálára egyik akkori rabtársa, Jan Janku így emlékezett visz-
sza: „Mikor láttuk, hogy közeleg a vég, lepedőkkel kerítet-
tük el az ágyát, s őrt álltunk az ajtónál, hogy a püspök, 
Vasil Hopko zavartalanul el tudja látni a haldokló Ester-
házyt. Tanúsíthatom, hogy ez meg is történt. A püspök el-
látta őt a szentségekkel, feladta számára az utolsó kenetet, 
s végig ott volt a haldokló gróf mellett, aki az ő karjaiban 
adta vissza lelkét Teremtőjének.” Egy másik szemtanú, 
Frantisek Miklosko katolikus pap ismerőse így emlékezett 
a halál beállásának pillanatára: „Mondom neked, Frantisek, 
ez az ember a szentség jegyében halt meg.”  

A börtönparancsnok nem adta ki holttestét a családnak. A 
csehországi magyarok 1998-ban magyarországi segítséggel 
jelképes síremléket állítottak neki a helyi rabtemetőben. A 
család kérésére, hosszas kutatások után kiderült, hogy Es-
terházy János urnája a prágai Motol köztemető közös sírjá-
ba került, így neve 2011-től már szerepel a motoli emlék-
művön is.  Végül 2017-ben az Esterházy János Szülőföld-
jéért Egyesületnek köszönhetően sikerült a gróf végakaratát 
teljesítve a földi maradványait végső nyugalomra helyezni. 
A hamvait tartalmazó urna az alsódoboki Szent Kereszt 
Felmagasztalása kápolnában lett elhelyezve a róla elneve-
zett zarándokközpontban. A temetési szertartás három or-
szág (Magyarország, Lengyelország és Csehország) püspö-
kének, a gróf lányának és unokájának jelenlétében zajlott. 
A gyászszertartáson a szlovákiai és anyaországi magyar 
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politikusok és megemlékezők mellett megjelent több szlo-
vákiai egyházi személyiség is. 

„Gróf Esterházy János sohasem volt „fasiszta háborús 
bűnös”, sokkal inkább az a rezsim, amely ellen maga is 
próbált küzdeni. – írta róla a Felvidék ma című hírportál. – 
Oroszországban már felmentették az ellene felhozott vádak 
alól, ám szlovákiai rehabilitációja a ma napig nem történt 
meg. Lengyelország kegyelettel adózott emléke előtt, ami-
kor 2009-ben post mortem kapta meg a Polonia Restitutia 
kitüntetést azért, mert 1939-ben segítette a lengyel katonák 
Magyarországon keresztül történő nyugatra szökését. Bir-
tokán közel kétszáz zsidó munkaszolgálatost bújtatott több 
zsidó családdal egyetemben, de mindezek ellenére az izrae-
li Jad Vasem Világ Igaza elismerését a mai napig nem kap-
ta meg.” 

2019. március 25-én Marek Jędraszewski, a krakkói fő-
egyházmegye érseke elindította Esterházy János boldoggá 
avatásának perét. A Vatikáni Kongregáció már 2018-ban 
engedélyezte, hogy Esterházyt az Isten szolgája címmel il-
lessék, vagyis közösen is imádkozhatunk közbenjárására és 
boldoggá avatásáért. A boldoggá avatás gyakorlatilag a 

szentté avatást megelőző, kötelező mozzanat. A boldoggá 
avatás során az Egyház megengedi az illető tiszteletét egy 
adott közösség számára, a szentté avatás során pedig az 
egész Egyház számára elrendeli hivatalos tiszteletét. Gróf 
Esterházy Jánost méltán tartják számon a boldoggá avatot-
tak várományosai körében. 

„Esterházy János életét a kereszt fogja össze és öleli át. 
Ha a kereszt fog össze, nem számítanak a határok, mert 
összefogásunk nem látszat csupán. A kereszt fog megtartani 
bennünket. (…) Közép-európai módon ragaszkodott szülő-
földjéhez, ahogyan mi is ragaszkodjunk az őseink földjéhez. 
Példaképünk úgy szolgálta az európai egységet, hogy ab-
ban a magyarok, a szlovákok és a lengyelek együtt voltak. 
Ez a keresztény egységet jelenti. Gyakorlatilag hídember és 
próféta volt. Előkészítette azt, amit ma V4-eknek neve-
zünk.” – méltatta életművét Bíró László, tábori püspök. 

Esterházy Jánost mindmáig sem Szlovákia, sem Csehor-
szág nem rehabilitálta, így hivatalosan továbbra is háborús 
bűnösként tartják nyilván. 

Gáll Sándor 
 
 

    Rónay György: 
 

 

A b.-i vonalon, két állo-
más közt, körülbelül egy-
forma távolságra mind a 
kettőtől, van egy kis kert.  
Mindössze néhány négy-
zetméter, és a leglassúbb vonat ablakából 
is mindössze néhány másodpercre látszik. 
Se tanya, se kunyhó, se őrház nincs a kö-
zelében. Semmi, csak ez a kert, tavasztól 
őszig virágban. 
Valaki eljön valahonnét, talán kilométe-
rekről, és fölássa a földet. Magokat szór, 
palántákat duggat. A kert a legnagyobb 
aszályban is virít: valaki eljön valahonnét, 
és megöntözi a növényeket. Kút nincs a 
közelben; talán kilométerekről hozza a vi-
zet, kora hajnalban vagy késő este; mert a 
kertben soha nem látni senkit. Semmi 
mást, mint a virágokat. 
Kié lehet ez a kert ott a sínek mentén: ez a 
maroknyi virág a le-lecsapódó mozdony-
füstben? Kinek lehet fontos, hogy aki a vi-
lágnak azon a pontján kinéz a vonat abla-
kán, tavasztól őszig virágot lásson? 
Mindenesetre van egy ember, akinek fon-
tos. Akinek az a fontos, hogy a virágait 
lássák, és nem az, hogy tudjanak róla. Egy 
Névtelen, aki a világnak azon a parányi 
pontján évről évre új lapot ír a virágaival 
egy Kódexba, amelyet még a leglassúbb 
személyvonat ablakából sem olvashatni 
tovább egy-két másodpercnél. 
De aki olvasta, sosem felejti el. Az tudja, 
hogy van legalább egy pontja a világnak, 
ahol évről-évre kivirul ugyanaz a kert, 
ugyanannak a névtelen szorgalomnak a 
szeretetében. 

REJTVÉNY 
 

A Szent Pétert és Szent Pált ábrázoló két kép között tíz eltérés van.  
Melyek azok? 
 

A történet címének betűi a kannába bújtak, mi a cím? 
 

A megfejtéseket 2020. július 24-ig kérjük elküldeni a 
luxchristi@flynet.hu e-mail címre. Az első öt helyes  

megfejtést beküldő Olvasónk ajándékot kap. 
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ÖNZETLENÜL, ALÁZATTAL 

SEGÍTENI MÁSOKNAK 
 

„Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetősége-
inkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához” – 
2020 márciusában ezzel a felhívással kezdődött a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
adománygyűjtésre felhívó körlevele.  
Miután hazánkat is elérte a világjárvány, a templomajtók március 21-én bezárultak, és az 
adományok átvételére nem volt tovább lehetőség. 
Ezért különösen nagy elismerés és köszönet, hogy a néhány napra leszűkült gyűjtés eredmé-
nyeként tíz család részére tudtunk élelmiszercsomagot összeállítani, és részükre a Húsvét ün-
nepi asztalát bőségesebbé tenni. Az adományok között a tartós élelmiszeren kívül egy előre 
látó támogató már higiéniai csomagot (orvosi maszkot, fertőtlenítőt, domestost és törlőken-
dőt) is hozott. Hálás köszönet a figyelmességért! 
 

A beérkezett élelmiszerek részletezése: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A fent felsorolt élelmiszeradományok mellett két család nagyobb összegű készpénzes támogatást adott át részünkre a rá-
szorulók megsegítésére. Hálásan köszönjük jótéteményüket, a szegényeknek szánt adományukat. 
Az egész világon végigsöprő koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások teljesen átprogramozták a Kari-
tász idei elképzeléseit is, nem került sor a tavaszi ruhavásárra, közel három hónapja nem tudtunk vasárnaponként tejet osz-
tani a családoknak és nem kerülhetett megrendezésre a májusban tervezett lelki nap sem. 
A vírus terjedésének lassítása érdekében Karitász szervezetünk is bekapcsolódott a nagyfokú fertőtlenítésbe, negyvenöt 
tisztasági csomagot vásároltunk a Telepolc Háztartási Vegyiáru Diszkont üzlettől. Egy-egy csomag tartalmazott mosóport, 
Domestost, mosogatószert, kézfertőtlenítőt és mosható maszkot. Az összeállított csomagokat a Telepolc leszállította és a 
Karitász tagjai kézbesítették a nehezebb körülmények között élő családok részére. 
A csomagok átadásakor több család jelezte, hogy örömmel veszik a fertőtlenítő és tisztasági szereket, de bizony szüksé-
gük lenne élelmiszer re is. Ezért a tesco-ból további tartós élelmiszereket vásároltunk és jutattunk el az arra rászoruló kö-
zel húsz család részére. 
Gyógyszerek kiváltásában is segítséget nyújtottunk néhány esetben, akik felénk ez irányú igényüket jelezték, és volt olyan 
család is, akit gázpalack beszerzésével támogattunk. 
Szomorúan tapasztaltuk, hogy a munkahely megszűnése miatt a mi településünkön élő családok is kerültek nehéz helyzet-

be, akiknek szintén tartós élelmiszert adtunk és a Fő úti zöldséges üzletből vásárolt húsz kg 
burgonya és tíz kg hagyma elosztásával igyekeztünk segíteni anyagi körülményeiken.  
Bógár Zsolt káplán atya megkeresésére mosható maszkot varratott a Karitász Csoport, és kéz-
fertőtlenítőt is beszereztünk a Szent Anna templom számára. 
Örömmel tapasztaljuk, hogy a szigorítások oldódnak, így, amint a körülmények lehetővé te-
szik, a vasárnapi tejosztást is újra elindítjuk, amelyről időben értesítést adunk. 
A nyári hónapokban a Karitász Csoport nem tart ügyeleti nyitva tartást, ezért tisztelettel kérjük 
a kedves támogatókat, adakozókat, hogy NE hozzanak a plébániára feleslegessé vált használati 
ruhákat, tárgyakat.  

Továbbra is kérjük a Tisztelt Olvasót, hogy amennyiben a környezetében idős, rászoruló, se-
gítséget, támogatást igénylő személyről tud, jelezze azt a Karitász Csoport 30/473-8804 tele-

fonszámán hétfőtől péntekig 10 – 14 óra között. 
Összegezve az elmúlt fél év karitász tevékenységét, bizony a dolgok nem úgy alakultak, aho-
gyan elterveztük. De hisszük és tudjuk, hogy Isten kezében van az irányítás, amin most ke-
resztülmegyünk, Ő munkálkodik abban, mindannyiunk javára és az Ő dicsőségére. 
Bízzunk Benne, hiszen az Istent szeretőknek minden a javukra válik! 
Köszönjük a felénk nyújtott segítő kezeket, bíztató és elismerő szavakat, olykor a tevékenysé-
günket érintő építő jellegű kritikus véleményeket!  
Jót tenni és jól tenni az Olvasó segítségével együtt vagyunk képesek! Ehhez kérjük és várjuk a 
jövőben is közreműködésüket, imáikat, lehetőségeikhez mérten anyagi támogatásukat. 
 

Taksonyi Karitász Csoport 
               

10 kg liszt 4 db nagy és 10 kicsi konzerv 
14 kg cukor 1 cs. keksz 
8,5 kg tészta 2 cs. puding 
6 kg rizs 10 üveg házi lecsó és befőtt 
8 l étolaj 10 db apró csokoládé 
1 kg lencse 3 cs. kávé 
2,5 kg füstölt áru  
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        A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász hírei 
 

• Nincs a családnak ideje, hogy meghallgassa? Nagy lelki terhek, kilátástalanság, reménytelenség, a hite meggyengülé-
se nyomasztja? Magányos? Szeretné kiönteni a szívét?  Úgy érzi, hogy senki sem érti meg? Egyszerűen csak beszél-
getne, hogy érezze, nincs egyedül? Ingyenesen hívható lelkisegély 0.00-24.00-ig: 06-30/215-0804  
 

• Hirdetjük az érdeklődőknek, hogy a 17. karitásztábort elhalasztjuk 2021-re.  
Karitásztagjaink alaposan megfontolták, egyeztetve hitoktatóval, szülőkkel, nagyszülőkkel: és nagyon sajnáljuk, 
hogy nem tarthatjuk meg, de a pandémia még nem ért véget, és a szabadságok pedig elfogytak. Két megírt és beadott 
pályázatot is lemondtunk. Hosszú évek csodálatos és folyamatos nyári szabadidős, napközi tábora most elmarad, na-
gyon fog hiányozni – persze leginkább a gyermekek –, de sajnos meg kellett hozni ezt a döntést. Vigyázzunk ma-
gunkra és egymásra! 
 

• A karitászházat szeptemberben kezdik felújítani – ez is megcsúszott a járvány okozta kijárási korlátozások miatt – 
ezért a ruhaosztás és átvétel időpontja bizonytalan. A készletben lévő ruhaneműt és cipőt a Váci Egyházmegyei Kari-
tászon keresztül elszállítjuk Kárpátaljára.  
 

Mindenkinek köszönjük az együttműködést és a segítséget! 

 
 

Szent Veuster Damján atya, kérünk, járj közben a koronavírus-

ban szenvedőkért és az értük életüket sem kímélő, szívvel-
lélekkel szolgáló ápolókért, orvosokért és mindenkiért, akik a 

háttérben dolgoznak!  
 

Részlet az életrajzából:  
De Veuster Damján atya  
(született: Tremeloo, 1840. január 3. elhunyt: Molokai szigete, 1889. 
április 15.; sírja Belgiumban, Leuvenben) 

 

Damján területéről sok beteg tartózkodott a sziklaszigeten. Úgy érez-
te, hogy hívják – és Isten is hívja. Ezért felajánlotta a püspöknek, 

hogy küldje őt Molokaiba. Már másnap reggel elkísérte a püspök 
annak a hajónak a fedélzetére, amely a leprás szigetlakók 

élelmiszerellátásáról gondoskodott. Estére Damján atya 
volt az egyedüli egészséges több mint nyolcszáz be-

teg között. Önként temette el magát közéjük ele-
venen; mert még csak kilátás sem volt arra, hogy 
Molokairól egyszer visszatérhessen az egészsége-

sek közé. Harminchárom éves volt, egészséges és 
erős, így hát határozottan nekivágott. A betegeknek mindenük 

akart lenni: atyjuk és testvérük, orvosuk, tanítójuk és papjuk. Hozzá-
juk tartozott. Milyen gyakran megtörtént, hogy beszédeiben ezt a 
fordulatot használta: ,,Mi, leprások!'' Nemcsak szavak voltak ezek, 

Damján át is élte ezt. Úgy tűnt, hogy nem aggasztja a fertőzés; úgy bánt a betegekkel, mintha egészségesek volnának. Fé-
lelemnélkülisége megnyerte számára a kitaszítottak vonzódását és szeretetét. Ezen a módon sikerült Damjánnak a leprate-
lep arculatát teljesen átalakítania, az emberek érzületét és magatartását megváltoztatnia, méghozzá tartósan.  
(Diós István: Szentek élete) 

Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász Csoport 

Szent-Gály Kata: MI, LEPRÁSOK 
 

Egy hang vagyok a bűnösök karában, 
a mélyben élek, szenny és vér között, 
szemem gyakorta könnyben ázik, 
s egész tengernyi bánat költözött 
szívembe már a testvérek miatt. 
 – Sokan vagyunk mi, tékozló fiak. 
 

Közöttük élek, és enyém a sorsuk, 
az ő nevükben nyílik hangra szám, 
ó, gyújts világot bennem nékik, 
legyen elégő gyertyaláng, Atyám, 
az életem, hogy végre lássanak! 
 – Sokan vagyunk mi, tékozló fiak. 
 

Mi nékik fáj, az nekem is nagyon fáj: 
a bűn igája legnagyobb bajuk. 
Atyám, a két kezem kitárom, 
s átfogva őket mondom: itt vagyok. 
Mindent – csak téged megtaláljanak. 
 – Sokan vagyunk mi, tékozló fiak. 
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A Kereszténység Szakrális Építészete Magyarországon 

Székesegyházak 

 

„Márpedig mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogy Isten mondja: Közöttük lakom majd és közöttük járok, az Istenük le-
szek, ők meg a népem.” (Pál apostol, 2Kor 6,16) 

A magyar államalapítás egyik alapvetően kulcsfontosságú 
lépése volt a középkorban a magyar egyházszervezet létre-
hozása. Az egyházi hierarchia felállításával az egyházi 
igazgatás az állam egyik alapját képezte. A cikksorozat kö-
vetkező részeiben a hierarchikus rend szerint ismertetem a 
szakrális építészet magyar vonatkozásait, amely struktúrát a 
székesegyházak, plébánia templomok, kápolnák, stb. építé-
szeti szempontból nagyon jól tükrözik. A fejezetet a hie-
rarchia csúcsával a székesegyházakkal kezdjük. 
A székesegyházak története a XI. századba nyúlik vissza, 
amikor a század első felében kialakult két érsekségből: Esz-
tergom és Kalocsa; és nyolc püspökségből: Győr, Veszp-
rém, Pécs, Vác, Eger, Bihar, Csanád és Erdély álló szerve-
zet csak a pápa fennhatóságát ismerte el. Bár az eredeti 
struktúra már a középkorban pl. a Nyitrai püspökséggel bő-
vült, majd további egyházmegyékre bomlott, mégis alapve-
tően napjainkig megőrizte az István király korabeli hierarc-
hiáját. 
A Magyar Katolikus Egyház élén ma is az Esztergom-
budapesti érseki tartomány áll, az érsek vezetésével, 
amelyhez a Győri és a Székesfehérvári püspökségeken túl a 
görög-katolikus Hajdúdorogi egyházmegye és a miskolci 
Apostoli Exarchátus is tartozik. A Kalocsa-kecskeméti ér-
seki tartomány része a Szeged-Csanádi és Pécsi, az Egri 
tartomány része a Váci és a Debrecen-Nyíregyházi, a 
Veszprémié pedig a Szombathelyi és a Kaposvári püspök-
ségek. Magyarországon a római katolikus egyház szervezeti 
felépítését tehát összesen négy főszékesegyház: esztergomi, 
kalocsai, egri és veszprémi, nyolc székesegyház: debreceni, 
győri, kaposvári, pécsi, szegedi, székesfehérvári, szombat-
helyi és váci, továbbá négy társszékesegyház: békéscsabai, 
budapesti, kecskeméti és nyíregyházi tükrözi. Az egyház-
megyék listájába tartozik még a Katolikus Tábori Püspök-
ség és a Pannonhalmi Területi Apátság is. 
A székesegyház (latinul: ecclesia cathedralis, olaszul: 
duomo, németül: Dom), vagy más néven katedrális (Ma-
gyarországon nem jellemző), néha dóm (Magyarországon a 
szegedi székesegyházat nevezik dómnak a köznyelvben), 
vagy bazilika (Esztergomi bazilika) az egyházmegye azon 
temploma, ahol a püspök vagy érsek trónszéke található. A 
trónszék görög elnevezése a kathedra. A középkorban a ba-
zilikákkal ellentétben a székesegyház nem feltétlenül volt 
az adott település, város legnagyobb, legdíszesebb templo-
ma. A 18. századtól vált jellemzővé a monumentalitásra tö-
rekvés, az a szándék, hogy a székesegyházak emelkedjenek 
ki környezetükből, építészetileg is tükrözve a hierarchikus 
rendben betöltött szerepüket. A római katolikus egyházban 
a székesegyház hivatalos elnevezése első ízben 516-ban a 
tarragonai zsinaton jelent meg. Magyar neve a latin eredeti 
hű fordítása. Egy templomot a Római Szentszék nevezhet 
ki katedrálissá, ha ez egyházmegye alapítása vagy egy püs-
pöki székhelynek más városba helyezése miatt szükségessé 
válik. Ennek alapvető oka az, hogy a püspöki cím magában 

foglalja az egyházmegye székesegyházának helyt adó város 
nevét. A társszékesegyház kettős központú egyházmegyék-
ben (Magyarországon ilyen az Esztergom-Budapesti főegy-
házmegye, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye, a 
Szeged-Csanádi egyházmegye és a Debrecen-Nyíregyházi 
egyházmegye) a másodrendű egyházmegyei központban ta-
lálható fontos épület, amely kiemelkedik a többi templom 

közül azzal, hogy a megyés püspöknek ott is van egy széke, 
de a templom ettől még nem emelkedett teljes jogú székes-
egyházi rangra. 
A világegyház életének alapvető egységei az egyházme-
gyék. A görög nyelvből a latinba is átvett kifejezés ismerős 
volt az ókori államigazgatásban is, amely kerületet jelölt. 
Egy-egy országnyi vagy országrésznyi tartomány kerüle-
tekből épült fel. A kerületek egy nagyobb várost és annak 
környékét, a közelebbi kisebb-nagyobb településeket jelen-
tették. A kereszténység terjesztésének első időiben az ige-
hirdetésre először mindig a városokban került sor. Termé-
szetesen ez azt is jelentette, hogy az első keresztény közös-
ségek a kerületek fővárosaiban születtek meg, s azután ezek 
térítették apránként keresztény hitre a vidék, a környező te-
rületek lakosságát. Ez az oka annak, hogy a falvak népe 
maradt meg legtovább a pogány vallásban. (A görög 
paganosz szó ’vidéki’-t jelent.) Egyházmegye alatt tehát „a 
keresztények olyan közösségét értjük, mely a hitben és a 
szentségekben egységben van az apostoli jogfolytonosság-
ban álló püspökével” (Christus Dominus, 11). Minden egy-
házmegye a teljes Egyház közösségében él. Helyi egyház-
ként odafigyel az adott országrész, az adott terület sajátos 
igényeire, szükségleteire, gondosan fáradozik az ott élő 
emberek szolgálatán. Mindazonáltal nem felejti, hogy része 
egy nagyobb egésznek. Püspöke által kapcsolódik a világ-
egyházhoz, az azt kormányzó püspöki kollégiumhoz, 
amelynek feje a római pápa.  

Esztergomi főszékesegyház klasszicista, historizáló főhomlokzata 

Helyreigazítás: Előző számunkban, A kereszténység 
szakrális építészete sorozatunkban közreadott cikkben 
tévesen jelent meg a Fatimai Mária-jelenések első 
időpontja. A helyes dátum 1917. május 13. 
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Kalocsai főszékesegyház barokk főhajója és szentélye 

A püspökök egy-egy egyházmegye főpásztorai, akik szol-
gálatuk révén elősegítik a keresztény hit terjesztését és taní-
tását, ellátják az egyházmegye kormányzati feladatait és a 
liturgia ünneplése révén fáradoznak a rájuk bízott papság és 
világi hívők megszentelésén. A jelentősebb városok püspö-
kei idővel a kitüntető érsek címet vették fel, amely a görög-
ben és a latinban ’fő-püspököt’ (archi-episcopus) jelent. Ar-
ra utal ez, hogy jelentősebb, nagyobb súlyú egyházmegyét 
kormányoznak.  
Több egyházmegye együttesen alkot egy egyháztartományt. 
Ennek élén a metropolita áll (a görög metropolisz, nagyvá-
ros kifejezésből, utalva arra, hogy a tartományi székhelyek 
egyben mindig a legnépesebb városok is voltak). Ő a saját 
egyházmegyéjének főpásztora, de emellett meghatározott 

módon gondot visel az egyháztartomány minden egyház-
megyéjére is. Minden metropolita viseli az érseki rangot, de 
nem minden érsek alá tartozik egyháztartomány (pl. az er-
délyi Gyulafehérvár főpásztora az egyházmegye ősisége és 
méltósága okán érsek, de nem metropoli ta, míg az 
esztergom-budapesti főpásztor egyszerre érsek és metropo-
lita). A pápai udvar kiemelt hivatalait vezető egyháziakat 
régi időktől fogva bíborosnak nevezik. A latin cardinalis 
szó feladatuk fontosságára utal (a cardo jelentése ’tengely’, 
’sarokvas’). A középkortól kezdve a bíborosok választják a 
pápát zárt ülésükön (konklávé). Az aktuális szabályozás ér-
telmében 80. életévük betöltéséig vehetnek részt a bíboro-
sok a konklávén, a választókorú bíborosok legfeljebb 
százhuszan lehetnek. 
A székesegyházak építészeti jellemzőit elsősorban rendelte-
tésük és az egyházi hierarchiában betöltött szerepük hatá-
rozta meg. Közös építészeti vonásuk, hogy jellemzően na-
gyobb méretűek, hogy nagyobb hívőszámot tudjanak befo-
gadni, hiszen központi szerepet töltenek be. Az építészeti 
megoldások, központi szerepük lévén díszesebb, méltóság-
teljesebb megjelenést kölcsönöztetnek számukra, mind kül-
ső, homlokzati, elsősorban főhomlokzati (nyugati homlok-
zati), mind belső téralkotási szempontból, és kiemelten a 
szentély tekintetében. A térképzésük mind építészeti megje-
lenés, igényes kivitelezés, mind művészi tartalom szem-
pontjából kiemelt szerephez jutott. Ezek a szakrális épüle-
tek az építéstörténet fő korszakait meghatározó jellemzők 
változásait rendszerint tükrözik, amelyeket követnek a ki-
sebb plébánia templomok, kápolnák. 

 

A magyar szakrális építészet cikksorozat elkövetkező publikációiban áttekintjük valamennyi hazai székesegyház épületét, 
azok történetét, építészeti értékeit, és napjainkban betöltött szerepét. Később az egyházi hierarchia csúcsától kezdve, a 
plébánia templomokon át, a legkisebb kápolnákig megismerkedünk a hazai templomépítészet szépségeivel, a keresztény 
kultúra épített örökségével. 

Összeállította: Érces Gergő  
Felhasznált irodalom: Kaiser Ottó, Jankovics Norbert: A Magyarországi Templomok Művészete 
   www.katolikus.hu 
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        Ne féljetek! 
 

Ha milliószor ismételném el nagy pápánk szavait, 
Akkor is kevés lenne itt a földön hangoztatni. 
Ne féljetek, mondta nekünk II. János Pál, 
Pedig ő életében bizony átélt egyet s mást. 
 

Fasizmust, kommunizmust, bolsevik kapitalizmust, 
Üldözte a gonosz, életére tört az „átkos izmus”. 
Mégsem félt, mert tudta, Isten vele van, óvja életét, 
A nagy pápát ma már mi is tisztelhetjük szentként. 
 

Már elment közülünk, de még hallani vélem 
Ne féljetek! S hangja melengeti a szívem. 
Erőt, biztonságot sugárzott törékeny termete, 
S tudtam, elhangzott szavai: Isten üzenete. 
 

Ember! A nagy rohanásban állj meg, figyelj a csendre, 
S akkor meghallhatod, amit Isten súg füledbe. 
Ne legyints, ebben csak gyerekek és öregek hisznek, 
Ha ezt nem veszed komolyan, a sátánnal szembesülhetsz. 
 

Mindenki elmegy egyszer, te is hitetlen ember, 
Isten ítélőszéke előtt már semmit sem tehetsz. 
Az ördög ragad el téged, s visz a pokolba, 
Ember, gondolkozz, higgy Istenben, most térj a jó útra. 
 

Én is azt mondom, mint nagy pápánk: Ne féljetek! 
Istent szolgálni a legnemesebb cselekedet. 
Ha nem félsz, becsületeden sosem eshet csorba, 
S az Úr megvéd mindenkit, aki kiválasztottja. 
 

Magyarok: az egész nemzethez szólok: ne féljetek! 
Fogjon össze mindenki, hű hazafiak legyetek. 
Ha egységes nemzet vagyunk, senki meg nem oszthat, 
Csak ne féljetek, és hazánk ismét felvirágozhat. 
 

Hazánk ismét Európa éléskamrája lehet, 
S akkor hazánk egyetlen polgára sem éhezhet. 
Országunk megmarad mindig, mint Mária országa, 
Hinnünk kell, és hisszük, kitágul még országunk határa. 
 

Vesszen Trianon, egy emberként zengje minden magyar! 
Ne féljetek, hiába ágál az ávósok utóda. 
Idejük lejárt, ők már szálkák Isten szemében is, 
Mária Nagy-Magyarországa fog ismét uralkodni. 
 

ISTENNEL A KARANTÉNBAN 
 

Az idén, egyházi ünnepeinken, Virágvasárnapon, a Nagyhéten, 
Húsvétkor, Urunk feltámadásának ünnepén, az Isteni Irgalmasság 
vasárnapján a karantén miatt nem vehettünk részt a templomban 
szentmisén. Istennek hála a televízióban, rádióban részt vehet-
tünk. Én naponta három szentmisén biztosan, volt azonban, hogy 
ennél több alkalommal is. De ilyenkor lélekben mindig a dunaha-
raszti Szent István templomban voltam. A karanténban a májusi 
litániákon is részt vehettem a Bonum TV jóvoltából, s minden 
nap elimádkoztam a négy rózsafüzért: az örvendetes, a világos-
ság, a fájdalmas és a dicsőséges olvasó titkait. Ezen kívül, amit 
évek óta a templomban mise előtt imádkozunk: Mindszenty Jó-
zsef hercegprímás boldoggá avatásáért, Magyarország megújulá-
sáért, a Mária és a Katolikus rádió fennmaradásáért, betegeinkért 
és halottainkért, most hozzátéve a Bonum TV fennmaradásáért és 
a koronavírus okozta járvány megszűnéséért.  
Telefonon keresztül vigasztaltam egyedülálló, elkeseredett testvé-
reimet. Imádkoztam értük és tudtukra adtam, a Szentlélek Isten 

velük van. Ezt én egész életem folyamán tapasztaltam, és így 
lesz, amíg élek. Soha nem hagytuk el egymást, együtt vol-
tunk, vagyunk és leszünk örömben, bánatban. Nincs olyan 
erő, amely elválaszthat minket. 
A legszebb dallam füleimnek a harangszó volt naponta, a 
nagy- és a kisharang érzelmes, szépen zengő szava. Ez min-
dig felüdülést jelentett, a jövőt vetítette elém, egyszer min-
den véget ér, a koronavírus is eltűnik. A lelki áldozás mellett 
nagyon hiányzott a szentségi, de tudtam ez is hamarosan be-
következhet.  
Húsvét hatodik hetének szerdáján beteljesült vágyam, részt 
vettem a szentmisén és a litánián, és szentségi áldozásban ré-
szesültem kedves templomomban. A dunaharaszti Szent Ist-
ván templom második otthonom, Isten háza a születésem óta 
az én földi mennyországom. Pünkösdöt – a Szentlélek kiára-
dásának ünnepét és a Szentháromság ünnepét már élő szent-
misén ünnepelhettük templomunkban. Aki egészséges, ke-
resse fel személyesen a Szentháromság Istent a templomban. 
Kérjük Mindszenty József hercegprímás, II. Szent János Pál 
pápa, valamint Szent Péter és Pál apostolok közbenjárását az 
Úrnál, Trianon századik évfordulóján egyesítse Szent István 
királyunk által Máriának felajánlott országunkat csonka Ma-
gyarországból Nagy-Magyarországgá! Úgy legyen! 
 

Igaz, őszinte szeretettel: Gömöriné Fajta Anna 

 
  

      Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe 
 

Szentlélek Úristen, te vagy az élő hit forrása, 
Ki belőled merít, az öröklétet biztosította. 
Tüzes lángnyelved a hívő ember szívébe hatol, 
S ezáltal ajka téged dicsőítve dalol. 
 

Lelkét lágy szellő repíti feléd az ég felé, 
Hol lelkünk egyesülve érzi egymás szeretetét. 
Pünkösd ünnepén szálljon mindenkire a Szentlélek, 
És éltető ereje adja meg az üdvösséget. 

 

Piros Pünkösd napja a Szentlélek Úristen ünnepe, 
Atya és Fiú egymás felé lehelt szeretete. 
A Szentlélek osztogatója Isten szeretetének, 
És Isten karizmáinak és kegyelmeinek. 
 

Ő az igazság Lelke, amely elvezet titeket 
A teljes igazságra s a jövőt hirdeti nektek. 
Megdicsőíti a Fiút, mint a Fiú az Atyát, 
Kérjük Pünkösd ünnepén, adja reánk is áldását.  
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UTAZÁS AZ APOSTOLOKKAL 14. 
 

Etiópia 
Sziklatemplomok az emberevők országában 

 

Az elmúlt években két etióp családdal – egy ortodox keresz-
ténnyel és egy muszlimmal – is volt alkalmam megismerkedni. 
Nemzetiségükön kívül közös volt bennük az is, hogy hitük 
mély, és ahhoz minden helyzetben ragaszkodnak, legyen az 
(esetükben) akár több órás autóút a templomig vagy a napi öt-
szöri imádkozás a mecsetben. Napjainkban az etióp lakosság 
megközelítőleg kétharmada (főként ortodox vagy protestáns) 
keresztény, egyharmada pedig muszlim. Az ábrahámi vallások 
fontos szerepet játszottak és játszanak az ország kultúrájában 
és történelmében. Az Etióp Ortodox Egyház, a keleti ortodox 
egyházak egyik fő irányzata, az alexandriai Kopt Ortodox 
Egyház joghatósága alá tartozott a IV. századtól (1959-ig). E 
két egyház tanítása dogmatikailag nagyon hasonló, a lényege, 
hogy Jézus isteni személyében csak egyetlen, mégpedig isteni 
természet lakozhat.  

Etiópia büszke arra, hogy azon kevés afrikai országok közé 
tartozik, amelybe nem európai gyarmatosítók vitték el a keresz-
ténységet, sőt, hogy hazájuk az egyik első ország volt, mely ál-
lamvallássá tette a kereszténységet (ez a IV. század első felé-
ben történt). Az Örömhír azonban már jóval korábban eljutott 
hozzájuk. 

A legenda szerint az apostolok szétválása után Máté apostol, 
akit más néven vámosként vagy Léviként is ismerünk, Etiópiá-
ba ment, ahol Kandaké királynő kincstárnoka fogadta és támo-
gatta (akit az Apostolok Cselekedetei elbeszélése szerint Fülöp 
apostol keresztelt meg Jeruzsálemben). Úgy tartják, hogy miu-
tán föltámasztotta a király fiát, az uralkodó olyan boldog lett, 
hogy örömében egész országába hírnököket küldött, akik ezt 
hirdették: „Jöjjetek, és lássátok Istent, aki emberi formában 
megjelent közöttünk!” Az emberek össze is sereglettek, Máté 
pedig tanította őket. Az emberek hittek szavának, megkeresz-
telkedtek, a király pedig hálája jeléül egy pompás templomot 
építtetett. Úgy tartják, hogy Máté apostol vértanúként halt meg 
Etiópiában 60 körül. 

Sorsát tekintve nem ő volt az egyetlen... Mátyás apostol életéről a Bibliából nem tudunk meg túl sokat, sőt ellenkező-
leg… Viszont a hagyományok és az apokrif András és Mátyás apostolok cselekedetei feljegyezték, hogy „az emberevők 
országában”, azaz Etiópiában, valamint Palesztinában térített, mielőtt lefejezték volna az I. század végén.  

A Római Birodalomhoz hasonlóan az apostolok és később az egyházatyák aktívan részt vettek az evangelizálásban; Eti-
ópiában az emberek a kereszténységet önkéntesen választották. A kereszténységet 
először a királyi udvar ismerte meg, és tőlük kiindulva fokozatosan vette át a nép.  

Az etiópok számára az Egyház nem csak vallási intézmény, hanem évszázad-
okon keresztül a kulturális, politikai és társadalmi élet letéteményese is volt. Szo-
kásaik, melyeket sokan „zsidó szokásoknak” neveztek, magyarázatuk szerint nem 
vallási előírásokból erednek, hanem hagyományok.  

Etiópiában a zarándokhelyek és történelmi emlékek közül kiemelkednek 
Lalibela sziklatemplomai, melyeket vörös bazaltlávából faragtak. Az összesen ti-
zenegy templomot a 12. században Szent Lalibela császár uralkodása, a keresztény 
eszmék virágzása idején kezdték építeni (bár egyes régészek néhány templomot 
ennél öt évszázaddal idősebbnek tartanak), és száz év alatt készültek el. Az egyet-
len sziklatömbből kifaragott templomok környékén minden hely biblikus elneve-
zésű: a közelben Jordánnak nevezett folyó folyik, máshol a Sion-hegy magaso-
dik… Ezek az etióp keresztények és a Szentföld közötti összefonódás jelképeiként 
értelmezhetők, többek között ezért is szokták a várost „Új Jeruzsálemnek” nevez-
ni. A sziklákból egyben kifaragott tizenegy templom mindegyike nyolcszáz négy-
zetméteres és tíz méter magas, így a világ legnagyobb ember alkotta monolitikus 
építményei – mindez kétezerötszáz méteres magasságban.  

Az apostolok utazásához egy megjegyzés: az ország mai földrajzi határai nem tükrözik a korabeli felosztást, így az ak-
koriban Etiópiához, ma Szudánhoz tartozó területeken is téríthettek az apostolok és utódjaik. 

Tellis Kati 
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         Móra Ferenc: 
ROPOGÓS CSERESZNYE 

 

Láttatok-e már olyan gyereket, aki a cseresznyét nem sze-
reti? Azért kérdezem, mert én még nem láttam, pedig én 
már sok mindent láttam életemben. Ha hiszitek, ha nem: én 
már olyan gyereket is láttam, aki nem fél a hideg víztől. 
Hanem még olyant nem láttam, aki ríva fakadt volna, ha 
cseresznyével kínálták.  
Magam is éltem–haltam a cseresz-
nyéért, mikor még csak akkorácska 
legény voltam, hogy ágaskodva is 
alig értem föl az ajtókilincset. De bi-
zony, akárhogy epekedtem utána, 
nem sokat telt benne módom. Pedig 
volt nekünk gyümölcsöskertünk ak-
kora, hogy elbújócskázhatott benne 
száz rigó. Volt abban cseresznyefa 
is, egész erdőre való. Termett ott 
cseresznye is olyan, hogy a királynak 
se vásik különb cseresznyébe a foga. No, ez nem nagy baj, 
nagyobb volt az, hogy nekünk se igen vásott benne. 
Nem ám, mert ha szűk termést adott az Isten, mindig azzal 
vigasztalt bennünket édesapánk: 
– Az idén nem eszünk cseresznyét, cselédjeim. A piacra 
visszük, ami kicsit nekünk szánt az Isten. Kell az ára isko-
lára, kenyérkére, új ruhára. Hanem azért ne búsuljatok: ha 
cseresznye nincsen, majd terem csicsóka, csípje meg a csó-
ka. 
Mikor pedig annyi volt a cseresznye, hogy az ágát majd le-
törte, akkor így búsított bennünket édesapánk: 
– Istennek hála, annyi az idén a cseresznye, hogy nem 
győzzük piacra hordani. Mind eladjuk a szépit – de azért 
nem kell ám mindjárt az egereket itatni. Jut is, marad is. 
Amit a madár kivágott, mind a tietek lesz. Az a legédesebb, 
aminek a felét már megette a veréb, nincs annál különb 
cseresznyekóstoló a világon. 
– Nem is igazság az – biggyesztettem el durcásan a számat. 
– Mi nem igazság, hékám? – kérdezte édesapánk. 
– Az, hogy nekünk csak a hitványa marad a cseresznyének. 
– Jaj, fiam, meghalt Mátyás király, oda az igazság – vere-
gette meg édesapám nevetve a vállamat. Hanem azért más-
nap reggel mégis azzal ugrasztott ki bennünket az ágyból: 
– Gyerekek, ki szereti a ropogós cseresznyét? Van a kert 
sarkában egy kis cseresznyefa, az idén termett először. Ál-
motokban se láttatok még olyan szépet, mint annak a ter-
mése, mind a tietek lehet az az egész fával. 
Nosza, úgy nekilódultam én a kertnek, hogy a nyomomba 
se hághatott a kis öcsém meg a kis húgom. Alig bírt vissza-
téríteni édesapánk: 
– Megállj, te kengyelfutó! Várd meg a kis testvéreidet! 
Mikor a testvérkéim belekapaszkodtak a két karomba, 
édesapánk még azt kiáltotta utánam: 
– Hét szem cseresznye van a fán, azon osztoztok meg hár-
man. Te vagy a legöregebb, majd meglátom, milyen iga-
zságot teszel, igazságos Mátyás. 
Édesapám azzal ment dolgára, mi pedig leszaladtunk a kert 
végibe. Messziről nevetett ránk a hét szem cseresznye; 
ahogy a fa alá értünk, mindjárt leszakítottam belőlük kettőt. 
– Először is a magam részét veszem ki, mert én vagyok a 
legnagyobb. 

Nem ettem én ahhoz fogható jót soha életemben, pedig én 
már tengeri herkentyűt is ettem. Meg nem állhattam, hogy 
még két szemet be ne kapjak a ropogós cseresznyéből. Az 
még jobban esett, mint az első kettő. 
– Megetted a részemet! – pityeredett el az öcsikém, ahogy 
a cseresznyét ropogtattam. 
Ejnye, ejnye, erről egész megfeledkeztem! Sebaj, mindjárt 
kitaláltam, hogy mivel vigasztaljam meg az öcsikémet. 

Megsimogattam kerek orcáját, s megint 
bekaptam két szem cseresznyét. 
– Ne sírj, Janikám, látod, most már a 
Mariska részit is megettem, mégse sír, 
mert ő jó kislány. 
Janika eltátotta a száját erre a vigaszta-
lásra, Mariska pedig epekedve nézte az 
utolsó szem cseresznyét, amelyik nevet-
ve piroslott az ághegyen. Az volt a leg-
szebb valamennyi közt. 
– Tudjátok mit, gyerekek? Igaz-e, mind-
nyájunknak két-két szem cseresznye ju-

tott? Ez az egy szem hadd legyen az enyém, amiért a többit 
elosztottam köztetek. 
Ekkorra már nem piroslott az ághegyen a legszebb szem 
cseresznye. Úgy beropogtattam én azt, mintha soha ott se 
lett volna. De a kis testvéreim is úgy elgurultak mellőlem, 
mintha soha ott se lettek volna. Mire én is beértem, akkorra 
már ők visszafelé jöttek pirosra sírt szemmel. Jött velük 
édesapám is. 
– No, te szépen elosztottad a cseresznyét. 
Pirosabb lettem a piros cseresznyénél, és hallgattam, mint a 
tyúk a búzában. Annál hangosabbra vette a szót édesapám: 
– Nem szégyenled magad, hogy így kisemmizted a kiseb-
beket? Hát ez az igazság? 
Hirtelen bátorságra kaptam, és megfeleltem az apámnak: 
– Jaj, apám, meghalt Mátyás király, oda az igazság! 
Édesapám elmosolyodott, hanem azért mégis lemetszett 
egy suhogós vesszőt a fűzfabokorról. 
– Látod, azért sincs oda az igazság. Én is azt teszem veled, 
amit Mátyás király tett volna az ilyen szörnyen igazságos 
legénnyel: mérek neked egy kis ropogós cseresznyét. 
Fűzfán termett ez a cseresznye, mégis ropogósabb volt, 
mint a másik. Azóta nem is szeretem a ropogós cseresz-
nyét. 

 

SZÉLVÉSZ KISASSZONY 
 

Tegnap alig lépem át a szobám küszöbét, a kitömött sárga-
rigó, mely a könyvesszekrényemen gubbaszkodik, pana-
szosan mereszti rám az üvegszemét. De csak az egyiket. 
– A másikat kivette Szélvész kisasszony – ezt panaszolja a 
félszemű rigó. 
A virágcserepek szomorúan tátogatják a szájukat az ablak-
ban. 
– Kimarkolászta belőlünk a földet Szélvész kisasszony. Ci-
pót gyúrt, pogácsát szakajtott Szélvész kisasszony. 
Az ám, látom csakugyan, hogy az íróasztal fölött a kis an-
gyalszobor mind a két kezét a szája elé tartja. 
– Csupa sár a szám. Szélvész kisasszony belém tömte a ci-
pót, velem etette meg a pogácsát. 

Képek - Zorkóczy Gyula: Nyári séta;  
             Benczúr Gyula: Nyári piknik;  
            Vörös Géza: Nyári nap Nagybányán 
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Az íróasztalon a tintásüveg – no, a tintás-
üveg nem tud beszélni, mert a száján áll, fe-
nékkel fölfelé. Egy csöpp nem sok, annyi 
tinta sincs benne. Hanem az asztal közepén 
valóságos fekete tenger locsog. Fehér rózsa-
szirom úszkál rajta csónak gyanánt, az meg 
a vázából van kitépve. 
No, ez már több a soknál. Veszem a zseb-
kendőm, megfonom korbácsnak, s átszólok 
a másik szobába: 
– Gyere csak, Szélvész kisasszony! 
Szélvész kisasszony bekukkant az ajtón, de 
csak a fejével, amin lobog, ragyog az arany-
erdő. 
– Tessék, apukám! Datolya van a kezedben 
vagy csokoládé? 
Apu megszégyelli magát, belecsúsztatja a 
zsebkendőt a papírkosárba, s már mosolyog 
is a szája. 
– Gyere csak, Szélvész kisasszony, csodát látsz az íróaszta-
lon: kis kacsa fürdik fekete tóban. 
– Jaj, apukám, láttam már én azt! – tűnik el az aranyerdő az 
ajtó mögött. S kisurran Szélvész kisasszony a szobából, ki 
a konyhából, de még a tornácról is. Már kint ijesztgeti a 
Sajó kutyát: 
– Úgy ám, öreg, ha nem szolgálsz szépen, akkor megúsz-
tatlak az apuka íróasztalán a fekete tengerben. 

Mire az ölemben visszacipeltem Szélvész kisasszonyt, ak-
korra a fekete tengerből kicsordult a fekete patak. Kipp–
kopp, kipp-kopp – potyogott le az íróasztal sarkán, éppen 
arra a porcelán királyfira, akit ott felejtett Szélvész kisasz-
szony az asztallábhoz támasztva. Porcelán királyfinak is 

éppen az orrára, annak is a leghegyére. 
– No, ebből mindjárt szerecsen királyfi 
lesz – ijesztgettem Szélvész kisasszonyt, 

mire ő haragosan ráncba szedte a homlokát, 
mint mikor a liliomszirmot összeráncosítja a 

napsugár. 
– Úgy kell a haszontalannak! Hogy merte 

fellökni az én apukám íróasztalán a tintát. 
– Hát a porcelán királyfi szeleskedett itt? – csap-

tam össze a kezemet. 
– Hát persze – törleszkedett hozzám Szélvész kisasszony. – 
Tulajdon két szememmel láttam, ahogy föllökte a tintát. Rá 
is kiáltottam, hogy majd adsz neki, amiért be mert jönni a 
szobába, mikor ide senkinek se szabad belépni. 
– Úgy? Hát te, akkor, hogy mertél bejönni? 

– Én? Hiszen én csak a kulcslyukon kukucskáltam be. Jaj, 
dehogy merném én ide betenni a lábamat! 
– No, jól van – bólogattam elégedetten. – Hanem most már 
légy bíró, ha ilyen szófogadó kislány vagy. Mit csináljunk 
ezzel a szófogadatlan királyfival? Bezárjuk a pincébe? 
– Megijedne szegényke. 
– Kukoricára térdeltessük a sarokba? 
– Nem, fájna neki. 
– Kiporoljam a légycsapóval? 
– Nagyon fájna neki. 
– Hát mit tegyek vele? 
– Tudod mit? Tégy a tenyerébe egy szem cukros mandulát, 
azt majd én elveszem tőle. Ezt a büntetést, tudom, el nem 
felejti még szerecsen korában sem. 
Mire a Szélvész kisasszony elropogtatta a cukros mandulát, 
a királyfi orcáján megszáradt a tinta. Fekete lett, mint a 
kéményseprő, s Szélvész kisasszony már vitte a 
fürösztőteknőhöz, mikor megkaptam a kezét. 
– Megállj csak, kis szófogadóm. Hagyjuk meg ezt a szófo-
gadatlan királyfit szerecsennek, s tegyük meg ajtónállónak. 
Hadd ijedjen meg tőle az olyan haszontalan gyerek, aki hí-
vatlanul be akar menni az apu szobájába. 
Úgy is lett, a szerecsen királyfi azóta őrzi is a szobámat. 
Nem mer abba a világon senki belépni, csak éppen – Szél-
vész kisasszony. 
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     Reng a negédes kőfal, az oszlopok 

Rázkodva tartják terheiket, nehéz 

     Felhő huzódott össze, dördűl, 

    Csattanik, és zuhog, omlik a víz. 

Hah! mint tör át a sűlyedező ködön 

       A tiszta villám bús lakaink felé! 

     Lecsap! s nyugatnak gőgös ormán 

 Széthasadoz, bomol a kemény szirt, 

  És a sebes tűz már kiveszett. – Hazám, 

Ha tán enyészned kéne, dicső hazám, 

  Igy dőlsz-e sírba? Hajh! vagy elnyom 

       Csendes öröm közepett az álom? 

Krisztus fénye 
A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek  

évente négyszer megjelenő folyóirata   
XXI. évf. 2. sz. (79) ~ Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe 
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