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   Szent Gábor (Gábriel) arkangyal – neve „Isten harcosa”, 
„Isten erősnek bizonyult” jelentésekkel bír. Alakja a magyar 
koronázási paláston és a Szentkoronán is megjelenik. Ő őrkö-
dik Budapest fölött a Hősök tere obeliszkjén, kezében a 
Szentkoronával.  
Szent Pio atya egyik jövendölésében ez áll: „Kevés nemzet-
nek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak.” 
Kérjük buzgóbban hathatós oltalmát országunkra! 
(A II. Vatikáni Zsinat Gábriel főünnepét áthelyezte szeptem-
ber 29-re, amikor a három főangyalt – Szent Mihályt és Rafa-
elt is – együtt ünnepeljük.) 
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kiszolgáltat és fölemel 
négy betű 
négy számjegy is lehetne 
ahogy volt már nevem 
négy számjegy csupán 
kiszolgáltat és fölemel 
 

kiszolgáltatottságunk 
nevünk 
a neve 
csatavesztés megnyert ütközet 
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hallgatni fog és 
csendbe lesz 
arca az arcom 
és az arcod 
 

egy szót sem szól az Időről 
 

mégis tudni fogjuk 
ő megérkezett 
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Szent V. Piusz pápa 

Emléknapja ápri l is  30-a 
 

Michele Ghislieri egy piemonti kisvárosban, Bosco Ma-
rengóban született, 1504 januárjában, szerény körülmények 
között. Tizennégy éves volt, amikor belépett a domonkosok-
hoz, ekkor vette fel a Michele nevet. A 
szerzetesrend Voghera melletti kolos-
torában kiváló neveltetésben részesült, 
később pedig Vigevano, majd Bo-
logna kolostoraiban is tanult. Teoló-
giai tanulmányai befejeztével Bolog-
nában szentelték pappá. Ezt követően 
tanárnak és novíciusmesternek állt Pa-
dovában, majd priornak (szerzetesi 
elöljárónak) választották Vigevanóban 
és Albában.  

Tizenhét éven keresztül oktatta a 
rend novíciusait filozófiára és teológi-
ára, ezalatt több domonkos kolostor 
vezetőjévé is megválasztották, ahol 
igyekezett megszilárdítani a Szent Do-
monkos által lefektetett erkölcsi fe-
gyelmet és hitbéli buzgóságot. A do-
monkosok között többen példaképként 
tekintettek rá. Szerette a magányt, gyakran tartott peniten-
ciát, éjszaka hosszú órákat töltött meditációval és imádság-
gal. Tartományfőnökként a comói és bergamói egyházme-
gyékben szolgált, ezek az területek közvetlenül Svájc és Né-
metország szomszédságában voltak, így az egyre terjesz-
kedő reformáció időszakában sokszor megesett, hogy fel-
zaklatott tömegek kődobálással fogadták vagy búcsúztatták 
a szerzetest.  

Tehetségével hamar kitűnt, ezért elöljárói Rómába rendel-
ték a római inkvizíció általános biztosának. A főinkvizítor a 
szigorú Caraffa bíboros volt, aki IV. Pál néven hamarosan 
pápa is lett, és Ghislierit előbb Nepi-Sutri püspökévé, majd 
bíborossá, végül főinkvizítorrá nevezte ki. A következő 
pápa IV. Piusz volt, akivel sokban nem egyezett, így egy 
időre elhagyta Rómát és Mondovi püspöke lett. A pápa ha-
lála után a bíborosi testület őt választotta Szent Péter utód-
jának.  

V. Piusz pápa kezdettől más politikát folytatott, 
mint elődei, a korábbi reneszánsz és humanista 
pápák. Igazi reformer volt, aki pápaként is úgy élt, 
mint a legszerényebb domonkos testvér. Igyeke-
zett megtartani szerzetesi szokásait: naponta leg-

alább kétszer imádkozott, könyörögve a katolikus egyház 
minden gondjának megoldásáért. Ezt a fajta szerzetesi szi-
gorúságot és lemondást elvárta közvetlen munkatársaitól és 
az egész korabeli Egyháztól is. Hajthatatlan és kemény ter-
mészete ellenére, az Egyház iránti igaz szeretet töltötte el 
szellemét. Amikor elfoglalta a pápai trónt, nem csináltatott 
magának új ruhákat, hanem meghalt elődeinek használt öl-
tözeteit viselte. Ruhája alatt a rend szőrkámzsáját viselte. A 
domonkos szerzetesek fehér ruhájában jelent meg minden 
hivatalos eseményen, tőle számítva vált általános, a ma is is-
mert pápai viseletté a fehér ruha.  

Beiktatása napján a szokásos ünnepi lakomát is elhagyta, 
a megtakarított összeget pedig a rászoruló kórházaknak adta. 
A környezetében lévő szegényekre később is mindig nagy 
gondja volt. Egy könyvbe gyűjtötte a nevüket, nehogy egy-
ről is megfeledkezzék, amikor támogatást osztott. Rendsze-
resen látogatta Róma kórházait, ahol a betegek ágyára ülve 
személyesen öntött reményt a szenvedőkbe, vagy készítette 
fel őket a halálra. 

Ugyan csak rövid ideig tartott a pá-
pasága, mindössze hat és fél évig, 
mégis igen meghatározó volt a mun-
kássága. Ő ültette át ugyanis a gyakor-
latba a katolikus megújulást elindító 
trienti zsinat határozatait. A zsinat az 
egyháztörténet legjelentősebb gyűlései 
közé tartozott. A reformáció következ-
tében támadt hitszakadást ugyan nem 
tudta megszüntetni, de számos dogma-
tikus döntésével és gyakorlati rendel-
kezésével megalapozta a már szüksé-
gessé vált belső egyházi megújulást. 

Legfőbb célja a vallásos élet alapos 
megújítása volt, aminek elsődleges 
helyszínének a központot, Rómát te-
kintette. Már pár nappal hivatalba lé-
pése után bíborosi bizottságot hozott 
létre, hogy alkalmas intézkedéseket 
hozzon a római papság szolgálatának 

megjavítására. Egyszerűsítette a központi háztartást és csök-
kentette az ott dolgozók magas létszámát. Csak az igazán 
arra érdemeseket hívta meg bíborosai körébe, a simónia, 
vagyis a lelki javak, a szentségek és az egyházi hivatalok 
adásvétele ellen pedig felvette a harcot. A római lakosságot 
is szerette volna erkölcsösebbé emelni.  

Szigorúan megkövetelte püspökeitől, hogy tartózkodjanak 
székhelyükön, ebben látta ugyanis a rendszeres lelkipásztor-
kodás nélkülözhetetlen feltételét. Itália egész területén egy-
házmegyei és tartományi zsinatokat indítottak, hogy felmér-
jék az Egyház akkor tényleges helyzetét és elejét vegyék a 
visszaéléseknek. A pápa kiállt a cölibátus szigorú megtar-
tása mellett és ellenőrizte a szerzetesrendekben a klauzúra, 
vagyis az erkölcsi tisztaság megtartását. A trienti zsinat által 
előírt papnevelő intézetek felállítását ennek fényében erősen 
sürgette.  

V. Piusz nem vett részt kora politikájában, mivel csak Is-
tennel szemben érezte magát felelősnek. Felfogása szerint 
az Egyháznak nincs szüksége védőbástyákra, ágyúkra és ka-
tonákra, egyetlen fegyvere az imádság, a böjt, az engesztelés 
és a Szentírás. Ennek okán megújította, sőt élesebbre fogal-
mazta a Coena Domini bullát, amely a pápának hatalmi el-
sőbbséget igényelt a világi uralkodókkal szemben. Ennek 
szellemében mondta ki I. Erzsébetre, a protestáns angol ki-
rálynőre a kiközösítést, majd elrendelte trónfosztását is. Saj-
nos, ez később csak tovább fokozta az angol engedetlenséget 
és pápaellenességet. Ez volt az utolsó alkalom, amikor egy 
pápa trónfosztó ítéletet hozott egy kormányzó fejedelemmel 
szemben. 

Az elhanyagolt hitoktatás újraélesztésére megjelentette a 
Római katekizmust, először a plébánosok kézikönyveként 
latinul, majd hamarosan több nyelvre is lefordították. Köz-
readta a Római breviáriumot is és misekönyvét kötelezően 
előírta az egész világ papsága részére. Minden további 

Szentek krónikájaSzentek krónikájaSzentek krónikájaSzentek krónikája    
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   HIRDETÉSEINK: 
 

Elsőáldozás és bérmálás időpontjáról még nem tudunk  
biztosat. Később tájékoztatjuk a testvéreket. 
 

A jegyestanfolyam valószínű április 8-án, csütörtökön este 6 
órakor folytatódik. Ezért a második tanfolyam kezdete  
tolódik. 
 

A Rákócziligeti új templomról tájékoztatás: 
 

A templom felszentelésének időpontja talán ez  
év őszére kerülhet.  
Miknek kell addig megvalósulniuk?  

A templomban az új padok elkészültek, Húsvét előtt  
beszerelésre kerültek. 
A templom kórusán – a padlózat és a padok, toronylépcső  
burkolása, álmennyezet felrakása, hangosítás befejezése,  
bútorok, belső tisztító festés stb. 
A templom körüli park kialakítása idén megvalósul  
a Dunaharaszti Önkormányzat jóvoltából. 
Parkolók kialakítása, belső kerítés elkészítése,  
gyermekjátszótér megvalósítása stb… 
Ha mindez megtörténik, akkor remélhetjük, hogy templom 
felszentelésére sor kerül.  
Ennek akadálya lehet az anyagi háttér hiánya, ezért továbbra 
is várjuk a kedves Hívek anyagi támogatását a templomi mun-
kálatok befejezéséhez. 

Láng András plébános 
 

liturgikus változtatást pápai jóváhagyáshoz kötött. Csak 
azokon a helyeken tett kivételt, ahol kétszáz évesnél idősebb 
liturgikus könyvekre tudtak hivatkozni. Ebben is megmutat-
kozott erős központosítási törekvése, az egyházi intézmé-
nyeket egységesíteni szerette volna és mindet római fennha-
tóságnak alárendelni. Ő emelte Aquinói Szent Tamást, rend-
kívüli hittudósi és más szellemi teljesítménye miatt egyház-
tanítóvá, írásait pedig Szent Bonaventura műveivel együtt 
kiadatta. Tamás fő művét, a Summa Theologiaet a teológiai 
fakultásokon tankönyvként írta elő. Bizottsági munka kere-
tében pedig tovább dolgozott az elődei által már elindított 
törekvésen, hogy a latin és a görög Szentírást újból felül-
vizsgálva kiadják.  

Intézkedéseit látván, elve volt tehát, hogy a megújított és 
megszilárdított vallási élet talaján lehet csak hatékony erő-
vel föllépni az igaz hit védelmében. A pápa minden erejével 
küzdött a tévedés és a megtévesztés ellen, a tévedők meg-
nyeréséért pedig mindent megtett. A vallási megosztottság 
korában, működése alatt, az eretnekeket keményen megbün-
tették, Rómában pedig bizottságot hoztak létre a hitetlenek 
visszatérítésére. Később ez lett a Hitterjesztési Kongregáció, 
a ma is működő Népek Evangelizációjának Kongregációja. 

V. Piusz korában működtek az ún. magdeburgi centuriá-
torok, akik a katolikusok ellenében tevékenykedtek. Az egy-
háztörténet átfogó földolgozásán munkálkodtak, hogy a pro-
testáns tanítást történelmi oldalról is megtámogassák. Bí-
zonyítani szerették volna, hogy a római egyház eltért hiva-
tásától és a Krisztustól kapott tanítást semmibe vette. Piusz 
a válasszal Canisius Pétert bízta meg, aki azonban sok és 
fontos elfoglaltsága miatt csak néhány értekezést tudott 
megírni. A teljes mű, a pápa halálát követően, húsz évvel 
később készült csak el. A tudós oratoriánus, Baronius Cézár 
alkotta meg, és átfogóan és nagyszerűen ábrázolta az Egy-
ház és a pápaság munkásságát. 

V. Piusz sokat tett az Európát fenyegető török hódítás el-
len is. A hitszakadás miatti törésvonalakat még tovább mé-
lyítő török veszedelem a pápát komolyan aggasztotta. Val-
lásos buzgósága annyira közismert volt, hogy Szulejmán tö-
rök szultán Szeged ostromakor azt mondta, a keresztények 
csapataitól is fegyvereitől nem fél, annál inkább pápájuk 
imádságától. A kereszténység fönnmaradásáért vívott harc-
ban az imát és az áldozatot tartotta a legjobb fegyvernek. 
Mélyen meggyőződve, hogy Isten csak a tiszta erkölcsű pa-
pok imáját hallgatja meg, kérte a császárt és a velencei dó-
zsét, hogy támogassák a papság megújulását. Így fordult a 
korabeli protestáns fejedelmekhez: „Úgy keresünk titeket, 
mint a jó pásztor keresi eltévedt bárányait, hogy visszavigye 
őket az akolba.”  

Együttműködésre szólította fel Európa keresztény nemze-
teit, amely szövetség Szent Liga néven vált ismertté. A Pá-
pai Állam, Velence és Spanyolország között létrejött szer-
vezet volt az, melynek hatására protestánsok és katolikusok 
együttműködve harcoltak a törökök ellen. Minden katolikust 
imádságra hívott, hogy imádkozzák a rózsafüzért, kérve a 
Mi Asszonyunk közbenjárását a harc sikeres kimeneteléért. 
Nehéz küzdelem után megszületett a török feletti győzelem 
Lepantónál, melynél a pápa, az ütközet szerencsés kimene-
telét megérezve, megkönnyebbülésében könnyekre fakadt. 
Hálából október 7-re bevezette a Győzelmes Miasszonyunk 
ünnepét, melyet ma Rózsafüzér Királynője néven ünnep-
lünk. Emellett a lorettói litániába bevette a Keresztények se-
gítsége megszólítást. 

1572. május 1-én hunyt el, száz évvel később X. Kelemen 
pápa boldoggá, majd negyven évre rá XI. Kelemen szentté 
avatta. Sírja a római Santa Maria Maggiore-bazilika egyik 
jobboldali mellékkápolnájában található. 

Ráthi Marianna 
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A szentmiséről sajátos papi szemmel II .  

 

Kedves Olvasók! 

Az elmúlt alkalommal arról írtam, milyen volt a gyermek-
kori kapcsolatom a szentmisével, majd a szentmisére való 
készületről, és a templomban való elhelyezkedésünkről.  
Ebben az elmélkedésben arról olvashatunk, hogy miért is ér-
demes vasárnap és ünnepeken, illetve hétköznapokon szent-
misére járni? A szentmise egyik nagy értéke, hogy találko-
zunk Istennel a tanításán keresztül, vagyis Isten a Biblia cso-
dálatos titkába vezet be bennünket. A Bibliából olvasunk fel 
részleteket és annak üzenetét keressük meg a mai ember szá-
mára. A szentmisének ezt a részét igeliturgiának nevezzük. 
Csak megjegyzem, hogy gyermekkoromban a szentmise 
legnagyobb része latinul hangzott el. Volt egy úgynevezett 
„lekcionárium”, amelyben egész évre benne voltak a vasár-
napi szentírási részek, abból olvasta fel 
az atya, amit aztán megmagyarázott. Az 
összes többi ünnepre és hétköznapokra 
csak latin szövegek voltak. Magyarul 
olvasni a szentmiséket a „Magyar-latin 
Misszále” segítségével volt lehetséges, 
amelyet Szunyogh Xavér Ferenc bencés 
atya készített. 
A népnek maradtak a nagyon tartalmas 
népénekek, amelyek kitöltötték a szent-
mise nagy részét. Egész évre a szent-
mise minden imája, szentírási részei 
egyetlen könyvbe voltak foglalva, ame-
lyet, mint ereklyét, minden templomban 
legalább egy példányban őriznek. Eny-
nyit a múltról.  
A II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformja megengedte a nem-
zeti nyelv használatát az összes egyházi szertartásban, vala-
mint megújította a szentmise állandó részeit és a változó ré-
szeket is (ünnepek szerint). Ennek az volt a célja, hogy Isten 
Igéjéből, a Szentírásból minél többet bevonjon az év szent-
miserendjébe. (Bizonyára felhasználták a régi szövegeket 
is.) 
Ezért a vasárnapokat A, B, C évre osztották be és három 
szentírási részt választottak minden vasárnapra. Az első ol-
vasmányt az Ószövetségi könyvekből vették. A második ol-
vasmányt általában az Újszövetségi Szentírásból, Szent Pál 
apostol leveleiből, vagy valamelyik más levélből. A évben 

leginkább Máté evangéliumából, B évben 
Márk és C évben Lukács könyvéből ve-
szik az evangéliumokat. János evangéli-
uma a három évre van elosztva. A na-
gyobb ünnepeken is három olvasmány 
van. Hétköznapokon, leszámítva a szent 
időszakokat (Advent, Nagyböjt, Húsvét), 
a minden napi evangéliumok mellett a 
második olvasmányt páros és páratlan 
évre osztották be (az úgynevezett I. és II. 
évre) Ezekben az ószövetségi és az újszö-
vetségi szakaszok váltogatják egymást. A 
szentmise állandó részeit és az egész év 
alapkönyörgéseit a Misekönyv tartalmaz-
za. Az Olvasmányoknak külön könyvei 
vannak, a vasárnapokra (A, B, C kötet), és 
a hétköznapokra is külön könyvek szol-

gálnak, ugyanígy a Szentek olvasmányaira és külön a gyász-
misékhez. 
Kedves Olvasók! Az előbb felsoroltakból világosan kitűnik, 
mennyire gazdagabb az Isten Igéjének átadása a vasárnapi 
és hétköznapi szentmiséken.  
Hozzáteszem még, hogy akik nem tudják hétköznapon 
szentmisén meghallgatni a Biblia tanítását, azoknak lehető-
sége van különböző csatornákon a minden napra beosztott 
igeszakaszokat elolvasni, számítógépen, mobiltelefonon stb. 
Aki ebben nem járatos, kérje meg a fiatalokat, azok tudnak 
ebben segíteni. 
A vasárnapi és hétköznapi szentírási szakaszok olvasásán 
kívül elhangzik vasárnap és nagy ünnepeken a szentmiséken 
a prédikáció, vagy más szóval szentbeszéd, amelyben a mi-
séző pap igyekszik egyrészt megmagyarázni a Biblia tanítá-
sának értelmét, és a minden napi életre alkalmazni Isten üze-
netét. 

A kedves Hívek szemszögéből nézve 
mikor jó egy prédikáció?  Először is, ha 
nem túl hosszú. Amíg tudnak rá figyelni 
az emberek, mert ha már túl hosszú a be-
széd, azt mondják rá, hogy az már nem 
a híveké, hanem az ördögé. Van olyan 
pap, aki nagyon röviden és velősen pré-
dikál, jó hallgatni. Van, aki hosszadal-
masabban, de érdekesen beszél, azt is jó 
hallgatni. De az olyan beszéd, amelyi-
ken a hívek már többször is rámondanák 
az Áment, az már nem annyira jó be-
széd. Viccesen így szokták ezt kifejezni: 
„A gondolatból már kifogyott, de a szó-
ból még nem!” Minden papnak óriási fe-

lelőssége, hogy a híveket tanítsa, ezért kell felkészülni a pré-
dikációra. A híveknek pedig sokat kell imádkozni papjukért, 
hogy jó közvetítője legyen Isten tanításának. Azt is tudni 
kell azonban, hogy Isten Szentlelke szól hozzánk minden 
prédikációban, és valami üzenetet küld nekem, ami csak ne-
kem szól megfontolásra. Igy érdemes hallgatni minden taní-
tást. 
Kedves Olvasók! Azzal kezdtem gondolataimat, hogy vála-
szoljak arra kérdésre, miért érdemes szentmisére járni? Ám 
nemcsak ezért érdemes, másért is, de arról legközelebb írok. 
Áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden családnak, min-
den kedves Olvasónak egyházközségeinkben és azon kívül 
is. 

Puszta Sándor: Új teremtés 
 

„A trónon ülő így szólt: 

Ime, újjáalkotok mindent.” 

                           Apoc. 21,5 
 

nem azzal kezdődik 
az ÚJ TEREMTÉS 
hogy a KÉZ visszateszi helyükre 
a lehullt csillagokat 
 

hanem  
ami még fönnmaradt 
mindet lesöpri. 
 

András atya 
 



Krisztus fénye  2021. Húsvét 
 

6 

SZENT JÓZSEF 
 

    Kedves Olvasók! 

Az alábbi cikkben, Szent Józsefről fogunk 
elmélkedni. Boldog IX. Piusz 1870-ben a 
Katolikus Egyház védőszentjévé avatta Jézus 
nevelőatyját, a Szent Család őrét. Most 2021-
ben, 150 évvel később Ferenc pápánk meg-
hirdette a Szent József évet. 
A Boldogságos Szűz Mária után, a legtöbbet 
emlegetett szentünk József. A szentatyák folya-
matosan ki szerették volna domborítani az Ő 
nélkülözhetetlen szerepét. Ha csak az elmúlt századot 
vesszük górcső alá, akkor feltétlen meg kell említenünk 
tiszteletreméltó XII. Piuszt, aki a „munkások védelme-
zőjeként” állította a hívők elé, vagy Szent II. János Pált, aki 
„a Megváltó őrzőjeként” mutatta be Őt. 
Szent Józsefet „csendes” szentként ismerjük. Csendes. Oly 
annyira, hogy a szent evangéliumokban nem szólal meg. Két 
evangélista, Máté és Lukács mutatja be az ő csendes, de 
nélkülözhetetlen szerepét. Jézus születésének hírüladásától 
egészen a 12 éves Jézus megtalálásáig a templomban tűnik 
fel a szent iratokban József személye. Ezután már semmi 
mást nem írnak le róla.  
A Mt 13,55-ben megismerjük a foglalkozását. Egyszerű ács. 
Az eredeti fordítás szerint jelenthet, bármilyen famegmun-
kálással foglalkozó személyt. „Igaz ember”, aki mindig a 
törvényekben leírt isteni akaratot valósítja meg az életében 
(Mt 1,18). Jegyese Mária (Lk 1,27). Ezzel a fiatal zsidó 
leánnyal egy csodálatos isteni útra indul, amelynek célja a 
megváltás! Ezt az utat József Istenre bízza, aki álmain 
keresztül folyamatosan vezeti és kíséri (Mt 1,2). Fe-
ladatának első állomásaként, megajándékozza az Úr a 
Messiás látásával, aki előtte Istállóban születik (Lk 2,7). 
Hallja a mágusok és pásztorok tanúságtételét a világ vilá-
gosságáról, aki a pogányokat is magához vonja. Elvállalva 
Jézus törvényes apaságát, nevet ad a kis Jézusnak, és a 
törvény szerint bemutatja Őt a templomban. Istenre figyelve 
Heródes elől Egyiptomba menekíti Máriát és a gyermeket, 
egy új és idegen világban alkalmazkodva él, majd visszatér 
Názáretbe, ahol tanúja Jézus növekedésének Isten és az 
emberek előtt korban és bölcsességben. Máriával együtt éli 
át a 12 éves Jézus elvesztését, majd a megkerülés örömét, s 
ezután „eltűnik” a szemünk elől. 
Azon történések és személyek, amelyek a kanonizált szent 
iratokban „rejtélyesek”, mindig is foglalkoztatták az 
embereket. Ezeket a történeteket az apokrif irodalom fejti ki, 
amelyek az akkori korok regényeinek mondhatóak. Szent 
József csendes alakja is foglalkoztatta a népeket. Így em-
líthetjük, a mindenki által elolvasható, Vanyó László, Ó-
keresztény Írók sorozatának második kötetében (Apokrifek) 
található: „Jézus Krisztus mindenek felett dicsőséges 
anyjának, a szent Istenszülő Máriának Születése, Jakab elő-
evangéliuma című apokrif iratot. A magyar katolikus 
lexikon rövid magyarázatot ad ehhez az íráshoz: 
„apokrif irat, mely önmagát Mária születése v. Jakab 

apokalipszise néven nevezi. – Legrégibb szövege a 3-4. sz. 

Bodmer-papiruszon maradt fenn. A szerző Jakab, Szent 

József első házasságából született fiának mondja magát. – 

Az ősevangélium központi alakja Mária. Szülei, Joachim és 

Anna öregségükben csodálatos módon kapták gyermeküket. 

A 3 éves Máriát szülei fölvitték a templomba és átadták 

nevelésre. Amikor 12 éves lett, a főpap Áron vesszejéhez 

hasonló sorsvetéssel választotta jegyeséül az öreg és özvegy 

Józsefet. Szerzője az Ószövetséget jól, a palesztinai viszo-

nyokat viszont alig ismerte, ezért valószínűleg. 

pogánykeresztény, Egyiptomban élt; görögül, a 

2. sz. 2. felében írhatta művét.” 

Ez az írás nem került be a mai Szentírásba, de 
mégis a hagyományban néhány dolog gyökeret 
vert. Ebből az ősevangéliumból ismerjük Anna 
és Joachim személyét. Ide vezethető vissza az az 
elterjedt Szent József ábrázolás, amit számos 
templomunkban látunk. A Jakab ősevangélium 

leírja a VIII. fejezetében, hogy a főpap, amikor Mária „eladó 
sorba került”, összehívatta Dávid házának özvegyeit. Így 
József is egyike volt az egybehívottaknak. A főpap egy 
marék vesszőt fogott a kezében, imádkozott, kiosztotta a 
jelenlévő férfiaknak, és az isteni jel az volt, hogy akinek 
kivirágzik a vessző a kezében, az a legméltóbb társ Mária 
számára. József kezében kivirágzott a vessző. Így tehát, 
amikor a templomban József szobrát látjuk a kisded 
Jézussal, a kezében nem liliom, hanem a kiválasztottságát 
jelző, kivirágzott vesszőt tartja.  
A dogmatika, kifejezetten foglalkozik Szűz Mária és József 
házasságával, hiszen ez a kapcsolat érinti Mária Szü-
zességének dogmatikai tanítását. A dogma szerint Mária 
szülése előtt (ante partum), szülésekor (in partum), szülése 
után (post partum) szűz volt, és az is maradt. A szüzesség a 
Szentírásból közvetve igazolható, melyet a szenthagyomány 
egyöntetűen kifejez. Nem az Olvasó megtévesztése miatt, 
visszatérve a Szentíráshoz, kiemelnék egy állításunknak 
látszólag ellent mondó igehelyet: „magához vette feleségét, 

de nem ismerte meg míg világra nem hozta Fiát” (Mt 1,24-
25) 
A „míg” kifejezés, nem jelenti azt, hogy később a meg-
ismerés (Szentírásban nemi érintkezés) megtörtént volna, 
hanem az bizonyítható, hogy Jézus nem Józseftől származik 
(„míg világra nem hozta fiát”). Más helyeken a Szentírásban 
olvasunk Jézus testvéreiről (Jakab, József, Simon, Júdás). A 
testvér, görögül „adelphosz” kifejezés, a Szentírás egyéb 
helyeivel alátámasztva, a legtöbb esetben nem vérszerinti 
testvért, hanem rokont és unokatestvért jelent (pl. Ábrahám-
Lót, Jákob-Lábán). 
József nem biológiai apja Jézusnak, mégis elengedhetetlen 
fontosságú a szerepe. Ez a szerep úgynevezett üdvtörténeti 
szerep, a megváltás beteljesedésének kulcsfontosságú 
szerepe. József és Mária jegyessége a zsidó hagyomány és 
szokás szerint, jogi szempontból érvényes házasság. József 
származása törvényes értelemben biztosította a dávidi 
származást. Az akkori korban a férfi nélkül élő asszonyok, 
pl. özvegyek teljesen kiszolgáltatottak voltak, törvényes 
fórumokon senki sem képviselte őket, hiszen nem volt 
férjük. József így a család kenyérkeresője és oltalma volt. 
Máriát, a „házasságtörés” miatt megkövezték volna, de 
József által, apát tulajdonítottak Jézusnak. S az utolsó 
tárgyalandó szempont az, hogy Jézus egészséges 
pszichológiai fejlődéséhez fontos volt József Jézus elé élt 
apasága. 
József kiválasztottsága miatt a következő tiszteletbeli 
hierarchia alakult ki: József, a tiszteletbeli sorban, külön 
Mária és a többi szent között helyezkedik el – a szenteket 
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cultus duliae, Józsefet protoduliae, Máriát hüperduliae illeti 
meg. 
A Szentírás és némi dogmatikai tény ismertetése után szere-
tettel ajánlom Ferenc pápa Patris Corde – Apai szívvel 
kezdetű apostoli levelét, mellyel meghirdette a Szent József 
évet. Ez a buzdítás, sok lelki megerősítést hordoz magában. 
Számos egyéb lelki írás jelent meg, amelyeket ugyan csak 

szeretettel ajánlok, ezen cikkemben a spirituális tanításról 
nem írok. 
Végezetül, néhány imádságot szeretnék az olvasó elé tárni, 
mert a Szent Józsefhez forduló imádságainkból, csak kevés 
ismeretes a hívek számára. Bízom benne, hogy ez az év ezen 
is változtatni fog. 

Bógár Zsolt atya 
 

   Ferenc pápa: Ima Szent Józsefhez 
Üdvözlégy, a Megváltó őre, Boldogságos Szűz Mária házastársa. 
Rád bízta Isten egyetlen Fiát; benned bízott Mária; veled Krisztus ember lett. 
Áldott József nekünk is, mutasd magadat apának és vezess bennünket az élet útjára. 
Szerezz nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minket minden gonosztól. Ámen 

 

   Ima Szent Józsefhez 
Szent József, légy házunk ura, kis családunk pártfogója! 
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket! 
Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat! 
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk! 
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit! 
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos! 
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást! 
Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűzanyánknak, 
Hogy családunk kisded háza, Názáretnek legyen mása! Amen. 

 

   Ima Szent József oltalmáért 
Jóságos Szent József! Oltalmazd családunkat/közösségünket: segíts, hogy 
Istennek mindenkor tetszésére legyünk. Te mindent kérhetsz számunkra, hiszen 
Jézusnak nevelőatyja vagy. 
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet, hűséget,  
világos és tiszta lelkiismeretet, 
természetes alázatosságot, nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt. 
Könyörögj érettünk, hogy egyre tök életesebben éljünk, a bizalom útján 
haladjunk és soha el ne lanyhuljunk. Járj közben értünk,  
hogy Isten minket is szentekké tehessen! 
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket, ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Ámen. 
 

   
Szent József litánia 
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! 
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! 
 

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket! 
Krisztus, hallgass meg minket!  
Krisztus, hallgass meg minket! 
 

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk! 
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk! 
 

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk! 
 

Szent József Könyörögj érettünk! 
Dávid nemes sarja Könyörögj érettünk! 
Pátriárkák fénye Könyörögj érettünk! 
Isten Anyjának jegyese Könyörögj érettünk! 
A Szent Szűz tisztaságos őre Könyörögj érettünk! 
Isten Fiának nevelő atyja Könyörögj érettünk! 
Krisztus gondviselő oltalmazója Könyörögj érettünk! 
A szent család feje Könyörögj érettünk! 
Igazságos József Könyörögj érettünk! 
Tisztaságos József Könyörögj érettünk! 
Nagyokosságú József Könyörögj érettünk! 

Erőslelkű József Könyörögj érettünk! 
Engedelmes József Könyörögj érettünk! 
Hűséges József Könyörögj érettünk! 
Béketűrés példaképe Könyörögj érettünk! 
Szegénység kedvelője Könyörögj érettünk! 
Iparosok példaképe Könyörögj érettünk! 
A házasélet dísze Könyörögj érettünk! 
Szüzek őre Könyörögj érettünk! 
Családok támasza Könyörögj érettünk! 
Ínségesek vigasztalója Könyörögj érettünk! 
Betegek reménye Könyörögj érettünk! 
Haldoklók pártfogója Könyörögj érettünk! 
Gonosz szellemek réme Könyörögj érettünk! 
Az Anyaszentegyház védőszentje Könyörögj érettünk! 
 

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk! 
 

Háza urául rendelte Őt! És egész országának vezérévé! 
Könyörögjünk! 
Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent 
Anyád jegyesének választottad. 
Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön 
pártfogónkul tisztelünk. 
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. 
Ámen. 

Illusztráció – Daniele Crespi: Szent József álma 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
 

A GYÓGYULÁS SZENTSÉGEI III. 
A BETEGEK KENETE 

 
A keresztény beavatás szentségei által az ember megkapja Krisztus új életét, mely azonban 
„Krisztussal el van rejtve az Istenben” (Kol 3,3), s melyet „törékeny cserépedényben” hordo-
zunk (2Kor 4,7). Most még földi, fájdalomnak, betegségnek és halálnak alávetett házunkban 
vagyunk (vö. 2Kor 5,1). Isten gyermekeinek ez az új élete a bűn miatt megsérülhet és el is 
veszíthető. 
Az Úr Jézus Krisztus lelkünk és testünk orvosa, aki a bénának megbocsátotta bűneit, és vissza-
adta teste egészségét (vö. Mk 2,1-12), úgy akarta, hogy Egyháza a Szentlélek erejével folytassa gyógyító és üdvözítő művét, 
saját tagjaira vonatkozóan is. Ez a gyógyítás két szentségének célja: a bűnbánat és a betegek kenete szentségéé. 
 

A BETEGEK KENETE 
„A betegek szent kenetével és a papok imádságával az egész Egyház ajánlja a szenvedő és megdicsőült Krisztusnak a bete-
geket, hogy nekik enyhületet és üdvösséget szerezzen; sőt buzdítja őket, hogy szabadon csatlakozva Krisztus szenvedéséhez 
és halálához, szolgáljanak Isten népének javára.” (II. Vatikáni Zsinat Lumen Gentium, LG 11)  
 
I.  Alapjai az üdvrendben  
A BETEGSÉG AZ EMBERI ÉLETBEN 
A betegség és a fájdalom az emberi életnek mindig a legsú-
lyosabb terhei közé tartozott. A betegségben az ember meg-
tapasztalja tehetetlenségét, korlátait, végességét, és a beteg-
ség megsejtetheti velünk a halált. 
A betegség szorongáshoz, önmagába zárkózáshoz, néha két-
ségbeeséshez és Isten elleni lázadáshoz vezethet. Érettebbé 

is tehet azonban bennünket, segítheti, hogy fölismerjük éle-
tünk lényegtelen dolgait és afelé forduljunk, ami lényeges. 
A betegség nagyon gyakran indítja el az istenkeresést, a visz-
szatérést Őhozzá. 

 
A BETEG ISTEN ELŐTT 
Az ószövetségi ember a betegséget Istennel kapcsolatban éli 
meg. Panaszkodik Isten előtt a betegség miatt (vö. Zsolt 38), 
és Tőle, az élet és halál Urától kér gyógyulást (vö. Zsolt 6,3; 
Iz 38). A betegség a megtérés útja lesz (vö. Zsolt 38,5; 
39,9,12), és az Istentől nyert megbocsátás hozza meg a 
gyógyulást (vö. Zsolt 32,5; 107,20; Mk 2,5-12). Izrael népe 
úgy éli ezt át, hogy a betegség titokzatos módon összefügg a 

bűnnel és a rosszal, s az Istenhez való hűség az Ő törvénye 
szerint visszaadja az életet: „Hiszen Én, az Úr vagyok a te 
gyógyítód” (Kiv 15,26). Izaiás próféta előre látja, hogy a 
szenvedés értelme lehet a mások bűneiért való engesztelés is 
(vö. Iz 53,11), és megjövendöli, hogy Isten elhozza majdan 
Sionnak az időt, amikor megbocsát minden vétket és meg-
gyógyít minden betegséget (vö. Iz 33,24).  

 
AZ ORVOS KRISZTUS 
Krisztus együttérez a betegekkel, és számos gyógyítása min-
denféle betegségből (vö. Mt 4,24) nyilvánvaló jele annak, 
hogy Isten meglátogatta az Ő népét (vö. Lk 7,16) és Isten 
országa közel van. Jézusnak nemcsak a gyógyításhoz volt 
hatalma, hanem a bűnök megbocsátásához is (vö. Mk 2,5-
12): Azért jött, hogy az egész embert – a lelket és testet – 
meggyógyítsa. Ő az orvos, akire a betegeknek szükségük 
van (vö. Mk 2,17). A szenvedők iránti együttérzése olyan 
mértékű, hogy azonosul velük: „Beteg voltam és megláto-
gattatok” (Mt 25,36). Krisztusnak a betegek iránti különös 
szeretete a századok során arra indította a keresztényeket, 
hogy karolják föl a testben vagy lélekben szenvedőket; ez 
késztette a fáradhatatlan erőfeszítéseket a szenvedések eny-
hítésére.  
Jézus gyakran hangsúlyozta, hogy higgyenek a betegek (vö. 
Mk 5,34.36; 9,23). A gyógyításnál jeleket alkalmazott: nyá-
lat és kézrátételt (vö. Mk 7,32-36; 8,22-25), sarat és lemosást 

(vö. Jn 9,6-15). A betegek keresték, hogy megérinthessék Őt 
(vö. Mk 3,10; 6,56), „mert erő áradt belőle, mely mindenkit 
meggyógyított” (Lk 6,19). Ugyanígy a szentségekben Krisz-
tus továbbra is „megérint” bennünket, hogy meggyógyítson. 
A sok szenvedéstől megindultan Krisztus nemcsak megen-
gedte, hogy a betegek megérintsék Őt, hanem nyomorúságu-
kat magáévá teszi: „Szenvedéseinket magára vette és beteg-
ségeinket ő hordozta” (Mt 8,17 és vö. Iz 53,4). Nem minden 
beteget gyógyított azonban meg. Krisztus gyógyításai Isten 
országa eljövetelének jelei voltak, és egy sokkal mélyebbre 
ható gyógyulást hirdettek: a bűn és a halál fölötti győzelmet 
az Ő húsvétja által. A kereszten Krisztus a rossz egész terhét 
magára vette (vö. Iz 53,4-6), elvette a „világ bűnét” (Jn 
1,29), aminek a betegség csak egyik következménye. Szen-
vedésével és kereszthalálával Krisztus a szenvedésnek új ér-
telmet adott: hasonlóvá tud tenni bennünket Őhozzá, és 
egyesíthet az Ő megváltó szenvedésével. 

 
„GYÓGYÍTSATOK BETEGEKET...” 
Krisztus fölszólította tanítványait, hogy kövessék Őt és ve-
gyék föl keresztjüket (vö. Mt 10,38). Őt követve, a betegsé-
get és a betegeket a tanítványok új szemmel látják. Jézus be-
vonja őket a maga szegény és szolgáló életébe, részesíti őket 

az együttszenvedés és a gyógyítás szolgálatából: „És elmen-
vén prédikálták, hogy tartsanak bűnbánatot; és sok ördögöt 
kiűztek, és olajjal megkentek sok beteget, és meggyógyítot-
ták őket” (Mk 6,12–13). 
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A föltámadott Úr megismétli ezt a felhívást – „A nevemben 
(...) betegekre teszik a kezüket, és azok meggyógyulnak” 
(Mk 16,17–18), és megerősíti azokkal a jelekkel, melyeket 
az Egyház az Ő nevének segítségül hívásával művel (vö. Ap-
Csel 9,34; 14,3). Ezek a jelek különleges módon nyilvánítják 
ki, hogy Jézus valóban „az üdvözítő Isten” (vö. Mt 1,21; Ap-
Csel 4,12).  
A Szentlélek egyes embereknek különleges, gyógyító kariz-
mát ajándékoz (vö. 1Kor 12,9.28.30), hogy megmutassa, mi-
lyen ereje van a Föltámadott kegyelmének. Azonban még a 
legbuzgóbb imádság révén sem nyeri el minden betegség a 
gyógyulását. Így tanítja meg Pált az Úr: „elég neked az én 
kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg” 
(2Kor 12,9); és az elviselendő szenvedéseknek ilyen értelme 
lehet: „Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből 
hiányzik, testének, az Egyháznak a javára” (Kol 1,24). 
„Gyógyítsatok betegeket!” (Mt 10,8) – e feladatot az Egyház 
az Úrtól kapta, és igyekszik megvalósítani, amikor ápolja a 

betegeket és közbenjáró imádságával kíséri őket. Az Egyház 
hisz Krisztusnak, a lélek és a test orvosának éltető jelenlété-
ben, mely elsősorban a szentségeken keresztül hat, egészen 
sajátos módon az Eucharisztia által, a kenyér által, mely örök 
életet ad (vö. Jn 6,54.58), s melynek a testi gyógyulással való 
kapcsolatát Szent Pál hangsúlyozza (vö. 1Kor 11,30).  
Az apostoli Egyház saját szertartásban fordul a betegekhez, 
melyről Szent Jakab tanúskodik: „Beteg valaki közületek? 
Hívassa el az Egyház papjait, és azok imádkozzanak fölötte, 
és kenjék meg olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó ima 
megszabadítja a beteget, és az Úr talpra állítja. Ha pedig bű-
nöket követett el, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15) A hagyo-
mány e szertartásban az Egyház hét szentségének egyikét 
mutatja fel (vö. Szent I. Ince pápa: Si instituta ecclesistica: 
DS 216; Firenzei zsinat: Decretum pro armenis: DS 1324-
25; Trienti Zsinat: Docrina de sacramento extremae unctio-
nis, 1-2: DS 1695-96).  

 
A BETEGEK SZENTSÉGE 
Az Egyház hiszi és vallja, hogy a hét szentség közül az egyik 
egészen és különlegesen arra van rendelve, hogy megerő-
sítse a betegség által megpróbáltakat: ez a betegek kenete. 
„A betegek e szent kenetét Krisztus, a mi Urunk mint az Új-
szövetség valóságos és különálló szentségét alapította, Márk 
utal rá (vö. Mk 6,13), Jakab pedig, az apostol és az Úr test-
vére, ajánlotta a híveknek és kihirdette.” (Trienti Zsinat: 
Docrina de sacramento extremae unctionis, 1-2: DS 1695; és 
vö Jak 5,14-15)  
Az ókortól kezdve mind Kelet, mind a Nyugat liturgikus ha-
gyománya tanúskodik arról, hogy megszentelt olajjal meg-
kenték a betegeket. A századok során a betegek kenetét 
egyre inkább csak a haldoklóknak szolgáltatták ki, ezért is 
kapta az utolsó kenet nevet. E jelenség ellenére a liturgia 
nem szűnik meg imádkozni az Úrhoz, hogy a beteg nyerje 
vissza egészségét, amennyiben ez üdvösségének javára válik 

(Trienti Zsinat: Docrina de sacramento extremae unctionis, 
1-2: DS 1696).  
Az 1972. november 30-án kelt Sacram unctione infirmorum 
kezdetű apostoli konstitúció a II. Vatikáni Zsinathoz csatla-
kozva (vö. II. Vatikáni Zsinat: Sacrosanctum concilium, 73) 
elrendelte, hogy a római szertartásban a következőket kell 
megtartani: 
A betegek kenetének szentségét azoknak szolgáltassák ki, 
akiknek egészségét súlyos betegség támadta meg. A beteget 
kenjék meg homlokán és kezein az előírt módon megáldott 
olívaolajjal vagy a körülményeknek megfelelően más, az 
előírt módon megáldott növényi olajjal, és közben a követ-
kező szavakat mondják: „E szent kenet által és nagy irgal-
massága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek ke-
gyelmével; szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és 
erősítsen meg jóságosan!” (Codex Iuris Canonici, CIC 847)  

 
II.  Ki veheti föl  és ki szolgáltathatja ki ezt a  szentséget? 
SÚLYOS BETEGSÉG ESETÉN... 
A betegek kenete „nemcsak a halálveszélyben lévők szent-
sége. Ezért fölvételére már az az időszak is biztosan alkal-
mas, amikor a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd 
veszélybe kerülni.” (vö. II. Vatikáni Zsinat, Sacrosanctum 
concilium, 73; CIC 1004, 1005, 1007)  

Ha egy beteg, aki fölvette a szentséget, visszanyeri egészsé-
gét, újra fölveheti a szentséget, ha ismét súlyosan megbeteg-
szik. Ugyanazon betegségben is meg lehet ismételni, ha 
rosszabbodik az állapot. Ajánlott fölvenni a betegek kenetét 
komoly sebészi beavatkozás előtt. Ugyanez a helyzet az idő-
seknél, akiknek az állapota egyre törékenyebbé válik. 

 
„... HÍVJA AZ EGYHÁZ PAPJAIT” 
A betegek kenetének kiszolgáltatói kizárólag a papok (püs-
pökök vagy áldozópapok) (vö. Trienti Zsinat: Doctrina de 
sacramento extremae unctionis, 3: DS 1719; CIC 1003). A 
lelkipásztorok kötelessége tanítani a híveket e szentség jóté-
teményeiről. A híveknek bátorítaniuk kell a betegeket, hogy 

papot hívjanak és e szentséget fölvegyék. A betegek készül-
jenek föl lelkipásztoruk és az egész egyházi közösség segít-
ségével, melynek a betegeket különösen körül kell vennie 
imádsággal és testvéri gondoskodással. 

 
III.  Hogyan szolgáltatják ki  ezt  a szentséget? 
Mint minden szentség, a betegek kenete is liturgikus és kö-
zösségi cselekmény (vö. II. Vatikáni Zsinat: Sacrosanctum 
concilium, 277), akár otthon, kórházban vagy templomban, 
akár egy betegnek vagy betegek egész csoportjának szolgál-
tatják ki. Nagyon helyénvaló, hogy ez a szentség az Eu-
charisztia, az Úr húsvétjának emlékezete keretében kerüljön 
kiszolgáltatásra. Amikor a körülmények megengedik, a be-
tegek kenetét előzze meg a gyónás és kövesse a szent-

áldozás. Az Eucharisztia, mint Krisztus húsvétjának szent-
sége, a földi zarándoklét utolsó szentsége, az „útravaló” az 
örök életbe történő „átmenethez”. 
Szó és szentség megbonthatatlan egészet alkot. A bűnbánat 
fölindítása, majd igeliturgia nyitja meg a szertartást. Krisztus 
szavai és az apostolok tanítása fölélesztik a beteg és a közös-
ség hitét, hogy az Úrtól kérjék Lelkének erejét. 
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Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a jövedelemadó-bevallások során  

a személyi jövedelemadó 1 + 1 %-ról  

* a Magyar Katolikus Egyház javára a 0011 technikai szám,  

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

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

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

   a 18702563-1-13 adószám feltüntetésével lehet rendelkezni.  
 

  Adományokat:  

* a Taksonyi Szent Anna templomért Alapítványnak a 64400116-30110038-61100015, 
* a Dunaharaszti Szent István templomért Alapítványnak a 64400116-30109984-61100011, 
* a Dunaharaszti „Szent Imre Római Katolikus Templomért” alapítványnak 

   a 11600006-00000000-09873755 bankszámlaszámokra lehet befizetni. 
  

  Az 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. 

 

A szentség kiszolgáltatása lényegileg a következő elemekből 
áll: az „Egyház papjai” (vö. Jak 5,14) kezüket csöndben föl-
teszik a betegekre; az Egyház hitében imádkoznak a 

betegekért (vö. Jak 5,15), ez a szentség epiklézise; föladják 
a kenetet, lehetőleg püspök által megszentelt olajjal. 
 

 

IV. A betegek kenetének hatásai  
A Szentlélek különleges ajándéka. A szentség első kegyelme 
a megerősítés kegyelme, a lélek békéje és ereje azoknak a 
nehézségeknek legyőzésére, melyek a súlyos betegséggel 
vagy az öregséggel járnak együtt. E kegyelem a Szentlélek 
ajándéka, mely megújítja az Istenbe vetett hitet és bizalmat, 
és az erőt a Gonosz kísértéseivel, nevezetesen a kétségbeesés 
és a halálfélelem kísértésével szemben (vö. Zsid 2,15). Az 
Úrnak e segítsége a Szentlélek erejében akarja elvezetni a 
beteget a lélek gyógyulásához, de a test gyógyulásához is, ha 
ez Isten akarata (vö. Firenzei Zsinat: Decretum pro armenis: 
DS 1325). És a beteg, „ha bűnöket követett el, bocsánatot 
nyer” (Jak 5,15). 
Egyesülés Krisztus szenvedésével. E szentség kegyelmével a 
beteg megkapja az erőt és az ajándékot, hogy még bensősé-
gesebben egyesüljön az Úr szenvedésével, és fölszentelőd-
jön arra, hogy az Üdvözítő megváltó szenvedéséhez haso-
nulva gyümölcsöt hozzon. A szenvedés, az eredeti bűn kö-
vetkezménye új értelmet nyer: részesedéssé válik Jézus üd-
vözítő művében. 
Egyházi kegyelem. A hívők, akik e szentséget fölveszik, 
„szabadon egyesülve Krisztus szenvedésével és halálával, 
Isten népének lelki javához” (II. Vatikáni Zsinat: LG, 11) já-
rulnak hozzá. Az Egyház, a betegek kenetének kiszolgál-

tatásakor, a szentek közösségében jár közben a betegekért. 
A beteg viszont a szentség kegyelme által hozzájárul az Egy-
ház gyógyulásához és minden ember javához, akikért az 
Egyház szenved és Krisztus által fölajánlja magát Istennek, 
az Atyának. 
Fölkészülés a végső átmenetelre. Ha a betegek kenetének 
szentségét mindazoknak kiszolgáltatják, akik súlyos beteg-
ségben vagy gyöngeségben szenvednek, egész különlegesen 
szól e szentség azoknak, akik „a halál küszöbén” állnak (vö. 
Trienti Zsinat: Doctrina de sacramento extremae unctionis, 
3: DS 1698), olyannyira, hogy „az elmenők szentségének” is 
nevezik (Trienti Zsinat: Doctrina de sacramento extremae 
unctionis, 3: DS 1698). A betegek kenete véglegessé teszi 
hasonlóságunkat Krisztus halálával és föltámadásával, amit 
a keresztség már megkezdett bennünk. Befejezi a szent meg-
kenéseket, melyek az egész keresztény életet meghatároz-
zák; a keresztségé megpecsételte bennünk az új életet; a bér-
málásé megerősített a jelen élet küzdelmére, és ez az utolsó 
kenet földi életünk végét oltalmazza, tekintettel az atyai 
házba történő belépés előtti utolsó harcokra (vö. Trienti Zsi-
nat: Doctrina de sacramento extremae unctionis, Prooe-
mium: DS 1694).  

 

V. A szent útravaló,  a keresztény ember utolsó szentsége 
A haldoklóknak az Egyház útravalóként a betegek kenete 
mellett fölajánlja az Eucharisztiát. Az Atyához való átmene-
tel e pillanatában a Krisztus testével és vérével való egyesü-
lés egészen különös jelentésű és fontosságú. Az örök élet 
magva és a föltámadás ereje az Úr szava szerint: „Aki eszi 
az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, 
és Én föl fogom támasztani őt az utolsó napon” (Jn 6,54). 
Ekkor az Eucharisztia, a meghalt és föltámadott Krisztus 

szentsége a halálból az életre, az evilágból az Atyához való 
átmenetel szentsége (vö. Jn 13,1).  
Tehát, miként a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia 
szentsége egységet alkot, melyet a „keresztény beavatás 
szentségeinek” nevezünk, elmondható, hogy a bűnbánat, a 
szent kenet és az Eucharisztia a keresztény élet végén – út-
ravalóként – olyan egységet alkotnak, melyet a „hazatérésre 
fölkészítő szentségeknek” nevezhetünk, azaz lezárják a za-
rándokságot. 

(Koczka Tamásné)
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Jézus példabeszédei VI. 
 

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 
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 
Utolsó ítélet Mt 25,31 
Hasonlat a szolgáról Lk 17,7 
 

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 
Hasonlat a fügefáról Mt 24,31 
Gonosz szőlőmunkások Mt 21,33 
 

3. Állatok világa 
Elveszett bárány Lk 15,1 
Az ég madarai és a liliomok hasonlata Mt 6,25 
Teve és tű foka 
Kígyók és galambok 
Bárányok és farkasok 
 

4. Különböző témájúak   
Meghasonlott ország Mt 12,25 
Kincsről gyöngyök és a hálóról Mt 13,44 
Munkáról Lk 19,11 
Sziklára épített ház Mt 7,26; Lk 6,46 
Talentumok Mt 25,14; Lk 19,11 
Világ világossága, A föld sója Mt 5,13 
Kitartó ima 
Bizalom a gondviselésben Mt 6,25-34 
Vastag betűvel jelöltem, amelyek már sorra kerültek  
a sorozat kapcsán. 

 

Kedves Olvasók! 

Folytatjuk a példabeszédek elemzését. Emlékeztetőül újra 
felsorolom a Szentírás olvasásának négy szempontját:  
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 életemben mire kell oda-
figyelnem, mit kell változtatnom eddigi magatartáso-
mon? 

4. Hogyan tudom a magam életében megvalósítani a kapott 
üzeneteket? 

 
A királyi menyegző példabeszédet két evangélista is leírja, 
Máté és Lukács. A két példabeszéd között sok a hasonlóság, 
de több az eltérés is. A hasonlóság: a meghívott vendégek 
mind a kettőben elutasítják a meghívást, és ezért a házigazda 
minden féle embert hív meg az utcáról a lakomára. A meg-
hívottak alatt bizonyosan a választott nép vezetőit értette Jé-
zus. A másik hasonlóság, hogy a meghívottak végleg elvesz-
tették a lehetőséget, hogy részt vegyenek a lakomán.  
Ugyanakkor több lényeges eltérés van a kettő között. A ki-
rály a fiának a menyegzőjére hívja a vendégeket. Egyér-
telmű, hogy Jézus magáról mondja a történetet. Lukács csak 
a meghívás elutasítását közli, Máténál durván nekiesnek a 
küldött szolgáknak, amit a király súlyosan megtorol. A má-
sik nagy eltérés, hogy Máténál a meghívás egyértelműleg a 
zsidó nép vezetőiről szól, akik Jézust nem fogadták el. Ezért 
fordul Jézus az egyszerű emberekhez, bűnösökhöz, a vallá-
sos zsidóktól megvetettekhez. Lukács azt írja: a koldusokat, 
bénákat, vakokat, sántákat hívja meg a király. Jézus mondta 
más helyen: „Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 

hanem a bűnösöket”, „Nem az egészségeseknek kell az or-

vos, hanem a betegeknek.” 
Lukács a Megváltó jóságáról, szeretetéról akar tanúságot 
tenni, hogy mindenki bártan közeledjen hozzá. A lakoma 
jelképesen az Isten országának közösségét jelenti, tágabb ér-
telemben magát a szentmisét, a Jézusban való közösség ösz-
szejövetelét.  
A menyegzős ruha, amelybe öltöztették a vendégeket a meg-
szentelő kegyelem, vagyis a keresztség szentsége, amely Is-
ten életébe kapcsol be. Akin nem volt menyegzős ruha, az 
nem részesülhetett a király fiának lakodalmában.  
Ne értsük félre Jézus szavait, nem azért dobták ki az embert, 
mert szegény utoljára jött, és neki már nem jutott ruha, ha-
nem azért, mert utcai ruhában jött be a lakodalomba, és nem 
volt hajlandó felvenni a fehér ruhát. Megvetette a király la-
komáját. Csak példát mondok: Ha valakit meghívnak lag-
ziba és munkásruhában vagy utcai ruhában, koszosan menne 
be a szépen, elegánsan felöltözött vendégek közé, ugye meg-
botránkoznánk rajta, és joggal. Talán el is távolítanánk a z 
ünnepi lakomáról.  
A mi számunkra arról szól a történet vége, hogyha nem va-
gyunk megkeresztelve, vagy meg is vagyunk keresztelve, de 
halálos bűnben élünk, nem lehetünk részesei Isten országá-
nak. Még konkrétabban, aki halálos bűnben él, illetve halá-
los bűnben van, nem veheti magához a szentmisén Krisztus 
testét a szentáldozásban. 
Jézus nem örömmel mondja el ezeket a tanításokat, hanem 
fáj neki, hogy a választott nép nem fogadja be Őt, és eluta-
sítják szeretetét.  
Számunkra nagyon fontos tanulsága van ennek a példabe-
szédnek most a nagyböjt folyamán, hogy lelkileg készüljünk 
az ünnepre, például azzal is, hogy elvégezzük a húsvéti 
gyónásunkat. 
 
A szívtelen szolga példabeszéde is aktuális most a nagyböjt-
ben, mert a bűnbánatról és a megbocsájtásról szól. A hegyi-
beszéd krisztusi tanításához kapcsolható, melyben Jézus a 
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Miatyánk imában hívja fel a figyelmünket arra, hogy akkor 
kapunk bocsánatot Istentől bűneinkre, ha mi is megbocsá-
tunk felebarátainknak.  
Nagyon nagy kontraszt van a történet két része között. Az 
Úr felbecsülhetetlen nagy tartozást enged el a szolgájának, 
aki elenyészően keveset sem enged el szolgatársának. Nem 
egyforma a mérce, ha én kérek haladékot bűneim bocsána-
táért az Úrtól, vagy ha embertársamnak kell megbocsájtani. 
„Olyan súlyosan vétett ellenem, hogy a halálos ágyamon 

sem bocsájtok meg neki.” „Megbocsájtok neki, de nem fe-

lejtek!!!” Ilyen és ehhez hasonló kijelentéseket sajnos sok-
szor hallunk. Sajnos a bosszúállás nem veszett ki a mai em-
berekből sem. Talán emlékszünk a középkori városok vagy 
családok közötti évtizedes gyűlölködésekre, a soha véget 
nem érő bosszú a sérelmekért, amely sok ember halálát 
okozta. Említsük csak Szent Rita vagy Rómeó és Júlia köz-
ismert történetét.  

Hallottam azonban ilyen kijelentést is: „Olyan rövid az éle-

tünk, nem érdemes haragban élni testvéreinkkel.”  
Kicsit messzire mentünk a példabeszéd eredeti értelmezésé-
től.  
A nagyböjti szent időben imádkozzunk sokat azért, hogy 
meg tudjunk bocsájtani az ellenünk vétőknek, valamint 
azért, hogy Egyházközségünk minden tagja szeretetben él-
jen egymással. 
 

Kedves Olvasók! 

Közismert Lukács 15, 11 – a tékozló fiúról, vagy más meg-
fogalmazásban az Irgalmas Atya példabeszéde, melyben Jé-
zus Isten végtelen irgalmáról tesz tanúságot. Ezt elemezzük 
és alkalmazzuk magunkra, meggondolva, hogy a kisebbik 
vagy a nagyobbik fiú magatartása jellemző ránk. A szent 
nagyböjtben készüljünk a feltámadás örömére, amely kívá-
nom, minél jobban töltse be szívünket. 

Szeretettel: András atya 
 

A  MEGPRÓBÁLTATÁSOK MÖGÖTTI ISTEN  
 

Manapság nehéz napokat és he-
teket élünk a pandémia miatt, ami 
nagyon megviseli családjainkat, 
mind pszichésen mind lelkiisme-
retileg. Mondhatnám azt is, hogy 
ez az év, – karantén, szigorítások, 
stb. – igazi böjti erőpróbára kény-
szerítenek mindenkit, még saját 
gyermekeinket is. Kénytelenek 
vagyunk megszokott dolgainkról 
és kényelmünkről lemondani vagy 
átszervezni életünket. Mindenki 
más és más küzdelmi stratégiát vá-
laszt, hogy valahogyan „túlélje” és 
túllendüljön ezen a nehéz idősza-
kon.  

Ebben a megpróbáltatásokkal 
teli napokban a Szentírás, Isten 
üzenete forrás és vigasz lehet szá-
munkra. A Biblia történetei arról 
tudósítanak, hogy mit tett Isten a 
világért és választott népéért, il-
letve hogyan ismerték fel az embe-
rek Isten tetteit. A Szentírás üdv-
történetén végighaladva láthatjuk, hogy a Mennyei Atya fo-
lyamatos próbatétel elé állítja választott népét, miközben 
megígéri és felvázolja nekik az üdvösséget. Ez a megígért 
üdvösség pedig maga Krisztus. (Az Ószövetség Jézus Krisz-
tus megjövendölése és előrevetítése, nem csupán szavakban 
és konkrét ígéretekben történt, hanem Izrael történetének 
azon eseményei révén is, melyeket a Szentírás leír és értel-
mez.) Az Újszövetség választott népének, és Krisztus nép-
ének – vagyis nekünk – az a feladatunk, hogy ebben a pró-
batételekkel teli időszakban minél inkább Krisztust próbál-
juk meg követni, az Ő nyomában járjunk, Őt próbáljuk meg 
utánozni a megpróbáltatások és próbatételek közepette. Így 
vonható párhuzamba a saját életünk az emberiség történel-
mével, így lesz saját életünk üdvtörténetté és nyerjük el Isten 
Országát.   

De miért ilyen nehéz Krisztus követése? Krisztus köve-
tése, mindig minden szellemtörténeti korban próbára tette az 
emberiséget, hiszen Isten és a sátán által képviselt két 

ellentétes pólus között élünk. A sá-
tán folyamatosan próbára tesz és 
szervezkedik a Krisztus-hívők ellen. 
(Ezt a szellemi harcot nem szabad 
dualista, kettős módon szemlélnünk 
úgy, hogy Isten az abszolút jó, a sá-
tán pedig az abszolút rossz, vagyis 
két rendező elv, a jó és a rossz men-
tén élünk és ezek folyamatosan har-
colnak egymással.) A Szentírás arról 
tesz tanúságot, hogy az egyetlen 
mindenható Isten a világ és a min-
denség megteremtője. Ő minden 
szellemi és anyagi létező abszolút 
ura, még a gonosz hatalmak is függ-
nek Tőle.  

Sokszor nehéz észrevennünk és a 
dolgok között, mögött Istent és az ő 
munkálkodását megsejtenünk. A sá-
tán éppen itt tesz minket próbára az-
zal, hogy a kételkedés lelkületét ül-
teti belénk. A kétely az emberi szív 
megoszlása a hitetlenség és a hit kö-
zött, ezért a hit ellentéte. A hit az ér-

telem képessége arra, hogy valamit vagy valakit (Istent) a 
tekintélye miatt igaznak fogadjunk el, ebbe oltódik bele a 
feltétel nélküli elfogadás, az engedelmesség és a bizalomtel-
jes ráhagyatkozás is. Isten olyan hitet vár el az embertől, 
hogy meggyőződéssel tudja, Istennél semmi sem lehetetlen. 

Krisztus követői tehát folyamatos szellemi harcban állnak 
a sátánnal és a világgal. Az apostolok és az ősegyház tagjai 
hamar megtapasztalták, hogy a Krisztus ellen szervezett el-
lenállás nem pusztán az ember műve, ezért emberi erővel 
nem legyőzhető, csak hittel, böjttel és imával. Erre a szel-
lemi harcra, a jó és a rossz közötti küzdelemre, az irodalom-
ban is találunk remekműveket. Legismertebb alkotások: 
Goethe Faustja, Bulgakov Mester és Margaritája és Madách 
Az ember tragédiája.  

Utóbbi a mai napig nagy dolgozatok témája, leginkább kü-
lönböző jelentésrétegei miatt. Madách a művével nem teo-
lógiai traktátust akart írni, hanem az emberi közösség, az 

Claude Monet: Lépcsők Vetheuil-nál 
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egyéni lét értelmezhetőségét vizs-
gálja, provokálva a keresztény 
kultúrkörben szocializálódott ol-
vasót. (Madách korára az egyértel-
műségekre épülő evidenciák ösz-
szeomlottak, a létértelmezés új 
alapokon történő átgondolás kény-
szerét jelentette az akkori ember 
számára, új típusú kérdésekkel, új 
válaszokkal.) A felvilágosodásból 
hozott és a relativizmusból fakadó 
kételkedő, bizonytalanságban élő, 
egyértelműségeket vesztett em-
bertípust képviseli, szimbolizálja a 
műben Ádám, aki a premodern és 
a modern határán élő; a modern 
korba lépő férfi. Ádám, Isten és az 
ember kapcsolatában, a modern 
kor istenhitének lehetőségeit jelöli 
ki, melyek már nem teológiai és fi-
lozófiai istenbizonyítékokra tá-
maszkodnak, hanem, amennyiben 
Isten és ember személyes kapcso-
lata ezt jelenti, a kiindulásra és a 
folyamatosságra. (Ádám úgy látja magát, hogy képtelen az 
élet értelmét jelentő célt meghatározni, másrészt az Istennel 
való kapcsolatkeresés lehetőségét is feladja. Éva várandós-
sága Ádámot mégis új ember-Isten kapcsolat kialakítására 
ösztönzi.)   

Prohászka Ottokár emiatt a művet nem 
tragédiának véli, mert a tragédia műfaja, 
mint mondja, az optimizmusban gyökere-
zik. Az optimizmust pedig az abszolút ér-
tékek létéből és létének felismeréséből ma-
gyarázza. Ezt ismeri fel Ádám is, ezzel 
azonosul, nem pedig a schopenhaueri 
pesszimizmussal, ami a tragédiaírás gátja.  

Ezzel szemben Sík Sándor 1961-ben, a 
Tragédia születésének századik évforduló-
ján ezt írja: „Egy költemény, amely jófor-
mán az utolsó előtti mondatáig vigasztala-
nul sötét, amely csupa ellenállhatatlanul 
pesszimista képet, eszmét, utalást tartal-
maz, és az utolsó lapon, az utolsó jelenet-
ben mégis az ellenkezőt mondja, végül is 
optimista megoldást nyújt. (…) Az ördög 
annyi győzelme után Istené benne az 
utolsó szó.” – Mondottam, ember: küzdj és 

bízva bízzál! 

A mű befejezését pedig így értelmezi: 
„Az Úr utolsó szavai tehát mindenekelőtt 
nekünk, hívő katolikusoknak körülbelül 
ezt jelentik: „Mondottam ember, hogy ke-
gyelmembe fogadlak. Ne félj hát semmi-
től: veled vagyok. Te tedd a magadét, a többit bízd rám. 
Küzdjél: az emberiséget én vezetem. Ne félj a jövőtől: sor-
sod az én kezemben van. Amit láttál, vigasztalan, de ott nem 
voltam veled. Az a jövő volt, de Luciferen keresztül. A te 
jövődet azonban én intézem, nem Lucifer. Veled vagyok, 
mondottam, azért bízzál. Bennem bízzál. 

Vagyis a probléma megoldása ez: Az ember elszakad Is-
tentől, és saját erejéből kezd nemes harcokat. Megbuktatja 

gyöngesége, mert ellökte magától 
mindazt, ami győzelmes érő, mind-
azt, ami az életben isteni. (Ez a 
gyengeség a teológia nyelvén: az 
eredendő bűn.) De az ember ezt 
nem bírja ki soká, a hiú harctól való 
elirtózás és az emberben rejlő ér-
zelmi erők visszaviszik az Úrhoz (a 
teológia nyelvén: a hit), s az Úr 
melléje áll (a teológia nyelvén: a 
Gondviselés). Az ember, pedig ma-
gába fogadott isteni erőktől újjá-
születve indul új harcra. Ez a harc 
azonban már nem az előttünk le-
pergett Ember Tragédiája, hanem 
egy más, nagyszerű küzdelem, 
amely, még ha tragikus is, győze-
lemmel végződik.” 

Az ember és Isten kapcsolata az 
ember Istentől való elzárkózásának 
feloldásával nem egyszerűen hely-
reáll, hanem új minőséget nyer: 
ember és Isten között párbeszéd le-
hetőségét adja meg. Ebből táplál-

kozik az a remény, mely szerint a luciferi álom, egy lehetsé-
ges, de nem szükségszerű jövőt láttatott a történelmi színek-
ben. A bűn következményeként a bizonyosság helyébe lépő 
bizonytalanságot egyrészt Éva reményt keltő szavai, más-

részt az ember és az Úr diskurzusa mel-
lett elköteleződő Isten kijelentései adják: 

  

…ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd 

Szüntelenül, mely visszatart s emel.  
 

 Madách tehát lehetséges útként az Is-
ten és az ember folyamatos diskurzusa 
fenntartásának szükségességét, az ember 
személyes istenkapcsolatát hangsú-
lyozza.  

Nekünk, keresztényeknek kötelessé-
günk ebben a szellemi harcban, – legyen 
az külső vagy akár belső –, hogy tekinte-
tünket folyamatosan az Úrra, Jézus 
Krisztusra szegezzük. Hiszen, ha nem Őt 
szemléljük, rögtön rabul ejthet bennünket 
a kételkedés, a csüggedés és szem elől 
veszítjük Őt. Így történt Péter apostollal 
is a Genezáreti tavon: Péter kilépett a 

bárkából és elindult Jézus felé a vízen. Az 

erős szél láttára azonban megijedt, és 

amikor merülni kezdett, felkiáltott: 

„Uram, ments meg!” Jézus kinyújtotta a 

kezét és megfogta. „Te kishitű – vonta 

kérdőre –, miért kételkedtél?” (Mt 14,29-
31)  

Ezekben a nehéz időkben sok kétségünk támadhat, de te-
kintsünk az Úrra, hiszen Ő bőkezűen ajándékozza áldását és 
különböző ajándékait a megpróbáltatások ellenére is. Ismer-
jük fel és soroljuk fel magunknak legalább három jó dolgot, 
amit az Úrtól kaphattunk és nem a magunk erejéből szerez-
tünk. Így tudunk hálát adni közösen az Úrnak nagy jótéte-
ményeiért és Őt dicsőíteni, így nő ki a megpróbáltatásaink-
ból a húsvét, a boldog feltámadás és megdicsőülés.  

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 5 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) 
 

Horváth Péter 

Arthur Wesley Dow: Tavaszi tájkép 
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ISTEN SZERETETÉRŐL 

Interjú Tóth Mariannával 
 
Tóth Marianna, a Dunaharaszti Városi Könyvtár 
igazgatója, a helyi Szent Erzsébet Karitász cso-
port alapítója és vezetője, a tőle megszokott 
aranyló szívélyességgel fogad erre a beszélge-
tésre.  
 

– Nagyon szép az összeállítás, amivel mostani szá-

munkban jelentkezel – kezdem a beszédet.  

– Köszönöm szépen. Adódik ilyen kegyelmi idő, 
amikor tudok az írással foglalkozni.  
 

– Elővettem a régi számainkat, és el is hoztam ma-

gammal, amelyekben hírt adtunk a karitász cso-

port megalakulásáról 2001. Adventjén, illetve tíz 

éve került sor személyes interjúra, Amikor a szív 

beszél címmel. Ideje tehát ismét leülnünk.  

– Igen, emlékszem. Krisztus fénye mindegyik száma meg-
van nálunk, a Dunaharaszti Város Könyvtárban.   
 

– A kezdetek kezdetétől egyik oszlopos tagja vagy szerzői kö-

zösségünknek, amely szintén húsz esztendős az idén. Lelki-

séggel jelentkezel, és volt sorozatod az Egyház társadalmi 

tanításáról, írtál tudósítást, recenziók, filmajánlók jelennek 

meg tőled, és nem utolsó sorban a Szent Erzsébet karitász 

csoport hírei. Képzőművészeti szakközépiskolát végeztél, így 

megmutathattunk tusrajzaidból, akvarelljeidből is.  Az inter-

júnak Az Isten szeretetéről címet adtam, mert ennek te két-

lábon járó képviselője vagy. Erről szeretnék veled beszél-

getni.  

– Igyekszem, ennek ez a lényege. Húsz éve alakult meg a 
Szent Erzsébet Karitász csoport Dunaharasztin, mert 2000-
ben röppent föl ugyan az ötlet, de 2001-ben vált hivatalossá.  
 

– A karitászról, mint életmódról kérdezlek, ennek szellemi, 

lelki, fizikai aspektusairól.  

– Láng András atya kezdeményezte a megalakulást, és Kár-
mán János atya, aki akkor a Váci Egyházmegye Karitász 
igazgatója volt, személyesen eljött ide 2001 februárjában, s 
akkor alakultunk meg hivatalosan, mert mi hivatalosan is 
nyilván vagyunk tartva. A karitász, a katolikus szeretetszol-
gálat jogi személyiség, az önkéntesek által alkotott karitász 
csoportok pedig az egyházmegyei karitászhoz kapcsolód-
nak. Az egyházmegye támogat bennünket akár gazdasági-
lag, akár lelkigyakorlatok, szakmai továbbképzések kereté-
ben. Ismernünk kell a törvényi kereteket, amelyekben gaz-
dálkodnunk kell, mert nagyon fontos az átláthatóság és a 
számonkérhetőség.  
 

– Hiszen a karitász adományokból gazdálkodik...  

– Igen, adományokból működik a karitász, és továbbadjuk 
annak, akinek ez szükséges. Ismerjük a haraszti szegénye-
ket, ez a mi professzionalizmusunk. A támogatotti körünk 
folyamatosan bővül vagy szűkül, ahogy elhunynak, vagy 
változnak egy-egy család körülményei, például elvégzik a 
gyerekek az iskolákat, és ezáltal kevesebb az eltartott. Segít-
ség még, hogy Harasztin működik egy jelzőrendszer, az egy-
házak, a család- és gyermekjóléti szolgálat, orvosok, védő-
nők, pedagógusok, az önkormányzat összefogásában, 
amelybe minket is meghívtak.  Nagyon fontos, hogy a köz-
jóért együtt munkálkodjunk, ha összefogunk, hatékonyab-
ban tudunk segíteni. Közösen sokkal többet tudunk tenni. 

Például, amikor az egyház-
megyétől kapjuk azt az un. is-
kolakezdési támogatást, a 
Szent Erzsébet utalványokat, 
ezeket nem adjuk oda, csak 
hivatalosan, az önkormányzat 
által megnevezett személyek-
nek, akik valóban regisztrálva 
vannak arra, hogy ők nevelési 
problémával küszködők, 
vagy a család olyan állapot-
ban van, hogy sajnos, nem 
igazán tudja önállóan az eg-
zisztenciáját megteremteni, 
sem maguknak, sem a gyere-
keknek. Még csak a rokon-
szenvünk sem befolyásolhat 
bennünket, hanem egy racio-

nális, nagyon szépen fölépített, valóban segítő rendszerbe 
folyunk mi is bele, a mi magunk egyszerűségével, illetve 
frissességével. Úgy érzem, ezzel nem a rugalmasságunk 
csökken, hanem ez a rend az átláthatóságot segíti.  
 

– Ugyanakkor gyakorolnotok kell a megkülönböztetés mű-

vészetét, mert csak okosan lehet segítséget nyújtani.  

– Így van, és ez bizony nem könnyű … 
 

– Marianka, az ELTE Tanárképző könyvtárszak után elmen-

tél másoddiplomát szerezni, hogy professzionális módon 

tudjad gyakorolni a szeretetszolgálatot.  

– A család- és gyermekvédelem terén tevékenykedhetem, 
mert a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Gyer-
mek- és ifjúságvédelmi tanácsadó szakán végeztem. Könyv-
tárosként tudom, hogy a digitális világ nagyon hasznos esz-
közöket teremt, ugyanakkor sok veszélyt is, és ha valaki, a 
gyermekek főleg, nem tudnak jól olvasni, vagy esetleg nem 
kapnak segítséget, elvesznek az információban, nem tudnak 
tájékozódni, hiszen az intézményes oktatás megadja az álta-
lános műveltséget, de az élményszerű olvasást a fiatalok saj-
nos nem sajátítják el.  A gyerekek sok esetben nem tudják 
megérteni, föl sem fogják például Móra Ferenc műveit, mert 
nem ismerik a szavakat, körülményeket. Nem ismerik, hála 
Istennek, mi az éhezés, s micsoda öröm lehetett anno egy 
kisdiáknak, ha iskolába járhatott. Egy mai korban élő, gyak-
ran képernyőfüggő fiatalt nem lehet rögtön a mélyvízbe 
dobni, kell a fokozatosság itt is. A gyerekek helyzetének 
vizsgálata és megfelelő jövőjük kialakítása minden társada-
lom legfontosabb feladata, hiszen ez a csoport a legsérülé-
kenyebb, de ugyanakkor ők jelentik a jövőt is. Persze nem-
csak a cyber-világ jelent veszélyt a számukra, de a felelőtlen 
felnőtti viselkedés, vagy a rossz irányba forduló világszel-
lem is. Felelősek vagyunk értük, mi felnőttek, s mint ilye-
nek, a tudásunk legjavából kell gazdagítani az ő világukat, 
segíteni még bizonytalan lépéseiket az élet útján. S erre kap-
tam a Sapientián képzést, hogy az Egyház milyen módon tud 
segíteni az embereknek. Az engem elbűvölt, hogy egyházi 
iskolában tanulhattam. Nagyszerű tanáraim, mély hitű pro-
fesszoraim voltak.  Beran tanár úrnál írtam a diplomamun-
kámat Prohászka Ottokárról, az egyik legkiemelkedőbb, 
szentlelkes magyar főpapról, aki kezdeményezte Magyaror-
szágon a szociális háttérnek a professzionális működtetését. 
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– A diplomamunkádból közre is adtunk részletet lapunkban. 

Prohászka Ottokárt szociális apostolként emlegetjük, ő taní-

totta és élte meg, hogy a szociális felelősségvállalás és lel-

kiismeret része a katolikus magatartásnak.   

– Mikor társadalmi és gazdasági állásfoglalásról van szó, ak-
kor nem teóriák, hanem gyakorlati szükségletek lebegnek a 
szemünk előtt. Az emberi élet alapja az otthon és az étel. Ha 
valakinek nincsen megfelelő tápláléka és hajléka, sajnos 
nem is számonkérhető társadalmilag a normális beilleszke-
dése. Még egy állatnak is kell vacok és eledel. Ez alapvető, 
s az Egyház ilyen irányú szolgálatának sarokköve XIII. Leó 
pápa szociális tanítása. Prohászka Ottokár tekintélye, buz-
galma és a könyvei alapján is nagyon alátámasztotta ezt az 
igyekezetet, és valóban, az elmúlt század elején megalakult 
például a Szociális Missziótársulat, a Szociális Testvérek 
rendje, melynek feje Slachta Margit volt, az első női parla-
menti képviselő, vagy egy mértékadó szintezés az Egri 
Norma. 
 

– A boldoggá avatott mártír, Salkaházi Sára is szociális test-

vér volt.  

– Bár hiányoljuk mindig a férfi testvéreket a karitászból, de 
a Szűzanyától kezdve, Árpád-házi Szent Erzsébeten keresz-
tül jól tudjuk, hogy a női lelkiség és női identitástudat egyik 
alapvető aspektusa az együttérzés, meglátni a másik szenve-
dését, és átérezni azt. Talán az egy női sztereotípia, hogy mi 
kicsit szelídebbek vagyunk, mint a férfiak, ez az alap, ami a 
nemi identitásunkból következik, és több bennünk talán az 
alkalmazkodóképesség. Nem könnyű egy 
közösségben együtt dolgozni, hiszen min-
denkinek más értékrendje van bizonyos 
fokig, az életétől függően. Itt is vannak 
házasok a közösségben, vannak egyedül-
állók, idősek, özvegyek, nyilván egészen 
más életállapotúakból tevődik össze a 
munkatársaink köre, de pontosan ez a női 
finomság segít együttműködni bennün-
ket. Így gondolom.   
 

– Lapunkban az első nagy sorozatod az Egyház társadalmi 

tanítása volt, amely kilenc gyönyörű részben jelent meg. 

Gondolom, amikor a Sapientia egyetemen tanultál, ezt ala-

posan elemeztétek, és magatokévá tettétek. Mit jelent ezt a 

mindennapokban megvalósítani? 

– Ahogy említettem, Beran Ferenc tanár úrnál írtam a szak-
dolgozatomat, aki az Egyház társadalmi tanításának apos-
tola. Publikált is erről, illetve ő szerkesztette Az Egyház tár-
sadalmi tanításának kompendiuma című kötetet. Ő ebben 
rendkívül járatos. Mint plébános, látogatja a környezetében 
a hajléktalanokat, az egyházközségi képviselőtestülettel 
együtt túlélő csomagot állít össze, amely különösen télen 
életmentő. Beran Ferenc atya megszólítja, és bizalmába, ba-
rátságába vonja ezeket a nehéz helyzetben élő embereket, 
akik bemehetnek a plébániára, leülhetnek, együtt beszélget-
hetnek, problémákról, a maguk nehézségeiről, lelki tanács-
csal is ellátja őket, próbálja azt megmutatni, hogy ők éppen 
olyan emberi méltósággal bírnak, mint a legmenőbb, mond-
juk, cégvezető, aki az egyházközség vallásgyakorló tagja. 
Beran Ferenc atya nagyon érzékeny erre, és ezt a szemléletet 
belénk is plántálta. Ez a tanítás azt jelenti a mindennapok-
ban, hogy az Egyházban közösségben élünk. A Krisztust kö-
vetők közösségének értékét gazdagítja minden egyes tag az 
ő életével, és így az egész Krisztus testét építi. Ha valaki, 

nem így él, hanem ellenkezőleg, elszakad a krisztusi nor-
máktól, nem az evangéliumi életet éli, akkor sajnos negatív 
hatással van Krisztus testére, az Egyházra. Ez egy nagyon 
komplex dolog, és igaz ez a társadalomra nézve is. Ha a köz-
jót gyakorolják sokan, béke van, kiszámíthatóság, és az 
mind a krisztusi elvekből fakad. A nyugati társadalmakban 
nem vesszük észre, hogy jólétben élünk, kiegyensúlyozott a 
közbiztonság, van iható vizünk, van élelem a boltokban, de 
ez mind a krisztusi elvek szerint működik.  
 

– A közjó, azonban rajtunk is múlik.  

– Az is rajtunk múlik, hogy amit képviselünk, azt elmond-
juk, akár ütköztetjük. Hiszen nyilván, az ember, amiben 
hisz, a meggyőződéséről, arról nem hallgathat. Mindig ezt 
mondom, és ezért is kell részt venniük a keresztény embe-
reknek kifejezetten és kötelezően akár a politikában is. A 
politika a görög polisz szóból ered és azt jelenti: foglalko-
zunk a társadalommal. Ez az Egyház társadalmi tanításának 
alapja. Én ezért vagyok karitász munkatárs. 
 

– Erről szól XIII. Leó pápa szociális tanítása. A mai, esély-

egyenlőséget, az emberi méltóság tiszteletben tartását dek-

laráló európai viszonyok a Katolikus Egyház társadalmi ta-

nításának alapján alakultak ki.     

– Én úgy gondolom, hogy a karitász is egy ilyen tevékeny-
ség, hogy mi megpróbálunk a magunk szerény eszközeivel, 
de mindenképpen a társadalomban odaállni azok mellé, 
akiknek nincs semmiképpen erről tudatuk és meggyőződé-
sük, ugyanakkor egy ilyen barátkozás, egy megnyilvánulás, 
gesztus jótékony lehet, megéreztetheti ezekkel az emberek-
kel, hogy mennyire fontosak Istennek. Ez a lényege szerin-
tem a karitásznak, és minden egyházi szolgálatnak is, hogy 
tudatosuljon, Isten szeret minden embert. Azt is, aki most 
éppen rossz passzban van, vagy éppen bűnt követ el. Isten 
nem vonja el a bizalmát. Nagyon sok ember leírja magát, 
mert azt gondolja, hogy bűnös vagy nem sikeres, de nem, 
mert Isten pontosan azt akarja, hogy boldog legyen. Ám ha 
nem is vagyunk sikeresek, tudjuk, hogy ott van a kereszt. Ha 
a kereszt hordozásával megpróbáljuk fölajánlani Istennek, 
ami nehézség az életben, és azzal csak gazdagodunk, hiszen 
a krízisekből mindig emelkedettebb, erősebb lélekkel kerü-
lünk ki. A magyar szólás szerint is teher alatt nő a pálma. A 
kudarc elkedvetleníti az embert, ha nem volt ügyes valami-
ben, de: ahhoz meg kell izmosodni lelkiekben, hogy fejlődni 
tudjunk, tovább tudjunk lépni.  
 

– És remélhetőleg jól kerülünk ki ezekből a nehéz helyzetek-

ből. De ha nem, ott a karitász. 

– Például. Igen. Mindenképpen tudnunk kell, hogy itt a föl-
dön ez nem a mennyország. Nagyon sokan ezzel nincsenek 
tisztában. Sokszor, amikor nem hívő emberekkel beszélge-
tek, látom, hogy ez nem egészen egyértelmű, azt várják, 
hogy minden az ölükbe hulljon. Hát nem, itt dolgoznunk is 
kell ezért. Dolgoznunk kell, küzdenünk. A jól elvégzett 
munka megelégedettséggel tölt el, boldog létállapotot ered-
ményez. A könyvtárban tartott Játékdélutánokon gyakran 
mondjuk a gyerekeknek, hogy nekik is meg kell tanulniuk 
küzdeni, van egy erkölcsi norma, amely alapján a gyerme-
keknek meg kell ismerkedniük az élettel. Nem ingyen kap-
hatunk mindet az ölünkbe, és a gyermekeknek hasznos, ha 
kiveszik a részüket a családi tevékenységekből, megismer-
kednek a munka örömével.  
 

– Mariankám, mit jelent szentlelkesnek lenni? 
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– A szentlelkesség az életemnek, mindennapjaimnak az 
öröme. Jó régen, a rendszerváltáskor, elvégeztem a Szentlé-
lek-szemináriumot. Egy barátnőm vitt el a pesti ferences 
templomba, ahol délutáni foglalkozások keretében hosszú 
hetekig  jártunk Szent Ignác-i lelkigyakorlatra.  Az Isten-ké-
pemet változtatta meg ez a lelkigyakorlat – korábban egy 
haragvó, bosszúálló Istent hittem, féltem. Nem mondom 
azonban, hogy a mostani Isten-képemben nincs istenféle-
lem. Imádom és félem az Istent, mert tudom, hogy Őáltala 
létezek. 
 

– Ez a félelem tiszteletből és szeretetből fakad.  

– Igen szeretetből. Ez egy másfajta félelem. Inkább imádás. 
Tudom, hogy barátomnak hív Jézus engem, de Ő a Teremtő 
és én a teremtmény. A viszonylatok mások. Viszont azt tu-
dom, hogy Isten a szeretet. Nekem mindennapos társam a 
Szentlélekben az Úr. Reggel mindig meghívom a Szentlel-
ket, hogy jöjjön velem, hogy fölismerjem az örömet a nap-
jaimban. Néha csak szürkeséget látok, de tudom, hogy Isten 
szeret engem, és bevilágítja, megáldja a napomat is. Tud-
nunk kell viszont, hogy a Szentlélek személy, tehát kérni 
kell. Nem automata, aminek cselekvését el lehet várni, ha-
nem kérni kell, imádni kell, rá kell bíznunk a gondjainkat, 
tehát személyként kell kezelni. 
 

– Hogyan válhatunk filotheoszokká – Istent szeretőkké?  

– Ez csak tőlünk függ. De Isten annyira szeret minket! Egy 
nem hívő barátomnak írtam nemrég, mert gyász érte, és na-
gyon nehéz az élete, így megírtam neki, hogy fájdalom, ne-
hézség esetén igyekszem Istenbe kapaszkodni. Úgy mon-
dom el a bajomat Neki, mint ahogy most neked elmonda-
nám, mintha a szemébe tudnék nézni, mert tudom, hogy az 
Úrnak ez jól esik. Ahogy nekem is, amikor valaki bizalmá-
val megtisztel, megosztja velem a nehézségeit, az Úrnak jól 
esik az, hogy én Ővele beszélem meg a problémámat.  Egy-
részt, mert a bizalmamat Neki adom, másrészt mert segítsé-
gét kérem. Az életemnek a reménysége és alapja, hogy rábí-
zom az életemet az Úrra, nehézséget, örömet egyaránt. Ne-
kem ez nagyon fontos, hogy van egy állandó útitársam az 
életemben, és Ő nem más, mint az Isten. Őbenne én megbíz-
hatok, s Ő nekem csak jót akar, ha van nehézség is, mert 
azért az is van, csak azért, hogy ne tunyuljunk el, acélozzuk 
meg az akaratunkat, vagy legyünk együtt-
érzőbbek másokkal. Ha az ember nem 
tudja, hogy mi a fájdalom, akkor nem tud 
együttérző lenni. Ha nem tudja, hogy mi 
az elhagyatottság, elvetettség, akkor nem 
tudja azt a szegényt, vagy azt a rosszul öl-
tözött, nem túl jó szagú valakit megköze-
líteni, még emberszámba sem venni. Az 
Úr világosságában meglátjuk, hogy mi te-
remtmények vagyunk, Ő a Teremtőnk, és 
az embernek bizony hibái vannak, és nehézségei, amelyek 
sok esetben azért merülnek fel, mert nem vagyunk tökélete-
sek. Például megbántok valakit, mert nem vagyok tökéletes, 
és ebből kialakul egy probléma, hiszen az embernek aztán 
meg kell próbálnia kibékülni vagy kiengesztelődni vagy 
megszeretni a másikat, úgy haladni tovább az úton, nem el-
vetve azt a kapcsolatot, azt a személyt.  A mennyei Atya ké-
rése, hogy legyünk tökéletesek, és ez egy nagy feladat. De a 
Szentlélek ebben segít. És ha azt tekintjük, hogy egyszerű és 
bűnös emberek váltak szentté, nem is kell megtorpannunk. 
Ez nemcsak munka, kínlódás, küzdelem, hanem ebben öröm 

is van, amikor az ember leteszi a bűneit. Öröm van a gyó-
násban is – leteszem a bűneimet, megszabadulok attól a te-
hertől, és tudom, hogy nem egyedül kell ezt véghezvinnem, 
hanem az Isten Szentlelke segít nekem ebben, hiszen Ő 
maga mondta, hogy elküldi a Vigasztalót. Jézus Krisztus ott 
van az Atya jobbján, a trón mellett, onnan kormányozza a 
világot megdicsőülten, és a Szentlelket, kettőjük Szeretetlel-
két küldte el vigaszul nekünk, hogy mi boldoguljunk. De mi 
már nem az az ember vagyunk, aki  az ószövetségi ember 
volt, hanem mi az új emberek, a társörökösök vagyunk. Jé-
zus is órákon keresztül imádkozott a Szentlélekben az Atyá-

hoz, hogy legyen ereje az emberek között 
lenni, legyen ereje végighordozni a keresz-
tet, s hát meghalni is. Mikor azt mondta, 
hogy beteljesedett, akkor elvégezte a fel-
adatát. Nekünk is hányszor van, akár a kari-
tászban, nem kényelmes, nem kellemes fel-
adatunk. Gyakorolni az okos megkülönböz-
tetést, de mégis igazságosnak lenni. A leg-
több esetben nagyon meghatódnak, és vár-
ják is már az ajándékot, s hogy találkozza-

nak is velünk, de van olyan is, hogy jönnek reklamálni ne-
künk, egyik ember mit kapott, a másik meg nem. Nem min-
den rászoruló szent szegény, aki ujjong az adománynak, ha-
nem nagyon sok esetben kritikusan, és hát féltékenyen vagy 
irigyen kapja kézhez azt. De ez sem baj, mert ilyenek va-
gyunk mi, emberek. A karitászban a hosszú húsz év alatt 
annyi minden tapasztalatra tettünk szert, emberileg, viselke-
désben – milyenek vagyunk mi, emberek. Ezt tudni kell, és 
ez semmiképpen nem tántorít el bennünket a segítségnyúj-
tástól, inkább megesik a szívünk, hogy hát biztos ennyire 
nehéz egy ember élete, hogy még egy csomag narancs vagy 
egy kiló kliszt is fölkelti benne a negatív érzelmet. De hát 
ilyen az élet! Ezen kell tovább menni, csinálni. Szeretni, 
akik jönnek hozzánk, beszédbe elegyedni velük. Az evange-
lizáció nagyon fontos számunkra.  A ruhaosztás kínál erre jó 
alkalmat, amelyre nincsen már ugyan nagy igény, de még-
sem húzzuk ki magunkat alóla. A nyáron, az egyházmegye 
szervezésében, elvittük a felhalmozódott ruhaneműket Kár-
pátaljára, mert ott, a háborus vidéken talán nagyobb hasznát 
veszik. Rugalmasnak kell lennünk, alkalmazkodni a körül-
ményekhez. Úgy kell alakítanunk az elképzeléseinket, hogy 
azok a másiknak a javát szolgálják. Bármennyire is tanultam 
valamit vagy úgy kéne logikusnak lennie, de ha nem a sze-
retet mozgat, akkor az nem éri el a célját, visszaüthet. Sze-
retettel kell megérintsük a másik embernek a lelkét, a szere-
tetet kell közvetítenünk. A karitász munka közösségi szol-
gálat. Amikor mi megalakultunk, Kármán János atya lel-
künkre kötötte, hogy tudjunk arról, ez  a karitász munkatár-
saknak a közössége, és legfőképpen nekünk kell növeked-
nünk a hitben és a szeretetben, és aztán léphetünk majd ki, 
hogy tudjunk adni. Kármán János atya azt is hangsúlyozta, 
hogy kérjük a Szentlelket a szolgálatunkhoz.  
 

– A caritas szó mit jelent? 

– Szeretetet. Latin szó – szeretet. Én hozzáfűzném azt, hogy 
ingyenes és feltétel nélküli szeretet. Mert az nem az igazi, 
ha majd adok, ha lesz miből, vagy lesz feleslegem, vagy ha 
valami feltételt teljesítesz. A segítségben helye van például 
az alkoholmentésnek is: akkor segítek, ha nem iszol? Nem! 
Segítek, ha iszol is, gyere el.  
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– Hozzátenném még, hogy a latin caritas szó hordozza a gö-

rög hála szó (eucharisztó – hálát adok, megköszönöm, sőt 

örülök jelentés) és kegyelem, irgalom (chárisz) fogalmakat. 

Ezekkel bizony szorosan összefügg a szeretet, ami maga az 

Isten.  

– Isten maga a szeretet. A világban annyiszor látom az inge-
rültséget, feszültséget, a negatív érzelmeket, gondolatokat, 
tetteket, ilyenkor mindig imádkozom az embertársamért: Is-
tenem, áldd meg őt. És reménykedem. Biztos, hogy az em-
berek belemerülnek a gondokba, a megélhetési küzdelembe, 
pedig jólétben tobzódunk. Böjte Csaba testvér mindig 
mondja, hogy nincsenek gondjaink, akár van „ötven pár ci-
pőnk”, ugyanakkor a szegénységben élő (harmadik) világ-
ban az emberek sokszor boldogabbak nálunk, pedig nekünk 
van ivóvizünk, élelmünk, otthonunk, munkánk, és békében 
élünk.  
 

– Valakinek ez nem osztályrésze, nem természetes, hogy van 

tiszta víz és elegendő élelem, ruha és fedél a feje fölött. Mi-

lyen felelőssége ez a gazdag, civilizált fehér embernek, hogy 

ide is juttasson, akár a feleslegéből is. Bőven tudnánk adni, 

van miből, és jobbá lenne a világ, nem lenne ez a borzalmas 

földönfutás, otthontalanság, nekünk meg a fenyegetettség és 

a bizonytalanság.  

– Nagy a felelősségünk. És öröm látni, mikor az em-
berek adnak. Én nagyon szeretem a Hungary Helps 
Programot, boldogsággal tölt el, hogy a háború súj-
totta területeken, vagy ahol vallási üldöztetés folyik, 
mi magyarok segítünk. A keresztény embernek fe-
lelőssége és kötelessége, hogy segítsen. Otthonok, 
iskolák, kórházak, templomok újjáépítésében nyúj-
tunk segítséget vagy veszünk részt, és ezt példaér-
tékűnek tartom. S ha fizikai támogatást nem tudunk 
nyújtani, nyújtsunk lelkiekben.  
 

– És ezzel Magyarország jó hírét és magát az evangéliumot, 

a jó hírt visszük a világba. A Szentatya szavait sokszor elve-

tik, nem értik őt. Ő nem mondhat mást, a testvériség és sze-

retet szavakat ő másként használja, mint ahogy mi, sokszor 

félelemmel kibélelve értelmezzük, használjuk ezeket.  

– Sőt, a Szentatya a békére törekszik. Nekünk csak a ja-
vunkra válik, ha helyesen értelmezzük őt, és az ő útmutatása 
szerint cselekszünk. Ezért ment el Irakba most, a párbeszéd 
szándékával.  
 

– Bár meghallgatnák őt, és az Egyház társadalmi tanítása 

szerint cselekednének a politikusaink. A közéletben a hata-

lomvágyat és a gőgöt kell alaposan visszanyesni, és alázat-

tal szolgálni a sok száz millió embert, aki a politikusokra rá 

van bízva. Sokszor pejoratív szóként értelmezzük a politikát, 

pedig a politika a közös dolgaink igazgatása, aminek töre-

kednünk kell pozitív árnyalatot adni.   

– Így van. Az Egyház nem zárkózhat el a közéleti kérdések 
elől. És vannak szent életű politikusok is, erre példa az Unió 
egyik alapító atyja, Robert Schumann. Az ő szellemiségét 
kell megőrizni, hiszen nem szabad elfelednünk, hogy föld-
részünkről robbant ki a két nagy világégés. Óriási a politika 
felelőssége. Tiszteljük a ma politikai életének résztvevőit, 
hiszen tanult emberek, vannak elképzeléseik, megtanulták 
korunk kérdéseit kezelni, stratégiákat felállítani, de hát be-
leszólhat emberi gond, probléma, így nem olyan könnyű tö-
kéletes megoldásra jönni. De erre kell törekedni, és ki kell 
munkálni az élhető feltételeket, mert enélkül nincsen béke. 

Imádkozni kell a hatalmat gyakorlókért! Nagyon fontosnak 
érzem a természetvédelmet, ezért is barátkozunk mi, a kari-
tász a Dunaharaszti Környezetbarátokkal. Jó példát kell fel-
mutatni, össze kell fogni, hogy sok ember csatlakozzon hoz-
zánk. Legyen divat a gondosság, a jó tett, a környezetünkre 
való odafigyelés, hogy ezt a gyönyörű teremtett világot ép-
ségben hagyjuk a következő nemzedékre. Ferenc pápa erről 
szól az Áldott légy című enciklikájában, és ugyanerre hívta 
fel a figyelmünket a Magyar Püspöki Kar majd húsz éve ki-
adott tanulmánya. Ez is istenfélelem, jó gazdaként mindenki 
javát szolgálni. Felelősség ez, ahogy minden évben a kari-
tásztáborban is az ifjúságért próbálunk tenni. Szeretnénk él-
hető világot rájuk hagyni.   
 

– Az emberi méltóság tiszteletének része is az ilyen fajta cse-

lekedet, hogyan bánunk a környezetünkkel, a mellénk adott 

társakkal.  

 – Igen, és milyen öröm, hogy az én testvéremet, Isten gyer-
mekét szeretem. Ez adja azt is, hogy megbocsássak, elvisel-
jem a másságát. Nagyon sok mindenben ez ad erőt, Ferenc 
pápa ebben is nagyszerű, amint kifejti a Testvérek vagyunk 
enciklikájában, hogy mennyire fontos a megbecsülés, a tisz-
telet és a szeretet. Felelősek vagyunk egymásért, személy-
válogatás nélkül. Amikor megbántjuk a másik embert, az Is-

tennek éppúgy fáj, mintha Őt magát bántanánk meg. 
Komoly felelősség a kereszténység. De öröm az is, 
hogy ezt tudjuk, és ezzel lehet gazdálkodni, vi-
gyázni arra, hogy az ember élete ne legyen a másik 
kárára, hanem örömére inkább. Ez mindennapi 
program. A karitász is. A jótett az jó érzést generál, 
mert a jót tenni jó. Azt hiszem Böjte Csaba atyától 
származik ez a mondás, de ez igaz is, mert az ember, 
amikor jót tesz, boldogság tölti el. Minden ember 
valahol jó. 

 

– Ez van beleoltva a szívünkbe. Mennyi bizodalmat kér a 

szolgálat, és mennyi odaadást, alázatot. Böjte Csaba atya 

nagyon boldog ember. Korunk szentje ő.  

– Én úgy érzem, hogy minden jól sikerült tettünk biztosan jó 
hatással van a környezetünkre. És minden imádságunk is. 
Lehet, hogy rögtön nem látványos, de mégiscsak a szeretet 
továbbadása bizonyos, hogy válaszként szeretetet fog visz-
szaadni.  
 

– Kedves Mariankám, köszönöm szépen az értékes gondola-

tokat. Kívánom, hogy hordozd továbbra is ezt a lángot szí-

vedben, lelkedben. Olvasóink várják A Szentlélek csodái so-

rozatodnak a folytatását.  És köszönjük szépen mindazt a te-

vékenységet, amit ellátsz közöttünk, és a lelki, szellemi, fizi-

kai segítséget, amit kapunk tőled. Ehhez kívánunk sok erőt 

és egészséget, fejlődést és kiteljesedést, sok jó cselekedetet a 

továbbiakban is.  

– Köszönöm, de ez a közösségtől függ, nélkülük semmi va-
gyok. Az én nagycsaládom a karitász, az egyházközség. 
Húsz év kerek, elég hosszú időszak, és én úgy gondolom, 
sokat változtunk, együttérzőbbek vagyunk. A karitász cso-
portban együtt szolgáló társaim kitartása, szorgalma, lelke-
sedése, megbízhatósága, odaadása adja a stabilitást.  
 

– Köszönöm szépen a beszélgetést. Isten éltessen és áldjon 

meg benneteket.  

Az interjút készítette: Koczka Tamásné 
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Eucharisztikus csoda 
LENGYELORSZÁG, SOKÓŁKA, 2008. OKTÓBER 12. 

 

2008. október 12-én az észak-lengyelországi Sokółkában 
a Szent Antal-plébániatemplomban a reggel fél 9-es szent-
misét egy fiatal lelkész, Filip Zdrodowski mutatta be. A 
szentáldozás során az egyik áldoztató pap véletlenül a föld-
re ejtett egy szentostyát, amire egy áldozásra váró, térdeplő 
hölgy hívta fel a figyelmét. A pap megdermedt és félbesza-
kította az áldoztatást. A leesett Oltáriszentséget egy kis 
ezüst tartóba helyezte, amiben általá-
ban azt a vizet tartották, amivel a pa-
pok az áldoztatást követően az ujjaikat 
leöblítik.   

A szentmise után a sekrestyében 
dolgozó Julia Dubowska nővér a 
szentostyát tartalmazó kis tartóból egy 
másik edénybe helyezte a vízzel együtt 
a szentostyát is. Végül biztonsági 
okokból ezt az edényt a széfbe helyez-
te, a kelyhek mellé.  

Egy héttel később, október 19-én 8 
óra körül a nővér kinyitotta a széfet, és 
észrevette, hogy a szinte teljesen felol-
dódott szentostya közepén különös 
vérrögök vannak. Azonnal értesítette a papokat, akik a 
káplánokkal együtt a helyszínre siettek.  

A szentostya nagyrészt feloldódott, csak egy kis darab 
maradt meg belőle, ami elválaszthatatlanul összefonódott a 
felszínén megjelenő anyaggal. A szentostya maradék része 
összekeveredett ezzel a különös vörös röggel. 

A sokolkai plébános értesítette a białystoki érseki hiva-
talt. Edward Ozorowsi érsek az érseki kancellárral és más 
papokkal együtt megtekintette a szentostyát, és a látottakon 
megdöbbenve úgy döntöttek, hogy tovább várnak, és meg-
látják, mi fog történni.     

Október 29-én az edényt a szentostyával együtt áthelyez-
ték a kápolna tabernákulumába.   

Másnap, az érsek döntésének megfelelően, Gniedziejko 
atya a vérfoltos, részben feloldódott ostyát kivette a vízből 
és egy közepén piros kereszttel hímzett tiszta, fehér korpo-
ráléra helyezte. A korporálét arra használták, hogy az 
szentostyákat tárolják és szállítsák benne, majd azokat, 
visszahelyezzék a tabernákulumba. Idővel a csodás szent-
ostya beleolvadt ebbe a korporáléba és a vörös vérrög fel-
száradt.  

Ekkor kikérték a Bialystoki Orvostudományi Egyetem 
két tudósának, patológus professzorának a szakvéleményét. 
2009. január 7-én Sobaniec-Łotowska professzorasszony 
Sokółkába ment, és mintát vett a korporáléra tett szentos-
tyán megjelent különös anyagból. (A másik patológus, 
Sulkowski professzor nem tudta, hogy a vizsgált minta 
szentostyából származik.) 

„Kezdetben meg voltam győződve arról, hogy vérrög” – 
hangsúlyozta Sobaniec-Łotowska asszony. De a valóság 
ennél meglepőbb volt! Białystok két tudósa, akik egymás-
tól függetlenül végeztek kutatást a legmodernebb optikai 
mikroszkópokkal és egy transzmissziós elektronmikro-
szkóppal, ugyanarra a következtetésre jutott:  

A vizsgált minta se nem vérrög, se nem vér volt, hanem 
egy még mindig élő emberi szívizomszövet. S még hihetet-

lenebb, hogy a szívizom a halál előtti közvetlen állapotot 
mutatta. A Białystoki Orvostudományi Egyetem professzo-
rai hangsúlyozták, hogy a vizsgált szentostyán számtalan, a 
szívizomra jellemző bio-morfológiai jellemzőt találtak, 
valamint olyan elváltozásokat, amik csak élő rostoknál 
fordulhatnak elő, jellemzően a halál előtti szélsőségesen 
gyors összehúzódások jelei. Egy másik fontos bizonyíték, 
ami alátámasztja, hogy a vizsgált minta az emberi szívszö-
vettel egyezik meg, az a sejtmag központi helyzete a vizs-
gált rostokban. Ez a szívizomrostokra jellemző sajátosság – 
állapította meg a két kutató. 

Mindemellett a szívizomszövet az 
átváltoztatott szentostya elválaszthatat-
lan részévé vált. 

Sobaniec-Łotowska és Sulkowski 
professzor vizsgálati jelentésében ez 
olvasható: 

„A vett minta mennyisége elegendő-
nek bizonyult a vizsgálat elvégzéséhez; 
az eredmények arra utalnak, hogy a 
minta szívizomból való, vagy leg-
alábbis arra hasonlít leginkább az élő 
szövetek közül.” 

„Ami nagyon fontos, hogy a vizsgált 
anyag teljes egészében, minden részle-
tében szívizomszövetből áll.” 

Amikor a Bialystoki Érsekség tudomására jutottak a tu-
dományos eredmények, 2009. március 30-án az érsek kez-
deményezésére egy erre specializálódott egyházi bizottsá-
got hívtak össze. A feladatuk az volt, hogy teológiai szem-
pontból vizsgálják a csodát; továbbá mindenkit meghall-
gassanak, akik látták a szentostyát és azokat is, akik tanúi 
voltak ennek a csodás eseménynek. A bizottságnak köte-
lessége volt mindenféle kétséget eloszlatni és meggyőződni 
arról, hogy titokban senki nem cserélte ki a tabernákulum-
ban őrzött szentostyát.  

Az Egyházi Bizottság által elvégzett munka az alábbi 
nyilatkozatot eredményezte: „A szentostya, amelyből a 
tudományos elemzéshez mintát vettek, ugyanaz, mint amit 
a sekrestyéből átvittek a plébánia kápolnájának tabernáku-
lumába. Semmilyen külső beavatkozás nem ismert.” 

Ezt a białystoki két professzor is egyértelműen kizárta. 
Lehetetlen ugyanis, hogy valaki egy emberi test darabját 
helyezze el a tabernákulumban. Mégis, hogy lehet ilyenre 
gondolni? A szentostyából álló töredékek természetes mó-
don és szorosan összekeveredtek az emberi szövetrostok-
kal, egymásba fonódtak, mintha egy kenyér töredéke hirte-
len testté alakult volna. Lehetetlenség, hogy ilyesmit mani-
puláljanak. Ezt tényleg senki nem tudta volna megtenni.  

„Még a legmodernebb elemzési technikákkal dolgozó 
NASA tudósok sem tudnák mesterségesen létrehozni ezt.” 
– erősítette meg Sobaniec-Łotowska professzor, miközben 
hozzátette, hogy ez a tény számára különös jelentőséggel 
bír. 

Az események óta sok csodálatos gyógyulást tartanak 
számon a helyiek körében, akikért Szentségimádás során 
imádkoztak a sokółkai templomban, de például feljegyez-
tek olyan esetet is, mikor a betegek kenetét megkapó, kór-
házba már nem szállítható haldokló gyógyult fel csodálato-
san, 2009-ben pedig egy Svédországban élő lengyel zarán-
dokolt el Sokółkába, s nyerte vissza az egészségét. 

 

Tellis Katalin 
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Kedves Olvasók! 

Nagyböjt kezdete előtti utolsó vasárnapot hív-
ják farsangvasárnapnak. A farsang a karácsonyi 
ünnepkőr befejezése és a nagyböjt kezdete kö-
zötti idő. Ez a szórakozás, a mulatozás ideje, 
régen ekkor tartották a legtöbb esküvőt, lako-
dalmat. A liturgiában ezt az időt évközi időnek 
nevezzük. Aszerint, hogy korábban vagy későb-
ben van Húsvét ünnepe, ettől függ, hány vasár-
nap van ebben az időszakban. Idén hat vasárnap 
alkotja a farsangi időt.  

Az olvasmányban Mózes rendelkezik a leprás ember sor-
sáról (vö. Lev 13,1-2). Az evangéliumban az Úr Jézus 
meggyógyít egy leprás embert (vö. Mk 1,40-45). A leprás 
leborult Jézus előtt és kérlelte: „Ha akarod, te meg tudsz 

tisztítani engem.” (A lepra gyógyíthatatlan betegség volt 
abban az időben, talán még ma is az. Egy szigetet jelöltek 
ki a leprásoknak, ide szállították őket, a Molokai szigetre.) 
Jézus így válaszolt: „Akarom, tisztulj meg.” Jézus nemcsak 
a testet gyógyította meg, hanem a lelket is, mert az egész-
séges emberi élethez mindkettő hozzá tartozik. Ezt a tényt 
sok szakember is így tartja, de az emberi tapasztalat is 
igazolja. A régi görögök mondása: „Ép testben ép lélek”, 
sok esetben igaz, de nem minden esetben, erről sok példát 
tudnék mondani. 

Ez alkalommal a testi és lelki egészség előfeltételeiről 
szeretnék elmélkedni.  

1. Az első a betegség megelőzése. Mivel lehet a testi be-
tegségeket megelőzni? Ezeket tudjuk mindnyájan. Az 
egészség „karbantartása”, a rendszeres táplálkozás, a rend-
szeres élet, napi beosztás, rendszeres pihenés, állapotnak 
megfelelő sportolás, káros szenvedélyek kerülése, s végül 
az immunrendszer erősítése. Gyakorlati példa most a koro-
navírus idején, hogy milyen nagy jelentősége van az im-
munrendszer erősségének, életet menthet, hogy a szervezet 
ellen tudjon állni a fertőzésnek.  

A lelki betegség megelőzésének a feltételei is hasonlók. 
A rendszeres ima, szentmise, gyónás, áldozás, lelki tölte-
kezés, Biblia-olvasás, Istennel való állandó kapcsolat. A 
szeretet alapján élni, hogy ne mérgezzem a lelkem a szeny-
nyel, amely minden csatornából árad felénk a hírközlő 
eszközökön keresztül, s amely a fantázia lekötését eredmé-
nyezi a rossz irányában. A megelőzéshez tartozik a jó em-
beri kapcsolatok megélése, tartózkodás az önzéstől és a 
gyűlölködéstől. és így tovább. 

2. De ugyanilyen fontos, ha testileg vagy lelkileg va-
gyunk betegek, idejében kell orvoshoz fordulnunk. Nem 
akkor kell csak testi orvoshoz menni, amikor már nagy a 
baj, elhatalmasodik a betegség, amikor már nincs visszaút, 
amikor már visszafordíthatatlan a helyzet! Sajnos a közel-
múltban hallhattunk arra is bőven példát, amikor valaki egy 
életre ápolásra szorul, vagy fájdalmas, amikor végleg el is 
veszítjük szeretteinket. 

A lelki betegséggel, a lelki bajjal hasonló a helyzet, ide-
jében kell orvoshoz fordulni. Nagyon gyakori a példa, 
akkor fordulnak a válságban élő házastársak lelki segítség-
ért, amkor már küszöbön van a válás, amikor az érzelmi 
szálak már elszakadtak, amikor már annyira elmérgesedett 
a helyzet, hogy képtelenség rendbe hozni. Ugyanez vonat-
kozik a családi élet, lelki élet más bajaira is, szülő és gyer-

mek kapcsolatában, testvé-
rek egymás között, szom-
szédokkal, munkatársakkal 
elmérgesedett helyzetek. 

Fontos a vallási életben, a 
hitben támadott kétségek 
esetén, hogy idejében meg 
kell beszélni szakemberek-
kel, és idejében kell tisztáz-
ni ezeket. példa erre a rossz 
útra tért fiatalok, kábítószert 
élvezők, az alkohol rabjai, 
szerelmi csalódások különö-

sen a fiatalok között, amikor még van visszaút, és keresni 
kell a megoldást. 

Hova forduljunk bajainkkal? Fontos az emberi segítség, a 
lelkiatyák szívesen állnak rendelkezésre, és van, amikor 
más szakember tanácsaira van szükség, azt keressük fel.  

Ugyanilyen lényeges, hogy forduljunk Istenhez. Higy-
gyünk Isten gyógyító erejében, nemcsak akkor segített az 
embereken, amikor itt járt a földön emberi alakban. Ami-
kor a bénát, a leprást, a vakot meggyógyította. Testi 
gyógyulást is kérhetünk tőle. Ezért imádkozzunk sokat a 
betegekért. A hit, a bizalom sokat jelent. Isten sokszor 
embereken keresztül segít rajtunk. Például amikor „vélet-
lenül” találkozunk olyan emberrel, aki megmondja a meg-
oldást problémáinkra, vagy figyelmeztet valami sürgős 
intézni valóra. Mi azt mondjuk, hogy Isten gondviselése 
küldte utunkba a megoldást, vagy a figyelmeztetést. Ez a 
gondviselés mind a testi, mind a lelki bajokban megmutat-
kozik. Átsegít a válságon, vagy megvigasztal a nagy szo-
morúságban. 

3. Mit tegyünk akkor, amikor már gyógyíthatatlan a 
betegség? A lepra, a koronavírus következményei, a beteg 
már lélegeztető gépen van, vagy egy agyvérzés miatt meg-
bénul a kéz és a láb. Ilyenkor nagyon fontos a hit, Istentől 
nyert lelki erő. A Jézus értünk vállalt szenvedésének átel-
mélkedése, ami nagyon nehéz, belenyugodni a változtatha-
tatlanba. Egy régi, megrázó történet jut eszembe fiatal, 
kezdő pap koromból. Környezetemben élt egy tíz éves 
kisfiú, aki nyirokrákban szenvedett. Elmentem hozzá meg-
áldoztatni. Azt mondta: Amikor nagyon rosszul érzem ma-

gam, (az ágya fölött volt egy kereszthordozó Jézus kép), 
föltekintek Jézusra, és Ő ad nekem erőt”. Elcsodálkoztam e 
kisfiú mély hitén.  

Meg kell jegyeznünk, hogy lelkiekben nincs elveszett 
ember. Jézus példabeszédei közül éppen erről szól nem is 
egy: elveszett bárány, tékozló fiú stb. 

Ennek az elmélkedésnek az olvasásakor már a húsvéti 
várakozásában leszünk. Ezek a gondolatok azonban mindig 
aktuálisak maradnak. 

Kedves Olvasók! 

Érdemes odafigyelni egészségünkre, testileg és lelkileg 
egyaránt. Megelőzni a bajt, és ha valami nincs rendben, 
idejében testi illetve lelki orvoshoz fordulni. Legyünk szí-
vesen segítségére egymásnak. Sokat jelent a betegnek, ha 
számíthat valakire, aki mellette áll, még ha esetleg segíteni 
nem is tud rajta. Így lehetünk Isten munkatársai szenvedő 
embertestvéreink között. Ebben a vírusos időben felfoko-
zódik ennek jelentősége. Így kívánok mindenkinek jó testi 
és lelki egészséget. A ma szokásos mondás szerint: „Vi-

gyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra.”  

Szeretettel: András atya 
 

Illusztráció – Giotto: Lázár feltámasztása 
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La rinascita La rinascita La rinascita La rinascita ––––    új jászületésújjászületésújjászületésújjászületés     
 

Lassan idén is eljön a tavasz, a természet mindenkori új-
jászületése. A szó dallamossága és a természet mindenkori 
újjászületése egy csodálatosan megkomponált zenei műhöz 
hasonlítható. Ahogyan a természet erői újjáélesztik téli ál-
mát alvó világunkat: a fák kizöldülnek, a virágok előbújnak 
a földből, és minden-minden a megújulásról, az újrakezdés-
ről szól. Ebben a „felfordult” világban, amelyben immár 
több mint egy éve vagyunk kénytelenek élni, még sokkal 
fontosabb az emberek lelki újjászületése, mint valaha. Ne-
héz az elmúlt hetek, hónapok történéseivel kapcsolatos ér-
zéseinket szavakba önteni, de vígaszt nyújt Jézusba vetett 
hitünk, aki földi élete példájával jár előttünk, és feltámadá-
sával reményt ad életünk mindennapjaiban. Feltámadt halot-
taiból, hogy Vele együtt és Benne mi is új életre támadhas-
sunk ebben a világban. Szükségünk van, mint a természet-
nek minden tavaszon, a lelki újjászületésre, a megújulásra. 

A lelki újjászületésben, megújulásban Isten a maga gyer-
mekévé tesz bennünket, részesít az örök életben, megváltva 
ezzel a haláltól. Csakis az újjászületés által léphet be valaki 
Isten országba.  

„Bizony, bizony, mondom néked: ha valaki nem születik 
újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.” (Jn 3,3) 

Nikodémus ki nem mondott kérdése ez volt: bemehet-e ő 
Isten országába, az üdvösségbe. Jézus a fenti mondattal vá-
laszolt rá, s még hozzátette: „Ami testtől született, test az, és 
ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt 
mondtam neked: Újonnan kell születnetek.” 

Isten az embert Igéjével szüli újjá, amely romolhatatlan, 
életet adó mag. Pál azt mondja önmagáról, hogy ő Isten Igéje 
által „hozta világra” a hívőket. Az apostol az újjászületést 
szoros kapcsolatba állítja a keresztséggel, és ezáltal fejezi ki 
a keresztségben végbemenő megújulást: „újjászülő és meg-
újító fürdő a Szentlélek által”. Habár a testnek kell aláme-
rülnie a vízbe, a léleknek Krisztusba kell alámerülnie, hogy 
elnyerje a bűnbocsánatot. Szent Pál apostol a hívők fokoza-
tos megszentelődése szempontjából ír a megújulásról: „a 
belső (ember) napról napra megújul”, a keresztségben meg 
kell tisztulnunk, le kell vetkőznünk a régi embert, és fel kell 
öltenünk az újat. A már megkereszteltek számára a kereszt-
ségi fogadalom ismételt elmondása mintegy megújítja az 
első és alapvető szentséget. 

 A keresztség időpontját azonban nem lehet megtenni az 
újjászületés kizárólagos időpontjának, mivel az újjászületés 

folytonos megszentelődésre hív. S az újjászületés eredmé-
nye az „élő reménység”, amit Jézus Krisztus feltámadása ál-
tal nyer el a hívő. Ez az újjászületés lényeges vonása.  

Sajnos, mai világunkban valahogy nehezen értjük Isten 
szavát. Mi romlott el Isten és az emberek között, hogy az 
emberiség így eltávolodott Tőle? Kifáradás, fásultság, meg-
szokottság? A világi javak hajszolása?  A megpróbáltatá-
sok? Sokszor gyengék vagyunk, önzők, magunknak min-
dent elnézünk, rohanunk, elégedetlenkedünk. Ott van azon-
ban a lehetőség: leereszkedve a lélek csendes mélyére, ön-
magunkkal őszintén szembenézve, hibáinkat magunk mö-
gött hagyva új útra léphetünk, ahol felismerhetjük Isten ke-
gyelmét. Megerősítenek ebben Tóth Árpád híres sorai: 

 

Isten oltó-kése 
 

Pénzt, egészséget és sikert 
Másoknak, Uram, többet adtál, 
Nem kezdek érte mégse pert, 

És nem mondom, hogy adósom maradtál. 
 

Nem én vagyok az első mostohád; 
Bordáim közt próbáid éles kését 

Megáldom, s mosolygom az ostobák 
Dühödt jaját és hiú mellverését. 

 

Tudom és érzem, hogy szeretsz: 
Próbáid áldott oltó-kése bennem 

Téged szolgál, mert míg szívembe metsz, 
Új szépséget teremni sebez engem. 

 

Összeszorítom ajkam, ha nehéz 
A kín, mert tudom, tied az én harcom, 

És győztes távolokba néz 
Könnyekkel szépült, orcád-fényü arcom. 

  
 

A mindennapok küzdelme feltétele lehet Isten felszaba-
dító szeretetében való hitünknek. Keresztények lenni nem 
más, mint „kovásznak lenni a mai világban” mondta Ferenc 
pápa. A jóság, a szeretet iránti vágy minden ember szívében 
él, s nem hagyhatjuk, hogy bármi elhomályosítsa. Egyénnek 
és közösségnek egyaránt szüksége van a megújulásra. Az új-
jászületett ember erkölcsi magatartása átalakul, elhagyja a 
rosszat, nem követi többé a szenvedélyeit, hanem engedel-
meskedik Isten Igéjének, amely a testvéri szeretetre indítja. 
Akinek a szívébe belehull Isten Igéje, abban egy új élet fo-
gan meg. Újra kapcsolatba kerül Istennel, aki az élet forrása, 
így az isteni természet részesévé lesz. Erre mindenkinek 
szüksége van, az úgynevezett „jó embereknek” is.  

Jézus, Isten Fiaként, az Atya akaratával azonosulva, a mi 
megváltásunkért, életét adta értünk. Kereszthalála lett a tö-
kéletes áldozat, üdvösségünkért felajánlotta önmagát, Ő lett 
az áldozati bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat ha-
lálával legyőzte, és feltámadásával új életet adott nekünk. 
Az Ő megváltó halála és feltámadása hozta helyre a bűnös 
ember Istenhez való viszonyát és nyitotta meg az emberiség 
számára az örök élet kapuját. 

Ezt az isteni életet Jézus hozta el a földre. Többször 
mondta: én vagyok az élet. Aki hisz benne, az él. Ha testileg 
meghal, akkor is él. Mit tehetünk mi ezért? Hallgassuk az 
igét, és imádkozzunk. Ferenc pápa nagyon egyszerű vezetőt 
ajánl nekünk az imádságban: mondjunk egy imát minden uj-
junkra. 
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Ferenc pápa: Az öt ujj imája 
 

A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Ezért imádat 
azokért kezdjed, akik legközelebb vannak hozzád. Azok a 
személyek ezek, akiket a legkönnyebb megjegyezni. Szeret-
teinkért imádkozni „édes kötelesség”. 

Következő ujjad a mutatóujj. Imádkozz azokért, akik utat 
mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. Ide tartoznak tanáraid, 
mestereid, orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik támoga-
tásra és bölcsességre van szükségük, hogy másoknak utat 
tudjanak mutatni. Legyenek mindig jelen imáidban. 

Következő ujjad a középső, amely a legmagasabb. Ez ve-
zetőinkre emlékeztet. Imádkozz országod elnökéért, a kong-
resszusi tagokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. Ezek 
az emberek irányítják hazád sorsát és alakítják a közgondol-
kodást. Szükségük van Isten vezetésére. 

A negyedik ujjad a gyűrűsujj. Bár sokan nem tudják, de ez 
a leggyengébb ujjunk, bármelyik zongoratanár megmondja 
neked. A leggyengébbekre emlékeztet, akiknek sok bajuk 
van, akiket levert a betegség. Szükségük van imáidra éjjel és 
nappal. Soha nem tudsz eleget imádkozni értük. Gyűrűsuj-
jad hív, hogy imádkozz a házaspárokért is. 

Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az összes ujj közül, 
így kell látnunk magunkat Isten és ember előtt. Azt mondja 
a Biblia: „az utolsókból lesznek az elsők”. Kisujjad arra em-
lékeztessen, hogy imádkozz magadért. Miután imádkoztál 
az előző négy csoportért, akkor már megfelelő perspektívá-
ból látod saját szükségleteidet és jobban tudsz imádkozni a 
Tieidért. (Forrás: Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged) 

 

Mindenkinek áldott, békés, szeretetben gazdag, betegsé-
gektől mentes és szép tavaszi megújulási napokat kívánok!   

 

Oláh János 
 

A Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász hírei  

„Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7) 

KARITÁSZ TÖRTÉNET – A KEREK ÉVFORDULÓK KAPCSÁN – 
A szegények szolgálata az egyházban 

 

Az őskeresztény egyházközségek életét – Jézus Krisztus 
életének példáját követve – teljesen átszőtte az elesettek 
megsegítése (gyűjtések a szegények részére, rabszolgák ki-
váltása, özvegyek támogatása). Az ősegyház alapelvei közé 
tartozott a rokonok ellátásának kötelezettsége és a munka-
képesek kötelező munkavégzése. A 
munkaképteleneket hozzátartozóik 
hiányában teljesen az egyházi kö-
zösség tartotta el. A közösségen be-
lül teljes körű szegénysegélyezés 
alakult ki, amelyet már akkor is 
rendszerbe foglaltak és benne nyil-
vántartották a szegényeket, körül-
ményeiket. A közösség a test ápolá-
sán, a fizikai szükségleteken kívül 
szegény társuk lelkét is ápolta. A se-
gélyeket a hívek adakozásaiból te-
remtették elő. Az adományozás 
módja az oblatio (önként felajánlott 
adomány) volt. 

Az Egyház még az ókorban kiter-
jesztette a szegénygondozás körét a 
római császárság határain kívülre is. 
Az egyházi javak egy negyedét a 
„quarta pauperum”-ot karitatív cé-
lokra kellett fordítani. Egyházi 
„ápoldák” és szegények befogadá-
sára alkalmas fogadók létesültek. 

A IV. században Nagy Konstantin 
császár rendelete megerősítette az 
Egyház szegénygondozói tevékenységét. A püspökök köte-
lessége lett a börtönlátogatás, a foglyokkal való bánásmód 
feletti őrködés és a gabona szétosztása az özvegyek részére. 
Megalakultak az első szerzetesközösségek, amelyek nagy 

jelentőséget tulajdonítottak a caritas, a felebaráti szeretet 
gyakorlásának. 

A VI. században létrejöttek a plébániák, amelyeknek az 
egyházközségi szegénygondozás irányítása is feladata lett. 
Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a szegényügy nagyobb 

szervezettséget igényel. Az Egy-
házban a szerzetesrendek mellett 
új irányelveket jelöltek meg a 
szegények szolgálatának nagy 
szentjei is: Nursiai Szent Bene-
dek, Assisi Szent Ferenc, Árpád-
házi Szent Erzsébet és Szent 
Hedvig. Példájuk nyomán a 
szerzetesek a szegények ápolá-
sát, gyógyítását tűzték maguk 
elé célul. A kolostorok a sze-
génygondozás központjai lettek. 
A szerzetesek kórházakat, beteg- 
és szegényházakat hoztak létre, 
amelyeket alamizsnákból és sa-
ját munkájukkal tartottak fenn. 
Az elesettek felkarolásában és a 
betegek ápolásában a lovagren-
dek is szerepet vállaltak. 

A XVI. században az árvák 
nagy istápolója Néri Szent Fülöp 
élete példájával mutatta meg az 
utcagyerekek nevelésének és ár-
vaházak létesítésének szüksé-
gességét. A XVII. század legki-

magaslóbb szegényapostola Páli Szent Vince volt, aki a sze-
génygondozás új rendszerét állította fel, intézmények he-
lyett saját otthonukban gondoztatta a szegényeket. 

Az újkor századaiban is számos vezéregyéniség vitte a ke-
resztény emberszeretet zászlaját. Az olasz Bosco Szent 
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János elsősorban a gyermeknevelés terén alkotott maradan-
dót, a német Boldog Kolping Adolf a tanoncotthonok alap-
jait tette le, az angol Ward Mária az angolkisasszonyok 
rendjével a leánynevelést emelte magas szintre. Miközben a 
kereszténység kitermelte a felebaráti szeretet gyöngysze-
meit, az állami hatalom mindenütt igyekezett tanulni az 
Egyháztól – hiszen akkor még csak az egyház gondoskodott 
a nélkülözőkről – , és versenyezni karitatív tevékenységével. 
Az állami szegénygondozás kiépülésével az egyházi szociá-
lis intézmények lassanként elvesztették a hivatalos támoga-
tásokat, és teljesen a hívők áldozatkészségére szorultak. 

Több példa mutatta meg, hogy az egyházi szegénygondo-
zás önerőből is bámulatra méltó eredményeket tud létre-
hozni és képes megújulni. Ilyen szerveződés volt az 1897-
ben Lorenz Werthmann által megalapított Caritas-Verband 
für das Katholische Deutschland a németországi Freiburg-
ban, amelyet a német püspöki konferencia 1916-ban orszá-
gos karitászként ismert el. Werthmann célja az volt, hogy a 
jószándékú emberek önkéntes segítő munkáját szervezett 
keretek közé foglalja és hatékonyabbá tegye. Alapvető cél-
ként fogalmazta meg, hogy a karitász korra, nemre, feleke-
zeti hovatartozásra való tekintet nélkül segít a rászorulókon. 
Később ezek a csoportok összefogtak, és hálózatba szerve-
ződve eredményesebben dolgoztak. A német mintát követve 
hamarosan egész Európában létrejöttek az országos szerve-
zetek. 

Lorenz Werthmann alkotta meg a Caritas világszerte is-
mert jelét, amely a szeretet lángját jelképezi. A „lángoló ke-
resztként” is emlegetett jel körül a Caritas szó mellett Pál 
apostolnak a galatákhoz írt szavai álltak: „tuet gutes allen”, 
amelyek jelentése: „tegyetek jót mindenkivel”.  

 
KARITÁSZ MAGYARORSZÁGON 

 

Hazánkban a szegénygondozás mindig a világegyház szel-
lemével haladt. Az egyházi szeretetszolgálati formákat ösz-
szefogó, szervezett karitász kialakulását először Prohászka 
Ottokár sürgette a XX. század elején. 1914-ben meg is ala-
kul Rott Nándor, későbbi veszprémi megyéspüspök vezeté-

sével Katholikus Karitász néven egy 
nagyszabású segélyakció, amely el-
sősorban a hadbavonultakat és csa-
ládjaikat támogatta. 

Az I. világháború után a püspöki 
kar Csernoch János bíboros vezetés-
ével kísérletet tett a Katholikus Kari-
tász szervezeti formában történő 
megalakítására is. Ez a szerveződés 
csupán kezdeményezés maradt, lé-
nyegi tevékenységet nem folytatott, 
és nem tudott mozgalommá válni, 
mert a proletárdiktatúra minden to-

vábbi tevékenységtől eltiltotta. Budapesten a Mészáros Já-
nos érseki helytartó által létrehívott egyházközségek karita-
tív szakosztályai azonban nem maradtak tétlenek. Gyermek-
nyaraltatást szerveztek, szegénygondozást végeztek, és már 
létrejött a kapcsolat a karitatív alapon működő régebbi egye-
sületek és az egyházközségek karitatív szakosztályai között. 
1920-ban egyházközségi mozgalom alakult szociális és ka-
ritatív szakosztállyal.  

1924-ben az amszterdami Eucharisztikus Világkongresz-
szus keretein belül összehívták az első nemzetközi karitász 

konferenciát. Még ebben az évben kilenc európai ország ka-
tolikus vezetése – köztük hazánké is – elhatározta egy nem-
zetközi karitász szervezet létrehozását, amely 1928-ban ala-
kult meg Caritas Catholica néven. 

1926-ban P. Oslay Oswald egri ferences szerzetes elgon-
dolása alapján megszületik az Egri Norma szegénygondozó 
rendszer, és szolgálatában a szegénygondozó nővérek 
rendje. Mindezek ellenére, az egyházi szegénygondozás és 
szeretetszolgálatok egységesítése céljából csak 1930-ban in-
dul meg a szervezkedés a szervezett karitász létrehozására. 

Serédi Jusztinián, Magyaror-
szág bíboros-hercegprímása 
1931. szeptember 17-én a kari-
tász érseki biztosának nevezte 
ki Mihalovics Zsigmondot, aki 
azonnal megalakíttatta Buda-
pest minden egyházközségé-
ben a karitász szervezetet.  

 
90 éve 

a 39 budapesti és az egyház-
megyei karitász szervezet ko-
ordinálása és támogatása céljá-
ból 1931. október 7-én a püs-
pöki kar megalapította a Szent Erzsébet Karitász Központot. 
1931 végére országosan szervezetté válik a karitász tevé-
kenység. Az egyházmegyei karitász központok és a nagyobb 
városok élére püspöki biztost neveztek ki, a plébániai kari-
tász szervezetek vezetését pedig igazgató látta el. 

1938-ban Budapesten, a 34. Eucharisztikus Világkong-
resszus keretében rendezték meg a Nemzetközi Karitász Ki-
állítást, amely a keresztény felebaráti szeretet erejét és törté-
nelmét, a világegyház embersegítő tevékenységét mutatta 
meg a világnak. 

A II. világháború éveiben a szegénygondozás és segélyak-
ciók mellett a karitász a hadigondozásból is jelentős mérték-
ben kivette a részét. A hadbavonultak családjainak támoga-
tása céljából a hadisegélyekről tájékoztatót állított össze az 
egyházközségek részére, felkarolta a menekülteket és a 
bombakárosultakat is. A menekülteknek ruhát, élelmet, szál-
lást adott és a külföld adományainak köszönhetően nagy 
mértékű segélyakciókat tudott lebonyolítani, amelyek kere-
tében pénzbeli támogatást, cipőt, ruhákat, élelmiszert tudtak 
adni a károsultaknak, menekülteknek, árváknak. 

A kommunista diktatúra 1950-ig a legtöbb egyházi szer-
vezetet, egyletet, egyesületet és a szerzetesrendek többségét 
feloszlatta. Az egyházi és szerzetesi közösségek széthullot-
tak, a „szolgáló szeretet hősei” az egyház keretein kívül ta-
láltak rá az embersegítő szolgálat útjára. Megindult a kari-
tász intézményeinek államosítása, a karitász szervezetek fel-
számolása és betegápoló rendek eltávolítása a kórházakból. 
A Szent Erzsébet Karitász Központ teljesen állami felügye-
let alá került. Az 1950-es és ’60-as években a Rózsafüzér 
Társulat „leple alatt” azonban tovább működött az egyház-
községi karitász. 

A szeretetszolgálat „felszabadulását” az 1989-es keletné-
met menekültáradat felkarolása hozta meg nemzetközi se-
gélyszervezetek segítségével. A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia a rendszerváltás után elhatározta, hogy újjá-
szervezi a karitászt, és hozzálát a hálózat kiépítéséhez.  
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AZ ÚJJÁSZERVEZETT KARITÁSZ 
 

A rendszerváltozás után lehe-
tővé vált az 1948 előtt létező egy-
házi szervezetek és tevékenységek 
újraélesztése. A püspöki kar az ak-
kor Münchenben élő, és a Caritas 
Internationalis-ban (Nemzetközi 
Karitász) is tevékenykedő Frank 
Miklós atyát bízta meg a karitász 
újjászervezésével, aki a plébániai 
csoportokra épülő karitász felállí-
tását szorgalmazta. 

 
30 éve 

a Magyar Karitászt 1991. június 14-én néven jegyezte be 
a Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként. A szervezet 
újraalakulásával egy időben bekapcsolódott a nemzetközi 
karitász hálózatba és a világ 166 országát összekapcsoló 
Caritas Internationalis tagja lett. 

A Katolikus Karitász munkáját segíti 1991-től a szervezet 
alapítványa, a Karitászt Támogató Alapítvány. Ennek célja 
a szervezet anyagi segítése annak érdekében, hogy szociális-
karitatív feladatát eredményesebben végezhesse az arra rá-
szorulók hathatós támogatásával, ingyenes szolgáltatások-
kal és adományok nyújtásával. 

1995-re kialakult az országos karitász hálózat Magyaror-
szágon. 1996-ban 590 plébániai karitász csoportban már 
6141 önkéntes munkatárs tevékenykedett szerte az ország-
ban. Az önkéntesekkel végzett munka mellett 1994-től 
kezdve országszerte saját szociális és egészségügyi intézmé-
nyeket hozott létre a segélyszervezet, és fokozatosan bekap-
csolódott a nemzetközi karitász keretében zajló segélyakci-
ókba, programokba. 

1997 óta folyamatosan részt vesz az árvízi területeken a 
szociális segítségnyújtásban. Számos alkalommal vállalt 
feladatokat nemzetközi segélyakciókban, és jelen volt a ma-
gyarországi katasztrófák helyszínén is. Segít a kitelepítettek 
elhelyezésében, szociális ellátásában, az újjáépítés feladata-
iban, a károsultak lakhatási feltételeinek megteremtésében, 
házaik felújításában, ingóságaik pótlásában és nagy erőkkel 
végzi a károsult személyek és hozzátartozóik mentálhigié-
nés támogatását. 

A püspöki konferencia a katolikus karitász nevét 2001-
ben magyar karitászra – Caritas Hungarica-ra változtatta. 
Ekkor vette át Nagy Károly atya a Magyar Karitász országos 
irányítását. Ugyanebben az évben a beregi árvíznél a káro-
sultak szociális, természetbeni és lelki támogatásában vett 
részt a segélyszervezet. 

A 2004-es Srí Lanka-i szökőár bekövetkeztekor a Katoli-
kus Karitász az elsők között jelent meg a katasztrófa sújtotta 
országban, ahol a humanitárius segítségnyújtás után családi 
házak, közösségi épületek elkészültét támogatta. 

2007-től a Katolikus Karitász folyamatosan részt vesz a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal történő 
együttműködés keretében az EU Élelmiszersegély program-
ban. 

2008-tól Écsy Gábor atya látja el a szervezet igazgatói fel-
adatait. 2009 óta vezetésével az országos hálózat egy kidol-
gozott krízisprogram keretében a korábbiaknál nagyobb 
mértékben támogatja a válsághelyzetbe került családokat. 

2010-ben a szervezet történetének legnagyobb kihívásai-
val kellett szembe néznie. Év elején Haiti fővárosában Port-
au-Prince-ben több mint 10.000 ember halálát okozó föld-
rengés pusztított. A Katolikus Karitász azonnal segélyakci-
óba kezdett és a nemzetközi karitász szervezetein keresztül 
juttatta el támogatásait a térségbe.  

Tavasszal Borsod megyében árvíz és belvíz okozott hatal-
mas károkat. A Katolikus Karitász 14 településen vett részt 
a károsult családok támogatásában, élelmiszerrel, gyógy-
szerrel, ivóvízzel és tisztítószerekkel látta el a térséget. Az 
árvíz elvonultával több mint 500 otthon lakhatóvá tételét 
vállalta a szervezet. Az árvizet követő észak-magyarországi 
viharkár után is jelentős adományokkal jelentek meg a kari-
tász munkatársai az érintett településeken.  

2010 őszén a vörösiszap-ka-
tasztrófát követően a segélyszer-
vezet az első naptól a helyszínen 
segítette a kitelepített családokat 
élelmiszerrel, ruhával és az iszap 
eltakarításához szükséges eszkö-
zökkel. Mintegy 1.000 önkéntes 
vett részt a kármentesítési munká-
latokban, a károsultak étkeztetésé-
ben és az adományok szétosztásá-
ban. Segélykoordinációs irodát 
működtetett a helyszínen a káro-
sultak természetbeni és lelki tá-
mogatása céljából, és 80 család ingóságainak pótlását, to-
vábbá 40 új melléképület felépítését vállalta. 

A Katolikus Karitász egyházmegyei központjai ország-
szerte számos szociális intézményt működtetnek a szenve-
délybetegek, a hajléktalanok, az idősek és más rászoruló 
csoportok ellátására. 

A segélyszervezet korábban kialakult tevékenységét 
2011-től további programokkal bővítette és bevezette az or-
szágosan megvalósuló segélyprogramok rendszerét, melyet 
az egyházmegyei karitász központok és a plébániai csopor-
tok bevonásával országszerte megvalósít. Így indult el az 
Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű szolidaritási 
akció, a „Tárjátok ki szíveteket” adventi segélyprogram, a 
„Vár a nyár” gyermektáboroztatási, és a „Legyen öröm az 
iskolakezdés” beiskolázási segélyakció, a krízishelyzetben 
élő családokat segítő „Lak6” program és a „Tartós szeretet” 
nagyböjti élelmiszergyűjtés is. 

A következő években is számos katasztrófa jelentett kihí-
vást a Katolikus Karitász számára. A szervezet kármentési, 
gyorssegélyezési és újjáépítési feladatokat látott el a szinte 
minden évben előforduló viharkároknál és kisebb árvizek-
nél, valamint 2013-ban a dunai árvíznél is. 

2015-ben a migrációs krízis idején jelentős krízisinterven-
ciós feladatokat végzett a szerbiai és az osztrák határátke-
lőknél, valamint Szlovéniában és Horvátországban is. 2015 
szeptemberében a kritikus napok alatt 24 órás szolgálatot lá-
tott el a szervezet a Röszkén kialakított karitász bázison. A 
hét alatt közel 20.000 migráns lépte át itt a határt. A Karitász 
orvosi és szociális ellátással segítette az érkező migránsokat, 
mintegy 1.000 beteget láttak el, és több mint 100 önkéntes 
biztosította a folyamatos ellátást. A szociális ellátás kereté-
ben az önkéntesek takarót, polifoamot, sátrat, vizet, ruhát, 
pelenkát, bébiételt és élelmiszert osztottak. 2015 novembe-
rében Szlovéniában, Dobován folytatódott a menekültek or-
vosi ellátása. Mintegy 4.500 beteget látott el 40 orvos, 150 
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civil önkéntes és 100 egyéb egészségügyi szakember. 2015-
től a Katolikus Karitász útjára indította a mélyszegénység-
ben élő családok hosszú távú és átfogó segítését célzó mo-
dellprogramjait, az „Öngondoskodó háztartások” gyűjtőnév 
alatt futó „Szép otthonok”, „Akarom” programokat és a ko-
rábban vetőmag-programként ismert „Zöldellő kertek” 
programot is tovább fejlesztve. 

2015-ben a korábban már kialakított határon túli tevé-
kenységét is bővítette a szervezet, és Kárpátaljára koncent-
rálva erősítette szociális támogatási programjait, elindította 
kórházmisszióját, mely során egészségügyi eszközökkel, 
berendezésekkel segítette a kárpátaljai egészségügyi intéz-
mények ellátási rendszerét. Ebből a tevékenységből nőtte ki 
magát a 2017-ben életre hívott orvosmissziós munkacso-
port, amelynek keretében havi rendszerességgel több napos 
egészségügyi szűrést és orvosi vizsgálatot végeznek orvo-
sok, ápolók és medikusok kárpátaljai és vajdasági települé-
seken, s amelyet a szükséges gyógyszerek, gyógyászati esz-
közök beszerzése és eljuttatása követ.  

A nagy károkat okozó 2020 december végi, horvátországi 
földrengés után a karitász segélykonvojokat indított Horvát-
országba.  

A segélyszervezet kiemelkedő karitatív tevékenységeinek 
elismeréseként számos díjat kapott (pl.): 

• Rendkívüli helytállásért vörösiszap-katasztrófa érdem-
jel – 2011 

• Miniszteri elismerő oklevél – a kábítószer elleni küzde-
lem területén kifejtett eredményes tevékenységért – 
2012 

• Nemzetközi együttműködési kultúráért Nívódíj – 2016 
• Zalabai Gábor díj – a budapestiek esélyegyenlőségéért 

- 2018  
 

2018-as adatok szerint az ország egyik legnagyobb se-
gélyszervezeteként 16 egyházmegyei központtal, 18 szoci-
ális intézménnyel, 800 plébániai karitász csoporttal, több 
mint 300 főállású munkatárssal, 10.000 önkéntessel 8 tevé-
kenyégi területen szolgálja a rászorulókat, szükséget szen-
vedőket és építi Isten országát. (forrás: www.katolikus.kari-
tasz.hu)  

 

1% SEGÍTSÉG - 100% SZERETET! 
 

A Karitászt Támogató Alapítvány kizárólag a Katolikus 
Karitász szegénygondozó, betegápoló és más jótékonysági 
munkáját támogatja. Az 1% felajánlásával Ön a leginkább 
segítségre szoruló, elesett emberek jótevőjévé válik anélkül, 
hogy az pénzébe vagy fáradságába kerülne. 

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a nehéz hely-
zetbe sodródott családok megsegítésére: az 1%-okból a rá-
szoruló családoknak élelmiszert adunk, tanszerekkel segít-
jük az őszi iskolakezdést és áthidaló segítséget nyújtunk 
közműhátralékuk rendezéséhez. 

 

Kérjük, ajánlja fel személyi  
jövedelemadója 1%-át 

a karitászt támogató alapítvány javára! 
KARITÁSZT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY 

ADÓSZÁM: 19666275-1-43 
 

 Köszönjük bizalmát! 
 

 
2000. december közepén 

ALAKULT MEG A KARITÁSZ DUNAHARASZTIN 
 

Néhány lelkes hívő Láng András plébá-
nos atyával együtt úgy érezte, hogy annyi 
az ínség, az elhagyott idős, a nehézségek-
kel küszködő család, hogy az egyház 
nem nézheti passzívan, kívülállóan 
mindezt. A Szent Erzsébet napi ado-
mányból élelmiszert vásároltunk és – 
mert még akkor nem állt rendelkezésre 
szabad helyiség, a könyvtár vezetőjének, 
Táborosi Zoltánnénak nagylelkű engedé-
lyével a könyvtárraktárban szép kis kará-
csonyi csomagot összeállítva –, elvittük 
házakhoz a szeretetcsomagot és a Katoli-
kus Egyház jókívánságait, ahogyan azóta 
is minden karácsonykor. Kezdetben a 
Szent Imre Egyházközség Plébániája fo-
gadta be a karitászt, majd a Szent István 
Főplébánia adta át a korábban megürese-
dett cserkészházat, amit mi kimeszel-
tünk, kicsinosítottunk. 

A hivatalos megalakulást Kármán János, a 
Váci Egyházmegye akkori karitászigazga-
tója 2001. február 11-re, a Lourdes-i Szűz-
anya ünnepére, vagyis a Betegek Világnap-
jára tűzte ki. Később vettük fel Árpádházi 
Szent Erzsébet nevét, aki a védőszentünk is 
– reméljük, hogy közbenjár értünk Istennél.  
Hálaadó szentmisét mutattunk be 2021. feb-
ruár 14-én a 20 éve folyamatosan fennálló 
karitász csoportért: élő és elhunyt tagokért, 
és minden jótevőnkért. 
Az önkéntes munka hivatalosan nem he-
lyettesíti a fizetett munkaerőt, és nem is te-
kinthető konkurenciájának (hiszen a moti-
váció is máshol gyökerezik). Az önkéntes 
nem veszi el a kereseti lehetőséget mástól, 
viszont olyan feladatokat teljesít, amelyek 
rendkívüli alkalmakra szólnak és nagy tár-
sadalmi haszonnal bírnak. 
Az önkéntesség hajtóereje az elhivatottság 
és a segíteni akarás, „fizetőeszköze” pedig 
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egyfajta morális (vatikáni) valuta, az ingyenesség: a nyújtott 
segítség pozitív hatása a másik ember életére, a hála és a kö-
szönet az, amiben az önkéntesnek része van, valahányszor 
juttatás nélkül adja oda egy ügynek vagy embertársainak a 
szabadidejét. Az önkéntesség kiváló jellem- és közösségfor-
máló tevékenység, erősíti az empatikus képességeket, az ön-
korlátozást, az önmegtagadást és a felelősségvállalást. Be-
pillantást enged abba, hogyan is tud egy szervezeten belül 
több különböző ember összehangolt munkával együttmű-
ködni. Közösen, összefogással többre juthatunk, hogy ne 
kelljen senkinek a nulláról felépíteni a segítői adatbázist. 
Sokszor volt szerencsém megtapasztalni az önkéntes munka 
csodálatos esszenciáját, azt a mozgatórugót, aminek köszön-
hetően működik a világ, hisz segítők nélkül sok minden ösz-
szeomlana. Olyanok ők, mint a ház falában a kötőanyag. Le-
vakolva nem látjuk, de tudjuk, hogy ott van, kitölti a réseket 
és egyben tartja a falat. Az önkéntesek is kitöltik a réseket, 
viszik, amit lehet, hogy más nem vinne, tartják a lelket ab-
ban, aki a padlón van és kezet nyújtanak az elesettnek. Ha 
nincs összetartó erő, akkor minden széthúz. Tisztelettel ne-
vesítem – a különben szerényen háttérben tevékenykedő – 
karitász munkatársakat: Láng András, Ágoston Rozália, 

Beke Dezsőné Margit, Czománé Patyi Bea, Dávidné Vajk Il-

dikó, Gellai Imre, Horján Krisztina, Horváth Pálné Gabri-

ella, Kis Tiborné Éva, Kőszegi Ferencné Gabriella, Magyar 

Ilona, Marosi Andrásné Magdolna, Mészáros Ernőné Erika, 

Torontáli Nóra, Tóthné Helméczy Erzsébet, Tóth Marianna, 

Tóth Zoltánné Mária, Török Zoltánné Gyöngyi. 

 

20 ÉVE – DUNAHARASZTIN 
Ez a húsz esztendő igen hosszú volt. Sokféle feladat adódott, 
amelyek megerősítették elkötelezettségünket a szeretetszol-
gálat – nem segélyezés - iránt. Részt 
vettünk két tiszai, a dunai árvíz, a vörö-
siszap-katasztrófa utáni segélynyújtá-
sokban, néhányszor a helyszínre is 
utazva a drága Zwick Lénárdné Tera, 
Koppándiné Rita, Rónai János önkor-
mányzati dolgozók segítségével; gyűj-
töttünk ruhaneműt, élelmiszert, köny-
veket Kárpátajának is, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítványnak, a Máriapócsi 
Református Nőszövetségnek – keresve 
az ökumenikus összefogást a kelet-ma-
gyarországi cigányságért, és vittük Du-
naharaszti jó hírét; fürdettünk kerek-
esszékes mozgássérültet úgy, hogy a 
karitász tag otthonról vitte a meleg vi-
zet; látogattunk magányosakat, hogy 
elhiggyék, még nincsenek leírva, még 
tudnak róluk; ügyvéd segítségét kér-
tünk a kilakoltatás végrehajtása előtt, 
így időt nyert a rászoruló 9 gyerekes 
család; tűzkárt elszenvedőknek a helyreállításhoz építőanya-
got rendeltünk; megszerveztük a paptestvérekkel azt, hogy 
el legyenek látva szentségi útravalóval betegeink; pályázatot 
nyertünk a Család Évében, ezért több helyre tervezhettünk 
buszos kirándulást; zarándoklatokat, látogattunk együtt ki-
állítást, múzeumot; szövetségre léptünk jó ügyért a városi 
jelzőrendszerrel, civilekkel, közösségekkel; a közös együtt-
érzés együttműködést eredményezett.  

Külön megemlítjük Ambrus István, a Dunaharaszti Környe-
zetbarátok Egyesülete, Kovács Ilona, a Foltvarázslók, Gint-
ner Bence, Gintner Orsolya, Herceg János, Herceg Tamás, 
ifj. Rónai János, a Séfek és sokan mások áldozatos segítsé-
gét, amellyel a karitász tábort segítették, nem felejthetjük el! 
Jó szívvel gondolunk mindig a Szent Cecília Kórussal együtt 
szervezett jótékonysági koncertekre. Számtalan alkalom 
adódott arra, hogy más önkéntesek is belekapcsolódjanak a 
karitász segítő munkájába. Köszönjük a hosszú 20 év alatt 
minden önkéntes önzetlen segítségét! Mindenkinek kö-
szönjük a bizalmat, az együttműködést! Legfőképpen a Jó-
istennek! 

ÁLLANDÓ SZOLGÁLATUNK – leszámítva a pandémia 
időszakát – az ínséget szenvedők felé irányul, a két célcso-
port – mert ők a leginkább kiszolgáltattak – az idősek és a 
gyermekek. Feléjük segítségnyújtásunk jelenti az alapvető 
testi szükségletek, de a lelki természetűek megsegítését is. 
Nem fontossági sorrendben állandó munkáink: 2012-óta a 

Játékdélután a Dunaharaszti Kör-
nyezetbarátokkal a könyvtárban, 
segítségnyújtás a rászorulóknak 
(élelemosztás, gyógyszer, gyógyá-
szati segédeszköz vásárlása, ruha-
osztás, rezsi kifizetése, tanévkezdő 
támogatás, pályázás támogatá-
sokra, kapcsolattartás a jótevőkkel, 
az egyházmegyei karitásszal, tüze-
lővásárlás, stb.) 
MIÉRT éppen a JÁTÉK? Egyrészt 
a karitász táborok sikerén felbuz-
dulva, másrészt: miközben az on-
line tér előnyeivel többnyire mind-
annyian tisztában vagyunk, sajnos 
messze nem foglalkozunk eleget a 
hátrányaival, pedig nagyon súlyos 
és gyakran visszafordíthatatlan ká-
rokat okozhatnak, különösen a szo-
rongás, a depresszió, az önértéke-
lési problémák, a túlzott kockázat-

vállalás, a testképzavar, az önkárosítás, az alvásminőség 
romlása, a szexting és az additív magatartásformák elterje-
dése terén. 
Ezért felelős felnőttként, közösségünk és társadalmunk tag-
jaiként kötelességünk, hogy tisztában legyünk mindazzal, 
ami a cybertérben történik. Mert kijelenthetjük, hogy az in-
ternet az emberiség legcsábítóbb és legígéretesebb alkotása. 
Evolúciós ösztöneink, például a keresés, megnehezítik, 
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hogy ellenálljunk neki. Ha felismertük, hogy kiváltja a net a 
dopaminfröccsöt, akkor szervezzünk más elfoglaltságot – a 
gyermekeknek! A jó társadalmak ismérve, hogy nemcsak 
azt erőseket szolgálják, hanem védelmezik a gyengébb és 
sérülékenyebb tagjaikat. Erőfeszítéseket kell tennünk azért, 
hogy elkötelezetten keressük a közjót. 
MERT a gyermekkornak két tündérvilága van, a cselekvés 
síkján a játék, a szellemi síkon pedig a mese.  Azért szerve-
zünk Játékdélutánt, mert amikor játszunk, akkor rövid időre 
gondtalanná és felszabadulttá válunk, megfeledkezünk a 
múló időről és az állandó felelősségről. Együtt vagyunk, mi-
nőségi időben, – nem képernyő előtt – közös élményeket 
szerzünk: a közös játék összekapcsol, kikapcsol, feltölt, és 
fejleszt, gyakoroltat különféle képességeket – felnőttek és 
gyermekek esetében egyaránt és a játék hevében mindezt 
észre sem vesszük. Csak, amíg megfogalmazzuk a játéksza-
bályokat, ez olyan kihívás, fejlődési lehetőség, amely a be-
széd szempontjából fontos. Folyamatosan kell gyűjteni a 
folyton változó információkat, mert minél gyorsabban át 
kell látni az új felállást. Az új helyzeteket hozzá kell mérni 
a korábban felállított terveinkhez és a kitervelt jövőt egy-
szerre kell kézben tartani. És újratervezni, módosítani, a 
megváltozott helyzethez alkalmazkodó új stratégiát készí-
teni, próbálunk rugalmasnak lenni, változtatunk a korábbi 
terveken, elengedünk ötleteket, becsempészhetjük a fejlő-
dés, az ügyesedés más lehetőségeit is, egyúttal igyekszünk 
kordában tartani, gátolni magunkat: megtanulják a résztve-
vők észrevétlenül az önkorlátozás művészetét. Olyan kész-
ségek mindezek, amelyek az életünk számtalan területén 
meghatározóak, nélkülözhetetlenek, teljesítményünk szem-
pontjából döntő fontosságúak. És ma már jól tudjuk, hogy 
egy gyermek iskolai teljesítményét sokkal inkább meghatá-
rozza végrehajtó funkcióinak a fejlettsége, mint az, amit az 
intelligenciahányadosa mutat. A kézművesség is része a Já-
tékdélutánnak, amely fejleszti a finommotorikus mozgást, a 
koncentráló képességet, és nem utolsó sorban a szépérzéket. 
A foglalkozáshoz szükséges eszközt és fogyóanyagokat a 
Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesülete biztosítja.  
• Hárman megkapták kivételes, és hosszú szeretetszolgála-

tukért a Váci Egyházmegye Szent Erzsébet-díját. 
Pappné Szabó Gizella (aki még a Máltai Szeretetszolgá-
latnál kezdte önkéntes munkáját, és a jugoszláv háború-
ban Kozma Imre atyával nyújtott segítséget a Délvidéken 
– életveszélyes helyzetekben); Dr. Helméczy Mátyásné 
Erzsébet (Harasztin egészségügyi dolgozóként már ré-
gebben végzett szeretetszolgálatot, még mielőtt a karitász 
megalakult); Maczó Jánosné Mária (korábban a Szent Ist-
ván templom sekrestyéseként is hosszú időn keresztül se-
gítette a Dunaharasztin élő idős embereket). 

• Szeretettel köszöntjük a karitász szülinapján alapítótagja-
inkat – akik idős koruk ellenére sem passzívak – Borbély 
Zoltánnét Máriát, Kőszegi Ferencnét Gabriellát, Tóth 
Zoltánnét Máriát. Ők velünk voltak a kezdeti nehézségek-
től fogva, és hűségesen példát adtak a feltétel nélküli sze-
retet gyakorlásáról. Isten éltesse őket egészségben, bol-
dogságban! 

• És emlékezni kell mindazokra, akik nincsenek közöttünk. 
Az alapítótagok körül sokan már – reméljük - föntről 
imádkoznak értünk! Sok nehézséget megérve, mindhalá-
lig hűségesen haladtak ezen a közös úton: Dr. Helméczy 
Mátyásné Erzsébet, Kaszap Bertalanné Mária, Lippai Fe-
renc, Lippai Ferencné Mária, Pappné Szabó Gizella, 

Varga Gyuláné Éva, Vodicska Miklósné Julianna. Áldott 
legyen az emlékük is!  
 

Hiányoznak! Köszönjük Istennek azt, hogy az a közös szán-
dék hozta össze ezt a közösséget, hogy a Mennyei Atya jó-
ságáról tegyünk tanúságot az Ő feltétel nélküli szeretetéről 
a mi egyszerű, amatőr módszereinkkel-eszközeinkkel.  

Szomorú szívvel mondtunk bú-
csút Bagó Lászlónak, aki 2020-
ban hunyt el és a karitász tisztelet-
beli tagja volt, kivételes szociális 
érzékenysége miatt. Sok éven át tá-
mogatta Dunaharasztin a nélkülö-
zőket úgy, hogy közben tartotta a 
kapcsolatot szeretetszolgálatunk-
kal.  Így eredményesebben tudtunk 
segíteni, és jobban fel tudtuk mérni 
a lehetőségeinket. Mindig mellet-

tünk állt mértékadó ötleteivel, segítőkészségével és azzal, 
hogy megtapasztalhatóvá tette Isten irgalmasságát. László 
testvérünk megtestesítette a tevékeny szeretetet. Ugyanak-
kor, mint nagycsaládos édesapa, nagypapa, egyházi képvi-
selőtestületi tag, aktívan, szerényen, hűségesen szolgálta a 
Szent István Egyházközséget: ministrált a kismisén, a kör-
meneteken az Irgalmas Jézus képével díszített lobogót vitte, 
rendszeresen felolvasott a szentmiséken, folyamatosan ren-
dezte a Szent Kereszt Kápolna környezetét (mert környezet-
barát is volt, a fák tisztelője), virágzó bokrokat ültetett a Fő 
úti plébánia kertjébe, a kerítés mellé, a karitászház körül – 
még elsorolni is sok az a szolgálat, amelyet önkéntesen vég-
zett. Mondtuk is neki, hogy: „aki a virágot szereti, rossz em-
ber nem lehet!” – ilyenkor szelíden elmosolyodott és gondo-
san ápolta tovább a kertet. Biztosan azért, mert tudta, hogy 
nagyon fontos, milyen környezetet alakítunk ki magunk kö-
rül, hogy mit látnak és mondanak rólunk a kívülállók, tudta, 
hogy tenni kell a vonzó arculatért. Tisztelettel őrizzük emlé-
kezetét – nyugodj békében, László testvérünk! 
 A mennyei karitász – ez reménységünk – tagja immár 
Kubinyi Béláné, Médi Néni is, aki januárban 103 évesen 
hunyt el. Jól ismertük őt, derűs 
személyiségét, mindig érdek-
lődő kíváncsiságát: nagy mű-
veltséggel rendelkező, igen ba-
rátságos, közlékeny, életvidám, 
önérzetes, lokálpatrióta, örök 
pedagógus és szeretetre méltó 
egyéniség. Bár idősen lett kari-
tásztag, de mindig tudott segí-
teni: imával, szépségesen meg-
rajzolt-írt igekártyákkal, ame-
lyeket a csomagokba helyez-
tünk, jó tanáccsal, aktív és fele-
lős részvéttel, bölcs rálátással az élet nehézségeire. Barátko-
zásra nyitott lénye maga köré gyűjtötte az embereket, mint 
Jézus a tanítványait – végig megőrizve szellemi frissességét 
–, mert szerettünk a társaságában időzni, örült ennek: meg-
osztottuk egymással lelki élményeinket, olvasmányainkat, 
szűkebb környezetünk, Dunaharaszti múltját, történetét, 
vagy a karitásszal kapcsolatos tapasztalatokat, nehézsége-
ket, és mindig talált biztató szavakat. Az Ő élete kiteljesedett 
és most hazaindult. Imádkozz értünk, Médi néni! 
Mindketten nagyon hiányoznak! Isten áldja őket és család-
jukat! 
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Pénzügyi beszámoló 2020-ról 
 

A 2019-es évet 1.144.329 Ft-tal zártuk ( = ez áthozatunk 2020-ra). 
 

bevételek 1.144.329,- kiadások  
adventi mézeskalács-árusítás 63.315,- élelmiszer, karácsonyi csomagok 415.850,- 
adományok (Fajta János kana-
dai testvérünk + több anonim 
adakozó és (jogi)személy 

454.000,- lakhatási célú támogatás 0,- 

Szent István Főplébánia ado-
mánya a szegények támogatá-
sára (Vodafone bérleti díjból) 

500.000,- gyógyszer 12.440,- 

Szent Erzsébet napi templomi 
gyűjtés 

Szent Imre: 50.000,- 
Szent István: 40.000,- 

rászorulók egyéb támogatása: rezsi, te-
metési segély, szemüvegvásárlás, iskolai 
étkezési díj hátralékának befizetése… 

1.624.434,- 

szájmaszk-készítés –  
adomány Wolf Marikától 

81.700,- csoportműködés költségei 0,- 

Szent Antal persely bevétele 
Szent István Főplébánia 

186.490,- egyéb: vászontáska, zsák csomagolásra 
ruháknak, postaköltség, fertőtlenítő szer 

49.740,- 

összesen: 2.519.834,- összesen: 2.102.464,- 
 

2021-ben a nyitó tételünk: 417.370 Ft volt. 
 
Mindenkinek köszönet a tavalyi évben is a támogatásért, a 
bizalomért, az imádságért, az együttműködésért; szeretet-
szolgálatunk enélkül nem lett volna eredményes.  
• Köszönjük a karitászház felújítását, a polcok vissza-
rendezését, azt, hogy a körülményeink jobbak lettek. Az ar-
culat jobb minősége a Katolikus Egyházra vet jobb fényt. A 
méltóbb körülmények is ezt az anyai 
arcot, az egyházat – amely a feltétel 
nélküli szeretetet tükrözi – hozzák kö-
zelebb, és mi is ezt szeretnénk megje-
leníteni azok felé, akik fölkeresik se-
gítségért a karitászt. 
A pandémia miatt a 2020-as év – 
mint mindenütt – eltért a megszokot-
tól. Alapvető szokásainkon kellett 
gyökeresen változtatni. – Új fogalmak 
jelentek meg, mint a társadalmi távol-
ságtartás, járványprotokoll, önkéntes 
karantén –, elmaradt több rendezvé-
nyünk. A nagyböjti élelemgyűjtés 
szinte el sem kezdődött, amikor a jár-
vány miatt bezárt a templom: tartós 
élelmiszer kb.  a tizede jött össze a ko-
rábbi évek gyűjtéséhez képest. A leg-
nehezebb sorsúak között osztottuk ki. 
A tanévkezdő gyűjtés természetbeni része nem került meg-
szervezésre; az egyházmegyei karitász ötvenezer forintos 
utalványát hivatalos indoklással rendelkező diákok kapták 
meg. Karácsonyra 60 család és 20 egyedülálló részesült tar-
tósélelemiszer ajándékban. 2020-ban kétszer történt ruha-
osztás, illetve a maradék ruhaneműt megválogatva, zsákolva 
elszállítottuk a megyei karitászhoz Vácra, majd onnan Kár-
pátaljára. Tavasszal bezárt a karitászház a tatarozás miatt. 
Összeállítottunk babakelengyét, alapvető háztartási eszkö-
zöket – támogatóink segítségével – egy igen ifjú párnak, 
akiknek semmijük sem volt. 
• Kérésünk a továbbiakban is az, hogy csak jó állapotú 
és tiszta ruhaneműt adományozzanak, mert csak rendes 
minőségűt tudunk elfogadni. Sajnálatosan: bútort, háztar-
tási gépeket nem áll módunkban gyűjteni, helyhiány miatt. 

Azt tudjuk vállalni, hogy amikor élelem- vagy ruhaosztásra 
kerül sor, akkor meghirdetjük a felajánlott adományt az ott 
tartózkodóknak. A gyűjtés és az osztás időpontjáról a hely-
színen plakátokon vagy a városi újságban értesülhetnek. 
• Új lehetőségek is adódtak, hogy lelkileg készülődjünk 
és felkészüljünk: – több hetes online lelkigyakorlaton vet-

tünk részt 2020 utolsó heteiben, majd 
2021 elején – készülve az 52. NEM-
ZETKÖZI EUCHARISZTIKUS 
KONGRESSZUSRA – a csütörtöki 
szentségimádási óra előtt harminc 
percben.  
Először Horváth József szombathelyi 
atya előadásait hallhattuk az Euc-
harisztia és a karitász kapcsolatáról, 
majd Katona István budapesti atyáét: 
a szentek életútja megmutatja azt, 
hogy milyen mértékben tudtak kiüre-
sedni és átadni a szívüket Krisztusnak, 
az Oltáriszentség tiszteletét helyezve 
életük középpontjába. Az előadások a 
következők voltak: Eucharisztia és az 
utolsó idők, Vianney Szent János, 
Bosco Szent János, Szalézi Szent Fe-
renc, Fluei Szent Miklós, Loyolai 

Szent Ignác, Avilai Szent Teréz, Sziénai Szent Katalin, Li-
guri Szent Alfonz, Assisi Szent Ferenc – Isten választottjai. 
A kiválasztásról sokan emberileg gondolkodnak. Azt hiszik, 
hogy a kiválasztás által Isten kivételez valakivel, többet kap, 
mint a másik, ezért büszke lehet és lenézheti a többieket. Mi, 
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emberek sokszor így éljük meg ezt. Isten azonban a világból 
akar kiválasztani minket, hogy ne a sötétségben éljünk, ha-
nem világosságban. Éppen ezért minden keresztény kivá-
lasztott. Minden keresztény részesülhet Isten barátságából. 
Minden keresztény meghívást kapott Isten Országába! Ez a 
küldetés nagyszerű lehetőség. 
Miért kiegyensúlyozottak, elkötelezettek és kiszámíthatóak 
a szentek minden nehézségeik, kereszthordozásuk elle-
nére? Miért könnyű együtt élni az ilyen emberekkel? 
Mert nem szeszélyesek, manipulatívak, de hűségesek és ön-
zetlenek. 
Az előadó lelkipásztor arról elmélkedett, hogy a szentek 
Eucharisztia-tisztelete miként jelent meg az életútjukon, mi-
lyen módon alakította át Istenhez, emberhez való kapcsola-
tukat. Azt szűrtük le a hallottakon keresztül, hogy mindig 
lehet magasabb szinten törekedni az Eucharisztia tisztele-
tére. Mi is kérhetjük a szentséglátogatási alkalmakon a 
Szentlélektől kapott kegyelmeket, mert szívet felemelő aján-
dék az Oltáriszentség: amely táplálja és megújítja az életün-
ket, mert az Úr Jézus az Oltáriszentségben egészen nekünk 
adja testét, lelkét, emberségét. Az isteni kegyelem legyőzi 
az önzés falait és kivezet bennünket belső vár-
kastélyunkból. Nagyon nehéz Isten nélkül szol-
gálni, mert az ember gyarló. Minél jobban átél-
jük az Úr Krisztus jelenlétét, annál jobban meg-
változtatja az életvitelünket: e szívet felemelő 
jelenlét átalakító erővel bír. Erő árad belénk: Is-
ten önmagát ajándékozó ereje. Amilyen mérték-
ben megnyílunk Isten jelenléte előtt, olyan mér-
tékben tudjuk elhagyni mindazt, ami megkötöz, 
ami fogva tart, ami megbetegít: az önmagunk 
körül való forgást, és ugyanolyan mértékben lát-
juk meg azt, ami igazán értékes. Van egy Meg-
váltónk, aki életét adta azért, hogy lelkünk sza-
bad legyen a bűntől és megszentelt életet éljünk. 
A hétköznapi életben is felkelthetjük az Euc-
harisztia által a vágyat, hogy minél teljesebben 
találkozhassunk Jézussal, mert – ahogy a kong-
resszus imája mondja – „Krisztus az orvosunk, 
barátunk, mesterünk, békességünk, mindennapi 
kenyerünk”, mert a hit nem pátosz. Az életöröm, 
a derű, az élet szeretete megerősödik bennünk általa. 
„Ha az emberek felfognák, hogy mit rejt az Isten háza (Ol-
táriszentség), tömegek járnának templomba, ezért mindig 
újabb és újabb templomokat kéne építeni, hogy beférjenek”. 
(Vianney Szent János, arsi plébános.) 
Az egyház megújulásának kulcsa ez! Minél intenzívebb 
bennünk a várakozás az Úrra, annál tudatosabbá válik ben-
nünk az Eucharisztia titka, és az, hogy az Úr Jézus jelenléte 
az Oltáriszentségben az életünknek nagy jutalma. Az Isten 
jelenlétében eltűnnek belőlünk az aggodalmak és a félelmek 
is. Eltűnnek belőlünk a problémák is, amelyek annyira meg-
terhelik az életünket, mert Krisztus az Eucharisztiában a le-
hetőség, a beteljesedés, a mindennél nagyobb ajándék, Aki 
a mienk lehet. Olyan világban élünk ma, amely az összeom-
lás felé halad és olyan könnyen elveszíti reményét a mai em-
ber; akkor nekünk különösen Jézus felé kell fordulnunk – 
Jézus legyen számunkra a kőszikla! A világot kötődés, füg-
gőség nélkül kell használnunk, hogy ne engedjük legszebb 
gondolatainkat, időnket, értelmünket, akaratunkat elveszni: 
az lenne a fontos, hogy a maradandót, az Örökkévalót tudjuk 
megragadni. Ezért olyan lényeges a Nemzetközi Eucha-

risztikus Kongresszusra való készület, amely nagy aján-
dék. Kegyelem, amelyet a magyar nép kapott, hogy hité-
ben megerősödjön és megszentelődjön. (Úgy reméljük, 
hogy Ferenc pápa is itt lesz az ünneplők között Budapesten, 
és talán – ekkor megtörténik Tiszteletreméltó Mindszenty 
József hercegprímás boldoggá avatása.) 
• A szentek üzenete: Hisszük a szentek közösségét – 
imádkozzuk az Apostoli hitvallásban. Ugyanígy megvalljuk 
kapcsolatunkat itt a földön azokkal is, akik célba értek és 
Istennél vannak: kérjük a szenteket, akik megmosták ruhá-
jukat a Bárány vérében – ahogyan a Jelenések könyvében 
olvassuk. Az Egyház példaként állítja elénk a szenteket, de 
nem azért, hogy utánozzuk, hanem, hogy kövessük őket. Ál-
talában a szenteket különleges, rendkívüli, kissé furcsa em-
bereknek gondoljuk. Amikor valakire azt mondjuk, hogy 
szent, akkor azt gondoljuk, hogy annyira igaz, tiszteletre-
méltó, erényes és buzgó, hogy különleges tiszteletet és cso-
dálatot, de akár ellenszenvet is kiválthat. A szenteket oltárra 
emelték. Tiszteletükre szobrokat állítanak, liturgikus szolgá-
latot végeznek, a hívek imádságban fordulnak hozzájuk, 
tisztelik a képeiket, és kérik oltalmukat, mert példaképek ők. 

Ez azt a meggyőződést sugallja, hogy a szentek isteni, rend-
kívüli emberek. Mintha nem is a mi szféránkban vagy föl-
dünkön éltek volna, és nem is lenne semmi közük minden-
napi életünkhöz. Ám a szentté válásnak csak egyetlen felté-
tele van – a megtérés. 
Az életszentség a Szentlélek jelenléte bennük, amely életvi-
telük által nyilvánul meg: az édesapa családjáért való gon-
doskodásában, az édesanya gyengédségében, a házasok egy-
más iránti hűségében, a diák szorgalmában, a dolgozó elkö-
telezettségében és gondosságában, a pap vagy szerzetes buz-
góságában és méltóságában. A szentség az igaz emberi kap-
csolatokban és az egyes emberek műveiben mutatkozik 
meg. Az életszentség nem állapot, hanem irányultság, ami 
azt jelenti, hogy nem csak az a szent, aki minden erénnyel 
ékes, hanem az is, aki ezekre az erényekre vágyakozik, és 
nap mint nap hűségesen megküzd a maga sötétségeivel. Az 
életszentség nem csak az egyesek vagy az egyházhoz tarto-
zók kiváltsága. Mindnyájan meghívást kaptunk az életszent-
ségre, mindenki – a társadalomban betöltött szerepéhez ké-
pest és ajándékba kapott talentumai szerint. Szentnek lenni 
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azt jelenti: az evangélium elveit vá-
lasztani az élet mértékének, és min-
den erővel arra törekedni, hogy ezen 
elvek mentén haladjunk. Ez az egyé-
nek erejétől is függ és Isten kegyel-
métől, amely kíséri. Az életszentség 
keresésében nem szabad arra vár-
nunk, hogy ideális helyzetbe kerül-
jünk, vagy megismételhetetlen alka-
lom adódjék: Ha a keresztény szere-
tettel végzi akár a legjelentéktele-
nebb mindennapi munkát is, vissza-
tükröződik benne Isten arca. Az Úr 
nem kér tőlünk lehetetlent. Ahogyan 
a szentek életmódja tanítja, életvite-
lünket igazítsuk az evangéliumi érté-
kekhez. Nem kell majd pszicholó-
gushoz, jóshoz járni, mert ez ki-
egyensúlyozott és kiszámítható élet-
módot fog eredményezni. Tegyük 

meg azt, amit tudunk, hogy az Úr megtehesse azt, ami szá-
munkra lehetetlen: töltsük meg értelemmel az életünket! Az 
egész emberiség javát szolgálja minden hívő, aki az euc-
harisztikus Jézus indítására és kegyelmeivel szent életet él.  
• Imádság: Mennyei Atyánk, minden élet forrása! Küldd 
el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az 
Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és 
egyre jobban szeressük! Ő Urunk és mesterünk, barátunk és 
táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, 
hogy az Ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez! 
Add, hogy a készület ideje és az Eucharisztikus Kongresz-
szus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, né-
pünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon! 
Ámen. 
A március 7-14-ig tervezett TARTÓS SZERETET – 
NAGYBÖJTI ÉLELMISZERGYŰJTÉS a templomok-
ban a járványügyi szigorítások miatt később lesz megtartva, 
amelyet majd hirdetünk. 
 
 
A KARITÁSZTÁBOR augusztus 9-13-ig, 

8-tól 16 óráig tart. Korhatár 5-13 év. 

 
 
Addig is kérjük a szentek, Szent József, Don 
Bosco közbenjárását azért, hogy élmény lehessen 
a gyermekeknek ez a hét, valamint az önkéntesek 

segítségét is! Mi is megteszünk majd 
mindent ezért a célért – amit csak te-
hetünk. (A régi fényképeken az 
1938-as Budapesti Eucharisztikus 
Kongresszus néhány pillanata került 
megörökítésre; az újabb fotókat 
Bagó Lilla, Herceg Tamás, Hel-
méczy Richárd, Horváth Mária, Kis 
Tiborné, Tóth Marianna készítette) 
Ezzel a képpel búcsúzunk kedves ba-
rátunktól, Bánfalvi Banditól, aki 
2020-ban elhunyt. Bandi a karitász-
táborok állandó vendége volt kezdet-
től fogva és nagyon szeretett itt nya-
ralni. Mindig vártuk őt, egész héten 
keresztül részt vett a kézműveske-
désben, alkalmazkodott mindenben 
a gyerekekhez, ami sokszor nem volt 
könnyű. Bízunk abban, hogy majd 
egyszer találkozunk Vele! 

 

 

• Kis-Színes 
Reményik Sándor: Egy istenarc van eltemetve bennem című versét idézve biztatott bennünket 
prédikációjában Bógár Zsolti káplán atya, hogy Nagyböjtben keressük a jóság arcát a hétközna-
pokban. Íme egy-két igaz történet a Dunaharasztin történtekből. Biztosan lehet folytathatni a 
sort… 
 

☼ Édesanya várakozik a piacon szép kislányával szendvicsért. Nagy a sor, de – mivel szombat van 
– mindenki türelemmel várja a sorát. Egy kevésbé ápolt férfi unalmában, hogy teljen az idő, vagy 
mert nincs egyébként kihez szólnia, beszédbe elegyedne. „Nem igen hallják meg” a sorban állók, 
de az anyuka reagál. Elkezd társalogni a bácsival, így elütik az időt és a férfi már oda is ér a 
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pulthoz. Két hamburgerrel lepi meg hölgytársaságát – nyilván meghatódott, mert a 
hölgy odafigyelt rá és meghallgatta. Az anyuka is meglepődik, de elfogadja a „megle-
petést”. Amikor a férfi továbbáll, az anyuka vásárol maguknak szendvicset és a kiszol-
gálót megkéri, hogy adja oda a férfi hamburgereit annak, aki rászorul, mert ő biztosan 
tudja, kik azok a haraszti piacon. Kislánya ámulva hallatja… emberséget tanul… 
 

☼ Kisbolt kisvárosunkban. Ezek a helyek teszik igazán hangulatossá Harasztit, mert itt 
kicsit lassabban telik az idő. Egy ember időzik – minden nap a bolt előtt –, hogy elfo-
gyassza a napi többszöri felesét. Közben keresi az alkalmat a beszélgetésre: hátha va-
laki kapható arra, hogy meghallgassa azt, ami a szívét nyomja. A legtöbben gyorsan 
lerázzák, mert már unalmas a vele való találkozás… hiszen minden nap itt van, itt iszik, 
ráér… Egy hölgy érkezik biciklivel és siet be a boltba, megy haza a munkából. A férfi 
készségesen odafordul hozzá, mondván, hogy ő majd vigyáz a kerékpárra. A hölgy 
bevásárol, és kijövet egy felest akar adni a „bicikliőrnek”, köszönetképpen. Az megilletődik a gesztustól, de elhárítja az 
ajándékot. „Én nem azért vigyáztam a kerékpárra!” – mondja. És tényleg nem azért. Csak a jó szóért, a tekintetért: egy 
ember a figyelmére méltatta, az „elvetettség stigmája” helyett az „emberi méltóságot” ölthette magára. 
 

☼ Forgalmas hétfői reggel, még nincs 7 óra, de beállt a dugó, ezért lépésben halad a kocsisor Budapest felé. Zöld a lámpa, 
gyorsítanak a vezetők, hogy mielőbb átérjenek a következő lámpánál. Zebra. Ott is kocsi araszol. Kilátástalannak tűnik 
az átkelés, mert most van zöld az autóknak, fölpörögnek a motorok. A hölgy már fordulna másik irányba, de egy autó 
fénykürtje biztatóan villog! Úgy nyílik szét a kocsisor, mint a Vörös-tenger a zsidók előtt…A néni boldogan integet 
köszönetképpen, a gépkocsivezető meg vissza, mindkét arcon fénylő mosoly. Jót tenni jó! Ez a hét jól kezdődik… 
 

☼ Vasárnap mise után. Szomorú kerékpáros hölgy, leszaladt a lánc a bicajról. Flash mob… többen azonnal észreveszik, 
érdeklődnek, vígasztalnak és a segítség sem marad el. Az olajos lánc a helyére kerül, jól rögzíti az ügyes kéz, hogy a 
szerelési művelet tartós legyen – nekem a „tartós szeretet” kifejezés jut erről eszembe. 
 

Örülünk annak, hogy az igaz emberség így felragyog, tanultunk tőlük … Gyűjtsük ezeket a szép pillanatokat, mert ezek 
az élet sava-borsa!  

 
• Emlékezés egy nevezetes találkozásra: ilyenkor eszünkbe juthat Oloffson Placid atya, akit 10 évre a Gulágra száműz-

tek. Ő 2005. Pünkösdhétfőjén járt itt, a Szent István templomban és a plébánián András atya és a karitász vendégeként. 
Elmondta élettörténetét, amely valóban páratlan helytállásról tanúskodik. Placid atya „találmánya” volt a kegyetlen 
száműzetésben az, hogy minden nap örömteli pillanatokat kellett keresni. Ez volt a túlélés egyik kapaszkodója. Ma már 
pszichoterapeuták alkalmazzák ezt a módszert lelki sérült betegek esetében. Így mesélte a bencés szerzetes: „A túlélés-
nek négy szabályát állítottuk föl a tíz esztendő alatt, azt minden fogolytársunktól meg lehet kérdezni, mert ez a négy 
szabály tartott minket életben. A poklot túl akartuk élni. Nem voltam hős, nem voltam vértanú, egy egyszerű emberke 
voltam. Túl akartam élni, túl kellett élni azt a poklot, és ennek a négy szabályát hadd szabadjon elmondanom, mert ez 
azért a mostani életünkre is biztos, hogy áll. 

 

Első szabály: A szenvedést nem szabad dramatizálni. Attól csak gyengébb leszek, márpedig a szenvedés elviselésére 
minden energiámra szükségem van. Mi ezt úgy csináltuk, hogy nem engedtük, valaki is elkezdjen panaszkodni. Ha 
valaki elkezdett panaszkodni, akkor az első fél mondat után leállítottuk, és azt kértük, hogy beszéljen a szakmájáról. 
Tehát az első szabály, hogy a szenvedést nem szabad dramatizálni, nem szabad panaszkodni. Ma se rossz ez a szabály, 
ma is szeretünk panaszkodni.  

 

A második szabály: Keresni kell az élet apró örömeit, mert az is van, 
csak azt nem vesszük észre. Nem volt könnyű megtanulnunk ott ab-
ban a nyomorúságban, hogy az életnek vannak apró örömei. Észre 
kell venni, és örvendezni, mert ez az életnek a művészete. Kicsikét 
másként gondolkodtunk. 
 

Most jön a harmadik szabály: Ha nem értek egyet azzal, hogy én han-
gya vagyok velük szemben, akkor nekem ebben a szituációban kell 
megmutatnom, hogy igenis többet érek, igenis értékesebb vagyok, 
igenis nemesebb vagyok, igenis emberibb vagyok, különb vagyok, 
mint az a géppisztolyos. Ez mozgósítja az energiákat.  
 

A negyedik szabály így szólt: Akinek van hová kapaszkodnia, an-
nak könnyebb elviselnie a szenvedést. Nekünk hívő embereknek 
volt hová kapaszkodnunk: a Jóistenbe, és ezért nekünk könnyebb el-
viselni a szenvedést. Hozzáfűztük még azt is, hogy Ő, a hatalmas Is-
ten, Ő is akarja, hogy túléljük, és ez valami nagyon nagy dolog volt.” 
 

Szeretettel: Szent Erzsébet Karitász 
 (Összeállította: Tóth Marianna alapító tag, a csoport vezetője) 

Csukás István: TAVASZI VERS 
 

Az ablakhoz nyomul az orgona 
az ablaküvegen át rám nevet 
amit nem tudok megunni soha 
a kékszemű tavaszi üzenet. 
 

Gyerek leszek egy percre újra én 
örökzöld időmből kipislogok 
a létezés halhatatlan ívén 
a teremtésig visszacsusszanok. 
 

Boldog részecske, együtt lüktetek 
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág 
ledobjuk, unt kabátot, a telet 
s szívemmel ver a születő világ. 
 

Mert jó élni, e gyermeki hittel 
így fordulok én is a fény felé 
s tudom, hogy majd a többi szelíddel 
lelkem földi jutalmát meglelé! 
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Ismerkedés egy újabb liturgikus cselekménnyel: az énekelt zsolozsmával 
 

Ahogy azt a kedves Testvérek február végén és március elején a hirdetésekben hallhatták, 
olvashatták, vasárnap esténként a szentmise kezdését megelőzően fél órával úgynevezett 
zsolozsma (vesperás) imádságra hívtuk az imádkozni vágyókat. Az újbóli karantén és a 
nyilvános szentmisék szünetelése miatt sajnos mindössze két alkalomra volt lehetőségünk, 
de mindenképp szeretném, ha a vírus-helyzet rendeződése után folytatni tudnánk eme 
megkezdett és talán még újszerű imádságos formát. 
 

Mindenekelőtt érdemes tisztáznunk a zsolozsma kapcsán 
annak fogalmát, történetét, végzésének szabályait. 

A zsolozsma a keresztény közösségek rendszeres, az euc-
harisztián (szentmisén) kívüli összejövetele a nap bizonyos 
óráiban, hivatalos és közösségi ima. Végzése az egyház leg-
fontosabb feladatainak egyike. Papok számára napi szinten 
kötelező (népért végzett imádság), szerzetesi közösségben is 
alapvető, de világi hívők közösségi vagy magán imádsága is 
lehet. A zsolozsma az Egyház imája, Krisztussal és Krisz-
tushoz, istendicséret és könyörgés. Az Egyház folytatja 
Krisztus imáját, az Ő szívében az imádást, az engesztelést és 
a közbenjárást az Atya felé emberi szavakkal. A keresztény 
ima méltósága abban áll, hogy részesedik Krisztusnak az 
Atya iránt érzett szeretetében, és abban az imádságban, 
amely megszakítás nélkül állandósul az egyetemes Egyház-
ban és annak minden tagjában, az egész emberiség nevében 
és üdvösségére. Ezt szeretné megjeleníteni a zsolozsma. A 
nap különböző óráiban végezve más-más nevet visel: invi-
tatorium, laudes – reggeli dicséret, napközi imaóra, vesperás 
– esti dicséret, completorium, olvasmányos imaóra. Kiemel-
kedő a két sarokkő: a laudes és a vesperás, ez utóbbit, vagyis 
az esti imádságot végezzük a vasárnap esti miséket megelő-
zően. 

Az imádság egyidős az emberiséggel.  
(Zsolt 119,164) Napjában hétszer zengem dicséreted, mert 

rendelkezéseid mind jogosak. 

(Zsolt 92,2-3) Nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni; reg-

gel hirdetni irgalmadat, éjszaka meg hűségedet. 
Az apostolok és az első keresztények rendszeresen imád-

koztak a nap kilencedik órájában (du. 3) (Ap.Csel 3,1; 

10,30) valószínűleg Jézus halálának emlékére. Hasonló idő-
höz kötött imádság volt az éjszakai vigília, amikor Jézus 
újra-eljövetelét vártak, a Szentírást olvasva, zsoltárokat éne-
kelve, könyörgéseiket közösen elmondva. A zsolozsma 
máig ez a szerkezet: zsoltárok, szentírási olvasmányok, kö-
nyörgések. 

Szent Benedek Regulájának 8-20. fejezete az első doku-
mentum, amely leírja a zsolozsmát lényegében abban a for-
mában, ahogy szent X. Pius pápa idejéig fennállt. A regula 
tartalmazza a zsolozsma minden elemét, beleértve a nyolc 
imaórát, zsoltárokat antifonával es gloriával, szentírási ol-
vasmányokat, himnuszokat, válaszos imádságokat és kö-
nyörgéseket. A regula utal az egyházi évhez vagy a szentek 
ünnepeihez igazodó zsolozsmákra. Abban az időben való-
színűleg nem több mint egy tucatnyi szentet ünnepeltek zso-
lozsmával. 

Nagy Szent Gergely pápa (540-604) szabályozta a zso-
lozsma éneklését és írt jelentős számú himnuszt saját maga. 

A zsolozsma viszonylagos egysége a könyvnyomtatás el-
terjedésével megbomlott, minden szerzetesrend és egyház-
megye nyomtatta a saját liturgiáját, egyesek jelentős változ-
tatásokkal. V. Szent Piusz pápa állította le a különböző új 

változatokat a Quod a nobis bullával 1568-ban, és rendelte 
el az egységes formát. Ezzel együtt elrendelte a Vulgata kö-
telező használatát a zsoltárok és a szentírási olvasmányok 
vonatkozásában. 

Annak érdekében, hogy az Egyház újra imádkozza mind a 
150 zsoltárt minden héten, X. Szent Piusz pápa a 20. század 
elején elrendelte a zsoltárok rendjének újraelosztását. A Bre-
viárium, mint könyv mindenki számára elérhetővé és köny-
nyen hordozhatóvá vált. 

XII. Piusz pápa 1945-ben opcionálisan megengedte az új 
zsoltárfordítás használatát és 1955-ben kisebb változásokat 
rendelt el. 

XXIII. János pápa 1961. január 1-i hatállyal karácsony, 
húsvét és pünkösd kivételével eltörölte az oktávákat (nyolc 
napon át történő ünnepléseket), egyszerűsítette a szentek ün-
nepeinek a rendszerét, a zsolozsmák többségét 3-olvasmá-
nyos zsolozsmává rendelte, elhagyva az Egyházatyák homí-
liáit (szentbeszédeit). Az átlagos napi zsolozsmaidő 90 perc-
ről 60 percre csökkent. Ezzel együtt az új kiadásokban meg-
jelentek a kétnyelvű kiadások: latin és nemzeti nyelv. 

VI. Pál pápa az 1960-as években a zsolozsmát az ortodox 
egyházak Horologiuma mintájára Imaórák liturgiájának ne-
vezte át, a 150 zsoltár ciklusát négy hétre osztotta el, a ko-
rábbi egy hét helyett, a hagyományos himnuszokat moder-
nizálta. Az új zsolozsmakiadások csaknem kizárólagosan 
nemzeti nyelvűek. 

Láthatjuk, hogy a zsolozsma gyakorlatilag egyidős egyhá-
zunkkal, sőt a zsoltárok tekintetében bőven vissza is utal az 
ószövetségi időkre. Történelméről, szerkezeti alakulásairól 
könyvek seregei tanítanak.  

Röviden a felépítéséről:  
A közös és az egyéni zsolozsmázásban egyaránt megma-

rad ez a lényegi felépítés: a beszélgetés Isten és az ember 
között. Ami az egyházi jelleget illeti, azt mindenesetre a kö-
zös végzés fejezi ki világosabban; előmozdítja minden részt-
vevőnek az Egyházban betöltött helye szerint való tevékeny 
bekapcsolódását a felkiáltások (akklamációk), válaszadások 
(dialógusok), váltakozó (antifónás) zsoltáréneklés és más 
hasonlók révén; végül jobban érvényesíti az egyes részek sa-
játos kifejezési formáját. A bevezető himnusz után mindig 
antifónás zsoltározás következik, ezt egy rövidebb szentírási 
szakasz váltja fel, utána válaszos ének következik, egy evan-
géliumi kantikum, végül könyörgések hangzanak el, majd a 
Miatyánkot mondjuk. 

Dallamvilágát tekintve a zsolozsma különös helyzetben 
van hazánkban: az egyes szerzetesközösségek megalkották 
a maguk dallamvilágát, illetve történelmükből őrizik és 
ápolják ezeket, ami szép és helyénvaló, de a nép részére, a 
plébániákra nincs kiadva a teljes, egész éves zsolozsma 
anyagához az antifónák dallami kidolgozása. Eddigi leg-
utolsó énektárunk az Éneklő Egyház ad ajánlásokat és álta-
lános útmutatásokat e téren, de ez sem komplex zenei anyag 
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az év egészére, ezért a haraszti szentmiséken elhangzó anti-
fónák (kezdéskor és szentáldozáskor) dallamvilágát igyek-
szem alapul venni és ezeket „ráalkalmazni” az antifóna-vá-
laszok szövegeire, szintén az Éneklő Egyház alapján. Ezáltal 
talán könnyebb lesz a bekapcsolódás a közös énekbe a már 
ismerős dallamokkal. A bekapcsolódást vetítés szerkeszté-
sével igyekszünk könnyebbé tenni (a mozgásokat is jelezve 
benne), habár „okoseszközeinkre” ingyenesen és gyorsan le-
tölthető az egész évi zsolozsma, így ajánlom otthoni imád-
ságra is! 

Időbeli lehetőségeim a hétvégéken úgy hozták, hogy a 
2020-as év folyamán bevezetett vasárnap esti mise előtt van 
módom levezetni, ezért imádkozzuk az esti dicséretet 

(vesperás), ami szép felvezetése is a szentmisének, annak 
szentírási szakaszaihoz mindig kötődik, illetve a vasárnap 
imádságos esti lezárásaként is tekinthetünk rá. Amikor pap-
jaink ideje engedi és valamelyikük vezeti, ünnepélyes for-
mában is végezzük majd. 

Több éve vágyam volt már ezt az imádsági formát útjára 
indítani, él bennem a remény, hogy a várva várt nyilvános 
vasárnap esti misék előtt lelkesen fogjuk közösen imádkozni 
és elmélkedve elmerülhetünk a zsoltárok lélekemelő világá-
ban. 

Nagy István 
kántor 

 

        KÖNYVAJÁNLÓ 
    Sütő  András:  Anyám könnyű  álmot ígér  
 

Évtized óta volt a könyvespolcomon ez a kötet, mégis csak most emeltem le róla, hogy meg-
ismerkedjek vele. Nem ismertem Sütő András munkásságát, annyit tudtam róla, hogy a ro-
mániai forradalom mártírja, 1990-ben, a marosvásárhelyi sötét, véres, magyarverő napokban 
érte őt nagyon súlyos sérülés, mellyel itthon kezelték.  
A Romániába szakadt magyar irodalmi műhely tagjai közül leginkább Wass Albert, Nyirő József, Bánffy Miklós, Tamási 
Áron, Szabó Dezső prózai műveit ismerjük, s a költők közül  Kányádi Sándort, Lászlóffy Aladárt, Áprily Lajost – koránt 
sem teljes felsorolásban.  
Sütő András a Mezőség szülötte, szegényparaszti református család gyermeke. Vallásosan nevelkedik, 1945-ben kerül a 
kolozsvári református gimnáziumba, majd a szintén Kolozsvárott működő Színművészeti főiskola rendező szakos hallga-
tója. A főiskolát nem fejezi be, szerkesztőként, irodalmi munkatársként inkább vonzza őt a sajtó.  
Prózai művei nem tipikusan szépirodalmiak, nem tudnám regény vagy elbeszélés műfajba besorolni őket. Sokat ír, de inkább 
irodalmi hangvételű jegyzeteket, publicisztikákat, esszét, s jelentős az életműve a drámairodalom terén. Foglalkoztatja a 
keresztény filozófia, ennek ihletésében született meg méltán híres és nálunk is sokat játszott dráma-triásza: Egy lócsiszár 
virágvasárnapja, Csillag a máglyán, valamint Káin és Ábel címmel, és megemlítem még a sok közül az Advent a Hargitán 
című népszerű darabját.  
Az Anyám könnyű álmot ígér című gyűjtemény Sütő András naplójegyzeteit foglalja magába. Az író nem törekszik szépírói 
babérokra, műfaja inkább irodalmi keretek között megalkotott szociográfia. Sütő András egyéni műfajt teremtett ebben, 
amely felölel riportot, esszét, elbeszélésfüzért, memoárt, dokumentumokat és irodalmi publicisztikát, földrajzi leírást, csa-
ládi krónikát, interjút és statisztikát. S mindezt a tragikumból táplálkozó humorral képes megalkotni. Ebből adunk közre két 
morzsát a következő oldalakon.  
Magunk nem tudhatjuk, milyen sorsot éltek, élnek át a leszakított országrészek magyarjai, milyen volt üldöztetésük, meg-
aláztatásuk, elhallgattatásuk, betiltásuk – mindebben része volt Sütő Andrásnak, de szülőföldjéhez hű maradt, s meg tudta 
élni a sok keserűség között is a lelki békét, derűt családja, népe között.  

Koczka Tamásné 
 

Részletek a kötetből: 
 

C S ALOG AT Ó 
 

Széljárás, napsütés, megte-
lepedésre alkalmas akáclomb, 
egy üres kasunk, reménykedő 
számításaink, a víz a kútban, a 
nyelvünk a szánkban, a méhek 
fenn a levegőben; minden a 
helyén van. Az eszünk is per-
sze. De csak úgy, ahogy meg-
szoktuk. A rajbefogásnak más 
módjáról nincs tudomásunk. A 

rendelkezésünkre álló eszközöket magunk teremtettük. Ki-
tartó fütyülés, meg-megállás és preckelés a mérges bogarak 
irányába. 

Az anyakirálynő magasan repült a ház fölött, a nyírfa fö-
lött, egy fehér fellegecske alatt. Erre nem számítottunk. 

– Na most szólj hozzá! – óbégatott anyám. 

Nem volt mit szólanom; a királynő kedve szerint repült, 
nyomában a kövér herékkel. Keserves képpel bámultunk 
utána. S látván, hogy mint a forgószél távozik udvarunk és 
mézesbödönünk tájáról, gyors elhatározással vetettük ma-
gunk a hagyományos ceremóniába. 

– Asszony, a vedret! – kiáltott apám. 
– A méhfüvet! – szóltam én is, hogy hasznossá tegyem 

magam. 
Az illatos fűcsokor már hajnal óta elő volt készítve a tejjel 

megpreckelt méhkasban. A kast apám, mint egyelőre szük-
ségtelen holmit, a földön hagyta heverni, s egyik kezében a 
vederrel, másikban a kis kötet méhfűvel, topogva, kerengve, 
széles, ég felé csapkodó mozdulatokkal celebrált a szomszé-
dok mulatságára. 

– Né csak, hogy járja a landarist! – mondta valamelyik. 
– Már hogyne járnám! – kacagott apám is fél szájjal. 
Ő preckelt, én fütyültem. Odatartottam az arcom a visz-

szahulló vízcseppeknek. Anyám fazéknyi tartalékvízzel kö-
vetett bennünket, izgalmában apró tánclépéseket lejtett, s 
jajgatott is, amikor egy-egy fullánkos násznagy az arcába 
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csapódott. Nemcsak lakodalom volt ez, hanem háború is; 
mint a puskagolyók, surrogtak az utóvédek. Némelyik a 
porba vágódott, vagy a kutyának a nyaka közé. Az utána ka-
pott, majd vinnyogva táncra kelt, elszakította a láncot, és vi-
lággá rohant a kerten lefelé. 

– Kutya egyszer nincs! – állapította meg anyám, és hosz-
szan szólongatta. – Ez a tengerig nem áll meg. 

Apám rászólt, hogy ne törődjék vele, méheket akarunk 
befogni, nem kutyát. Különben sem ugatott már a nyomo-
rult, teljes apátiában szenvedett. A méhekre összpontosít-
sunk! Az úttal szemközt a csalános marton kapaszkod-
tunk felfelé. A mérges levelek a nadrágon át is körül-
nyaldosták a lábam; a sajogás átmenetileg megzavart 
a fütyülésben. Annál fürgébben vágtam ki oldalt a tisz-
tásra, miközben anyám lemaradozott a fazékkal. Ket-
ten folytattuk a küzdelmet. A raj mind magasabban ke-
ringett, mintha egyenest az égbe kívánkozott volna. 
Semmi hatása nem volt a preckelésnek. 

– Vízipuska kellene! – mondta apám. 
Fokozatosan távolodtunk a háztól, a falutól is, ki a ha-

tárba. Utolsó reménységnek az állami gazdaság gesztenye-
sora mutatkozott; azon túl a pusztaság, egy távoli akácos a 
szomszéd falu határában. Friss ágyásokon, pityókatáblán 
vágtunk keresztül. Egy nagy odvas almafa felé tartottunk, 
ahol a raj is megállapodott. De csak a levegőben. Apám a 
nadrágszíját egy likkal bennebb húzta, s újult erővel kezdte 
a preckelést. Én is a fütyülést, a kis pentaton dallamot. Gyer-
mekkorom óta fújom, néha télen is, amikor alusznak a mé-
hek. Hátha kirepülnek egyszer! Az almafa nem tetszett ne-
kik. Rövid gomolygás és alig csendesedő zúgás után az ott-
honkereső társaság lemondott az almafáról. Pedig könnyű 
hely lett volna! Rövid létra, egy kis trágyafüst, jelentéktelen 
fáradozás, és kezünkben a tele kassal, könnyű kisasszony-
léptekkel hazapillangózunk. Apám verejtékes homlokára 
már kiült az elégedettség: egy lehetséges veszteséget újra el-
kerültünk. A méznek kilója negyven lej, őszi estéken a per-
getés a legszebb foglalatoskodás. A kamrában a polcon 
aranyszínű, telt üvegek sorakoznak, s ki tudja, még tán az 
álombeli méhes is fölépül egyszer. Istók Sándor tiszteletes 
úr kertjében láttuk hajdan; fekvőhely is volt benne, és újsá-
gok a polcon. A kerítés hasadékán lestük a mennyei otthont; 
micsoda pihenés eshet odabent! 

Folytathattuk a nyargalást vedrestül a hegyen fölfelé. 
A méhrajból árnyék lett, kis füstgomoly a messzeségben. 

A tetőn, ahol a grófok temetkeztek, és örökké fúj a szél, fe-
nyők, diófák között még egyszer utolértük. De csak annyira, 
hogy egy eltévedt harcos a kutya után engem is fültövön 
szúrjon. Dagadni kezdett a képem, féloldalasan fütyültem. 

– Cseréljünk! – mondta apám újabb hadicsellel. – Foly-
tasd a preckelést, én majd fütyülök. 

A tevékenységünk búcsúintegetésbe hanyatlott. Kiöntöt-
tük a maradék vizet a vederből, elhajítottuk a szagos csokrot, 
és hazaballagtunk. 
 

I DŐT VEG YE NE K!  
 

Ma reggel másfél óra alatt sikerült tüzet raknunk, hogy a 
puliszkát megfőzzük. Pedig nem vagyunk félreszájúak, 
hogy ne tudjunk a plattenbe fújni. Egy bogos csutak felda-
rabolásával küszködtünk. 

Az idő, ez a drága anyag, amiből az életünk készül, ol-
csón és ömlesztve kerül itt forgalomba. Amihez tíz kilo-

méterrel odébb – az iparosított Sármáson – percek szüksé-
gesek, nálunk órákba telik. A reggelikészítés például vagy a 
bevásárlás. Míg az új üzlet fölépül, néha egy csomag rajz-
szegért is tíz kilométert kell gyalogolnunk. 

Ezerszer hallom: „sietek!” 
– Hová és főleg mennyiért? – kérdi a hajdani kisiparos. 
Eltekintve azoktól a korszerűnek nevezhető munkálatok-

tól, melyek a felnőtt lakosság egyötödét foglalkoztatják, a 
sietség, vagyis az idő és megfelelő anyagi érték ritkán talál-
kozik itt egymással. Az anekdota, miszerint a vonaton utazó 

kamarási asszonyt hellyel kínálják, s azt mondja: nem 
ülök, lelkem, mert sietek, itt születhetett valahol a 
környéken. A sietség értelmetlensége: a földosztásig 

nyúló féljobbágyi életforma bölcselete. 
Nézzünk körül. 

A nagyjából gépesített nyári-őszi teendők s az állami 
gazdasági napszámidény elmúltával öcsém a hegyeket 

nézi: vadászokat vár, akik hajtópénzt fizetnek. Tegnap 
reggel egy főorvos hátizsákját vetette vállra, s indult el 

nyulat ugrasztani. Este került haza, félszáz kilométernyi 
gyaloglás után, berekedve az ordibálástól. 
– Mennyit kaptál? – kérdi anyám. 
– Öt lejt és rengeteg üres patront. 
A patronok tetszetősek és színesek. Örvendez a fiú, mint 

egy ugandai vadászkisegítő. De nem tűri, hogy a napi kere-
setét kicsinyeljük. Végeredményben igaza van: a nyúlpénz 
anyám parasztnyugdíjának egynyolcada. A gyönyörűségről 
nem beszélve, amit a vadászat nyújtott. Igaz, hogy a nagy-
lábujja kibújt a bakancsból; a javítása többe fog kerülni. 
Apám azonban úgy rendezi, hogy a tízlejes munkával ci-
pész-rokonunkhoz gyalogol át a harmadik faluba. Mindösz-
sze tizenkét kilométer. Míg biciklije volt, és betegsége nem 
gátolta a pedálozásban, a nagymosáshoz kékítőért is bekari-
kázott Kolozsvárra; oda-vissza csupán száz kilométer. Öreg 
katonaként 1943-ban Tordáról is hazagyalogolt, hetven ki-
lométerről, kimenőképpen. Megebédelt velünk, megjaví-
totta a kályhacsövet, és indult vissza az esőben. Mint a tek-
nősbéka, amelyről úgy tudjuk, hogy bárhol is legyen, elindul 
a tenger felé. 

Jóska öcsém mindennapi futtatásai már nem vehetők tel-
jesítményszámba apám gyaloglásaihoz képest. Azt mondja 
neki anyám: 

– Szaladj ki Gergely bátyádhoz, kérdezd meg, szüksége 
van-e borjúhúsra. 

Jóska fogja a sapkáját, fütyörészve tűnik el a ködben. 
Az út csak négy kilométer. Déltájt kerül vissza, de már 

nem fütyörészve, hanem a fáradtságtól gőzölögve. A nyolc 
kilométerhez a hegyeket is hozzá kell számítani. 

– Te hol tekeregtél? 
Megkérte valaki: ha már arra indult, szaladjon át a követ-

kező hegyen is a gyekei tóhoz, vigyen el egy horgot a ha-
lászmesternek. Semmiség az a kis többlet: újabb három ki-
lométer. 

– Kell-e hús Gergelynek? – kéri anyám a jelentést. 
– Már hogyne kellene. De kitől? 
– Nem mondtam, hogy Iszpász Iuontól? 
– Erről nem volt szó! – méltatlankodik a fiú. 
– Na, vedd szépen a sapkádat, és eredj vissza, mondd meg 

neki. 
Míg öcsém elindul, hogy a hibát újabb fél nap alatt hely-

rehozza, egy hírneves tudós könyvét olvasom. Élet, álom és 
idő kapcsolatáról értekezve, mintha éppen ide hallgatózott 
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volna a tűnődéseimbe. Naplószerűleg följegyezve többek 
között egy tipikus napját ismerteti, példázatként a század rit-
musáról. Hajnalban kél, este tízkor fekszik; úgyszólván per-
cekre osztott napja: dzsessz-dallam, nehány lélegzetvételnyi 
szünettel.  

Kisebb társaság: egy néptanácsi takarító ember, egy ha-
tárpásztor és apám előtt ismertetem a tényállást. Elszörnyül-
ködnek. Álmukban sem gondolták, hogy a tudósok is pity-
mallatkor kelnek, mint az állatgondozók. Némi aggodalom 
is kiült az arcokra: vajon ez a percekre vagdalt élet – negyed-
órás születésnapi ünnepség stb. – ugyanúgy fenyeget-e min-
ket, amiként az emberiségnek egy részét elkapta már? 

– Ilyesmit apád is írhatna – mondja anyám. – Az talán 
még érdekesebb lenne. 

– Vessünk párhuzamot! – mondják. – Halljuk, mit mond 
a tudós. 

A tudós: Ébredés reggel fél öt órakor. Féltudatos állapot. 
Harmincperces társalgás (a kacifilaxisról) tudatos és tudat-
talan énem között. 

Apám: Nem kell csergőóra. Hajnalban a hátamra telep-
szik a hideg. Harmincperces társalgás tudatos és tudattalan 
énem között a nedves és a száraz fűrészpor közötti különb-
ségről. Fűtőanyagra lenne szükségünk. 

A tudós: Öt órakor kiugrom az ágyból. Torna, mellkas-
expander, ülőgyakorlat, fekvőtámasz, álló-kerékpár. Meg-
borotválkozom, jéghideg fürdő, a konyhában elkészítem és 
megeszem a reggelimet. 

Apám: Ugyanúgy kiugrom az ágyból. Torna: felhozok 
egy veder vizet a kert aljából. Elcsúszom, hasra vágódom. A 
felkászálódás megfelel a fekvőtámasznak, mellkas-expan-
derezésnek. (Mi az, hogy expander?) Tüzet gyújtok, meg-
iszom egy csupor aludttejet. 

A tudós: Hat óra. Elbukdácsolok a nagy hóban a közeli 
garázsig, és autómmal az intézetbe hajtok. Hirtelen eszembe 
jut, hogy ma van a születésnapom, az ötvenhatodik. 

Apám: Hasonlóképpen elbukdácsolok a nagy hóban a 
falu végére, valamelyik sofőrt megkeresni. Megkérdem: 
nincs-e útja véletlenül a városba. Egy kis fűrészport szeret-
nék hozni tüzelőnek. Azt mondja: nincs útja. Akkor eszembe 
jut, hogy már harmadik hete csak érdeklődöm; soha senki-
nek sincs olyan útja, amelyből valami kis hasznom nekem is 
származna. 

A tudós: Reggel 6,20. Kétperces terefere (politika, időjá-
rás) az éjjeliőrrel a portásfülkében. Bemegyek a dolgozószo-
bámba. Rágyújtok az első pipára. 6,30. Magnetofonba dik-
tálom készülő könyvemet. 

Apám: Ezen idő alatt elbukdácsolok a másik sofőrig. Van 
útja. Nagy öröm. Megkérdem: engem elvinne-e magával? 
Szívesen, de fűrészport nem hozhat; árut kell szállítania. 
Ilyenformán nincs értelme, hogy vele menjek. Az egész buk-
dácsolás értelme a fűrészpor. A harmadik sofőr, Miszter Jani 
vállalja, hogy engem is elviszen, a fűrészport is hozza. Sze-
rencsés napra ébredtem. Hazaszaladok, hogy felkészüljek az 
utazásra. Kétperces terefere a feleségemmel, politikáról, ál-
talános gazdasági kilátásainkról. A ma reggeli vélekedések 
szerint G. G. alelnökünket le fogják váltani. Szemet vetett 
M.-nek a feleségére, M. reáhúzott négyszer a bottal. G. G. – 
tekintve, hogy fontos személyiség – kétezer lej fájdalomdí-
jat követelt. A helyi hatóság csupán száz lejre büntette a tet-
test. A pénzt azonban M.-nek az államkasszába kellett befi-
zetnie. G. G. helyzete most tovább romlik azáltal, hogy 
fennhangon panaszkodik, miszerint őt az államkassza javára 

püfölték el; ha ezt jó előre tudja, természetesen nem hagyta 
volna magát, hanem elszaladt volna. Gazdasági téren: egy 
méhcsaládom megdöglött. 

A tudós: 8,30. Bejön a titkárság vezetője, hogy megbe-
széljük a napi teendőket. Európai körút szervezése, csekkek 
kiállítása kocsijavításra és a gyerekek tandíjára. 

Apám: Feleségemmel én is megbeszélem a napi teendő-
ket. Istálló kitakarítása, hogy elraktározzuk a fűrészport, 
körút szervezése Ludas, Mezőbodon irányába, ahol állítólag 
ócska kaptárakat lehet vásárolni. Csekkek kiállítása: három 
lej élesztőre, tíz lej aszalt szilvára. 

A tudós: 9,30. Körüljárok a laboratóriumokban. Szá-
momra ez a nap legfontosabb része. Asszisztenseimmel 
számba veszem a kísérletek eredményeit. 

Apám: Dudál Miszter Jani. Indulás fűrészporért. A kabin-
ban a jó motor-melegben nincs helyem a könyvelő miatt. 
Felkapaszkodom hátul a zsákok tetejére. Asszisztenseim is 
vannak: B. Mihályné kenyérért jön, a nagybőgős cigány 
gyantáért, a közelgő ünnepekre való tekintettel. Hideg van, 
összehúzódom, fújdogálom a markom. Meggémberedem, 
mire megérkezünk. Valahányszor így utazom, mindig 
eszembe jut a felfordulásunk. Sajtot, tiszta inget és egy csu-
por szilvaízet vittem a gyerekeknek Kolozsvárra az interná-
tusba. A Feleki hegyen a kocsi bezuhant a mélységbe. En-
gem a pótkocsi az üres hordókkal együtt kihajított egy szán-
tásra. Ott feküdtem sokáig a hátamon, törött bordákkal, és 
gondolkoztam, merre gurulhatott a szilvaízes csupor. A ha-
lálnak, ha már egészen közel van, nincs jelentősége. 

A tudós: 12,30. Ebéd után a napon sütkérezem, derékig 
meztelenül. Testem többi részét gondosan elektromos taka-
róba burkolom, mert harap a hideg. 

Apám: Ismerősöm telefonál egy másik ismerősének; az is 
fölveszi a kapcsolatot valakivel, akitől átvehetem a fűrész-
port. Közben elveszítem Miszter Janit, órákig keresem. Ah-
hoz képest, hogy a hetven felé járok, eléggé fürgén szalad-
gálok egyik utcából a másikba. Végre megtalálom a sofőrt. 
Elmegyünk a megadott helyre. Vaskapu, rácsos ablak, fegy-
veres őr. A börtön kapujában állunk. Nyújtogatom a nya-
kam; odabent fűrészporhegyek. Mint a mesében. Kitűnő, 
száraz anyag. Ez valósággal robbanni fog a kályhában. Köz-
lik, hogy csak a sofőr mehet be, énnekem kint kell marad-
nom. A sofőr színt vált az ijedelemtől. Azt kérdi, vajon a 
fűrészpor kihozatala törvényes-e? Nem szeretné, hogy egy 
füst alatt őt is visszatartsák. Megnyugtatom: ahhoz, hogy 
odakerüljön, először le kell füleljék, felkísérjék a milíciára, 
majd tárgyalás, ítélet és csak azután. Rabot egyet se látok. 
Bent dolgoznak a műhelyekben. Az ő kezük alól kerül ki a 
rengeteg fűrészpor. Eszembe fognak jutni, amikor befűtök 
a dobkályhába. Sohasem gondoltam, hogy ilyen értékes 
kapcsolatra teszek szert velük. 

Mikor mindennel rendben vagyunk, a fegyveres őr barát-
ságosan integet. A fűrészpor tetején ülök. Nagy sebességgel 
száguldunk hazafelé. A gyantás cigány és a kenyeres asz-
szony valahol lemaradt. Milyen boldog lesz a feleségem, mi-
kor hazaérkezem, és látja, hogy a fűrészpor tetején ülök. 
Most már, ha fúj is a szél, nem kuporodom össze, hanem 
nézelődöm a havas mezők felett. Eszembe jut, hogy fiata-
labb koromban a kántor úr kezdeményezésére kórust alakí-
tottunk. Téli estéken összegyűltünk az iskola termébe, azt 
énekeltük: 

Hegyen ülök, búsan nézek le róla,  

mint a boglya tetejéről a gólya. 
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Többszólamú kórus volt, és mint egy rossz cseber, foly-
ton széjjelesett. A második esztendőben eljutottunk az ötö-
dik versszakig, ahol azt kell énekelni: 

Holtom után vajon mi lesz belőlem? 

Nem emlékszem, hogy befejeztük volna. Másoktól is kér-
dezősködtem: vajon elénekeltük mi végül is azt a dalt? Nem 
tudják. Olyan lassan haladtunk vele, hogy menet közben a 
tagoknak egy része felnőtt, férjhez ment, megházasodott, 

vagy éppen kihalt, még mielőtt belekezdtünk volna az utolsó 
versszakba, ahol a költő vadfa szeretne lenni az erdőben. 

Végül, tizennégy óra húszkor lerakodás, majd este nyol-
cig dobkályha-átalakítás, begyújtás, várjuk, hogy meleg le-
gyen. 

Megállapítjuk, hogy eredményes napunk volt, nincs 
okunk panaszra. 

 

* * * 
AZ EWTN - BONUM TV 
Az EWTN Katolikus Világhálózat, fennállásának 40 éve alatt, a világ legkiterjedtebb vallási média há-
lózatává nőtte ki magát. Az EWTN egész világra kiterjedő TV-csatornái több nyelven, napi 24 órában, 

a hét minden napján több, mintegy 400 millió háztartás számára érhetők el 190 országban. Az EWTN platformjai rádió 
szolgáltatásokat is tartalmaznak, melyek több, mint 500 amerikai és nemzetközi AM és FM társ-rádióállomáson jutnak el a 
hallgatókhoz. Továbbá működtet egy világméretű rövidhullámú rádiót, az USA egyik legnagyobb katolikus weboldalát, 
elektronikus és nyomtatott hírszolgálatokat (ACI Group), beleértve a Katolikus Hírügynökséget (CNA), a Nemzeti Katoli-
kus Regisztert (National Catholic Register), és különféle világméretű vezetékes hírszolgálatokat, valamint az EWTN könyv-
kiadót. Magyarországon a Bonum Katolikus Televízió, az EWTN Hungary is az EWTN Család tagja. 
Az EWTN tartalmaival mindenhol jelen vagyunk. A legmodernebb technológiát alkalmazzuk annak érdekében, hogy tar-
talmainkat a lehető legtöbb platformon elérhetővé tegyük, így biztosítva mindenki számára, hogy bármikor és bárhol sza-
badon választhassa az EWTN Katolikus Világhálózat műsorait. Rendszeresen talál a műsoridőben online misét, híreket a 
Világegyházról, beszélgetős műsorokat, filmeket, dokumentumfilmeket, tanúságtételeket, virtuális szentségimádást, meg-
tekintheti a Római riportokat magyar nyelven stb.  

Támogatás: Bonum Tv. Közhasznú Nonprofit Kft. Kinizsi Bank 73200165-16033889 adószám: 23055207242 
Nagylelkűségét Isten fizesse meg! 

 

* * * 
 

 
 

      Kozma László: 

JÓZSEF IMÁJA 

 
Miért fogja el szívem fájdalom 
Hogyha látom arcod mosolyát 
S fejed itt nyugszik a vállamon. 
Miért érzem egyszerre, hogy súlyosabb 
Mit karom őriz, e parányi test. 
Mintha terhet vinne, melyet átadott 
Atléta-vállra érdemest 
Egy pillanatig hogy vihessem én is 
Hogy tettednek részese legyek. 
 
Mert tudom, hogy véled teljesült 
Amit annyi próféta hirdetett 
Betöltöd száz nemzedék hitét 
Angyal hozta el jóhíredet 
Előbb anyádnak, azután nekem. 
És tudtuk, hogy mikor érkezel 
Csillagként küld égi szerelem 
Titkos tudat, biztos sejtelem 
Így lettünk az Isten jegyese 
Egybekapcsolt a várakozás. 
Kettős gyűrű egybeforrt fele 
Gyémántkő az Úr ígérete 
Igéjében végleg egyesült 
Ős-lényege s mit megalkotott. 

De miért fogja el szívem fájdalom 
Mikor súlyodat érzem vállamon 
És a hívásod: Abba, atyám! 
Nekem szól de mégsem csak nekem 
Mert túlnézel pillantásomon 
Mint a tavon, a Genezáreten 
Széjjelfutnak a fénykarikák: 
Pillantásod az egész világ. 
Az utadon csak így segíthetek 
Hogy a tested súlyát hordozom. 
S te fölveszed válladra egykoron 
A világ súlyát, minden bűn keservét – 
Szeretném, ha melletted lehetnék. 
Valaki jön akkor a mezőről 
Amikor lépsz elhagyva, egyedül 
Karjában a szándékom feszül 
Fölemeli a földre roskadót 
Ha nem leszek már, akkor is: vagyok 
A földön atyád, s Istenem, papod. 
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qui tollis  

peccáta mundi,  

dona nobis pacem. 

  

Charles Le Brun: Pieta és Giovanni Battista 

Gaulli: Isten, az apa, a halott Krisztussal 
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ISKOLA A LÁTHATÁRON 
Gáll Sándor 

 

Felröppent a hír, hogy Dunaharasztin polgári kezdeményezés indult egy egyházi általános iskola alapításáért. Ala-
pítás vagy újjáalapítás, merülhet fel a kérdés, hiszen volt már településünkön katolikus iskola, amely többszáz éven 
át működött ‒ mindig a kornak megfelelő szinten ‒, meg-megszakítva folytonosságát a történelem viharai közepette. 
A jó hír arra késztetett, hogy iskolaügyben tekintsünk vissza, hogy is volt régen, és nézzünk előre, számba véve 
lehetőségeinket. 

 

Haraszti a XV. században, a Hunyadiak korában fejlett településnek számított, a faluban számos iparos élt és már a 
korabeli formáknak megfelelő oktatással is találkozunk. Az akkori források megemlékeznek egy 1453-as, falut ért támadás-
ról, aminek következtében a plébános két tanítóját is bántalmazták. Ez arra utal, hogy valószínűsíthetően plébániai iskola 
működött Harasztin. Ezt egy 1482-es forrás is igazolni látszik: „A haraszti plébániai iskola tanulói a taksonyi jobbágyok 

tizedszállító hajóit…” 
 

A plébániai iskola a IX-XVI. századokban működő iskolatípus volt. Európában már 800 körül előírták, hogy a községek, falvak 

papjai, a plébánosok gyűjtsenek maguk köré gyermekeket és ifjakat, tanítsák meg őket a liturgiai írások olvasására és a gregorián 

énekekre, hogy a templomi szertartásokon segédkezhessenek. A tananyag leginkább a latin szövegek olvasása és az éneklés volt. 

Ezekkel az ismeretekkel a diákok klerikusok lehettek. A plébániai oktatás is hozzájárult az olvasni tudás szélesebb körű elterjesz-

téséhez, aminek különösen az újonnan alakuló feudális államban volt jelentősége. A plébániai iskola a XVI. sz. közepén átalakult 

falusi iskolává, amelynek feladata már nem a klerikusképzés, hanem a vallási nevelés volt. A városi plébániai iskola a városi 

polgárság igényeit kielégítő pedagógiai intézménnyé fejlődött. 

 

Harasztinak a Hunyadiak utáni fejlődését megakasztotta 
a százötven éves török hódoltság, így ezekben az években, 
az időnként elnéptelenedő faluban oktatással kapcsolatos 
forrásokkal nem találkozunk. A német betelepülés első hul-
lámát követően egy 1702-es Canonica visitatio „lúdi magis-

terről” (kántortanítóról) tesz említést. A 
következő írott emlék egy Pest megye 
régi iskoláiról készült tanulmány, mely a 
tanítók 1770-1771 évi összeírása alap-
ján méri fel   az iskolák helyzetét:  
„Haraszti: Tanító: Topler János, nős, ró-

mai katolikus. 13 fiút és 11 leányt tanít ol-

vasni, írni és római katolikus katekiz-

musra. Minden tanuló után heti 1 kraj-

cárt kap. Tizenöt éve tanító. A tanul-
mány visszamutató megjegyzése szerint 
„Először 1731-ben jött ide tanító.” 

Toppler György plébános szolgálatá-
nak időszaka (1792-1805) mellett talál-
ható bejegyzés szerint a plébános „Iskolát 

épít.”   
Valószínűleg már ez az iskola szerepel 

a XIX. század elején, a Mária Terézia tan-
ügyi rendeletének szellemében készült és 
a megye iskoláinak állapotát rögzítő fel-
mérésben: „a dunaharaszti iskola álla-

pota középszerű. Az iskola két tanter-

mes.” 
Az 1841 évi vizitáció adatai tartalmaz-

zák az énekész oskolamester (kántorta-
nító) illetményét: 

- fél telki illetmény, szintén három 

nyomásra felosztott, 13 holdból álló és 

18 kilóra való, melynek két szántó-

földje a plébánosi földekkel szomszé-

dos. A harmadik a szőlőkön túl, az úr-

béri földek mellett fekszik. Az említett 

szántóföldek mívelését a Haraszti köz-

ség ugyanúgy viendi, mint a parókia-

beliekét.  

- 6 kaszás rét, melyet a plébános rétje szerint fogja le-

kaszálni és begyűjteni a község  

- házi mintegy 460 és szigeti mintegy 650 négyszögöles 

kert  

- a kántori s egyszersmind iskolahá-

zat szintén kívántatik kiigazítani és 

helyre hozni vagy éppen újra felépíteni 

és megbővíteni, különben pedig a mel-

léképületekkel együtt illő állapotban 

fenntartani, annak udvarát és zöldséges 

kertjét kellőképpen körülkeríteni, és 

szükség esetén javítani, végül pedig a 

malomrévbe a kántor szavára elegendő 

alkalommal kirendelni a község tartozá-

sába foglaltatik.” 

Harasztin ebben az időszakban a ka-
tolikusok aránya az 1844-ből származó 
statisztikai leírás szerint mintegy 95%: a 
faluban római katolikus vallású 892, re-
formátus 28 és zsidó vallású 14 fő élt. 

Az iskolát az egyház tartja fenn, s az 
iskoláztatás – az oskolamester egyben a 
kántor is – szorosan összekapcsolódik 
az egyházzal. Az 1882-ben épült iskola 
alaprajza a kántori lakást és a vele egy 
épületben lévő két tantermes iskolát áb-
rázolja. Az épület a mai Szent István 
templom déli szomszédságában, a jelen-
legi iskola kerítésének vonalában állt. 

Dr. Helméczy Mátyás leírása szerint 
„Ez az első iskola meglehetősen szerény 

méretű. Egy véletlenül fennmaradt terv-

rajz szerint teljes utcafrontja mindössze 

17,1 méter, melyből 7,5 méter széles a 

kert és udvar és 9,6 méter széles maga 

az épület. Az épületen belül található 

elől az utcára nézően a kántorlakás, 

majd a belsőbb részen maga a mind-
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össze két tantermes iskolaépület úgy, hogy az iskolabejárat 

a templomkertre nyílik egy folyosóval s ettől jobbra és balra 

található a két, közel négyzet alakú 850 x 840 cm-es nagy-

ságú tanterem. Maga az iskolaépület valószínűsíthetően 

csupán alapjaiban kő, felül viszont valószínűleg vályog. 

Legalábbis erre utal a fal 50-cm vastagsága. A bejárati fo-

lyosóval szemben, melynek másik ajtaja az udvarra nyílik, 

található a kút. Leghátul a Duna-part felé eső részen pedig 

egy kisebb melléképület. 
Mivel a telket az egyház adja, az iskola teljes egészében egy-

házi felügyelet alá kerül, de az iskolaépület építési költsége-

iben részt vállal a község, sőt annak fenntartásához is hoz-

zájárul, minthogy az iskolát egyedül csak a községbeli gyer-

mekek látogatják.” 

(Az ábra valószínűleg 1904 után készült, mert addig a 
régi templom az iskola /kántorház/ bal oldalára, az új viszont 
a jobb oldalára esett. A bal oldalon a régi templom helyére 
az 1908-ban épült iskola került, mint ahogyan ezt az mellé-
kelt két fénykép is bizonyítja. – 
szerk.) 

A községi vezetés 1882-ben 
javasolja a római katolikus fiúis-
kola államosítását és az iskola 
melletti két ház megvásárlását, 
hogy a leányiskola és az óvoda is 
a község épületeiben legyen össz-
pontosítható. 

Ez a javaslat csak 1889-ben 
kerül ismét napirendre, ugyanis 
szeptember 12-én leég a fiúiskola. 
A kárenyhítéshez a község is tete-
mesen hozzájárul, így határozott 
döntés születik, hogy a leányis-
kola és az óvoda községi épület-
ben helyeztessék el, Csatár Zsig-
mond szomszédos telkén. Ezt az 

egyház is támogatja azzal a kikötéssel, hogy a teljes iskola 
katolikus jellege megmaradjon, kizárólag katolikus tanítók 
neveztessenek ki és a mindenkori iskolaszék elnöke a köz-
ség plébánosa legyen. Ezt minden érdekelt fél elfogadja, ki-
egészítve, hogy a zsidó gyermekek részére az izraelita hit-

község hitoktatója tartson 
rendszeres hittanórákat. 

Megindul, de nagyon las-
san halad az iskolaépítési fo-
lyamat ‒ a telekvásárlás és a 
költségek biztosítása ‒, így 
csak 1902 decembereben szü-
letik meg ez a képviselőtestü-
leti határozat: „a fiúiskolá-

nak lebontása és az egyház 

telkének északi részéből ki-

alakítandó egyenlő nagyságú 

területen 3 tanterem, kántori 

és egy tanítói lakásból való 

épület felépítése névszerinti 

szavazás mellett egyhangúlag 

elhatároztatik. A lebontás a 

templom építésének megkez-

dése előtt eszközlendő.” 
Igen ám, de az iskolaépítés nagyon lassan halad. 1904-re 

felépül az új templom, és az egyház úgy érzi, hogy iskola-
ügyben is lépnie kell, mivel a képviselőtestület az állami 
leányiskola működését jobbnak tartja, mint az egyházi 
fiúiskoláét és ‒ és bár fenntartási költségeihez hozzájárul ‒ 
szorgalmazza annak átvételét. 

Kivonat az egyházközség Canonica vizitatio feljegyzé-
séből: 
„1908. A templom felépítése után új iskolaépületről kellett 

gondoskodni, mert folytonos államosítással fenyegettek, ha 

a fiúk nem kapnak megfelelő tantermeket. Miután azonban 

az iskolaszék egy önálló római katolikus iskola építését nem 

vállalta, az új iskolát más alapon kellett megépíteni. Sikerült 

ugyanis az állami leányiskolát, mint bérlőt 10 évre meg-

nyerni úgy, hogy három tanterem után 1500 koronát az 

A plébánia épülete, mellette a régi templom, jobb  

oldalon a kántorház a két iskolai tanteremmel. (1903) 

 

Az új, 3-3 tantermes iskola rajza. 

Külön bejárat, folyosó és udvar a 

lányoknak és a fiúknak. 
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államtól, egy tanterem után pedig 400 koronát kap az egy-

ház a polgári községtől, mint épülettulajdonos. 

Az iskola építéséhez a község egyszerre 2500 koronát adott, 

öt éven át ad évente 600 koronát, Drexler Antal plébános öt 

éven át évi 300 koronát adott, a helybeli Hitelszövetkezet 

500 K. segélyt adott. Az egész építkezés 33.000 koronába ke-

rült. A 30.000 koronás kölcsön felét, 15.000 koronát a Váci 

káptalan adta 5 és fél százalékra, a másik felét 15.000 koro-

nát Drexler Antal plébános 5 százalékra. Az iskolát, mely 

1908-ban épült Jendrassik Alfréd műszaki tanácsos tervezte, 

ki a részére felajánlott tiszteletdijból 200 koronás alapít-

ványt tett, jó viseletű és a magyar nyelvben legszebb előme-

netelt tett tanulók részére. Az iskolát Bolovay Ferenc erzsé-

betfalvi építőmester építette.” 

Kitérőként, egy kis érdekesség a korszak történetében, 
hogy a mai dunaharaszti plébános, váci kanonok, Láng And-
rás atya nagyapja, Láng Géza tanító 1899-1902-ig, annak só-
gora, Freész József kántortanító pedig 1898-1915-ig a duna-
haraszti egyház szolgálatában tanította a helyi kisdiákokat. 

A kétszer három osztályos iskola működésével úgy tűnt, 
hogy a haraszti oktatás hosszabb időre zavartalan lesz. Az 
iskolakérdés azonban mégsem kerül nyugvópontra. 1910-
ben, majd 1913-ban is születnek képviselőtestületi határoza-
tok a fiúiskola államosításáról, mert az elöljárósági előter-
jesztés szerint az, hogy a községben a leányiskola állami, 
a fiúiskola hitközségi jellegű, a kor és a község igényeinek 
nem felel meg. A határozatok ellenére erre nem kerül sor, 
sőt, az új, 3-3 tantermes iskolaépületben 1908-tól a katolikus 
fiúiskola mellett működik az állami leányiskola is ‒ termé-
szetesen egymástól jól elkülönítve, külön bejárattal, folyo-
sóval és udvarral. A fiúiskolát továbbra is az egyház, míg a 
leányiskolát az állam működtette. Az államosításra vonat-
kozó próbálkozások a ligeti állami iskola építése után ab-
bamaradnak. Az így kialakult elemi szintű oktatás 1945-ig 
működött. 

A két elemi ‒ a falusi és a Rákóczi ligeti ‒ iskola mellett 
jelen volt még 1920-tól a Földváry-kastély déli szárnyában 
a polgári iskola, mely 1928-ban új épülettel és tornaterem-
mel bővült. A népszerű középfokú intézménybe az egész 
környékről, így a nagyobb Szigetszentmiklósról és Sorok-

sárról is ide jártak a tanulók. Hasonlóan, a község határain 
túl is népszerű volt a helyi iparosok által kezdeményezett, 
1925-től működő tanonciskola. Létezett még a zsinagógá-
hoz kapcsoltan, az izraelita egyházközség által fenntartott 

„héber” iskola, hogy az izraelita vallású 
gyerekek vallási ismereteik mellett 
megismerjék a héber írást és a héber 
szövegek olvasását. Elmondható tehát, 
hogy Dunaharaszti a II. világháború be-
fejezéséig körzeti iskolaközpontként is 
működött.  

A világháború után a magyar köz-
oktatás gyökeresen átalakult. 1945. au-
gusztus 16-án életbe lépett az ideigle-
nes nemzeti kormány általános iskolák-
ról szóló rendelete. A népiskolákból, a 
polgári iskolából és a gimnázium alsó 
négy évfolyamából létrehozták a 8-év-
folyamos általános iskolát, mely ettől 
kezdve kötelező lett. Az általános isko-
lák 4-4 évfolyamos alsó, illetve felső ta-
gozattal működnek tovább. 1948-ban 
véglegesen megszűnnek a polgári isko-

lák, a gimnáziumok 4-évfolyamosok lesznek az általános is-
kolát végzettek számára. Az iskolákat állami törvények, 
egységes központi előírások, tantervek alapján szervezik 
újjá, mindenhol iskolaösszevonások történnek a polgári és 
az egyházi iskolák fokozatos megszüntetése mellett. Az egy-
házak szerepe az oktatásban évtizedekre háttérbe szorul. 

Dunaharasztin két általános iskola megszervezését ren-
delték el. Az I. sz. általános iskola a falusi katolikus temp-
lom környéki iskolákból, a II. sz. általános iskola a Rákóczi 
liget népiskolájának osztályaiból alakul meg. Mivel a falu-
ban az elemi iskola teljes egészében egyházi tulajdonú tel-
ken áll, a katolikus fiúiskola egyelőre, mint III. sz. általános 

Katolikus Iskola működik tovább.  
1947-ben kifutó rendszerben megszűnik a polgári iskola. 

1948-ban az egyházi iskolát a telekkel együtt államosítják, 
így a III. sz. általános Katolikus Iskolával együtt megszűnik 
a Dunaharasztin mintegy ötszáz évre visszatekintő egyházi 
oktatás. 1950-ben megszűntetik a tanonciskolát is, ezzel Du-
naharasztin megszűnt a középfokú oktatás, a község elveszti 
körzetközponti szerepét az oktatás területén. 

Hetvenhárom éve már, hogy nincs egyházi oktatás Ha-
rasztin. A világban furcsa, nehezen érthető folyamatok zaj-
lanak, több földrészen gyakori a keresztényüldözés, amely 
már kontinensünkön sem ismeretlen, sőt, verbálisan szinte 
már mindennapos.  

Örömteli azonban, hogy szűkebb pátriánkban nem így 
van. Az új évezredben megújult a Szent István plébánia-
templom, régi szépségében látható újra a Kálvária kápolna 
és az elmúlt évtizedben két templom is épült, valamint meg-
kezdődött egy református óvoda létesítése is, beteljesítve 
Kara Pál államtitkár intelmét, aki az avatóünnepségen, mie-
lőtt átadta a polgármesternek a város kulcsát, azt mondta: 
„Egy települést nem a házak magassága és száma, hanem a 

benne élők közössége tesz várossá.” 
Ezt igazolja az a polgári kezdeményezés is, ami egy ka-

tolikus iskola létrehozását célozta meg. Nézzük a lehetősé-
geket, létezhet-e újra egyházi oktatás Dunaharasztin? Dr. 
Szabó Zoltánnal, a mozgalom egyik kezdeményezőjével 
beszélgettünk. 

A plébánia, mellette az új, hat tantermes iskola, 

 majd a kántorház és az új templom. 
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   Milyen felismerés, késztetés nyomán kezdtek a katoli-
kus iskola szervezésébe? 
Látjuk szerte az országban, és kifejezetten a Váci Egyház-
megyében is, hogy egyre nagyobb az igény a keresztény ne-
velésre, oktatásra. Bővülnek az egyházi iskolák és óvodák, 
újulnak az épületeik, egyre több helyen indul aláírásgyűjtés 
vagy más kezdeményezés egyházi iskola 
vagy óvoda alapítására. A mi térsé-
günkben nincs sem katolikus, sem 
más felekezethez tartozó iskola. Aki 
szeretné, hogy gyermekei ne csak 
otthon legyenek keresztény közeg-
ben, annak nincs könnyen elérhető 
választási lehetősége: vagy Buda-
pestre viszi a gyermekét egyházi 
iskolába, vagy Dabasra. Buda-
pestre bejárni iskolába pedig nem 
feltétlenül jó opció egy alsó tagozatos gyermeknek, és Da-
bas rendszerint nem esik útba a legtöbb munkába igyekvő 
szülőnek. 
Hála Istennek, hogy igen sokan járnak templomba Dunaha-
rasztin és Taksonyban. Bár az iskola alapítása szempontjá-
ból a gyermekmisék az igazán mérvadóak, de egy átlagos 
szombat esti és vasárnapi szentmisén is azt tapasztaljuk, 
hogy rengetegen vagyunk, akik családostul megyünk temp-
lomba, akik fontosnak tartjuk, hogy az életünk rutinszerű ré-
szét képezze a szentmisén való részvétel. Nincs annál na-
gyobb öröm, amikor végignézve a misén résztvevőkön azt 
látjuk, hogy szinte minden harmadik közülük iskoláskorú 
vagy még kisebb. Nagy számban vannak keresztény, katoli-
kus családok településeinken, olyan családok, akik fontos-
nak tartják gyermekeik keresztény értékrend szerinti neve-
lését. Láthatjuk, hogy szűkebben nézve Pest megyében, de 
kitekintve az egész Váci Egyházmegyére, van lehetőség ka-
tolikus iskolát alapítani és működtetni. Mindemellett pedig 
látjuk azt is, hogy egyre több a gyermek Dunaharasztin, 
egyre több iskolai férőhelyre van szükség. A körülményekre 
tekintettel most kellett lépni, mert szinte minden adott ah-
hoz, hogy jó katolikus iskolát lehessen működtetni váro-
sunkban. 
   Mekkora az érdeklődés, van-e elegendő jelentkező a 
tervezett iskolába? 
Az aláírásgyűjtés során két formában igyekeztünk megszó-
lítani a térségbeli lakosokat. Egyrészt a taksonyi és dunaha-
raszti szentmiséken hirdettük a szülői kezdeményezést, és a 
támogatók számára a misék után álltak rendelkezésre a papír 
alapú aláíró ívek. Másrészt a járványhelyzetre is tekintettel 
online kérdőív formájában igyekeztünk megszólítani a tér-
ségben élő lakosokat, híveket. 
Az online kérdőíven 198 kitöltő jelezte, hogy van legalább 
egy, de jelentős számban több hatéven aluli gyermeke, akit 
szívesen járatna Dunaharasztin katolikus iskolába, ha lenne 
rá módja. Közülük 133 dunaharaszti, 26 taksonyi lakos, 6 
család Alsónémedin, 9 család Délegyházán, 10 család Du-
navarsányban él, de többek számára budapesti lakosként is 
remek opció a dunaharaszti katolikus iskola lehetősége. 
Online formában 91 kitöltő nyilatkozta azt, hogy a jelenleg 
alsó tagozatos korú gyermekeit szívesen járatná Dunaha-
rasztin katolikus iskolába, ha lenne erre lehetősége. A 91 kö-
zül 64 család Dunaharasztin él, 14 család Taksonyban, és 
szintén jó lehetőségnek tartják az iskolát a környékbeli tele-
püléseken és Budapesten (főleg Soroksáron és Pester-

zsébeten) élők is. 
Az online kitöltők közül 215-en terveznek gyermekvállalást 
és születendő gyermekeiket szívesen járatnák Dunaharasztin 
katolikus iskolába, ha lenne rá lehetőségük. A gyermekvál-
lalást tervezők közül 120-an Dunaharasztin élnek, 35-en 
Taksonyban, 11-en Alsónémedin, 15-en Budapesten, 12-en 
Dunavarsányban, de több távolabbi településről is érkezett 
jelzés tervezett költözésre tekintettel, illetve a HÉV, vasúti 
és helyközi buszjáratok útvonaláról. 
A papír alapú aláíró íveket a templomaink sekrestyéiben le-
hetett a szentmisék után aláírni, illetve „önkéntes apostola-
ink” vállalták, hogy a környező településekre, baba-mama 
klubokba elviszik azokat. A keresztény nevelés-oktatásra 

való jelentős igényt mutatja az is, 
hogy a kezdeményezést több esetben 
protestáns testvéreink is támogatták. 
Papír alapon összesen 73 hatéves 

vagy fiatalabb gyermek és 59 alsó tagozatos korú gyermek 
kapcsán nyilatkozták a szüleik azt, hogy szívesen járatnák 
őket és még Isten áldásával megszülető gyermekeiket Duna-
harasztin katolikus iskolába, ha lenne rá lehetőség. 69 temp-
lomba járó, családalapítást tervező fiatal nyilatkozta azt, 
hogy megszületendő gyermekeiket szeretnék lehetőség sze-
rint Dunaharasztin katolikus iskolába járatni. Továbbá 170 
helyi hívő fejezte ki elvi támogatását a kezdeményezés mel-
lett. 
Összesen a papír alapú és online szándéknyilatkozatok sze-
rint: 
- 400 fő elvi támogatóként, 
- 283 családalapítást tervező fiatal a megszületendő gyerme-

keire tekintettel, 
- 360 hatéven aluli gyermek szülei, és 
- 166 alsó tagozatos korú gyermek szülei 
nyilatkozták, hogy szeretnék, ha lenne Dunaharasztin kato-
likus általános iskola. Ez összesen több, mint 1500 aláírót 
jelent. Figyelembe véve a gyermekvállalást tervezők szá-
mát, és a jelenleg óvodáskorú vagy fiatalabb gyermekek szá-
mát, úgy látjuk, hogy igen jelentős igény van a térségben a 
katolikus iskolára. 
   Hatalmas feladatot vállaltak, ha lesz is iskolaépület, 
több egyéb beruházásra is szükség lesz még, napközi, ét-
keztetés stb. Terveztek ezzel? 
Az elsődleges kérdés, hogy megkapjuk-e a szükséges hoz-
zájárulásokat, támogatást az iskola alapításához. Jelentős 
számú aláírás jött össze, és a térségünkben nincs egyetlen 
felekezetnek sem iskolája, tehát okkal bízhatunk abban, 
hogy nem fog akadály gördülni az iskola alapítása elé. A 
Váci Egyházmegyének van egy belső egyházi jogi szemé-
lye, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága, amely 
ellátja az egyházmegyében a nem szerzetesrendi fenntartású 
katolikus nevelési-oktatási intézmények fenntartását és mű-
ködtetését. Ott megfelelő szakmai csapat áll rendelkezésre 
ezeknek a feladatoknak a megszervezéséhez, a leendő iskola 
nevelőtestületének és vezetőségének szakmai támogatására, 
hiszen jelenleg is 29 intézményt működtetnek közel 50 fel-
adatellátási helyen az egyházmegyében. 
Ha megkapjuk a szükséges hozzájárulásokat, támogatáso-
kat, a szükséges beruházások, nehézségek akkor lesznek fel-
mérhetők, ha tisztázódik, hol lehet ennek az iskolának helyet 
biztosítani, annak milyen környezeti lehetőségei lesznek, 
milyen az infrastruktúrája stb. Természetesen biztosítani 
kell majd a napközi ellátást, az étkezést, de ez még alap-



Krisztus fénye  2021. Húsvét 
 

40 

vetően messze van.  
    Áll-e rendelkezésre megfelelő, keresztény értékrendű 
tanerő? 
Minden év szeptemberében cikkeznek arról az országos mé-
diában, hogy milyen nehéz az üres álláshelyekre pedagógust 
találni. Ez valós probléma minden intézmény életében. Vi-
szont, ha el tud indulni Dunaharasztin a katolikus iskola, ak-
kor arra nagy valószínűség szerint felmenő rendszerben lesz 
mód. Fokozatosan felépíteni egy nevelőtestületet nem olyan 
nehéz, mintha hirtelen kéne 20-30 főt felvenni és megszer-
vezni a munkájukat. 
A Váci Egyházmegyében vannak tervek arra vonatkozóan, 
hogy ösztöndíjjal támogatnák a pedagógusképzésen részt 
vevőket azzal a céllal, hogy az ösztöndíjasok tanulmányaik 
befejezésével az egyházmegye valamely katolikus intézmé-
nyében helyezkedjenek el. Már az aláírásgyűjtés során is 
volt, aki templomba járó katolikus pedagógusként jelezte, 
hogy jelenleg Budapestre jár tanítani egyházi iskolába, és 
nagy könnyebbség lenne számára, ha helyben dolgozhatna. 
Természetesen nem az a cél, hogy más intézményektől von-
juk el a pedagógusokat. 
Az új alapítású egyházi iskolának előnye, hogy az indulástól 
lehet építeni a lelkiséget az intézményen belül. Sok átvett 
iskolában, ami nem volt eredetileg egyházi iskola, hanem 
valamilyen oknál fogva egyházi fenntartásba került, nincs 
meg ez a lelkiség. A névtábla kicserélésétől nem lesz cset-
tintésre lelkiség sem a nevelőtestületben, sem a diákságban. 
Azokban az intézményekben nagyon nagy kihívás megho-
nosítani a keresztény szellemiséget, ebből adódóan nehéz is 
ott megfogni az elkötelezett, vallásos pedagógusokat. Az új 
alapítású egyházi iskola eleve a keresztény szellemiség köré 
szerveződik, így vonzóbb is az elhivatott, hívő pedagógusok 
számára, és a felmenő rendszerben van idő és lehetőség 
megkeresni, kiválasztani a leendő munkatársakat. 
   Az elképzelés szerint mikorra várható az oktatás elin-
dítása az új intézményben? 
Ez nagyon sok olyan dologtól függ, amiket még hatalmas 
kérdőjelek lengenek körül. Ha megkapjuk a szükséges hoz-
zájárulásokat és támogatásokat, sikerül megfelelő helyet ta-
lálni az intézménynek és Isten áldásával minden olyan gör-
dülékenyen és jól megy, ahogyan az aláírásgyűjtésnél ta-
pasztaltuk, akkor is 2024 szeptembere tűnik reálisnak. Per-
sze minél előbb, annál jobb. Mivel nem tudjuk, hogy hol 
lesz, mit és hogyan, milyen forrásból kell építeni, semmi 
biztosat nem lehet mondani. 
A legjobb az lenne, ha már most indulásra készen várná az 
iskola szeptembertől a tanulókat, és nem csak felmenő rend-
szerben, hanem kinyithatná a kapuit minden gyermek előtt, 
akár alsó, akár felső tagozatos, aki és akinek a szülei nyitot-
tak a keresztény nevelésre. A legnagyobb öröm az lenne, ha 
mindenki járhatna már holnaptól a katolikus iskolába, aki-
nek a szülei az aláírásgyűjtés során támogatták a kezdemé-
nyezést, de sajnos ez egy hosszabb folyamat. 
   A mai értékvesztő, atomizálódott világban milyen lehe-
tőségeket, plusz értékeket jelent az új iskola a tanulók 
jövője, a családi és a tágabb közösség, a város számára? 
Mi, itt Dunaharasztin és Taksonyban, kegyelmi helyzetben 
vagyunk, ugyanis ritka az manapság, hogy templom épül-
jön, vagy megújuljon. Amikor arról olvasunk a sajtóban, 
hogy tőlünk nyugatra a kiüresedett templomokat kávézónak, 
szórakozóhelynek alakítják át, el se hisszük, hogy milyen 
szerencsések vagyunk, amiért hittel és jószándékkal telt 

szívű családok járnak templomainkba. Erre a kegyelmi álla-
potra különösen jól lehet építeni azzal, ha teszünk azért, 
hogy gyermekeink az iskolában is keresztény értékrendben 
tölthessék a mindennapjaikat, és ne ütközzenek az otthoni 
értékek az iskolai értékekkel.  
Egy nagyon egyszerű példa: Mi minden étkezés előtt imád-
kozunk otthon, akár reggeli, ebéd vagy vacsora van az asz-
talon, megköszönjük azt a Jóistennek. A jelenleg három-
éves, óvodás kislányomon láttam az első óvodai napokban, 
hogy nem tud mit kezdeni a helyzettel, azt hitte, hogy az is 
imádkozás, amikor az óvodában azt mondják ebéd előtt: „Jó 
étvágyat kívánok! – Köszönjük szépen, viszont kívánjuk!”, 
pusztán azért, mert ez is elhangzik minden étkezés előtt az 
óvodában is és otthon is, ahogy az imádkozás is elhangzik 
otthon minden étkezés előtt. Nehéz volt megmagyarázni 
neki ezt, nem is sikerült. Ahogy az óvoda, úgy az iskola is 
jelentős szocializációs közeg, ahol alapvető normákat sajá-
títanak el a gyermekek. Rossz az, ha az alapvető normák te-
kintetében ütközik az iskola és a család. Apró dolognak tű-
nik az étkezés előtti imádság, pedig nem az, csak sokkal 
szembetűnőbb és megfoghatóbb, mint más, és sajnos eléggé 
könnyen lehet rá legyinteni, mondván, hogy nem ezen fog 
eldőlni a gyermek sorsa és hite. Számtalan más dologban is 
megnyilvánulhat ez az ütközés. Hogy magyarázom el egy 
hétéves gyermeknek, hogy miért történnek máshogy a telje-
sen hétköznapi dolgok itthon, mint az iskolában? Hogy ma-
gyarázom el egy hétéves gyermeknek, hogy az állami iskola 
világnézetileg semleges, mi pedig nem vagyunk azok, mert 
katolikusok, keresztények vagyunk? Keresztény identitá-
sunknak teljesen természetes dolognak kéne lennie. Ezzel 
szemben sajnos, amíg nincs arra lehetőségünk, hogy a gyer-
mekeink az iskolában is azon értékrend szerint szervezett 
közegben töltsék az idejüket, mint otthon, addig keresztény 
identitásuk nem azt fogja meghatározni, hogy kik ők és kik 
az ő keresztény családja, hanem pusztán arra lesz elég, hogy 
kiemelje a különbözőségeket. A különbség pedig legtöbb-
ször elsimítandó negatívumként kerül értékelésre, mert ami 
a mindennapokban természetes része a keresztény család 
életének, a világnézetileg semleges iskolában sokszor értel-
mét veszti. Mi értelme van otthon imádkozni ebéd előtt, ha 
az iskolában ugyanennek nincs értelme? 
Ha a katolikus iskola csak egyetlen gyermekkel jót tesz, ak-
kor már van értelme megalapítani és működtetni, hiszen a 
katolikus iskolának egyik alapvető feladata a missziós kül-
detés. Fontos, hogy azok számára is nyitott legyen az iskola, 
akiknek a szülei nem feltétlenül elkötelezett hívők, de egyet-
értenek abban, hogy az egyházi iskola szeretetközössége, 
lelkisége és értékrendje mind rövid- és hosszútávon hasz-
nára válik a gyermekeknek. 
A szándék az iskolaalapítással az, hogy minél több gyer-
meknek és családnak váljon hasznára azáltal, hogy építeni 
lehet az értékközösségre. A térségbeli keresztény családok-
nak ne azzal menjen el az egymásra fordított, együtt töltött 
idejük, hogy próbálják elsimítani a világnézetileg semleges 
iskola szekularizáltságából adódó értékütközéseket, hanem 
értékes időt tudnak arra alapozva is együtt tölteni, hogy tud-
ják, a gyermekeik az egyházi iskolában jó helyen vannak, és 
nem szakadnak ki napközben a keresztény értékrenden ala-
puló mindennapi gyakorlatból, nem kell különböző elvárá-
soknak megfelelniük otthon és az iskolában. És ami legfon-
tosabb: a gyermek nem csak otthonról viszi magával Jézus 
Krisztust az iskolába, hanem haza is viszi onnan. 
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      Megszentelt  élet VI.  
 

„Az Egyházban az első századoktól fogva voltak férfiak és nők, akik arra 

éreztek hívatást, hogy a megtestesült Ige szolgai állapotát utánozzák, és 

követni kezdték Őt oly módon, hogy követelményeinek – melyek a ke-

resztség alapján az Ő halálának és föltámadásának húsvéti misztériu-

mában való részesedésből következnek – különleges és radikális módon 

a szerzetesi hivatásban tettek eleget. Miközben így kereszthordozókká 

(sztaurofóroi) váltak, kötelességüknek érezték, hogy a Lélek-hordozókká 

(pneumatofóroi) váljanak, valóban lelki férfiakká és nőkké, akik képesek 

arra, hogy a dicsőítés és a szüntelen kérő imádság, az aszketikus gya-

korlatok és a szeretet cselekedetei által titokzatos módon gazdagítsák a 

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

 

A történelem eseményeinek folytonos hullámaiban a szer-
zetesrendek törekedtek alkalmazkodni a társadalmak szük-
ségleteihez és elvárásaihoz, elfogadva egyházi vagy politi-
kai döntéseket. Mindenkor az adott kor problémájának meg-
oldását célozták, társadalmi jelenségeket orvosoltak és a hi-
ányokat igyekeztek betölteni. Az apostoli tevékenységek 
végzése közben azonban elsődlegesnek tartották azt az apos-
toli elvet, amelyet az Úr maga fogalmazott meg tanítványai 
számára, és amely az imában, az Istennel való egyesülés le-
hetőségében és a megismert igazság továbbadásában rejlik: 
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliu-

mot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, 

üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik.” (Mt 16,15) 

A Kármelhegyi Boldogságos Szűz Mária Testvéreinek 
Rendje a Kármel-hegyi remeteközösségekig vezeti vissza 
eredetét. A hagyomány szerint ezen a hegyen az Illésről el-
nevezett forrás közelében, a próféta példája nyomán alakul-
tak ki az első remeteközösségek, amelyek nem neveztek 
meg alapítót, úrnőjüknek Szűz Anyát tartották, és kezdetben 
egy Mária-kápolna körül csoportosultak. Első szabályzatu-
kat Szent Alberttől kapták 1209-ben, a jóváhagyást pedig 
III. Honorius pápától 1226-ban. Életmódjukat a remetei el-
zárkózás, hallgatás és szigorú böjt jellemezte, a feltétlen en-
gedelmesség, szegénység és tisztaság. Ez a fegyelmezett és 
elzárt életmód vonzotta a szerzetesi életre vágyó kereszté-
nyeket, a környéken több kolostort is alapítottak, de a fejlő-
dést megakasztották a területen zajló hadjáratok, több re-
mete tért vissza Európába, míg végül a remeteség a latin ki-
rályság bukásakor megszűnt, a közösségek tagjai Cipruson 
és Európa más országaiban folytatták tevékenységüket. A 
nyugati viszonyok szükségessé tették az alkalmazkodást, az 
első káptalan során megválasztott legfőbb elöljárójuk, Stock 
Szent Simon a koldulórendek mintájára szervezte meg a kö-
zösséget, IV. Ince pápa 1247-ben hagyta jóvá a regulamó-
dosítást. Ez együtt járt a közösség életformájának a megvál-
tozásával is, a kontemplatív, szemlélődő remetei életmódot 
nem sikerült teljesen visszaállítani, így a rend tagjai vá-
rosokban is megtelepedtek, és apostoli tevékenységet is vál-
laltak, lelkipásztori teendőket láttak el, tanítottak, részt vet-
tek egyetemek alapításában.  

A kármeliták sorsa a következő évszázadokban hasonló a 
többi szerzetesrendéhez, a nyugati egyházszakadás, a hábo-
rúk és járványok megtizedelték a rendet, a fegyelem is la-
zult. Az enyhüléssel szemben reformmozgalmak indultak az 
eredeti szellemiség visszaállítása érdekében, ezért a 15-16. 
században több kongregáció is született, amelyek célja első-
sorban a belső fegyelem visszaállítása volt. Egyik jeles kép-
viselőjük Boldog Soreth János rendi generális volt, az ő 

nevéhez fűződik a rend női ágának a megalapítása és a sza-
bályzat összeállítása, az ő törekvéséből született meg az az 
apácarend, amely két ragyogó szentet, egyháztanítót is adott 
a világnak: Avilai Szent Terézt és Lisieux-i Kis Szent Te-
rézt. 

Az eredeti szellemiség visszaállítását célzó reformok a kö-
vetkező században folytatódtak, és bár a reformáció terje-
dése és a török betörések következtében több kármelita tar-
tomány megszűnt, Itália és Spanyolország területén a kolos-
torok száma nőtt. A 16. században továbbvitt megújítási tö-
rekvések Avilai Szent Teréz és Keresztes Szent János tevé-
kenysége nyomán azonban akaratlanul is a rend szétválásá-
hoz vezettek, a rend kezdeti lelkiségének visszaállítását 
szorgalmazó ág a más rendek esetében is alkalmazott sarut-
lan elnevezéssel 1593-ban önállósult. Az ősi rendben sem 
szűntek meg a megújulási törekvések, reformált tartomá-
nyok jöttek létre Európa-szerte Franciaország, Itália és Spa-
nyolország területein, de a brazil missziókig is eljutott a re-
formmozgalom. A francia forradalom idejére 42 tartomány-
ban működtek a kármeliták, a történelem sodrásában azon-
ban egy emberöltő alatt több tartományt megszűntettek, 
1835-re már Itáliában, Portugáliában és Spanyolországban 
is betiltották a rendet, a teljes feloszlatástól a keleti misszi-
ókba menekült szerzetesek mentették meg. Az újrakezdés 
csak a 19. század végén vált lehetővé, az utolsó évtizedek-
ben létrejött a holland tartomány, amely később újraélesz-
tette a rendet Brazíliában; tartomány jött létre Máltán is; újra 
megalakult a spanyol és a bajor, amely 1889-ben észak-ame-
rikai tartományt hozott létre, és az írországiak Ausztráliában 
terjeszkedtek. A 20. század történelmi kataklizmája azonban 
a kármeliták rendjét is elérte, a spanyol polgárháborúban 
közel hatvan kármelita szerzetes halt meg, a nácizmus vér-
tanúja pedig Boldog Titus Brandsam, aki a dachaui koncent-
rációs táborban halt meg és Keresztes Szent Terézia Be-
nedikta, akit az auschwitz-i lágerben végeztek ki. 

Magyarországon Nagy Lajos király uralkodása alatt 1372-
ben létesült két kármelita kolostor, az elsőt az Irgalmasság 
Anyjának szentelték Budán, a második Pécsett jött létre, és 
a kármeliták első perjelét Nagy Lajos király Erdély püspö-
kévé tette. A következő században további kolostorok épül-
tek Székesfehérvárott, a felvidéki Privigyén és Eperjesen, és 
bár Buda eleste a kolostorok végét is jelentette, a rend né-
hány tagja tovább élt az országban. 1644-ben a sarutlan ág 
remeteséget hozott létre a győri egyházmegyében, két kolos-
tort alapítottak, amelyekből II. József rendeletei után csak a 
győri maradt meg. A 19. század végén létesült új kolostor 
Budapesten, és e két rendházból született meg a magyar fél-
tartomány, amely Szent István nevét vette fel, és amely 
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1947-ben vált önálló tartománnyá. Ma a rendnek Budapes-
ten, Győrött és Pápakovácsiban van rendháza, lelkigyakor-
latos házakat tartanak fent.  

A kármeliták ősi női ágáról kevés adat van, az bizonyos, 
hogy Boldog Soreth János generális a 15. század derekán 
beginákat fogadott be a rendbe, és V. Miklós pápai bullával 
ismerte el a női közösség létét. Ezt követően főleg flamand 
területen, majd Franciaországban és Itáliában is születtek 
kolostorok. A firenzei Pazzi Szent Magdolna kármelita 
apáca újításokat vezetett be, amelyek alapján összeállított 
konstitúciókat más kolostorok is átvették. A kármeliták spa-
nyolországi Encarnacion (Megtestesülés) kolostorának szer-
zetese lett 1535-ben Teresa de Ahumada y Cepeda, egy jó-
módú avilai család lánygyermeke, aki édesanyja halála után 
a Szent Szűz oltalmába ajánlotta magát. Elhívásának gondo-
lata már az Ágoston-rendi apácáknál való másfél éves ne-
veltetése során megfogalmazódott benne, majd apja akarata 
ellenére lépett be a Megtestesülés kármelita kolostorba, és 
súlyos betegségek, az első misztikus élmények megtapasz-
talása után a lelki válságból Szent Ágoston Vallomásainak 
olvasása késztette változásra. ,Az, amit addig éltem, az én 

életem volt. Az pedig, ami ekkor kezdődött, Isten élete ben-

nem.'' – írta.  Közel negyven évesen a megostorozott Jézus 
képe előtt megtérést élt át, ettől kezdve misztikus tapaszta-
latok sorában részesült, nővérei feljegyezték róla, hogy el-
mélyült imája során a föld fölött lebegett, és a hagyomány 
szerint egy szeráf az isteni szeretet lándzsájával döfte át szí-
vét, Isten jelenlétét egyszerre élte meg kínként és gyönyörű-
ségként. Misztikus tapasztalatairól gyóntatói tanácsára lelki 
beszámolókat írt, amelyeket aztán önéletírássá formált, ké-
sőbbi írásai a kármelita lelkiség alapjait ragadják meg: A tö-
kéletesség útja és a Belső várkastély, versek és bibliai írá-
sokhoz fűzött kommentárok – ezeket mind a misztikus iro-
dalom jeles műveinek tartják, és egyben bizonyítékai a hét-
köznapokban átélt misztikus egyesülésnek az Úrral. Egy új 
vonást is vitt a szerzetesi életbe, a derűt, ismert mondása 
,,Jobban félnék egy savanyú apácától, mint egy sereg gonosz 

lélektől!'' az örömöt és a vidámságot értékként közvetíti. 
1562-ben Teréznek pápai és püspöki engedéllyel, de min-

den anyagi alap nélkül sikerült megalapítania a Szent József-
ről nevezett kolostort Avilában, és elkötelezte magát a sarut-
lan, tehát az eredeti kármeli hagyományokhoz ragaszkodó 
rendi csoport iránt, új neve Jézusról nevezett Terézia lett. 
Támadások és vádaskodások ellenére töretlen hittel újabb 
kolostort alapított Medina del Campo városában, és itt talál-
kozott Szent Mátyásról nevezett János kármelita szerzetes-
sel, a későbbi Keresztes Szent Jánossal, akivel a következő 
évtizedekben tizenhat kolostort létesítettek. A sorsszerű ta-
lálkozás indítja el a férfi rend reformjának a gondolatát; az 
eredeti szabályzat szerinti életforma visszaállítását szorgal-
mazták, a magány, az imádság és a szigorú szegénység szo-
ros betartásával, és amely aztán a sarutlan kármelita rend 
megerősödéséhez vezetett. Bár a kolostoralapítás és a refor-
mok elfogadtatásának nehézségeit Avilai Szent Teréz maga 
is megtapasztalta, hiszen életének utolsó évtizedei a folyto-
nos utazás és az alapítással járó tárgyalások jegyében teltek, 
azt már nem élte meg, hogy a rend 1593-ban jogilag is ket-
tévált sarus és a sarutlan rendi ágakra. A sarutlan rend rend-
kívül gyorsan terjedt, a 18. század végére már többszáz 
kongregációban működtek, kolostorai elterjedtek Spanyol-
országban, Itáliában, Angliában, Portugáliában és Francia-
országban, és a rend népszerűségét a történelem nagy 

folyamatai sem tudták megállítani. A francia forradalom 
idején a kármeliták kolostorait és vagyonát elkobozták, 
1789-ben tizenhat kármelita nővért a compiègne-i kolostor-
ból bebörtönöztek és szerzetesi fogadalmukhoz való hűség 
vádjával kivégeztek, ennek ellenére alig száz évvel később 
a franciaországi kármelita kolostorok száma már százhúsz 
körül járt.  

Jézusról nevezett Teréziát 1622-ben avatták szentté, Avi-
lai vagy Nagy Szent Teréz néven tiszteljük, megkülönböz-
tetve tőle a nyomdokain haladó Lisieux-i Kis Szent Terézt, 
a 19. század végi kármelita nővért. Kis Szent Teréz, magát 
a kis út képviselőjének tartva, vallotta, hogy a legkisebb dol-
gok, a legapróbb cselekedetetek is lehetnek a nagy tettekhez 
hasonlóan jelentősek, és a maga életpéldájával valósította 
meg Jézus szavát: „Mert aki a legkisebb mindnyájatok kö-

zött, az a legnagyobb.” (Lk 9,46) Mindkettejüket egyház-
doktorrá avatták. 

Magyarországon a sarutlan nővérek első kolostorát 130 
éve alapította Eszterházy Móric gróf özvegye Sopronbánfal-
ván, mayerlingi nővérek meghívásával, majd Szombathe-
lyen és Pécsett is létesültek kolostoraik. A második világhá-
ború és a szétszóratás éveit követően 1991-ben indult újra a 
pécsi kármelita közösség élete. Ma a Sarutlan Kármelita Nő-
vérek Rendjének Magyarszéken van kolostora, és az erdélyi 
Marosszentgyörgyön működik a Kis Szent Teréz Kármel. 
Lelkiségük leglényegesebb eleme az ima életfeladata, 
amelyhez elengedhetetlen a csendes, kontemplatív életrend, 
az Egyház szolgálatába ajánlott életmód és a közbenjáró ima 
bensőséges formája, amelyeket Isten elé tárva korunk társa-
dalmának és emberének gondjaival azonosulnak. 

„Ó, lelkem kegyes és szerelmetes Ura! Azt is mondod: 

»Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik szomjúhoztok és én meg-

itatlak titeket.« De hát hogyan szabadulhat meg nagy szom-

júságától az, aki e nyomorú földi dolgok utáni vad vágyako-

zás eleven lángjaiban ég? Hatalmas szüksége van vízre, 

hogy a lángokban végül föl ne emésztődjék. Jól tudom, 

Uram, hogy nagy jóságodban meg fogod adni nekik azt, Te 

magad mondod, s nem lehet, hogy ne álld a szavadat. Azon-

ban, ha megszokván, hogy e tűzben éljenek, s abban nevel-

kedvén, már nem érzik a szomjúságot, s oktalanul nem is lát-

ják be, mely nagy szükséget szenvednek, hogyan tudnád or-

vosolni a bajukat, Istenem? Csakhogy Te épp azért jöttél a 

világra, hogy az efféle nagy szükségeket orvosold. Kezdd 

meg, Uram; a legkeservesebb dolgokban mutatkozzék meg a 

Te irgalmad! Lásd, Istenem, máskülönben sokat nyernek a 

te ellenségeid. Légy irgalmas azokhoz, akik magukhoz irgal-

matlanok; mivelhogy balsorsuk olyan állapotba juttatta 

őket, hogy nem akarnak Tehozzád jönni, jöjj Te őhozzájuk, 

Istenem! Kérlek Téged az ő nevükben, s tudom, ha megértik 

önmagukat, ha eszükre térnek, s szeretni kezdenek Téged, fel 

fognak támadni ezek a halottak.” (A lélek kiáltásai Istenhez 
IX., idézi: https://www.karmelitakolostor.hu/szentjeink/avi-
lai-szent-terez) 

 

Akárcsak a kármelita, a Prédikáló Testvérek Rendjét, a 
domonkosokat is a pápai jóváhagyás során a koldulórendek 
sorához csatolták, életeszményük középpontjában az ima és 
a prédikáció, a hit terjesztése áll, amelynek alapja a stúdium 
és az evangéliumi tanácsok megtartása az emberek üdvössé-
gének érdekében. Szent Domonkos 1175-ben született egy 
kasztíliai nemesi családban, a hét szabad művészet tanulmá-
nyainak teljesítése után teológiát tanult, majd Ágoston-rendi 
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szerzetesekhez csatlakozott. Egy diplomáciai út során püs-
pökét kísérve Dél-Franciaországban, szembesült a nép tu-
datlanságával és erkölcstelenségével, és megmentésükre a 
vértanúság gondolata merült fel benne. Térítési szándékát a 
kunok között képzelte el, de nem kapta meg a pápai enge-
délyt. Ekkor követőivel kis csoportokban hirdette az evan-
géliumi igazságot az eretnekek körében, és 1206-ban női kö-
zösséget hozott létre, hogy a hithirdetőket imáikkal segítsék. 
Ekkorra már megérlelődött benne a gondolat, hogy apostoli 
mintára szervezze meg csoportjait, és az első 1215-ben Tou-
louse-ban jött léte, szabályzatukban az Ágoston-regulát és a 
premontrei szabályzatot kapcsolták össze; tevékenységüket 
III. Honorius pápa erősítette meg, elfogadva a Prédikátor 
Testvérek Rendje nevet. 

Két évvel később Domonkos egy látomás hatására felis-
merte, hogy közösségének az egész világon feladata van, így 
néhány tanítványt elindított Párizs és Spanyolország felé, a 
többi testvér Prouille és Toulouse környékén hirdette az 
Evangéliumot. Még ugyanebben az évben pápai bulla írta 
elő, hogy a domonkos közösségek nem lehetnek monachu-
sok, csak az Evangélium egyetemes apostolaiként tevékeny-
kedhetnek. Domonkos hitelvein ez a döntés nem változta-
tott, Bolognában hozott létre új csoportokat, és Rómában tá-
mogató pápai bullát eszközölt ki, és az év Pünkösdjén Szent 
Ferencet is felkereste Assisiben. Vándorútja során Firenze, 
Bergamo, Verona és Milánó városaiban is újabb tanítványo-
kat szerzett, és 1220-ban megtarthatták az első rendes káp-
talant Bolognában, a másodikat pedig egy évvel később. Ek-
kor már húsz közösségük működött, és Domonkos új misz-
szióként Magyarország és Lengyelország felé is indított 
rendtagokat. A böjt és vezeklés, a hosszú gyalogutak és a 
virrasztások azonban testi erejét kikezdték, 1221 augusztu-
sában elhunyt. Az evangéliumi szegénység hirdetésében 
Domonkos ragaszkodott ahhoz, hogy a rendtagok semmi-
lyen jövedelemmel ne rendelkezzenek, ő maga annyira 
nincstelen volt, hogy halálakor egyik testvére ruhájában te-
mették el, neki magának még tisztességes habitusa sem volt. 
IX. Gergely pápa emelte oltárra 1234-ben. 

Szent Domonkos a tévhitek terjedésének fő okaként a tu-
datlanságot nevezte meg, ezért nagy figyelmet szentelt az is-
kolázottságnak, a rendi szigor is a tanulmányok végzésének 
esetében enyhülhetett. A renden belül iskolai szintek jöttek 
létre a rendtagok képzésére, akiknek teológiai és filozófiai 
ismeretekkel kellett rendelkezniük. A domonkos studium 
generale 1248-ban a párizsi egyetem része lett, és a generális 
káptalan elrendelte Bolognában, Oxfordban és Kölnben is 
teológiai főiskola felállítását, a tartományok pedig évente 
két tagot küldhettek magasabb tanulmányok végzésére, ma-
giszteri fokozat elnyerésére, a konventekben a lektor közép-
fokú képzést adott a közösségnek. Az 1300-as évek elejére 
már közel húsz tartományban működtek, a tagok létszáma 
tízezer körül lehetett, és a domonkos szerzetesek Európa ke-
leti pereme felé is indultak, prédikátoraik elől jártak a hit vé-
delmezésében. 

A 14-15. század során a háborúk és járványok a domonkos 
rend esetében is együtt jártak a létszám csökkenésével, és 
ezzel együtt a fegyelem is meglazult, s a megújulásra való 
törekvés ezúttal is egy nővérhez köthető, akár a kármeliták 
esetében: Sziénai Szent Katalin hatására a rendfőnök, Ca-
puai Rajmund kezdte meg a rend megújítását. A következő 
évszázadok a folyamatos változás jegyében telnek, a refor-
máció háttérbe szorította a domonkosokat, ugyanakkor a 

spanyol és portugál rendtagok meg-
kezdték a missziót az Újvilágban. Ez a 
folyamat a következő évszázadokban is 
fennmarad, a 18. század vége különösen 
meghatározó ebből a szempontból. Itáliában is, akárcsak 
Közép-Európában II. József rendeletei és a francia forrada-
lom a rend felszámolását célozták, és a latin-amerikai orszá-
gok függetlenedése is a domonkos tartományok megszűné-
séhez vezetett. A rend újraindítása a 19. században szórvá-
nyosan megkezdődött, így a 20. század nyolcvanas éveire 
világszerte már újra 42 tartománnyal rendelkeztek. 

A hagyomány szerint hazánkba már 1221-ben érkeztek 
domonkosok, Paulus Hungaricus, a bolognai egyetem jog-
tudósa, Szent Domonkos rendtársa kezdte meg a magyar tar-
tomány kialakítását. Ötven év alatt harminc konvent alakul-
hatott; bár pontos számbeli adatok nem állnak rendelke-
zésre, az bizonyos, hogy a legjelentősebb városokban meg-
telepedtek, és a határokon túlra is indultak téríteni. A rend-
alapító Szent Domonkos eredeti terve, hogy a kunok között 
téríthessen, rendtársain keresztül végül teljesülhetett, és a 
domonkosok a déli területeken, a bogumil eretnekek között 
is terjesztették az Evangéliumot. A hit hirdetését keleten is 
szerették volna meghonosítani, IV. Béla még hercegként Ju-
lianus barátot és négy társát küldte a keleti magyarok felku-
tatására. Az út történelmi szempontból vált jelentőssé, Juli-
anus barát találkozhatott a keleten maradt magyarok cso-
portjaival, megértették egymás nyelvét, tőlük vette hírét a 
tatár hadikészültségének, és 1236-ban hazatért, beszámolni 
tapasztalatairól. Egy évvel később három rendtársával újra 
útra kelt, de látva a tatárdúlás nyomait, és megismerve a tatár 
betörés szándékát, hazatért. Tapasztalatairól jelentést írt, és 
nemcsak beszámolt a tatárok szokásairól és terveiről, de fi-
gyelmeztetett is a közelgő veszedelemre, amely be is követ-
kezett: a tatárjárás rettenetes pusztulást hozott az országra.  

IV. Béla király a tatárveszedelem elől menekülve még 
születése előtt Istennek ajánlotta lányát, Margitot, akit a 
veszprémi domonkos nővérekre bízott, és aki 1254-ben tette 
le a szerzetesi fogadalmat a számára alapított zárdában, a 
korabeli Nyulak szigetén. Margit Úrhoz való hűsége és elhi-
vatottsága nem ingott meg, a kor szokásaitól eltérően 
szembe mert szállni apja akaratával, aki több ízben is sze-
rette volna lányát politikai érdekből férjhez adni, és akkor 
sem ingott meg, amikor apja megvonta a rendtől a támoga-
tását, megszakította vele a kapcsolatot. Mindezek ellenére 
buzgón imádkozott a családjáért is, és imái meghallgatásra 
találtak: kibékítette apját és testvérét, Istvánt. Nővérei között 
a legalantasabb munkákat vállalta, önsanyargató, másokért 
imádkozó életáldozatáról legenda íródott, amely az egyik 
név szerint ismert kódexmásoló apáca, Ráskai Lea munká-
jában maradt fenn. 

A 13. század végére harminc domonkos konvent működ-
hetett az országban, és az 1300-as évek elején a rend magyar 
tartománya már öt körzettel rendelkezett, beleértve Erdélyt, 
a Felvidéket, Szlavóniát és Dalmáciát is. A toulouse-i káp-
talan elrendelte, hogy minden tartományban a megfelelő 
konvent főiskolát állítson fel, így ezt Budán, a Szent Miklós 
kolostorban hozták létre. A mohácsi vész idejére már ötven-
hez közelített azoknak a helyeknek a száma, ahol a domon-
kosok működtek Magyarországon, de a török hódoltság és a 
reformáció idején minden kolostoruk elpusztult, a magyar 
rendtartomány megszűnt, a még élő szerzeteseket és a meg-
maradt kolostorokat a cseh tartományhoz csatolták, majd 
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összevonták a stájer és karintiai kolostorokkal. A domonko-
sok 1638-ban, a szombathelyi zárda alapításával kezdhették 
meg újra a működésüket, és a 18. század első éveire hétre 
emelkedett házaik száma, ekkor hozták létre újra a magyar 
tartományt, csatolva hozzá a stájer, karintiai, ausztriai és ti-
roli kolostorokat is. A német ajkúak fölénye miatt a tarto-
mány nevében gyakrabban használták az Austriaco-Hunga-
rica nevet, mindössze közel kilencven magyar domonkos 
működött a hét, magyar földön található zárdában. II. József 
intézkedései azonban az ő tevékenységüket is megszűntet-
ték, csak néhány ház maradt meg (Sopron, Vasvár, Kassa és 
Szombathely), és a rendeletek tiltották az érintkezést a római 
központtal, az első vizitációt csak 1850-ben tarthatták. A 20. 
század elejére a rend népszerűsége növekedett, a század ele-
jén felépült a budapesti rendház, 1915-ben pedig a Rózsafü-
zér Királynéja tiszteletére templomot szenteltek. Bár a rend 
törekedett arra, hogy a város szellemi és lelki központjává 
váljon, a háborús idők, majd 1950-től a szétszóratás évei is-
mét visszaszorították a rend fejlődését. Működésüket a rend-
szerváltás után indították újra, jelenleg Szentendrén, Debre-
cenben és Budapesten van házuk. Az alapító Szent Domon-
kos, illetve a rend magyarországi alapításának 800. évfordu-
lója alkalmából 2021 a domonkosok jubileumi éve, amelyet 
többek közt az 52 hét, 52 impulzus című sorozattal ünnepel-
nek meg – az év minden hetére ismert domonkosok egy-egy 
gondolatát szánják útravalóként a hit gazdagítására. 

A rend női ága a férfirenddel párhuzamosan fejlődött, Do-
monkos maga ismerte fel, hogy a nőknek milyen nagy sze-
repe van a hit terjesztésében, így az első bűnbánó kolostori 
közösséget azon nők számára hozta létre Prouille-ben, akik 
eretnekségből tértek meg és menedéket kerestek. Elsődleges 
feladatként rendelte el számukra, hogy szemlélődő és ve-
zeklő életükkel segítsék a prédikáló testvérek küldetését. A 
rend népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
egy századdal később már közel 150 volt a női kolostorok 
száma, és a török hódítások és a reformáció miatt visszaesett 
ugyan az európai fejlődés, számos kolostor megszűnt, de az 
amerikai kontinensre eljutott és virágzott a rend női ága. És 

amikor Európában is lendületet kapott végre, hiszen az 
1700-as évek elejére már 200 kolostor létesült, a valláselle-
nes rendeletek és a francia forradalom vérzivataros ideje új-
ból visszaesést hozott, hogy aztán a rend új erőre kaphasson 
a 20. századra. Ma Magyarországon az Árpád-házi Szent 
Margitról nevezett Nővérek Apostoli Kongregációja műkö-
dik, amelyet 1867-ben alapítottak Kőszegen, és a II. világ-
háborút követő évekig már hét rendházat működtettek. 
Apostoli feladatként az ifjúság nevelését választották, és nö-
vekvő lélekszámmal és töretlen hittel végezték is feladatu-
kat, amíg a kommunista hatalom meg nem szűntette tevé-
kenységüket. A kapcsolattartást azonban nem tudta felszá-
molni, néhány nővér kapcsolatban maradt a szétszóratás 
évei alatt is, és titokban fogadták azokat a lányokat, akik hi-
vatást éreztek és beléptek a rendbe. A rendszerváltást köve-
tően azután ezek a nővérek a szombathelyi rendházban indí-
tották újra apostoli tevékenységeiket, elsőként a hitoktatásba 
kapcsolódtak be, ifjúsági pasztorálást végeztek.  

Lelkiségük pillérei az imádság, a stúdium, a prédikáció, a 
közösségi élet és az együttérzés és engesztelés, a közvetlen 
cél a hit megvédése és az evangéliumi igazság terjesztése, és 
ennek elengedhetetlen feltétele a stúdium, amely kötelesség-
ként jelenik meg, mint a hivatásra való felkészülés alapfel-
tétele. Nem véletlen, hogy a domonkosok közül olyan egy-
háztanítók kerültek ki, mint Aquinói Szent Tamás, Nagy 
Szent Albert vagy Sziénai Szent Katalin.  

Ima a hivatásokért 

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor meghívtad Egyházadban 

Szent Domonkos családját, hogy hirdesse az Evangéliumot. 

Kérünk, küldj ugyanúgy ma is apostolokat aratásodba. Adj 

nekik bátorságot, bölcsességet és kegyelmet, hogy az embe-

rek előtt méltóképpen tegyenek tanúságot halálodról, feltá-

madásodról és dicsőséges eljöveteledről. Engedd, hogy leg-

szentebb édesanyádnak, Rendünk Pártfogójának közbenjá-

rására legyünk a hit védőivé, a közömbösséget és a bűn sö-

tétségét szétoszlató fénnyé, te, aki mindig velünk vagy. Ámen     
   (http://domonkosok.hu/hivatas/) 

Szentgyörgyi Georgina 
 
  Forrás: 

Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/; A remény emberei https://www.szerzetesek.hu/remeny-emberei; https://domonkosnoverek.hu/ ; http://domonkosok.hu/; https://www.jelujsag.hu/karme-
litak-a-vilagban; http://www.karmelita.hu/; Kertész Balázs A koldulórendek megtelepedése az „ország közepén” http://real.mtak.hu/64485/1/Koldul%C3%B3rendek%20megteleped%C3%A9se.pdf ; Klaniczay 
Gábor – a koldulórendek és az egyház https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_europa_ezer_eve/ch09.html#id567445; Boldog Titus Brandsma kármelita https://www.magyarku-
rir.hu/hirek/boldog-titus-brandsma; A Julianus első útjáról készült jelentés 1237-ből http://mek.oszk.hu/06100/06172/html/julianus0011.html; Julianus második útjáról készült jelentése 1237-38-ból 
http://mek.oszk.hu/06100/06172/html/julianus0012.html; Puskely Mária: Kétezer év szerzetessége, Dinasztia Kiadó, Budapest, 1998; Topor István: Szerzetesek és szerzetesrendek Magyarországon 4/II. rész 
https://korok.webnode.hu/products/szerzetesek-es-szerzetesrendek-magyarorszagon-4-ii-1/; Tarján M. Tamás: 1236. december 27. | Julianus barát hazatér első utazásáról http://www.rubicon.hu/magyar/olda-
lak/1236_december_27_julianus_barat_hazater_elso_utazasarol/; Vita Consecrata - II. János Pál pápa szinódus utáni apostoli buzdítása a püspökökhöz és papokhoz a szerzetesrendekhez és szerzetesi kongregá-
ciókhoz, az apostoli élet társaságaihoz, a világi intézményekhez és minden hívőhöz az Istennek szentelt életről és annak küldetéséről az Egyházban és a világban, 1996 https://regi.katoli-
kus.hu/konyvtar.php?h=73#VC3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ó  MINDENHATÓ ATYA . . .  Te vagy az az örök fölfoghatatlan Isten, aki – miután az emberi nem belehalt  
     gyöngeségébe és nyomorúságába – szeretettől és kegyelmes könyörülettől indítva elküldted hozzánk     
         az igaz Istent, Urunkat, Krisztus Jézust, a te Fiacskádat, aki halandó testünkbe költözött. És azt is  
                   akartad, hogy ne gazdagság és fényűzés övezze ebben a tünékeny világban, hanem szorongás,   
                 szegénység, megpróbáltatások, hogy így teljesítse megváltásunkra vonatkozó akaratodat... (…) 
 

                                 Peccavi, Domine, miserere mei. Bármerre fordulok, mindenütt kimondhatatlan  
                                   szeretetet találok. Nincs számomra bocsánat, ha nem szeretek, mert Te, Isten és  
                                       Ember már akkor szerettél, amikor én még nem szerettelek téged. Nem voltam,              
                                               s te megteremtettél. Mindazt, amit szeretni akarok, megtalálom benned...  
                                                  Ha Istent akarom szeretni, enyém a kimondhatatlan Istenség; ha az embert  
                                                      akarom szeretni, te ember vagy... Ha az Urat akarom szeretni,  
                                                           te Véreddel fizettél, hogy kiments a bűn rabságából.  
                                                              Te végtelen kegyességed és mérhetetlen szereteted által Urunk,                  
                                                                                            Atyánk és Testvérünk vagy.          

 

(Szienai Szent Katalin imája  

Paul Delaroche rajzával) 
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   A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás  
volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: ezerek meg ezerek  
csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, szájjal mondták  
Petőfi Sándor után az eskü szavait. – mondta Arany János a magyar szabadságharcról.  
 

Minden tavasszal megemlékezünk hőseinkről, ehhez kapcsolódik az első kérdés is. Pesten több helyszínen is zajlottak fontos 
események, mindenhol tömegek jelentek meg. A két jelenet itt egy ponton összekapcsolódik, van egy figura, aki mindkét 
helyszínen ott van, még pedig segítségképpen a későbbi harcok egyenruhájában. Megtalálod? 
 
                                                         * * * 

Öt katona különböző helyszíneken és időben vett részt a szabadságharcban. 
A meghatározások segítségével találjuk meg az öt magyar várost, hogy hány  
napot töltöttek ott és melyik hónapban! 
 

Városok: Pest, Debrecen, Pákozd, Komárom, Gyulafehérvár 
Hónapok: január, február, március, április, május 
Napok: 14, 15, 17, 20, 21 
 

1.  Az, aki Komáromba utazott még április előtt, nem Gyula és nem Jenő. 

2.  Jenő korábban utazott el, mint az a katona, aki 14 napig maradt a városban, 
és később kelt útra, mint a Debrecenbe tartó katona. 

3. Gyula korábban kelt útra (nem Pákozdra), mint az, aki Gyulafehérvárra 
utazott, és később, mint az, aki 21 napig vett részt a harcokban. 

4.  István, aki április előtt indult el, tovább maradt a városban, mint az, aki 
Pestre ment, de kevesebb napot töltött ott, mint aki januárban utazott. 

5.  A Pákozdon töltött 17 nap két hónappal a 15 napig tartó harc előtt történt, 
de egy hónappal Sándor utazása után, aki nem Komáromba ment. 

 

név város hónap napok 

Gyula    

Sándor    

István    

Gergely    

Jenő    

 
 

Juhász Gyula: MÁRCIUS IDUSÁRA 
 
Vannak napok, melyek nem szállnak el, 
De az idők végéig megmaradnak, 
Mint csillagok ragyognak boldogan 
S fényt szórnak minden születő tavasznak. 
Valamikor szép tüzes napok voltak, 
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 
Ilyen nap volt az, melynek fordulója 
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 
 
Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 
És lángoló Petőfi szava zengett, 
Kokárda lengett és zászló lobogott; 
A költő kérdett és felelt a nemzet. 
Ma nem tördel bilincset s börtönajtót 
Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 
Szépség, igazság lassan megy előre, 
Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. 
 
De azért lelkünk búsan visszanéz, 
És emlékezve mámoros lesz tőled, 
Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 
Mely fölráztad a szunnyadó erőket, 
Mely új tavaszok napját égre hoztad, 
Mely új remények ibolyáját fontad. 
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot! 
 

A megfejtéseket 2021. május 14-ig kérjük elküldeni a luxchristi@flynet.hu e-mailcímre. 

Az első öt helyes megfejtést beküldő Olvasónk könyvet kap ajándékba.  
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JÉZUS TANÍT MINKET IMÁDKOZNI 

 
Életünk értelme az imádság. Az 
ima beszélgetés köztünk és a mi 

Istenünk között. Dicsőítés és kö-
szönet mindazért, amit magától ér-

tetődően vagy meg nem érdemelten 
kapunk életünkben. Az imának ugyan-
akkor bocsánatkérésnek is kell lennie 
mindazért, amit rosszul tettünk. Min-
den embernek ismernie kell Istent, mert 
ha nem ismeri, nem tud bizalmas be-
szélgetést folytatni vele, nem tudunk 
szólni hozzá, mint apánkhoz. Ő Terem-
tőnk és Atyánk, szeret minket, ezért el-
küldte Fiát, hogy megmentsen minket. 
Istentől megkapjuk, amire szükségünk 
van, de nem mindent, amit akarunk. 
Imánkra a válaszadást Ő dönti el. Sok-
szor éveken keresztül kell várni, hogy 

választ kapjunk imánkra, mert még nem vagyunk érettek és 
készek arra, hogy elfogadjuk az Ő kegyelmét.  
A legtökéletesebb imádság maga a szentmise. A szentmisén 
megbocsátásért imádkozunk, és a dicsőítésben a Szenthá-
romság Istent imádjuk.   
A szentmisén az Úr beszél hozzánk Igéje által, különösen az 
Evangéliumban. A szentmisén megköszönjük Istennek az Ő 
Fia halálát és feltámadását. Ő a mindennapi kenyeret is meg-
adja nekünk a szentáldozáskor. Hinni és bízni kell, az Atya 
mindig jót akar gyermekeinek.  
Jézus megtanít minket imádkozni, ezt mondjuk a Miatyánk 
imádságunkban: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szen-

teltessék mega te neved… Istent csak akkor szólíthatjuk 
Atyánknak, ha hiszünk Benne és szeretjük Őt. Jöjjön el a Te 

országod … A Szentlélekért imádkozunk. A Szentlélek nél-
kül nem lesz az életünkben béke és öröm, nem tudunk igaz-
ságban élni. Isten országa az, ha Jézussal élünk. Isten or-
szága maga Jézus. Ha mindent megteszünk, amit Jézus ta-
nácsol, Ő uralkodik az életünkben, akkor érvényes, amit Ő 

mond. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, azon-

képpen itt a földön is… Ezt mondta Jézus és Mária is, akik 
ebben példaképeink. Mindennapi kenyerünket add meg ne-

künk ma … Nemcsak a testnek van szüksége kenyérre, ha-
nem eledelt kíván a lélek is. Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden tanítással is, amely Isten szájából származik. 
Jézus szavai: Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, 

többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. 

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök 

élete van, s feltámasztom az utolsó napon. Engem az élő 

Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki en-

gem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint 

az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret 

eszi, az örökké él. (vö. Jn 6,51-58) Gyakran magyarázza Jé-
zus, hogy Ő maga az élő kenyér. Ezek a szavak sok tanít-
ványt megbotránkoztattak, és többet nem jártak vele. Ma is 
morognak az emberek ezeken a szavakon, és mégis szentál-
dozáshoz járulnak. Ez olyan, mint Jézust elárulni és el-
hagyni. Bocsásd meg a  mi vétkeinket, miképpen mi is meg-

bocsátunk az ellenünk vétkezőknek … Jézus azt mondja ne-
künk, hogy először meg kell bocsátanunk másoknak, mielőtt 
tőle bocsánatot kérünk. És ne vigy minket a kísértésbe, de 

szabadíts meg a gonosztól. A gonosz kígyó képében kísér-
tette meg Ádámot és Évát, akik hallgattak rá. A mai emberek 
is folyamatos kísértésnek vannak kitéve, hogy azt tegyék, 
amit a gonosz sugall. Máténál olvashatjuk „Senki sem szol-
gálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig 
szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig meg-
veti. Nem szolgálhattok az Istennek is, és a Mammonnak is.” 
(6,24) 
A húsvéti ünnep, Jézus feltámadása késztessen minden em-
bert a napi imára, a Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy imád-
kozására a rózsafüzér keretében.  
Ennek reményében kívánok minden embertársamnak ke-
gyelemteljes, áldott, boldog, vírusmentes húsvéti ünnepet. 
    Őszinte, igaz szeretettel:  

Gömöriné Fajta Anna 
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   Röpimák 
 

Istenem, ha Te nem lennél, nem lenne élet, 
De Te vagy, leszel, ezért lesz örök élet. 
Mindig voltál, ezért hála Neked, Atyám, 
Fiadnak s a Szentléleknek, örök Szentháromság. 
Ámen 
 

Uram, Jézus, mindig csak Veled, és sohasem nélküled, 
Érzem és tudom, csakis ezért születhettem meg. 
Öröm vagy bánat ért, vagy ezután érni fog engemet, 
Téged szeretni, imádni, Érted élni, így lesz örökre.  
Ámen 
 
 

   Ha Isten szólít 
 

Zajban nem hallod meg, csak csendben, Isten szavát, 
Figyelned kell, hogy észrevedd, mikor szól hozzád. 
Nem füleddel hallod, a szív hangján szólít, 
Nem erőszakosan hív, szelíden kérlel, bátorít. 
 

Kegyelmét árasztja rád, s te nem figyelsz oda, 
Füledet eltompítja a nagyvilág zaja. 
A szelíd, halk szót gonosz erők túlharsogják,  
S az Úr türelmesen vár, hogy meghalld hívó szavát. 
 

Ha Isten szólít, ember, ne várakoztasd soká, 
Ne élj vissza türelmével, hisz te nem érsz föl Hozzá. 
Ő mégis nyújtja feléd mindig segítő kezét, 
Ember, fogd meg, ne ereszd el, s eljutsz színe elé.  
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A magyar történelem csil laga 

A Báthory család 

 
A Báthoryak, akik méltán hazánk 

egyik leghíresebb családja voltak, 
eredete egészen Orseoló Péter, Ár-
pád-házi király idejére visszanyú-
lik. A család alapítói a Gutkeled 
nemzetség tagjai voltak, akik a 
Sváb Hercegségből érkezve ekkor 
telepedtek le az országban. Ebből a 
nemzetségből tizennyolc magyar 
család vált ki, a majádi főág egyik ága volt a Báthoryaké, 
mely később további három, a somlyói, az ecsedi és a ke-
vésbé ismert szaniszlói ágra oszlott. Címerük sárkányos, 
mely szorosan kapcsolódik eredetmondájukhoz, mely sze-
rint Szent István idejében a szatmári síkság közelében lévő 
ecsedi láp mocsarában egy sárkány tanyázott. A víz olyan 
mély volt, hogy nem érték el az alját. Egy bátor vitéz, Vid, 
aki a Gutkeled nemzetségből való volt, elhatározta, hogy 
megöli a lakosságot rettegésben tartó fenevadat. Miután si-
kerrel járt, magával vitte a sárkány három fogát, melyek az 
ősi címerben is szerepelnek. 

A majádi főág a Tiszántúlon a tizenharmadik században 
jelent meg. Törzsbirtoka Majád volt, Sopron vármegyében, 
amely rész ma Burgenlandban található. A tatárjárást köve-
tően számos dunántúli család telepedett át az elnéptelenedett 
alföldi területekre, ilyen volt a Gutkeled is, akik Adonymo-
nostor területén (ma Nyíradony) szereztek birtokot és építet-
ték fel nemzetségi templomukat. Később újabb szerzemény-
ként kapcsolták Szabolcsra, Szatmárra és Biharra kiterjedő 
birtokukhoz az Ér- és Berettyó-menti falvakat, mint Dió-
szeg, Székelyhíd vagy Bélpércs (mai Vámospércs), Egyed-
monostor központtal.  Báthori Bereck alakja ehhez az idő-
höz köthető, ő volt az, aki hű szolgálataiért cserébe meg-
kapta adományba Abram, Bátur (ma Nyírbátor) és Kis-
Bakta helységeket. Bereck birtokainak központjává Báturt 
emelte, innentől kezdve használta a Bátor előnevet. Négy fia 
volt, János, András, Miklós és Lökös és egy lánya, Klára. 

A legidősebb fiú, János, vitézi érdemeiről nevezetes. Ká-
roly Róbert híveként számos harcban részt vett a király mel-
lett, így a király hálából bihari ispánná nevezte ki, majd 
édesapja elvesztése után ő és testvére, Lökös kapta meg bir-
tokaik mellé Ecsed helységet és több kiváltságos jogot is, 
úgymint a birtokaikon élő népek felett a megyés ispán nem, 
csak ők bíráskodhattak, akár halálos ítéletet is hozhattak. 
Később, Lökössel elkísérték Károly Róbertet a havasalföldi 
fejedelem elleni hadjáratra is, ahol Lökös életét vesztette. 
Őtőle származott a család ecsedi ága.  

Névadó birtokuk ugyan vásártartási jogot is kapott, ké-
sőbb azonban mégsem ez, hanem a mocsarakkal körülvett, 
jobban védhető Ecsed lett a központjuk. Itt János, Miklós 
testvérével engedélyt kapott egy vár építésére is, amit Hű-
ségnek neveztek el. A vár körül hatalmas uradalom épült ki, 
birtokaikat pedig számos helységgel gyarapították még, 
mint Szentmárton, Vállaj és Kálmánd, Szaniszló vagy Fábi-
ánháza. János idősebb korában három helyen is töltött be fő-
ispáni tisztet, Szatmárban, Aradon és Biharban.  

A szintén testvér, András, egyházi pályára ment. Előbb vá-
radi kanonok, majd budai prépost és királyi alkorlátnok, vé-
gül váradi püspök lett. Nagyvárad Velence nevű részén 

apácakolostort alapított, kibővítette a város első székesegy-
házát, majd aköré új székesegyházat építtetett. Miklós, 

a harmadik fiú pedig csongrádi, illetve brassói főis-
pán és szegedi várnagy lett. 

A somlyói ág János fiától, Lászlótól származott, 
aki szabolcsi főispán volt. Felesége, Anna révén jutott 

a Kraszna vármegyében található Somlyó helységhez 
(mai Szilágysomlyó). Két fia volt, Szaniszló és György. 

Szaniszlótól ered a család szaniszlói ága. Dédunokája, Mik-
lós vette fel először az ebből eredő somlyói előnevet.  

A somlyói ág tagja volt Báthory István, erdélyi vajda, aki 
somlyói Báthori Szaniszlófi Miklós és losonci Bánffy Zsófia 
egyik gyermeke volt a hét közül. Az erdélyi vajda cím el-
nyeréséig, melyet Szapolyai Jánostól kapott, a szabolcsi és 
a beregi ispáni címet és a munkácsi várnagyi címeket töltötte 
be. Négy fia és négy lánya közül, Kristóf és István gyerme-
kei méltán kiemelendők.  

Kristóf, Jagelló Izabella magyar királyné, Szapolyai János 
özvegyének megbízásából több küldetésben is részt vett. Járt 
a francia udvarban is, hogy a királyné számára Erdélyen kí-
vül Lippát, Temesvárt és Becskereket is visszaszerezze a tö-
rök Portától. Később János Zsigmond seregeinek egyik pa-
rancsnoka volt. Felesége Erzsébet, Bocskai István nővére 
volt. Váradi kapitányi tisztsége után, testvérének, Istvánnak 
a lengyel királyi trónra való távozása után haláláig, mint 
vajda kormányozta Erdélyt.  

István 1533-ban született Szilágysomlyón. A fiút édesapja 
elvesztése után Várdai Pál esztergomi érsek nevelte, majd I. 
Ferdinánd bécsi udvarába került apródnak. Nagytudású hu-
manista lett, ám az akkor terjedő reformáció ellenére is meg-
őrizte katolikus hitét. Hazatért Erdélybe és a jó politikai ér-
zékkel és hatalmas vagyonnal rendelkező ifjú fogadta az Er-
délybe visszatérő Izabella királynét és annak fiát, János 
Zsigmond megválasztott királyt. Megkapta a legfontosabb 
erdélyi katonai pozíciót, váradi főkapitány lett, két ízben járt 
követként a császárnál. A második alkalommal két évre bör-
tönbe került, majd kiszabadulása után visszatért birtokaira 
és kis időre elzárkózott a politikától.  

János Zsigmond a speyeri egyezményben ugyan végleg 
lemondott a magyar királyi címről, megtarthatta Erdélyt ma-
gának és utódainak. Mikor a következő évben utód nélkül 
halt meg, az egyezmény értelmében Erdély a Habsburg ki-
rály, Miksa uralma alá került. Miksa Bekes Gáspárt jelölte 
ki Erdély élére, de a szabad fejedelemválasztás jogához ra-
gaszkodó rendek inkább Báthoryt választották volna. István 
hűségesküvel biztosította nemcsak a törököt, a Habsburgot 
is, ám mindezek ellenére Miksa Bekest nevezte ki. Báthory 
később Bekest egy csatában leverte, hogy elvegye tőle a cí-
met. Fejedelemként a korábbi adományok fölülvizsgálásá-
val, a kereskedelem és bányászat fölvirágoztatásával, új ár-
szabás bevezetésével szervezte át a gazdasági életet. A re-
formáció megerősödéséből adódó vallási villongások korá-
ban hívő katolikusként tiszteletben tartotta mások meggyő-
ződését. Miként mondta: „Én nemzetségeknek vagyok kirá-
lya, nem a lelkiismeretnek, melynek Isten az ura.” 

Megszilárdította a katonai védővonalat, ő rendelte el Vá-
rad erődítését. Az oktatás fellendítésére behívta a jezsuitá-
kat, Kolozsvárott pedig akadémiát alapított. Udvarában itá-
liai egyetemeken végzett értelmiségiekkel vette körül ma-
gát, ő maga is kiváló stílusú leveleket írt. Erdélyben elért 
sikereinek köszönhetően nagy tekintélye alakult ki, így meg-
hívást kapott a lengyel trónra a magyarbarát ottani rendek-
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től. Habsburg Miksa szintén pályázott a megüresedett, kirá-
lyi utód nélkül maradt trónusra, így Báthory hamar Krak-
kóba utazott és elvette a nála tíz évvel idősebb Jagelló An-
nát, a korábbi lengyel király nővérét, hogy megszerezze a 
címet.  

Mindeközben Erdélyről sem feledkezett meg, bátyját, 
Kristófot, majd annak halála után, annak kisfiát, Zsigmon-
dot tette meg vajdává. Helyben kormányzótanács intézte az 
erdélyi ügyeket, azonban a legfontosabb kérdésekben maga 
döntött a Krakkóban székelő kancellária útján.  

Báthory nagy álma volt Lengyelország, Magyarország és 
Erdély államszövetsége, a magyar trónra Kristóf testvérét, 
Erdély élére Jan Zamoyski lengyel kancellárt szánta. Célja a 
Habsburgok és a törökök visszaszorítása volt, Magyarország 
önállóságának védelmében. A megvalósításra sajnos nem 
volt ideje, de hazánk érdekeit szem 
előtt tartva jelentős diplomáciai sikere-
ket ért el. Lengyel királyként sikerült 
féken tartania a széthúzó rendeket, há-
rom sikeres hadjáratot vezetett Rette-
gett Iván orosz cár ellen, és visszahódí-
totta Livóniát.  

Váratlanul halt meg, gyermektele-
nül, a lengyelországi Grodnóban. A 
lengyel trónon feleségének unokaöccse, III. Zsigmond, Er-
délyben Báthory Zsigmond követte. Uralkodása mindkét or-
szágának aranykorát jelentette, a lengyelek ma is egyik leg-
nagyobb királyukat tisztelik benne, pedig élete végéig meg-
maradt magyarnak, és velük is csak latinul érintkezett. Egy 
ottani, máig fennmaradt mondás szerint „Vagy ne született 
volna, vagy ha született, örökké élne”. A következő erdélyi 
fejedelmek pedig példaképüknek tekintették, követték azt az 
elképzelést, hogy a szétszakított Magyarországot Erdélyből 
kiindulva is lehet újra egyesíteni.  

Somlyai herceg Báthory Zsigmond több alkalommal is 
volt erdélyi fejedelem, emellett a sziléziai Racibórz és Opole 
hercegi címét is viselte. Báthory Kristóf vajda és Bocskai 
Erzsébet egyetlen felnőttkort megért fia volt. 1581-ben őt 
nevezte ki nagybátyja, István, erdélyi vajdának, ám nagyko-
rúvá válásáig a fejedelmi tanács, majd Ghiczy János kapi-
tány kormányzott a nevében. Az erdélyi Országgyűlés an-
nak fejében nyilvánította nagykorúnak, hogy beleegyezett 
a jezsuiták kiutasításába, ám a pápa kiátkozással sújtotta a 
rendeket mindaddig, amíg a szerzetesek újra visszatérhettek.  

Somlyai herceg Báthory Zsigmond hű volt a katolikus 
valláshoz, így hamar népszerűtlenné vált a protestáns 
urak körében. Csatlakozott a Szent Ligához az Oszmán Bi-
rodalommal szemben, ám mivel tervéről nem tudta meg-
győzni az Országgyűlést, így átadta a kormányzást egy időre 
unokaöccsének, Báthory Boldizsárnak, aki testvérével, 
Andrással együtt Lengyelországban nevelkedett. Később 
visszatért a trónra Bocskai István kapitány támogatásával. 
További protestáns- és törökellenes lépése volt, hogy felesé-
gül vette Mária Krisztierna osztrák főhercegnőt, II. Rudolf 
német-római császár unokahúgát. Az időközben kitört ti-
zenöt éves háborúban Bocskai tanácsára Zsigmond a Habs-
burgok oldalára akart állni, azonban az erdélyi országgyűlés 
a fejedelem tervezetét nem fogadta el, ezért Zsigmond le-
mondott a trónjáról unokatestvére, a török párti Báthory 
Boldizsár javára. Amikor Báthory Zsigmond néhány héttel 
később Bocskai segítségével a hatalmat visszavette, az el-
lenzéki urakat, köztük unokatestvérét Báthory Boldizsárt 

elfogatta és Szamosújvár börtönében még abban az évben 
megfojtatta. 

A török elleni nagy siker volt, mikor Vitéz Mihály havas-
alföldi fejedelemmel és a moldvai fejedelemmel szövet-
kezve legyőzte őket Gyurgyevónál. A diadalt sajnos azon-
ban sorozatos török győzelmek követték, ezért Zsigmond le 
kellett mondjon II. Rudolf császár javára; kárpótlásul kapta 
meg Racibórz és Opole hercegségeit. Bocskai ugyan rá-
vette, hogy próbáljon visszatérni, ám mivel nem jutott meg-
állapodásra a törökkel, lemondott unokatestvére, Báthory 
András bíboros javára, akit Lengyelországból hívott haza. Ő 
maga is Lengyelországban telepedett le, ám az Erdélyt fosz-
togató zsoldosok és oszmánok miatt megpróbálkozott visz-
szatérni, ismét sikertelenül.  Csehországba utazott, ahol egy 
császár elleni összeesküvéssel is megvádolták és börtönbe is 

zárták, végül Libochovice városában 
hunyt el.   

Somlyói Báthory András István, 
szintén a lengyel király unokaöccse 
volt. Gyerekként a krakkói udvarban 
nevelkedett, először Gyulafehérvárott, 
majd a pułtuski jezsuitáknál tanult. 
Egyházi pályára lépett, így egészen fi-
atalon, varmiai segédpüspök lett. Há-

rom évet Rómában is tanult, mindeközben apostoli protono-
rátius, majd bíboros lett. Mikor Zsigmond hazahívta Len-
gyelországból, hogy átadja neki a fejedelmi címet, azt csak 
vonakodva fogadta el, hiszen bátyját, Boldizsárt éppen öt 
évvel azelőtt ölette meg, így kapcsolatuk igen megromlott.  

A papfejedelemnek nem volt könnyű dolga, trónra lépése 
után igyekezett megszilárdítani külpolitikai helyzetét, így 
követeket küldött a lengyel királyhoz, a felső-magyaror-
szági főkapitányhoz, a török portához, a tatár kánhoz illetve 
a moldvai fejedelemhez is. Ám mind a Porta, mind a csá-
szár, az erdélyi evangélikus szászok és székely rendek is el-
lene dolgoztak, Székely Mózes udvarhelyi kapitány és a 
mellette harcolók kivételével. A havasalföldi fejedelem a 
Habsburg hűbérese lett, ennek ellenére hűségesküt tett And-
rásnak, majd Rudolf támogatásával mégis betört Erdélybe. 
Melléjük álltak a székelyek is, így a jelentős túlerő ellen 
Andrásnak nem maradt esélye. Moldván keresztül Lengyel-
országba próbált menekülni, ám a havasalföldi vajda gazdag 
jutalmat ígért a székelyeknek a fejedelem elfogásáért vagy 
megöléséért. Csíkszentdomonkos határában kegyetlenül 
meggyilkolták. A vajda ígérte jutalom végül elmaradt és a 
pápa a csíkszentdomonkosiakra egyházi átkot mondott ki, 
emellett száz évig tartó böjtre kötelezte őket. A gyilkosságot 
később Székely Mózes katonái megbosszulták és a gyilkos-
ság helyén fakeresztet állítottak emlékeztetőül.  

Mivel sem Báthory Boldizsárnak, sem Báthory Andrásnak 
nem volt fiú utódja a somlyói ág vagyona harmadik testvé-
rüknek, a féltestvér Istvánnak fiára, Báthory Gáborra szállt. 
A korán elárvult Báthory Gábort és lánytestvérét, Annát 
édesapjuk unokatestvére, az ecsedi ágból való Báthori István 
országbíró fogadta örökbe. Így történt, hogy végül Gábor 
kezében egyesülhetett a somlyóiak és az ecsediek minden 
vagyona. 

Somlyói Báthory Gábor a család utolsó uralkodója volt az 
erdélyi fejedelemség trónján. Anyja és apja korai halála után 
testvéreivel együtt rokona, ecsedi Báthori István országbíró 
gyámsága alá került, aki örökbe fogadta az árván maradt 
gyermekeket. Katolikusnak született, ám gyámapja hatására 
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a kálvinista hitre tért át. István hatalmas vagyont hagyott az 
ifjúra, aki akkor már Bocskai István erdélyi fejedelem kas-
sai udvarába került, hogy annak halála után ő örökölhesse az 
erdélyi trónt. Bocskai udvarában ismerkedett meg többek 
között Bethlen Gáborral és Rákóczi Györggyel, a két ké-
sőbbi fejedelemmel, akik akkor még Gábor feltétlen hívének 
számítottak.  

Bocskai István halála után, annak ellenére, hogy végren-
deletében örökösének Homonnai Drugeth Bálintot nevezte 
meg, Báthory is elindult a fejedelmi címért. Elvette felesé-
gül a gazdag és befolyásos felvidéki Horváth Annát. Ho-
monnai a török, Báthory pedig a Habsburgok támogatását 
élvezte. Végül, harmadik befutóként a Bocskai által kor-
mányzóvá kinevezett Rákóczi Zsigmond választatta magát 
fejedelemmé.   

Ám az ifjú Báthory nem adta fel, támogatói maradtak a 
Habsburgok, az esztergomi érsek és a főkancellár, valamint 
a királyi Magyarország főurai is. Ők Erdély császári kor-
mányzójaként látták volna szívesen. Az ekkor már öreg Rá-
kóczi komoly dilemmába került, hiszen a fejedelmi trónért 
kirobbanó harcban a török nem volt hajlandó elfogadni hű-
ségnyilatkozatát, így csak saját erejére számíthatott. Így el-
adta Báthory Gábornak a címét, és lemondásáért a zálogban 
lévő Szádvár és Sáros uradalmainak kiváltását kérte, amit 
meg is kapott, majd visszavonult birtokaira. Báthory közben 
Homonnai Drugeth Bálinttal is kiegyezett, aki így felső-ma-
gyarországi főkapitány lett. 

Kezdetben Gábort támogatták mind az erdélyiek, mind a 
Habsburgok, illetve a törökök is. Az ifjú fejedelem 
a porta jóindulatát elsősorban Bethlen Gábor kiváló kapcso-
latainak és az e célból megtett isztambuli útjának köszön-
hette. Egy ideig úgy tűnt, hogy Báthory Gáborból kiváló ro-
konához, a lengyel királyhoz hasonló fejedelem válik, azon-
ban kormányzása hamar az ellenkezőjére fordult. Megpró-
bálta konszolidálni az országot, azonban amikor ez a kísér-
lete többszöri kudarcba fulladt, a források szerint az esemé-
nyek megtörték lelkileg, és italozó életmódot kezdett foly-
tatni.  Felelőtlen és tékozló politikája hamar a romlás szélére 
sodorta Erdélyt, végül a porta támogatását is elvesztette, mi-
kor a havasalföldi vajda elűzésével magát kiáltotta ki feje-
delemnek.  

A Porta kiutasította Báthoryt és új vajdát iktatott helyére. 
Az előzőleg elűzött vajda császári segítséggel betört Erdély 
területére és vereséget mért a seregükre. Az erdélyi helyzet 
további romlásával új fejedelemre volt szükség, így török 
támogatással az időközben Báthoryval szembefordult Beth-
len Gábor került a fejedelmi székbe. Bethlen megválasztását 
hatalmas török-tatár haderő felügyelte, Báthorynak esélye 
sem volt mindezt megakadályozni, bár a bukott fejedelem, 
hogy trónját megmentse, hajlandó lett volna Váradot is tö-
rök kézre adni. A hajdúk végül 1613-ban meggyilkolták. 
Egyes források szerint a meggyilkolt fejedelem holtteste ti-
zenöt éven keresztül temetetlenül feküdt Bátorban, és csak 
később került sor Bethlen Gábor utasítására a temetésre a re-
formátus templomban. 

Báthory Anna sorsa testvére ha-
lála után szintén tragédiához veze-
tett. A lány előbb tizennégy éves 
korában Bánffy Dénessel kötött 
házasságot, majd annak halála után 
Jósika Zsigmondhoz ment felesé-
gül. Ebben az évben gyilkolták 

meg bátyját. Az új fejedelem, Bethlen Gábor koncepciós 
pert indított ellene, boszorkánysággal vádolta és nem is-
merte el házasságát. A per valójában az Anna kezén lévő 
Báthory birtokok megszerzésére irányult, így miután Beth-
len a török segítségével megszerezte az erdélyi fejedelmi 
trónt az ifjú Báthory Gábortól, rátehette a kezét az üldözött 
Báthoryak hatalmas vagyonára is. Anna végül ugyan ke-
gyelmet kapott, nem végezték ki, de birtokaitól mind meg-
fosztották. A meghurcolt nő Lengyelországba menekült, 
ahonnan csak Bethlen halálát követően tért vissza, Eszter-
házy Miklós nádor udvarházában fogadták be a Királyi Ma-
gyarország területén.  

Somlyói Báthory András a család utolsó férfi tagja volt. 
Lengyelországban született, édesapja révén féltestvére volt 
Báthory Gábornak és Annának. Fiatalkorát ő is Lengyelor-
szágban töltötte, Gábor halála után ő örökölte utód híján a 
hatalmas családi vagyont. Egyetlen leánygyermeke volt, 
Zsófia, aki II. Rákóczi György felesége lett. Zsófia Szi-
lágysomlyón ismerkedett meg ifj. Rákóczi Györggyel, Vá-
rad akkori kapitányával. Apósa, I. Rákóczi György kívánsá-
gára a katolikus vallásról áttért a református hitre. Férje ha-
lála után azonban fiával, I. Rákóczi Ferenccel együtt vissza-
tért a katolikus egyházba, és Erdélyt elhagyva magyaror-
szági birtokaira vonult vissza, Habsburg I. Lipót pártjára 
állva.   

1671-ben a Wesselényi-összeesküvésbe bonyolódott fiát 
megmentette a vérpadtól hatalmas összegű váltságdíj meg-
fizetésével és azzal, hogy váraiba német őrséget fogadott. 
Az ő menye volt gróf Zrínyi Ilona, Zrínyi Péter horvát 
bán leánya, aki előbb Zsófia fia, I. Rákóczi Ferenc, 
majd Thököly Imre feleségeként erdélyi fejedelemné volt. 
Ő volt a magyar szabadságharc vezérének, II. Rákóczi Fe-
rencnek az édesanyja, aki a  munkácsi ostrom során tanúsí-
tott hősies kiállásával magyar történelmünk egyik leghíre-
sebb asszonyává is vált. 

Mivel Ecsed vára is a Rákócziak birtokába került, a Rá-
kóczi-szabadságharcot követően a Habsburgok teljesen le-
romboltatták az épületet. Az egykor bevehetetlen épület-
együttes köveit a szatmári béke után Károlyi Sándor vitette 
el, ami pedig megmaradt, azt a környékbeli lakosság hordta 
szét, és építkezésekhez használták fel.  A vár megmaradt 
romjait a láp nyelte el.   

Az ecsedi ág Lökös fiáig, Péterig vezethető vissza, birtok-
központjuk a mai Nagyecsed volt. Báthori Péter Itáliában ta-
nult, majd váradi kanonok lett, de mivel testvére meghalt, 
kilépett az egyházi rendből és a családi birtokokon történő 
osztozkodáskor ő kapta meg Ecsed és a hozzá tartozó Bátor 
birtokát. A család birtokai a Felvidéken és a Partiumban he-
lyezkedtek el.  

A család ecsedi ágának első nevesebb alakja, Báthori Pé-
ter unokája, Ecsedi Báthori István még nem tartozott a ma-
gyar főurak legfelsőbb köreihez, mégis a király közvetlen 
környezetében szolgálhatott. Luxemburgi Zsigmond ado-
mánylevele szerint diplomáciai ügyekben járt Franciaor-
szágban, Németországban, Lombardiában és Angliában is. 
Később asztalnokmesteri, országbírói, szatmári főispán tisz-
tet, s végül országnagyi tisztet is betöltött, és tagja lett a Sár-
kány Lovagrendnek. Így került a Báthoriak címerpajzsába a 
három sárkányfog mellé a sárkánykígyó is. I. Ulászló király 
híveként, mint királyi zászlótartó esett el a várnai csatában, 

ahol maga a fiatal király is életét 
vesztette. Istvánnak összesen kilenc 
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gyermeke született, az egyik volt Margit, aki első házassága 
révén magyar kormányzóné is lehetett. Ő volt ugyanis annak 
a Szilágyi Mihálynak a felesége, aki a Hunyadiak mellett 
állva Mátyást végül trónhoz segítette.  

Egy másik gyermek, ecsedi Báthori István pedig kiváló 
hadvezér lett. Korábban asztalnokmester, majd országbíró 
címet birtokolt. Több hadjáratot is vezetett a törökök 
és Moldva ellen, később 
erdélyi vajda tisztet is be-
töltött. Mátyás király ha-
lála után részt vett a ke-
nyérmezei ütközetben, 
ahol Kinizsi Pállal együtt 
győzelmet aratott. A ha-
gyomány szerint az ütkö-
zet előtt fogadalmat tett: 
ha Isten győzelemre segíti 
a keresztény magyar har-
cosok fegyvereit, templomot emeltet a Mindenható dicsősé-
gére Nyírbátor városában. A csatában szerzett hadizsák-
mányból két templom is épült a városban, az egyik a ma is 
álló minorita templom és a mellette álló ferences kolostor, 
amit ő alapított, a másik pedig a Szent György tiszteletére 
felszentelt templom, mely a későbbi idők folyamán reformá-
tus templommá vált, mikor az itt élő ecsediek áttértek a kál-
vinista hitre. 

István szétverte Corvin János hadait Csontmezőnél, és 
visszafoglalta Miksa osztrák uralkodótól Fehérvárat, majd a 
küldöttség tagjaként részt vett azon a béketárgyaláson, ami 
Ulászló és Miksa közt zajlott. Erőskezű kormányzása miatt 
azonban Erdélyben zúgolódás támadt ellenne, így végül Ba-
kócz Tamás közbenjárásával lemondatták. Bukását nehezen 
viselte, és nem sokkal később elhunyt.  

Testvére, ecsedi Báthori Miklós váci püspök, a humaniz-
mus egyik jeles magyar képviselője.  Bolognában tanult, 
majd választott szerémi püspök, végül váci püspök lett. 
Olasz kapcsolatait végig megtartotta, a korszellemnek meg-
felelően állandóan képezte magát. Mátyás király nagyra be-
csülte őt, ő is igazi reneszánsz udvart épített ki Vácott, mely-
nek jelentősége különösen megnőtt az esztergomi érsek ha-
lála után, olyannyira, hogy a humanisták már szívesebben 
tartózkodtak városában, mint Esztergomban vagy Budán. 
Nagyszabású tevékenysége során Vác virágzásnak indult, 
aminek később a török hódítás vetett véget. Udvarában fes-
tők, szobrászok és építészek is dolgozhattak, ő maga írt egy 
verses történeti művet, amely azonban sajnos elveszett. A 
városban főiskolát is alapított, ahol az összes korabeli tudo-
mányt tanították. Nógrádi birtokain is nagyszabású építke-
zések zajlottak, a várat is kibővítette, halála után azonban 
építkezéseinek nagy része elpusztult. 

Szintén II. Báthori István testvére volt I. Báthori András 
lovászmester, aki nagyszabású építkezést végzett Ecseden, 
Megerősítette a várat, mely messze földön híres, szinte be-
vehetetlen erődítménnyé vált. Ennek az érdemének köszön-
hetően, később Bethlen Gábor fejedelem itt őriztette a 
Szentkoronát a Habsburgok elől. Az ecsedi ágat András fiai 
vitték tovább, mivel sem Istvánnak, sem Miklósnak nem 
voltak gyermekei. 

Fia, III. ecsedi Báthori István a tizenhatodik századi ma-
gyar belviszályok jelentős szereplője volt. Budai várnagy, 
majd temesi főispán, aki részt vett a Dózsa György vezette 
parasztsereg elleni harcokban. Báthori megverte Dózsa 

előőrseit az apátfalvi csatában, ám az éppen győzelmi lako-
máját ülő seregét Dózsa főserege meglepte, és Istvánnak 
csak szerencsével sikerült elmenekülnie. Nem sokkal ké-
sőbb Dózsa körbevette és egy hónapig ostromolta Temes-
várt, amit az oda visszahúzódó Báthori védett. A kelepcéből 
Szapolyai István mentette meg, aki seregével megtámadta 
az elhúzódó ostromban résztvevőket, és súlyos vereséget 

mért a lázadókra. Dózsa György is fogságba esett, s 
ezzel a parasztfelkelést leverték. Az 1516-ban trónra 
kerülő II. Lajos magyar király egyik nevelője István 
lett, aki így később az ország nádorának címét is el-
nyerte. Mint nádor, részt vett a hazánkra és nemze-
tünkre tragikus kimenetelű mohácsi csatában is, 
ahonnan csak szolgája pihent lován tudott elmene-
külni. A trónharcok során I. Ferdinánd mellé állt, aki 
négy hegyaljai várral, köztük Tokajjal jutalmazta, 
majd Magyarország helytartójaként hatalmas uradal-
mai mellé Kőszeget és Dévényt is megkapta. Dévény-

ben hunyt el, szintén gyermektelenül.  
Testvérei I. Báthori György főlovászmester és somogyi 

főispán, akinek szintén nem születtek gyermekei, valamint 
II. Báthori András szatmári és szabolcsi főispán voltak. 
György részt vett azon a pozsonyi béketárgyaláson az 
Ulászló-párti magyar küldöttség tagjaként, ahol Habsburg 
Miksával és III. Frigyes német-római császárral békét kötöt-
tek. Ő írta alá a német példányt Báthori István vajda helyett, 
mivel a vajda a magyar arisztokrácia azon utolsó nemzedé-
kéhez tartozott, amelynek tagjai közül még sokan nem tud-
tak írni. A megállapodás véget vetett annak a háborúnak, 
ami Mátyás halála után a magyar trónért kirobbant. A béke 
értelmében Ulászló lett a magyar király azzal a kikötéssel, 
hogy magtalan halála esetén Miksa és utódai öröklik a ma-
gyar trónt, Magyarország pedig feladta Mátyás ausztriai hó-
dításait és hadikárpótlást fizetett.  

A harmadik testvér, ecsedi Báthori András tárnokmester a 
mohácsi csatában a nyírségi csapatok parancsnoka volt. Mo-
hács után részt vállalt kormányzatban Szapolyai mellett. 
János királytól birtokadományban is részesült, majd ké-
sőbb Ferdinánd királlyal Szapolyai János birtokaiból ado-
mányoztatott magának testvéreivel, István nádorral és 
György főlovászmesterrel együtt.  András volt az, aki a 
somlyói Báthory István erdélyi vajdával (István, lengyel 
király édesapjával) közösen, befejezte a család által kezde-
ményezett nyírbátori templom építését, melyet Szent 
György tiszteletére szenteltek fel. 

A Mohács utáni polgárháborús években Török Bálint-
tal együtt valóságos hadjáratokat vezetett. Több megye főis-
pánságát is elnyerte, mint Somogy, Liptó, Szepes, Szatmár 
és Szabolcs vármegyéét is. Később, dunántúli országos fő-
kapitány, majd tárnokmester is volt, végül Ferdinánd őt ne-
vezte ki tiszántúli főkapitánnyá is. Néhány évvel később 
Ecsed vára volt a helyszín, ahol Izabella királyné és Ferdi-
nánd követei tanácskoztak. Valószínűleg jelen volt a kor 
legismertebb krónikása, Tinódi Lantos Sebestyén is. Ké-
sőbb, Ferdinánd az erdélyi vajda címet is neki adományozta, 
amiről ugyan lemondott, de egy másik nagy cím, az ország-
bírói birtokosa maradt, egészen haláláig. Három fiú maradt 
utána, András, Miklós és György.   

III. Báthori András (Bonaventura), mint I. Ferdinánd híve, 
több megye főispánságát is elnyerte, majd tárnokmester is 
volt.  Megpróbált közvetíteni a Habsburg udvar és Erdély 
között. Az egyeztetések eredményeként írták alá Bátorban 
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Izabella anyakirályné és Habsburg Ferdinánd császár meg-
bízottai az Erdély és a Királyi Magyarország egyesülését ki-
mondó szerződést, amelyet a történelemírás bátori egyez-
ménynek neveznek. A megállapodás a pálos szerzetes Frá-
ter György és I. Ferdinánd biztosa, ifjabb Salm Miklós or-
szágos főkapitány tanácskozása nyomán született, miszerint 
Erdély a tiszántúli részekkel együtt János Zsigmond halálát 
követően visszaszállt volna a magyar királyságra, vagyis I. 
Ferdinándra és utódaira. Így Fráter György lemondatta Iza-
bella királynét és János Zsigmondot, aztán átadta Erdélyt 
Ferdinándnak, akinek biztosai, köztük András, sereggel vo-
nultak Kolozsvárra. A törökök válaszul több várat is bevet-
tek, mint Temesvár, Solymos, Lippa, Szolnok, Vesz-
prém, Drégely, Buják, Szécsény és Hollókő várai. A török 
előrenyomulás végül Eger várának falai alatt torpant meg, 
Dobó István és hős egri katonáinak köszönhetően. Korának 
kiemelkedő alakját, Fráter György, esztergomi érseket, bí-
borost azonban meggyilkolták, így Ferdinánd Fráter György 
utódaként Báthori Andrást nevezte ki erdélyi vajdának. Er-
ről a posztról később lemondott, haláláig azonban országbí-
rói címet viselt.  

II. Báthori Miklós eredetileg János Zsigmond híve volt, de 
testvére András unszolására átállt Ferdinánd pártjára. Emiatt 
János Zsigmond ostrom alá vette Ecsed várát és városát, 
amit végül mégsem sikerült elfoglalnia. András után ő is or-
szágbíró lett, mely tisztséget ő is haláláig viselte.  

György, aki fordítva, Ferdinánd pártján állt, később kö-
vette János Zsigmondot és az ő érdekében ostromolta Vára-
dot. Hűtlensége miatt a család elvesztette Buják várát. Ké-
sőbb, I. Miksa király érdekében ostromolta Erdőd várát is, 
ahol harcolt testvére, András is. A fővezérrel, Schwendi 
Lázárral kötött alkuja miatt jelentős vagyont vesztett, szék-
helyét is át kellett helyezze  a Borsodban levő Csicsvárra. 
Négy gyermeke közül egy fiú volt, István, aki gyermektele-
nül halt meg, így a Báthoriak ecsedi ága itt szakadt meg.  

György révén a család két ága találkozott, hiszen felesége 
István, a lengyel király testvére, Anna volt. Az ő házassá-
gukból született V. Báthori István, az utolsó ecsedi fiú és a 
tragikus sorsú Báthori Erzsébet. Anna és György buzgó tá-
mogatói voltak a kálvinizmusnak, az ő idejükben lett a bátori 
Szent György templomból református templom. Fiukat, Ist-
vánt teológiai tanulmányokra küldték. Ezt követően Györ-
gyöt Rudolf császár Szatmár és Szabolcs vármegye főispán-
jává és országbíróvá nevezte ki. Udvara hosszú ideig az or-
szágrész legjelentősebb szellemi központja volt, európai 
műveltségű humanisták és prédikátorok vették körül. Zsol-
tárai és a Szentháromság kérdéséről írt munkája kéziratban 
maradt fenn. Támogatta Károli Gáspár bibliafordításának, a 
vizsolyi biblia kiadását. György személyes kapcsolatban állt 
Balassi Bálinttal és korának irodalomkedvelő főnemeseivel. 
A református egyházi irodalomnak egész életén keresztül 
bőkezű mecénása volt, aktív irodalmi tevékenységének szá-
mos emléke van. Egyik verse a Balassi-kódexben olvasható, 
főműve személyes hangvételű imáit és elmélkedéseit tartal-
mazza.  

Fiatal korában György is a török ellen harcolt, később 
azonban már nem nagyon mozdult ki ecsedi birtokáról, a vá-
rat megerősítette és az országgyűlésekre sem ment el. 
Örökbe fogadta unokatestvérének hátrahagyott árváit, a már 
bemutatott Báthory Gábort, későbbi erdélyi fejedelmet és a 
kis Annát. Gábor az ő hatására tért át a kálvinista hitre. Ha-
lálakor a bátori református templomban helyezték örök 

nyugalomra, szarkofágját Gábor faragtatta. Halálával kihalt 
a Báthori család ecsedi ága, hatalmas vagyona: az ecsedi 
vár, Bátor és a környező birtokok mind a somlyói ágra, a 
fiatal Gáborra maradtak. 

István három lánytestvére közül az egyik az az Erzsébet 
volt, akinek alakját ma is rémséges történetek övezik. A tör-
ténettudomány szerint ugyan ezek mind koncepciós vádak 
koholmányai, mégis a köztudat a vámpírtörténetekhez fűzi 
személyét.  Férje, Nádasdy Ferenc magyar főnemes, aki a 
magyar rendi ellenzék vezéralakja volt és a végvári harcok 
egyik legjelentősebb hadvezéreként halt meg. Hat gyerme-
kük született. Harminc évnyi boldog házasságot követően, 
Nádasdy halála után az özvegyen maradt Báthory Erzsébet 
hamarosan komoly támadások célpontjává vált. A nő már 
házasként is sokat tartózkodott egyedül, magányos és zárkó-
zott volt. Jó szívéről tanúskodik azonban, hogy pártfogásába 
vette a török által kirabolt környező falvak legyilkolt férfia-
inak özvegyeit, a megerőszakolt, mindenükből kifosztott 
nőket, nemzetiségükre, vallásukra való megkülönböztetés 
nélkül.  

Később, özvegyen maradva ő irányította több százezer 
holdas birtokait, támogatta a külföldön tanuló peregrinus di-
ákokat, jobbágyaival pedig ugyanúgy nagy szeretettel bánt. 
Hitelesnek minősült levelei alapján egyértelműen szociális 
érzékenységgel megáldott, mélyen hívő nemesasszony volt. 
Gyógyítással is foglalkozott, kastélya kórházként működött. 
Birtokainak elkobzása volt az 
ellene felhozott hamis és kon-
cepciós vádak indítéka. Az eljá-
rást Thurzó György nádor indí-
totta, akit nem csak az óriási va-
gyon megszerzése motivált, ha-
nem Erzsébet rokonához fűzött 
sértődöttsége is. Báthory Gábor 
erdélyi fejedelem ugyanis ekkor 
tervezett éppen egy Habsburg-
ellenes hadjáratot. A hamis hírverésben jelentős 
szerepe volt a Habsburg udvarnak, akinek a Báthory-Ná-
dasdy vagyon megszerzése volt a fő célja, hiszen az gazda-
gabb volt, mint az akkor uralkodó II. Mátyás magyar király 
maga, birtokaik a Vajdaságtól egészen a Felvidékig nyúltak. 
Elsőként egy protestáns prédikátor, Nádasdy Ferenc udvari 
és tábori lelkésze, Magyari István kezdte terjeszteni a hírt 
arról, hogy Csejte úrnője a kastélyában okkult tudományok-
kal foglalkozik, és ördögi praktikákat folytat. A visszavo-
nultan élő asszony ellen eljárást indítottak, amelynek során 
a kínvallatás hatására szolgálói és komornái beismerő vallo-
mást tettek. Az asszonyt így csejtei várába záratták, itt is halt 
meg ötvennégy esztendősen. Gyermekei közül, Nádasdy 
Anna Zrínyi Miklóshoz, a szigetvári hős unokájához, a költő 
és hadvezér Zrínyi nagybátyjához ment később feleségül. 

A Báthory család szereplői méltán helyezkednek el tehát 
hazánk csillagtérképén. Nem véletlen, hogy az Országház 
kupolacsarnokában elhelyezett tizenhat uralkodói szobor 
közül az egyik István, lengyel király, erdélyi fejedelem. A 
család tagjai többen is hazájukat igazán szerető nemesek, a 
magyar kultúra mecénásai, mélyen hívők és bátor hadvise-
lők voltak a kettős szorítás – Habsburg és török – idején. 
Történelmet írtak, nem csak saját, hanem más nemzetek éle-
tében is úgy, hogy közben népünk jó hírét öregbítették. 

 
 

Ráthi Marianna 
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A Kereszténység Szakrális Építészete 

Magyarországon 
 

Székesegyházak 

Pécsi Székesegyház 

 

 

 

A székesegyházak ismertetése a több, mint ezeréves pécsi 
egyházmegye és a pécsi székesegyház bemutatásával foly-
tatódik. Az egyházmegye két védőszentje Szent Péter és az 
egyházmegye második püspöke Szent Mór. A székesegyház 
titulusa Szent Péter és Pál apostolok. Az egyházmegye fő-
pásztora Felföldi László pécsi megyéspüspök. 

Az egyházmegye létrejötte előtt már je-
lentős keresztény hagyományokkal 
rendelkezett a püspökség székvá-
rosa. A terület római kori köz-
pontja, Pécs elődje Sopianae 
város volt, amelynek virágkora 
a 4. századra tehető. A 3. század 
végén (kb. 297) történt közigaz-
gatási átszervezés nyomán, a 
Pannonia Inferior tartomány 
déli részéből kialakított Valeria 
provincia polgári közigazgatá-
sának székhelye lett. A 4. szá-
zadban jelentős keresztény kö-
zösség élt a városban, melynek 
impozáns emlékei a szakszerű feltá-
rási és konzerválási munkák nyomán ma is látogathatóak. A 
legjelentősebb ókeresztény emlékek, amelyek a Világörök-
ség részei, a dómtéren ill. a székesegyház közelében találha-
tóak: ókeresztény mauzóleum, Péter-Pál és korsós sírkam-
rák, cella trichora stb. 430-ban a rómaiak a hunoknak enged-
ték át Valéria tartományt, melynek következtében a telepü-
lés lakossága is elköltözött. 

A püspökség megszervezése Szent István királynak az ún. 
fekete magyarok felett aratott győzelméhez (1008), majd az 
azt követő misszióhoz kapcsolható. A Szent Péter apostol-
fejedelem tiszteletére szentelt egyházmegye alapítólevelét 
1009. augusztus 23-án állították ki Győrött, Azo pápai legá-
tus jelenlétében. A határleíró oklevél a somogyi konvent egy 
1404-ben kelt átiratában maradt fenn. A püspöki székhely 
kiválasztásában minden bizonnyal nagy szerepe lehetett a 
város ókeresztény emlékeinek is. Első püspöke a franko-gall 
ill. lombard származású Bonipert lett, aki Fulbert, chartres-i 
püspöktől, vélhetőleg a székesegyházi iskola számára, kérte 
Priscianus latin grammatikai munkáját. Halálát (1046) kö-
vetően a székesegyházban temették el Orseolo Péter királyt. 

A Pannonhalmán tanult Mór püspök kezdte meg az 1064-
ben leégett székesegyház újjáépítését, valamint ő készítette 
el az első magyarországi legendát, Szent Zoerard András és 
Benedek remeték életrajzát. Pécsett kialakuló tisztelete kö-
vetkeztében 1848-ban boldoggá avatták. A tatárjárás előtt az 
egyházmegye kiemelkedő főpásztora volt Bár-Kalán nb. 

Kalán, aki III. Béla király kancelláriáját is irányította (1183-
1186), majd Horvátország és Dalmácia kormányzását látta 
el (1193-1194), valamint rövid ideig választott esztergomi 
érsekként tevékenykedett. Ennek következményeként enge-
délyt kapott a pápától, hogy az érseki palliumot pécsi püs-
pökként is viselhesse. A tatárok a székesegyházat és környé-
két is elpusztították, majd a 13. század közepétől elkezdő-
dött a püspöki rezidencia és a vár kőből történő felépítése. 
14. századi püspökei közül Neszmélyi Miklós alapította a 
székesegyház északi oldalán az Aranyos Mária kápolnát; a 
német származású Koppenbachi Vilmos, I. (Nagy) Lajos ki-
rály titkos kancellárja, jelentős szerepet játszott 1367-ben a 
pécsi egyetem alapításában, amelynek első kancellárja lett; 
az arisztokrata származású, Alsáni Bálint királyi diplomata-
ként tevékenykedett, 1384-ben a pápa bíborossá kreálta. A 
15. század püspökei közül Albeni Henrik (1421-1444) a 
káptalan konszenzusával alapította a székesegyház oldalá-
hoz épített, Szent Móric és vértanútársai tiszteletére szentelt 

kápolnát, amelynek javadalmát négy székeskáp-
talani javadalommal egyesítette, és a minden-
kori székesegyházi hitszónok részére kötötte le. 

Janus Pannonius a kiváló humanista költő is pé-
csi püspöki méltóságra emelkedett (1459-1472). 

Szatmári György (1505-1521) királyi kancel-
lár, a későbbi esztergomi érsek nevéhez fűző-
dik a püspöki palota és a középkori káptalan-
ház, az ún. Aedes Sacmarianae, reneszánsz 
stílusú átépíttetése. A középkor folyamán a pé-
csi volt az ország egyik leggazdagabb egyház-
megyéje. A török hódoltság idején a székes-
egyházat raktárnak használták, a Szent Bertalan 
plébániatemplomot pedig dzsámivá alakították. 

A pécsi püspöki címet folyamatosan betöltötték je-
lezvén, hogy a terület a magyar katolikus egyház részét 

képezi, az egyházmegye és a város felszabadításáig azonban 
egyetlen püspök sem járt az egyházmegye területén. Az egy-
házmegye területe 1686-ban szabadult fel a török uralom 
alól. 

A 18. század legjelentősebb pécsi püspöke Klimo György 
(1751-1777) volt. A papság képzését, a tudomány és a kul-
túra támogatását tartotta szem előtt, a korszak egyik legna-
gyobb mecénása. Történelmi érdeklődése nyomán elmé-
lyedt a püspökség korábbi históriájában és elérte, hogy a Ka-
lán püspöknek a 12. században engedélyezett érseki pallium 
viselési jogát XIV. Benedek pápa (1740-1758) az ő és utódai 
számára is megadta. A teológiai képzés színvonalát eme-
lendő kiváló kvalitású tanárokat alkalmazott. Koller József-
fel a pécsi egyházmegye magyar államalapítást követő tör-
ténetét, míg Szalágyi Istvánnal a terület korábbi történetét 
kívánta megíratni, kutatásaikat anyagilag és személyes kap-
csolatai útján is támogatta. Impozáns könyvtárát 1774-ben 
nyilvánossá tette, megvetve ezzel a mai egyetemi könyvtár 
alapjait. Papírmalmot létesített, püspöki palotájában csillag-
vizsgálót rendezett be, hatalmas éremgyűjteményt állított 
össze. A romos állapotban lévő templomok újjáépítésére, új 
épületek emelésére biztosította az anyagi forrásokat. II. Jó-
zsef egyházpolitikai rendeletei egyrészt az egyház hatókör-
ének megnyirbálásával, másrészt a szerzetesrendek egy ré-
szének – köztük a pálosrend – feloszlatásával súlyos terhet 
róttak rá. Emellett mégis mintegy harminc templomot épít-
tetett. A copf stílusú püspökszentlászlói kastélyt 1797-ben 
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emeltette, ezzel egyidejűleg itt templom is épült. A pécsi és 
a mohácsi püspöki lakot kibővíttette. 

Dulánszky Nándor (1877–1896) nagy tettvággyal érkezett 
Pécsre: a dómépítés stílusának európai tanulmányozása után 
a pécsi bazilika átépítése vette kezdetét 1882 és 1891 között, 
olyan neves építőművész irányítása alatt, mint Friedrich 
Schmidt, a Rathaus akkori építője. Az egyházi zene megújí-
tása is nevéhez fűződik: száműzte a zenés miséket, helyette 
a gregorián énekiskola növendékei kaptak 
helyet a szűk kóruson. Sok figyelmet szen-
telt a papnevelő intézetnek, valamint a nő-
nevelésnek. 

Gróf Zichy Gyulát (1905–1926) 1905-
ben került a pécsi egyházmegye élére. Ne-
véhez fűződik a Dunántúl című katolikus 
napilap elindítása, mely lendületet adott a 
város katolikus sajtójának. A Dunántúli 
Nyomda kézbe vételével megteremtette a 
katolikus lap zökkenőmentes kiadásának 
feltételeit. A jezsuita rend támogatása ér-
dekében nagy összegű alapítványt tett, va-
lamint rendházat, kollégiumot és főgimná-
ziumot is építtetett számukra (1912–
1914), és az egész komplexumot X. Pius 
pápáról nevezte el. 

Az első világháborút követően szerb 
csapatok szállták meg az egyházmegye 
déli részét, majd a trianoni békediktátumot 
követően jelentős területeket csatoltak el 
az ország déli részéről, amely az egyház-

megye territóriumának jelentős csökkenéséhez vezetett. 
1923 és 1925 között a püspökség kezelésében levő több épü-
letet, többek közt a Klimo Könyvtárat 35 000 kötetével 
egyetemben örökös letétként átadta a Pozsonyból Pécsre 
menekült Királyi Erzsébet Tudományegyetem használatába. 
Ezzel beteljesítette Klimo püspök álmát: a Püspöki Könyv-
tárat egyetemi könyvtárrá tette.  

Virág Ferenc püspöknek jutott az egyik legnehezebb, leg-
fájdalmasabb feladat: püspöksége alatt történt meg az egy-
házmegye földjeinek elvétele, szétosztása, ingatlanainak ál-
lamosítása. Püspöksége alatt kerültek a püspöki palotába az 
Állami Egyházügyi Hivatal által kinevezett ún. „bajuszos 

püspökök”, akiknek a püspöki levelezés ellenőrzése mellett 
a plébánosi kinevezések felügyelete is a feladatuk volt. Vi-
rág Ferenc azonban ebben a méltatlan helyzetben is méltó 
tudott maradni elődeihez. Megmaradt mecénásnak, a művé-
szetek pártfogójának, és mindemellett költőnek. Az iskolák 
államosítása nyomán Pécsett megszűnt a teológiai képzés, 
így az egyházmegye kispapjai a győri szemináriumba kerül-
tek. Virág kormányzása alatt közel harminc templom épült 

az egyházmegyében, például, 
az Újdombóvári Katolikus 
Templom, a Gyárvárosi, a Pá-
los templom, a Pius (Jézus 
szíve), a Szent István temp-
lom, a Bártfai utcai templom 
és a Kertvárosi templom, vala-
mint a temetői kápolna is. A 
Sarutlan Karmelita Nővérek 
rendjét ő hívta Pécsre 1928-
ban. Átadta nekik a Minden-
szentek templomát és a mel-
lette lévő területet. Rendházuk 
1938-ban készült el. 1943. jú-
nius 6-án Esztergár Lajos ak-
kori polgármester kezdemé-
nyezésére, püspöki szentmise 
keretében Jézus Szíve oltal-
mába ajánlották a várost és la-
kóit a város főterén. Virág Fe-
renc a második világháborút 
követően bölcs példamutatás-
sal segítette a katolikus egy-
ház híveit egészen 1958-ban 

bekövetkezett haláláig. 1948-tól a Virág Fe-
renc mellett segédpüspöki minőségben mű-
ködő Rogács Ferenc (1958–1961), segítette a 
betegeskedő püspököt: püspökkari értekezle-
tekre járt, bérmált, és egyéb funkciókat is ellá-
tott. Virág halála után átvette a megyéspüs-
pöki feladatokat. Magas kultúrájú és művelt-
ségű püspökként az elmélyült hitéletet igyeke-
zett hívei között terjeszteni. 

A rendszerváltoztatást követően a korábbi 
egyházi ingatlanok nagy része visszakerült a 
püspökség tulajdonába. Újra megkezdődhetett 
a teológiai képzés az 1991-ben felállított Pécsi 
Püspöki Hittudományi Főiskolán. Az egyház-
megye életének kiemelkedő jelentőségű ese-
ménye, Mayer Mihály (1989-2011) püspök-
sége alatt az 1991. augusztus 17-i, pogányi 
reptéren II. János Pál pápával koncelebrált 

szentmise volt. A Dóm művészi aranykapuja, Rétfalvi Sán-
dor alkotása 2000. december 30-án volt felszentelve.  

A kereszténység már a honfoglalás és az István király által 
hívott térítőpapok tevékenységét megelőzően gyökeret vert 
Pécsett. A székesegyház legrégebben épült része az altemp-
lom, melynek első köveit a 4. század végén rakták le, majd 
a 8-9. században nyugat felé meghosszabbították. Az eredeti 
templom Szent István király idejében nyerte el mai funkció-
ját azzal, hogy fölé építették a mai szentélyt. Valószínűleg 
ebből a korból származik a két keleti torony is, a másik két 
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tornyot a középkorban építették hozzá, majd 
megépültek a mellékhajók és a kápolnák is. A 
krónikák szerint a második székesegyházat 
Orseolo Péter magyar király idejében építet-
ték a mai Dóm tér északnyugati részén. Sala-
mon királyt Szent Mór itt koronázta királlyá. 
1064. április 11-én, háborúskodásuk befejezé-
seként Géza és Salamon együtt ülték meg a 
városban a húsvéti ünnepeket és kibékülésü-
ket. Aznap éjjel tűzvész pusztította el a temp-
lomot és a palotát. A harmadik székesegyház 
építése a 11. század végén kezdődött Szent 
Mór püspöksége idején, és 1140-1180 körül 
fejeződött be. A mai dómtól északkeletre egy 
ókeresztény szent hely fölé kezdték építeni az 
öthajós altemplomot, amely alatt egy ókeresz-
tény mártír sírja vagy ereklyéi voltak. A belső szobrászati 
elemeket észak-itáliai és francia mesterek készítették. 

A törökök 1543-ban bevették a várost, templomait dzsá-
mivá alakították, a székesegyház azonban túl nagynak bizo-
nyult erre a célra, ezért csak a nyugati, szentéllyel átellenes 
felét használták iszlám templomként. A szentélyben élelmi-
szert tároltak, az altemplom pedig a katonai hadianyagok 
raktáraként funkcionált. A törökök a székesegyház freskóit 
lemeszelték, a domborműveket megrongálták, lefejezték, 
tornyai megsérültek, boltozata beszakadt. 

Nesselrode püspök idején, 1712-1732 között javították ki 
a háborúk okozta sérüléseket. Ekkor lényeges átalakításokat 
is végeztek, például a déli homlokzat tengelyében díszes 
oromfalú, új bejáratot nyitottak. A század negyvenes éveitől 
kezdve új berendezést készítettek: a főoltár 1741-ben ké-
szült Krail János tervei szerint, a sekrestye rokokó szekré-
nyeit 1756-ban helyezték el és 1762-ben már álltak a kano-
noki stallumok.  

Az idők folyamán hiába építettek támasztékul kápolnákat, 
hiába próbálkoztak a 18. század folyamán többször teherhá-
rító ívekkel, 1805-ben oly súlyossá vált a helyzet, hogy az 
épületen újabb megerősítést kellett végezni. Az 1831-ig 
tartó helyreállítás során a homlokzatok elé egységes, klasz-
szicista és romantikus elemekből álló kulisszafalakat emel-
tek Pollack Mihály tervei alapján. Ekkor építették föl a Bol-
dog Mór-kápolnát, és állították helyre a délnyugati toronyt. 

Az egymást követő püspökök helyreállító munkájának kö-
vetkeztében az épületben különböző művészeti stílusok ke-
verednek. 1807-ben Pollack Mihály építész tervei alapján 
klasszicista stílusban építették újjá, ekkor csúcsíves főhom-
lokzatot kapott. Dulánszky Nándor megyéspüspök 1877-
ben felkérte Friedrich von Schmidt osztrák építészt, hogy a 
millenniumra készülve tervezze át a templomot úgy, hogy 
annak statikai problémái megoldódjanak, s mind tömegé-
ben, mind részleteiben az Árpád-kori székesegyházra hason-
lítson. 1883 áprilisában tették le az új alapkövet, s az új 
templomot a millennium előtt öt évvel, 1891. június 22-én 
adták át. Ekkor szentelték fel és vették használatba a hívek, 
s ekkor nyerte vissza eredeti, román jellegét és kapta meg 
mai alakját. Dulánszky Nándor  célul tűzte ki, hogy a mil-
lenniumi ünnepségekre visszaállítja az Árpád-kori székes-
egyházat, megszabadítja a későbbi korok hozzáépítéseitől. 
1882. június 9-én kezdték szétszedni és kiárusítani a barokk 
oltárokat, padokat és székeket. Olyan értékek pusztultak el, 
amelyek nem csupán a dóm története szempontjából voltak 
jelentősek, hanem a magyar művészet fejlődésének pótolha-
tatlan láncszemeit alkották. Az építkezés közben lebontották 
a középkori várfalakat, így alakult ki a Dóm tér. A dóm föl-
szentelése 1891. június 22-én Ferenc József magyar király 
jelenlétében történt meg. 

Magyarországi látogatásakor, 1991-ben II. János Pál pápa 
Basilica Minor rangra emelte a pécsi székesegyházat. 

A pécsi székegyház élő, dinamikus építészettörténeti vál-
tozásai az évszázadok különböző korszakait és azok értékeit 
tükrözik, illetve igazolják a változás és alkalmazkodás fon-
tosságát. Ugyanakkor az egyházmegye több, mint ezeréves 
története, a legnehezebb és legpusztítóbb korszakok lenyo-
mata ellenére is, rendületlenül hirdeti az Egyház és a keresz-
tény kultúra egyetemes, állandó értékeit, Isten dicsőségét. 

Felhasznált irodalom: Kaiser Ottó, Jankovics Norbert:  
A Magyarországi Templomok Művészete; www.pecsiegyhazmegye.hu; 

www.katolikus.hu 

Összeállította: Érces Gergő 
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Könyvajánló a Dunaharaszti Városi Könyvtár 
lelki kincseiből: 

 

JOHN PRIDMORE önvallomása: Az alvilágtól Istenig, 
Budapest, Új Ember 2011 – amit Greg Watts közreműködé-
sével írt. A kötetben John Pridmore azt meséli el, hogyan 
lesz egy alvilági figurából Jézus Krisztus követője, az evan-
gélium hiteles hirdetője. 
John Pridmore 1964-ben született Londonban, ott is nőtt fel. 
Édesanyja alkalmi munkákból élt, édesapja pedig rendőr 
volt. Élete első tíz évében biztonságban érezte magát, elége-
dett volt és úgy érezte, szeretik és értékelik. Tizenegy éves 
korában azonban elváltak a szülei, és ettől kezdve 
minden megváltozott körülötte. Édesanyja egy 
időre pszichiátriai kórházba került, Johnt az édes-
apja nevelte. A kamaszodó fiúval egyre több 
probléma adódott, az iskolában gyakran kevere-
dett verekedésekbe, a rombolás szinte a létele-
mévé vált, otthon pedig szemtelen lett az apjával, 
semmit nem teljesített, amit kért tőle, noha tudta, 
hogy az apjának ez rosszulesik. Visszatekintve 
ezekre a zaklatott évekre, John Pridmore fájlalja, 
hogy senki nem kérdezte meg tőle, mit érez, miként hatott 
rá szülei válása. Magányos volt, s hogy ezt oldja, bandákba 
keveredett, betörtek, loptak. Miután lebuktak, néhány hóna-
pot a fiatalkorúak börtönébe került, amikor pedig kijött on-
nan, teljesen  kilátástalannak tartotta az életét. „Nem volt 
munkám, sem pénzem, sem fedél a fejem fölött. Az életem 
üres volt, a jövőm pedig sötét.” 
Mivel John Pridmore erős testalkatú, egyik ismerőse révén 
biztonsági őrként helyezkedett el. Rengeteg rock-koncerten, 
szórakozóhelyen felügyelte társaival a rendet, és a személyi-
sége egyre jobban deformálódott. Drog, ital, nők, ezek hatá-
rozták meg a mindennapjait, csupán az élvezeteknek élt, 
szórta a pénzt, s közben egyre erőszakosabb lett: „Az erő-
szak – illetve annak lehetősége – egyre inkább részévé vált 
az életemnek” – írja. Egy idő után már kereste az alkalmat, 
hogy beleköthessen valakibe, s utána kegyetlenül megverte 
az illetőt, élvezte, hogy büntetlenül hatalmaskodhat mások 
fölött. Rengeteg pénze volt, amit drogokba fektetett, keres-
kedett a kábítószerrel, folyamatos volt a kapcsolata a legsö-
tétebb alvilággal.  
A fordulat akkor következett be John Pridmore életében, 
amikor 1991 nyarán úgy megütött egy vendéget, aki nem 
akart távozni a szórakozóhelyről záráskor, hogy első pilla-
natban úgy látszott, az illető meghalt. John Pridmore-t ez 
egyáltalán nem rázta meg, de attól sem könnyebbült meg, 
amikor kiderült, hogy a fiú életben maradt, súlyos vérvesz-
tesége volt, eltört az állkapcsa, és élete végéig sebhelyes ma-
rad. A maga szempontjából érthetően el akarta kerülni a 
büntetést, így arról tanácskozott az ügyvédjével, hogyan 
tudna kimászni ebből a sötét ügyből, hiszen a törvények sze-
rint akár tíz évet is kaphatott volna. 
S akkor, az egyik este, amikor az otthonában ülő huszonhét 
esztendős, magányos John azon tűnődött, hogy eltékozolta 
az életét, egyszer csak hangot hallott: „Sorolni kezdte a leg-
rosszabb dolgokat, amiket valaha tettem… ez az a hang, 
amit mindannyian hallottunk már, olykor egy-egy jótettünk 
után, néha pedig olyankor, amikor valami rosszat csináltunk. 
Isten hangja volt, a lelkiismeretem. Kiszállt belőlem az erő. 
Olyan érzésem volt, mintha haldokolnék, hihetetlen félelem 
markolt meg. Pokolra jutok, gondoltam. Térdre estem, és 

ömleni kezdtek a könnyeim. Adj még egy esélyt! – sírtam. 
Hirtelen úgy éreztem, mintha egy kéz megérintené a válla-
mat, és felemelne. Hihetetlen melegség áradt szét bennem, 
és a félelem azonnal elpárolgott. Abban a pillanatban tudtam 
– igazán tudtam, nem csupán hittem –, hogy Isten valósá-
gos.” 
A bűnös életvitelt folytató ifjú esetében Szent Pál igazsága 
érvényesült: „… amikor azonban elhatalmasodott a bűn, túl-
áradt a kegyelem” (Róm 5,20-21), s ugyanígy, a sokak által 
lekicsinyelt ima ereje is. John Pridmore ekkor tudja meg, 
hogy édesanyja egész életében imádkozott érte, ám látva fia 
bűnös, önpusztító életét, nem látva ebből a kiutat, végső két-

ségbeesésében ekkoriban 
már arra kérte Jézust: „… 
vegyen magához téged. Ha 
ez azt jelenti, hogy meg 
kell halnod, akkor enged-
jen meghalni, csak ne 
hagyja, hogy tovább 
bántsd önmagad és máso-
kat.” S Jézus Krisztus az-
zal válaszolt, hogy meg-

szólította őt, s John Pridmore nagy ínségében, amikor már 
minden reménytelennek látszott a számára, igent mondott a 
hívására. 
Isteni jel az is, hogy amikor John hosszú idő után újra kezébe 
veszi az Újszövetséget, elsőként a tékozló fiú történeténél 
nyitja ki (Lk 15,11-32): „Miközben olvastam, sírni kezdtem. 
Ez a történet rólam szól. Én vagyok a tékozló fiú… Elfor-
dultam Istentől, és csak a saját kedvtelésemnek éltem, anél-
kül, hogy gondoltam volna a holnapra.” 
John Pridmore nem titkolja, a megtérését követő első idők-
ben előfordult, hogy a régi, bűnös énje kerekedett felül, s így 
ismét kábítószert árult, de azonnal megszólalt a lelkiisme-
rete: „… úgy éreztem, elárultam Istent azzal, hogy újra dí-
lerkedéssel szereztem pénzt. Másnap reggel borítékba tet-
tem, és bedobtam egy helyi jótékonysági bolt postaládájába. 
Nem sokkal ezután eladtam a Mercedesemet, feladtam St. 
John’s Wood-i lakásomat és munkanélküliként regisztráltat-
tam magam.” 
John Pridmore Isten végtelen kegyelmét látja abban, hogy 
megúszta a börtönt fent említett erőszakos cselekedete mi-
att, „… Isten az, akinek hálával tartozom, mert nem akarta, 
hogy börtönben töltsek tíz évet. Tudta, mennyire megbán-
tam, amit tettem.” 
Az utóbbi húsz esztendőben John Pridmore lemondva min-
denről, teljesen Istennek szentelte az életét, s hogy ismét 
Szent Pált idézzük, elmondhatja: „… élek én, de már nem 
én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20). Egy időben fe-
rences szerzetes szeretett volna lenni, de elöljárója tanácsára 
belátta, hogy nem alkalmas a szerzetesi életre, majd felvető-
dött benne, hogy pap lesz, de ez a terve sem sikerült. Végül 
egy jóakarójától megkapta a választ: „… az életben az a leg-
fontosabb, hogy a lehető legtöbb embert Istenhez vezessük, 
és elsőként a mieinket.” Ekkor John Pridmore ráébredt, hogy 
mi az Istentől kapott küldetése: evangelizálnia kell. Ennek 
jegyében hirdeti Írországban Jézus Krisztus Igéjét fiatalok-
nak, a Szent Patrik-közösségben, amelynek megalapítója 
volt. Eddig összesen egymillió emberhez beszélt már. Visz-
szaemlékezéseiben többek között felidézi: mint egykori bör-
tönviselt, tisztában van azzal, mennyire fontos egy rab szá-
mára, hogy felmutassák neki a reményt, és hitelesen meg-
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győzzék arról, hogy Isten őt is számon tartja. Börtönökben 
tartott beszédei alkalmával megtapasztalta, hogy Isten a leg-
elvetemültebb rabokat is megérinti, „Ez ismét csak azt bizo-
nyítja, hogy gyakran akkor vagyunk a legnyitottabbak Is-
tenre, amikor eljutottunk a mélypontra.” Az egykori bűnöző 
John Pridmore megrázó önéletírása élő bizonyíték arra, 
hogy nincs reménytelen eset, Jézus Krisztusnak a mennybe-
menetele előtt tanítványaihoz intézett szavai – „Íme, én ve-
letek vagyok mindvégig, a világ végéig” (Mt 28,20) – iga-
zak, a valóságot fejezik ki. Ő valóban mindenkor velünk 
van, folyamatosan szól hozzánk, hív bennünket, a mi 

dolgunk csupán annyi, hogy mondjunk neki igent, ha meg-
halljuk a hangját. 
Ez Pridmore megrendítő története, mely elindította az evan-
gelizációs munka felé. A bűnöző életmódot folytató, lelkileg 
sérült fiatalok segítését tartja élethivatásának. Életpéldája 
azt sugallja mindenkinek, hogy van kiút a sötétségből és ki-
látástalanságból. Példájával igazolta nehéz, de sikeres szol-
gálatát. 
(John Pridmore-t személyesen is meghallgathattuk a XXIII. 
Országos Karizmatikus találkozón, forrás: Magyar Kurír) 
 

Tóth Marianna 
 

U TAZ ÁS  AZ  AP OS TOL OK K AL  17.  

H ie rap o l i s z  
 

„Amint mondják, mikor Fülöp apostol Hierapolisz városába érke-

zett, a hitetlenek azt a házat, amelyben megszállt, faággal jelölték 

meg, hogy majd másnap hajnalban rátámadjanak és megöljék. Reg-

gelre azonban Isten angyala a város minden házára hasonló zöld 

ágat tűzött, és így szándékukban megszégyenültek a pogányok.”  
                                                        Temesvári Pelbárt (1435-1504) 
 

János evangéliuma szerint (1,44; 12,21) Andráshoz és Péterhez ha-
sonlóan Fülöp is a Galileai-tó mellől, Betszaidából származott. Úgy 
tartják, hogy kezdetben Andrással együtt a mai orosz sztyeppéken 
hirdette az evangéliumot, majd Frígiában térített, s ott, Hierapolisz-
ban telepedett le három prófétai tehetségű lányával.  
Itt szenvedett később mártírhalált 80 táján, feltehetőleg akkor, mikor a kereszt segítségével – amely attribútuma is – a vá-
rosból kiűzött egy kígyót, Mars templomának szent állatát. Ezért a feldühödött Mars papok elfogták és keresztre feszítették. 
Ereklyéit Konstantinápolyba, majd Rómába vitték. Síremléket Hierapoliszban később, az V. században állítottak neki, ami 
a város számos templomával együtt fontos vallási központját alkotta a korabeli Bizánci Birodalomnak. A IV. és VI. század 
között itt épült keresztény emlékek – közöttük a székesegyház és a keresztelőkápolna – egyedülálló példái a korai keresztény 
építészetnek. S közülük „a legfontosabb műemlék, a város észak-nyugati falán túl elhelyezkedő Szent Fülöp Síremlék” – 
írja az UNESCO világörökségeket listázó oldala.   
A Bibliában Pál apostol is megemlíti a várost, mikor a kolosszeieknek üzeni, hogy Epafrász „sokat dolgozik értetek és 
azokért, akik Laodiceában és Hierapoliszban élnek” (Kol 4,13). Feltehetőleg azokra a megkeresztelkedett zsidókra gondol, 
akiknek ősei szám szerint kb. ötvenezren már a városban éltek Kr.e. 62-ben is. Tehát nem csak keresztény szakrális helyek-
ben, hanem hívőkben is gazdag a város. S nem csak abban… 
Hierapolisz (jelentése: ’szent város’) egy ősi város volt közvetlenül Pamukkale mellett, Délnyugat-Törökországban. Gyógy-
vizű forrásait már az Kr. e. 19. században is használták. A termálvize aktív szubvulkáni tevékenységhez kötődik, így a város 
többször romba dőlt és újjáépült. 17-ben, Tiberius idején egy óriási földrengés teljesen lerombolta, és csak 60-ban, Nero 
alatt kezdődött meg az újjáépítése. Úgy tűnik, Fülöp apostol jókor és jó helyre érkezett, a kereszteléshez használt víz minden 
értelemben gyógyító volt. A világ minden tájáról érkeztek gyógyulni vágyók. 1534-ben aztán földrengés rázta meg a terü-
letet, és teljesen lerombolta a várost, mely elhagyatott vidékké vált, míg a XX. században el nem kezdték a feltárását. 2011-
ben egy templomban sírhelyre bukkantak, amelyről azt feltételezik, hogy Fülöp apostol nyughelye lehetett. A régészeknek 
majdnem az egész templomot sikerült rekonstruálniuk. A Fülöp maradványait őrző épület nyolcszög alakú volt, amelyet 
egy téglalap alakú oszlopcsarnok zárt körbe. Ide huszonnyolc kisebb szobát építettek. A nyolcszögben nyolc kápolna is 
helyet kapott. A szent maradványai valószínűleg a nyolcszög központjában helyezkedtek el. Az antik romok a hófehér 
mészkőmedencéiről ismert Pamukkale mellett találhatók, a turistáknak pedig azt ajánlják, hogy keressék fel mindkét hely-
színt, ha testi és lelki felüdülésre is vágynak.       Tellis Kati 
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KARINTHY FRIGYES 
   A vállalkozó 
 

Íróbarátom bízta rám, hogy kalauzoljam Pesten, egy napig. 
A használati utasításban, amivel átadta, benne volt, hogy ret-
tenetesen gazdag ember, sokféle vállalata volt már, autó és 
cipőfelsőrész és rágógummi, most is tízfelé van angazsálva. 
Szeret mulatni, a vastag tréfát se veti meg. Utasítás: mind-
ezeken túl jó volna megnyerni hajlandóságát a nemesebb 
művészetek, esetleg az irodalom számára, talán idővel rá le-
hetne venni, hogy támogasson egy bizonyos most alakult 
irodalmi vállalkozást, mint a szellemi arisztokrácia nagy-
lelkű mecenása. 
Hát nem könnyű munkának bizonyult. 
Különféle lokálok és mulatók látogatása után és közben pró-
báltam ravaszul rávenni, hogy a szellemi világ szépségei 
felé irányítsam érdeklődését. Hiába. A könyveket elhaji-
gálta, nagy költőink szobrát meg se nézte, hangversenyre 
nem jött el. Pedig egyébként mindenbe belement, még üzleti 
alapon is, amiben valami gyakorlati érdeket szimatolt: fülem 
hallatára tárgyalt félbolond feltalálókkal, hóbortos tervezők-
kel, még részt is akart venni a munkában. 
Egy este azzal, hogy látványos revüfélét fog látni, elcsaltam 
a Nemzeti Színházba. 
Az ember tragédiáját játszották. 
Mikor kiderült, hogy klasszikus darabról van szó, barátom, 
a vállalkozó, először dühbejött, el akart menni, izgett-

mozgott. Aztán önkénytelenül figyelni kezdett. Aztán elbű-
völve hallgatott. Aztán nem látott és hallott maga körül sem-
mit; tátott szájjal meredt a színpadra. 
Mikor vége volt, egészen lesujtva jött el. Hallgatva mentünk 
egymás mellett. Éreztem, hogy a lélektani pillanat elkövet-
kezett. Vártam, hogy megszólaljon. Végre meg is szólalt: 
– Ki írta ezt a darabot? 
– Madách Imre. 
– Ki volt az? 
– Költő. Magányosan élt, távol a világtól. 
Szünet. 
– Hányszor adták ezt a darabot? 
– Talán ötszázszor is. 
Szünet. 
– Nagyon szép dolog. Mennyi idő alatt írta? 
– Egy évig. 
És most barátom, a vállalkozó, megállt. Szívdobogva vár-
tam. 
– Mégis csak szép dolog az irodalom – mondta. 
– Végre! Csakhogy belátja! – kiáltottam. S már készültem 
rá, hogy figyelmébe ajánlom ezt az új irodalmi izét, amikor 
hirtelen kihúzta magát. Sóhajtott. 
– Hja... ha az embernek úgy ideje volna egy évig... 
Legyintett és vállat vont. 
Aztán másról kezdett beszélni és többé nem nyílt alkalom. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Szép Ernő:   
JÉZUS KRISZTUS 
 
Emberek istene 
Istennek embere 
Te lehajtott fejű 
megszegezett kezű 
leszegezett lábú 
lecsukódott szemű 
Te megfagyott ajkú 
Te kihasadt szívű 
Te örökre vérző 
útszél elhagyottja 
mezítelen testű 
hófehér szemérmes. 
Tavasszal lombtalan 
nyáron napon égő 
Te ősszel megázó 
Te télen megfázó 
szélben takaratlan 
viharban búvatlan. 
Te nappal életlen 
éjszaka fekvetlen 
özvegyek takarója 
leülő koldusnak 
támasztó párnája 
minden úttalannak 
útmutató fája. 
 
 

Te másról beszélő 
Te tengerre lépő 
Te egekre néző 
a kínoknak grófja 
hercegek hercege 
királyok királya 
szegények szegénye 
harminc ezüst érő 
harminchárom éves. 
Te felhőbe szálló 
Te mennyekben járó 
tejúton sétáló 
fényességben álló 
szivárványra dűlő 
Te angyalt tanító 
Te bárányt vezető 
galambnak gazdája 
kelet majorosa 
nyugat bíborosa 
csillagok csillaga 
örök trónörökös 
örökös boldogság. 

Gyermekek rokona 
véneknek pajtása 
vándoroknak botja 
bohóknak tutora 
pásztorok vezére 
juhok gyapjújából 
tövist válogató 
szamár hosszú hátát 
végigsimogató. 
Jajnak trombitája 
sóhajnak vonója 
némának ekhója 
könnyeknek kendője 
éhes vendéglője 
bénának fürdője 
esettnek mentője 
vakoknak gyertyája 
poklosok barátja 
halálnak doktora 
mindenki testvére 
egyetlen magános. 
 Képek – Paul Cézanne: Kék tó, Vincent van Gogh: Otthon, Overe-ban, Henri-Edmond Cross: Reggel 
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     Dux, ducis 
 

– Apa, micsoda – a duxnak a dativusa? – kiabál ki a fiam 
dolgozatírás közben. 
Krach! Hónapok óta érzem, hogy ebből a dologból mégis 
csak baj lesz. A második és harmadik gimnázium tartamára 
még el tudtam hitetni vele, hogy latinban is az a tökéletes 
szaktekintély vagyok, mint egyéb tantárgyakban kívántatott, 
hogy az ő szemében Szokratesz, Arisztotelesz, Leibnitz, 
Einstein, sőt Kasztel fölé emeljen, aki mindezeknél több, 
mert a legjobb tanuló náluk 
az osztályban. Negyedikben 
mégis csak ki fog derülni a 
Lohengrin-titok, származá-
sának szörnyű bélyege, me-
lyet rejtegetni akartam 
előtte. 
Nincs erőm megmondani az 
igazat. 
– Az algebrát megírtad már? 
– kérdezem szigorúan. 
– Még előbb a... 
– Előbb... előbb... Semmi 
előbb, előbb az algebra jön, 
előbb a gyakorlati tantár-
gyak, a latinra ráérsz. Majd 
aztán bejövök. 
Mindenesetre időt nyertem. 
Hol a latin szótár? Baj van, 
az bentmaradt a gyerekszobában, észreveszi, ha onnan pus-
kázom ki. Lehetne esetleg telefonozni Babits Mihálynak, az 
jól tud latinul. De viszont azt hiszi rólam, hogy én is tudok. 
Nem lehet egy költőt kiábrándítani. Aztán a gyerek is meg-
hallja. 
Ez nevetséges, mire való az induktív módszer? Miért ne jö-
hetnék rá magamtól is a Dux dativusára, ha egy kicsit ösz-
szeszedem magam. 
Az ember leheveredik a díványra és megindítja a tiszta ész 
kritikáját.  
Dux, az vezér vagy herceg vagy fejedelem vagy efféle. Szó-
val valami nagy marha. Ez ő, saját maga, minden nélkül, 
úgy, ahogy az Isten megteremtette, egyszerű, de becsületes 
nominativusnak. Mert mindannyian meztelenül jövünk a vi-
lágra, nincs semmink és senkink, mint az a tény, hogy ön-
magunk nominativusai vagyunk. A többi csak később jön. 
Később derül ki, hogy nem csak én vagyok a világon, a ve-
zér, a herceg, a fejedelem, hanem van valahol egy Nak-Nek, 
és egy Nak-a-Nek-a és valahol egy Ból-Ből és végül egy óri-
ási T betű, amihez függesztenek, mint valami akasztófához 
a nagy ítélet eredményekép, amivel „vádoltattam” úgyis, 
mint accusativus. 
Dux, ducis... 
A félálom ködén át ott látom őt, a Duxot, a nagy fejedelmet, 
komor kastélyának fegyvertermében egyedül. Pajzsának 
tükrében nézi magát és amint a tükröt felém fordítja, megle-
petve fedezem fel vonásain, mennyire hasonlít hozzám. 
Mennyire szeretnék beszélni vele! – Szeretném megszólí-
tani, megismerni, megtudni, mit érez, hasonlít-e hozzám lé-
lekben is? 
Hiába. Ebből a beszélgetésből soha nem tudom meg azt, 
amit most meg kell tudnom. Dux ismertnek van feltételezve. 

Kezdetben volt Dux, aztán lőn a dativusa. Egy a herceg, Dux 
és Dativus az ő prófétája. 
Mi lenne, ha bátorságot vennék és egyszerűen megkérdez-
ném tőle! Végre is, ha arról van szó, hogy Duxnak mi a Da-
tivusa, ebben a legkompetensebb ő maga, kompetensebb, 
mint a szótár vagy Babits Mihály. 
A herceg! Minden rag és vonatkozás nélkül! A herceg, a fe-
jedelem, egyedül önönmagával! Ugyan ki lehet más? 
És már én magam fekszem ott a trónterem kerevetén, 
tünődve szemlélvén a tükörben tulajdon nominativusomat. 

De nem jó a Nominativusnak egyedül lenni. Kez-
detben teremté Isten a nominativust és mondá az 
Úr, nagyon ellustul így magában, hajtogassuk egy 
kicsit. 
S már kopognak is az ajtón. 
– Ki az? 
Édes olvadékony hang. 
– Genitiva vagyok, az én egyetlen fejedelmem 
Neka-Naka, az ő egyetlen kis felesége. 
Nem vagyok hát egyedül. Megszületett a Birtok. 
Egyelőre egy birtokos, egy birtok, de lesz még több 
is. Különben, hol vagyunk még az igeragozástól! 
– Dux, van nálad pénz? Az ön kis Genitivájának 
kalapra volna szüksége. 
Ahá, megvan! Mégis jó az asszony a háznál. 
Pecuniam duci. De honnan veszem? 
Dühösen ugrom fel. 
– Honnan veszem? A bőröm alól, a húsomból, a 
véremből. 

Ahá megvan! Ból. Ből. A húsomból. Ex carne ducis. 
– Takarodj és szedesd be a jövő évi adót! 
Megint egyedül vagyok. De vajjon csakugyan egyedül-e? 
Nem áll-e szemben valaki, vádoló tekintettel meredve rám. 
S a tükörkép ugyanazt az arcot veri vissza még mindég? 
Mintha már nem én volnék, vagy legalább is nem az arcom, 
mintha lelkem szemén át tulajdon lelkem meredne vissza 
szorongva. 
– Mit teszel a néppel, fejedelem? Nem félsz a jövőtől, nem 
félsz, hogy a bűn, amit elkövettél, égrekiált, megtorlást kö-
vetel? A nép meg fogja büntetni a fejedelmet, ha egyszer 
önérzete feltámadt. Plebs punit ducem. 
El a tükörrel, el a lelkiismeret vádoló szavával, vissza Ac-
cusativus, aki lelkemben élsz. – Muzsikát ide, szórakozni 
akarok. 
S már ott áll az ajtóban Vocativus, a költő. 
– Oh, Dux, megszámlálhatatlanok a te erényeid. 
Milyen kedves, okos fiú ez a Vocativus és milyen találó 
megjegyzései vannak. Mint annak az úrnak, aki a múltkor 
azt a szépet írta rólam. 
Jó lenne most így elaludni, a hárfaszó mellett, de egy éles 
hang közberikolt. 
– Apuka, kész vagyok már az algebrával, mi a dativusa dux-
nak? 
Ásítva dörgölöm a szemem. 
– Ugyan, ne légy már olyan ostoba, azóta megkérdezhetted 
volna tőle. 
A fiam nagyrameresztett szemmel néz rám. 
– Hát persze, nem láttad őket, itt ültek együtt az asztalnál, 
Dux, hűséges Genitivusa, derék Dativusa, kellemetlen Ac-
cusativusa és a többi. Egyébként pedig tudd meg az igazat, 
én nem vagyok se herceg, se fejedelem, se latin tanár... én 
reáliskolában érettségiztem és most nézd meg a szótárt.

       Karinthy Frigyes 
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 1. Pilátus halálra ítéli Jézust 

 2. Jézus vállára veszi a keresztet 

 3. Jézus először esik el a kereszt súlya alatt 

 4. Jézus szent anyjával találkozik 

 5. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a keresztet 

 6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak 

 7. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt 

 8. Jézus szól a síró asszonyoknak  

 9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel 

10. Jézust megfosztják ruhájától 

11. Jézust a keresztre szegezik 

12. Jézus meghal a kereszten 

13. Jézust leveszik a keresztről  

14. Jézust sziklasírba temetik 
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   Fe re nc  p áp a :   

             A  t e s t v é r i s é g  a l á za t os :  m i n d i g  s z o l g á l  
 

   Köszön te lek  mindnyája toka t !  
 

A Triduum az Utolsó Vacsora emlékezetével kezdődik. Jézus, szenvedésének vigí-
liáján felajánlja Atyjának testét és vérét a kenyér és a bor színe alatt, táplálékul adva 
azt az apostoloknak, elrendelvén, hogy folytassák mindörökké ezt a felajánlást az 
ő emlékezetére.  A szertartás evangéliuma, a lábmosásra emlékezve, ugyanolyan 
értelmezést ad az Eucharisztiának, egy másik összefüggés távlatában. Jézus, mint 
egy szolga, megmossa Simon Péter és a többi tizenegy apostol lábát (vö. Jn 13,4-
5). Ezzel a prófétai tettel kifejezésre juttatja az Ő életének és szenvedésének értel-
mét, mint az Istennek és a testvéreknek végzett szolgálatot: „Hisz az Emberfia nem 
azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 
sokakért.” (Mk 10.45) 
Ez történt meg a keresztségünkben is, amikor az Isten kegyelme lemosta rólunk a 
bűnt és Krisztusba öltözködtünk (vö. Kol 3,10). Ez történik, mindahányszor az Úrra 
emlékezünk az Eucharisztiában: közösségre lépünk a szolga Krisztussal, hogy en-
gedelmeskedjünk parancsolatának, vagyis hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő 
szeretett minket (vö. Jn 13,34; 15,12). Ha úgy járulunk a szentáldozáshoz, hogy nem vagyunk őszintén készek egymás 
lábát megmosni, nem ismerjük fel Krisztus testét. Az ugyanis Jézus szolgálata, aki teljesen önmagát adja. 
Olyan cselekedet ez, amelyet a rabszolgák végeztek abban a korban, mert akkoriban nem voltak leaszfaltozva az utak, 
és a házba érkező embereknek poros volt a lába. Amikor valaki látogatóba vagy ebédre érkezett, a rabszolgáknak volt a 
dolga, hogy megmossák a lábát. És Jézus ezt a tettet hajtja végre: megmossa lábukat. A rabszolgák feladatát veszi át. Ő, 
akinek kezében van minden hatalom, ő, aki az Úr, rabszolgamunkát végez. És aztán ezt tanácsolja mindenkinek: „Ezt 
tegyétek ti is egymás közt!” Vagyis szolgáljátok egymást, legyetek testvérek a szolgálatban, ne a nagyra törekvésben, 
vagyis ne akarjatok mások fölé kerekedni, másokat elnyomni, nem, hanem legyetek testvérek a szolgálatban! Szükséged 
van valamire? Rászorulsz valamilyen szolgálatra? Majd én megteszem neked! Ez a testvériség. A testvériség alázatos: 
mindig szolgál.  
És ez a cselekedet, amelyet ma elvégzek, legyen mindannyiunk számára olyan gesztus, amely segít, hogy még inkább 
egymás szolgái legyünk, még inkább egymás barátai, még inkább egymás testvérei legyünk a szolgálatban! 

 

(részletek a 2019 ill. 2020 évi nagycsütörtöki szentbeszédből) 
 

* * * 
 
 

A Triduum, a Szent Három Nap, valamint Húsvétvasárnap szentmiséit ONLINE fogjuk közvetíteni a dunaharaszti 
Szent István templomból: Nagycsütörtökön és Nagypénteken este 6 órakor, Nagyszombaton este 7 órakor, 

továbbá Húsvétvasárnap délelőtt 1/2 11-kor. Híveinknek áldozási lehetőség Húsvétvasárnap 3/4 12-kor Ligeten, 12 órakor 
a dunaharaszti Szent István templomban és a taksonyi Szent Anna templomban, előtte általános feloldozás. 

Digitális elérhetőségeink  

• Youtube – Dunaharaszti Római Katolikus Egyházközségek (a miseközvetítések itt érhetők el) 
• Facebook – Dunaharaszti Római Katolikus Egyházközségek, Taksonyi Római Katolikus Egyházközség 
• www.plebi.hu 
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