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  Hatalmasabb, mint sok víznek zúgása,  … 
      fenségesebb az Úr a magasságban.  
                                                Zsolt 93,4  
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Lelkem ujjong az én Istenemben,  

mert az üdvösség ruhájába öltöztetett.   

                                             Iz 61,10 
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   Aranyszájú Szent János püspök, egyháztanító – Antióchi-
ában született, gazdag katonai családban. Tizennyolc éves ko-
rában keresztelkedett és 380-ban diakónussá szentelték. Fel-
emelte szavát a cirkuszi játékok, az erkölcstelen színház és a 
pogány ünnepek ellen. Védte a szegények jogait. Konstantiná-
polyba vitték, azt gondolván, hogy híres beszédeivel növeli az 
udvar fényét, de ő bátran bírálta a császár életmódját, ezért 
száműzték. 407-ben halt meg. Szavaival, tetteivel ma is buzdít: 
De hisz számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség! Le-
gyetek szilárdak a bizakodásban! 

Czifra Lászlóné 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

Szeptember 5. Évközi 23. vasárnap 
8. Kisboldogasszony 

12. Évközi 24. vasárnap, Mária szent neve 
14. Szent Kereszt felmagasztalása 
15. Fájdalmas Anya ünnepe 
19. Évközi 25. vasárnap 
21. Szent Máté apostol 
23. Aranyszájú Szent János 
26. Évközi 26. vasárnap 
29. Szent Mihály, Gábor és Rafael főangyalok 

Október 2. Szent Őrzőangyalok 
3. Évközi 27. vasárnap 
7. Rózsafüzér Királynője 
8. Magyarok Nagyasszonya 

10. Évközi 28. vasárnap 
17. Évközi 29. vasárnap 
18. Szent Lukács evangélista 
23. Nemzeti ünnep 
24. Évközi 30. vasárnap 
31. Évközi 31. vasárnap 

November 1. Mindenszentek ünnepe 
2. Halottak napja 
5. Szent Imre ünnepe 
7. Évközi 32. vasárnap 

13. Magyar szentek és boldogok 
14. Évközi 33. vasárnap 
19. Árpád-házi Szent Erzsébet 
21. Krisztus Király ünnepe 
28. Advent 1. vasárnapja 
30. Szent András apostol 

  

 

Ahogy a semmi kisimítja  
az agónia árkait,  
miként a vidék hófuvás után  
lecsillapúl, hazatalál,  
valahogy úgy alakúl, rendeződik  
fokról-fokra ember és Isten,  
pusztulás és születés párbeszéde. 
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Szen t e k k r ón i ká ja   
Szent Mihály,  Gábor, Rafael főangyalok 

Ünnepük: szeptember 29. 
 

A főangyalok története a teremtéssel kezdődött. Az angyal szó a görög küldött 
(angelosz) szóból származik. Tágabb értelemben az angyal az üdvözült tiszta szel-
lemi lényeket jelenti. Olyan személyeket, akiknek értelmük és szabad akaratuk van, 
de testük nincsen, üdvözült lelkek, akik színről színre látják Istent. Épp ezért tudnak 
Isten mellett és ellen dönteni. Döntésük azonban örök érvényű (ld. bukott angya-
lok).  

A bibliai üdvtörténetben az angyalok az emberek szolgatársai Isten előtt (Jel 
22,9). Az ószövetségben Jahve teremtményei, küldöttei, akik segítő követként mű-
ködnek közre a nép hitében. Közvetítő szerepüket leginkább Ezekiel és Zakariás 
prófétáknál látjuk. Az úgynevezett apokaliptikus könyvekben (Dániel könyve) pe-
dig még jelentősebb szerepet kapnak, de Isten abszolút uralma alatt. Az Ószövet-
ségből ismerjük meg az angyalok közötti rangsort is: szeráfok, kerubok, őrangya-
lok, angyalok. 

Az Újszövetség már tisztábban és józanabbul beszél az angyalokról. Szent Pál a 
fenti rangsort még trónusok, uralmak, fejedelemségek és hatalmasságok csoportjá-
val egészíti ki. Az evangéliumokban Isten Országa közeledésének jeleként Jézust 
kísérik az angyalok, mint pl. a fogantatásakor, megszületésekor, megkísértésekor, a 
Getszemáni-kertben, a feltámadáskor. Emellett nagy szerep jut majd nekik a vég-
ítéletkor (Lk 12,8; 2Tessz 1,7). Legtöbbet a Jelenések könyve beszél róluk: Isten 
rendelkezéseit közvetítik, ők hajtják végre büntető ítéletét.  

Szent Mihály főangyal, arkangyal, a mennyei seregek vezetője. Neve a héber 
Mikaél szóból származik, ami annyit jelent: ki olyan mint Isten. Mind a zsidó, mind 
a keresztény hagyományban ő a legnagyobb az angyalok között. Az Ószövetségben 
Izrael képviselője és oltalmazója (Dán 10,13.21; 12,1), az egyik legfőbb, legna-
gyobb fejedelem. Mihály heves vitába szállt a Sátánnal Mózes holttestéért. Az Úr 
ugyanis Mózes sírját elrejtette, nehogy Izrael népe bálványozza.  

Az Újszövetségben és a skolasztikus hagyományban Szent Mihály a mennyei 
seregek fejedelme és az Egyház oltalmazója. Védőszentje a királyoknak, az igaz 
hitért küzdő keresztény katonáknak, erősítője a hívő lelkeknek a küzdelmekben. 
Különleges szószólója és támasza a haldoklóknak, meghaltaknak.  

Szent Gábor főangyal neve a héber Gabriél szóból származik, ami annyit jelent: 
Isten embere, Isten erősnek bizonyult. A Szentírás egyszerűen csak, mint angyal 
említi. Az Ószövetségben Ő az, aki elmagyarázta Dánielnek a látomása értelmét 
(Dán 8,16-26). Az Újszövetségben először Zakariásnak jelent meg és adta tudtul 
János születését (Lk 1,11-20). Hat hónappal később Máriának hozta a megtestesülés 
hírét (Lk 1,26-38). Rendszerint Mihály főangyallal együtt ábrázolják. Szerepel a 
paradicsomból való kiűzetés, Dániel és Zakariás látomása, Jézus születése, Háromkirályok, és természetesen leginkább az 
angyali üdvözlet képein. Ünnepe a II. Vatikáni zsinatig március 24-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony vigíliáján volt.  

Szent Rafael főangyal neve héberül Isten gyógyítását jelenti. Egy a hét angyal közül „aki mindig készen áll, hogy az Úr 
fölséges színe elé lépjen.” (Tób 12,15) Tóbiás történetében Azarjának mondja magát (Tób 5,13). A zsidó irodalomban trón-
álló angyalként, a négy angyalfejedelem egyikeként jelenik meg. A keresztény hagyomány a főangyalok közé sorolja. Ha-
jósok, betegek, védőszentje, különösen szembajok ellen kérik oltalmát, illetve nehéz, kilátástalan helyzetekben, mert a go-
nosz lelket ártalmatlanná teszi.  

Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a 
mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen 

(Horváth Péter) 
*        *        * 

Uram, őszintén jövök hozzád imádságom idején. Hiszem, hogy arra hívtál, hogy hűségesen és tökéletes 
szeretetben szolgáljalak. Máriával, a szentekkel és a szent angyalokkal együtt mondok neked köszöne-
tet a teremtés csodálatos művéért. Ma kötelességeimet becsületesen teljesítve, alázatosan megpróbálom 
visszatükrözni a te jóságodat. 
Uram, segíts, hogy békéd és szereteted eszköze lehessek!  

 

Uram, köszönöm a három arkangyal és a szent apostolok példáját! Ők valóban nemes példáját adták a hűségnek. A szent 
apostolok vérüket ontották érted, a szent angyalok pedig segítenek minket a feléd vezető úton. Uram, látva annyi ember 
hitetlenségét, szeretnék olyan fáradhatatlan eszközöd lenni, mint ők, hogy minél többen dicsőítsenek téged örökké! 
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„Minden forrásom Belőled fakad” (Zsolt 87,7) 
 
A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus mottóját ol-
vasva, fülembe cseng egy gyermekkoromból ismert és sze-
retett gitáros ének dallama: „Mint szarvas hűs forrás után, 
szívem eped, vágyik hozzád”, majd annak folytatása: „Köny-
nyek között telt életem, mert az Urat nem ismertem, szom-
jaztam én az igazság után, nem tudtam azt, hogy ő még vár 
rám.” 

 

Olyan, mintha ezeket a sorokat rólam írták 
volna. Bár mindannyian magukénak érezhetik, 

akik életük egy részét Nélküle élték, majd megis-
merték az Ő szeretetét. Én kisgyermek korom óta jártam hit-
tanra és templomba, nem is emlékszem, volt-e olyan, hogy 
nem voltam ott. Ez a példa és nevelés nagyon sokat számí-
tott, viszont el kellett jönnie egy olyan pontnak, amikor a 
megszokás személyes hitté vált, amikor igazán elkezdtem 
megérteni, megérezni és beengedni Őt az életembe. Egy szá-
momra nagyon kedves atya gyakran emlegette azt a monda-
tot, hogy „Élő vízforrás mellett szomjazunk.” Milyen okta-
lanságnak tűnik, ha egy szomjazó ember ott áll a tiszta víz 
forrása mellet, és nem lép oda, hogy igyon. Nekünk az Élő 
víz forrása adatott. Jézus mondja: „De aki abból a vízből 
iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, 
mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás 
lesz benne.” (Jn 4, 14) Lépjünk hát oda a forráshoz, vegyük 
magunkhoz, hogy életünk lehessen benne. 

Mi is az a zsoltáros idézetben emlegetett forrás? MIN-
DEN, amire az embernek szüksége van. A testnek vízre van 
szüksége, hogy éljen, a léleknek szeretetre. A szeretet maga 
az élet forrása. Nem tudunk élni nélküle, és ez így természe-
tes. Ő adta nekünk a tökéletes szeretet iránti vágyat, és Ő az 
egyetlen, aki ezt be is tudja tölteni. 

Az emberek szeretete töredékes, tökéletlen, és néha bi-
zony önző. Sokan élünk úgy, hogy nem érezzük kellőképpen 
értékesnek és szerethetőnek magunkat, mert senki nem taní-
totta meg nekünk ezeket. Tökéletes szeretetre csak Isten ké-
pes. Nehéz volt az út, amíg erre rájöttem, de minden ku-
darcra és nehézségre szükségem volt ahhoz, hogy felismer-
jem a tökéletes szeretet forrását, ami életet ad az emberi lé-
leknek. Sokat segített ennek felismerésében Bógár Zsolti 
atya egy sokat emlegetett mondása, miszerint Isten mind-
annyiunkat gyönyörűnek és értékesnek lát. Olyan sokszor 
hallottam tőle, hogy végül elhittem. Próbáljunk meg úgy te-
kinteni magunkra, ahogy Ő lát minket. Egészen különleges 
a végtelen szeretet szemüvegén keresztül tekinteni ma-
gunkra, ami elbizakodottá ugyan nem tesz, de megadja az 
erőt és a bátorságot ahhoz, hogy magunk is szeretettel tud-
junk odafordulni másokhoz. A szeretet gyakorlásához bi-
zony bátorság kell. 

Jézus a tökéletes szeretet forrása, az Ő lényege a szeretet, 
amit folyamatosan adni akar, mert a szeretet természete, 
hogy nem maradhat meg önmagában. Nagyon szemléletes 
az a kép, melyen Jézus kopogtat az ajtón, de csak belülről 
van kilincs. Vágyakozik utánunk, vágyik a szeretetünkre és 
arra, hogy befogadjuk Őt. Jézus háromszor is megkérdezte: 
„Simon, János fia, szeretsz engem?” (Jn 21, 15-17) Ennek a 
jelenetnek a csodáját nemrég sikerült igazán megértenem és 
átéreznem, amikor megismerhettem Liszt Ferencnek Az 
Egyház alapítása című művét. Ebben a szerző a dallamok 
nyelvén hihetetlen megrendítően fejezi ki azt a pillanatot, 

amikor az Isten kinyilvánítja a vágyát az ember szeretetére, 
és várakozik az IGEN-re. A soha el nem múló rendületlen 
Szeretet viszonzásra vár. Tőlünk.  

Ő már MINDENT odaadott nekünk és értünk, rajtunk a 
sor, hogy ezt elfogadjuk, és engedjük működni az életünk-
ben. Mert egyedül Isten a boldogság és az üdvösség forrása. 
„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.” (Jn 14,6) 

Cserébe azt kéri tőlünk, hogy „Maradjatok bennem” (Jn 
15,4). Igazán szép és ideális állapot az Ő szerető ölelésében 
élni, ezt azonban a gyakorlati életben fenntartani nehéz 
munka, szinte lehetetlen, mivel tudjuk, hogy más is igényt 
tart a lelkünkre. Az élet dolgai időnként elszakítanak Tőle. 
Többször tapasztaltam már, hogy amikor erősebben köze-
ledtem Felé, támadásba lendült a „másik oldal”. Mindig tör-
tént valami bosszantó apróság, netán komolyabb dolog, ami 
el akart terelni a Felé vezető útról. Úgyhogy célként meg 
kell jelölni, hogy maradjunk meg Nála, de életszerűbb azt 
mondani, hogy térjünk vissza Hozzá újra és újra. Emlékez-
zünk rá, hogy ha tékozló fiúként eltávolodnánk Tőle, Ő vég-
telen szeretetében mindig visszavár minket.   

Semmi szégyellnivaló nincs abban, ha időnként erőtlenek 
vagyunk emberi mivoltunkban, ezek bizony mind a kegye-
lem pillanatai. Amíg az ember a saját erejében bízik, nem 
fog feltekinteni a keresztre. Nem mindig könnyű az út, amit 
be kell járnunk, hogy megtaláljuk Őt. Előbb-utóbb minden 
ember életében elérkezik egy olyan nehézség, kiégés a napi 
gondok közepette, netán tragédia, amit a saját erejéből nem 
tud kezelni. Amikor az ember saját ereje végéhez ér, akkor 
tudja csak igazán Rá irányítani a tekintetét. Ismét Zsolti atya 
gondolatát idézem, mely egy vasárnap esti misén ragadott 
meg, miszerint amikor egy reménytelennek tűnő helyzetben 
csak egy hajszálba tudsz kapaszkodni, az a hajszál Ő. A 
megváltáshoz is a kereszten át vezetett az út, miért lenne ez 
máshogy az ember életében? „Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan, akik terheket hordoztok, és én felüdítlek benneteket” 
(Mt 11,28)  

Nagy kedvencem többek között a 2. korinthusi levélből 
az alábbi rész: „De hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbi-
zakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angya-
lát, hogy arcul csapkodjon, és el ne bízzam magam. Három-
szor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt 
felelte: »Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyön-
geségben nyilvánul meg a maga teljességében. « Ezért a leg-
szívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus 
ereje költözzön belém. Kedvem telik a Krisztusért való gyön-
geségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szo-
rongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok 
erős.”  (12, 7-10) Mindannyiunknak vannak tövisei, min-
denkinek más. És mindannyian meg akarunk szabadulni 
tőle. De ez nem feltétlenül szükséges, mert ez az, ami nem 
hagy minket elkényelmesedni a Vele való kapcsolatban. És 
a Vele való kapcsolat az imádságban, és az egyesülés az Ol-
táriszentség vételében, maga az üdvösség forrása. Vele 
együtt bármire képesek vagyunk, nélküle viszont semmire. 
„Nálam nélkül semmit nem tehettek.” (Jn 15,5). A küzdelem 
folyamatos. Az emberi kapcsolatok úgy működnek, ha te-
szünk érte, ugyanez a helyzet a Vele való kapcsolatunkkal 
is. Folyamatosan dolgozni kell rajta, de az üdvösség felé 
csak Vele együtt tudunk haladni.  

Az elmúlt néhány évben én is eltávolod-
tam Tőle. Lassan elmaradoztak a beszélge-
tések (értsd: imádságok), így gyakorlatilag 
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megszakadt a kapcsolat. Viszont így utólag igazán hálás va-
gyok ezekért a nehéz időkért, mert az abszolút lelki mély-
ponton, amikor már nincs tovább lefelé, kénytelen az ember 
felfelé elindulni. Kegyelmi idő volt ez, semmiért nem cse-
rélném el. Hosszú lelki szárazság után Jézus szépen fokoza-
tosan újra magához húzott. Átvezetett a sivatagon, míg el 
nem értem az oázishoz: vissza Hozzá. Apró, gyengéd, de an-
nál egyértelműbb utalásokkal hívott magához. Ez a vissza-
találás a Forráshoz számtalan csodát tartogatott 
számomra, amit akkor még nem is sejtet-
tem. Amikor végre megláttam magam 
az Ő szeretetében, válaszokat és út-
mutatást kértem, de küldetést kap-
tam. Hónapokig telt, mire elfo-
gadtam a feladatot, és további 
hónapokig, amíg megértettem a 
pontos tartalmát. Útközben ké-
pessé tett a feladat teljesítésére. 
Ő tudta, hogy éppen erre a fel-
adatra volt szükségem, ugyanis az 
úton, amelyet be kellett járnom, 
megkaptam minden kegyelmet és út-
mutatást ahhoz, hogy a keskeny úton járva 
tudjam folytatni az életemet. „Semmit nem kaptam, 
amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. 
Imádságom meghallgatásra talált”.1  

Mikor megismerjük az üdvösségre vezető Forrást, felme-
rül a kérdés, hogy a mindennapi életben hol tudunk meríteni 
belőle, és hogyan tudunk megmaradni benne. Hol vannak a 
Forrás forrásai? „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki 
hisz bennem: belsejéből, az Írás szava szerint, élő víz folyói 
fakadnak.” (Jn 7,37-38) 

Elsősorban és legtökéletesebben természetesen az Oltári-
szentségben találkozhatunk Vele, hiszen Jézus megígérte, 
hogy „veletek vagyok minden nap, a világ végéig.” (Mk 
28,20) Az Oltáriszentség méltó vétele által teljesen egye-
sülni tudunk Vele. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresz-
szus az Oltáriszentség látványos és csodálatos ünnepe volt. 
Emberek ezreinek jelentett lelki feltöltődést, megélni a kö-
zösséget egymással az Oltáriszentség által. Volt szerencsém 
részt venni a Kongresszus zárómiséjén is. A zárómisére 
imádságban készülve kerestem, hogy melyik rózsafüzér ti-
tok lenne legméltóbb az eseményhez. Ekkor fedeztem fel 
újra a Világosság olvasójának ötödik titkát: „aki az Euc-
harisztiában nekünk adta önmagát”. Nincs is szükségünk 
másra. 

Ott van a templom csendjében, a szentmisében. Ahhoz, 
hogy megérezzük és megértsük Őt, szükségünk van a lélek 
csendjére. Ez nem azonos a fizikai csenddel, bár az is szük-
séges hozzá. A zajban nem lehet Őt meghallani. El kell csen-
desednünk, ki kell üríteni a gondolatainkat, és csak figyelni. 
Ő be fogja tölteni a csendet. Jézus szavaiban az emberi élet 
teljességére ott van a válasz, csak jól kell kérdezni, és a meg-
felelő helyen kell keresni .  

Találkozhatunk Vele az imádságban, az egyedül végzett 
imádságban, és a közösen végzett imádságban is. „Ahol 
ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott 
vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Ennek egy igazán különleges 
és felemelő formája a Szentségimádás. A Kongresszus ke-
retében a Bazilikában tartott Szentségimádáson csodálatos 

 
1 Egy meghallgatott imádság című vers, melyet Szent Ritának tulajdonítanak. 

módon tapasztalhattam meg, ahogy a Jelenlét jelenlétében 
emberek ezreinek dobbant egyszerre a szíve egy-egy ismert 
dallam közös éneklése közben.  

A dallam számomra amúgy is az a kulcs, ami által igazán 
meg tudok nyílni Felé, le tudom tenni a feszültségeket, és 
igazán Rá tudok koncentrálni. El tudja repíteni a lelkem, 
egészen közel Hozzá, és ezáltal néha sikerül megérezni egy 
cseppet abból a szeretetből, ami odaát vár ránk. Néha szíve-

sen maradnék tovább, hogy soha ne érjen vé-
get a pillanat, de itt a földi életben erre 

még nincs lehetőség. Szóval, szá-
momra, és úgy gondolom, hogy 

sok ember számára is, a Neki 
való éneklés is egy forrás. 
Hisz tudjuk, „Aki énekel, két-
szeresen imádkozik” (Szent 
Ágoston).  

Ott van a másik emberben, 
ott van a találkozásokban is. 

Bárki lehet számomra a szere-
tet forrása, mely Felé vezet, és Rá 

irányítja a tekintetem. Embereken 
keresztül működik, a Lélek 

indítása által. Ezek a találkozások 
átlag felett értékesek most, mikor a koronaví-
rusjárvány idején sokáig el voltunk zárva egymástól.  

Végül, de nem utolsó sorban ott van bennünk, ha befo-
gadjuk Őt. Igen, mi is válhatunk a szeretet forrásává mások 
számára, az Ő segítségével mi is el tudjuk vezetni Hozzá 
embertársainkat. Csak mondjunk igent a hívásra.  

Említhetném még a természet csodáit, a hosszú szürke tél 
után az első tavaszi napsütést stb. Természetesen a felsoro-
lás a teljesség igénye nélkül készült, és folytatható, kinek-
kinek személyes tapasztalatai szerint. 

Hogyan tudunk megmaradni Nála? Együtt. Közösség-
ben. Egymást szeretetben támogatva és megtartva az Ő ereje 
által. Sokan mondják, hogy a „maguk módján” hívők. A sze-
retetet viszont nem lehet egyedül megélni. A szeretetnek tár-
gya van, csak valakit (egymást) lehet szeretni. És ezt csak 
közösségben lehet megélni. Csodálatos, amikor egy szándé-
kért imahadjáratot folytatunk, amikor együtt imádkozunk. 
Még megindítóbb, amikor egymásért imádkozva a Lélek 
adja ajkunkra az embertársunkért imádkozott szavakat. El-
képesztő ereje van a közösségben végzett imának. Éljünk 
vele! 

A Kongresszus zárómiséje után elém került egy cikk, 
melynek az volt a témája, hogyan tovább? Elmúlt a lázas ké-
szülődés, lezajlottak az emberek ezreit megmozgató esemé-
nyek, a monumentális díszletet is lebontották a Hősök terén. 
Hogyan tovább? Jó hírem van! A látványos ünneplés elmúlt, 
viszont a Lényeg nem változott. „Jézus Krisztus ugyanaz 
tegnap, ma és mindörökké.” (Zsid 13,8) Itt van velünk, min-
den nap a világ végezetéig. A templom csendjében, a lélek 
csendjében, és legtökéletesebb módon az Eucharisztiában. 
Ránk vár, hogy IGEN-t mondjunk rá, hogy kinyissuk Neki 
az ajtót, és befogadjuk az életünkbe. Járuljunk Hozzá minél 
gyakrabban, hiszen Ő nem volt, nem lesz, hanem VAN. „Én 
vagyok.” (Jn 8). És a mi személyes, üdvösségre törekvő éle-
tünkben ez az igazi örömhír. 

Kissné Berta Rita 
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A KATOLIKUS EGYHÁZ KATEKIZMUSA 
A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁNAK SZENTSÉGEI II.  

 
A keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia a keresztény beavatás szentségei, melyek Krisztus 
valamennyi tanítványának közös hivatását, a világ evangelizálásának missziójára szóló meg-
hívást alapozzák meg, és hozzák a szükséges kegyelmeket a Lélek szerinti élethez az örök 
haza felé tartó zarándokúton. 
Két másik szentség, az egyházi rend és a házasság mások üdvösségére irányul. Ezek a szent-
ségek a személyes üdvösséghez is hozzájárulnak, de ezt mások szolgálata által teszik. Sajátos 
küldetést jelentenek az Egyházban, és Isten népének gyarapodását szolgálják. E szentségek-
ben azok, akik a keresztség és a bérmálás által már fölszenteltettek (vö. Jn 13,1) a hívők 
általános papságára, különleges fölszenteléseket kaphatnak: akik az egyházi rendet kapják, 
arra szenteltetnek föl, hogy Krisztus nevében „az Egyházat Isten Igéjével és kegyelmével legeltessék”. (II. Vatikáni Zsinat 
Lumen Gentium, LG, 11) Állapotuknak megfelelően, állapotbeli kötelességeikre és méltóságukra a keresztény házastársakat 
is külön szentség szenteli föl és erősíti meg. (vö. LG, 48)  
 

III.  Az egyházi rend szentségének három fokozata  
 

„Így az isteni alapítású egyházi szolgálatot különböző ren-
dekben gyakorolják azok, akiket már ősidőktől fogva püs-
pököknek, áldozópapoknak, diákonusoknak hívnak.” (LG, 
24) Az Egyház liturgiájában, Tanítóhivatalában és állandó 
gyakorlatában kifejezett katolikus tanítás a Krisztus papsá-
gában való szolgálati részvételnek két fokozatát ismeri: a 
püspökséget és az áldozópapságot, míg a diakonátus fel-
adata az, hogy őket segítse és szolgálja. Ezért a mai szóhasz-
nálatban a sacerdos kifejezés a püspököket és a papokat je-
löli, a diákonusokat nem. Mégis a katolikus tanítás szerint a 

három fokozatot – a papságban való részesedés fokozatait 
(püspökség és papság) és a szolgálat hivatalának fokozatát 
(diakonátus) – ordinatiónak nevezett szentségi cselekmény-
nyel, azaz az egyházi rend szentségével adják át: „A diáko-
nusokat mindenki úgy tisztelje, mint Jézus Krisztust, a püs-
pököt, mint az Atya képmását, a presbitereket pedig, mint 
Isten szenátusát, mint az apostolok kollégiumát. Ezek nélkül 
nem lehet Egyházról beszélni.” (Antiochiai Szent Ignác: 
Trallosziakhoz írt levél 3,1)  

 

A PÜSPÖKSZENTELÉS – AZ EGYHÁZI REND SZENTSÉGÉNEK TELJESSÉGE  
 

„Az Egyházban, az első időktől gyakorolt különféle szolgá-
latok között, a hagyomány tanúsága szerint az első helyen 
áll azoké, akik püspökként a kezdettől folyamatos utódlás 
által az apostoli magvetés folytatói.” (LG, 20) Hogy nemes 
küldetésüknek méltó módon megfeleljenek, „e nagy hivata-
lok betöltéséhez az apostolok Krisztustól a leszálló Szentlé-
lek különleges kiáradását nyerték, ők maguk pedig kézráté-
tellel adták tovább munkatársaiknak azt a lelki adományt, 
mely a püspökszentelésben jutott el mihozzánk”. A II. Vati-
káni Zsinat „tanítja, hogy a püspökszentelés az egyházi rend 
teljességét adja, melyet mind az Egyház liturgikus szokása, 
mind az egyházatyák szava főpapságnak, a szent szolgálat 
teljességének (summájának) nevez”. „A püspökszentelés a 
megszentelés hivatalával magával hozza a tanítás és a kor-
mányzás hivatalát is (...). Nyilvánvaló, hogy a kézrátétel és 
a szentelés szavai úgy adják át a Szentlélek kegyelmét és 
úgy vésik be a szentségi karaktert, hogy a püspökök kiemel-
kedő és szemmel látható módon magának Krisztusnak taní-
tói, pásztori és főpapi hivatalában részesednek és az ő sze-
mélyében cselekszenek.” (idézetek LG, 21)  

„Így tehát a püspökök a nekik adott Szentlélek által a hit igaz 
és hiteles tanítói, igaz és hiteles főpapok és pásztorok let-
tek.” (II. Vatikáni Zsinat Christus Dominus határozat, 2)  
„A püspöki testület tagjává a szentségi fölszentelés, vala-
mint a kollégium fejével és tagjaival való hierarchikus kö-
zösség által válik valaki.” (LG, 22) A püspöki rend kollegi-
ális jellege és természete többek között abban az ősi egyházi 
szokásban is megmutatkozik, hogy az új püspök fölszente-
lését több püspök végzi.  
A püspök törvényes fölszenteléséhez ma Róma püspökének 
különleges intézkedése szükséges, mert az egy Egyházban a 
részegyházak közösségének ő a legfőbb látható köteléke és 
szabadságuk biztosítéka. 
Minden püspök Krisztus helyetteseként a rábízott részegy-
ház tekintetében látja el a pásztori hivatalt; ugyanakkor ter-
heli őt az összes részegyházról való gondoskodás, melyet 
valamennyi püspöktestvérével kollegiálisan kell viselnie. 
„Jóllehet minden püspök a nyáj csak rábízott részének szent 
pásztora, mint törvényes apostolutód isteni intézkedés és pa-
rancs alapján a többi püspökkel együtt letéteményese az 
Egyház apostoli feladatának.” (II. Pius pápa Fidei donum 
enciklika, 237)  

 

A PAPOK – A PÜSPÖK MUNKATÁRSAINAK FELSZENTELÉSE  
 

„Krisztus, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, 
apostolai által saját fölszenteltségének és küldetésének ré-
szeseivé tette utódaikat, a püspököket, akik szolgálatuk hi-
vatalát az Egyházban különböző fokokban egyes szemé-
lyeknek törvényesen átadták.” (LG, 28)  
A püspökök „szolgálati feladata alárendelt fokon átszállt a 
papokra, hogy a papi rendbe kerülve a Krisztustól kapott 
apostoli küldetés teljesítésére a püspöki rend munkatársai 

legyenek”. „A papok hivatala, mivel a püspöki rendhez kap-
csolódik, részesedik abban a tekintélyben, mellyel maga 
Krisztus építi, megszenteli és kormányozza testét. Ezért a 
papságot, mely föltételezi ugyan a keresztény beavatás 
szentségeit, külön szentség adja, mely a Szentlélek keneté-
vel szentségi karakterrel pecsételi meg a papok lelkét, s ál-
tala hasonlóvá lesznek a Pap Krisztushoz, úgyhogy már 
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Krisztusnak, a Főnek személyében cselekedhetnek.” (idéze-
tek II. Vatikáni Zsinat Presbyterorum ordinis, 2)  
„Az áldozópapok, jóllehet nincs főpapi méltóságuk és hatal-
muk gyakorlásában a püspököktől függnek, a papi méltóság 
révén hozzájuk kapcsolódnak, és az egyházi rend szentség-
ének erejéből Krisztusnak, a legfőbb és örök papnak a kép-
másaként (vö. Zsid 5,1-10; 7,24; 9,11-28) az evangélium 
hirdetésére, a hívek lelkipásztori gondozására és az istentisz-
telet végzésére szentelik őket, mint az Újszövetség igazi 
papjait.” (LG, 28)  
Az egyházi rend szentségének erejéből a papok részesei an-
nak az egyetemes küldetésnek, amit Krisztus az apostolokra 
bízott. A lelki adomány, melyet a papok a szentelésben kap-
tak, nem valamilyen korlátozott és helyhez kötött küldetésre 
készíti föl őket, hanem az üdvösség egyetemes küldetésére 
„egészen a föld határáig” (ApCsel 1,8; vö. II. Vatikáni Zsi-
nat Presbyterorum ordinis, 10) oly módon, hogy „készek le-
gyenek az evangéliumot mindenütt hirdetni”. (II. Vatikáni 
Zsinat Optatam totius, 20)  
„Szent hivatalukat főképp az Eucharisztia ünneplésekor, 
vagyis a szent áldozati lakomán gyakorolják; itt, Krisztus 
személyében tevékenykedve és az ő misztériumát hirdetve, 
összekapcsolják a hívők önátadását Főjük áldozatával; és az 

Újszövetség egyetlen áldozatát, tudniillik Krisztus áldozatát 
– aki egyszer ajánlotta föl önmagát az Atyának szeplőtelen 
áldozatul –, teszik jelenvalóvá és alkalmazzák az Úr eljöve-
teléig.” (LG, 28) Egész papi szolgálatuk ebből az egyetlen 
áldozatból meríti erejét. (vö. II. Vatikáni Zsinat Presbyter-
orum ordinis, 2)  
„Az áldozópapok, akik a püspökök gondos munkatársai és 
segítői, Isten népének hivatott szolgái, egyetlen papi testü-
letet (presbitériumot) alkotnak püspökükkel, bár más a rájuk 
bízott feladat. A híveknek egy-egy helyi közösségében te-
szik jelenvalóvá a püspököt, akihez bizalom és segítő-
készség fűzi őket, s akitől átvállalják feladatainak és gond-
jainak egy részét mindennapi fáradozásukkal.” (LG, 28) A 
papok a szolgálatukat csak a püspökkel közösségben és tőle 
való függőségben gyakorolhatják.  
„A szentelés által a papi rend tagjaivá lett papokat a szent-
ségi testvériség köteléke fűzi egymáshoz; abban az egyház-
megyében, melynek szolgálatára püspökük vezetése alatt 
szentelték őket, egy presbitériumot alkotnak.” (II. Vatikáni 
Zsinat Presbyterorum ordinis, 8) A presbitérium egysége fe-
jeződik ki abban a liturgikus szokásban, hogy papszentelés-
kor a püspökök után az áldozópapok is ráteszik kezüket az 
újonnan fölszenteltre. 

 

A DIÁKONUSOK SZENTELÉSE – „A SZOLGÁLATRA” 
 

„A hierarchia alsóbb fokán állnak a diákonusok, akik »nem 
papságra, hanem szolgálatra« kapják a kézfeltételt.” (LG, 29 
és Christus Dominus, 15) A szentelendő diákonus fejére 
egyedül a püspök teszi rá a kezét, így jelezvén, hogy a diá-
konus szolgálata feladataiban sajátosan kapcsolódik a püs-
pökhöz. (vö. Római Szent Hippolütosz Traditio apostolica, 
8) 
A diákonusok sajátos módon részesednek Krisztus küldeté-
sében és kegyelmében. (vö. LG, 41 és Apostolicam actu-
ositatem, 16) A fölszentelés szentségi pecséttel (character) 
látja el őket, mely eltörölhetetlen, és Krisztushoz tesz hason-
lóvá, aki „diákonus”, azaz mindenki szolgája lett. (vö. Mk 
10,45; Lk 22,27; Szmirnai Szent Polikárp Epistula ad Phi-
lippenses, 5, 2) A diákonusok föladata többek között, hogy 
a püspöknek és a papoknak szolgáljanak az isteni misztériu-
moknál, elsősorban az Eucharisztia ünneplése során, áldoz-
tassanak, eskessenek és megáldják a házaspárt, hirdessék az 

evangéliumot és prédikáljanak, temessenek és végezzék a 
szeretet különféle szolgálatait. (vö. LG, 29; Sacrosanctum 
concilium, 35; II. Vatikáni Zsinat Ad gentes határozat, 16)  
A II. Vatikáni Zsinat után a latin Egyház „mint az egyházi 
hierarchia sajátos és állandó fokozatát” (LG, 29) állította 
helyre a diakonátust. A keleti egyházak mindig megőrizték. 
Ez az állandó diakonátus, amit nős emberek is fölvehetnek, 
jelentősen gazdagítja az Egyház küldetését. Tanácsos és 
hasznos, hogy olyan férfiak, akik az Egyházban – akár litur-
gikus és pasztorális életében, akár szociális és karitatív tevé-
kenységében – diákonusi szolgálatot látnak el, „megerősöd-
jenek az apostoloktól áthagyományozott kézfeltétel által, és 
szorosabban kötődjenek az oltárhoz, hogy ezáltal a diakoná-
tus szentségi kegyelmével hatékonyabban tölthessék be tisz-
tüket”. (Ad gentes, 16)  

 

IV. A szentség kiszolgáltatása  
 

A püspök-, pap- vagy diákonusszentelés, mivel a részegyház 
életében annyira fontos, igényli a hívők minél nagyobb 
számú részvételét, így lehetőség szerint vasárnap, a székes-
egyházban és az alkalomhoz illő ünnepélyességgel történ-
jen. A három szentelés, tudniillik a püspök-, pap- és diáko-
nusszentelés szerkezete ugyanaz. Helyük a szentmise keret-
ében van. 
Az egyházi rend szentségének lényegi szertartása mindhá-
rom fokozatban abban áll, hogy a püspök ráteszi kezét a 
szentelendő fejére, és a megfelelő szentelő imádsággal kéri 
Istentől a Szentlélek kiárasztását és a különös kegyelmi 
ajándékokat ahhoz a szolgálathoz, amelyre a jelöltet szen-
teli. (vö. XII. Pius pápa Sacramentum ordinis, DS 3858)  
Mint valamennyi szentség esetében, itt is vannak kiegészítő 
szertartások, melyek a szentségi kegyelem különböző szem-
pontjait kifejező liturgikus hagyományokban nagy változa-
tosságot mutatnak. Így a latin Egyházban az ünnepélyes föl-
szentelést előkészítő bevezető szertartások – a szentelendő 

bemutatása és kiválasztása, a püspök beszéde, a szentelendő 
megkérdezése, a mindenszentek litániája – azt fejezik ki, 
hogy a jelölt kiválasztása az Egyház szokásainak megfele-
lően történt. A fölszentelést követő szertartások szimbolikus 
módon fejezik ki és zárják le a végbement misztériumot: a 
püspököt és a papot szent krizmával kenik meg, ami a szol-
gálatukat termékennyé tevő Szentlélekkel való fölkenés jele. 
A püspöknek az evangélium hirdetésére szóló apostoli kül-
detése, Krisztus jegyese, az Egyház iránti hűsége és az Úr 
nyája fölötti pásztorkodás jeleként átadják az evangéliumos 
könyvet, a gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot. A papnak a 
szent nép áldozatának jeleként átadják a paténát és a kelyhet, 
melyeket Istennek kell bemutatnia (vö. Pontificale Roma-
num. De ordinatione episcopi presbyterorum et diaconorum. 
De ordinatione presbyterorum. Traditio panis et vini, 163, 
95). A diákonusnak, aki Krisztus evangéliumának hirdetését 
kapta küldetésül, átadják az evangéliumos könyvet. 
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V. Ki szolgáltathatja ki ezt a szentséget? 
Krisztus kiválasztotta az apostolokat, és részt adott nekik a 
maga küldetésében és hatalmában. Az Atya jobbjára emel-
tetvén nem hagyja el nyáját, hanem mindig őrzi az Aposto-
lok és vezeti a Pásztorok által, akik ma folytatják az ő mű-
vét. (vö. Apostolok 1. prefációja. Missale romanum, 1970, 
426) Krisztus tehát egyeseket apostolként, másokat pásztor-
ként „ad” (vö. Ef 4,11), és tevékenységét a püspökök által 
folytatja. (vö. LG, 21)  

Mivel az egyházi rend az apostoli szolgálat szentsége, a püs-
pökökre, mint az Apostolok utódaira tartozik, hogy „a lelki 
ajándékot” (LG, 21) és „az apostoli magvetést” (LG, 20) to-
vábbadják. Az érvényesen szentelt, azaz az apostoli jogfoly-
tonosságban álló püspökök az egyházi rend három fokoza-
tának érvényes kiszolgáltatói. (vö. III. Ince pápa Professio 
fidei Waldensibus preascripta: DS 794; IV. Lateráni Zsinat 
De fide catholica, 802; Codex Iuris Catholici, CIC 1012; 
Codex Canonum Ecclesiarum Orientalum, CCEO, 744, 747)  

 

VI. Ki  veheti föl  ezt a szentséget? 
 

„A szent egyházi rendet érvényesen csak megkeresztelt férfi 
veheti föl.” (CIC, 1024) Az Úr Jézus férfiakat választott ki, 
hogy létrehozza a tizenkét apostol kollégiumát (vö. Mk 
3,14-19; Lk 6,12-16), és ugyanezt tették az apostolok, ami-
kor munkatársakat választottak (vö. 1Tim 3,1-13; 2Tim 1,6; 
Tit 1,5-9), akiknek folytatniuk kellett az ő feladatukat. (vö. 
Római Szent Kelemen Epistula ad Corinthios 42,4; 44,3) A 
Püspökök Kollégiuma, melyhez az áldozópapok a papság-
ban kapcsolódnak, jelenvalóvá és aktuálissá teszi a Tizen-
kettő kollégiumát Krisztus visszajöveteléig. Az Egyház 
tudja, hogy Urának e kiválasztása kötelezi. Emiatt nem le-
hetséges a nők pappá szentelése. (vö. II. János Pál pápa 
Mulieris dignitatem 26,27, Ordinatio sacerdotalis, 545 és 
Responsum ad dubium circa doctrinam in epistula aposto-
lica, 1114)  
Senki sem formálhat jogot artra, hogy fölvegye az egyházi 
rend szentségét, ugyanis senki nem tulajdoníthatja magának 
ezt a hivatalt. Ehhez Istentől kell meghívást kapni. (vö. Zsid 
5,4) Aki jeleit észleli, hogy Isten fölszentelt szolgálatra 
hívja, kívánságát alázatosan alá kell vetnie az Egyház tekin-
télyének, melynek joga és felelőssége valakit az egyházi 
rend fölvételére bocsátani. Mint minden kegyelmet, ezt a 
szentséget is csak ingyenes ajándékként lehet fogadni. 

Az állandó diákonusok kivételével a latin Egyház rendes kö-
rülmények között minden fölszentelt szolgáját olyan hívő 
férfiak közül választják, akik nőtlenek, és megvan az akara-
tuk, hogy a cölibátust „a mennyek országáért” megtartják 
(Mt 19,12), és arra kaptak meghívást, hogy osztatlanul az 
Úrnak és az ő dolgainak szenteljék magukat (vö. 1Kor 
7,32), egészen átadják magukat Istennek és az embereknek. 
A cölibátus annak az új életnek a jele, melynek szolgálatára 
szentelik az Egyház szolgáját; az örvendező szívvel vállalt 
cölibátus ragyogóan hirdeti Isten országát. (vö. II. Vatikáni 
Zsinat Presbyterorum ordinis, 16)  
A keleti egyházakban évszázadok óta más egyházfegyelem 
van érvényben: míg a püspököket kizárólag nőtlen férfiak 
közül választják, addig nős férfiakat diákonussá és áldozó-
pappá szentelhetnek. Ez a gyakorlat hosszú idő óta törvé-
nyesnek számít, és ezek a papok közösségeikben gyümöl-
csöző szolgálatot teljesítenek. (vö. II. Vatikáni Zsinat Pres-
byterorum ordinis, 16) Egyébként a keleti egyházakban a 
papi cölibátus nagy tiszteletnek örvend, és a papok közül so-
kan teljesen szabadon választják Isten országáért. Mind Ke-
leten, mind Nyugaton, aki megkapta az egyházi rend szent-
ségét, többé nem köthet házasságot. 

 
 

VII. Az egyházi rend szentségének hatásai  
 

AZ ELTÖRÖLHETETLEN JEGY  
 

E szentség a Szentlélek sajátos kegyelme által Krisztushoz 
teszi hasonlóvá a szentelendőt, hogy Krisztus eszköze le-
gyen az ő Egyháza javára. A szentelés hozza a képességet, 
hogy a felszentelt Krisztusnak, az Egyház Fejének követe-
ként az ő hármas papi, prófétai és királyi hivatalában csele-
kedjék. 
Miként a keresztségnél és a bérmálásnál, a Krisztus hivata-
lában való részesedés egyszer s mindenkorra szól, ugyanígy 
az egyházi rend szentsége is eltörölhetetlen lelki jegyet ad, 
és sem megismételni, sem időleges módon kiszolgáltatni 
nem lehet. (vö. Trienti Zsinat Doctrina de sacramento ordi-
nis, 1767; LG, 21, 28, 29 és Presbyterorum ordinis, 2)  
Az érvényesen fölszentelt személy súlyos indokok alapján 
fölmenthető a kötelezettségek alól, melyek a fölszenteléssel 
adódnak, vagy gyakorlásuktól el lehet őt tiltani (vö. CIC 
290-293, 1336, 1, 3, 5. § 1338, 2. §), de a szó szoros értel-
mében nem válhat újra laikussá, mert a szenteléssel belé 

vésett karakter mindig megmarad, a szentelése napján kapott 
meghívás és a küldetés maradandóan megjelölik őt. (vö. Tri-
enti Zsinat Canones de sacramento ordinis, 4) 
Mivel Krisztus az, aki megvalósítja az üdvösséget a fölszen-
telt szolga által, ennek méltatlansága nem akadályozza meg, 
hogy Krisztus cselekedjék. (Trienti Zsinat Canones de sac-
ramentis in genere, DS 1612) Szent Ágoston határozottan 
állítja: 
„A gőgös szolga az ördögök közé számít, de Krisztus aján-
déka miatta nem szennyeződik be; ami rajta keresztül ki-
árad, megőrzi a maga tisztaságát; ami keresztülfolyik rajta, 
kristálytisztán jut el a termékeny talajba. (...) A szentség 
lelki ereje olyan, mint a fény: tisztán érkezik el ahhoz, akit 
meg kell világosítania, és ha tisztátalanokon megy keresztül, 
nem szennyeződik be.” (In Ioannis evangelium tractatus, 
5,15)  

 

A SZENTLÉLEK KEGYELME  
 

A Szentlélek e szentségnek adott sajátos kegyelme a hason-
lóság a Pap, Tanító és Pásztor Krisztushoz, akinek a fölszen-
telt a szolgája lett. A sajátos szentségi kegyelem a püspök 
számára elsősorban az erősség kegyelme, mely képessé teszi 

őt arra, hogy Egyházát, mint atya és pásztor határozottan és 
okosan vezesse és védelmezze, önzetlen szeretettel min-
denki, egész különlegesen a szegények, betegek és ínséget 
szenvedők iránt. (vö. II. Vatikáni Zsinat Christus Dominus, 
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     Kedves Olvasóink! 

  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. 

13, 16) Ez a kegyelem sürgeti őt, hogy mindenkinek hir-
desse az evangéliumot, nyájának példaképe legyen, előtte 
járjon a megszentelődés útján, az Eucharisztiában egyesül-
jön a Pap és Áldozat Krisztussal, és ne riadjon vissza attól, 
hogy életét adja juhaiért. 
A papszentelés által adott lelki ajándék fejeződik ki a bi-
zánci szertartás következő imádságában, melyet a püspök a 
kézrátételkor mond: „Urunk, akit a papságra emelni méltóz-
tattál, töltsd be a Szentlélek ajándékával, hogy méltó legyen 
arra, hogy kifogástalanul álljon oltárodnál, hirdesse orszá-
god evangéliumát, ellássa az igazság igéjének szolgálatát, 
fölajánlja neked az adományokat és a lelki áldozatot, meg-
újítsa népedet az újjászületés fürdőjében, hogy nagy Iste-
nünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus visszajövetelének nap-
ján elébe mehessen a te egyszülött Fiadnak, és a te végtelen 
jóságodtól kapja meg hivatalának hűséges szolgálatáért a ju-
talmat.” (Bizánci liturgia, a papi kézrátétel könyörgése. Euc-
hologion to mega, 136)  
A diákonusoknak pedig „a szentségi kegyelem megadja az 
erőt, hogy Isten népének a liturgia, az ige és a szeretet dia-
koniájában a püspökkel és presbitériumával közösségben 
szolgáljanak”. (LG, 29)  
A papság kegyelmének és a feladat nagyságának láttán a 
szent tanítók sürgetést éreztek a megtérésre, hogy életük 
megfeleljen Annak, akinek a szentség a szolgáivá tette őket.  

Nazianzi Szent Gergely fiatal papként így írt: 
„Előbb tisztává kell lenni, és csak utána tisztítani; előbb meg 
kell tanulni a bölcsességet, és csak utána tanítani; előbb 
fénnyé kell válni, és csak utána másokat megvilágítani; 
előbb közeledni kell Istenhez, és csak utána hozzá vezetni 
másokat; előbb meg kell szentelődni, és utána megszentelni; 
kézen fogni és okosan tanácsot adni.” (Oratio, 2, 71)  
„Tudom, kinek szolgái vagyunk, milyen szinten állunk, és 
ki az, aki felé úton vagyunk. Ismerem Isten magasztosságát 
és az ember gyöngeségét, de erejét is.” (uo. 2, 74) 
Ki tehát a pap?  
„Ő az igazság védelmezője; az angyalok közé lép, az arkan-
gyalokkal dicsőít, feljuttatja az áldozatokat a mennyei ol-
tárra, részt vesz Krisztus papi szolgálatában, megújítja a te-
remtményt, helyreállítja benne Isten képmását, újjáalkotja a 
mennyei világ számára, s ami a legmagasztosabb, megiste-
nül és másokat megistenít.” (uo. 2, 73)  
És a szent ars-i plébános mondja: „A pap folytatja a megvál-
tás művét a földön”. (...) „Ha valaki itt a földön helyesen 
értené, hogy mi a pap, meghalna, de nem a rémülettől, ha-
nem a szeretettől”. (...) „A papság Jézus Szívének szeretete.” 
(Nodet, B Le curé d’Ars. Sa pensée-son coeur, 98)  
 

(Koczka Tamásné)

 
SZENTMISÉINK RENDJE: 

Taksony 
Szent Anna templom 

vasárnap ½ 9 óra, 
hétköznap  

hétfőn és pénteken este 6 óra, 
szombaton este 6 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 5 óra 
 

*** 
Fogadóóra: 

A dunaharaszti Főplébánián 
szerdán du 4-6 óráig 

(kivéve ünnepek) 
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  Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus imája 
Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus,  
aki az Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz, 
hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket. 
Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből 
nagylelkűen forduljunk minden embertársad felé. 
Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az emberek és a népek között; 
tettekkel és szavakkal is hirdessük: 
te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása! Ámen. 

 

NEK 2021 -  „Minden forrásom Belő led fakad”  

Szeptember 5-12.  
 

Mindig letaglóz a sok negatív híradás, valamint az, hogy 
ma milyen sok ember depressziós és szenvedélybeteg Ma-
gyarországon. Nem találják a helyüket, pótlékokkal próbál-
koznak és félelemben élnek. Rengetegen keresik a megol-
dást a különböző ezoterikus tanokban, és a vigaszt a pszi-
chológusnál. Pedig a Bibliában 365 alkalommal olvashatjuk 
azt, hogy: „Ne félj...!” Minden napra jut ebből a jó tanács-
ból. Ezek szerint az emberek nem olvassák a Szentírást! 
Nagy kár!  

Azonban Isten olyan, aki nem hagyja árván a gyermekét, 
mert fontos a számára; ahogy a Tékozló fiú történetében az 
irgalmas atya kitárja karját hazatérő fia előtt: SZERETLEK! 
Ezt üzente a NEK 2021 azoknak, akik részt vehettek vala-
melyik programján. Mert az Eucharisztia táplál minket, gyó-
gyít és összeköt, továbbá gyógyír lehet egy olyan világ szá-
mára is, amely az erkölcsi értékek hiányától szenved és 
hagyja, hogy a kétségbeesés kiszorítsa a reményt.  

Ha Krisztus követőiként belevágunk egy fel-
adatba, akkor azt annak a felelősségével kell ten-
nünk, hogy tevékenységünkkel nemcsak magunkról 
mutatunk képet, hanem az Istenről teszünk tanúsá-
got! Végig ez a gondolat motoszkált bennem, amikor 
– különböző csatornákon keresztül – bekapcsolód-
hattam a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
programjaiba. Ugyanis ott olyan körültekintő szervezést, 
szeretetteljes gondoskodást tapasztalhattunk, ami párját rit-
kítja! Szeretnék megosztani Krisztus fénye olvasóival né-
hány impressziót, amelyet az Úr kegyelméből átélhettem e 
rendkívüli hét folyamán.  

A Hősök terén gyönyörűszép műsor, a magyar népművé-
szetről, táncról, nyitotta meg vasárnap a szentmisét az első-
áldozókkal. A Bonum televízió, a Mária rádió (FM 88.8) 

minden helyszínről tudósított, szép, egymás utáni sorrend-
ben, hiszen egyszerre több helyszínen folyt előadás, lehetet-
len volt mindenhol részt venni, a médiának köszönhetően 
viszont több program is elérhetővé vált. A közmédiában a 
híradókban és Duna televízióban – kivéve az élő közvetítésű 
nyitó, a Kossuth téri és a záró misét – a késő esti órákban 
volt tudósítás a NEK-ről. 

A mi Szent József Közösségünk a Hungexpóra szervezett 
előadásokon a világegyház gazdag lelki kincseiből merített. 
A szervezés professzionális volt, kedves eligazítást kapva az 
önkéntesektől – köztük volt Gellai Imre karitásztag is – min-
denki megtalálta azt a fakultációt, amely a legjobban érde-
kelte. (Már 2019-ben regisztráltunk és befizettünk bizonyos 
összeget, amely ebédet is biztosított az egész napos prog-
ramhoz, s ezzel hozzájárulhattunk az egyház kiadásaihoz. 
Az étkezések is gördülékenyek voltak a sokezres létszám el-
lenére, tudatosan, gondosan figyeltek itt is mindenre: fa evő-
eszközök, mosható ökopapír tányérok álltak a rendelkezé-
sünkre.) Minden napnak megvolt a mottója – hiszen az Eu-
charisztia minden jónak a forrása – jóság, békesség, türelem, 
remény, hit katakézissel, melyet a világ különböző részeiről 
érkezett bíborosok, püspökök, érsekek adtak elő, majd 
szentmise következett. FM rádión tolmácsoltak, és jeltolmá-
csot is biztosítottak a szervezők – így megismertük az elő-
adók sokszínű világát, akik a világegyház különböző terüle-
teiről, más-más földrészről érkeztek. (A cikkben röviden, 
csupán csak egy-egy illusztris előadót/előadást emelek ki 
szubjektív szempontjaim alapján, mintegy ízelítőül. Egy 
könyv terjedelme lenne a teljes anyag, amely a Hungexpón 
elhangzott.) 

S.E.R. Joseph-Marie Ndi-Okalla püspök, Kamerunból a 
jóság napján arról tett tanúságot, hogy az Eucharisztia a jó-

ság forrása. „Ízleljétek és lássá-
tok, milyen édes az Úr!” Rövi-
den bemutatta hazáját, és meg-
köszönte Európának, hogy az 
Örömhírt elvitte népének, 
amely ma is nagy szegénység-
ben él, holott a teremtő Isten 
nagy gazdagsággal ajándékozta 

meg, de más kultúrák képviselői ellopják a nagy gazdagsá-
got, mert őket csak az érdekli. Az emberek nem. Ennek kö-
vetkeztében a lakosság 40%-a mélyszegénységben él! Most 
is rabszolgaságban tartják az afrikaiakat. Meghalljuk-e Af-
rika segélykiáltását? Az afrikai egyház elkötelezett az igaz-
ság, a béke, a kiengesztelődés Istenéhez. Az Eucharisztia a 
jóság megtestesülése, ez ad reményt számukra. Örömmel 
hallotta a püspök, hogy Magyarországnak nem volt koló-
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niája (gyarmata) Afrikában! Az Eucharisztia a középpontja 
az egyháznak, ahol találkozhatunk az értünk meghalt és fel-
támadt Krisztussal! – tanított a püspök.  

Békesség napján Card. Louis Raphael Sako, bagdadi ér-
sek az ő ősi, 2000 éves keresztény közösségéről beszélt 
(amelyet Szent Tamás alapított, még mielőtt továbbhajózott 
Indiába). Hazájának egyháza az Iszlám Állam pusztítása 
idején is bátran, határozottan felemelte a 
szavát az üldözettekért. Legyünk a béke 
eszközei, így lehetünk áldás az egész vi-
lágra. Kiemelte a magyar kormány Hun-
gary Helps Programját, amely segíti visz-
szatérni az irakiakat hazájukba, mert kór-
házakat, templomokat, iskolákat, lakóhá-
zakat építenek újjá ezzel a nagyszerű pro-

jekttel „Az Eucharisztia kimeríthetetlen forrása a kiengesz-
telődésnek!” Karizmájuk, a vértanúság! – megrendítő. 

A szünetben Miklósa Erika Händel: Messiásából adott 
elő, és Gounod: Ave Mariáját énekelte el nekünk. 

A fakultációk egyikén Johannes Hartl, az augsburgi 
Imádság Háza alapítója, arról tett tanúságot, hogy Isten 
szépségét felfedezhetjük az Eucharisztiában, és erre a mai, 
rohanó világban égetően szüksége van mindenkinek! Olyan 
rendkívüli élményt kapott az Eucharisztiában Istentől, hogy 
megalapította feleségével az Imádság Házát, ahol non stop 
imádás folyik, rengeteg elkötelezett – egyre gyarapodó 
számú – imádkozóval! Hangsúlyozta, hogy a szépség elra-
gadtatja az embereket, ezért legyünk kreatívak az evangeli-
záció kapcsán: legyen minden minőségi. Az elragadtatás a 
keresztény élet középpontjában volt mindig, hiszen amikor 
Jézus beszélt, azért figyeltek Rá, mert még soha senki sem 
beszélt úgy, mint Ő. Valóban úgy, mint egy kiválasztott! Az 
evangélium olyan üzenet, amely a boldog Isten dicsőségéről 
beszél, ezt jelenti a glória: sugárzó, fényességes, gyönyörű 
szép! Nagyon fontos, hogy a külcsín egységben legyen a 
belbeccsel! Törekedjünk arra, hogy ünnepeljük az Euc-
harisztiát – külsőségekben is, mert különben a közömbös-
ség, a megszokás veszi át az uralmat a szívünkben.  

A türelem napján Card. Charles Maung Bo az Ázsiai Püs-
pöki Konferencia elnöke beszélt, aki szalézi szerzetes, és fő 
feladatának a vallási türelem képviseletét tekinti. „Egyetlen 
megoldás az, ha minden ajtó és minden szív megnyílik a má-
sik felé, hiszen ugyanazon nép gyermekei vagyunk, és az 
erőszakra csak szelídséggel és imával szabad válaszolni.”  

Moyses Azevedo, a Katolikus Shalom Közösség alapítója 
Brazíliából jött, és azt mondta el, hogy milyen nagyon 

meghatározó aspektus volt az életében a II. János Pál 
pápával való személyes találkozás: akkor döntötte el, hogy 
életét a fiataloknak fogja szenteli. Kávézókban, pizzé-
riákban – amelyet a Shalom Közösség tart fenn – indirekt 
módon folytatnak missziót a fiatalok, ahol beszélgetést 
kezdeményeznek a betérő vendégekkel a hitről, Istenről, az 
élet értelméről…mert az emberek félnek. Reményvesztet-

tek, nem látnak maguk előtt jövőt. Erre az 
evangélium adhat csak méltó feleletet. 

A remény napján csütörtökön – többek 
között Mary Healy, biblikus teológus ar-
ról tett tanúságot, hogy Isten radikális 
módon megváltoztatta az életét a Szent-
lélek-keresztség által, miután elvégezte a 
Szentlélek-szemiáriumot, mert a Szentlé-
lek csodás szentéllyé formálta egész sze-

mélyiségét! Felismerte, hogy Isten feltétel nélkül szeret, és 
benne, a szíve bensejében él Jézus! Jézus az Eucharisztián 
keresztül gyógyítja az embereket! Mary Healy, a Pápai Bib-
likus Bizottság tagja, biblikus teológus, egyetemi docens. 
„A nők intuitívabbak és sokszor olyan összefüggéseket is-
mernek fel, amelyeket a férfiak nem.” – mondta róla Ferenc 
pápa, miután meghívta ebbe a bizottságba. Mary nagy lelke-
sedéssel adta hírül, hogy az Úr, a brit Damian Stayne evan-
gelizátor, a Cor et Lumen Christi Közösség alapítója köz-
benjáró imádsága által szerdán éjjel nagy csodákat vitt vég-
hez Budapesten!  Rengeteg gyógyulás, szabadulás történt! 
Jézus Krisztus járt a fővárosban, a Széll Kálmán téren, hogy 
megmutassa erejét, irgalmát, istenségét az embereknek. 

Mary imamódokat tanított a megbocsátásról, mert meg-
bocsátás nélkül nincs keresztény haladás, előrejutás az élet-
ben, sőt a mennyország is élérhetetlen: Mennyei Atyám! Úgy 
döntöttem ezen a napon, hogy teljes mértékben megbocsátok 
…………-nek; Atyám, teljes szívvel megbocsátok neki, aho-
gyan Te is megbocsátottál nekem! Hagyom, hogy ez a súly, 
ez a kereszt eltűnjön a lelkemből. És hagyom, hogy az elle-
nem vétőket megáldd, és a nehézség eltűnjön az életükből. 
És, ha nem bocsátottam meg eddig nekik, kérlek bocsáss 
meg nekem és én felmagasztalom Krisztus keresztjét! És 
minden bűnt, amely a meg nem bocsátásom miatt keletkezett, 
lerakom a kereszt alá és meggyónok a mai napon.; és ezáltal 
kilépek a bűnnek mindabból a következményéből, amelyet a 
meg nem bocsátásom okozott. 

Mary fontosnak tartja, hogy utasítsuk el bálványainkat, 
mert azok közénk és Isten közé állnak, és béklyót vonnak a 
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szívünk köré, ezért imádkozzunk így: Isten nevében elutasí-
tom az okkultizmust. Elutasítok minden hamis lelket, minden 
bálványt, minden hamis istent, és minden olyan lelket, amely 
nem ismeri el Jézus Krisztust, Aki az Isten Fia! Elutasítom 
Jézus szent nevében! Kérem védelmül az Úr Jézus Szent Vé-
rének erejét! 

A szalézi S.E.R. Alfredo Espinoza Mateus, Quitó érseke 
Ecuadorból, arról beszélt, hogy milyen életbe vágó a meg-
bocsátás, a gyónás szentségének a használata. Imádkozni 
kell azokért, akik megbántottak, megsértettek bennünket. 
Az ellenség szeretete meghaladja az emberi erőt, ezért kell 
táplálkozni az Eucharisztiából! Válasszuk azt, hogy megél-
jük a szeretet mindent felforgató erejét, dinamizmusát! – ta-
nácsolta. 

A szentmisén a lovári nyelvű „Le Devleske” mise gyö-
nyörűszép tételei hangzottak fel; a zeneszerző a nagyon fia-
tal Oláh Patrik Gergő, szolgált a Grazioso Kamarazenekar, 
a Nemzeti Filharmónikusok Kamarazenekara, a Belvárosi 
Ferences Kántorátus, Farkas Rózsa cimbalomművész, szó-
lót énekelt Szőke Nikoletta és Takács Nikolas, a karnagy 
Alpslan Ertüngealp volt, és közreműködött a Kodály Zoltán 
Magyar Kórusiskola és a Budapesti Vonósok Kamarazene-
kara. 

Pénteken, a hit napján, a Laudes főcelebránsa S.E.R. Jo-
sip Bozanic bíboros, zágrábi érsek hangsúlyozta, hogy a hi-
teles európai kultúra az evangéliumi irgalomból fakad. Bo-
zanic atya Isten logikájába vezetett be, amely a Kereszt felé 
mutat és a feje tetejére állítja az ember logikáját. Az Euc-
harisztia nagy jutalom, gyógyító táplálék a szegény, beteg 
éhezőnek! Rámutatott, hogy a kongresszus Missziós Ke-
resztjének középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-
ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulatai-
ban magyar, ill. Kárpát-medencei szentek ereklyéi vesznek 
körbe: Szent Adalbert – Boldog Salkaházi Sára – Boldog 
Batthyány-Strattmann László – Szent Gellért – Szent Imre – 
Szent István király – Szent László király – Szent Margit – 
Szent Erzsébet – a Kassai vértanúk – Boldog IV. Károly ki-
rály – Szent Hedvig – Zoborhegyi Szent 
Zoerard-András – Zoborhegyi Szent Be-
nedek – Szent Márton – Boldog Gizella 
– Boldog Apor Vilmos – Boldog Romzsa 
Tódor – Boldog Meszlényi Zoltán – Bec-
ket Szent Tamás – Boldog Brenner János 
– a Boldog Drinai Vértanúk – Boldog 
Gojdics Pál Péter – Boldog Hopkó Bazil 
– Boldog Scheffler János – Boldog An-
ton Durcovici – Boldog XI. Ince pápa – 
Boldog Kolesár Anna – Boldog Vladimir 
Ghika – Boldog Alojzije Stepinac – Szent Kinga – Boldog 
Iuliu Hossu – Boldog Vasile Aftenie – Boldog Ioan Bălan.  

Nemcsak püspökök százai a Föld messzeségeiből, és lai-
kusok sok-sok országból, de a szentek közössége is ünne-
pelte az Eucharisztikus Jézust! Tényleg úgy éreztük magun-
kat, mintha a mennyországban lennénk! 

Card. Dominik Duka bíboros, a prágai főegyházmegye 
érseke, katekézisében azt hangsúlyozta, hogy a világ külön-
böző országaiból azért jöttünk össze, hogy az Eucharisztiát 
ünnepeljük. Történelmi áttekintéssel felidézte azt, hogy egy 
laikus hívta életre az első Eucharisztikus Kongresszust. 
A felvilágosodás, a francia kommün és a liberalizmus egyre 
terjedő és romboló eszméi az Eucharisztia tiszteletét elhal-
ványították, amely aztán a 19. század végén új erőre kapott. 

Egyre több társulat alakult a hitélet védelmére; imacsopor-
tok, oltáregyletek jöttek létre Európa-szerte. Az euchariszti-
kus kongresszusok kezdeményezője 1874-ben Emilia Tami-
sier, egyszerű, dél-franciaországi asszony volt. Az Euc-
harisztia a világ üdvössége, túlmutat a bolygón, mert univer-
zális. Ez a hit kötötte össze mindig a mai visegrádi országo-
kat, kezdve Szent Istvántól: „Forrassz eggyé békességben, 
minden népet, nemzetet!” Az Eucharisztia az a forrás, 
amelyből az egyház evangelizációs képessége fakad, és ez 
ad számára kivételes programot is: amely szétsugárzik a tár-
sadalomba és a kultúrába is. Krisztus – a keresztre feszített 
Igazság – a keresztre feszített Szeretet! Keresztény kultú-
ránk és civilizációnk úgy tekint az emberre, mint aki a föl-
dön jár és áll két lábával, de a tekintete az égre irányul. 
„Ahol az emberi érzékek meggyengülnek, ott a Szentlélek 
által megerősített hit győz!” (idézet Aquinói Szent Tamás-
tól) Az egész kozmosz – a csodálatos anyagi világ – hálát ad 
Istennek az Eucharisztiáért, Aki a megtestesült Fiú Isten, és 
megszenteli az anyagi világot. A bíboros úgy tapasztalta, 
hogy a pandémia idején az egyház az Eucharisztia nélkül 
megmerevedett, most imádkozzunk azért, hogy mindenki 
megélhesse a lelki megújulást. Szent Adalbertnek, Prága vé-

dőszentjének – aki megbérmálta Szent 
István királyunkat – a közbenjárását 
kérte Mindszenty József bíboros mi-
előbbi boldoggá avatásáért: „mert már 
türelmetlenül várjuk ezt!” – jelentette 
ki Duka bíboros. 

A szünetben Czakó Ferenc rajzmű-
vész Oltáriszentségről készült élő ani-
mációja volt látható, amelyet kifejezet-
ten erre a kongresszusra készített. 

Áder János köztársasági elnök arról beszélt, hogy mind-
nyájunk életében vannak olyan események, amelyek okán 
megkérdezzük, miért éppen velünk történtek meg? Mi lett a 
következménye a Vatikánban történt látogatásának? Mire jó 
egy logopédus-kapcsolat? Üzenheti-e ugyanazt Salvador 
Dali festőművész 1951-es Keresztrefeszített és Weöres Sán-
dor költő A keresztfán című verse? Beszélt arról, hogy mi-
ként hívták életre a Regőczi István Alapítványt a Covid-ár-
vákért. Jó volt hallani, ahogyan ország-világ (szó szerint) 
előtt bemutatta Regőczi Istvánt – volt szerencsém ismerni az 
atyát –, aki a második világháború után mentette a hadiárvá-
kat, akiket sasfiókáknak hívott. A köztársasági elnök figyel-
münkbe ajánlotta az „Égre nézők – Isten jelenléte a magyar 
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költészetben” című verseskötetet 
is, amelyet Erdő Péter bíboros 
atyával együtt jelentettek meg. 

Mons. Etienne Vető, magyar 
származású teológus, a Chemin 
Neuf Közösség tagja, a Zsidó-ke-
resztény Kapcsolatok Központjá-
nak tanácsadója, az Eucharisztia, 
zsidó liturgia és Izrael misztériuma 
címmel tartott online előadást. 
Munkájának sarokköve a mai kato-
likusok és a zsidók közötti barátság 
és megbecsülés előmozdítása. Előadásában arról tanított, 
hogy a kenyér és a bor átváltoztatása maguknak a híveknek 
az átváltoztatása, átlényegülése, megistenülése. Az Euc-
harisztia jelentése az, hogy Isten valóságos jelenléte csodá-
latos ajándék a számunkra – időtlenül jelenvaló – immár két-
ezer esztendeje! Ezzel a Szentséggel beléphetünk a feltáma-
dásba magunk is, hiszen a metanoiáért könyörgünk – hogy 
halálunk után mi is feltámadhassunk. Az Eucharisztia által 
leszünk részesei a feltámadt Krisztusnak, valamint az Egy-
háznak, válunk Teste Tagjaivá. Jézus maga az Élet Kenyere; 
az Isten Igéje; Ő maga a pészahi Bárány. Isten minden örö-
mét fogadjuk magunkba a két szín alatt! 

A Hungexpón kívül számos program tette külön-
leges ünnepé ezt a hetet! Szeptember 9-én csütörtök 
este a Szent István Bazilikában 19:00-21:00 szent-
ségimádás folyt zenei szolgálattal (örömmel fedez-
tük fel a Szent István Kórus tagjai közül Fülöp Győ-
zőt és Ritát, Németh Árpádot). 

 

Koncertek, előadások, kiállítások – Ars Sacra, 
előadóművészek fellépései, vásárok, családi nap a 
Margitszigeten, Forráspont a fiataloknak –, mutatták 
meg a gazdag magyar kultúrát a világ minden részé-
ről idesereglett katolikusoknak és nem katolikusok-
nak. Nagyon jó érzés volt magyar katolikusnak lenni 
ezen a héten, itt Budapesten! 

 

A budapesti 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
kiemelkedő eseménye volt a nemzet főterén, a Kossuth téren 
megtartott szentmise, amelyet Erdő Péter bíboros atya ce-
lebrált. A szentmise keretében a hívek eucharisztikus, gyer-
tyás körmenetben kísérték az Oltáriszentséget a Hősök Te-
rére, ahol szentségi áldást kaptak. A teljes útvonal 3,5 km 
hosszú volt, a lassan besötétedő városban tűzfolyamként ha-
ladt a sokezeres zarándoksereg végig Budapest sugárútjain, 
felejthetetlen látványt nyújtva. 

 

Az 52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus zárásaként, a Statio 
Orbis szentmisét Ferenc pápa celeb-
rálta a Hősök terén.  

A Szent Erzsébet Karitász Cso-
port együtt regisztrált erre a kivéte-
les eseményre, amely egyúttal za-
rándoklat is volt számunkra, mert 
nem kis teljesítményt, fáradságot je-
lentett a százezres szentmisére el-
jutni és azon részt venni. Örömünket 

fokozta az, hogy a pápamobilon utazó Szentatya áldást osz-
tott, és az a tudat, hogy a mi Szent Cecília kórusunk tagjai is 
ott szolgáltak a 2100 fős kórusban. A sokaság jelenlétében a 
pápa arról beszélt, hogy Jézus mellettünk van az üdvösségért 
folytatott küzdelemben. Jézus a mi társunk! Magyar szent-
jeinket emelte ki, példának adva az Eucharisztia átformáló 
és megerősítő erejét. Engedjük, hogy az Eucharisztia átala-
kítson, ahogyan Szent Istvánt és Szent Erzsébetet is!  A ke-
resztény életnek áradó folyónak kell lennie, nem pangó tó-
nak: ami jót Istentől kapunk, annak át kell áradnia rajtunk 
keresztül mások felé. Istennek nagyon fontos, hogy a mások 
iránti szeretetben járjunk, mert a világ így fogja megismerni 

Őt (Jn, 13, 35) Összpontosítsunk Istenre és arra, 
hogy mennyire szeret! Összpontosítsunk arra, hogy 
szeressük Őt és szeressünk másokat – és a problé-
máink nagy része el fog tűnni! Jót tesz nekünk, ha 
szentségimádást végzünk az Eucharisztia előtt, 
hogy szemléljük, milyen törékeny az Isten. Szán-
junk időt a szentségimádásra!” 
 

A pápa és az egyház missziós tevékenységet 
folytat; igyekeznek odavinni a segítséget, ahol baj 
van, reményt adni az elesettnek. Az egyház él, az 
egyház fiatal! Mert a rengeteg önkéntes nagy része 
ifjú ember volt, és akik ott körülöttünk, a pápai 
szentmisén letérdeltek – az útburkolatra – az Oltá-
riszentséget imádva, mind tizen-, huszonéves volt. 
Ez a keresztény jövő!  

Hálát adok mindenekelőtt Istennek, de minden szervező-
nek, szolgálattevőnek, önkéntesnek, akik önzetlen fáradozá-
sukkal, fáradhatatlan munkájukkal éveken keresztül előké-
szítették, és e gyönyörűszép héten át lebonyolították ezt a 
világraszóló eseményt, amely bármely országnak a díszére 
és becsületére vált volna! Köszönjük! 

 

Jegyzet: Tóth Marianna.  
 

Fotó: YouTube,  
Tóthné Helméczy Erzsébet, Tóth Marianna 
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Pápa látogatásPápa látogatásPápa látogatásPápa látogatás     
    

2021. szeptember 12. vasárnap, szentatyánk, Ferenc pápa 
„beszédes” látogatása, számomra és ifjúsági közösségem 
számára is felért egy nagy csodával és istentapasztalással. 
Kezdetben eléggé vontatottan, már-már teherként éltem meg 
a pápalátogatásra való készületet, a sok mindennapi dolgom 
végzése között. Ahogy telt, múlt az idő, egyre inkább fo-
kozta a Szentlélek bennem a vágyat a 
nagy találkozás iránt. A regisztrációval 
eléggé le voltam maradva, szinte az 
utolsó pillanatban ismerkedtem az 
eléggé bonyodalmas eljárással. Szemé-
lyes öröm volt, amikor átrágtam magam 
a rendszeren, és húsz fiatallal sikerült 
regisztrálnom a pápai misére.  
Ezen a vasárnapon itthon rendkívüli mi-
serendet hirdettünk, hogy mindenki, aki 
szeretne, eljusson a Hősök terére, vagy 
a médián keresztül bekapcsolódjon a 
közös imádságba. A reggeli 7 órai 
szentmise után, szendvicskészítést, öl-
tözködést követően, elindultam a takso-
nyi vasútállomásra. A vonatra fel-
szállva, Dunaharasztiban egyesítettük 
kis zarándokcsapatunkat és zakatoltunk 
a Keleti pályaudvar felé. Célunkhoz 
érve, megdöbbentő volt látni a sok zarándokot, felemelő volt 
az érzés: mi keresztények, milyen sokan vagyunk.   
Nagyon frekventált helyre szólt a jegyünk, a Z1-es, And-
rássy úti szektorba. A beléptető kapuhoz érve, jegyellenőr-
zést követően, némi várakozás után átvilágították a táskáin-
kat. Megérkezésünkkor a szektorunk viszonylag üresnek 
volt mondható.  Belépve, a kivetítőkön megláttuk, ahogy a 
pápamobilról a Szentatya már üdvözli az ünneplő sokaságot. 
Gyorsan a kordon mellé mentünk és megkérdeztük ott a biz-
tonsági embert: „A szentatya itt is el fog vonulni?” A válasz 
egy kedvező igen volt. Nagyon megörültünk mindannyian 
és izgatottan várakoztunk. Negyedóra elteltével Ferenc pápa 
felénk közeledett. Elmondhatatlan öröm volt őt személyesen 
látni. Megmagyarázhatatlan érzés fogta el a jelenlévőket. Az 
jutott eszembe, hogy a pápa iránti tisztelet és szeretet, nagy 

valószínűséggel a keresztségünktől fogva belénk van oltva. 
Nagyon áldottak voltunk. A szektorunk végén megfordult a 
pápamobil és újra elhaladt előttünk a Szentatya. Nagy rival-
gás közt üdvözöltünk és mint az egész pici gyerekek felsza-
badultan integettünk. Amikor elhaladt előttünk, úgy láttam, 
hogy felfigyelt rám, legalább is a reverendámra. Rám tekin-
tett és én ezt a tekintetet Krisztus tekinteteként éltem meg. 
Óriási, leírhatatlan öröm fogott el. Elhaladtát követően, 

megöleltük egymást és hagytuk, hogy a 
csoda dolgozzon bennünk.  
Ezt a csodálatos élményt követően a 
szektorunk elejéhez, a kivetítő elé men-
tünk, leültünk az aszfaltra és vártuk a 
szentmise kezdetét. Az elmélyültség, 
fegyelmezettség, imádságos énekes je-
lenlét a zarándokok részéről, tovább 
emelt minket Isten felé. Az énekkarok, 
többek között a mi kedves Szent Cecília 
énekkarunk szolgálata Isten dicsősé-
gére, a Szentatya és jelenlévők örömére 
szolgált. Hála nékik.  
Szívhez szóló, személyes hangvételű 
beszédet hallottunk, Jézus Krisztus 
földi helytartójától. A központi gondo-
lat, melyet magammal hoztam és tovább 
szeretném adni, a Szentatya igehirdeté-
séből származik: A lényegi különbség a 

valódi Isten és az énünk istene között van. Mennyire messze 

áll Ő, aki csendben uralkodik a kereszten, attól a hamis is-

tentől, akitől elvárjuk, hogy erővel uralkodjon és elhallgat-

tassa ellenségeinket! Mennyire más Krisztus, aki egyedül a 

szeretettel áll elénk… 
Istennek legyen hála minden egyes pillanatért, amit mind-
annyian megtapasztalhattunk, persze különböző módon, 
ugyanabból a forrásból. Ezt az életre szóló élményt magam-
mal viszem, és amikor megfáradok, magam előtt látom 84 
éves Szentatyánkat, aki fáradhatatlanul hirdeti Isten szavát. 
Különösen lélekemelő volt a találkozás, hiszen papi jelmon-
datom Ferenc pápától származik: Isten az Ő üzenetét, a te 

életeden keresztül akarja közölni a világgal!  
A Szentatya élete, szavai és tanítása, számomra Isten üze-
nete! 

 

Ven i  Sancte Ven i  Sancte Ven i  Sancte Ven i  Sancte sssszentmisékzentmisékzentmisékzentmisék     
 

Taksonyban és Dunaharasztiban is imádkoztunk a Szentlélek 
vezetéséért, aki a tanév folyamán elkíséri a gyermekeket, és 
megszenteltük állandó „társaikat” az iskolatáskákat. Mindhá-
rom közösségünkre büszkék lehetünk. Isten hívása nagyon 
sok gyermekhez és szüleikhez elért. Hála Höchszt Erikáért és 
a taksonyi énekesbogár kórusért, Fülöpné Ritáért és a duna-
haraszti Szent István kórusért, szolgálatukért!  
 

A gyermekszentmisék időpontja a szokott rendben lesz: Du-
naharasztiban a hónap első vasárnapján, délután 5 órakor;  
Taksonyban a hónap harmadik szombatján, este 6 órakor. 

                 

    

            Egyházközségek zenés v igada lmaEgyházközségek zenés v igada lmaEgyházközségek zenés v igada lmaEgyházközségek zenés v igada lma  

A ligeti új Szent Imre templom megáldásakor számos alkalom lesz a közösségi együttlétre. Október 30-án, szombaton, este 
7 órai kezdettel várunk benneteket egyházközségeink zenés vigadalmára. A plakáton minden fontos információt megtalál-
tok. Jegyek igénylése és asztalfoglalás a plakáton feltüntetett személyeknél lehetséges. Amennyiben a járványhelyzet nem 
engedi, a jegyek visszaigényelhetőek. A vigadalom bevételével a rákócziligeti új templomot támogatjuk.      > >> >> >> >    >>>>    
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    Faku ltat ív  Faku ltat ív  Faku ltat ív  Faku ltat ív  h ittanokhittanokhittanokhittanok     
 

Egyházközségeink számos régi és új közösségnek 
adnak otthon. 
A taksonyi énekes gyermekbogár közösség nagy 
szeretettel várja az új tagokat.  
A taksonyi elsőáldozói felkészítéseket idén én fo-
gom tartani, az összejövetelek a plébánián lesznek, 
kéthetente kedden, délután 5 órakor. A pontos dátu-
mokat hirdetjük és a szülői értekezleten ismertettük. 
Dunaharasztiban az elsőáldozók felkészítése két 
időpontban lesz, ugyancsak kéthetente. Sulyok Ist-
ván kollégám vasárnaponként 4 órakor a Dunaha-
raszti Főplébánián, én keddenként ugyanitt 5 órakor 
tartjuk a foglalkozást. 
Taksonyban és Dunaharasztiban új bérmálkozói 
csoportot indítok. A részleteket a hirdetőtáblákon, 
plakátokon, az egyházközségek facebook oldalain 
(Taksonyi Római Katolikus Egyházközség, Duna-
haraszti Római Katolikus Egyházközségek) talál-
hatják.  
Sulyok István hitoktató munkatársunk az elmúlt év-
ben megkezdett, de a vírus miatt megszakított fel-
készülést folytatja, a gyermekeket és szüleiket tájé-
koztatja, a szentmiséken a részleteket hirdetjük. 
Az idén bérmálkozottak csoportja ifjúsági közivé 
alakul. Számítok jelenlétükre, segítségükre, immá-
ron a bérmálás szentségével megerősítve.   
 

Szabó-Halász Ágnes és Halász Anna vezetésével  
SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZÖSSÉGEK 
INDULNAK általános iskolások részére, a li-
geti közösségi házban. Az alsós és a felsős kor-
osztálynak külön alkalmak. A foglalkozások 
minden második hétfőn, délután 5 órakor kez-
dődnek. A részleteket ugyancsak ismertetjük a 
fent említett módokon.  
Szolgálatukat ezúton is köszönöm!  

    

Bógár Zsolt káplán 
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Cserkészek az Eucharisztikus Kongresszuson 
 
Több mint ötszáz cserkész vett részt a hazánkban meg-

rendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
szervezésében és szolgálatában, Budapesten. Minden 
résztvevő cserkésztestvérem nevében mondhatom 
erős fizikai helytállásra volt szükség, de az esemény hatalmas lelki meg-
újulást jelentett számunkra és elfeledtette velünk a test fáradtságát.  

A szolgálat szeptember 4-vel kezdődött a Hősök terén, a nyitó szent-
mise főpróbájával, és tartott szeptember 12-én délután a záró szentmiséig. 
Feladatunk volt a biztonság, a programok időben történő levezetéséhez 
való hozzájárulás, információszolgáltatás a zarándokok részére, az étkez-
tetések során kellő türelemmel és szeretettel kordonokkal és közvetle-

nül megoldani, hogy minden zarándok étkezni tudjon, és ott legyen időben az általa kiválasztott előadáson. Mivel a világ 
minden tájáról érkeztek zaránd okok és előadók, ezért számukra tolmácsgépet kellett biztosítani. Több ezer tolmácsgép 
kiadásához rendkívül gyors tempóra, fegyelmezettségre és figyelemre volt szükségünk a kongresszus teljes ideje alatt. Tet-
tük ezt úgy, hogy minden előadás időben elkezdődhetett.  

A programok időkerete talán hihetetlen, de másodpercre ki volt számolva, a televíziós társaságok miatt. Csak egy adalék: 
Áder János köztársasági elnök úr előadásának utolsó mondata előtt lekapcsolták a közvetítés folyamát,  mert a beszéd a 
nemzetközi média miatt nem fért bele a precízen megszabott időkeretbe. Sok, sok biztonsági feladatot láttunk el, ezek nem 
nyilvánosak, de a kongresszus működésében szükséges és fontos szerepet töltöttek be, amit felnőtt, életerős cserkésze-
ink hajtottak végre. Fiatal cserkészeik az áldoztatás lebonyolításának elősegítése érdekében gyakorolták annak menetét, ve-
zették az áldoztató atyákat a megfelelő helyre.  

A kongresszuson történtek is igazolták, hogy a hit és a hazaszeretet jegyében bármely feladatot, legyen az egy örvendetes 
nemzetközi esemény, vagy akár tűzvész, árvíz, más vészhelyzet, a cserkészet fegyelmezetten és felelősséggel tudja annak 
megoldását segíteni.  

 

Ignácz János 
paracsnok 

 
Fekete István: ŐSZ 
 
Ezen a napon régi dolgokkal bíbelődtem. Kezembe akadt 

Nagyapám bugyellárisa, Apám bicskája, gyermekkori óra-
láncom és kezem tűnődve simogatta meg őket, mintha uj-
jaim, elmúlt idők sárga naptárlapjain tétováztak volna.  

Olyan nap volt ez, amikor kedve lenne az embernek régi 
kályhákba befűteni régi újságokkal, utána odaülni a kályha 
elé, hogy meséljen valamit régi telekről, melyek elmúltak, 
mint azok az emberek, akik csak álmainkban jönnek néha 
vissza.  

De kályha nincs a lakásunkban, így csak ődöngtem – 
megállva néha az ablak előtt –, hogy mit is csináljak tulaj-
donképpen. Mert valamit tennem kellett! 

Az erdők és a rétek messze vannak tőlem, ahol tüzet le-
hetett volna rakni, a patakok elfordultak mellőlem, ahol ván-
dorolni lehetett volna, egyik malomtól a másikig pengő ci-
teraszóért és öreg molnárlegények álmodozó hazudozásáért. 

Így nem tudtam sehová menni, csak néztem ki az ablakon, 
mintha valaminek történnie kellett volna: de nem történt 
semmi. 

Furcsa nap volt ez nagyon. 
Könyveim mintha sóhajtottak volna, és különösen a ré-

giek, mocorogva helyezkedtek el a könyvszekrényben, és 
olyan betűszaguk volt, mint az iskolakönyveknek, melyek-
ből mindent megtanultunk, de még ma sem tudunk semmit. 

Néztem ki az ablakon, s ezenközben alattam homályba 
fakult a város, s a homály alatt mormolva jártak a villamo-
sok emberterhükkel. Alattam dübörgött a város, felettem pe-
dig varjak repültek észak felé, olyan magasan, hogy szár-
nyuk szinte súrolta a vacsoracsillagot. 

Vacsoracsillag! 

Van a városnak egyáltalán vacsoracsillaga? Vagy akármi-
lyen csillaga? 

A varjak után csókák jöttek. Ezek már kiáltottak néha va-
lamit, de nem értettem őket, pedig ugyanazt mondták, mint 
a készülő est, az emlékek, a könyvek, a homály és minden-
minden a szürkületben, ahol éjszakánként holt levelek nyar-
galtak a szél hátán zizegő sietéssel. 

A levelek kifelé sodródtak a városból az erdő felé, a var-
jak és csókák öreg fákat kerestek ezen az estén, csak én nem 
tudtam, mi történik, mert nem volt patakom, amely meg-
mondta volna, nem volt tüzem, amelyben megláttam volna, 
nem volt erdőm, amely megsúgta volna, hogy mi készül az 
illatok alatt, a rétek fölött, kanyargós, elhagyott utakon, me-
lyek elvesztek, és azért nem találunk vissza az öreg kályhák 
pattogó melege mellé. 

Álltam az ablakban, és vártam valamit. Türelmetlen vol-
tam és álomtalan, mert közben éjszaka lett, és a környék fái 
nyakig álltak a sötétség felleghajtójában. 

Egyszer csak aztán szürkülni kezdett az éjszaka. Ham-
vasezüst ült az ablakomra, a sötétség megrázkódott, és nehéz 
lett, és künn a felhőtlen ég alatt hűvös takarójával ráfeküdt a 
világra a köd. 

Most már lefekhettem: most már tudtam a vadlibák útke-
reső gágogása nélkül is, hogy ezen a ködös éjszakán, amikor 
a vizek mellett tűnődve hallgattak a nádasok, a szántásokban 
álomtalanul lapultak a nyulak, utak mentén remegve álltak a 
nyírfák, öreg temetőkben békésen hallgatóztak a keresztek 
és a fejfák, hogy jó álma legyen a régieknek – ezen 
az éjszakán eljött ablakom alá és öreges, 
ködös, kicsit szomorú szemével, barázdás 
és nevetősen fanyar arcával rám nevetett 
régi-régi barátom: az Ősz. 
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AZ ÖNMAGÁT ÉRTÜNK FELÁLDOZÓ ÉS AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN 
VELÜNK LÉVŐ KRISZTUS 

 

Szeptember 5-12-ig tartott az 52. Nemzetközi Eucharisz-
tikus Kongresszus eseménysorozata. Mi hívek sokat és sok-
szor imádkoztunk azért, „…hogy az önmagát értünk felál-
dozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismer-
jük és egyre jobban szeressük!” Az utóbbi időkben talán 
nemcsak a fenti eseményre készülve mondtuk ezt az imát, 
hanem a mindennapunk részét is képezte, hogy valóban a 
szürke hétköznapokban is felismerjük és egyre jobban sze-
ressük Urunkat, Mesterünket.  

„Üdvözítőnk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjsza-
kán, melyen elárultatott, megalapította 
testének és vérének eucharisztikus ál-
dozatát, hogy így a kereszt áldozatát a 
századokon át eljöveteléig megörö-
kítse, és így szeretett jegyesére, az Egy-
házra bízza halálának és föltámadásá-
nak emlékezetét: az irgalom szentsé-
gét, az egység jelét, a szeretet kötelékét 
mint húsvéti lakomát, melyen Krisztust 
vesszük magunkhoz, lelkünket kegye-
lem tölti el, s a jövendő dicsőség zá-
loga nekünk adatik.” – írja a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanc-
tum Concilium 47. pontja. Jézus Krisztus az Oltáriszentség-
ben minden nap arra hív bennünket, hogy vonjuk be magun-
kat az Ő szeretetközösségébe, abba az emberi ésszel felfog-
hatatlan szeretetbe, ami Ő és a Szentháromság „tagjai” kö-
zött van. A szentmiséken az Ő testét és vérét vesszük ma-
gunkhoz, így lép be a lelkünkbe, ahol egészen mélyen ki-
mondja: „Békesség nektek!” Ezért Mária Magdolnához és 
Tamás apostolhoz hasonlóan kijelenthetjük: „Láttuk, tapin-
tottuk, érzékeltük az Urat”.  

Az Eucharisztia egész keresztény életünk forrása és csú-
csa és a szentségi életünk középpontja. Benne éri el csúcs-
pontját az a tevékenység, mellyel Isten Krisztusban meg-
szenteli a világot. Aquinói Szent Tamás szerint az Euc-
harisztia a „leghatalmasabb és legnemesebb szentség, min-
den csodák csodája és minden más szentség erre, mint végső 
célra rendeltetett.” Ezt a meglátást a II. Vatikáni Zsinat is 
tovább gondolta: „az összes szentség, mint minden más egy-
házi szolgálat és az apostoli tevékenység is, a szent Euc-
harisztiához tartozik és reá irányul. Az Eucharisztiában 
ugyanis benne van az Egyház minden lelki java, ti. maga 
Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk és élő kenyerünk.” (PO 5.) 
Az Eucharisztia tehát hitünk szent titka: a megdicsőült 
Krisztus eucharisztikus jelenléti módja, emberi megértést 
felülmúló valóság, melyhez csak a hit által megvilágított ér-
telem segítségével lehet közel jutni.  

Mégis, hogyan van jelen Krisztus az Oltáriszentségben? 
A katolikus egyház Krisztus szavait már a kezdetektől min-
dig úgy értelmezte, hogy az Eucharisztiában teljesen jelen 
van a feltámadt, megdicsőült és mindörökkön élő Jézus 
Krisztus, szeretetével, emberségével és Istenségével. Az 
Eucharisztiában tehát benne van Krisztus teste, vére, lelke 
és Istensége is, egészen sajátos és különleges módon.  

A Trentói zsinat határozatai részletesen is kifejtik, miként 
van jelen Jézus az Eucharisztiában. A két szín (kenyér és a 
bor) mindegyike egészen magában foglalja a teljes Krisz-
tust, ezért mindegyik szín alatt teljesen jelen van. Ilyen mó-
don az egyház nem rövidíti meg a híveket, amikor egy szín 

alatt nyújtja az Oltáriszentséget. Így érthető, hogy a színek 
legkisebb részében is jelen van a teljes Krisztus.  

Már az ősegyház idejétől fogva nagy gondot fordítottak 
arra, hogy a szentostyából semmi se szóródjék el (purifiká-
lás). Az átváltoztatott (konszekrált) elemek legkisebb ré-
szére is vigyáztak, óvták a megszentségtelenítéstől. Amikor 
a megszentelt kenyeret megtörik, az nem osztja meg Krisz-
tust; teljesen, épségben van jelen mindkét eucharisztikus 
szín alatt és azoknak bármely részében. A feltámadt és meg-
dicsőült Krisztus jelen van mindenütt, ahol konszekrált ke-

nyér és bor van jelen. Ez azt is jelenti, 
hogy a jelenlét a konszekrációkor kez-
dődik és addig tart, amíg a színek épek 
maradnak, vagyis amíg a kenyér meg-
marad kenyérnek, a bor bornak. Jézus 
szentségi, lényegi valóságának jelenlé-
tét, titokzatos módon, a kenyér és a bor 
tapasztalati valóságával kötötte össze. 
Krisztus az Eucharisztiában jelen van 
vétel előtt, és jelen marad a szentmise 
után is, – ha nem vesszük magunkhoz 

–. Ezért, ha áldozáshoz járulunk, mindig vegyük Őt ma-
gunkhoz. Az Oltáriszentséget a tabernákulumban őrizzük.  

Jézus nemcsak személyében, hanem egész életével, meg-
váltói művével együtt jelen van az Eucharisztiában. Ezért az 
Eucharisztia a megváltás egész misztériuma is. Ezt főként a 
szentmisében látjuk, amikor Jézus egy-egy életeseménye je-
lenvalóvá válik számunkra (pl. karácsonykor a születés). A 
szentmise az Úr testével és vérével való közösség szent la-
komája. Úgy vesszük Őt magunkhoz az Oltáriszentségben, 
mint lelki táplálékot. A szentáldozás révén részeseivé le-
szünk Krisztus áldozatának úgy, hogy a magunk mindennapi 
áldozatát Krisztus áldozatához kapcsoljuk. Így mondunk 
igent Jézusra, az Ő művére, a megváltásra és Jézus Krisztus 
által vele és őbenne igent mondunk Istenre, a Mennyei 
Atyára. Tehát Krisztussal együtt mi is áldozattá válunk úgy, 
hogy igyekszünk magunkévá tenni az Ő lelkületét, magatar-
tását. Ezért a szentáldozás ennek az igyekezetnek a látható 
jele és külső megnyilatkozása.  

Az Eucharisztia az egység szentsége is, az Egyház egysé-
gének látható kifejezése. „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy 
test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérben részesülünk”. 
(1Kor 10,17) Az Eucharisztia táplálja és megszilárdítja a 
Krisztussal való egységet és a keresztények egységét is. A 
katolikus tanítás szerint azonban az Eucharisztiát nem fog-
hatjuk fel eszközként a teljesség és az egység eléréséhez, 
mert az már a beteljesedett egység jele. Tulajdonképpen ez 
az ökumenikus mozgalom, törekvés végső célja, hogy egy-
kor majd együtt ünnepelhessük az Eucharisztiát.  

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró 
szentmiséjén szépen megvalósult ez az egység, az Egyház 
látható kifejeződése. Egyrészt Krisztus körül, másrészt 
Szent Péter utóda, Ferenc pápa jelenlétében és a világból ér-
kezett püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel és hívőkkel. 
Ez jelezte számunkra azt a törekvést, hogy egyszer majd el-
jutunk oda, mikor nem lesznek megkülönböztetések, hanem 
Krisztus lesz minden mindenben. (vö. Kol 3,11)  

 

Horváth Péter 
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Marco Frisina atyával 

Zenei és lelki találkozások  
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 

 

Akármilyen formában is 
csatlakozhattunk be a 
szeptemberi hónap fo-
lyamán megtartott Nem-
zetközi Eucharisztikus 
Kongresszus eseménye-
ibe, ezekből minden bi-
zonnyal nagy „lelki ka-
nállal” meríthettünk ma-
gunknak. Ha pedig sze-
mélyesen is részt tud-
tunk venni egy-egy ese-
ményen, ezek életünk 
végéig elkísérnek már 
minket. 

 

Az eredetileg tavaly szeptemberre tervezett kongresszus 
a vírushelyzet miatt, sok világrendezvényhez hasonlóan, 
egy év késéssel lett megrendezve. 

Szent Cecília Kórusommal már tavaly is megkaptuk a 
megtisztelő lehetőséget, hogy a záró szentmisére szerveződő 
országos kórusban énekeljünk, szolgálhassuk a liturgiát a 
szent zenén keresztül. Idén tavasszal, mikor Ferenc pápa be-
jelentette érkezését eme záró misére, extra lelki motivációt 
kaptunk: finoman fogalmazva is, nem sűrűn adatik lehető-
ség arra, hogy Szentatyánk által vezetett szentmisén énekel-
jünk Budapesten. Ezt a végül 2140 fős (!) énekkart székes-
egyházunk karnagya, egyházmegyénk zeneigazgatója és kó-
rusom „jóbarátja” Varga László atya szervezte meg. Ő ezt 
nem akármilyen energiabefektetéssel tette, hiszen valóban 
az ország minden részéről meghívott és összeszervezett 
énekkarokat, hogy ne csak egy „elit, vagy kiválasztott kó-
rus” érdeme, lehetősége legyen a pápai szentmise zenei szol-
gálata, hanem ez is egy országos szintű találkozás lehessen, 
a NEK keretein belül. Végül templomunk kórusából 24 fő 
vállalta a felkészülést (nagy fizikai megterhelést jeleztek 
már előre a szervezők, így ezt is számításba kellett vennünk) 
a nem kevés és elég eklektikus zenei anyaggal, mely stílus-
világának összeállítása kapcsán, őszintén megvallva, voltak 
fenntartásaim. Ezek azonban eloszlottak számomra augusz-
tus végén, amikor a zsúfolásig megtelt gazdagréti Szent An-
gyalok templomban megtartott 
regionális összpróbán az ak-
kori becsléseim szerint leg-
alább 600 énekes közös éneke 
(ez a tervezett kórus negyede 
volt!) teljesen lenyűgözően 
szólt. 

Ezzel a felkészüléssel pár-
huzamosan kaptam egy szemé-
lyesen nekem szóló felkérést 
is: a Váci Dóm kórusába hívott 
meg kedves tanárom, Varga 
László atya alkalmi énekesnek: 
a Kossuth téren megtartandó 
szombat esti bíborosi misén ők 
teljesítenek szolgálatot és a 
gregorián zsoltárokat többszó-
lamban éneklő kórus-részbe 

tenor énekesnek hívott meg. Nagyon megtisztelő volt ez szá-
momra és örömmel mondtam rá igent, mert a főiskolai 
éveim alatt már megismerhettem a székesegyház kórusát, és 
szeretek velük énekelni. Több más, már korábbról ismert 
kántor kolléga is benne volt eme formációban, velük is jó 
volt találkozni, tapasztalatainkat megbeszélni, barátilag is 
együtt lenni. Velük augusztus közepén volt egy próbám Vá-
cott, a teljes kórus 142 fős volt, itt is öröm volt megérezni 
már a próbák alatt a közösségi élményt, nem utolsó sorban 
pedig karvezetőként is hasznos mozdulatokat leshettem el. 
A leginkább különlegesek mégis épp a népénekek voltak eb-
ben a szentmisében, illetve Kodály Zoltán magyar miséje, 
mert ezeket a Honvédség Központi Fúvós Zenekara kísérte, 
vezette. Ritka együttműködés volt ez, lelket vidító volt látni 
a két karmester, László atya és Csizmadia Zsolt ezredes úr 
őszinte, közvetlen és baráti kapcsolatát egymáshoz és az al-
kalmi 200 fős apparátushoz való viszonyulását. Így köt ösz-
sze minket a szent zene akár honvédségi, akár egyházi „kö-
telékben” végezzük szolgálatunkat. Ezredes úr nem csak 
szakmailag „nagy ember”, hanem 202 cm-es magasságával, 
kiállásával is, ugyanakkor közvetlen és többször humoros 
instrukcióival ugyancsak belopta magát az énekkar szívébe. 
A művészi szinten megszólaló fúvós zenekar kíséretével 
énekelni pedig igazán lélekemelő volt, még most e sorokat 
írva is elérzékenyülés tud úrrá lenni rajtam! Ezek után szá-
momra ismét megmutatkozott az egyház közössége: mivel a 
gregorián kórus-szekciót a kamerák többször is mutatták, 
így több korábbi kántori szolgálati helyemről jelezték jó is-
merősök és barátok, hogy ott vannak, vagy követik a közve-
títést, és öröm a liturgiában való találkozásunk. Évtizeddel 
korábbi kapcsolatok kerültek ismét elő, melyek lelkileg is 
megérintettek. 

 A zenei és lelki élmények másik fénypontja természete-
sen a Szentatya által celebrált záró szentmise volt a Hősök 
terén. A gondviselés éppen élhető időjárást adott nekünk: 
későnyári melegben, de nem kánikulában foglalhattuk el he-
lyünket a grandiózus „kórus-lelátón” a pénteki, szombati 
helyszíni próbákon és természetesen vasárnap délelőtt. Eső-
től, széltől sem kellett tartanunk a prognózis szerint, a folya-
dékpótlás volt a kihívás a közel négy órán át tartó ceremónia 
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alatt. Erről is, és sok minden más technikai feladatról a szer-
vező stáb és a rengeteg önkéntes lelkiismeretesen gondos-
kodott, ránk odafigyelve végezte feladatát. Megemelem 
előttük a tőlük kapott kalapom, amit a melegtől való véde-
kezéshez osztottak mindannyiunknak. 

A találkozások itt is folytatódtak: a kórus-sátorban öröm 
volt összefutni például fehérvári vagy más ismerős kórusok-
kal, karnagy kollégákkal, 
illetve megismerkedni 
más kórusokkal, éneke-
sekkel beszélgetni. Orszá-
gunk jeles egyházzené-
szei, karmesterei vezé-
nyeltek minket, tőlük is 
igyekeztem ellesni egy-
két praktikus mozdulatot, 
metódust. Vasárnap reg-
gel a kórus sátor előtt az-
tán Marco Frisina olasz 
vatikáni egyházzenész-
zeneszerző pap-kanonok atyára let-
tem figyelmes, aki saját műveit sze-
mélyesen vezényelni érkezett. Miu-
tán befejezett egy telefonhívást, nem 
voltam rest konyhai angolságommal 
megszólítani őt és elmondani neki, 
hogy kántor-kórusvezetőként ének-
karommal nagyon szeretjük a műveit 
és több is repertoárunkon van. Örö-
mét fejezte ki, láthatóan egy szerény, 
közvetlen ember és készséges volt 
egy közös fotóra is. 

 A több mint kétezer ember szervezett „beültetése” a le-
látóra is külön feladat volt, itt ismét a szervezők, segítők 
munkája érdemel említést, akik nagy türelemmel viszonyul-
tak hozzánk. Minden énekesnek sor- és székszám szerint 
előre kijelölt saját helye volt, a szervezők pedig ezt úgy osz-
tották ki, hogy lehetőség szerint az egyazon kórushoz tar-

tozó énekesek a szólamok csoportjain belül egymás mellett 
üljenek – ez is egy szép figyelmesség volt részükről. A 
Szentatya térre való megérkezésekor éreztem meg egyhá-
zunk közösségének erejét és amint a pápamobilon körbejárta 
a hívek ezreit, köszöntve és megáldva minket, nagy hála volt 
és van azóta is a szívemben, hogy ott lehettem! Mikor Fe-
renc pápa visszaért a szentmise helyszínére, éppen Liszt 

Ferenc Tu es Petrus (te Péter vagy és én e sziklára építem 
egyházamat) művét énekeltük, ez a mozzanat is megmarad 
bennem, annak ellenére, hogy a médiamegosztó felületeken 
bármikor visszanézhető. Ferenc pápa tanítása is megérinte-
tett, és azok a szeretettel teli szavak, ahogy a magyarságot 
magyarul (Isten áldd meg a magyart) szólította meg a szent-
mise végén. A latinul végzett liturgiában katartikus volt 

megérezni egyházunk egységét, egyetemességét, a 
válaszokban és közös imákban konkrétan egy 
nyelvet beszéltünk. Hiszem, hogy a latin által a 
szeretet nyelve szólt a téren Krisztus földi helytar-
tójától és a főváros utcáin ezreknek ajkán! A kon-
szekráció, vagy „átváltoztatás” szavai (vegyétek 
és egyétek…) alatt a világegyház közössége volt 
jelen! Így ér el teljességet az Eucharisztia az akár 
néhány hívő előtt bemutatott legkisebb, eldugott 
falu szentmiséjétől kezdve az ilyen világrendez-
vény pápai misééig. Hiszen mindenhol ott van, ve-
lünk és köztünk él az Isten az Eucharisztiában! Ez 

a legerősebb érzés, újbóli meggyőző-
dés, amit hazahozhattam e vasárnapról 
és az öröm, hogy ugyan egyszerű éne-
kesként, de mégiscsak szolgálatot te-
hettem ezen a szentmisén. 

Ekkora kórusban énekelni külön él-
mény volt, a kihívás mellett is. Éneke-
seimmel igyekeztünk jól felkészülni a 
sokféle zenei anyaggal, itt köszönöm 
meg nekik szorgalmukat, odaadásukat, 
hogy szombaton és vasárnap is vállal-
ták a kora reggel 6 órai indulást, és a 
fizikai megterhelést is, amivel azért 

szintén járt ez a hétvége. Testi fáradságunkért cserébe úgy 
gondolom, hogy életre szóló lelki töltetet kaptunk. Minden 
énekesem arcán láttam az örömöt, hálát és mindazt a jót, 
amit ez az esemény adott nekik. Hálám fejezem ki a gond-
viselésnek, hogy a technikai szervezésben (adatszolgáltatá-
sok, kapcsolattartás a szervezők felé, egyeztetések, stb.) is 

volt segítségem, küldött segítő társat ebben is! 
Több zenei mű is születetett kortárs egyházzené-

szeinktől, kántorainktól eme rendezvényre történt 
zeneszerzői kiírásokra (például népénekek, mise or-
dináriumok). Ezek közül leginkább a magyaros nép-
zenei stílusban gyökerező, Oltáriszentségről szóló 
népénekeket szeretném átvenni templomainkban is. 
Elsőként az egyik „nyertes mű” a Világ, borulj térdre 
kezdetű népének lesz, amely Ács Dávid gödöllői 
kántor úr szerzeménye. Szövegében a Kongresszus 
imáját is tartalmazza, ezt éveken át imádkoztunk: „Ő 

Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálónk, orvo-

sunk és békességünk”. Ezzel az énekkel a kongresz-
szust idézhetjük vissza lelkünkben. 

Mindkét liturgia, amiben részt vehettem, nem csak 
hiszem, hanem tudom, hogy életre szólóan velem 
marad, leginkább a találkozások miatt: régi ismerő-
sökkel, zenészekkel, énekesekkel, művészekkel, és 

még ha nem is közvetlenül találkozhattam vele, de a Szent-
atyával egy liturgiában lehettem, lehettünk. Mindezen talál-
kozásokat, közösségi élményeket, communio-t maga az 
Eucharisztia fogta egybe, amiről ez a hét szólt: minden for-
rás, amiből e napokban lelki táplálékot nyertünk, valóban az 
Oltáriszentségből fakadt. 

Nagy István, kántor-karnagy 
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Tájképek – Widder Félix, Szinyei-Merse Pál, Tornyai János, Vörös Géza,   

Perlrott-Csaba Vilmos, Tichy Kálmán  

Jézus példabeszédei  Jézus példabeszédei  Jézus példabeszédei  Jézus példabeszédei  VIII .VIII .VIII .VIII .     
 

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 
Mínákról Lk 19,11 
Sziklára épített ház Mt 7,26; Lk 6,46 
Talentumok Mt 25,14; Lk 19,11 

Világ világossága, A föld sója 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 szószerinti magyarázata? Körülmények, elhelyezés 
abban a korban.  
2. Mit akar tanítani a példabeszéd? Hittani vagy erkölcsi 
igazságot? 

3. A tanítása mit mond nekem? Az én életemben mire kell 
odafigyelni, mit kell változtatnom eddigi magatartásomon. 
4. Hogyan tudom a magam életében megvalósítani a kapott 
üzeneteket? 
 

Kedves Olvasók!  

A példabeszédek ismertetésében újra két jézusi tanítást ve-
szek sorra. Az egyik Az engedetlen testvérek, a másik Az 

utolsó ítélet című példabeszéd. Azért választottam ezt a két 
példabeszédet, mert elkezdődött az iskola. A gyerekek és a 
szülők kapcsolata és a gyerekek egymáshoz való viszonya 
gondolatkörében elemzem Jézus tanítását.  
Az engedetlen testvérek példabeszéd alapgondolata Jézus 
kedvenc témájához tartozik: A zsidó nép – Isten választottjai 
megkapták Istentől a meghívást, de sokszor hűtlenné váltak 
kiválasztottságukhoz. Nem tartották meg a szövetséget úgy, 
ahogy Isten elvárta tőlük. Az úgynevezett „pogányok”, 
vagyis akik nem tartoztak Isten népéhez, nyitottakká váltak 
Isten befogadására. Jézus gyakran tapasztalja a választottak 

elutasítását és a pogányok készségét a hitre. 
Szent Pál apostol is missziós útjai során ugyan-
ezzel küszködik, ismerjük az Apostolok Csele-
kedetének könyvéből. Egy apának két fia volt. 
Kiküldte őket a szőlőbe dolgozni. Az egyik 
mondta, megyek, de nem ment, a másik azt 
mondta nem megyek, de később elment. Jézus 
kérdezi: Melyik teljesítette atyja akaratát? „A 
második”, válaszolták. A választott nép igent 
mondott Istennek, a pogányok nemet. Nem hit-
tetek Keresztelő Jánosnak, nem hisztek nekem, 
a vámosok és az utcanők hittek és megtértek – 
korholta hallgatóit Jézus.  
A példabeszéd alapgondolata után rátérnék a 
mai helyzetre. A szülők és gyermekeik kapcso-
latára. Elkezdődött az iskola, elkezdődnek a 
különféle szakkörök, az édesapák és édes-
anyák szeretnék, ha gyermekük előre halad, 
minél jobb eredményt ér el, minél több terüle-

ten kapcsolódik be a különféle sportolási lehetőségekbe 
vagy egyéb különórákba. Ha elkezdenek valamit a gyere-
kek, tartsanak ki abban, tehetségüket ne lazsálják el, hanem 
kamatoztassák.  
Az engedelmes gyermek mindent megígér, aztán teljesíti-e 
vagy nem? A másik típusú gyermek, szemben áll a szüleivel, 
megmakacsolja magát, és csak azért se csinálja, amit mon-
danak neki. De ha később belátja, hogy a szüleinek igaza 
volt, mégis megteszi, ami hasznára válik. E két példán kívül 
számtalan variáció van a mindennapi életben szülők és gyer-
mekek között. Feltehetjük a Jézus által föltett kérdést. Me-
lyik teljesítette atyja akaratát a kettő, vagy az életben sok 
más helyzetű, de hasonlóan viselkedő gyermek közül?   
Kedves Édesapák és Édesanyák! Ti is tudtok rá válaszolni, 
elmondani, aminek örülni tudtok, vagy ami miatt szomor-
kodtok. 
A második példabeszéd címe Az utolsó ítélet. Jézusi üze-
nete egyértelmű: életünk végén el kell számolnunk kapott 
lehetőségeinkkel. Hogyan gyakoroltuk a felebaráti szerete-
tet? Amit egynek a testvéreitek közül egynek is tettetek, azt 
nekem tettétek. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam 

és inni adtatok, beteg voltam és meglátogattatok, stb. A má-
sik csoportnak mondja Jézus: Éheztem és nem adtatok 
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ennem, stb. Aki szeretetben élt, az a mennyországba kerül, 
aki nem, az elkárhozik. 
Mit tanít Jézus a mai gyermekeknek? Talán ki is tudjátok 
találni, mire gondolok, de azért hozok fel néhány példát. Az 
iskolában, hogyan tudjátok gyakorolni az egymás iránti sze-
retetet? Ha az ügyetlenebb társatokat nem kinevetitek a 
torna órán, hanem segítitek, hogy legalább valami ered-
ményt elérjen. Vagy megosztjátok az uzsonnátokat a társa-
tokkal, akinek nincs ennivalója. Vagy nem éreztetitek társa-
tokkal, hogy neked a szüleid menőbb cuccot tudnak meg-
venni, mint neki, nem nézed le érte társadat. Vagy, ha egy 

osztálytársatok a tanulásban lemaradt, szívesen segítetek 
neki, hogy fel tudjon zárkózni a többiekhez. Ti is tudtok még 
sok példát mondani az egymás iránti szeretetről. 
Kedves Olvasók! Kedves Szülők! Kedves Gyermekek! 
Most az iskolai év kezdetén kívánok eredményes tanulást, 
sok erőt a feladatok teljesítésére, gazdagodást a felebaráti 
szeretetben, egymás segítésében. Hozzá jó egészséget, jó-
kedvet, kitartást. A pedagógusoknak türelmet és vas idegze-
tet. A szülőknek sok örömet gyermekeik fejlődésében és 
eredményes tanulásában.  

Szeretettel: András atya
 
 
 

 

Pilinszky János:   
ŐSZI VÁZLAT 
 

A hallgatózó kert alól 
a fa az űrbe szimatol, 
a csend törékeny és üres, 
a rét határokat keres. 
 

Riadtan elszorul szived, 
az út lapulva elsiet, 
a rózsatő is ideges 
mosollyal önmagába les: 
 

távoli, kétes tájakon 
készülődik a fájdalom. 
 

 
Kosztolányi Dezső:  
VÖRÖS ÉS SÁRGA  
AZ ŐSZ SZINE.. .  
 

Vörös és sárga az ősz szine, 
vörös füzérbe paprika 
és sárga tengeri. 
Lelkembe e két szín lobog: 
a sárga és piros 
s a barna föld, mely érett gyásszal 
koporsómra hull. 
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 A MI STÁBUNK 

A Herceg család 

 
Herceg János és családja nagyon szívélyesen fogad, otthonukba látogattam, hogy elkészül-
hessen ez az interjú. Janit sokan ismerjük, ha híradástechnikai kérdésről van szó, hozzá for-
dulunk. Ő oldja meg a hangosítást a különböző eseményeken, legyenek azok épületen belül 
vagy kívül. Felszerelte a templom állandó hangosítórendszerét, és gondoskodik annak hibát-
lan működéséről. Nagyobb ünnepeken segíti a szentmisék asszisztenciáját, felolvas, szervez, 
felügyel, hozzájárul a különböző programok lebonyolításához, mint például a karitásztábor, 
a tavalyi adventi műsor elkészítése Zsolt atya vezetésével, a körmenetek, melyek nagyon 

reméljük, hogy a tavalyi és idei kimaradás után visszatérnek az életünkbe. Jani kapcsolatai és szervezése révén tudtuk meg-
oldani a pandémia alatt az online szentmiséket. Sokféle feladatot lát el, amelyért hálásak vagyunk neki.  
 

Akik körbeüljük az asztalt: a családfő, Herceg János, felesége Hercegné Németh Rita, és gyermekeik, Tamás és Bernadett.   
 
Kedves Jani, honnan forrásozik e 
sokrétű feladatok iránti készsé-
ged, amivel bennünket megaján-
dékozol?  
J. Ráckevei vagyok, Dunaha-
rasztira a családalapításkor kerül-
tem. Szüleim mélyen hívő katoli-
kusok, a hitet tőlük kaptam. 
Édesapám tanár volt, biológia és 
kémia volt a szaktárgya, és föld-
rajzot is tanított, az Ady Endre 
Gimnáziumban. Ismerte őt az 
egész város, a tanítványai nagyon 
szerették. A mély hitet az ő példája ültette el bennem. Édes-
anyám levelezőn járt gimnáziumba, akkor ismerkedtek meg. 
Hárman vagyunk testvérek. Sajnos édesapám már nincs kö-
zöttünk, hamar eltávozott. Édesanyám Ráckevén él.  
 

Az általános iskola után következett a ráckevei gimnázium? 
J. Nem, nem. Engem nem érdekeltek ezek a humán dolgok, 
már akkor műszaki ember voltam, és a technikához vonzód-
tam, így a Puskás Tivadar Távközlési Szakközépiskolába je-
lentkeztem, és ott végeztem távközlés szakon. Innen a szak-
mai tudás, amit a civil életben is kamatoztatok. A középis-
kola után következett egy év katonaság, majd elhelyezked-
tem, azóta dolgozom. Az első munkahelyemen, ahol távköz-
lési területen dolgoztam, több mint húsz évet töltöttem, majd 
következett három év alatt több gyors váltás, míg megtalál-
tam a mostani helyemet, egy budapesti művelődési házat. 
Hangosítok, és különböző rendezvényeket látok el techniká-
val. Mindig is ezt szerettem. Ugyanakkor tizenhét éve má-
sodállást töltök be a koraszülöttek mentésével foglalkozó 
Peter Cerny Alapítványnál, ahol felelek a technika tökéletes 
működéséért. Ez a munka is közel áll a szívemhez. A ko-
rábbi munkahelyeimen folyamatos munkarendben dolgoz-
tam, így nagyon jól jött a munkahelyváltás a pandémia kitö-
résekor, mert szabadok lettek a hétvégéim, és ennek köszön-
hetően helyt tudtunk állni itthon az online feladatok megol-
dásában. A főállásom mellett mindig vállaltam más felada-
tokat is, például a Puskásban vagy Ráckevén a nagyobb 
templomi ünnepeken én gondoskodtam a műszaki részről. 
R. Jani nemcsak itt Harasztiban, hanem már Ráckevén na-
gyon aktív volt.  
J. Igen, már ott is tanítottam a ministránsokat az akkor még 
káplán Brezina Károly atya mellett, aki szintén édesapám 
tanítványa volt. Igazából azonban, katolikus életem Sziget-
halmon alapozódott meg egy olyan atya mellett, ő Pollák 

László, aki szintén édesapám 
tanítványa volt, és ráckevei 
származású. Mivel édesapám 
tanár volt, nem járhattunk ab-
ban az időben szentmisére Rác-
kevén, így átjártunk Szigetha-
lomra. Ott kezdtem el minist-
rálni, és az én feladatom volt 
misére harangozni. A kisharan-
got bízták rám, mert a nagyha-
rang elvitt volna, kicsi voltam 
még akkor. Húztam többnyire 
én a harangot, vagy a harang 

engem, aki kívülről nézte, csak azt látta, hogy valaki repül 
fölfelé… – jót nevet. – Tehát így kezdődött a szolgálatom.  
R. Édesapád hittant is tanított. 
J. Igen, Apu hitoktatóként is működött, Szigethalmon. Ab-
ban az időben már kezdett rossz lenni a szeme. Úgy mentünk 
együtt, hogy én kézen fogtam, és vezetgettem. Megvolt az 
óra, és utána jókat beszélgettek, vitatkoztak az atyával. 
Betti felemlegeti, hogy apának egyszer eltört a lába. – Hová 
is mentél? 
J. Biciklivel jöttem haza a templomból, este, és elfelejtettek 
elsőbbséget adni.  
R. A Puskásban aztán törött lábbal érettségizél.  
Az egész család jót derül a történeten.  
 

Kedves Rita, te mivel foglalkozol? 
R. Én közgazdasági szakközépiskolát végeztem, képesített 
könyvelői végzettségem van. Szerettem volna mérlegképes 
könyvelő lenni, de akkor nem indult ilyen képzés. A szak-
középiskola után külkereskedelmi ügyintézői és vámkezelői 
képzésre jártam. Kezdetben adminisztratív feladatokat lát-
tam el kereskedelmi, pénzügyi és vámkalkuláció területen, 
egy Szigetszentmiklósi munkahelyen. Azután elmentem 
gyesre a két gyerkőccel, majd jött a 2008-as váltás. Letettem 
a középfokú angol nyelvvizsgát, és elvégeztem egy logiszti-
kai ügyintézői tanfolyamot. Szállítmányozó cégnél helyez-
kedtem el, szintén Miklóson. Ott délutános munkarendbe 
osztottak be, és este fél 11 után értem haza.  
 

Nem édesanyának való. 
R. Ekkor adódott egy iskolatitkári állás, a budapesti Szent 
Benedek Gimnáziumban, ahol szívemhez nagyon közelálló 
volt a szellemiség. Ám Bettinek és édesanyámnak is volt ak-
kor egészségi problémája, és mivel Pestről későn értem 
haza, nehezen tudtuk megoldani a dolgainkat. Így négy éve 
váltottam, és a Körösi iskolában vállaltam szintén iskola-
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titkári állást. Helyben jobb dolgozni, meg tudom oldani a 
család dolgait. Ismertek bennünket a Körösiben, hiszen oda 
jártak a gyerekeink, és Jani is többször segített nekik. Tamás 
fiam nyolcadik után került Budapestre, az angolkisasszo-
nyokhoz, most harmadikos, a mostani számolás szerint ti-
zenegyedikes. Betti hatodik után váltott, ugyanide jár jelen-
leg.  
 

Kedves Tomi, érettségi 
után hová készülsz? 
T. Érettségi után először a 
Szent Györgyben (Szent 
György Hang- és Filmmű-
vészeti technikum) szeret-
nék elvégezni egy hang-
mesteri képzést, utána pe-
dig valamilyen filmes is-
kolába szeretnék tovább-
menni, és operatőri képesí-
tést szerezni. Majd innen 
folytatni… 
 

Hiszen technikai területen 
Janit követi középiskolás 
fia, Tamás, aki fiatal kora 
ellenére már komoly, hiva-
tásos operatőri feladatokat 
lát el. 
Janinak nagyon gyorsak a reakciói, nyitott, közlékeny, me-
sélő kedvű. Tomi is azonnal megnyílik, kedves, lelkes fia-
talember.   
 

J. Jobban tudja már a dolgokat, mint én. Most már én kérek 
tőle segítséget.  
T. Úgy kezdődött, nem egészen három éve, hogy felébredt 
bennem az érdeklődés a filmezés iránt. A „hangozás” apától 
jött, de igazán engem az operatőrködés fogott meg. Apa test-
vére, Balázs, operatőr, ő négy éve tanít engem.  A Körösiben 
már hetediktől fotóztam. Kaptam ehhez egy fényképezőgé-
pet, és a hetedik év végén, az iskola, az egész évi fényképe-
zésért szervezett számomra egy lehetőséget, hogy megnéz-
hessem a KisDuna tévé stúdióját.  Megismerhettem, hogyan 
készül egy stúdióbeszélgetés. Ez nyáron történt, a vakáció 
alatt. Pár héttel később felhívták apát, mert őt már ismerték 
a KisDuna tévé munkatársai, hogy baj van, mert nincs elég 
operatőrük. Az épülő kistemplomban kellett felvenni egy 
koncertet.  
J. Fülöp Győző volt ott a kórusával, még csak beton volt és 
csupasz falak. 
T. Megkérdezték, ki tudnék-e menni ezt megoldani. Fölvet-
tem az eseményt és meg is vágtam az anyagot, amit megnéz-
tek, és a KisDunánál ezzel elkezdődött el a pályafutásom. 
Egy évi dolgoztam beugrósként, aztán egyre többet hívtak. 
Tetszett a szerkesztőknek, amit csinálok. Nagy szerencsém, 
hogy jó és tapasztalt szakemberek vesznek körül, és sokat 
tanulhatok tőlük. Tuboly László kiváló hangmérnök, és Var-
sányi Zsolt, a KisDuna tévé munkatársa, operatőr, szer-
kesztő, rendező révén kerülhettem be később az Antenna 
Hungária és az MTVA stábjába, ahol több feladatot bíztak 
már rám. Kevés az operatőrük, így egyszer Zsoltot kérték 
meg, hogy vigyen embert a KisDuna tévétől. Az első ilyen 
alkalom egy focimeccs volt, amelyen olyan jól oldhattam 
meg a feladatomat, hogy a találkozó után odajött hozzám a 
rendező, és azt mondta, a következő héten mehetek Sze-

gedre, a kajak-kenu világbajnokságra. Ez már nemzetközi 
adás volt, amely nagy felelősséggel jár. Bekövetkezett egy 
kamerafail (meghibásodás), az optikám mondta fel a szol-
gálatot, de nagy szerencsém is volt akkor.  Pár futamot még 
végig tudtam venni, de aztán szét kellett szednem oldalról a 
kamerát, hogy manuálisan hozzáférjek ahhoz a részéhez, 

amivel tudtam zoomolni 
(ránagyítani a tárgyra). 
Kézzel mozgattam a zoo-
mot, a meghalt optikát, és 
ekkor felfigyelt rám a ren-
dező, hogy ilyen vészhely-
zetet is meg tudtam oldani. 
Azóta néha kapok supers-
low kamerával feladatot, 
sőt még a kameraman ok-
tatásba is besegíthetek.  
 

És ez mennyi időt vesz el az 
életedből? 
J. Maradjunk annyiban, 
mennyi idő marad … mert 
tanulni kéne. 
T. Az a baj, hogy mindez a 
tevékenység már a tanulás 
rovására megy … 
R. Tomi a héven tanul. 

Kezdetben mondták a tanárai, hogy tehetséges a fiú, de most 
már van a szorgalommal kapcsolatban kifogásuk.  
 

Ez egy egyszerű gimnázium? 
T. Igen, humán gimnázium.  
 

Sima órarenddel. Milyen nyelveket tanulsz? 
Tomi behúzza a nyakát. 
T. Angolt és olaszt. Az olaszt három éve tanulom, kevés 
eredménnyel, az angol szakmai szintig megy. De az opera-
tőrködéshez elég olaszul a számokat tudni, ha esetleg olasz 
rendezővel kell együttműködnöm. A fejhallgatón ennyit hal-
lunk: Attenzione, camera tre.  
 

Mit jelent az, hogy superslow operatőr?  
T. A superslow kamerák nagy, boxoptikás eszközök, ame-
lyek képesek szuperlassítású, 250 fps-es (kép per másod-
perc) felvételt készíteni. Erre utal a slow (lassú) kifejezés. 
Ezeket a kamerákat kezelni is nehezebb, és a feladatuk is 
összetettebb, mint mondjuk egy egyszerű leskamerának, 
amelyeket általában az újoncok kezelnek. A superslow tech-
nikához nagyon sokat kell gyakorolni.  
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Ezek a hatalmas kamerák sínen közlekednek? 
T. Nem, állványon vannak telepítve, tehát helyhez kötöttek. 
A közvetítéseken az összes kamera helyhez kötött, egy-két 
vállkamera szokott csak lenni.   
 

Az élő adások során ki fogja össze a stáb munkáját, ki fel-
ügyeli?  
T. A felállás olyan, hogy van egy közvetítőkocsi, és a köz-
vetítőkocsiba mennek be a kamerajelek, míg a rendező több 
képernyőn nézi a folyamatot. Minden adás előtt megbeszél-
jük, hogy az egyes kameráknak mi a feladata, kialakul egy 
koncepció, és a rendező e szerint utasítja a kameramanokat 
közvetítés közben, s ő is vált a kamerák között. Ugyanez ér-
vényes kicsiben itthon, a helyi közvetítések során.  
 

Mutassuk be az Olvasóknak, hogyan készültök, hogy fog mű-
szakilag megvalósulni a ligeti új Szent Imre templom meg-
áldásának közvetítése. Ki lesz a rendező? 
J. Varsányi Zsolt lesz a rendező. Október elején megyünk 
egy terepbejárásra. A szabad téri vetítés miatt például meg 
kell nézni, a nap hogyan fog állni abban az időpontban, hogy 
a vetítőt ne vakítsa.  
T. Kivetítők lesznek a szabad téren. Ezt kérték az atyák. Te-
hát meg kell nézni azokat a helyeket, amik úgy relatíve ár-
nyékban vannak, mondjuk tíz és tizenkettő között.  
J. A kisházban is, a volt templomban is lesz vetítés, oda is 
kell telepítenünk vetítőt.  
 

Hány kameraman lesz? 
T. Föl kell azt is mérnünk, 
hány kameraállásra lesz 
szükség.  Valószínűleg 
wireless, tehát vezeték 
nélküli kamerák lesznek 
használva, ilyeneket is 
kell bérelnünk, mert itt 
nagyon nagy a mozgástér, 
bonyolult közvetítés lesz.  
J. Mert nemcsak bent, ha-
nem kint is kell felvenni.  
 

A hangosítás a tiéd? 
J. Mivel kint és bent is 
lesz közvetítés, két hango-
sítórendszert kell legalább 
kiépíteni. Tekintettel az 
élő adásra, ebben közre-
működik egy adáslebo-
nyolító, aki azért felel, 
hogy kimenjen az adás, 
hogy a képpel együtt men-
jen a hang is, a feliratokat kezeli, és indítja az adást, és no-
szogatja a kollégákat, hogy még három percünk van, meg 
ilyen apróságok – ez vagyok én.  
T. Nagy tévéknél erre van egy gyártásvezető, egy producer, 
és egy ügyelő, meg egy vezető operatőr is. Itt pedig van egy 
apa, a mi Janink.  
J. Tehát, föl kell mérni, hol legyenek a kamerák, mennyi 
mikrofonra lesz szükség, mekkora létszámú lesz a kórus, mi-
lyen hangszer fog közreműködni.  
 

Saját eszközökkel dolgoztok?  
J. Is-is, vannak sajátjaink, bérlünk eszközöket, és kapunk is. 
A kollégáknak is van fölszerelése, ilyenkor ezeket összedob-
juk. Egy ilyen nagy közvetítésnél már nem elég a saját 

eszköztárunk. Igen, vannak kameráink, vágópultunk, keve-
rőpultunk, de gyakorlatilag az ilyen nagyobb közvetítések 
alkalmából mindenki hozza a magáét. 
 

Sokemberes feladat ez, nagyon érdekes lehet. Milyen szeren-
cse, hogy voltatok, amikor a pandémia miatt annyira be vol-
tunk zárva. Nagyon hálásak vagyunk érte, hogy megoldottá-
tok ezeket az online miséket.  
R. Nemcsak a sajátjainkat közvetítették, hanem a szentmi-
sék után a fiúk mentek még az evangélikusokhoz, baptisták-
hoz, reformátusokhoz.  
J. Egy nap négy mise ill. istentisztelet volt a programunkban. 
Reggel kezdtünk az evangélikusoknál, 8 órakor, akkor kez-

dődik náluk a vasárnapi istentisztelet, tehát 
reggel 7-kor ott kellett lennünk. Ezt követően 
fél 11-re készen kellett állnunk a nagytemplo-
munkban. Rövid intervallumban kellett komp-
letten leszerelünk és a másik helyen felszere-
lünk, mert el kell kezdeni a szentmisét. A bap-
tistákhoz a fél 11-es szentmise után mentünk 
át, mert ott 4 órakor volt az istentiszteleti alka-
lom. Ez így volt minden vasárnap. A baptisták 
után igyekeztünk vissza a nagytemplomba, 
Zsolt atya esti miséjére, ahol különleges, bo-
nyolultabb kamerafelállást kellett kiépíteni, 
mert ő háttal kívánt misézni. A reformátusok-
nál csak két alkalommal kellett közvetítenünk, 
húsvétkor és konfirmáláskor. 
 

Erről nem is tudtunk. Köszönjük szépen nektek 
ezt a lelkes és kitartó szolgálatot, hogy a helyi 
keresztény társadalmat kiszolgáltátok. 
R. Reggel elmentek, és este valamikor jó későn 
tértek haza. Nagyon sok héten keresztül tartott 
ez így.  
 

Két húsvétunk zajlott így le, elmaradt két úr-
napja, a körmenetek, búcsúk, a táborok, elide-

genedünk, elszigetelődünk egymástól, fájó ez így. Felemle-
getem, hogy Krisztus fényét is úgy kellett elkészíteni, hogy 
senkivel sem találkozhattam, mindent online kellett megol-
dani. Az interjúk is kimaradtak ezekből a számokból, és per-
sze kiáltó volt az események hiánya.  
T. Ahhoz, hogy a nagy közvetítésekhez be tudjak jutni, fél 
éven keresztül volt érvényes Covid PCR tesztre szükségem, 
és heti kétszer jártam ilyenre.  
 

De volt még egy nagy szerencséje a társadalmunknak, hogy 
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust, ha egy év ha-
lasztással is, de meg tudtunk valósítani. Milyen jó, hogy ott 
lehettünk. Reménykedünk, hogy nem lesz ismét olyan lelki, 
gazdasági, testi pusztítás. Megint fenyeget ez a csúfság, és 
nem szeretnénk térdre rogyni.  
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Mondtátok, hogy Rita eljutott több programra, Betti is, il-
letve Tomi dolgozott is az eseményen.  
R. Betti sajnos megbetegedett, így nem tudott velem jönni.  
 

Te milyen programo-
kon tudtál résztvenni? 
R. Kiemelném azt, 
hogy két évig imádkoz-
tuk a NEK-re való fel-
készítő imádságot, ami 
nagyon sokat jelent 
számomra. Előkészü-
letként online meghall-
gattam a tizenkét hír-
nök tanúságtételét, 
Zsuffa Tünde hangjáté-
kát az 1938-as Kong-
resszusról. Eljutottam a 
nyitó szentmisére, ahol 
megható volt a sok elsőáldozót látni, és szombaton a Margit-
szigetre, ahová gyónni mentem, amire a domonkos kolostor 
romjai mellett, szabad téren volt lehetőség, majd a Kossuth 
téri szentmisére, és az azt követő körmenetre. Felejthetetlen 
és felemelő volt a sok-sok mécses látványa, a zarándokok 
százezres sokasága, az énekek, a csodás zenei szolgálat a bí-
borosi szentmisén. Ott voltam a pápai szentmisén is, vasár-
nap, a Hősök terén, ami életre szóló él-
ményt jelentett.  Kiemelném, hogy 
rendkívül szervezetten zajlottak a ren-
dezvények, biztonságban voltunk, és 
minden gördülékenyen ment, a szerve-
zők részéről mindent megkaptunk. 
Csodálatos volt a rendőrség, a cserké-
szek, az önkéntesek együttműködése.  
 

Kedves Tomi, említetted, hogy közre-
működtél a NEK eseményein. Hogyan 
történt?  
T. Az Antenna Hungária közvetítette 
ezt is, mint minden nemzetközi élőt, és 
behívtak engem is. Pénteken délután a 
Bazilikából közvetítettem egy zenei eseményt, szombaton 
és vasárnap pedig a Kodály köröndön voltam kirendelve egy 
kameránál. A pápai misén dolgoztunk, meg a körmenetben. 
Szombaton a Kodály köröndön egy kameraemelvényen 
posztoltam, onnan követtem végig az eseményeket, vasár-
nap pedig ugyanúgy a Kodály köröndön tartózkodtam, csak 
ekkor, biztonsági okokból nem lehetett kihelyezni a kame-
raemelvényt, ezért bent voltam a hívek között. Amikor a 
Szentatya jött végig az Andrássy úton – kuncogva mondja, 
hogy magunk közt csak pápadriftnek neveztük – az én ka-
merám gyakorlatilag azért volt ott, mert az Andrássy út fe-
létől csak én láttam a pápát. Végigvettem a Kodály körön-
dig, majd megfordultam a kamerával, és visszakísértem Fe-
renc pápát addig, amíg meg nem látják a kollégák őt ismét a 
térről. Mindenhol két-három kamera láthatta a Szentatyát, az 
enyém volt az egyetlen, amikor egy kamera láthatta azon a 
bizonyos szakaszon őt. Ebben a pillanatban a világon 62 té-
vécsatornán 1,2 milliárd ember követhette élőben az adásun-
kat. Mikor „rászóltak a fülemre”, hogy az én kamerámnak 
piros a lámpa, Tomi, tied, boldog is voltam, de éreztem az 
óriási felelősség súlyát. A mai napig nem is tudom egészen 
fölfogni. Rendkívül komoly kameratechnikákat használ-

tunk, nagyon sok kamera volt, és két közvetítőkocsi, több 
helyre vágtak egyszerre. 
 

Tehát ennek az eseménynek volt súlya, és 
érdekelte az embereket. Gondolom, meg-
előzendő a kamerafaileket, ahogy kifejez-
ted magad, az ilyen események előtt maxi-
mális alapossággal ellenőrzik a teljes 
rendszert.  
T. Itt nem lehet hibázni, az ilyen alkalma-
kat megelőzi egy többnapos kameracheck 
(ellenőrzés), kamerapróba, és az egész 
rendszer végig van ellenőrizve. Műszaki-
lag nagyon bonyolult az ilyen rendszer.  
 

Bettit kérdezem kedves tantárgyáról. 
Kis, szerény hallgatás után kapom a vá-
laszt. 
B. A földrajz.  

 

Tomitól is megkérdem ugyanezt. Nevetve válaszol. 
T.A földrajz. Ugyanaz a földrajztanárunk.  
 

Talán a nagypapa miatt is ez a kedves tantárgyuk a gyere-
keknek. Itt is látszik, mennyire döntő egy pap vagy tanár sze-
repe az életünkben.  
J. Amikor először dolgozni mentem, elkezdtem telefont sze-
relni, az első nap után elhívott magához az atya, és azt 

mondta nekem: Most el-
kezdtél dolgozni, és úgy 
csináld azt a telefont, 
hogy azt a másik végén 
Jézus fogja használni. Egy 
életre megszabta ezzel a 
munkához való hozzáállá-
somat.  
R. Halála után tíz évvel is 
emlegették még a pékség-
ben az Apukádat, annyira 
szerették. 
J. Volt olyan is, hogy egy 
helyzet akkor lett köny-

nyebben megoldható, amikor kiderült, hogy a ráckevei Her-
ceg János fia vagyok.  
T. Tényleg így van. Amikor sétálok Ráckevén az utcán, mert 
el szoktam menni fotózni, többen odajöttek már hozzám, 
hogy mennyire hasonlítok a Herceg Jánosra.  
J. Igen, szerették őt.  
 

Hálásak vagyunk értük. A végére szánjunk egy kis időt egy 
elmélkedésre. Mit jelent számotokra a NEK vezérmondata: 
Minden forrásom belőled fakad. Milyen gondolatokat éb-
reszt ez bennetek? 
J. Bármihez kezdek az életben, azt az Ő nevében teszem. 
Mindent Tőle kapunk, Urunktól, Jézus Krisztustól. Minden 
útmutatást, megoldást. Csörögnek-zörögnek a dolgaink, ha 
csak a magunk kútfejére akarunk hagyatkozni. Vele azonban 
van reményünk. Krisztussal nincs kétségbeesés, kiúttalan-
ság. Óriási ajándék az Ő jelenléte az életünkben. Hit nélkül 
élni sem lehet. Minden napomat vele kezdem, és Rá alapo-
zom az életemet.  
 

Megköszönöm a beszélgetést, és kívánok a Herceg család-
nak sok sikert a munkában, a családi életben sok boldogsá-
got, kitartást, hűséget a szolgálatban, amelyért hálásak va-
gyunk, és a jövőben is számítunk rájuk.  

(az interjút készítette Koczka Tamásné)  
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Kincsvadászat a Dunaharaszti Városi Könyvtárban 
Könyvajánló 

 
1999 nyarán három fiatal nőnek a saar-vidéki Marpingenben 
megjelent a Szűzanya. Zarándokok ezrei voltak tanúi az ese-
ménynek. Dr. Jörg Müller – egy személyben pap, klinikai 
pszichológus és pszichoterapeuta – megvizsgálta a jeleket, 
bizonyítékokat gyűjtött és kutatott a helyszínen, valamint 
megírta ezt a könyvet a csodás eseményekről és arról a mély 
lelki élményről, melyet a történetek váltottak ki belőle.   
Jörg Müller: Máriáról beszélni veszélyes – Mi történt 
Marpingenben? A csodák könyve 
A naplószerűen dokumentált oldalak Christine, Judith és 
Marion szavait közlik, amelyekben kiformálódik Szűz Má-
ria alakja. Jörg Müller, mint pap tisztában van azzal, hogy 
az emberek éhesek a spirituális megtapasztalásra, az Ég 
érintésére, a lelkipásztori gondoskodásra, és a világos, meg-
értő pedagógiára.  
Minek nekünk a Szűz Mária jelenség? – teszik fel kérdést 
sokan. – Elég a Biblia!  
Valóban, jó, ha az ember kritikus szemmel nézi a világot, 
mert a jóhiszeműségnek fatális következményei lehetnek. A 

lelki üdvösség nem attól függ, hogy va-
laki hisz-e az úgynevezett magánkinyi-
latkoztatásokban vagy sem. Jörg Mül-
ler, vizsgálódásainak eredményekép-
pen, így összegez: „Pusztán teológiai 
szempontból igaz. De hogyan segíti ér-
vényre juttatni a Szentírás szavait? Ho-
gyan sikerül átültetni ezeket a hétköz-
napi életbe az égi pedagógia nélkül? A 
Szentírás nem beszél Biblia- és imakö-
rökről, havonkénti gyónásról, rózsafűzérről. Akkor hát 
hogyan van ez, mi lehet a módszertana a hétköznapi meg-
igazulásnak, amely kapaszkodót képes adni, békét és bol-
dogságot?  
Aki körülnéz a világban, észre fogja benni, hogy éppen a 
Szűz Máriából áradó anyai figyelemben rejlik nagy spiritu-
ális erő: új egyházi közösségek, imacsoportok alakulnak, 
egyházi tradíciók élednek újjá, a kiengesztelődés szentsége 
újra fontossá válik, megmagyarázhatatlan, csodás gyógyulá-
sok történnek Mária közbenjárására, a pápa és az egyház 
iránti hűség megnő.  

Tóth Marianna 
 
 

Thomas Mann:  
Doktor Faustus 

 

Thomas Mann, Nobel-díjas német író 
újabb művét szeretném olvasásra 
ajánlani – a József és testvérei után 
most a Doktor Faustus című regényt, 
amelynek kapcsán az első felmerülő 
gondolat, hogy a József tetralógiában az író az embernek az 
egy Istennel való találkozását regényesíti meg, míg a Doktor 
Faustus című művében az ember találkozását az ördöggel. 
Ez a találkozás bármely kor emberének a tragédiája lehet, 
Thomas Mann azonban most átlép ezer esztendőket, és saját 
korába helyezi a cselekményt. A Faustus történet, az ördög-
gel szerződést kötő és lelkét elkárhoztató ember, a középkor 
óta foglalkoztatja az európai művészeket, gondoljunk csak a 
legismertebb feldolgozásra, Goethe Faust-jára.  
Thomas Mann főszereplője egy református vallású, nagyon 
tehetséges ifjú ember, Adrian Leverkühn, kinek történetét 
katolikus vallású barátja, Serenus Zeitbom meséli el. Úgy 
érzem, a mondanivaló szempontjából fontos a két nézőpont, 
ezért is kerül több helyen hangsúly az elbeszélés folyamán 
erre. A helyszín – az újabb háborúra készülődő Németor-
szág, minden feszültségével, a kor – a reformáción, felvilá-
gosodáson, rohamos technikai fejlődésen és szellemi ha-
nyatláson túl levő, attól szenvedő civilizáció időszaka, mi-
kor nyíltan előretörnek, az író által megnevezve, az olyan 
szellemi irányzatok, mint a szabadkőművesség, fasizmus 
vagy az ezotéria.  
Thomas Mann műveltsége és humanizmusa ismét átragyog 
a sorokon, a regény ugyanakkor óriási felkiáltójel, tragi-
kumba torkolló, visszhang nélküli figyelmeztetés. Tudjuk, 
hogy Thomas Mann volt az, aki emigrációba kényszerült, a 
német társadalom pedig megállíthatatlanul a vesztébe ro-
hant.  
A Doktor Faustus regény főhőse egy kiemelkedően tehetsé-
ges fiatalember, akinek sokrétű érdeklődése végül a zene 
felé fókuszált, s képességeinek megfelelően, komponista-
ként alkotott különös, éteri és földi zenei műveket, melyek 

sokszor sarjadtak a bibliai tanításból. (Kimondva vagy ki-
mondatlanul is, az európai kultúra a kereszténység talaján 
sarjad.) A regényből kitűnik, hogy műve megírása előtt Tho-
mas Mann átfogóan tanulmányozhatta a zenetudományt, az 
összhangzattant, kontrapunktot, zenei formákat, a középkori 
nagy mesterektől kora dodekafón irányzatáig.  
Főhősünk életében egy nap különös fordulat következik be, 
amikor minden különös transzcendens jel kísérete nélkül, 
megjelenik neki magányában az ördög, felajánl neki huszon-
négy tehetségben dúskáló, termékeny esztendőt, s cserébe 
kéri a lelkét. A fiatal művész, talán elalélván, tudatából ki-
emeltetvén nem emlékszik a beleegyezésre, a szerződés 
megkötésére, de a tolla alól fenomenális, minden hagyo-
mányt nélkülöző, a zeneművészet teljes ragyogó kelléktárát 
felvonultató, már-már nem emberi művek kerülnek ki, ame-
lyekért többen rajonganak, s amelyeket kevesebben nem ér-
tenek.  
A regény két síkon mozog: a művész őrületbe kergetett, ma-
gányba torkolló élete és a polgári környezet: a család, a tisz-
telők, a barátok, a művésztársak életmódja. Adrian az em-
beri képességeket meghaladó alkotói lázban felmorzsolódik, 
környezete eltávolodik tőle. Megbetegedvén, talán menekü-
lésként, gyermeki tudatállapotba süllyed, s mint tékozló fiú 
tér vissza a szülői házba, ahol édesanyja ápolására szorul, 
korán bekövetkezett haláláig.  
Nem tudhatjuk, mi lett a szánalomra méltó ember lelkével, 
tudjuk azonban, hogy a gonosz létezik, és itt jár közöttünk, 
járja a világot, kit ragadhatna el. A művész sérülékenyebb, 
a lázasan izzó alkotó elme másként látja a világot. A zseni-
alitás képviselte tudás miatt több a csapda, nagyobb a táma-
dási felület. A történet egyetemes, és sok-sok százada fog-
lalkoztatja az embert, aki keres, tudni vágyik, felfelé tör, gőg 
és nagyravágyás kínozza. Thomas Mann főhőse is ennek az 
áldozata. Tanulságosak ezek az olvasmányok. A végső igaz-
ság – talentumainkkal is Istenhez kell fordulnunk, az ima, a 
gonosz elutasítása, a sátánnal való küzdelem csak Isten ne-
vében, vele és általa lehet győzedelmes.   
 

Koczka Tamásné 
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Taksony 

Szent Anna búcsú 2021 
 

Kedves testvérek! 

Szent Anna ünnepe nagyon kedves 
ünnep az egyházban, amikor a nagyszü-
lőkre, nagymamákra emlékezünk. Üdvö-
zítőnknek, Urunk Jézus Krisztusnak a 
nagyszüleiről a Biblia semmit nem említ, 
mégis elválaszthatatlan tőle a családi hát-
tér. Nem vonjuk kétségbe létezésüket, s 
a Szent Hagyományra hagyatkozunk a 
róluk szóló kép kialakításában. Azt is 
mondhatnánk, hogy pontosan annyit tu-
dunk Jézus családjáról, amennyi pont 
elég. Ez azt jelenti, hogy VAN! Ezen az 
ünnepnapon kiemelten Szent Annáról 
emlékezünk meg, de természetes, hogy 
férjét, Szent Joakimot sem hagyhatjuk ki. 

Az ószövetségi olvasmány férfiakról 
szóló dicsérete feltételezi a család egysé-
gét, amint Isten megtervezte. A férfi, 
mint családfő, csak azért válhat naggyá, 
értékeket továbbadóvá, tekintélyessé, 
mert a háttérben ott van az asszony, mint 
a család lelke, miliőjének megteremtője. 
Sirák fiának könyvéből egy korábbi feje-
zetben olvassuk: „A jó asszonynak bol-

dog a férje, s kétszer annyi lesz éveinek 

száma. A derék asszony jól tartja a férjét, 

és az békességben töltheti be éveit. A jó 

feleség nagy ajándék: aki féli Istent – jó-

tettei jutalmául –, az részesül benne… 

Ami a felkelő nap Isten magas egén a vi-

lágnak, olyan a jó asszony szépsége, há-

zának ékességére (26,1-4. 21). Ismerősek 
a Példabeszédek könyvének gyakran idé-
zett sorai: „Derék asszonyt ki talál? Be-

cse a korallokét messze meghaladja! 

Férjének szíve bátran ráhagyatkozik, s 

nem lesz nyereség híján. Jóval fizet neki 

és nem rosszal, élete minden napján… 

Férjének nagy a becsülete a kapuknál, ha 

ülésezik az ország véneivel. Kiállnak fiai és boldognak hir-

detik, a férje is magasztalja” (31,10-12. 23. 28). – Ha úgy 
véljük, hogy az Ószövetség csupán egy letűnt kor pat-
riarchális szemléletét tükrözi, figyeljünk tovább! 

Péter apostol mélyebb szintet, a család Istenhez kapcso-
lódó életét elemzi a férfi és az asszony kapcsolatából: „Az 

asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek 

közülük nem hisznek is az Isten szavának, a feleségük maga-

viselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tisz-

teletet érdemlő tiszta életüket.” – Ezzel a mondattal Péter 
apostol utal a férfi és nő karakterbeli különbözőségére. A 
férfiak keményebbek, érdesebbek, még Istennel szemben is 
a racionalitás és az aktivitás szintjén élik meg kapcsolatukat, 
vagy fordulnak el tőle. Az asszonyok gyengédsége, lelki ér-
zékenysége másként éli az Isten jelenlétét, fogadja szerete-
tét. Az ő lelkük rezonálása az egész család életét hangolja. S 
ami igaz a családra, igaz az egész társadalomra is. Fájdalmas 
hallani utcán, munkahelyen, baráti körben, hogy a lányok, 
asszonyok durvábban káromkodnak, ocsmányabbul beszél-
nek, mint körülöttük a férfiak. Ha a lelki finomságot fölad-
ják, ha a férfiak tetszése miatt csupán a külső siker, hajvise-
let, drága ruha, ékszerek a fontosak, ha versenyre kelnek a 

férfiak nyerseségével, igazi értékük, 
méltóságuk elvész: „Az Isten szemében 

az ember rejtett énje az értékes, a szív a 

maga békés szelídségében és zavartalan 

nyugalmában.” – Ez a rejtett én, szelíd-
ség és nyugalom hiányzik világunkból. 
Amíg az asszonyok nem mernek a fér-
jükre hagyatkozó „gyengébb nem” lenni, 
amíg a leányok nem mernek a fiúktól 
tiszteletet és figyelmességet elvárni, 
amelyben valójában óriási formáló erő 
rejlik, addig a férfiaktól nem is várhatják 
el a megértést, a lovagias tiszteletet, az 
odafigyelést. Mindez az isten-közeli ke-
gyelmi életből épül föl, így válhatnak 
örököstársakká, együtt imádkozókká, Is-
ten-arcúakká. A további erények, melye-
ket Péter apostol fölsorol, a családi élet 
nélkülözhetetlen építő elemei, a társada-
lom emberséges világának alapjai csak 
ezután és ebből következnek. 

Elképzelhető, hogy az a társadalom, 
amely fölforgatja az Istentől kijelölt sze-
repeket, s amely a kölcsönös kiegészítés 
helyett versenytársakká teszi a férfit és a 
nőt, biztosabb és boldogabb életet te-
remt? Valóban a Teremtő terve lehet az a 
versengés, amelyben a nők mindenáron 
le akarják körözni és fölül akarják múlni 
a férfiakat? S ha ezt teszik, nem fog va-
lami nagyon hiányozni ebből a világból, 
amire nem a férfiak, hanem ők képesek? 
– Egyre durvuló, egyre embertelenebbé 
váló világunkból mintha éppen az Isten-
től megálmodott igazi nő hiányozna! 

Mindannyiunk mintaképe az Isten Fia, 
Jézus Krisztus. Ő engedelmes volt Atyja 
iránt a halálig, mégpedig a kereszthalá-
lig. Ezzel az engedelmességgel tanúsí-
totta szeretetének legnagyobb erejét. – 

Vajon Jézus emberi magatartására nem hatott az ő édesany-
jának magatartása? Vajon nem éppen Mária engedelmes-
sége – Isten és emberek iránt – hangolta, készítette elő Jézus 
mindvégig való engedelmességét? Isten beleszőtte Isten-
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emberi életét a mi emberi életünkbe. Minden ember élete 
beleszövődik családja életébe. Amikor a Zsinat a záródoku-
mentumában megfogalmazza: Közeledik az óra, sőt már itt 

is van, amelyben a nő hivatása teljesen föltárul, az óra, 

melyben a nő a társadalomban eddig soha el nem ért befo-

lyásra, kisugárzásra tesz szert. Ezért most, amikor az embe-

riség olyan mélyreható változáson megy át, az evangéliumi 

lelkületű nők sokban segíthetik az embereket, hogy el ne 

csüggedjenek – vajon nem éppen a régen elvesztett ember-
ségünk egyetlen reményét tárja elénk? Véletlen talán, hogy 
a világ szelleme mindent elkövet az élet forrásának és védel-
mezőinek tönkretételére? 

Szent Anna ünnepének evangéliumában Jézus szavai 
minderre illenek: 

Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall! 

Bizony mondom nektek: sok próféta és igaz kívánta látni, 

amit ti láttok, és nem láthatta; kívánta hallani, amit ti hallo-

tok – és nem hallotta. 
Merjük a Teremtő rólunk szóló üzenetét meghallani, va-

lóra váltani, hogy a szeretetben beteljesedő országot is meg-
láthassuk! 

       Mokos János káplán 
  Keszthely Magyarok Nagyasszony plébánia 

 
 
*   *   * 
 
 

Szent István búcsúi szentmise, Dunaharaszti 

Péntek Zsolt atya homíliája 
 

Szent István királyunk ünnepnapján a szent király ünneplésére, templomunk búcsú-
jának ünneplésére jöttünk össze. A szentmisét fölajánljuk családjainkért, a város la-
kóiért, azért, hogy a jó Isten áldása Szent István közbenjárására legyen mindannyi-
unké. Nagy szeretettel fogadtam és köszönöm szépen András atya meghívását, hogy 
elvégezzem a dunaharaszti Szent István templomban a búcsúi szentmisét. 

 

Kedves Testvérek! 

Beszédeimet imádsággal szoktam kezdeni, most is hű 
maradok ehhez: Add, Uram, hogy legyen türelmem elfo-
gadni azt, amin nem tudok változtatni. Add, Uram, hogy le-
gyen erőm jobbá tenni azt, amit jobbá tudok tenni, és meg 
tudok változtatni. És adj, Uram, bölcsességet, hogy ezt a ket-
tőt meg tudjam különböztetni. 

A sziklára épített háznak a történetét hallottuk az evangé-
liumban. Szent István király sziklára, a krisztusi sziklára épí-
tette az egyházat, az országot. Ennek kapcsán felmerül a kér-
dés – mi az, ami szilárd, ami megváltoztathatatlan, amit el 
kell fogadnunk, mi az, amit jobbá tudunk tenni, tudunk rajta 
változtatni, és hogyan különböztessük meg ezt a kettőt? 
Amikor ezen gondolkoztam, a sziklára épített ház példabe-
szédén, akkor lelki jelentést is szerettem volna ennek adni, 
hiszen közöttünk mindenkire van valaki rábízva. E felelős-
ség tudatában mindenki el kell fogadjon egy szilárd alapot, 
s arra kell építse az életet úgy, ahogyan István király ezt 
tette. Meg kell élni a hitet, erre lehet csak építeni az életet.  

Reményik Sándornak egy versét szeretném felolvasni an-
nak megmutatására, hogyan kezdődik a keresése a lelkünk 
mélyén megbúvó sziklának, amire lehet építeni.  

Az első lépés tehát az alaphoz, a sziklaalaphoz leásni, 
megtalálni azt, ami biztos, melyet a költő istenarcként írt 
meg versében, hiszen Isten a maga képmására teremtett ben-
nünket.  

István király, neveltetése révén, ismerte és elfogadta az 
isteni alapot, és az életében kapott emberi alapokat. Hiszen 
bírt egy adottsággal, a törzsek szövetsége, a magyarok iden-
titása és hazájuknak megválasztása, elfogadta, hogy kit 
szántak neki feleségül, elfogadta országának világban elfog-
lalt helyét, és ezt a helyet szerette volna megőrizni. Nem 
akart se többet, sem kevesebbet, mint amit a jó Isten alap-
ként adott neki. Politikailag is, gazdaságilag is, és lelkileg is.  

Gondoljunk csak mai életünkre, hogy mennyi mindenki 
próbálja másnak mutatni magát, vagy csak, amit hord a szél, 
és rásodor az emberi lélekre, azt megélni! Szomorúan ta-
pasztaljuk, hogy ami Isten által adott az életben, azt sokan 
eltorzítják, a férfi és a nő szerepét a teremtésben, befolyá-
solják, hogyan neveljük a gyermekeinket, megkísérlik szét-
verni a családokat.  

Isten megadta Szent István királynak azt, hogy igen elő-
kelő sorba született, és ezzel felelősséget is helyezett a vál-
lára. Nagy hatalmat kapott, de nem volt mindenható. Min-
dent nem akart megváltoztatni, szembe menni az Isten adta 
adottságokkal, hanem a hitével, szeretetével továbblépett, és 
jól sáfárkodott az adottságaival, mint ahogy a mai korban is 
a családjainkban vannak adottságaink, hogy milyen a képes-
sége valakinek, fiúnak született, lánynak született, hogy mi-
ben ügyes, természettudományban, matematikában, művé-
szetekben, nyelvekben, mire van képességünk, képessége 
valakinek.  

Az első dolog a fiatal korban, hogy tisztázzuk magunkra 
nézve, mi az az Isten által nekünk adott arc, amit meg kell 
tartanunk, amire oda kell figyelnünk, és nem a világnak ki-
mutatott álarcot viselni. Nem mást építeni, csak a szikla ala-
pot.  

Az alapok kiásása talán Gézáé volt, és Szent István már 
ezt az alapot bővítette, ezen az alapon építkezett. S jön a kö-

A taksonyi szombati búcsúi szentmisét bemutatta  

Mokos János újmisés atya, a vasárnapit Balázs Ferenc,  

marosvásárhelyi plébános atya. 
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vetkező lépés, amikor az adottságok elfogadása után István 
király továbblép, és elkezdi megélni azt, amitől szentté vá-
lik. Az első lépés tehát elfogadni azt, amik vagyunk, amilyen 
adottságaink vannak, és utána a következő lépés – együtt-
működni. Együttműködni, együtt élni a körülöttünk élőkkel.  
A vezetőknek, politikusoknak is ez a feladatuk.  

István király nem vezetett támadó hadjáratot. Harcai so-
rán védekezett, amikor az ország területére betörő keleti 
vagy nyugati seregek ellen felvette a fegyvert.  Politikailag 
is, gazdaságilag is, de hitéletileg is mindenkivel próbált 
együtt működni, együtt cselekedni, hiszen sógora volt a né-
met-római császárnak, és együtt-
működött a bizánci császársággal. 
Törekedett együttműködni, akivel 
csak lehet, és törekedett békét te-
remteni az országban. Törvényeket 
adni népének, és megélni a szikla-
alapra épülő hitet, a hitet Istenben, 
hogy az Isten adta dolgokat tovább 
tudja építeni. Ugyanígy kell ne-
künk is tennünk, hogy meg tudjuk 
valósítani az Isten ránk ruházott 
tervét, másokkal együtt. István ha-
záján kívül építkezett Rómában, 
Jeruzsálemben, Konstantinápoly-
ban, zarándokházakat, templomot, 
gyümölcsöző külpolitikát vezet, s 
hitére támaszkova itthon kolosto-
rokat, szerzetesházakat épít, püs-
pökségeket, érsekségeket állít, 
hogy legyen művelődés, legyen 
hit, legyen békés együttműködés 
nemzetében. Azt a Krisztus-arcot, 
amely azt hirdette, hogy szeresd 
úgy embertársadat, mint önmaga-
dat, azt akarta István megélni. Az 
aranyszabály a krisztusi arc meg-
élése. S jön a következő lépés, for-
duljunk magunk felé, és fontoljuk 
meg, mi az az együttműködés, amit 
mi is meg tudunk valósítani, nem 
csak a politikusok, nem csak úgy, 
mint a politikusok, hiszen nekünk is vannak szomszédaink, 
nekünk is vannak munkatársaink, vannak a családunkon kí-
vül élő emberek. Együttműködni kell, együtt dolgozni, hogy 
az ország épüljön, hogy ne kelljen félni azoktól, akik körü-
löttünk élnek. Nagyon szomorú az, amikor néha, sajnos, ke-
resztény körökben is magyarázkodni kell e téren, pedig azt 
mondjuk: keresztény vagyok, katolikus vagyok, egyetemes, 
azt jelenti a katolikus szó, ezért az egyetemesség miatt nem 
csupán a magyarokra érvényes ez az szükséges együttműkö-
dés, hanem minden nemzetre, minden jószándékú emberre. 
És amikor a befogadásról beszél Ferenc pápa, Jézus tanított 
így, akkor a Szentatya az egyetemes szeretetet hirdeti, ahogy 
Szent István király is az Intelmeiben ezt bölcsen előírta. 

Mi hogyan éljük meg ezt a parancsot a családunkban? 
Hogyan tartjuk becsben a velünk élő más nemzetiségeket? 
Milyen szépen együtt lehet élni cigányoknak, magyaroknak, 
sváboknak, szlovákoknak, és azoknak is, akik jó szándékkal 
együtt szeretnének velünk élni. Ezt így kell megélni. És nem 
kell félni azoktól, akik jó szándékkal, becsületesen, az isteni 

parancs szerint, az Isten szeretetében szeretnének együtt élni 
ebben az országban.  

A felnőtt kor és az idős kor nehézségeit elérvén István is-
mét megmutatta, hogy miként valósítja meg a Krisztus-arcot 
akkor, amikor már megszilárdult az országa, amikor már 
nem kellett bizonyítania, hadakoznia. Hogyan is viselkedik 
a szent király? Békét, békés életet ad, s megindulnak nem-
csak a nemzetközi zarándoklatok, István király korában 
Nyugat-Európából Székesfehérváron keresztül egészen a 
Szentföldre, hanem a belső békesség is helyreáll, a belső 
rend.  

És egy újabb, utolsó nagy próba: 
leomolni látszott lelkének szilárdnak 
hitt pillére, amit Istenre épített. Elve-
szíti Imre herceget. Hányan veszítik 
el most is a családjaikban a gyerme-
keket, fizikailag vagy lelkileg? Egyre 
kevesebb idő jut egymásra, fiatalok-
nak, időseknek, s a szülők néha értet-
lenül, fájdalmasan állnak, s ha nincs 
ott az Isten, alapja az életüknek, ak-
kor összeomlik az életük. És milyen 
csodálatos István király békéje és 
szeretete, hogy Vazulnak a fiait nem 
öleti meg, hogy tovább élhetnek 
azok, akik ellenséges, pogány szülő-
től származnak, s íme, kereszténnyé 
lesznek, és ők viszik majd tovább az 
országot. Mikor Imre herceg meghal, 
úgy érzem, ekkor válik tudatossá az 
igazi, teljes kereszténység István ki-
rályban. A II. Törvénykönyvet 1030 
körül írta Szent István, mikor Imre 
hercegre már nem számíthatott, és 
ekkor kezdi a király kiépíteni a jövőt 
teljesen az Egyházra, a tizedet ekkor 
rendeli el, ekkor rendeli el, hogy épít-
sen templomot minden tíz falu, és 
már nemcsak püspökségeket rendel a 
központokba, hanem szándéka, hogy 
elterjedjen mindenki között ez a hit, 
amelyet mélységeiben megtapasztal.  

Tudjuk mi is, amikor egyedül maradunk, akkor csak az 
Istenben bízhatunk. Mert sajnos van eset, amikor nem tá-
maszkodhatunk gyerekekre, unokákra. Kívánom mindenki-
nek, hogy ne kelljen ilyen tragédiát átélnie, mint Szent Ist-
ván királynak, vagy ne kelljen olyan tragédiában részesülni, 
hogy a rosszban, a bűnben veszik el valamelyik családtag. 
És kívánom, hogy merjünk bízni azokban, akik egész életü-
ket odaadják az Istennek és az embertársaiknak, hiszen a 
szerzetesek, a papok nem véletlenül nem házasodnak. Ez az 
életforma a kerete a teljes Istennek szenteltségnek és az em-
bertársaiknak való önátadásnak.  

István is átélte ezt egész valójában, felismerte, hogy nincs 
másban bíznia, csak az Istenben, a Szűzanyában. Mit tudunk 
mi tenni? Mindig, újra és újra vissza kell térnünk a bennünk 
rejlő, a hit sziklájára épülő szilárd Isten-képűséghez, A vi-
lágnak ezt kell megmutatnunk. Zárásként ismét fel szeret-
ném olvasni Reményik Sándor versét, hogy lelkünkben mi 
is találjuk mindig vissza hozzá, és mutassuk meg a mi ar-
cunkat, igazi, Isten-képű emberekként.  

A jó Isten áldását kérem mindnyájunkra.  

Reményik Sándor: ISTENARC 

 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Tán lét-előtti létem emlék-képe! 
Fölibe ezer réteg tornyosul, 
De érzem ezer rétegen alul, 
Csak nem tudom, mikép került a mélybe. 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
Néha magamban látom, néha másban. 
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen, 
Ha rossz órámban eltűnik egészen 
Alter-egóm az örök vándorlásban. 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
A rárakódott világ-szenny alatt. 
A rámrakódott világ-szenny alól, 
Kihűlt csillagok hamuja alól 
Akarom kibányászni magamat. 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem, 
S most ásót, kapát, csákányt ragadok, 
Testvéreim, jertek, segítsetek, 
Egy kapavágást ti is tegyetek, 
Mert az az arc igazán én vagyok. 
 

Egy istenarc van eltemetve bennem: 
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. 
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. 
S bár világ-szennye rakódott reája, 
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. 

(a homília szerkesztett változata, a KisDuna tévé archívumából lejegyezte Koczka Tamásné) 
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A SZENTMISÉRŐL SAJÁTOS PAPI SZEMMEL IV. 
 

Kedves Olvasók!  
Folytatom a szentmiséről szóló sajátos beszámolómat. A 
Húsvéti számunkban Isten hozzánk intézett üzenetéről, a 
Bibliáról, és annak elhelyezéséről szóltam a szentmise kere-
tében, valamint, hogy milyen gaz-
dag kincset nyerünk a Biblia szent-
miséken való hallgatásából; a 
szentmise olvasmányai hozzáférhe-
tők minden nap mobiltelefonon, il-
letve számítógépen is.  
A nyár eleji számban a szentmise 
második részéről, az áldozat liturgi-
ájában az oltárnál történt folytatás-
ról olvashattunk; ezen belül is a fel-
ajánlásról és az úrfelmutatásról, 
vagyis az átváltoztatásról, amelyet 
a misekánon foglal magába. Ezt a 
részt az úgynevezett doxológia 
zárja le. „Őáltala, Ővele és Őbenne 
a tiéd Mindenható Atyaisten, a 
Szentlélekkel egységben, minden 
tisztelet és dicsőség mindörökkön 
örökké. Ámen.” A Három isteni 
személy említésével zárjuk le az 
eucharisztikus imát. 
Az áldozati rész harmadik tagja a 
szentáldozás. Számunkra a szent-
mise csúcspontja, mert ekkor vesz-
szük magunkhoz az Úr Jézust a ke-
nyér és bor színében. Erről szeret-
nék néhány fontos gondolatot le-
írni.  
Az áldozást a Miatyánk imája vezeti be, amely hét fontos 
kérést foglal magába, melyet a Mennyei Atyához intézünk. 
Ebben fejezzük ki vágyunkat, hogy minden emberrel békes-
ségben éljünk, hogy az Atya békéjét is elnyerhessük. „Bo-
csátsd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az el-
lenünk vétkezőknek”. Ennek kifejezése a két papi ima után a 
felszólítás: „Köszöntsétek egymást a béke jelével.”  Majd 
bűnbánati ének következik: „Isten Báránya, te elveszed a 
világ bűneit, irgalmazz nekünk” Háromszor hangzik el. 
Majd pap a hívek felé fordulva mondja örömmel: „Boldo-
gok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten Báránya!”. 
Ekkor hangzik el a hívek szájából a kafarnaumi százados hí-
res hitvallása: „Uram nem vagyok méltó, hogy hajlékomba 
jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én 
(szolgám) lelkem.” 
Hogyan készülünk a szentáldozásra? Lelkileg. Előre gondo-
lunk a Jézussal való találkozásra, otthon és a szentmise alatt. 
Jézussal való kapcsolatunk nagyban függ attól, hogy milye-
nek a szentáldozásaink. Imádkozva várjuk-e az Urat, hálát 
adunk-e a szentáldozás után azért, hogy személyesen talál-
kozhattunk vele?  
Elsőáldozási kérdés: Hogyan készülünk a szentáldozásra 
lelkileg és testileg? Lelkileg – az eddig említetteken kívül: 
legyen tiszta a lelkünk, ha szükséges, végezzünk előtte 
szentgyónást. Testileg – tartsuk meg a szentségi böjtöt, Egy 
órával az áldozás előtt, nem szabad enni és inni, kivéve a víz 
és az orvosság. És templomhoz illő ruhában jöjjünk a szent-
misére.  

Gyakorlati tanács: Az a felnőtt, aki nem volt elsőáldozó, je-
lentkezzék, és szívesen felkészítjük a szentgyónásra és 
szentáldozásra. Előkészület nélkül nem szabad beállni az ál-
dozók sorába s szentmisén.  

Elrettentő példa: gyászmise, jönnek 
előre az áldozók. Egy illető is odaáll 
a pap elé. Látja a pap, hogy fogalma 
sincs, miért jött ki a padból. Később 
derült ki, hogy a padszomszédja 
szólt neki, menj ki, te is a családhoz 
tartozol. Ráadásul református volt 
az illető. Szegény kellemetlenül 
érezte magát ebben a szituációban. 
Sajnálatos.  
A másik példa: Gyerek, aki volt el-
sőáldozó. Hónapokig a templom 
felé sem nézett, amikor megjelenik 
a templomban, kijön áldozni gyónás 
nélkül, bizonyára azt gondolja ma-
gában, én is odamehetek, hisz vol-
tam elsőáldozó. Sajnos nincs felnőtt, 
aki megmagyarázná neki, mi a te-
endő. Még fiatallal, sőt felnőttel is 
előfordul ilyen hozzáállás.  
Ezzel ellentétes példa: Csak, ha 
meggyónt, akkor mer áldozni, mert 
fél, hogy különben méltatlanul veszi 
magához az Úr testét.  
Aki rendszeresen jár szentmisére, 
milyen gyakran kell gyónnia? Ter-
mészetesen, ha súlyos bűnt követ el. 

Ha azonban nem követ el súlyos bűnt egész évben, akkor 
legalább nagy ünnepeken végezze el a szentgyónását, és ak-
kor minden vasárnap megáldozhat. Van, aki havonta gyónik. 
Mindenki a lelki igénye szerint tegye.  
Kitérek arra is, hogyan jöjjenek a testvérek áldozni az oltár-
hoz? Ha két személy áldoztat, természetesen kettős sorban, 
és áldozás után ne menjünk keresztül a másik soron, ha a 
másik sorban van az ülőhelyünk. Ha egy áldoztató van, de 
sok áldozó, akkor is kettes sorban járuljunk a szentáldozás-
hoz, mert ilyen esetben, ha egyes sorban áldoznak nagyon 
elhúzódik az áldoztatás ideje. 
Még mindig kötelező-e a kézbe áldozás? Mivel a templo-
mon belüli szabályok fel vannak oldva, csak a fertőtlenítés 
kötelezettsége maradt meg, ha valaki szeretné, vissza lehet 
térni a hagyományos szentáldozásra. (Egyenőre ez a sza-
bály). Viszont, aki kézben áldozik, az áldoztató előtt tenye-
rére kéri a szentostyát, s azonnal magához kell vennie, nem 
szabad oldalra lépni vele, főleg nem szabad a padba elvinni. 
A két szín alatti áldozásról, amikor nemcsak az ostyából, ha-
nem a borból is, vagyis a szent testből és a szent vérből is 
részesülünk. A görög hagyományú testvérek mindig két szín 
alatt áldoznak. A latin szertartású katolikusok csak nagyobb 
ünnepeken, vagy bizonyos alkalmakon áldozhatnak két szín 
alatt. Például, nagycsütörtökön, húsvétkor, ha alkalmas, 
vagy elsőáldozáskor, bérmáláskor stb. 
Hálát adok Istennek, hogy kisgyermek koromtól rendszere-
sen ott voltam a templomban és a szentáldozás mindig hozzá 
tartozott a szentmiséhez. Bár sokszor érzem méltatlanságo- 
mat a szentáldozásra, de arra gondolok, hogy a szentáldozás 

Kép - Federico Barocci: Az apostolok közössége 
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nem a jók jutalma, hanem a Jézust szeretők találkozása az 
Úrral, és erőgyűjtés a mindennapi élethez. 
Röviden a szentmise befejező részéről.  
A szentáldozás után hálát adunk énekkel, imával, szent 
csend megtartásával, majd következik a befejező rész. Ha 
vasárnap van, akkor felolvassuk a hirdetéseket, miserendet, 
aktuális eseményeket stb., majd a vasárnapra és az elkövet-
kező hétre hangzanak el jókívánságok, és az áldással zárul a 
szentmise. A záróének után indulnak ki a hívek a temp-

lomból. Jó, ha a templom előtt vidám beszélgetések, eszme-
cserék előzik meg a hazamenetelt.  
Kedves Olvasók!  
Tudnám ajánlani, ha van idejük, vegyék elő az előző számo-
kat, és nézzék át újra a szentmiséről szóló elmélkedéseket. 
Úgy gondolom, hasznos lesz. Én is megteszem. Örülnék, ha 
ezekkel a beszámolókkal segíteni tudnám a szentmiséken 
való tudatosabb részvételt. 

Sok szeretettel: András atya 
 

A feladatok mindig megtalálnak bennünket, a dolgunk csak annyi, hogy megoldjuk azokat 
 

A Taksonyi Szent Anna Templomért Alapítvány több 
mint egy évtizede igyekszik minden esztendőben feladato-
kat célul kitűzni és azokat megvalósítani, melyek elsősorban 
a taksonyi templom és plébánia, valamint a hozzá kapcso-
lódó közösségi területtel kapcsolatos felújításokat, karban-
tartásokat, egyszóval modernizációt jelenti. 

Az idei esztendőben egy olyan feladatot sikerült rendezni, 
amely több évtizede velünk volt, és sajnos, komplex prob-
léma, éppen ezért alapos előkészületet és kivitelezést kívánt. 
Miről is van szó pontosan? A taksonyi plébánia 1957-ben 
épült, az akkori plébános, Dr. Tóth János atya idejében és 
tervei alapján. Tóth atya, aki építészmérnökként már abban 
az időben törekedett arra, hogy egy hosszú ideig lakható, 
több generációs és három szinttel ellátott építmény készül-
jön, az akkori kor építési anyagait igyekezett jól megválasz-
tani. Abban az időben azonban az építőanyagok egészen 
más minőségűek voltak, sokféle típusú anyag, pl. szigetelő, 
víztaszító és elvezető stb. anyagok még nem léteztek. A má-
sik fontos említésre méltó dolog, hogy abban az időben, kü-
lönösen egyházi vonatkozásban, főleg társadalmi munká-
ban, a hívek összefogásával folytak a tevékenységek, így 
volt ez a plébániával is. Így fordulhatott elő, hogy bár ma is 
láthatjuk a gondos tervezés és kivitelezés pozitív hatásait, 
hiszen a mai napig kiváló állapotban lévő építményről be-
szélünk, az építmény alapját vízszigeteléssel kevésbé, il-
letve nem igazán látták el. Ezért fordulhatott elő, hogy hosz-
szú évtizedek alatt ugyan, de az építmény elkezdett salétro-
mosodni, különösen az alagsori részen, mely olyan mérete-
ket öltött, hogy nem lehetett tovább várni a probléma meg-
oldásával, illetve szerettük volna azt elkerülni, hogy a salét-
romosodás tovább terjedjen az építményben más szintekre 
is.   

Az alapítványnak köszönhetően már a korábbi években 
megoldásra került a plébánia udvarának felújítása, melynek 
keretében nem csak a régóta süllyedő terület került megeme-
lésre, de megfelelő módon működő csapadékelvezetés is ki-
építésre került a kertben, elvonva ezzel nagy mennyiségű 
esővizet a plébánia alapjától.  

Több, mint egy esztendővel ezelőtt, első körben igyekez-
tünk széleskörű konzultációt lefolytatni építészmérnökök-
kel, köztük a Váci Egyházmegye főépítészével, valamint 
épületgépész, épülettechnikus szakemberekkel, szakvéle-
ményt kérve, hogy miként, mikor és milyen módon tudjuk 
ezt a problémát véglegesen megszüntetni. Nagyon konstruk-
tív összefogás és széleskörű szakértelem alapján hamarosan 
kezünkben volt az a szakvélemény, amely részletesen, lépé-
seiben adott iránymutatást a feladatok elvégzésére. Termé-
szetesen volt egy másik rész is, amelynek elengedhetetlenül 
teljesülnie kellett ahhoz, hogy a munkálatok elinduljanak, ez 
pedig a munkálatok anyagi vonzata. Tervezés tervezést 

követett, kalkuláció kalkulációt. Továbbá a Váci Egyház-
megyével pályázat útján sikerült a munkálatok költségének 
1/3-at részét megfinanszíroztatni, illetve kiválasztani azt a 
vállalkozót, aki ez a munkát az elvárt módon és minőségben 
el tudja végezni. Végül a munka idén júliusban kezdődött 
meg és igazából még most is tart, mivel a plébánia udvará-
nak érintett területén újra kell parkosítani, illetve az alagsor 
belső helyiségeiben leverésre került a vakolat, mivel a falfe-
lületnek ki kell száradnia, ami kb. további egy esztendőt 
vesz igénybe, így a belső tereket majd csak jövőre fogjuk 
tudni újra vakolni és festeni.  

A külső részen pedig közel 2.5 méter mélyen, a plébánia 
kerületének teljes terjedelmében feltárásra került az épít-
mény alapja. Ezt követően, a már jelzett szakvéleményben 
szereplő rétegrendben, a javasolt szigetelési anyagok fel-
használásával kialakításra került egy új, többrétegű szigete-
lés, illetve vízelvezető rendszer közvetlenül az alap résznél. 
A feltárt terület visszatemetése előtt úgynevezett víztaszító 
próbát is tartottunk, ellenőrizve azt, hogy nem történik to-
vábbi vizesedés az alapnál. A próba eredményes volt, így 
következhetett az alap visszatemetése, illetve az eredeti te-
rület visszaállítása az alap közvetlen közelében. Ahogyan 
említettem, a munkálatok még nem értek véget, hátra van a 
kert érintett területeinek parkosítása, illetve a jövő esztendő-
ben az alagsorban található helyiségek felújítása, de jelen-
tős, sőt elengedhetetlen lépést tettünk idén ennek a több év-
tizede velünk lévő 
problémának végle-
ges megszüntetésére.  

Köszönet minden-
kinek az összefogá-
sért, támogatásért és 
önzetlen segítségért. 
A teljesség igénye 
nélkül szeretném ki-
emelni András atya 
mindig konstruktív 
támogatását, pedig 
aztán volt felfordulás rendesen, illetve sekrestyésünk, Örvös 
Dénes Katalin férjének, Örvös Róbertnek a munkáját, aki el-
vállalta és magas minőségben kivitelezte ezt a projektet. Kü-
lön öröm, hogy Katus és férje is egyházközösségünk aktív 
tagjai. 

Már további feladatok is látszanak, de azok majd a jövő 
évben kerülnek várhatóan megoldásra, idénre egyelőre eny-
nyi. Volt mit csinálni, mert ennek a problémának a megol-
dása olyan volt, mintha egyszerre legalább kettő, három fel-
adatot oldottunk volna meg egyben. 
 

Barna Tamás, kuratóriumi tag 
Taksonyi Szent Anna Templomért Alapítvány 
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A szeretet Napként világló fáklyája 
 

Nagyboldogasszonyt köszöntöttük augusztus 15-én, a cím-
ben idézett módon Dante nevezte őt az Isteni színjátékban. 
Ezen az örömnapon tekintetünket az égre emelve Mária di-
csőségét ünnepeljük. Mária Istent kereste, Isten akaratát 
akarta egyre mélyebben megérteni, megismerni. Élete min-
dig példa az Isten felé való bizalomban.  

„Mária volt a lépcső, amelyen keresztül 
Isten belépett a földi világba; élete az 
Istenre való ráhagyatkozásról szól.” 
(Palánki Ferenc megyéspüspök, Deb-
recen) 
Magyarországon Szent István király 
avatta ünneppé Nagyboldogasszony 
napját. Az államalapító király minden 
évben erre a napra, augusztus 15-re 
hívta össze Fehérvárra a királyi taná-
csot, hogy törvénykezést tartson. Élete 
vége felé, már betegen, ezen a napon 
ajánlotta fel az országot Szűz Máriá-
nak, és 1038-ban ezen a napon halt 
meg. Szűz Mária Magyarország Védel-
mezője lett, latin kifejezéssel Patrona Hungariae, ő a mi Bol-
dogasszony Anyánk, a Magyarok Nagyasszonya, aki mindig 
meghallgatja azoknak a könyörgését, akiket első szent kirá-
lyuk ajánlott az oltalmába.  
„Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap 
volt, lába alatt a hold, fején pedig tizenkét csillagból álló ko-
rona” (Jel 12,1) 
Az asszony: Mária, akit Jézus maga is kétszer így szólít, a 
kánai menyegzőn és a kereszt alatt is. Az asszony, aki az 
ember segítője. Mária, aki az ember Jézus segítője. Jézus 
boldognak mondja őt, mert hisz és cselekszik. Teljesíti az 
Atya akaratát; megteszi azt, amit fölismert, hogy tennie kell. 
Mária hite a ráhagyatkozásból, a tisztaságból, a csendes fi-
gyelmességéből fakad. Nekünk is ezt kell megtanulnunk, 
ebben kell előre haladnunk: ráhagyatkozni az Úrra. Mit is 
jelent ez? Természetesen nem a közömbösség vagy a lelki 
nemtörődömség árnyaltabb változatát, nem a keresztény 
ember feladatától és felelősségétől való megszabadulást. De 
van ennek a szónak más jelentésárnyalata is: utal a teljes sze-
retetben megélhető bizalomra és az ebből fakadó felszaba-
dító megnyugvásra. 
Sokszor türelmetlenek vagyunk, mindennek azonnal akar-
juk az eredményét látni, addig hajtjuk a dolgokat, míg a 

végére nem érünk; nem adunk időt Istennek sem, hogy for-
máljon bennünket. Nincs meg a bizalom, annak belátása, 
hogy nem kell mindent értenünk, nem kell mindent átlát-
nunk, nem kell mindent kézben tartanunk. Elég, ha Isten 
kézben tartja az életünket. 
Tisztának lenni – lelkünk tisztaságának megőrzése állandó 
feladatunk. Szent Benedek regulájában a „Melyek a jó cse-
lekedetek eszközei” fejezetben írja: „Szeresd a tisztaságot” 
(4.64). A tiszta lélek Isten felé törekszik, és nem pedig kü-
lönböző bálványok, pénz, hatalom, érvényesülés vagy éppen 
önmaga tökéletességének tudata élteti. 

Ide kapcsolható a regulában található 
alábbi gondolat is: 
„Tartsd távol magad a világ cselekedete-
itől.” (4.20) Melyek is ezek a cselekede-
tek mai világunkban? Az irigykedés, az 
ideges rohangálás, a fontoskodás, a hírek 
hajhászása, a szenzációéhség, a megszó-
lás, az érzéketlen viselkedés, az udvariat-
lanság, a mértéktelenség, az önzés – csak 
néhány a sok közül.  Sokszor bizony fél-
igazságok erdejében tévelygünk, fél-
mondatok bénítják szívünket, előítélete-
ink súlyos ködként homályosítják el sze-
münket, s a meggondolatlan ítélkezések 
sebei nehezen gyógyulnak. De ha rátalá-
lunk a szeretet tiszta és csendes ösvé-
nyére, Isten fénye kíséri lépteinket.     
A csendes figyelmesség is nagyon fontos 
dolog. Képessé tesz rá, hogy befogadói 
legyünk Istennek. Figyelmünket annyi 
minden szétszórja és eltereli, eltávolít 
bennünket a mélységtől, a tartalmas dol-
goktól. Zajos és nyugtalan ez a világ: rá-
dió, televízió, mobiltelefon. Minden-
hol zajban ülünk, egyre modernebb tech-
nikai eszközeink fogságában, ám így 
nem lehet igazán elmélyülni, figyelni. 
Szükségünk van a csendre, hogy ne pa-

zaroljuk el saját magunkat, időnket, energiáinkat, hogy meg-
hallhassuk Isten teremtő szavát.  
 

Ne feledjük: a Szűzanya is mindig segít bennünket, ha imád-
sággal, kéréssel, fohásszal fordulunk felé, utat mutat. Jézus 
Édesanyjának legfontosabb tulajdonságai a mindenkire, bű-
nösökre is kiterjedő szeretet és az irgalom. Bátran fordul-
junk hát hozzá, kérjük közbenjárását, útmutatását, érezzük 
szeretetét, óvó tekintetét magunkon, mindennapjainkon.  
Veszélyben, szükségben, kétségeinkben gondoljunk Mári-
ára, hívjuk Máriát. 
 

„Ha őt követed, nem fogsz eltévedni, 
ha őt kéred, nem fogsz kétségbeesni, 
ha rágondolsz, nem térsz rossz útra, 
ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni, 
ha ő védelmez, nincs mitől félned, 
ha ő vezet, nem fogsz elfáradni, 
ha ő kegyes hozzád, célba érsz.”   

(Szent Bernát beszédéből) 
 

Mennybe fölvett Szűzanyánk, segíts bennünket, hogy pél-
dád és pártfogásod az ég felé, Szent Fiad felé vezessen ben-
nünket is! 

 

Juhász Gyula: BÉKE 
 

És minden dolgok mélyén béke él 
És minden tájak éjén csend lakik 
S a végtelenség összhangot zenél 
S örök valók csupán mély álmaink. 
  

És minden bánat lassan béke lesz 
És mindenik gyötrődés győzelem 
S a kínok kínja, mely vérig sebez, 
Segít túllátni a szűk életen. 
  

Testvéreim: a boldogság örök 
S e tájon mind elmúló, ami jó 
S az élet, a szép, nagy processzió, 
  

Mely indul örvény és sírok fölött, 
Az égi táj felé tart csendesen 
S egy stációja van: a végtelen. 

Oláh János 
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Évközi 22. vasárnap  
A Törvény és a hozzá írt szabályok 
 

Kedves Olvasók! 
Ennek a vasárnapnak a központi gon-

dolata Isten törvénye.  
A mai olvasmányban, Mózes az ötö-

dik könyvében az Isten parancsainak 
nagyszerűségét, tökéletességét hangoz-
tatja. Összehasonlítva a többi népek törvényeivel ezek a leg-
értékesebb parancsok, amik az emberi közösség és az egyé-
nek életét szabályozzák. A Szentleckében Szent Jakab foly-
tatja azzal a gondolattal, hogy a tanítást ne csak meghallgas-
suk, hanem váltsuk is tettekre, mert különben magunkat 
csaljuk meg. Az Istentől kapott törvény – a Tízparancsolat. 

Egy történet jut eszembe kezdő papi életemből. A Dél-
Alföldön voltam káplán, a Tisza partján. Ebben az időben 
csak templomi hittan volt, az iskolából sikerült kiirtani a hit-
oktatást nemcsak Budapesten, hanem sok megyében is. Egy 
templomi hittanos, talán ötödik osztályos kislány mesélte, 
hogy osztályfőnöki órán megkérdezte a tanár, ki jár hittanra 
abból az osztályból. Majd azt fejtetegette a tanár, hogy a mai 
időben elavult, idejétmúlt a vallás. Erre ez a kislány jelent-
kezett. – „Tanár bácsi, a Tízparancsnál jobb törvényeket 
még senki nem talált ki.” Mire a tanár más témára f ordította 
a beszélgetést. Igen, a Tízparancsolat Jézus tanítása szerint 
magában foglalja az Isten és az ember szeretetének paran-
csát. Ezt az alapparancsot fejtette ki Mózes az ötödik köny-
vében. Ezekhez fűztek még a zsidó nép vezetői, az írástudók 
és a farizeusok, körülbelül 360 szabályt, amelyet a néppel 
szigorúan betartattak. Ezek között sok olyan volt, amely vi-
gyázott arra, hogy a nép tartsa meg a szombatot, azaz az Úr 
napját. A szabályok a századok folyamán egyre inkább csak 
külsőleges cselekedetekké váltak, lelki tartalom nélkül. Né-
melykor még az alaptörvényekkel is szemben álltak. Jézus 
ez ellen emelte föl szavát, a külsőséges, lélek nélküli vallá-
sossággal szemben, amikor külső cselekedeteikben tisztasá-
got mutatnak, de a lelkük tele van bűnnel. Azt hangoztatja, 
hogy nem a kívülről jövő tesz lélekben tisztátalanná, bű-
nössé, hanem ami belülről, a szívből indul ki. Ez teszi tisz-
tátalanná az embert. Jézus meg is nevezi a főbb bűnöket. Jé-
zus kifogásai: a farizeusok és írástudók mondják a törvényt, 
de ők maguk nem tartják be. Azt tanítják, hogy a vallást ak-
kor gyakorolják jól, ha külső szertartásait pontosan megtart-
ják. Ami a legsúlyosabb vád ellenük, hogy ha az alaptörvén-
nyel ellenkeznek a farizeusok által felállított szabályok, ak-
kor a szabályok betartása a fontosabb.  

Ha Jézus az általuk megfogalmazott szabályokat nem úgy 
tartja be, ahogy ők meghatározták, akkor keresik az alkal-
mat, hogyan köthetnének bele, hogyan állíthatnák bíróság 
elé, és ítélhetnék el őt.  

Számunkra tanulság ebből az evangéliumi részből, hogy 
ne csak külsőkben legyünk vallásosok, hanem a szívünkben 
is.  

Van egy másik szempont, amit még érdemes meggon-
dolni: Igenis kívülről jönnek azok a szennyeződések, ame-
lyek „tisztátalanná” tesznek minket. Testi életünkben ilyen 
például a koronavírus. Nem kell részletesen kifejtenem, 
mennyi betegséget, sőt halált okozott már világszerte. Meg-
változtatta az emberi kapcsolatokat, bezártságot okozott. El-
maradtak a megszokott vallási és társadalmi összejövetelek, 

mindazok, amikből erőt lehetett meríteni, építeni a 
barátságot, hazafiságot és így tovább.  

De a lélek rombolása is kívülről érkezik a külön-
böző csatornákon keresztül, annyi rossz példa, any-
nyi „szenny”, árad felénk, amelyek átformálják, fő-
leg a fiatalok gondolkodását, életfelfogását és élet-
módját. Például a szingli életforma, nem kell család, 

úgy kényelmesebben lehet élni önző önmagának. 
Vagy „az okos ember” kiverekszi magának, ami neki kell, 

akár a többi emberek kárára is, mert az neki jár. Nem kell 
megkeresztelni a gyermeket, majd, ha felnő eldönti, hogy 
akar-e hit szerint élni. Azután, nem kell házasságot kötni, 
mert az csak egy papír. Ezek a példák sokszor erőteljesebben 
hatnak a fiatalokra, mint az egyház tanítása vagy a szülők 
példája és nevelése. Visszaemlékszem, amikor 1989-ben 
Németországban, Kölnben töltöttem három hetet. Az oda-
utazáskor az osztrák határon megszálltunk egy családnál, ők 
mondták, hogy a leányuk Bécsben él egy fiúval élettársi kap-
csolatban. Engem nagyon megdöbbentett ez a hír. Nálunk 
ilyen még nem volt. Csak úgy tíz-tizenöt év múlva tapasz-
taltam nálunk is tömegesen ezt a jelenséget. Ma már ez a 
„trendi”, mondják a fiatalok, ez a természetes, még, jó ha 
egy idő után jelentkeznek egyházi, szentségi házasságot 
kötni.  

Mit tudunk tenni ezekkel a mai, számunkra idegen szoká-
sokkal? Sokszor semmit. Egyedül az imádság és a magunk 
szép keresztény példaadása marad. Az se jó, ha a szülő ezért 
a magatartásáért kiközösíti a gyermekét, hiszen lehet, hogy 
egy életre elveszíti a szeretetét. Azzal, hogy nem bántja ezért 
a gyermekét, még nem jelenti azt, hogy jónak látja ezt az 
életformát. 

Ha ki akarjuk zárni a mérgező szennyek behatolását lel-
künkbe, ott van a készülék gombja, kapcsoljuk ki, vagy 
eleve be se kapcsoljuk azt, amiről tudjuk, hogy értéktelen, 
és csak magunkat szennyezzük be vele.  

A szentleckének utolsó mondata: „Az Atya szemében 
igazi tiszta vallásosság, meglátogatni az öregeket és az ár-
vákat, és tisztának maradni a világtól.”  

Kedves Olvasók! Van miért és kikért imádkozni. Elég fur-
csa világban élünk, különösen az idősek érzik ezt. Az Euc-
harisztikus Kongresszus áldott ünnepe után keressük még 
jobban az Úrral való találkozást, és maradjunk meg az ősi 
keresztény értékrend mellett. 
 

Szeretettel: Láng András plébános 
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Majthény i  György :  SUPI   
 

Supinak hívták, valamennyi barátja így nevezte, ha szóba 
került, és úgy beszéltek róla, mintha a hozzátartozójuk, a ro-
konuk vagy ismerősük volna. Pedig voltaképpen csak szim-
bólum volt, szimbóluma az ifjúság gondtalanságának és 
életerejének, amely fittyet hány a halál gondolatának is, és a 
jövő felé nyújtogatja gyökereit. Azonkívül büszkesége, úgy-
szólván dísze is volt Bányai műtermének és egyidőben köz-
vetlenül az ajtó közelében állott, és ő fogadta a vendégeket. 
A mokány huszársipka betyárosan félre volt vágva a feje 
búbján, jobb kezével hanyagul szalutált s a fogai között 
makrapipát szorongatott, 
amitől olyan fanyar mo-
solyra torzult a pofája, 
mintha azt mondta volna, 
hogy ő már nem sokba 
veszi a földi hívságokat. 
Egyszer aztán valaki egy 
übersvungot (katonai de-
rékszíjat - szerk.) kötött a 
derekára, a kezébe meg 
rossz, nyitott esernyőt 
nyomott s attól kezdve 
így látta el szolgálatát 
Supi. Persze, a leányokat 
mind kitörte a hideg, ami-
kor Supit megpillantot-
ták, szörnyen sikongattak 
s még az edzettebb modellek is riadoztak tőle. 
De a fiúk, különösen eleinte, igen buzgón tanul-
mányozták, végig tapogatták a csontjait, elmon-
dogatták latin nevüket, sőt ugratták is egymást: 
No, tudod-e, melyik a femur, a scapula, az ulna? 
– és szentül meg voltak győződve arról, hogy művészi telje-
sítőképességük jelentősen előre haladt, ha néhány latin név-
vel megszaporították a tudásukat.  
Supi pedig nem igen törődött már azzal, hogy mit csináltak 
vele. Igen rendesen kipreparált csontváz volt, csak a jobb 
keze két ujjának perecei hiányzottak, meg a bal térde hajlott 
kissé be, hiába, nem volt már mai gyerek, kiszolgált már né-
hány nemzedéket a klinikán és amint azt a humerusok és a 
tibiák szuvasodásából következtetni lehetett, szívesen pi-
hent volna már közanyánk ölében, hogy visszaváltozzék ős-
anyaggá. Pedig nem lehetett azt mondani, hogy rossz dolga 
van. Bányai például minden megfestendő képét megbeszélte 
vele és amikor készen volt, kikérte a véleményét is.  
– No, mit szólsz hozzá, Supi? Ebbül lesz a gálickű, mi? Ilyen 
eget még nem pipáltak a pókhasúak, amióta két ágra szakad-
tak, mi? És milyen levegős, öregem! Tyütyütyű! … Hasra 
fognak vágódni és nekem adják a nagydíjat... No, azért ne 
röhögj mindjárt! Iszen tudom, hogy Corot apánk is értett a 
mesterséghez ... és én is másképp kezdtem, de manap nem 
olyan világot élünk, kétszer is meg kell gondolni, hogy mek-
korát merjen az ember, nem igaz? ... Aztán az effélét mégis 
csak beveszik a kiállításba ...  
Supi tovább is csak fanyarul mosolygott, Bányai meg egyre 
„ügyesebb” képeket pingált és ezeket csakugyan bevették a 
kiállításba. Amikor barátai megrótták, hogy miért tett en-
gedményeket, az ódiumot egyszerűen Supira hárította.  
– Supi tanácsolta, mert ha nem, hát hamarosan az ő helyébe 
állhatok vagy elmehetek juhásznak – és Millet öreg 

juhászára mutatott, amelyet valamikor nagy gonddal másolt 
le a Louvreban.  
A fiúk mindegyike gondolt magának valamit, már ahogy a 
temperamentuma kiadta, de Supit, úgy általában, tisztelni 
kezdték.  
– Hogy van Supi? – kérdezték egyszer-másszor. – Vagy: 
Meg van elégedve az új képeddel Supi?  
Borcsai, amikor eladta két képét és pénzhez jutott, új kabá-
tot, ruhát vásárolt s a régi, vedlett malaclopóját Supinak ha-
gyományozta. Igy legalább védve volt a hideg ellen is – vél-
ték a fiúk – és jobb dolga a föld alatt sem lehetne az öregnek. 
Bányai meg első nap, hogy Supi a malaclopóban töltötte az 
éjjelt, azt újságolta, hogy most alighanem tökéletes az öreg 
boldogsága, mert még horkolt is! Később pedig, amikor egy 

alkalommal három na-
pig feküdt s a fiúk meg-
kérdezték, hogy ki 
ápolta, azt felelte:  
– Nem is képzelitek: 
Supi! Nagyon derék egy 
perszóna az öreg, éjjel, 
akár hiszitek, akár nem, 
még be is takart, amikor 
lerúgtam magamról a 
paplant ...  
Hogy ebben mennyi 
volt az igazság s meny-
nyi a költői nagyítás, azt 
nem ellenőrizte senki. 
De Bányai nem is volt 
olyan nagyon megelé-
gedve azzal az ápolás-
sal, amint mutatta, mert, 

nehogy még egyszer Supira szoruljon, hát megnősült. Igy 
legalább az is biztosítva volt, hogy betegség esetén még her-
bateát is kap azon fölül, hogy betakarják ...  
Mint a legtöbb házasságnak, ennek is az volt a következmé-
nye, hogy a család egyre népesebb lett és Bányainak, akár 
volt kedve, akár nem, festenie kellett. Festett is szorgalma-
san. Reggeltől délig, szinte napszámba dolgozott, de meg is 
volt az eredménye. Egy szép napon, amikor már több volt a 
fehér szál a hajában, mint a barna, megkapta a nagydíjat és 
ennél többet ugyan ki remélhet ebben a zord időben? Neki 
azonban mégis több jutott és ez a többlet a gyerekeiből adó-
dott.  
A gyerekei ott nevelődtek Supi lábainál. A nagyobbak föl-
álltak a sámlira és a szájába nyomták a kiflivégeket: Supi 
eszik! – Aztán újságokat szorítottak a kezébe: Supi olvas! 
Legyetek csendben, Supi mesét olvas ... És el is mondták a 
mesét, amit Supitól hallottak. Iskolás korukban ráakasztot-
ták az iskolatáskát: Supi iskolába mén! – Vagy bepólyálták 
a lábát, karját: Supi beteg! – Ha valami ételféle nem ízlett 
nekik: Majd Supi megeszi, ő szereti! – És öltöztették akár 
valami babát, a szülők viseltes ruhái, a festőköpeny vagy 
anyjuk pongyolája, sorba mind rákerültek.  
Supi ilyenformán nemcsak családtag volt, hanem több annál 
és hovatovább nélkülözhetetlen lett. Ha a szülők elmentek 
otthonról, nem okozott gondot, hogy kire hagyják a gyere-
keket: Supi majd vigyáz rájuk! – És vigyázott is. Ha baj volt 
a leckével: Addig nincs vacsora, amíg Supinak föl nem 
mondtad a leckét! – És a gyerekek csakugyan fölmondták 
neki a leckéjüket s ha netán megakadtak, újra magolni 

Illusztráció: korabeli családi fotók a Fortepan című gyűjteményből 
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kezdtek, mert Supiban volt valami megnevezhetetlen, ami-
ért sose csalták meg, sose hazudtak neki.  

Még Bányai is megérezte ezt a megnevezhetet-
len valamit. Valahányszor pingált, mindig 
hosszabb mondókába kezdett, ami valóságos 
mentegetőzés lett már végtére. Hogy ő most 
már nem kezdhet új irányt, neki így kell feste-
nie, mert ezt várják tőle az emberek ... Ha még 

egymaga volna, de itt a család ... És elvégre ő igen becsüle-
tes munkát végez. Nem mindenki lehet úttörő, nem bizony, 
de mi is lenne a világból, ha mindenki a saját útján akarna 
járni!  
Supi ezeket a szólamokat is azzal a passzív jóindulattal hall-
gatta végig, amelyet Bányai sohasem tudott megszokni. Le-
becsülést érzett ki belőle és ez mód felett ingerelte. Hiszen 
igaz, hogy úgy indult, mintha az egész világot egy csapásra 
meg akarná hódítani, káprázatos álmai voltak új színharmó-
niákról és a testnek a térbe való beállításáról, dehát Istenem, 
hiszen annyiszor magyarázta már, hogy miért nem ment a 
dolog úgy tovább ... és ez a Supi egyre csak a régi nótát fújja!  
– Értetlen fickó vagy, öregem! – mondta neki bosszúsan. – 
Nem lehetett, na! Az embernek elvégre kötelességei is van-
nak ... Most már érd be azzal, hogy azt csinálom, amit job-
ban tudok, mint mások ... és ami pénzt is hoz a konyhára. 
Mindig szégyelte magát, ha ezt így, áperte, ki kellett mon-
dania. De most úgy tetszett neki, mintha Supi a szokottnál is 
gúnyosabban vigyorogna. Elfogta a pulykaméreg és lecsapta 
a pemzlijét.  
– Üssön beléd a ménkű! Hát én már egész életemben mindig 
csak vitázzak veled, te meg kinevetsz? ... Mégis csak furcsa, 
hogy egy ilyen vén, konzervatív ixnix örökké a modernsé-
get, az új irányokat hánytorgassa fel nekem!  
Szörnyen dúlt-fúlt s egész nap nem tudott dolgozni. Még az-
után is csak nehezen ment a munka, de elhatározta, hogy 
nem áll többé szóba ezzel a vén tutyimutyival. Elvégre, aki-
nek annyi a megrendelése, hogy a műkereskedők csak úgy 
törik magukat utána, minek povedáljon annyit ezzel a divat-
ból kiment Supival!  
Azért ezek csak szavak voltak, magában igen jól érezte, 
hogy Supinak igaza van. Olcsó János lett bizony belőle, 
másként nem tudna üzleteket csinálni. És ezért aztán akár-
hány éjszakán igen nyugtalanul hánykódott az ágyán.  
Egyébként Supi se m bírta magát olyan jól, mint régente. A 
sok kabát, miegymás, amit a gyerekek rádobáltak, bizony 
megroskasztotta kissé a hátát. A gerince meggörbült s emiatt 
úgy állott, mintha előre kémlelne. A gyerekek valami ócska 
pápaszemet is akasztottak a fülére s amikor róla beszéltek, 
úgy emlegették, hogy Supi nagyapó. Az egyik pláne azt fun-
dálta ki, hogy rádió kell az öregnek s ettől fogva az egyik 
kagyló mindig a Supi koponyáján volt. Ki is kérdezték min-
dig, hogy mi hogyan tetszett neki s egyízben még levelet is 
írtak a nevében a rádió igazgatóságának, hogy léptesse föl 
őt is, nagyon szép históriákat tudna elmondani a másvilág-
ról...  
Bányai most már állandó haragot tartott Supival. Még min-
dig vitatkozott ugyan vele, de semmibevevő, megalázó han-
gon. És fölöslegesnek tartotta, útjában volt és szeretett volna 
túladni rajta. De a gyerekek miatt erről szó sem lehetett. Igy 
hát Supi ott maradt a helyén és éjszakánként Bányai úgy né-
zett feléje, mintha mégse haragudna olyan nagyon rája és 
bizonyos dolgokban igazat is adna neki. Ezt azonban nem 
akarta fennhangon elmondani neki.  

Egy napon aztán Bányai nagyon nehéz helyzetbe került. El-
fogyott a pénze és ő hívatta el az egyik műkereskedőt. Az 
meg ki akarta használni a kedvező helyzetet és alig kínált 
neki többet az eddigi ár felénél.  
– Mégis abszurdum! Hogy képzel ilyet! Az én képeimért! ... 
Hát ki vagyok én? – méltatlankodott Bányai és kergette a 
zivatarba a műkereskedőt. Mert odakünn csakugyan zivatar 
készülődött, fojtott feszültség terjengett a levegőben és Bá-
nyainak táncoltak az idegei. Föl-alá járt a műteremben, nem 
nézett Supira és csak úgy magában beszélgetett: Nem, nem 
tehetem ... Ilyen pocsék árral lejáratom magam egészen!  
Majd számolgatni kezdett és rájött, hogy a pénz bizony sür-
gősen kell, de persze, nem ezen az áron. Mit várhat akkor a 
jövőtől, ha most beadja a derekát?  
Kint már villámlott s dörgött, a zápor széles pásztákban sza-
kadt. Bányai tágult tüdővel szívta magába a friss levegőt és 
nézte a zivatart. Friss, új képekre gondolt, de minduntalan 
megzavarta a műkereskedő fölényeskedő hangja, nyomorult 
ajánlata.  
Hirtelen Supira nézett, mintha mégis csak tanácsot akarna 
kérni tőle és már mondani akarta: Úgy-e, Supi, nem tehetem, 
hisz a becsületem ... De ekkor különös látvány vonta magára 
figyelmét: Supi fején tűzkorona gyúlt ki! Félkör alakú tűzív, 
glória virágzott ki Supi koponyáján és Bányainak elállt a lé-
legzete.  

– Supi – dadogta ijedten. – Supi! ... Mi az?  
És abban a pillanatban Supi egész teste fáklyává 
változott, fölemelkedett a levegőben és előreug-
rott, Bányait pedig, mintha forgószél mázolta 
volna a falhoz.  
A villámcsapást követő dördülést már nem is 

hallotta. Amikor magához tért, a felesége és a gyerekek sírva 
jelentették, hogy Supinak vége.  
– Szegény Supiba bevágott a villám ... mert a rádió nem volt 
földelve ... Most már nincs Supink – zokogták.  
Bányai maga is elkomorult. De később összeszedte magát és 
miután körülményesen meggyőződött arról, hogy most már 
földelve van a rádió, megnézte Supi földi maradványait.  
Bizony nem sok maradt belőle. Pár fekete drót, elszenesedett 
csont.  
– Temessük el! – kérlelték a gyerekek.  
Bányai ellágyult és beleegyezett. Egy ládikóból csináltak 
koporsót neki, Bányai szépen befestette, aztán kivitték a 
kertbe és az egyik mandulafa aljában elásták.  
– Pá, Supi nagyapó – nyögték a gyerekek és arcuk maszatos 
volt a könnyektől.  
Bányait is meghatotta a búcsúzás.  
– Ej, ej, de furcsa eset volt – csóválta a fejét. – Egy életen át 
velem volt és most... Hm, hisz engem is találhatott volna a 
villám! ...  
Nehéz lélekkel járt föl-alá a műteremben. A Supi helye felé 
sandított, fújt egyet-kettőt és arra gondolt, hogy ezután 
ugyan kivel fogja meghányni-vetni a problémáit? Aztán a 
műkereskedő jutott megint az eszébe. – Nyomorult! – gon-
dolta bosszúsan. – Meg akar zsarolni, de nem ... Újra Supi 
helyére nézett, kissé megdöbbent attól, amit tenni akar, az-
tán legyintett egyet: egye fene! – fölvette a telefonkagylót és 
fölhívta a műkereskedőt.  
– Halló! Maga az? ... No viheti már a képeit, nem bánom ... 
De a pénzt rögtön küldje ...  
Aztán lábujjhegyen kiosont a szobából és a szemét is le-
hunyta, amikor Supi egykori helye mellett ellopózott.  
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Vé g re  o f f lin e  
Ba b a -M am a Kö r!  

 
A pandémia okozta nehézkes indulást 

követően, másfél év eltelte után végre jú-
lius 20-án sor került a Katolikus Baba-
Mama Kör első fizikai találkozójára. A kör-
ben jelenleg ötven édesanya van, akik iga-
zán összetartó csapattá váltak. 

A kör tagjai alapvetően a közösségi oldal 
biztosította csoport segítségével kommuni-
káltak eddig egymással – ez alapvonalként 
megmaradt, így az újonnan érkezőktől ké-
rem, keressenek meg, mert minden alka-
lomról, szerveződésről itt vannak friss in-
formációk, és ezen keresztül tudunk egymástól kérni is se-
gítséget akár egy családi összejövetelhez, akár felajánlani 
bármit egymásnak. 

Emellett kedd délelőttönként elindultak a foglalkozások. 
Készítettünk egy mindenre kiterjedő kérdőívet, amiből az 
derült ki, hogy a sok nemrég ideköltözött család közösséget 
keres, a már itt élők, nagyobb gyerkőcöt nevelők örülnének 
egy női körnek, a többség szeretne közös kirándulásokon, 
kézműves vagy ünnepváró alkalmakon részt venni, és sze-
retnének útmutatást is kapni a gyerekek hitre való nevelésé-
ben. 

Az első alkalmon a nyári időszak miatt nagyjából húsz 
édesanya és gyermekeik vettek részt, de körvonalazódni lát-
szik, hogy átlagban, a keddi alkalmak most egészséges lét-
számmal működnek, bár a náthás időszakok miatt, és az 
óvoda, bölcsőde beindulásának köszönhetően valamilyen 
szinten forgásban vannak a résztvevők.   

Minden alkalomra írok egy bábjátékot, ami egy bibliai 
történetet foglal össze rímes formában olyan hosszan, amit 
a három év alatti korosztály még figyelemmel tud kísérni, és 
ezt előadom a saját kis egyszerű bábjaimmal. Ezután, ha van 
rá foganat, pár szót beszélünk róla, adott esetben kérésre újra 

eljátszom (és igen megtisztelő, hogy van rá példa, a picúrok 
kérik ezt), majd éneklünk közösen. Hála Istennek, több 
édesanya is játszik valamilyen hangszeren, és eddig mindig 
volt közülük valaki jelen, úgyhogy megalakult a BMK 
Band, akikkel hétről hétre kitaláljuk, adott történethez me-
lyik dal illik, és azt tanuljuk közösen az édesanyákkal és a 
lurkókkal. A közös éneklést pedig szabad játék követi, és 
nem egyszer azon kapjuk magunkat, hogy a gyerekek már 
éhesek és ebédidő közeleg, mert jó társaságban valóban re-
pül az idő. 

Hála az offline alkalmaknak már most születtek barátsá-
gok, a hasonló érdeklődésű anyukák lehetőséget kaptak egy-
másra találni, beszélgetni, egymásnak segíteni. Közösen 
rengeteg dolgot el tudunk érni. Egy kis Nógrád megyei fa-
luba több gyűjtést szerveztünk együtt, sok örömet okozva az 
ott élőknek, legutóbb pedig két becsületes, dolgos, rászoruló 
családnak és a picúrjaiknak, de gyűjtöttünk viharkárosult 
családnak is, valamint részt vettünk a Kórházi Szeretetcso-
mag gyűjtésében is. 

Közös kokárda- és könyvrendelésen át volt már kis kirán-
dulás is, nagyobb kirándulást az őszi szünetre tervezünk a 
közelben, konvojban közlekedve és begyűjtve az őszi nap-
sugarakat. 

A cél egy nagyon összetartó közösség létrehozása, to-
vábbra is egymást segítve, valamint hamarosan a női kör 
vagy anyakör elindítása, ahova azok az édesanyák is tud-
nak csatlakozni, akik már nem tudnak keddenként jönni, 
viszont pontosan ugyanazokkal a gondokkal küzdenek, és 
ugyanazokat a leírhatatlan örömöket is élik át, mint mi 
mindannyian. Szeretném, ha ők sem csak online lehetné-
nek jelen, hanem számukra is sikerülne létrehozni a meg-
felelő alkalmakat, beszélgetni, közösen imádkozni. 

Sokan vagyunk, és sokszínűek, de az utóbbi hónapok 
bebizonyították, hogy közösen, szervezetten nagyon erő-
sek is – hiszen mind édesanyák vagyunk! 

 

Hrtyanné Patonai Gabriella 
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Kicsiny kis fényünkkel világítani fogunk! 

A taksonyi Dalos Bogarak nyári táborozása 
2021. augusztus 12-14 Balatonalmádi 
 

Végre vége lett a járványos időszaknak. Így az idei nyáron is, az előző évekhez hason-
lóan táboroztunk néhány napig. Sajnos a csoport több tagjának a késői szervezés miatt 
már más programja volt. Így csak 12 fő táborozó volt. 
Érkezésünk első óráiban meglátogattuk múltunk épen maradt gyöngyszemét, a vörös-
berényi Erőd templomot, ami ma református templom. A templom titulusa XI-XII. 
századi eredetre utal. A tiszteletes úr személyében idegenvezetőt is kaptunk. Ebben a 
rövid három napban a kulturális programra csak ennyi idő jutott. Höchszt Erika és 
kedves férje, Höchszt János mellett magam is ott serénykedtem.  
Erikával arra az elhatározásra jutottunk, 
hogy az idei évben a táborozók mondják 
el élményeiket, rövid egy mondatban. 
Messenger üzenetben kaptuk, amit most 
közreadunk: 
Olyan volt, mint egy nagy család. Min-
den nap szuper élményekkel teli progra-
mokkal. Írta Csőke Edit 
Nekem azért volt nagyon szuper a tábor 
mert sok mindent kipróbálhattunk. És én 
szeretem a Balatont. Csőke Krisztina 
Nekem azért tetszett a tábor, mert sokat 
fürödtünk, és rengeteg emléket szerez-
tünk. Kreisz Ármin 
A Bogár táborban rengeteget nevetünk, 
sokat beszélgetünk és még annál is többet tudunk meg egymásról, miközben önma-
gunkban is megtaláljuk azt a kis szentjánosbogarat, ami bennünk bujkál! Gyönyörű 
emlékek, csodálatos emberektől! Köszönöm, hogy én is a Taksonyi Dalos Bogarak 
tagja lehetek, és ilyen jó élményekkel gazdagodhattam a tábor alatt! Hajrá Bogarak! 
Gayerhosz Tímea (Remélem ez még elég rövid...) 
Hàáááááát? Igen! Erika, Erzsike (néni) A bogár táborba bárki, aki eljön, egy nagyon 
szuper közösség tagja lesz, a programok szuperek voltak, a hangulat még annál is jobb 
volt, de hát az éjfélig tartó snapszerezéshez semmi sem hasonlítható. Összeségében 
felejthetetlen négy nap volt, és köszönöm, hogy veletek, a dalosbogarakkal élhettem 
ezt át. Németh Márkó 
Hát nekem nagyon tetszett a bogár-tábor nagyon sok élményt szereztem, aminek na-
gyon örülök és remélem, hogy jövőre több napos lesz! Lerner Dominika 
Nagyon élveztem a tábort, mert sosem unatkoztam, tetszettek a programok, de főként 
az esti közös beszélgetések. Lerner Patrícia  

Ezen a három napon nagyon-nagyon jól éreztem magam, talán az egyik legjobb nyári 
táborom volt, de sajnos hamar eltelt. Köszönöm nektek, hogy ott lehettem, és hogy 
felejthetetlen kalandokat élhettem át veletek. Németh Réka  
Nagyon jól éreztem magam. A barátaimat sokkal jobban megis-
mertem, sokkal jobb lett a kapcsolatom mindenkivel. Nagyon jól 
estek az esti beszélgetések, úgy éreztem, ott mindenkivel őszin-
tén tudok beszélni, hisz olyanok vagytok Nekem, mint egy nagy 
család! Köszönöm ezeket az élményeket! Turóczi Virginia 
Erika és Erzsike (néni) küldte: 
Hála és köszönet a csoport minden tagjáért ����  

minden Veletek töltött nap SZUPER�� 
„Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való találkozás után, mint 
előtte.” Teréz anya 
 

U.i. Hálásan köszönjük az Önkormányzat és a taksonyi Katolikus Karitász támogatá-
sát. 
Ahogy Márkó is írta, aki eljön a Dalos Bogarak csoportjába, az egy szuper közösség   
tagja lesz. VÁRJUK A FIATALOK JELENTKEZÉSÉT!  
Elérhetőségünk: Höchszt Erika: +36-30/2986-515; Györke Erzsébet +36-30/4641-216    
  

Györke Erzsébet 
KÉSZ tag 

Hrtyanné Patonai Gabriella:  
Elveszett bárány  
(Baba-Mama kör bábozás) 
 

Volt egyszer egy pásztor, 
sok-sok juha volt, 
héthatáron messze 
velük bandukolt. 
Ha fújt a szél, óvta, 
terelte őket, 
ha eső esett, rálelt 
mindig a tetőre. 
Ha a nap sugara tűzött, 
hát árnyékot lelt, 
friss legelőt találni 
velük mindig útra kelt. 
Egy napon egy bárány, 
ki kíváncsi volt, 
másfele ment, mint kellett, 
bizony elcsatangolt. 
Számolta a pásztor 
megannyi bariját, 
meg is volt mind 
egyetlen egy híján. 
Ott hagyta a többit, 
s keresni kezdte, 
megnézte a réten, 
mezőn és messzi erdőben. 
Öreg parányi tónál, 
kicsiny tisztáson, 
kereste fűnél, fánál, 
kőnél, vízfolyáson. 
S mikor meglelte a bárányt, 
nem szidta őt le, 
szorosan átölelte, 
hálát adott érte. 
Hazavitte a jószágot, 
ki igen fáradt volt, 
s bizony már ő is bánta, 
hogy így elcsatangolt. 
Örült a jó pásztor, 
s azt mondta néki: 
„Ugyanolyan fontos vagy, 
mint az összes többi! 
Vigyázok rád mindig, 
Sosem hagylak el, 
A jó pásztor, tudod 
az összes bárányért felel.” 
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DUNAHARASZTI SZENT ERZSÉBET KARITÁSZ HÍREK 

„AHOL A KINCSED, OTT A SZÍVED IS!” címmel 
a 17. karitásztábor 2021 augusztusában a Fő úti Főplébánián 

Szent II. János Pál pápa mondja, „arra vagyunk hivatva, hogy gyermekeink evangélizátorai legyünk!” 
 
Lassan közhelynek számít a megállapítás, hogy a katolikus-
nak keresztelt ifjúság jelentős része távol áll a vallástól. Be-
letörődni ebbe, lemondás, vereség és súlyos veszteség! Azo-
kat kell megszólítani, akik veszélyben és távol vannak: a 
gyermekeket, a serdülő korban lévőket. Ezt a családban kell 
kezdeni, folytatni az iskolában, a karitásztáborban a vakáció 
idején.  
Mindenekelőtt szükséges, hogy 
meg tudjuk mutatni a mai em-
bernek Isten csodáit és azok ígé-
reteit. A mai embernek, akit 
gyakran magába szív egy csodá-
latos világ nagyszerűsége és 
összetettsége, szüksége van 
arra, hogy megtanulja mindezek 
fölött a teremtő Isten végtelen 
bölcsességét és jóságát látni. 
Ezzel a teremtő Istenben való 
hittel együtt a modern embernek 
arra is szüksége van, hogy meg-
ismerje és elfogadja a Jézus 
Krisztusban felkínált isteni ke-
gyelmet, amely megszabadít 
bennünket a bűnből és a halál 
félelmétől. Az Egyház részéről 
nyújtható legjobb hozzájárulás a 
társadalmat kínzó problémák 
megoldásához az, hogy minden-
kinek segít felfedezni Isten ben-
nünk jelen lévő kegyelmét, min-
denkinek segít szíve mélyéből 
megújulnia, magára öltve az új 
ember, vagyis Krisztus alakját. 
Napjaink tevékenységei egyszerre lehetnek a magány ered-
ményei vagy kórokozói. Az emberek sokszor egymás mel-
lett élnek anélkül, hogy megismernék és megértenék egy-
mást. Sajnos, egy olyan társadalomban élünk, amely nem 
nevel a szeretetre, hanem az agressziónak kedvez. A mate-
rialista felfogás az életről magas árat követel! 
 „Óvj, mint szemed fényét, nyújts szárnyad árnyékában me-
nedéket nékem!” (Zsolt 17,8) Végeredményben nem lehet 
úgy élni, hogy ne tudnánk, kiért és miért! Istennel a ma-
gányt, az értelmetlen életérzés kísértését legyőzhetjük! És ez 
vonatkozik – a gyerekekre is! Ez a megoldás: nem megfuta-
modunk a gondjaink, problémáink elől, hanem, hogy má-
sokkal karöltve egy szebb világért dolgozunk!  
Talán megtartják a gyermekek jó emlékezetükben azt, hogy 
jól érezték magukat a katolikus plébánián a színes nyári na-
pok alatt, hogy jó dolog az egyház szívében lenni, mert értük 
dobog az a szív! Ez motivál bennünket, kis karitász-csapa-
tunkat, ezért szervezzük már januártól a karitásztábort. 
Milyen nagy áldást kaptunk ebben az egész világot próbára 
tevő helyzetben! Nehéz időszak volt ez a családok számára, 
de hála Istennek átvészeltük a betegséget, elsősorban imád-
sággal: ismét sor kerülhetett a tábor megrendezésére – nagy 
fellélegzéssel – a pandémia után! Az időjárás is kedvezett, 

mert vihar csak a tábor előtt és után volt, így kellemes, nyári 
melegben találkozhattunk a 89 gyerekkel és a felnőtt segí-
tőkkel.  
A főcím mellé, a napi gondolatok (a szív kincsei) a követke-
zők voltak: elszántság, lemondás, figyelem, melegszívűség, 
hálaadás. A „kincsvadászat” a gyakorlatban így alakult: vá-

rosfelfedező játék csapatver-
seny keretében, fociedzés, lo-
vaglás, látogatás a német tájház-
ban, nemzetiségi tánctanulás, 
„főzés-akadályverseny” a sé-
fekkel; a kapcsolódó állandó já-
tékok pedig: kézműveskedés, 
fotózkodás a Dunaharaszti 
Nagycsaládos Egyesület „festett 
kulisszáinál”, csocsó, trambu-
lin, pingpong, kosarazás, szabad 
játékok, filmezés, fagyizás, me-
dencézés, Bógár Zsolti káplán-
nal templomlátogatás, daltanu-
lás, tangóharmónikázás, tábori 
mise, ezen kívül mézeskalács-
készítés és gyöngy-fonalfűzés a 
szív-motívummal.  
Szeretnénk megköszönni mind-
azoknak, akik lehetővé tették 
azt, hogy a karitásztábor ingye-
nes legyen – a teljesség igénye 
nélkül – Dunaharaszti Város 
Önkormányzatának civil pályá-
zata, Dunaharaszti Katolikus 
Főplébánia, Gebrüder Weiss 

dunaharaszti vállalata, Foltvarázslók (immár 17. alkalom-
mal), Bánfalvi Bella, Desics Katalin, Lukács Bernadett, D-
Lifeal, Étrend, Magyar Konyhafőnökök, Rudi Bácsi, Ruff 
Pékség, Virágné Gábor Pálma, Kovácsné Orsi, Jakabné 
Láng Margit, Molnárné Szűcs Andrea, a Német Nemzetiségi 
Tájház és a sok-sok táborépítő és táborbontó szülő. „Na-
gyobb boldogság adni, mint kapni” (Apcsel 20,35) 
 

A kézműveskedés folytatódik a Dunaharaszti Városi 
Könyvtárban minden hónapban a második csütörtökön 

16:00-18:00 - a JÁTÉKDÉLUTÁN keretében és  
Dunaharaszti Környezetbarátok támogatásával.  

Várjuk az érdeklődőket! 
 

Fotók: Fehér Panna 
 

A karitásztábor megrendezése miatt bezsákoltuk a karitász-
házban lévő ruhaneműt, cipőket, ágyneműt, ugyanis a helyi-
ségre szükség volt a táboroztatáskor. 60 db válogatott zsákot 
tudtunk a (budapesti) Vöröskereszt rendelkezésére bocsá-
tani. Ott a hajléktalanellátásban nagyobb haszonnal tudják 
felhasználni. Köszönjük, hogy befogadták ezeket az adomá-
nyokat!  
Egyelőre felnőtt holmit nem áll módunkban elfogadni – 
ugyanis nem viszik el tőlünk –, csak gyermekruhát. Köszön-
jük a megértést! Plakátokon, újságokban hirdetjük az idő-
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pontokat, amikor elérhetnek bennünket. (Konténeres ruhale-
adást találnak a haraszti Tesconál és a taksonyi Fő térnél.)    
 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét 
az Idősek Világnapjává. 

A májusban, Anyák Napja környékére szervezett Idősek 
napja – amelyet minden évben megszervezett a Dunaha-
raszti Szent Erzsébet Karitász a plébánián –, elmaradt, mert 
még tartott a karantén. Az idősekre nagy szeretettel gondol-
tunk és gondolunk most is ezekkel a sorokkal: Isten és a 
Szűzanya oltalmába ajánljuk az előttünk járó nemzedéket!  
A fiatalabb generációnak üzenjük:  
ha a szülők megöregszenek… 
Engedd őket idősödni éppolyan szeretettel, mint ahogyan ők 
engedtek téged felnőni… 
engedd, hogy beszéljenek és századszorra is elmondják 
ugyanazt a történetet, ugyanakkora figyelemmel és érdeklő-
déssel hallgatva őket, mint amekkorával ők hallgatták meg 
a te történeteidet gyerekkorodban… 
engedd érvényesülni őket, ahogyan ők is oly sokszor hagy-
tak téged nyerni… 
engedd, hogy örömüket leljék barátaikban, unokáikkal foly-
tatott beszélgetéseikben… 

engedd, hogy élvezzék életüket a tárgyaik között, amelyek 
oly sok éve körülveszik őket, mivel fájna nekik azt érezni, 
hogy életük részeit szakítod el tőlük…. 
engedd, hogy tévedjenek, mint ahogy te is oly sokszor té-
vedtél … 
engedd, hogy éljenek, és próbáld meg boldoggá tenni őket 
útjuk hátralévő részén, mint ahogy ők is kézen fogtak téged, 
amikor elindultál a te utadon! 
„Tiszteld anyádat és apádat, hogy hosszú életű légy a Föl-
dön.” 
A fenti idézet a Kivonulás könyvéből származik: „Tiszteld 
apádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az 
Úr, a te Istened ad neked.” (Kiv 20, 12) 
A gondolatokból egy szó ötlik azonnal szembe: „engedd” 
– engedni és lehetővé tenni szüleinknek életük teljes meg-
élését még akkor is, ha ehhez türelem és áldozat szüksé-
ges. Keresztényként erre vagyunk elhivatva. Azzal, hogy 
szüleinket kiszolgáljuk és nekik boldogságot okozunk, 
Mennyei Atyánkat szolgáljuk. (Diane Bolton Corbett, For-
dította: Dr. Fedineczné Vittay Katalin (Forrás: Aleteia)   
 

Szeretettel továbbítottuk: Szent Erzsébet Karitász 
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SZENT X. PIUS PÁPA 
 

Giuseppe Merchiorre Sarto, Szent X. Pius az egyik kedves 
pápám. Augusztus 21-én ünnepeljük Magyarországon, és 
nem 20-án, mint a többi országban, mert augusztus 20-án 
Szent Istvánt, első magyar királyunkról emlékezünk. Temp-
lomunk az ő nevére van szentelve, Szent István országunk 
fő védőszentje. Búcsúnk szentmiséjét vendégpapként Pén-
tek Zsolt atya celebrálta, köszönjük, hogy elfogadta a meg-
hívást. Felemelő, feledhetetlen áhítatban részesültünk. 

Ha Szent X. Pius pápára gondolok, hasonló érzés tölt el, 
mint a búcsúi szentmisén. A szent pápa kimagasló szellemi 
képességekkel rendelkezett. Szenvedélyesen szerette az 
igazságot, és harcolt is érte. Ebben nagyon hasonlítunk egy-
másra, tudat alatt ez is meghatározta a szeretetemet iránta.  

Szívügye volt a papok megszentelődése, mert úgy látta, 
hogy „a papnak először saját magában kell megformálnia 
Krisztust, ha ugyanezt másokban végre akarja hajtani”. Már 
velencei pátriárka korában gondja volt az egyházi zene ápo-
lására. Minden egyházi zene célját abban határozta meg, 
hogy „ébressze föl a hívekben az áhítatot, és könnyítse meg 
az imádságot”. Különös figyelmet szentelt a gregorián éne-
keknek. 

Gondolkodásában a vallási élet foglalta el a központi he-
lyet, a politikát csupán szükséges rossznak tekintette. Távol 
akarta tartani az Egyházat az állammal való összefonódástól, 
sőt, a két terület minél szigorúbb szétválasztására törekedett. 
Ez mit jelent, azt átélték a megszállt, kommunista rendszer 
alatt nyögő országok.  

A pápa szívének minden dobbanásával igazi lelkipásztor 
volt. Ahol csak tehette, kereste a nép közelségét. Nagyon ér-
tett hozzá, hogyan kell az egyszerű emberek nyelvén szól-
nia. Ha prédikált, vagy más alkalmakkor szólt az emberek-
hez, szava egyszerű volt és világos, s mivel szívéből fakadt 
a szó, könnyen megtalálta az utat a hallgatók szívéhez.  

Lelkipásztori tevékenységében Vianney János volt a pél-
daképe, akinek a képe állandóan ott volt az íróasztalán, és 
akit 1905-ben boldoggá is avatott. Ugyancsak oltárra emelte 
Eudes Jánost, és Bécs nagy lelkipásztorát, Hofbauer Kele-
ment.  

Különös gondot fordított az Eucharisztiára és a belső 
életre. Ő indítványozta és szorgalmazta a gyakori áldozást 
is. Mindenek előtt azt akarta, hogy az addigi gyakorlattól el-
térően, mely szerint tizennégy éves korukban járultak elő-
ször szentáldozáshoz, a gyermekek korábban áldozzanak. 

Én hétéves koromban, tavasszal áldoztam, és ősszel bér-
mált meg Dr. Pétery József püspök úr. Már előre látta, hogy 
az állam beavatkozik az Egyház életébe. Így is lett. Sokat 
szenvedett, megalázták, és megfosztották püspöki rangjától 
is. Számkivetettként halt meg. 

Szent pápánk nemes jelleme magától értetődő egyszerű-
ségben és alázatosságban, kimeríthetetlen szeretetben és jó-

ságban, határtalan nagylelkűség-
ben és nem utolsó sorban finom 
humorban mutatkozott meg, – 
mint Bógár Zsolt, szeretett káp-
lánunk esetében is –, amellyel a 

merev szertartásosságát is fel tudta deríteni. De ha az ügy 
úgy kívánta, energikus és kérlelhetetlen volt. 

Pápasága vége felé közeledve egyre inkább érezte a há-
ború fenyegető veszedelmét. „Jön a háború” – szokta mon-
dani nagyon gondterhelten. S még meg kellett érnie, hogy a 
háború valóban kitört. Amikor az osztrák követ azt kérte 
tőle, hogy áldja meg a Monarchia fegyvereit, azt felelte: „Én 
nem a fegyvereket, hanem a békét áldom meg.” 

Mit jelent a háború, az tudja, aki átélte. Ő érezte, a háború 
lesz a halála.  

Kifejezett kívánsága volt, hogy a testét ne balzsamozzák 
be, de amikor a boldoggá avatásakor felnyitották a sírt, testét 
teljes épségben találták! Három évvel később, 1954. május 
29-én XII. Pius pápa a szentek sorába iktatta. Romlatlan 
teste a Szent Péter Bazilikában, az első, bal oldali kápolná-
ban nyugszik.  

Istenünk, ki Szent Pius pápátégi bölcsességgel töltötted 
el, hogy védelmezze a katolikus hitet, és mindent megújítson 
Krisztusban, engedd kegyesen, hogy tanítását, példáját kö-
vetve elnyerhessük örök jutalmadat.  Úgy legyen! 

 

Igaz, őszinte szeretettel: 
Gömöriné Fajta Anna 

   Hitetlenek imája ajkamról 
 

Uram Jézus, elszenvedted a kínok kínját a keresztfán, 
De élet és halál uraként dicsőségesen feltámadtál. 
Fájdalmas, hogy hitetlen és álszent emberek még ma is, 
Szent testedet újra és újra a keresztfára szegezik. 
 

A hívőembert bántja, még ha ez képletesen történik is, 
De ha köztünk lennél a valóságban, újra átélnéd így  
Az emberiség nem gyógyult ki rosszara való hajlamából, 
S van, ki nem is igyekszik szabadulni a bűn fogságából.  
 

Uram, te minden embert szeretsz, nem kívánod halálát, 
De aki nem keres Téged, az elé nem tárul ki a mennyország. 
Aki megtalált viszont, ne térjen le az utadról, mely örök, 
Bármi jót kínál a földi élet, s az bármily kecsegtető. 
 

Senki nem tudja, élete fonala mikor szakad el, vége, 
S akkor már késő bánkódni, Uram, hogy nem kerestek Téged. 
Tudatlanságnak fogom fel bűnben való megátalkodottságuk, 
Ezért, Uram, az én ajkam tolmácsolja az ő imájuk.  
 

   Szeretlek, Istenem 
 

Úgy szeretlek, Istenem, hogy szemem is könnybe lábadt, 
Mikor a borús eget nézve képzeletemben láttalak. 
Szóltam Hozzád, beszéltem Veled, lelkemre béke szállt, 
S szívem örömmel dalolta neked a hála dalát.  
 

Máskor a borús, esős idő kiválthat rossz kedvet, 
De ma látni véltem benne a napsütötte eget. 
Ezt váltotta ki belőlem, hogy Te vagy, Istenem, 
S ezért, bármi ér, nem félek, hisz Te ott állsz mellettem. 
 

Aki nem ismer Téged, nem is tudja, mit vesztett, 
Az soha nem ismerheti meg az örök életet. 
Aki pedig megtagad, arra a pokol tüze vár, 
Szánnivaló az ilyen, neki a föld is pokol már. 
 

Ha semmije sincs, s nem is lesz, boldogtalan, 
Ha van, még többre vágyik, s azt űzi hasztalan. 
Látniok kéne, istenem, Nélküled élni nem lehet, 
Én veled élek és halok, mert ismerlek és szeretlek.  
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   HIRDETÉSEINK 
 

A betegek szentségét október 16-án, szombaton és október 17-én, vasárnap szolgáltatjuk ki idős  
és beteg testvéreinknek mindhárom templomban. 
 

A ligeti új templom megáldása október 30-án, szombaton délelőtt 10 órakor lesz.  
A szentelés estéjén a Dunaharaszti Művelődési Házban zenés vigadalom lesz, melyre minden korosztályt szeretettel 
várunk.  
 

Jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséje  
Dunaharasztin a nagytemplomban november 14-én, vasárnap a ½ 11 órai, és   
Taksonyban november 21-én, vasárnap reggel a ½ 9 órai szentmise keretében.  
Ezekre a szentmisékre a múlt évi jubilánsokat is várjuk, mert tavaly elmaradtak, csak néhány család merészkedett el. 
 

Várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik a jövő évben szeretnének házasságot kötni templomainkban.  
 

Bízunk benne, hogy a szokásos adventi gyertyagyújtás és koncertek is meg lesznek tartva. 
 

Az éjféli szentmise december 24-én a Dunaharaszti nagytemplomban lesz korábban, 22 órakor.  
A másik két templomban 24 órakor. 
 

Erdő Péter bíboros, prímás hálaadó imádsága az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért 
 

   Urunk, Jézus Krisztus, szeretett Mesterünk! 
 

Teljes szívünkből hálát adunk Neked, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egész folyamán különös erővel 
átélhettük jelenléted csodáját, szereteted szelíd és ellenállhatatlan erejét. Hittük eddig is, de most meg is érezhettük, hogy 
ami történt, nagyobb, mint mi vagyunk. 
A szentmisék és a szentségimádások meghitt közelsége, az Oltáriszentséget kísérő körmenet a városon át a szombat este 
kigyúló fényeivel, szentségi áldásod, mely átölelte és eggyé forrasztotta az egybegyűltek hatalmas tömegét, örök emlék 
és erőforrás marad számunkra. 
A pápai misén a világegyház látható közösségként is megjelent Körülötted. Péter utódának vezetésével a püspökök, pa-
pok, szerzetesek, világi hívők hatalmas családja Téged ünnepelt, Tőled kapott kegyelmet, szent Tested és Véred táplálé-
kával a Te életedben részesült. 
A szegényekkel való közösség megélése, a művészet, a tudomány, a zene, a tanúságtételek átütő ereje, a sok nemzetiség, 
a minden földrészről hozzánk érkező hívők példája és lelkesedése a felemelkedés, a remény, az újrakezdés üzenetét hor-
dozta a járvány nehéz hónapjai után. Belőled merítjük a bizalmat, Te vagy az, aki gondot viselsz ránk. 
Eléd hoztuk nagy, közös gondjainkat is. A Föld erőforrásainak korlátait, az emberiség riadt útkeresését, hogy ne tegye 
maga körül lakhatatlanná a világot. Hogy tanácstalanságát ne egymás iránti szorongó vádaskodással vagy a javakért folyó 
ádáz küzdelemmel vezesse le. Találjon inkább Benned reményt, legyen képes a közös gondokat őszintén és nagylelkűen 
megvitatni. Hála Neked, mert velünk járod a történelem útját! 
Köszönjük, hogy Körülötted, asztalod körül találkozhattunk a többi keresztényekkel. Kérünk, hogy mielőbb megtaláljuk 
velük a teljes közösséget! Szeretetben találkozhattunk más vallások követőivel és más világnézetű emberekkel is. Segíts, 
hogy a szeretetben hírnökeid lehessünk! 
A készület éveiben kértük, hogy az Eucharisztikus Kongresszus fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulását 
szolgálja. Most, amikor megrendülten mondunk köszönetet a kongresszus minden kegyelméért, kérjük, segíts, hogy en-
nek a lelki megújulásnak a munkatársai lehessünk Szentlelked vezetésével és erejével! Ámen. 

Kép – Andrea del Castagno: Az utolsó vacsora 
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Fekete  I stván:  Nyárvég 
 
Már régen nézem az ablakba karikázott külső világot; né-
zem, de csak futkározó gondolataimat látom, hiszen éjszaka 
van, homályos, holdvilágos éjszaka. 
Gondolataim meg-megakadnak, elröppennek egy pillanatra, 
aztán vissza se jönnek. 

– Mi zúg? 
Cséplő nem lehet, mert annak meleg búgá-

sát ezer más búgás között is megisme-
rem, de hát akkor mi? Valamikor csak 
ágyúszóra vagy cigánymuzsikára kel-
tem volna fel ilyen készségesen, de 

most – hiszen nincs más dolgom – szépen felkelek, hogy 
megnézzem, mi zúg. 
Szél! 
Tiszta, csillagos ég; az ég alján ijesztően fénylik a hold, a 
fák dermedten állnak, és messze valahol félelmetesen zúg a 
szél. 
A fák lassan meghajolnak, összevonom köpenyem avult két 
szárnyát, mert hűvös lett egyszerre, eszembe jut, hogy „teg-
nap” még július volt, tikkadt hőség, és ma már „kimegyünk 
a nyárból”. Elmúlt megint egy nap, egy hónap, egy év... 
Bemegyek a szobába, és várom, hogy mit hoz a szél, és kor-
holom magam, hogy a nyár boruló arcából ezt előre nem 
tudtam. Hiszen éreztem, de nem álltam meg figyelmezteté-
süknél, és nem szóltam hozzájuk. 
– Nini, legyecskék, de elfogytatok! 
Nem mintha szeretném a legyet, de nem is haragszom rájuk, 
mert az nem árt a légynek, hiszen a méreg engem esz és nem 
a legyet. Szóval a legyek megfogyatkoztak, és nem mász-
káltak a fülemen az álom érkezésének pillanatában. 
És a partifecskéket is láttam tegnap a sürgönydróton füzér-
ben, és arra gondoltam, mit érez kis talpuk az alattuk futkosó 
örömből és bánatból, amit az emberek küldöznek a drótban. 

Erre gondoltam ahelyett, hogy régi barátsággal 
megkérdeztem volna: 
– Készültök, kis fecskék, készültök? 
Csak néztem őket szeretettel, és buksi 
kis fejüket felém fordították, mint is-
kolában a gyerekek, s én nem szóltam 
hozzájuk. Hát ez a barátság? Ámbár hi-
szen csak feledékenység volt, mert tudom, 
hogy még nem mennek. De azért illett volna. 
Vagy nem kellett volna észrevennem, hogy liba barátaim 
egy szép reggelen csúnyán megkopasztva jelentek meg, 
hogy uzsonnakenyeremet elkunyerálják? Még pelyhes ko-
rukban magamhoz szoktattam őket, azóta, ha leülök a folyó-
parton, egyszer csak ott vannak, és azt mondják: 
– Lilili-lálálá! – Ami annyit jelent libanyelven, hogy: 
– Enni szeretnénk! 
És most milyen csúnyák! Az asszonyi önkény már előre le-
vette róluk a párnába valót, még a hangjuk is más, és félóráig 
tanácskoznak a víz előtt, hogy belemenjenek-e vagy ne, mert 
meztelen bőrüknek hideg a víz. 
– Tiszteltetem a gazdátokat – mondom, mert nem ismerem 
gazdájukat –, jól pocsékká tett benneteket. 
Na és a gólyák? Hát nem kellett volna észrevennem az idő 
múlását, amikor egyszerre csak egy pár helyett – öten száll-
tak le a rétre? Ott pücskörésztek mellettem, bizalmas közel-
ségben, mert tudták, hogy a dicséret nem marad el, s ez a 
szülői szívnek jólesik. 
Mosolyogva néztem őket. 
– Gyönyörűek, szebbek, mint a tavalyiak... 
A családfő megvakarta csőre tövét, ami annyit jelentett, 
hogy: 
– Hát megtettük, amit lehetett. 
És kis nekifutással felszárnyaltak mind, mintha az öregek 
azt mondták volna: 
– De azt nézd meg, hogy repülnek! 
Néztem, amíg felkanyarogtak a felhők alá, belátva egyszerre 
a messze tájat, melyet nemsokára itt hagynak. Mit éreznek 
vajon odafent, és ösztönük mélyén van-e valami a jövő ta-
vaszról? Keringtek a fiatalok s az öregek, a jelen s a jövő. 
És ma este! 
Nyitva az ablak, böngészgetek valami könyvben, csak úgy 
futólag, mint amikor fecske érinti a vizet, amikor megpen-
dült valami a szívemben, az ablak alatt, a bokrok között, 
gondolataimban s az egész világon. 
Félénken, lágyan megszólalt az őszi bogár kis citerája, nagy 
ünneppé téve ezt a napot, s én az emlékek s a nyár kakukk-
füves fejfájához hajtottam fejemet. 
Most már nyár vége van! 
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UTAZÁS AZ APOSTOLOKKAL 19. 
Örményország 

Az első keresztény állam születése 
 

Az örmény egyház az eredeti, ősi egyházak egyike, a ke-
reszténység történetében mindig az „Egy, Szent, Egyetemes 
és Apostoli Egyház” része maradt. A világon Örményország 
az első ország, mely hivatalosan felvette a kereszténységet, 
még Kr. u. 301-ben, azóta pedig az ország és hite elválaszt-
hatatlan egymástól.  

Számos örmény, szír, görög és latin történelmi ta-
núságtétel támasztja alá, hogy szent Júdás Tádé és 
Bertalan hirdették a kereszténységet Örményor-
szágban, ezért őket tartják az Örmény Egyház alapí-
tóinak. Az apostolok Perzsiából érkeztek az akkori-
ban jóval nagyobb kiterjedésű országba. Az előfel-
tételek a kereszténység terjesztéséhez kedvezőek 
voltak, a szomszédos államok területein, pl. Kap-
padókiában, Mezopotámiában és Edesszában is 
egyre többen keresztelkedtek meg akkoriban. Ör-
ményország kereskedelmi, politikai és kulturális 
kapcsolatai ezekkel az országokkal könnyebbé tet-
ték a vallás terjedését. Szintén fontos előfeltételnek számí-
tott a kereszténység terjesztésében a zsidó diaszpóra jelen-
léte. Úgy tartják, hogy a tanítványok tevékenységüket álta-
lában ezekben a közösségekben kezdték meg.  

A virágzó kezdetek azonban nemsokára visszájukra for-
dultak, ennek következtében az első három évszázadban a 
keresztényeknek titokban kellett őrizniük hitüket Örmény-
országban, Bertalan apostolra pedig vértanúhalál várt: elő-
ször megnyúzták majd lefejezték. Krisztus követői azonban 
végig kitartottak, a feljegyzések arról ta-
núskodnak, hogy a 3. század közepén is 
szervezett keresztény közösség élt Ör-
ményországban.  

A fordulópont 301-ben következett 
be, mikor az örmények államvallásként 
ismerték el a kereszténységet. Ebben a 
fordulatban jelentős szerepet játszott az 
akkori uralkodó, III. Trdat (vagy Tiridat) 
király és Világosító Szent Gergely, az 
Örmény Egyház patrónusa. Szodzome-
nosz történetíró szerint Tiridat és országa 
megtérése egy csoda következménye 

volt. Tiridat ugyanis feleségül akarta venni Szent Ripszimát, 
aki a római birodalomból menekült Örményországba a ke-
resztényüldözés elől. Mivel a szent nem hajlott a szavára, a 
király kivégeztette, s utána megőrült: éjszakánként farkas-
üvöltéssel bolyongott a palotában. Miután minden orvos ku-
darcot vallott gyógyítási kísérletével, a király nővére álmá-
ban kinyilatkoztatást kapott, hogy egyvalaki meg tudja gyó-
gyítani a királyt: Gergely, akit korábban Tiridat elfogatott és 
már tizennégy éve raboskodott egy földalatti veremben. 
Azonnal kihozták a börtönből, és ő valóban meggyógyította 

Tiridatot. Mindjárt hirdetni is kezdte neki és egész 
udvarának Krisztust. Tiridat meg is tért, és olyan 
buzgó hívő lett, hogy elrendelte: az egész ország le-
gyen kereszténnyé. A pogány kultuszt beszüntette, 
és felhatalmazta Gergelyt, hogy a szentélyeket 
templommá alakítsa át. Gergely a szentélyeket meg-
tisztította, keresztet állított bennük, és megszervezte 
az örmény egyház hierarchiáját az örmény állami 
közigazgatási rendszer elvei szerint. Püspököket ne-
vezett ki, akik Örményország legfőbb püspökének 
joghatósága alá tartoztak; őt nemsokára az örmé-
nyek katolikoszának nevezték. A Bibliát örmény 
nyelvre ezt követően Meszrop Mastoc és tanítványai 
az 5. század közepén fordították le, kifejezetten erre 
a célra alkották meg az örmény írást. Ez volt a vilá-
gon a hetedik nyelv, amelyre lefordították a Szent-
írást, és egyben ez lett az örmény irodalom első írott 
emléke. 

A világszerte 6-9 millió hívőt számláló Örmény Apostoli 
Egyház spirituális és adminisztratív központja Ecsmiadzin, 
mely Yerevántól nem messze, Vagharshapat városában ta-
lálható. A székesegyház 303-ban egy pogány szentély he-
lyén épült azon a helyen, ahová a hagyomány szerint maga 
Krisztus szállt le.  

Az örményeket a világ első keresztény népeként tartják 
számon, akik a keresztény-muszlim kontaktzónában (a Per-
zsa, az Oszmán és az Orosz Birodalom területein) is évszá-

zadokon keresztül megőrizték hitüket, 
sokszor az államiság teljes hiányában. 
Nem véletlen, hogy Örményországot az 
európai kultúra bölcsőjeként emlege-
tik… Mi több, ezen az ősi keresztény te-
rületen volt egyes feltételezések szerint a 
bibliai édenkert, míg mások szerint Noé 
bárkája is itt, az Ararat-hegynél (ma Tö-
rökország) ért földet a vízözön levonu-
lása után. Az Örmény Apostoli Egyház 
védőszentjei Jézus tanítványai, Szent 
Tádé és Szent Bertalan apostolok. 

 

Tellis Katalin 
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A magyar történelem csillagai 
Arad mártírjai 
 
Az 1848-49-es magyar szabadságharc ha-

zánk újkori történelmének egyik legfonto-
sabb időszaka. Nemzeti identitásunkat mélyen 
meghatározó események sorozata, ahol olyan hőseink küz-
döttek az újonnan kialakult szabad, önrendelkező Magyar-
országért, mint Kossuth Lajos, Damjanich János vagy Bem 
József. Harcuk nem volt hiábavaló, hiszen 1849 tavaszán si-
kert arattak az elnyomó osztrákok felett, nemzetünk elsőként 
vívott ki győzelmet a korabeli forradalmi hangulatú nemze-
tek között. Ha nincs az orosz beavatkozás miatti túlerő, most 
nem kéne fájó szívvel visszaemlékeznünk az akkori gyászo-
san szomorú, őszi napra, október 6-ra. 

A magyarok elleni osztrák bosszú, a megtorlás kezdetek-
től tervben volt. A közgondolkodás utólag ugyan elsődlege-
sen Julius Haynau tábornok és Felix zu Schwarzenberg mi-
niszterelnök nevéhez köti a borzalmakat, ne felejtsük el, 
hogy hasonló felelősség terheli Ferenc József császárt is. Ha 
később ki is egyezett nemzetünkkel és fejére került a magyar 
korona, soha egyetlen gesztussal nem érzékeltette felénk 
megbánását az akkor történtekért. A szörnyű megtorlás nem 
csak a harctéren küzdőké, hanem a teljes magyar társadalom 
közösen elszenvedett élménye volt.  

Mikor Lamberg Ferenc, ideiglenesen megválasztott ma-
gyar nádort a forradalmi hangulatban feldühödött pesti tö-
meg 1848 szeptemberében felkoncolta, válaszul V. Ferdi-
nánd király feloszlatta a magyar országgyűlést és Magyar-
ország teljhatalmú katonai parancsnokává és királyi bizto-
sává Josip Jelačić horvát bánt nevezte ki. Ettől a pillanattól 
kezdve minden olyan katona, aki a magyar hadseregben 
szolgált és minden olyan polgár, aki őket támogatta a fegy-
veres lázadás bűnébe esett.  

Windisch-Grätz 1849. január 5-i pesti bevonulása után 
úgy tűnt az osztrákoknak, hogy sikerült a magyar forradal-
mat leverniük és Kossuthnak és társainak menekülniük kell 
majd. Ám a szabadságharc folytatódott, így a már akkor ter-
vezett megtorló akciók nehezebben kezdődhettek el. A má-
jus 30-án beiktatott Haynau azonban már belekezdhetett ko-
molyabban a folyamatba. Közismert tény, hogy mennyire 
gyűlölte a magyarokat, ezért rögtön elrendelte haditörvény-
székek felállítását, ahol gyorsított eljárással ítélkeztek. A 
következő ítéleteket hozhatták: halál kötél vagy lőpor és go-
lyó által; deportálás az országon kívülre; sáncfogság nehéz 
vagy könnyű vasban, vár-, fogház- vagy porkolábfogság 
vasban vagy anélkül és végül a pénzbüntetés. Sújthatott ez 
gyakorlatilag akárkit, aki nem a császáriak oldalán állt. A 
kiáltvány egyértelmű célja a magyar katonai erőket támo-
gató lakosság elrettentése, a forradalom közigazgatásának 
megbénítása volt.  

A halálbüntetések már januárban megkezdődtek. Ez ele-
inte elsősorban a polgári lakosságot sújtotta. Elég volt egy 
„helytelen” prédikáció a templomban, egy kormány- vagy 
kormánybiztosi rendelet kihirdetése a faluban vagy néhány 
érdeklődő szó egy magyar oldalon álló katonához, az illető 
máris a bíróság előtt találta magát. Kiemelt célpontok voltak 
főként a falusi papok, jegyzők, tanítók, közülük került ki a 
kivégzettek egyötöde.  

Az eljárások számos szempontból koncepciós jellegűek 
voltak, hiszen legtöbbször már a tárgyalások előtt döntöttek 

a halálos ítéletről. A vádak sokszor jogi szempont-
ból is aggályosak voltak, hiszen pl. a felségárulás 
azért volt vitatható, mert Ferenc József a törvények 
értelmében nem volt legitim király. A fegyveres lá-
zadás vádjának pedig többek között az mondott el-
len, hogy a király 1848 októberében törvénytelenül 

oszlatta fel a magyar országgyűlést, hiszen ahhoz az ország-
gyűlés semmilyen ellenjegyzést nem adott. A vizsgálatok 
során a vádlottak nem részesültek méltányos eljárásban, 
ugyanis a vád képviselte a „védelmet” is, és a vallomásokat 
csak kivonatosan rögzítették. Összesen mintegy száznegy-
ven főt végeztek így ki, és még az 1853-54-ben kivégzett 
személyek között is találunk volt negyvennyolcasokat.  

Országszerte többszáz embert vertek agyon, több százan 
kerültek börtönbe, több ezren álltak hosszabb-rövidebb 
ideig vizsgálat alatt. Az osztrák vagy orosz csapatokat meg-
támadó településeket egyszerűen porig égették, mint Bősár-
kányt, Csongrádot, Losoncot és Mezőcsátot. A lakosok bo-
tozással, vesszőzéssel való fenyítése még 1952-ben is ál-
landó volt. A börtönbe vetettek többsége csak ’56-ban, de 
van, aki csak ’59-ben szabadult. A börtönévek alatt sokan 
egyszerűen megtébolyultak a rendkívül szigorú, szándéko-
san ingerszegény környezet miatt. A legkellemetlenebb bün-
tetés mégis a sáncfogság volt, ahol kényszermunkára fogták 
a megalázott rabokat. Negyven- és ötvenezer fő közötti volt 
magyar honvédet soroztak be a harcok után büntetésként a 
császári-királyi hadseregbe, pedig a létszámra semmi okuk 
nem volt, a cél itt is csak a megalázás és a megfélemlítés 
volt.  

Ha volt is olyan család, akit mindezek közül nem érintett 
valamely borzalom, jutott büntetésül a gazdasági ellehetet-
lenítésből. Az akkor érvényes magyar pénz, a Kossuth-
bankó kárpótlás nélküli megsemmisítése politikai pártál-
lásra való tekintet nélkül érintette az ország minden lakosát. 
Mindezekből láthatjuk, hogy olyan össznemzeti, politikai és 
gazdasági értelemben vett sokk érte a magyar lakosságot, 
amihez hasonló csak a Trianon utáni vagy a száz évvel ké-
sőbbi államosítások idején volt érezhető.  

A világosi fegyverletétel után így írt levelében a hatvan-
három éves Haynau az akkor tizenkilenc éves Ferenc József 
császárnak: „Ez alkalommal bátorkodom azt a legalázato-
sabb megjegyzést tenni, hogy minden elnézés és szelídség e 
pillanatban a legnagyobb szerencsétlenség volna, s a legbiz-
tosabb eszköz arra, hogy néhány éven belül viszont lássuk a 
forradalmat.” 

Világos egy utolsó fricskája volt a magyaroknak az oszt-
rákokkal szemben, hiszen a csapataink szándékosan az orosz 
csapatok előtt tették le a fegyvert, üzenve ezzel, hogy a ma-
gyar ügy nem bukott el, a vereség kizárólag a két nagyhata-
lom összefogásának a következménye.  

A fegyverletétel után politikusaink közül sokan emigráci-
óba kényszerültek. Európa különböző nagyvárosaiban, mint 
London, Párizs vagy Genf, sőt Konstantinápolyban és Ame-
rikában is jöttek létre negyvennyolcas központok. A kül-
földre menekültek közül sokukat távollétükben ítéltek el és 
nevüket akasztófára kiszögezve tették közszemlére. 1851 
szeptemberében így akasztották fel jelképesen többek közt 
Kossuth Lajost, Mészáros Lázárt, Perczel Mórt és Miklóst, 
Szemere Bertalant, Andrássy Gyulát és Táncsics Mihályt. 

Nehéz lenne megmondani, hogy akik közülük itt marad-
tak, tudatában voltak-e annak, hogy mi vár rájuk, hisz maga 
Görgey Artúr is azt mondta az utolsó aradi haditanács 
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résztvevőinek: „ne áltassák magukat rózsás reményekkel, 
mert lehet, hogy utunk a vérpadra vezet”. Ősszel be is indult 
a megtorló gépezet legerősebb hulláma. Már nem az elret-
tentés, hanem a politikai és katonai elit megsemmisítése vált 
a fő célponttá. Ennek volt kiemelkedő helyszíne Arad vá-
rosa. Összesen tizenhatan vannak az aradi mártírok. Tiszte-
letből az utókor hozzájuk sorolja még a Petőfi versében sze-
replő, Lenkey Jánost is, akit csak azért nem végeztek ki, 
mert már a börtönben megtébolyult többek között a súlyos 
éhezéstől.  

 

Arad vértanúi közül az első Ormai Norbert volt, akit 
1849. augusztus 22-én öltek meg. Aranyosi báró Ormai 
(Auffenberg) Norbert 1813-ban született a csehországi 
Dobřanyban, német arisztokrata családban. Apja is katona 
volt, századosként szolgált a császári-királyi seregben. Két 
éves volt, mikor a család Magyarországra költözött. Tanul-
mányait az olmützi katonai iskolában végezte, majd hadap-
ródként lépett a seregbe. Később, már hadnagyként, 
a galíciai lengyel hazafiakhoz fűződő kapcsolatai mi-
att letartóztatták, és előbb hét évi vizsgálati fogság 
után tizennégy év várfogságra ítélték, amelyet Mun-
kács börtönében kellett letöltenie. Egy év után azon-
ban a magyar kormány kérésére amnesztiát kapott. Ormai 
Kossuth Lajoshoz fordult, aki közbenjárt Batthyány Lajos-
nál alkalmaztatása érdekében. Belépett Mieczysław Woro-
niecki herceg önkéntes vadászcsapatába és részt vett a dél-
vidéki harcokban. Előbb százados, majd Kossuth Lajos őr-
nagya és segédtisztje lett. Decemberben megbízták egy hon-
véd vadászezred megszervezésével. Márciusban már alezre-
dessé léptették elő és ő lett az 1. honvéd vadászezred pa-
rancsnoka. Augusztusban ugyan lemondott posztjáról, a 
fegyverletétel után mégis elfogták és hadbíróság elé állítot-
ták. Kötél általi halálra ítélték és kivégezték. Éppen a 36. 
születésnapján. 

„… tegnapelőtt megkezdődött a dolog, felakasztattam 
egy Auffenberg nevű egyént, aki valamikor hadnagy volt a 
Mazzuchelli ezredben, aztán ezredes és Kossuth segéd-
tisztje. – Kiss, Leiningen, Poeltenberg, Vécsey stb. is kö-
vetni fogja, mihelyt megérkezik. Az eljárás a lehető legrövi-
debb lesz, megállapítjuk az illetőről, hogy tisztként szolgált 
nálunk, és fegyveres szolgálatot teljesített a lázadó hadse-
regben.” – írta Haynau egyik levelében.  

 

Következett október 6-a. A foglyok pár nappal előtte már 
bizonyos előjelekből sejthették, mi készül. A cellákat átku-
tatták, rejtett fegyvereket kerestek. Damjanich rövid levelet 
küldött a porkolábbal Leiningennek. „Ma reggel megérke-
zett egy gránátostiszt futárként az ítéletünkkel. Nem sejtek 
semmi kedvezőt, mert szegény Emíliámat nem engedték be, 
pedig volt engedélye, hogy bejöhessen hozzám. Amit Isten 
ad, kedves öregem, el kell viselnünk, mint oly sok háborús 
veszedelmet; keményen és félelem nélkül nézzünk szemébe 
a kaszásnak, és próbált férfiként álljuk ki azt, amit ránk mér-
tek. Vigasztaljon Isten, jó barátom, mennyire szeretnélek 
látni.”  

Arad városban lőpor és golyó általi halállal haltak négyen 
és kötél általi halállal haltak kilencen. Hajnali fél hatkor volt 
a sortűz, sorrendben Lázár Vilmost, Dessewffy Arisztidet, 
Kiss Ernőt és Schweidel Józsefet végezték ki. Hat óra után 
következtek a kötélre szántak, a sort Poeltenberg Ernő nyi-
totta meg, őt pedig Török Ignác, Láhner György, Knézich 
Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, 

Aulich Lajos, majd Damjanich János követte. Az utolsónak 
lehetett a legnehezebb, hiszen végig kellett nézze társai ha-
lálát. Ő volt Vécsey Károly.  

Haynau a kivégzéseket szándékosan erre a napra, a bécsi 
forradalom kitörésének és Theodor Baillet von Latour csá-
szári hadügyminiszter meggyilkolásának évfordulójára idő-
zítette, amivel egyértelművé tette, hogy az eljárások célja ki-
zárólag a bosszú volt. Aradon a tábornok a lemeztelenített 
holttesteket (a ruha akkoriba a hóhér jussa volt) elrettentésül 
kitette a városba, mellettük feküdt bitófájuk oszlopa. Számí-
tásai azonban éppen ellenkezőleg hatottak, a közeli falvak-
ból estig több ezren zarándokoltak a vesztőhelyre. Este az 
agyonlőtt tábornokokat a sáncárokban, a felakasztott vérta-
núkat pedig a vesztőhelyen temették el. Az áldozatok több-
sége temetetlen maradt évtizedeken át, van, akit máig nem 
találtak. Az aradiak holttestének egy részét rokonok és isme-
rősök lopták ki a várárokból vagy az akasztófák mellől. 

 

Szkárosi Lázár Vilmos 1815-ben szü-
letett a Torontál megyei Nagybecskere-
ken, örmény származású magyar nemesi 
családban. Ő is a császári-királyi sereg-
ben szolgált, ahonnan tíz év után, alhad-
nagyi rangjának megtartása nélkül lépett 
ki, hogy megnősüljön. Visszavonulva 
zempléni birtokaira, boldogságban, nagy 

szeretettel nevelte felesége, Reviczky Mária bárónő első há-
zasságából származó három gyermekét. Később az Első Ma-
gyar Középponti Vasúttársaság főpénztárnoka lett. A forra-
dalmi események hatására azonban belépett a magyar se-
regbe, előbb a győri 39. honvédzászlóalj főhadnagya lett, 
majd az első utászzászlóalj századosaként szolgált a fel-
dunai hadseregben. Részt vett az utászkar szervezésében és 
Perczel Mór hadtestében teljesített szolgálatot. Már őrnagyi 
rendfokozatban Répásy Mihály tábornok segédtisztje is volt. 
Áprilisban pedig kinevezték egy akkor a Zemplénben állo-
másozó dandár parancsnokának. A dandárt később a Kassán 
szerveződő felső-magyarországi hadtesthez rendelték, ahol 
a hadtest egyik hadosztályának lett a parancsnoka. Részt vett 
a Duklai-hágón át betört cári fősereg elleni utóvédharcok-
ban. Kiválóan szerepelt a szabadságharc utolsó csatáiban, 
alezredessé, majd ezredessé is kinevezték. Bem József őt 
bízta meg a felső-magyarországi hadtest maradványaiból 
alakított IX. hadtest parancsnokságával. Kitartóan harcolt, 
ám végül serege 4600 főnyi maradványával kénytelen volt a 
császári csapatok előtt letenni a fegyvert. Mivel önként adta 
meg magát az osztrák csapatoknak, „kegyelemből” ítélték 
csak golyó általi halálra. 

 

Cserneki és tarkői Dessewffy Arisztid 1802-ben született 
az Abaúj vármegyei Csákány községben, egy ősi magyar ne-
mesi család sarjaként. Tanulmányait a kassai és az eperjesi 
gimnáziumban végezte, majd jelentkezett a birodalmi had-
sereg huszárezredébe kadétnak. Hosszú szolgálat, tizenki-
lenc év után, kapitányi rangban nyugdíjaztatta magát és 
megnősült. Eperjesen gazdálkodásba fogott, ám a felesége 
és a gyermekei még a forradalom kitörése előtt meghaltak, 
így a szabadságharcban újra szolgálatba lépett. Sáros várme-
gye nemzetőr őrnagya lett, majd honvéd alezredes, dandár-
parancsnok volt a felső-magyarországi, később felső-tiszai, 
majd I. hadtestben. Kitüntette magát a kápolnai csatában, 
majd a tavaszi hadjárat ütközeteiben, ezért megkapta a Ma-
gyar Katonai Érdemrend III. osztályát, majd az I. hadtest 
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lovashadosztályának parancsnokává nevezték ki. Hadtesté-
vel jelen volt Buda ostrománál. Később átvette a IX. hadtest 
parancsnokságát, egyben megkapta vezérőrnagyi kinevezé-
sét. Júliustól a felső-magyarországi hadsereg lovassági fő-
parancsnokaként feladatul kapta az orosz sereg előre nyo-
mulásának megakadályozását, és ebben a szerepben is kivá-
lóan helytállt. A Szeged környékén összpontosított magyar 
főerők lovassági főparancsnoka, majd újra a IX. hadtest pa-
rancsnoka lett. A végső vereség után lehetősége lett volna 
neki is Törökországba menekülni, de volt bajtársa biztatá-
sára, aki megígérte neki, hogy kegyelmet eszközöl ki szá-
mára, itthon maradt. Karánsebesnél tette le a fegyvert a csá-
szári seregek előtt. A bajtárs, Liechtenstein próbált ugyan 
közbenjárni Haynaunál, de csak annyi kegyelmet kapott, 
hogy nem kellett akasztófán végeznie.   

 

Eleméri és ittebei Kiss Ernő 1799-ben született Temesvá-
ron, dúsgazdag, örmény eredetű családban. Tanulmányait a 
bécsi Theresianumban végezte, majd hadapródként egy 
dzsidásezredben kezdte szolgálatát. 1845-ben a 2. huszárez-
red ezredese és parancsnoka volt, az ő alakulatában szolgált 
Nagysándor József és Vécsey Károly is. A szabadságharc 
kezdetén a Bánságban állomásozott, kezdettől részt vett a 
szerbek elleni harcokban. Előbb ezrede, majd egy dandár pa-
rancsnoka volt. Jelentős szerepe volt a magyar sereg első ko-
molyabb szerbek elleni győzelmében. A pákozdi csata előtt 
Batthyány Lajos őt kívánta megbízni a magyar fősereg ve-
zetésével, de kinevezésére végül nem került sor, így csak 
megfigyelőként vett részt a csatában, majd ott volt abban a 
küldöttségben, amely megkötötte a horvátokkal a fegyver-
szünetet. Ezután honvéd altábornaggyá léptették elő, ám egy 
vereség után lemondatták, és átadta a hadtestét Damjanich 
Jánosnak. Debrecenben kapott tisztséget, 
mégpedig az adminisztratív feladatokat el-
látó Országos Főhadparancsnokság vezető-
jeként. Ezután megkapta a Magyar Ka-
tonai Érdemrend II. osztályát. A sza-
badságharc végéig több alkalommal is 
helyettesítette a hadügyminisztert. A 
világosi fegyverletétel után előbb 
orosz cári, majd osztrák császári fog-
ságba került. A kivégzésén nem en-
gedte bekötni a szemét, az első lövés a 
vállába hatolt, így az nem végzett vele. Ekkor saját maga 
vezényelt újra tüzet a tanácstalan kivégzőosztagnak, végül 
közvetlen közelről fejbelőtték. 

 

A német származású Schweidel József 1796-ban született 
a Bács megyei Zomborban, polgári családban. Katonai pá-
lyafutását a császári seregben kezdte, a 4. huszárezredben 
mint hadapród szolgált, később a kapitányságig vitte. Végig 
ennél az alakulatnál harcolt, ő volt Poeltenberg egyik felet-
tese. Az uralkodótól nemesi címet kapott. A magyar forra-
dalom kitörésekor ő vezette haza csapatát Bécsből Magyar-
országra. Ezrede parancsnokaként részt vett a pákozdi és a 
schwechati csatákban. Ezután ezredes, dandárparancsnok, 
majd tábornok lett és Görgei Artúr őt bízta meg a feldunai 
hadtest egyik hadosztályának parancsnokságával. Hosszan 
betegeskedett, de később kinevezték Pest városparancsno-
kává. Katonai sikerei miatt megkapta a Magyar Katonai Ér-
demrend III. osztályát. Júliustól előbb Szegeden, majd au-
gusztustól Aradon a kormány mindenkori székhelyének 

parancsnoka volt. Világosnál tette le a fegyvert, és felség-
sértés bűntette miatt ítélték golyó általi halálra.  

 

„Éppen most szenvedtek ki négyen közülünk, még vissz-
hangzanak a lövések szívemben.” – írta az akasztására váró 
Leiningen sógorához a búcsúlevelében. Aznap nem a sortűz 
hangja volt az első, ami zárkájába kívülről beszűrődött. A 
foglyok zenére ébredtek: Láhner György játszotta fuvoláján 
a haldokló Edgar búcsúáriáját Donizetti Lammermoori Lu-
ciájából. A golyóval kivégzettek után került sor a kilenc 
akasztófára ítélt tábornokra. Őket, hogy megaláztatásuk tel-
jes legyen, bilincsben vezették a vesztőhelyre. A kíváncsi 
tömeget nem merték a közelbe engedni, nehogy zavargás 
törjön ki, így a Maros túlpartjáról nézték a kivégzést. Ami-
kor Poeltenberg társaival együtt elindult az akasztófa elé, 
végignézett rajtuk és így szólt: „Szép kis küldöttség megy az 
Úristenhez, hogy a magyarok ügyét képviselje.” A küldött-
ség első tagja ő maga volt.  

 

Poeltenberg Ernő lovag Bécsben született gazdag osztrák 
szülők gyermekeként, a születési évszáma bizonytalan. Pá-
lyáját hadapródként kezdte a császári-királyi seregben, majd 
hadnagyi és végül kapitányi címet kapott. Galíciában nősült, 
három gyermeke is született. Mikor megtudta, hogy alaku-
latát Magyarországra vezénylik, Poeltenberg erősen tiltako-
zott és megpróbálta elérni, hogy Itáliába helyezzék át, de 
mindhiába. Részt vett a pákozdi csatában és Jelačić horvát 
bán serege ellen harcolt, az osztrák határ átlépésének gon-
dolatával azonban nem értett egyet, így Kossuth utasította a 
vezetőit, bocsássák el a seregből. Poeltenberg azonban, baj-
társai rábeszélésére, mégis maradt, s részt vett a schwechati 
csatában. Közvetlenül a csata előtt őrnaggyá léptették elő, 
majd későbbi sikerei miatt alezredesi kinevezést is kapott 
Görgeitől, akinek mindvégig bizalmasa maradt. A téli had-
járatot dandárparancsnokként harcolta végig mellette, majd 
átvette Piller János ezredes hadosztályát. Részt vett a kápol-
nai csatában, a tavaszi hadjáratban pedig kiválóan szerepelt 
Hatvannál és Nagysallónál. A hadjárat végén Görgei kine-
vezte a VII. hadtest parancsnokává. Poeltenberg csapataival 
Győrbe vonult és két hónapon át a Rába-vonal védelmét 
látta el. Június végén az ötszörös túlerőben lévő osztrák fő-
sereggel szemben hősiesen védelmezte Győrt, majd Komá-
romba vonult vissza. A végsőkig kitartott, küldöttként pedig 
ő volt az egyik, aki a magyar kormány tárgyalási ajánlatát az 
orosz táborba vitte. Az orosz fővezér azonban ezt visszauta-
sította. Poeltenberget sok más honvédtiszttel együtt Görgei 
Artúr világosi táborában fogták el az osztrák hatóságok. Po-
eltenberg Ernőt az aradi haditörvényszék felségsértés bűn-
tettének vádjával kötél általi halálra ítélte. 

 

Nemescsói Török Ignác 1795-ben született Gödöllőn egy 
kisbirtokos nemesi család gyermekeként. Tanulmányait a 
bécsi hadmérnöki akadémián végezte, majd hadapródként 
lépett be a seregbe. Innen a nemesi testőrséghez került, ahol 
erődítéselméletet oktatott. Tanította többek között Görgei 
Artúrt és Klapka Györgyöt is. A forradalom előtt előbb 
Lembergben, majd alezredesi rangban Zágrábban szolgált. 
1848 februárjától alezredesi rangban a károlyvárosi erődí-
tési kerület igazgatója volt. Szeptemberben saját kérésére e 
minőségben Komáromba helyezték, majd ideiglenesen ő 
vette át a várparancsnokságot a lemondott Mertz altábor-
nagytól. Decemberben ezredessé léptették elő, majd a ko-
rábbi várparancsnok lemondása után ő vette át az erőd 
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irányítását. Január 26-án tábornokká léptették elő. A körül-
zárt Komáromot áprilisáig sikerrel védte, majd átadta a pa-
rancsnokságot Lenkey János tábornoknak. Május végétől a 
honvéd mérnökkar helyettes parancsnokaként ő irányította a 
budai vár erődítéseinek lebontását, majd az esztergom-pár-
kányi hídfő építését. Július végén őt nevezték ki a mérnök-
kar parancsnokává és ő irányította Szeged környékének sán-
colási munkáit. Török Ignác a hadbíróság előtt magyarságá-
val igazolta tetteit.   

 

Láhner György a felvidéki Turóc vármegyei Necpálon 
született 1795-ben vagy 1796-ban, német polgári családban. 
Katonai pályáját hadapródként kezdte, majd a 33. gyalogez-
redben volt őrnagy és parancsnok. Itáliában vette feleségül 

olasz feleségét, akitől egy gyermeke szüle-
tett. Alakulatával előbb Pécsett, majd a 
Dráva-vonalon állomásozott.  Ezután 1848 

nyarán a délvidéki hadszíntérre került. 
Katonai szolgálatait 1848 tavaszán 
ajánlotta fel a magyar forradalmi kor-
mánynak. A 3. honvédzászlóalj pa-
rancsnokaként a déli területeken tevé-
kenykedett, majd ezután a Honvé-

delmi Minisztérium hadfelszerelési és fegyverkezési főfelü-
gyelővé nevezte ki, ezredesi rangban. A pesti központú ma-
gyar fegyvergyártás felfuttatása volt a fő feladata, melyet ki-
tűnően teljesített, így a magyar lőfegyvergyártás a többszö-
rösére nőtt. Pest ostroma után a hadiipart is keletre telepítet-
ték. Februártól tábornokká nevezték ki és szűkös lehetősé-
geihez képest a megmentett gépekkel és munkásokkal felál-
líttatta a nagyváradi fegyvergyárat, mely minimális időki-
eséssel újra termelni kezdett és lehetővé tette a tavaszi had-
járat offenzívájának elindítását. A nagyváradi vár fegyver-
gyára a legnagyobb hadiipari központ lett az országban, kü-
lönböző lőfegyvereket, szuronyokat és kardokat is készítet-
tek. A vár környékén pedig puskaporgyár és ágyúöntöde is 
volt. Lahner az ágyúkra Zrínyi híres mondatát íratta: „Ne 
bántsd a magyart!” Májusban a fegyvergyártás újra Pestre 
került, ezt a költözést is példásan levezényelte. Ő volt az 
egyetlen olyan személy, aki nem harctéri, hanem adminiszt-
ratív tevékenységéért kapta meg a tábornoki rangot. Szoros 
baráti viszony fűzte Görgei Artúrhoz és kiérdemelte Kos-
suth Lajos nagyrabecsülését is. Június 11-én délvidéki harc-
téri érdemeiért, valamint a fegyver- és lőszerellátásban tanú-
sított buzgóságáért megkapta a Magyar Katonai Érdemrend 
II. osztályát. Őt is éppen születésnapján végezték ki.  

 

A horvát és magyar származású Knezić Károly 1808-ban 
született Nagygordonyán, egy határőrcsaládban. Grazban 
végezte a katonaiskolát, majd a varasd-szentgyörgyi határőr 
gyalogezredben kezdte meg szolgálatát. Ezután hadapród 
lett az egri 34. gyalogezredben, itt nősült meg, két lánya szü-
letett. Egy ideig Galíciába került, ahol a lengyel felkelés le-
verésének rossz tapasztalatai miatt elfordult a Habsburgok 
politikájától.  A forradalom kitörése után felajánlotta szol-
gálatát a magyar seregnek, először a bányavárosokba küld-
ték zászlóaljával a szlovák nemzeti mozgalom elfojtására, 
majd részt vett a szerbek elleni hadjáratban. Előbb őrnaggyá 
és zászlóaljparancsnokká, majd alezredessé nevezték ki. Ja-
nuárban, alakulatával együtt őt is a Közép-Tiszához vezé-
nyelték. Kitüntette magát a szolnoki ütközetben, amiért 
megkapta a Magyar Katonai Érdemrend III. osztályát. Rö-
viddel ez után ezredessé léptették elő, ekkor már 

hadosztályparancsnok volt a III. hadtestben. Részt vett a tá-
pióbicskei, az isaszegi, a váci, a nagysallói és a komáromi 
csatákban. Komáromban tanúsított hősiességéért kapta meg 
a Magyar Katonai Érdemrend II. osztályát. Damjanich láb-
törése után ő vette át a III. hadtest parancsnokságát, már tá-
bornoki rangban. Ott volt Buda ostrománál is, de a roham-
ban nem vett részt, mert egyik testvére a császáriak oldalán 
a várőrségben szolgált. Később, Kossuth Lajos kinevezte őt 
a felső-tiszai hadtest parancsnokává, majd a Honvédelmi 
Minisztériumban is szolgált. A hadi helyzet romlásával a ti-
szai megfigyelő hadtest élén a tokaji átkelőt fedezte, majd a 
hónap végén csatlakozott Görgei feldunai hadseregéhez. Vi-
lágosnál tette le végleg a fegyvert.  

 

Nagysándor József 1804-ben született Nagyváradon, ma-
gyar nemesi családban. Tanulmányait a Királyi Katholikus 
Egyetemi Főgimnáziumban végezte. Katonaként előbb az 
5., majd a 2. huszárezredben szolgált, Kiss Ernő keze alatt. 
1847-ben főszázadosi rangban nyugalmaztatta magát, majd 
egy évvel később újra bevonult és István nádor kinevezte 
Pest város egyik nemzetőr őrnagyává. Innen Nagykikindára 
került, ettől kezdve részt vett a délvidéki harcokban. Nov-
ember elején alezredessé nevezték ki Temesváron, majd 
hadosztályparancsnok lett a III. hadtestnél. A szolnoki ütkö-
zetben tanúsított vitézségéért megkapta a Magyar Katonai 
Érdemrend II. osztályát. A tavaszi hadjáratban a fősereg lo-
vassági parancsnoka volt, április 7-én Kossuth tábornokká 
léptette elő. A hónap végén átvette az I. hadtest parancsnok-
ságát. Buda bevételénél személyesen vezette rohamra kato-
náit a Fehérvári-kapu mellett lőtt résnél. Damjanich Duna-
Tisza közti harmadik hadtestével együtt részt vett a szol-
noki, tápióbicskei, isaszegi és váci csatákban, ekkor tábor-
nokká léptették elő. Ezután részt vett a nagysallói, majd a 
komáromi csatában is. A tokaji átkelés után Debrecen mel-
lett megütközött a hatszoros túlerőben lévő cári sereggel, 
ahol seregével vereséget szenvedett. Világosnál tette le ő is 
a fegyvert.  

 

Altleiningeni gróf Leiningen-Westerburg Károly Ágost 
1819-ben született a Hessen nagyhercegségben lévő Ilbens-
tadtban. Családja egyike volt a legősibb német arisztokrata 
famíliáknak, rokonságban álltak Viktória angol királynővel 
is. Édesapja Leiningen-Westerburg hercege volt, a család 
több tagja is katonaként szolgált. A bölcsészakadémia elvég-
zése után maga is belépett a hadseregbe. Előbb a 49., majd 
a 31. gyalogezredben szolgált, onnan szabadságolta magát 
alszázadosként. Magyar felesége révén lett magyar földbir-
tokos. 1848 őszén Temesvárra rendelték ezredének törzska-
rával együtt, ahol önként jelentkezett a szerbek elleni küz-
delemre. Előbb őrnagyi, majd alezredesi, végül ezredesi 
ranggal tüntették ki. Alezredesi címe mellett dandárparancs-
nok is volt a III. hadtestben. Noha csak néhány szót tudott 
magyarul, katonái tűzbe mentek volna vezetőjükért. A tava-
szi hadjárat során kitűnt tehetségével Tápióbicskénél, Isa-
szegnél, Vácnál, Nagysallónál és Komáromnál is. Végül, 
hadosztályparancsnokká nevezték ki és megkapta a Magyar 
Katonai Érdemrend II. osztályát. Buda bevételénél is részt 
vállalt, majd Görgei Artúr őt nevezte ki az ott küzdő hadtest 
parancsnokává és megkapta tábornoki előléptetését is. Gör-
geivel személyes jó barátságban volt. A végsőkig hősiesen 
küzdött, remekül harcolt mind a komáromi csatában, mind 
Vácnál, majd július végén a Miskolc környéki ütközetben. 
Leiningen kivégzése előtt megvesztegette az őröket, így ő 
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volt az egyetlen, akit az elítéltek közül honvédtábornoki 
egyenruhában vezettek a bitófa alá. Ő volt a mártírok közt a 
legfiatalabb. A közel kétméteres Leiningen gróf lába leért a 
bitóról, hosszú szenvedés után halt csak meg. 

 

A legidősebb pedig Aulich Lajos, aki 1793-ban 
született Pozsonyban, német anyanyelvű polgári csa-
ládban. Hadapródként került a hadseregbe, részt 
vett a napóleoni háborúkban is. A 2. gyalogezred-
ben szolgált, 1848-ban már alezredes és zászlóalj-
parancsnok volt. Alakulatával részt vett a szerbek 
elleni bácskai küzdelemben. Októberben ezre-
dessé, és ezredének parancsnokává nevezték ki. 
Decemberben alakulatának két zászlóaljával 
együtt Görgei feldunai hadtestéhez irányították. 
Görgei kezdettől fogva nagyra becsülte és a Dunabalparti 
hadosztály parancsnokává nevezte ki. A tábornok téli hadjá-
ratában hadosztálya Körmöcbányán nehéz helyzetbe került, 
bekerítés fenyegette, de Aulich és Görgei egy beomlott bá-
nyaalagút kiásásával és aládúcolásával megmentette a csa-
patokat. Az ekkor már ötvenötödik életévét betöltött alezre-
des a Délvidéken összevont sorkatonaság egyik legtekinté-
lyesebb törzstisztjének számított, Bakonyi dandárparancs-
noki megbízatása miatt 1848 szeptemberétől gyakorlatilag 
már ő vezette a 2. gyalogezredet. Október 24-én ezredessé 
és ezredének parancsnokává nevezték ki. Decemberben ala-
kulatának két zászlóaljával együtt a feldunai hadtesthez irá-
nyították. A kápolnai csatában a magyar szélső balszárny 
parancsnokaként visszaverte az ellenséget. Március elején 
kinevezték a II. hadtest parancsnokává, a tavaszi hadjárat-
ban az ő hadtestének beavatkozása döntötte el az isaszegi 
csatát a honvédsereg javára. Ezután a gödöllői haditanács 
határozata alapján Aulich kapta a Pest előtt hagyott csapatok 
parancsnokságát. Az ő feladata volt, hogy lekösse az ellen-
séget mindaddig, amíg Görgei megkerüli a várost és fel nem 
mentik Komáromot.  Buda bevétele után azonban betegsége 
miatt át kellett adja parancsnokságát. A június végére jobb 
egészségi állapotba kerülő Aulich már kormánymegbízatást 
is tudott vállalni. Tagja volt annak a háromtagú bizottság-
nak, melyet Kossuth indított Görgeihez, hogy az fogadja el 
a szegedi összpontosítás tervét (a határozat meghozatala 
őnélküle történt). A küldöttség a tábornok szóbeli ígéretével 
tért vissza a fővárosba, ám Kossuth ezután megkapta a tá-
bornok által előzőleg megírt levelet is, melyben az ellenke-
zője szerepelt. A félreértés miatt több rossz döntés is szüle-
tett a hadügyekben, és Kossuth leváltotta Görgeit a fővezéri 
posztról. Kossuth ugyan a kormányban tartotta Görgeit, a tá-
bornok azonban erről a címéről is lemondott, így került a 
képbe Aulich, mint utolsó hadügyminiszter.  Aulich a nehéz 
hadihelyzet ellenére is igyekezett egységet vinni a honvéd-
sereg működésébe és rövid miniszteri idejében feladatának 
tekintette, hogy a magyar vezetők közt kialakult ellentéteket 
elsimítsa. Végül, Világosnál tartóztatták le. A kötél általi ha-
lálra ítéltek közül hetedikként lépett a bitófa alá. „Szolgál-
tam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is 
szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, 
tudom, megértik ezt a szolgálatot.” – ezek voltak utolsó sza-
vai. 

 

A szerb Jovan Damjanić 1804-ben született vagyontalan 
családban a mai Horvátország területén, Stazán. 1820-tól 
hadapród, 1848-ban már százados volt a 61. sorgyalogezred-
ben. Március végén összeszólalkozott a magyarokat és 

Kossuthot gyalázó felettesével, Julius von Haynau altábor-
naggyal, ezért egy gránátos század parancsnokaként az itá-
liai hadszíntérre vezényelték. Hamarosan azonban visszak-

érette magát Magyarországra és júniusban már őrna-
gyi rangban vett részt a híres fehértollas szegedi 3. 
honvédzászlóalj felállításában és kiképzésében. Ki-

váló parancsnok volt, katonái rajongva szerették. 
Soha nem szenvedett vereséget a harcmezőn, min-
den ütközetet és csatát megnyert. Kezdetben alaku-
latával a bácskai hadszíntéren harcolt, majd októ-
bertől honvéd alezredes, dandárparancsnok, nov-
embertől pedig ezredes, hadosztályparancsnok volt 
a bánsági hadtestnél. Csapataival számos győzel-
met aratott a szerb fölkelők fölött.  Karácsony előtt 

honvéd vezérőrnaggyá nevezték ki, de betegsége miatt né-
hány hétre szolgálaton kívülre került. Felépülve a bánsági 
hadtest parancsnoka lett, és a Délvidék kiürítése után Ver-
secnél ismét visszaverte az őt üldöző szerb csapatokat. Innen 
Aradra ment és egy 3000 főnyi hadosztályt küldött Erdélybe 
Bem József tábornok megsegítésére. Rövid ideig Cibakhá-
zánál állomásozott, majd Vécsey Károly vezérőrnagy had-
osztályával együtt bevette Szolnokot. A két hadosztály 
egyesítésével létrejött III. hadtest, egyben a közép-tiszai 
hadsereg. Ennek parancsnokaként, addigi sikereiért meg-
kapta a Magyar Katonai Érdemrend II. osztályát. A tavaszi 
hadjáratban a III. hadtest parancsnoka volt, döntő szerepet 
játszott a tápióbicskei, az isaszegi, a váci, a nagysallói és a 
komáromi győzelemben. Április végén Görgei Artúr had-
ügyminiszter helyettesítésére Debrecenbe készült, de sajnos 
balesetet szenvedett és eltörte a lábát. Emiatt szolgálatkép-
telenné vált, és a szabadságharc hadserege ezzel elveszítette 
egyik legtehetségesebb tábornokát. Nyár közepén Kossuth 
kinevezte az aradi vár főfelügyelőjévé és ő lett aradi vár pa-
rancsnoka. Augusztus 17-én adta át a várat az orosz csapa-
toknak, és az oroszok adták ki őt a császári hadseregnek. A 
törött lábú Damjanich tábornokot egy szemétszállító szeké-
ren vitték utolsó útjára, miközben békésen szivarozott. Sán-
títva bicegett a vesztőhelyre: „Hagyjanak, a halálba nem kell 
sietni.” – szólt oda a rá annyira jellemző mondattal. A hatal-
mas lélek hosszú idő elteltével hagyott csak itt minket egy 
szemtanú visszaemlékezése szerint. 

 

Gróf hernádvécsei és hajnácskői gróf Vécsey Károly 
1807-ben vagy 1809-ben született Pesten, magyar nemesi 
családban. Tanulmányait a bécsi Theresianumban végezte, 
előbb hadapródként az 5. dragonyosezredben, később Kiss 
Ernő alakulatában, a 2. huszárezredben szolgált. 1848 tava-
szán már őrnagy volt, decemberben pedig tábornok. Részt 
vett a délvidéki harcokban, ott volt a hadszíntér minden je-
lentősebb ütközetében. 1849. januárjában többedmagával ő 
akadályozta meg, hogy Esterházy Sándor tábornok és Ná-
dosy Sándor ezredes felbomlasszák a bácskai hadtestet. Vé-
gül, ő vezette fel a hadtestet a Közép-Tiszához. Március ele-
jén Damjanichcsal együtt elfoglalta Szolnokot, a győzelem 
után azonban csúnyán összevesztek, így Vécsey távozni volt 
kénytelen, noha a győzelemért megkapta a Magyar Katonai 
Érdemrend III. osztályát. Bár Vécsey is népszerű volt kato-
nái körében, Damjanich népszerűségével nem vetekedhetett, 
így neki kellett engednie. Április elején kinevezték az Ara-
dot ostromló V. hadtest parancsnokává. A grófnak köszön-
hetően a várőrség kénytelen volt végül kapitulálni. Május 
elejétől kezdve az ő csapatai tartották ostromzár alatt 
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Temesvár erődjét is, és nem sokon múlt, hogy ez az erőd 
nem került a honvédsereg kezére. A temesvári csata után ő 
fedezte a magyar fősereg visszavonulását. A világosi fegy-
verletétel hírét véve, csapataival elszakadt Bemtől, hadteste 
Borosjenőnél, maga Vécsey Nagyváradon hagyta abba a 
harcot. Orosz fogság után került az osztrákokhoz. Mikor ki-
lencedikként őt szólította a hóhér, egy aradi polgár vissza-
emlékezései szerint: „Ő egy szót se szólt, csak némán végig-
nézte valamennyi bajtársa kivégeztetését. Időközben a Ma-
ros túlsó partján levő disznóhízlaló telep épületeinek fedelét 
ellepték az Aradról kicsődült kíváncsiak. Abban a percben, 
amikor Vécsey a bitóhoz lépett, az egyik hízlaló fedele a sok 
ember súlya alatt nagy robajjal leszakadt. Vécsey a zajra ki-
egyenesedett, s nagy érdeklődéssel nézett a zaj irányába, 
mintha még valami váratlan, csodaszerű segélyt remélne. A 
csoda azonban sajnos nem érkezett. Így búcsúzott: „Isten 
adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgá-
latáért lángolt.” 

 

Következett október 25-e. Kazinczy 
Lajost, a költő Kazinczy Ferenc fiát ti-
zenkilenc nappal a tizenhármak után 
végezték ki. Kazinczi és alsóregmeczi 
Kazinczy Lajos, 1820-ban született a 
Zemplén megyei Széphalmon, szerény 
körülmények között. Édesapja Ka-
zinczy Ferenc, nemes volt, ő volt a 
család legfiatalabb, nyolcadik gyer-
meke. Tanulmányait a tullni utászkari 
iskolában végezte, majd tizenkét évig 
a 9. huszárezredben szolgált, innen lé-
pett ki főhadnagyi rangban. 1848 júni-
usában vonult be ismét önkéntesként, 
hogy részt vegyen a délvidéki harcok-
ban. Előbb segédtiszt, majd honvéd fő-
hadnagy, később pedig a dunáninneni önkéntes mozgó nem-
zetőri tábor parancsnokának segédtisztje lett. Harcolt Pá-
kozdnál és Schwechatnál, majd novemberben közreműkö-
dött a honvéd utász fegyvernem megszervezésében. Részt 
vett a győri és a főváros előtti erődítések építésében, majd 
Buda eleste után Perczel Mór hadtestébe került. Alezredesi 
rangban egy huszárezred parancsnokává nevezték ki. Csa-
pataival harcolt a szolnoki és a ceglédi ütközetekben, majd 
a tavaszi hadjáratban Klapka György mellett lett dandárpa-
rancsnok. A nagysallói csatában szerzett érdemeiért meg-
kapta a Magyar Katonai Érdemrend III. osztályát és hadosz-
tályparancsnoki tisztet kapott. Május végén a komáromi vár-
őrség egyik parancsoka lett, majd megbízták egy tartalék 
hadosztály irányításával. Augusztus elején egy 7000 fős se-
regtesttel Bem József segítségére indult Erdély felé. Világos 
hírére az erdélyi sereg csatlakozott hozzá megmaradt embe-
reivel Zsibónál, hogy letegyék az orosz csapatok előtt a 
fegyvert. Az oroszok később átadták az osztrákoknak, a had-
bíróság Kazinczyt felségsértés bűnében találta vétkesnek. 
Büntetése teljes vagyonelkobzás és golyó általi kivégzés 
volt. Az aradi vár sáncárkában lőtték agyon. 

 

1850. február 19-e: az utolsó aradi mártír halálának napja. 
Az osztrák származású Ludwig Hauk 1799. szeptembere és 
decembere között, a pontos dátum nem ismert, született, 
Bécsben. Tizenhárom évig szolgált a magyarországi kiegé-
szítésű császári-királyi 2. gyalogezredben, ahonnan végül 
hadnagyi rangban lépett ki. 1829-től tisztviselőként szolgált 

az Udvari Kamaránál, 1848-ban innen nyugalmazták. Részt 
vett a bécsi forradalomban, újságot szerkesztett, amiben 
buzdította a felkelőket és részt vett egy felkelői csapat felál-
lításában is. A forradalom bukása után bujkálnia kellett, így 
szökött Budapestre. Kossuth biztatására egy császárellenes 
pamfletet adott ki „A Habsburg-ház utolsó órája” címmel. A 
kiadvány meglehetősen élesen támadta Ferenc Józsefet, a 
császári családot és a birodalmi hadsereget. Kossuth pártfo-
gásával a magyar honvéd őrnagy lett és Erdélybe vezényel-
ték. Bem mellé került, és részt vett a bánsági hadjáratokban. 
Májusban először helyőrségparancsnoki, majd alezredesi 
tisztet kapott. Visszaverte a Moldova- és Szászkabányánál a 
Szerbiából betörő önkéntesek támadását. A temesvári vere-
ség után Lugoson Vécsey csapataihoz csatlakozott, majd 
ezek borosjenői fegyverletétele után megpróbált visszajutni 
Pestre. Biharkeresztesen azonban letartóztatták. Megtalálták 
nála egyik saját kéziratát, amiben a császári családon élce-

lődött. Mivel bécsi volt, előbb nem 
tudták eldönteni, hol folyjék eljárás el-
lene, végül, Haynau úgy döntött 
Aradra szállítják. Schwarzenberg mi-
niszterelnök a korábbi kivégzések kel-
tette nemzetközi felháborodás miatt 
azt javasolta a tábornoknak, hogy Hau-
kot ítéljék kegyelem útján húsz év vár-
fogságra, ám Haynau nem engedett. 
Bitófán végezte. 

 

Az aradi vértanúkra való emléke-
zés, a szabadságharc után, hosszú éve-
kig csak titokban történt. Az 1867-es 
kiegyezés után azonban október 6-a 
országos gyásznappá lett. A kivégzé-
sek pontos helyét hiába akarták titok-
ban tartani az osztrák hatóságok, a 

gyilkosságok szomorú pillanatait távolról figyelő szemtanúk 
emlékezetből később is tudták azt. Elsőként egy kivágott, ti-
zenhárom ágú eperfa, majd egy kő és egy kereszt, végül obe-
liszk volt a hely jele. Az obeliszk ma is áll, igaz, körülmé-
nyei igen méltatlanok az emlékezéshez. Az azóta teljesen el-
románosodott Arad központjától messzebb eső Piaţa 13 
Martiri-n (13 mártír tere) ácsorog, rendeltetését vesztve. Az 
oszlophoz egy lépcső vezet, amit az ott élők sportlelátóként 
használnak a közelbe épített sportpálya miatt.  

A mártírok tiszteletére az egész országban emeltek em-
lékhelyeket, emlékműveket, tereknek, utcáknak lettek név-
adói. A legismertebb talán a Huszár Adolf, illetve Zala 
György által készített és Aradon felállított Szabadság-szo-
bor. A szobrot Trianon után ugyan lebontották, ám az újkori 
román-magyar megbékélés részeként 2004-ben visszaállí-
tották.  

2001 novembere óta október 6-a (november 4-e mellett), 
nemzeti gyásznap. A hagyományok szerint a Kossuth téren 
félárbocra engedik hazánk nemzeti lobogóját, majd az egy-
kori miniszterelnök vesztőhelyének színhelyén, a 
Batthyány-örökmécsesnél gyertyagyújtással, a Fiumei úti 
Sírkert Nemzeti Emlékhelyen lévő Batthyány-mauzóleum-
nál pedig koszorúzással emlékeznek a szabadságharc már-
tírjaira. A középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolák-
ban megemlékezést tartanak. Ne feledjük a kort és eleinket, 
és gyújtsunk mi is egy gyertyát hőseinkért. 

 

Ráthi Marianna 
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Zsolti, az utolsó haraszti harangozó 

Köszönet a sok-sok déli harangszóért! 
 

A harangozók felett elszállt az 
idő, automatizált világunkban 
jobbára az elektromosság kon-
gatja a templomok harangjait. 
Így van ez városunkban is, ahol 
az elmúlt évtizedek alatt valam-
ennyi templomunkban felvál-
totta a harangozókat a villany-
áram.  Csak egy helyen, a Rá-
kóczi-ligeti templom kertjében 
húzta a harangkötelet nap mint 
nap Hirják Zsolti, immár két év-
tizede jelezve a délidőt, egészen 
napjainkig. A kis harang hangja 
messze a Rákóczi-ligeten túlra 
is elhallatszott. 
Zsolt születése óta Harasztin él 
és kiskora óta teljesít szolgála-
tot a katolikus egyházban. Gyerekkora óta mindkét temp-
lomban rendszeresen ministrált, majd felcseperedve segített 
a kisebb munkákban a ligeti templom gondnokának. Stefi 
néni tanította meg harangozni is, és azóta végezte ezt a fel-
adatot. Akkor nem is sejtette, hogy ő lesz az utolsó haran-
gozó Dunaharasztin. 
Az elmúlt években beteljesedett a ligeti hívők álma és 74 
évvel felrobbantása után, birtokba vehették újjáépített temp-
lomukat, mely azóta is folyamatosan szépül, gyarapodik. Az 
örömteli fejlődés elérte a harangot is, mely jelenleg felújítá-
son van, majd hamarosan felkerül a toronyba, ahol Zsolti 
napi feladatát automata szerkezet veszi át. 
Zsolti fegyelmezetten, de bánatosan vette tudomásul a kény-
szerű váltást: „A szívem is nagyon szomorú harangozás nél-
kül.” ‒ mondta egykedvűen.  
Többi szolgálatát azonban szorgalmasan ellátja, nyírja a fü-
vet a templomkertben, segít, ahol tud, és hetente három al-
kalommal ministrál a miséken. Napközben munkahelyén, a 
Bárkában dolgozik, a gyertyaöntő műhelyben. Nővérével él 

egy házban, onnan jár dolgozni elmaradhatatlan kerék-pár-
ján. Nem csak munkába jár biciklivel, hanem a városon túlra 
is gyakran elkarikázik, meglátogatja barátait Dunavarsány-
ban, Szigetszentmiklóson. Néha elteker a fővárosba, Kőbá-
nyára, de megfordult bicajjal már Szentendrén is. 

A kerékpár mellett másik 
szenvedélye az autóbusz. Évek 
óta remek kapcsolatot ápol a 
Ventona dolgozóival; rendsze-
resen száll fel a járatokra „el-
lenőrző körutazásra” ‒ mondja 
mosolyogva. Gyakran láto-
gatja a számára kedves embe-
reket: betér egy kávéra vagy 
egy rövid beszélgetésre. Meg-
nyugtat: nem kell félni, imád-
kozik értünk. 
A maga módján igazi lokálpat-
rióta: munkája mellett szol-
gálja a közösségét a Rákóczi-
ligeti egyházközséget, ahol 
tagja a képviselő testületnek is. 
Feladatai során, jártában-kelt-
ében gyakran összefutunk vele 

az utcán, ilyenkor derűt, szeretetet csempész a hétköznapja-
inkba. Megszoktuk, hozzátartozik Dunaharasztihoz, és hoz-
zánk is, régi harasztiakhoz, mert Hirják Zsolti, az utolsó ha-
rangozó a barátunk.  

Gáll Sándor 
(Dunaharaszti Hírek nyomán) 

 

A ligeti új Szent Imre templom a régi templom harangját 
kapja meg, amely jelenleg felújítás alatt van. Ez a harang a 
Feltámadunk feliratot hordozza, a felirat alatt Krisztus dom-
bormű látható. Szlezák László harangöntő mester műhelyé-
ben készült. Jelenleg készül még egy nagyobb, 115 kg-os 
Szent Imre harang, ifjú Nagy István adományából, melyet 
édesapja, Nagy István emlékére öntet. A Szent Imre haran-
got Gombos Ferenc harangöntő mester készíti. A harango-
kat automata rendszer fogja megszólaltatni. (szerk.) 
 

 

 

 

 

„             ! ”  

Lille 
Avignon 
Fribourg 
Tolouse 
Párizs 
Antwerpen 
Jeruzsálem 
Tourna 
Metz 
London 
Köln 
Montréal 
Madrid 

P H F N E H C N Ü M Á A T T G 
Á H R I M I L A É R T N O M U 
R M I S E D R U O L T T M J A 
I E B L O N D O N O N W D E D 
Z L O B A V I G N O N E I R A 
S B U U N D D O T N O R R U L 
Y O R D L K E K I T I P D Z A 
A U G A Ö T O L O U S E A S J 
B R V P K A B U P Z G N M Á A 
M N C E B U R Y Ö H O K A L R 
O E M S D N E U S L I L L E A 
B S I T A Á L S R Ó M A V M A 
W R O C L A W G Y C E B É U Q 

 

R E JT VÉN Y 

A betűhálóban olyan  
városokat találunk nyolc 
irányban elrejtve, ahol 
Nemzetközi  
Eucharisztikus  
Kongresszust  
rendeztek.  
A felsorolt városok  
közül kettőnek nem  
jutott hely, melyek 
azok? 
 

A fel nem használt  
betűket sorrendben  
összeolvasva  
egy bibliai idézetet 
kapunk. Mi az?  
 

Róma 
München 
Bombay 
Budapest 
Melbourne 
Philadelphia 
Lourdes 
Szöul 
Sevilla 
Wroclaw 
Guadalajara 
Québec 
Dublin 
Cebu 

 

A megfejtéseket 2021. november 12-ig kérjük elküldeni a luxchristi@flynet.hu 

e-mailcímre. Az első öt helyes megfejtést beküldő Olvasónk könyvajándékot kap. 
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A Kereszténység Szakrális Építészete 
Magyarországon 

 
Az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus főoltára 

„Egy főoltár, amely üzent a világnak” 
 

 
A 2021. szeptember 5-12. között 

Budapesten megrendezett 52. Euc-
harisztikus Világkongresszus apropó-
ján egy gondolat erejéig felfüggesz-
tem a hazai székesegyházak bemuta-
tását, és egy izgalmas építészeti alko-
tás, az 1938-as, szintén hazánkban 
tartott Eucharisztikus Világkongresz-
szus főoltárának ismertetésére szeret-
ném invitálni az olvasót, amely törté-
nete az egyik leghíresebb és legismer-
tebb magyar építész dinasztia életébe 
is betekintést enged.  

Az 52. Eucharisztikus Világkong-
resszus web lapján „Egy oltár, amely 
üzent a világnak” címmel jelent meg 
egy publikáció, amely bemutatja az 
1938-as kongresszus főoltár tervének 
és alkotója, Dr. Kismarty-Lechner 
Jenő történetét és szakrális építészeti pályáját.  

1938-ban, ahogy 2021 szeptember első felében is Buda-
pesten a Hősök terén rendezték meg az Eucharisztikus Vi-
lágkongresszust. Lechner Jenő építészeti elképzeléseivel azt 
kívánta kifejezni, hogy a főoltár formában és színben a ka-
tolikus hitélet középpontja legyen azokban a májusi napok-
ban.  

Nagy kihívás, amikor az ember egy építészdinasztiába 
születik. Az még nagyobb, ha az a Lechner-család, hiszen 
Lechner Ödönnek óriási szerepe volt szecessziós építészete 
révén Budapest mai városképének kialakításában. Az uno-
kaöcsének, Jenőnek hasonlóan gazdag az életműve. 

Lechner Jenő (a család 1942-ben vette fel a Kismarty elő-
nevet) 1878. augusztus 23-án született. Édesanyja rokonság-
ban állt a fuvolista Doppler fivérekkel, akiket zongorán is 
kísért, de alapvetően nem volt szereplésre vágyó alkat. Ezt 
jól mutatta, amikor egy alkalommal Debrecenben Liszt Fe-
renc felkérésére sem volt hajlandó színpadra lépni. A zenei 
tehetséget testvérei közül egyedül Jenő örökölte. Az egyik, 
akkor már stuttgarti operakarnagy Doppler nagybácsi hege-
dűst akart nevelni belőle. A Várban lévő lakásuktól az iskola 
felé télen a hegedűtokját használta szánkónak. Kismarty-
Lechner Kamill visszaemlékezéséből tudjuk, hogy a közép-
iskolában még nem volt túl sikeres, gyakorlatilag végig buk-
dácsolta Pest gimnáziumait, viszont már akkor járta Buda-
pest épületeit, jegyzeteket készítve róluk. Építészi vénája 
korán megmutatkozott. A Budapesti Műszaki Egyetemen a 
korszak nagyjai: Steindl Imre, Hauszmann Alajos és Czigler 
Győző is tanították. Első munkahelye Hauszmann irodájá-
ban volt, így a Budavári Palota munkálataiba is bekapcso-
lódhatott. 1905-ben a Műegyetemen tanársegédi majd ad-
junktusi állást kapott. 

Tudatosan törekedett a saját stílusa megtalálására munká-
iban és eltávolodott Lechner Ödön formanyelvétől. A mo-
dernitás mellett a magyar népi motívumkincs megőrzése, új-
ragondolása köszön vissza terveiben. Lechner részt vett a 

népiskola-építési programban. Számos síremlék tervét is el-
készítette, ezek közül kiemelkedik Jókai nyughelyének ki-
alakítása. Igazán ismertté azután vált, hogy IV. Károly 
1916-os koronázására ő tervezte a trónsátrat és a főoltár bal-
dachinját. A miskolctapolcai gyógyfürdő vendéglője és szál-
lója mellett a Néprajzi Múzeum pályatervét is elkészítette. 
Rózsahegyi Kálmán Tartsay úti villája, és a Regnum Maria-

num templom terveit is ebben az időszakban vetette papírra. 
A 19. század egyik nagy kihívása volt a fővárosban a la-

kásínség csillapítása. A Tisztviselőtelep ennek a törekvés-
nek az egyik eredménye. Gyorsan benépesült a kertvárosias 
jellegű városrész, így a kápolna is kezdett a gyarapodó kö-
zösségnek szűkössé válni. Templomalap létesült, amelynek 
vagyona lassan hízott, az első világháború is akadályokat 
gördített a közösség álmainak megvalósítása elé. Az ügy 
mellett védnöki tisztet vállaltak: Prohászka Ottokár és Kohl 
Medárd püspökök és herceg Eszterházy Miklós. A főváros 
ingyen bocsátotta a Rezső téren a telket a templomépítés cél-
jára. „Az Egyesület 1909-ben felkérte Izabella főhercegnőt 
az építés legfőbb védasszonyának. 1913-ban az ő kifejezett 
kívánságára az Egyesület felkérte I. Ferenc József királyt, 
hogy engedje meg, hogy az építendő „Magyarok Nagyasz-
szonya" templomot 80. születésnapján, hosszú uralkodásá-
nak emlékére, jubileumi templomnak nevezhesse el. A kirá-
lyi engedélyről tanúskodik a kupola belső felirata. A király 
100 000 koronát adott a templom építéséhez. Rövidesen 600 
ezer korona gyűlt össze. Folyt a pályázatra beérkező tervek 
bírálata.” Lechner Jenő elképzelése nyert. Eredetileg a 
templomot Lechner Ödön tervezte volna, hiszen 1913-ban 
az ő neoromán stílusú tervei győzték meg az illetékeseket. 
A háború után nem ezt valósították meg, hanem újabb pá-
lyázati körben döntöttek az új templom épületéről. 

Az alapkövet 1924-ben helyezték el, a felszentelésre pe-
dig 1931-ben kerülhetett sor. Amikor Serédi Jusztinián meg-
áldotta az új templomot, az még Ferenc József nevét viselte. 
A templom első ránézésre olyan, mintha az esztergomi ba-
zilika kicsinyített mása lenne, de ez csak az első benyomás. 
A Népligetben álló épület öt kupolával, kilenc bejárattal és 
hat lépcsőházzal rendelkezik. A görögkereszt-alaprajzú épü-
let klasszicizáló, empire stílusú. A templom mellett ke-
resztút is létesült, stációit kettő kivételével 1971-ben elbon-
tották. Az egyik kereszthajóban Feszty Árpád lányának, Ma-
sának alkotása látható, amely Lisieux-i Szent Terézt ábrá-
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zolja. Egy másik festmény a történelmi Magyarország temp-
lomai közül jelenít meg néhányat.1928-ban avatták fel a bu-
dapesti Szabadság téren a Trianoni Országzászlót. A négy 
égtáj elrablott területeit megtestesítő irredenta szobrok 
(1921) alkotta képzeletbéli köríven, azokkal szembe for-
dulva helyezte el Lechner Jenő építész és Füredi Richárd 
szobrász az Ereklyés Országzászlót, amelyet 1928. augusz-
tus 20-án, több tízezres tömeg előtt avattak fel. 

 

„Egy oltár, amely előtt a világ a világért imádkozott.” 
Az 1930-as években már bekapcsolódott Lechner Jenő 

munkáiba fia is. Közös munkájuk gyümölcse volt az Euc-
harisztikus Kongresszus főoltára. De milyen előzmények is 
vezettek 1938 májusáig? 

Az 1938-as 34. eucharisztikus kongresszus története egé-
szen 1930-ig nyúlik vissza. Ekkor tartották meg ugyanis a 
Szent Imre-évet, amelyet nyugodtan lehet egyfajta főpróbá-
nak tartani. A Szent Imre herceg halálának 900. évforduló-
jára rendezett ünnepségsorozat nemzetközi mértékű volt: 
többek között részt vett rajta XI. Piusz pápa legátusa, Sin-
cero bíboros, 6 további kardinális és körülbelül 100 külföldi 
püspök is. Országszerte rendeztek lelkigyakorlatokat és nép-
missziókat, amelyeken csak Budapes-
ten több mint 130000-en vettek részt. 

Az emlékév sikere megerősítette 
Serédi Jusztinián bíbrost, esztergomi 
érseket és hercegprímást az elgondolá-
sában, hogy 1938-ban Budapest ren-
dezhetné az eucharisztikus kongresz-
szust. Így abban az évben Magyaror-
szágon kettős szentévet lehetne tartani, 
mivel 1938 Szent István-évnek is szá-
mít az államalapító király elhunytának 
900. évfordulója miatt. Ezért a herceg-
prímás több útra is elment, amelyeken 
külföldi támogatókat is szerzett a 
kongresszus budapesti rendezéséhez, 
illetve a kettős szentévhez. 

Ahogy kiderült, hogy a kongresz-
szust Budapesten fogják megrendezni 
1938-ban, az ország lázas készülő-
désbe kezdett. Az ünnepségsorozat fő 
szervezője Bangha Béla jezsuita szer-
zetes volt, aki a kongresszus himnuszát 

is írta. Az Actio Catholica a helyi szervezetein keresztül lel-
kigyakorlatokat és előadásokat tartott, amelyek témája az 
Oltáriszentség volt. 1937-ben az espereskerületekben helyi 
kongresszusokra várták a híveket. A szervezés legfőbb irá-
nyítója az Előkészítő Főbizottság volt, amely alá 14 bizott-
ság tartozott, amelyek többek között műszaki, pénzügyi, 
közlekedési és hitbuzgalmi feladatokkal foglalkoztak. 

A rendezők eleinte 2,5 millió pengős költségvetéssel szá-
moltak, amelyet a kormány túlméretezettnek talált (összeha-
sonlításképpen: egy korabeli kezdő köztisztviselő fizetése 
199 pengő, egy fővárosi óvónő fizetése pedig 290 pengő 
volt). Végül az anyagi hátteret a katolikus egyház, a kor-
mány, a székesfőváros és a mágnások biztosították és a költ-

ségvetés meg sem közelítette a 2 mil-
lió pengőt. Budapesten a felkészülés 
alatt restauráltak 14 katolikus temp-
lomot (köztük a Szent István-bazili-
kát, felújították azokat az utakat, 
amelyek egybeestek a körmenetek 
útvonalaival, átrendezték a Hősök te-
rét (ekkor vesztette el a parkosított 
jellegét), illetve a lecsapolták a Vá-
rosligeti-tavat, ahol a medence kitisz-
títása után padokat helyeztek el. De 
minek raktak padokat a tó medencé-
jébe? Az eucharisztikus kongresszus 
legfőbb helyszíne a Hősök tere volt, 
ezért is rendezték át: lekövezték és 
Gábriel arkangyal oszlopa mögött 
felépítettek egy ideiglenes oltárt, ami 
a római Szent Péter-bazilika főoltárá-
nak pontos mása volt, illetve az em-

lékmű mögött felhúztak két ideiglenes harangtornyot is. 
Több százezer embert vártak a misékre, körmenetekre, 
szentségimádásokra, így nem lett volna elég a Hősök terére 
kirakni a padokat, a városligeti tó területére is szükség volt. 
De nem csak a Hősök terén voltak változások: a főváros több 
pontján is a legkülönfélébb díszeket rakták ki. 

 

1937 augusztusában nyilvános tervpályázatot írt ki a vi-
lágesemény Előkészítő Főbizottsága a világesemény főoltá-

rára. Tizennégy beérkezett mű közül, 
Lechner és fia nyert. Az első vázlato-
kat több alkalommal módosították. A 
Hősök terén lévő emlékmű kolonnádja 
közé, vékony pillérekkel tagolt, lapos 
teraszos modern alépítményt tervez-
tek. Ehhez két torony kapcsolódott. Az 
alépítmény közepére került az oltárbal-
dachin, amely a római Szent Péter-ba-
zilika Bernini által tervezett barokk fő-
oltár-baldachinjának a mása. Az ere-
deti méreteit nyolcadára csökkentették 
Lechnerék. Az oszlopokat gipszből 
öntött részekből állították össze, a bel-
sejükben villanyvezeték, villámhárító 
és csatorna is volt. A két torony helye 
többször változott, végül az emlékmű 
hátoldalához illeszkedett, a hátsó hom-
lokzat lépcsőfeljáróján 100-100 lép-
csőfokot alakítottak ki. A tornyokban 
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kaptak helyett a hangszigetelt rádióközvetítő-fülkék és a saj-
tóiroda. Nyolcszáz köbméternyi fát, ötholdnyi fenyőerdőt 
vágtak ki a főoltár elkészítéséhez. A teljes építmény térfo-
gata 15 ezer köbméter volt. A faszerkezetekre függönyök 
kerültek, amelyen a magyar és az Eucharisztia fő szentjeit 
ábrázolták. Az oltár fő színei a fehér, az arany és a bíbor 
voltak. Lechner Jenő és fia az építészeti kompozíció megal-
kotása során érzékenyen reflektált a helyszínre és jó érzék-
kel használta a Hősök tere meglévő adottságait, látványele-
meit, szobrait a főoltár komplex látványa szempontjából. A 
tér, amelyen a világkongresszuson résztvevő hívek ezrei 
összegyűltek a világ egészének keresztény közösségét szim-
bolizálta. Ennek a szimbólumnak az origóját képezte a főol-

tár, amelyet mesterien komponált meg az építész. 
Lechner Jenő úgy nyilatkozott, hogy az oltárt úgy kellett 

a térszerkezetben megvalósítani, hogy az „építmény formá-
ban és színben kifejezze azt, hogy a katolikus hitélet közép-
pontja ezekben a napokban a mi fővárosunk. Amikor az 
Eucharisztikus Világkongresszuson a pápa kiküldöttje Bu-
dapesten a szentmisét mondja, a római pápai oltár mennye-
zetének hasonmása borul föléje. Ez kifejezi a katolicizmus 
egységét.” 

A gyönyörű gondolat mesteri 
építészeti megidézése egyedi mó-
don összegzi szakrális építészet 
történetét és jelentőségét, vala-
mint szimbolizálja Lechner Jenő 
több évtizedes, kiemelkedő szak-
rális építészeti tevékenységét.  

Lechner Jenő ebben az időszak-
ban már egyre inkább támaszko-
dott munkatársaira, mivel a látása 
nagyon meggyengült. Vázlatait 
így kollégái vastag vonalakkal raj-
zolták meg, amelyet ő utána na-
gyítóval végignézett. Az egyete-
men úgy tartotta óráit, hogy a ki-
vetített képeket már nem látta, de 
fejből tudta azok minden részletét. 
1936-ban Lechner Jenő tervei 
alapján született újjá a Bécsi kapu. 
Nevéhez fűződik a remetekertvá-
rosi Szentlélek-plébániatemplom. 

A Szent István-bazilika leégett kupolájának újjáépítése volt 
az utolsó nagy munkája. 1962-ben hunyt el. 

A Vatikáni Rádió 2021. szeptember 18-ai magyar nyelvű 
műsorában visszaidézték az 1938-as Eucharisztikus Világ-
kongresszus tanúságtételeit. A műsort, ahogy most én a cik-
ket, Jandik József atya, hittanár szavaival zárták, akit az 
1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus mélyre-
ható lelki élménye a következő sorokra ihlette, amely gon-
dolat a véleményem szerint hűen tükrözi a főoltár építészete 
által megjelenített szakrális szellemiséget is: 

„Az Oltáriszentség a testvéri szeretet örök nagy ténye, 
emlékeztető jele. Mint hatalmas, hófehér, édes lángfolyam 
hömpölyög végig az egész emberi történeten. Ebben a szent-

ségi érzületben van nemzetünknek és Európának föllendü-
lése és újjászületése elrejtve. Ez a szellem és ez a szeretet 
fogja megújítani a föld színét”. 

 

Felhasznált irodalom:  
https://www.iec2020.hu 
Lechner Tudásközpont 
https://www.vaticannews.va/hu/egyhaz/news/2021-09/1938- 
eucharisztikus-kongresszus-emlekek-jelenlet-hatas-jandik.html 

 

Összeállította: Érces Gergő 
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Ferenc pápa a Hősök terén,  

2021. szeptember 12. 
 

Jézus csodálóiból követőivé kell válnunk! 

 
Fülöp Cezáreájában Jézus megkérdezi a tanítványaitól: „Hát 
ti mit mondotok, ki vagyok?” (Mk 8,29) Ez a kérdés sarokba 
szorítja a tanítványokat és fordulatot hoz számukra a Mester 
követésében. Jól ismerték Jézust, nem voltak már kezdők, 
hiszen közel álltak hozzá, és tanúi voltak számos csodájá-
nak, ámulattal hallgatták tanítását, és mindenhová elkísér-
ték. Mégis, nem úgy gondolkoztak még, mint Ő. 
Hiányzott még a döntő lépés, amely elvezet Jézus csodálá-

sából Jézus követésére. 

Az Úr ma is rászegezi a tekintetét mindannyiunkra és sze-
mélyesen felteszi nekünk a kérdést: „Ki vagyok én valójá-
ban a te számodra?” Ki vagyok a te számodra? Ez egy olyan 
kérdés, amely mindannyiunktól nem csupán egy pontos vá-

laszt vár el a katekizmus alapján, hanem személyes, életünk-
kel adható választ. 
Ebből a válaszból születik meg a tanítványi kapcsolat meg-
újítása. Ez három lépésben megy végbe a tanítványoknál, és 
mi is megtehetjük ezeket: Jézus hirdetése, döntés Jézus mel-
lett, Jézus követése. 
1. Jézus hirdetése. A kérdésre: „Hát 
ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter 
válaszolt az egész csoport nevében: 
„A Messiás vagy”. Péter mindent el-
mond ezzel a néhány szóval. A válasz 
helyes, ám meglepő módon, ezután a 
felismerés után Jézus „a lelkükre kö-
tötte, hogy ne szóljanak róla senki-
nek” (30. vers). Miért ez a szigorú til-
tás? Egészen pontos oka van: ha ki-

mondjuk, hogy Jézus a Krisztus, a 

Messiás, pontos a megfogalmazás, de 

nem teljes. Mindig fenyeget a veszély, 

hogy az emberek és nem Isten elkép-

zelése szerinti Messiást hirdetünk.  

Ezért ettől a pillanattól kezdve Jézus 
elkezdi felfedni húsvéti identitását, 
azt, amelyet az Eucharisztiában fe-
dezhetünk fel. Elmagyarázza, hogy 

küldetésének csúcspontja valóban a feltámadás dicsősége 
lesz, ehhez azonban át kell mennie a megalázó kereszthalá-
lon. Ez azt jelenti, hogy Isten bölcsessége szerint fog mindez 
lezajlani, amely, ahogy Szent Pál mondja, „nem ezé a világé 
és nem is e világ fejedelmeié” (vö. 1Kor 2,6). Jézus hallga-
tást parancsol messiási identitásával kapcsolatban, de nem 

teszi ezt a rá váró kereszt vonatkozásá-
ban. Sőt, ahogy az evangélista feljegyzi, 
Jézus elkezdi „nyíltan” tanítani (Mk 
8,32), hogy „az Emberfiának sokat kell 
szenvednie, a vének, a főpapok és az 
írástudók elvetik, megölik, de harmad-
napra feltámad” (31. vers). 
Jézusnak ez a megdöbbentő bejelentése 
minket is meghökkenthet. 
Mi is szeretnénk egy olyan Messiást, aki 

hatalommal rendelkezik, és nem egy ke-

resztre feszített szolgát. Az Eucharisztia 

azért van előttünk, hogy emlékeztessen 

bennünket, kicsoda Isten. 

Ezt nem szavakkal teszi, hanem kézzel-
foghatóan, megmutatva, hogy Isten a 
megtört kenyér, a keresztre szegezett és 
másokért odaajándékozott szeretet. Sok-
féle ünnepléssel vehetjük körbe, de az 

Úr mindig ott marad, egy kenyér egyszerű formájában, és 
engedi, hogy megtörjük, szétosszuk és megegyük. Szolgává 
lesz azért, hogy üdvözítsen bennünket, meghal azért, hogy 
nekünk életünk legyen. Innen indul a második lépés. 
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2. A döntés Jézus mellett. Az Úr kijelentésére Péter tipikusan 
emberi reakcióval válaszol: amikor felsejlik a kereszt, a fáj-
dalom perspektívája, az ember fellázad. És Péter, miután 
megvallotta, hogy Jézus a Messiás, megbotránkozik a Mes-
ter szavain, és igyekszik lebeszélni róla, hogy ezen az úton 
haladjon tovább. 
A kereszt sohasem divatos: napjainkban sem, de régen sem 

volt az. Ugyanakkor benső gyógyulást hoz. 

A kereszt előtt üdvös küzdelem játszódik le bennünk, amint 
„az Isten szerinti gondolkodás” összeütközik az „emberi 
gondolkodással”. Az egyik oldalon ott van Isten logikája, 
amely az alázatos szeretet. Isten útja távol áll minden kény-
szertől, magamutogatástól és diadalittasságtól, mindig a má-
sik javát keresi, egészen önmaga feláldozásáig. A másik ol-
dalon viszont ott van az „emberi gondolkodás”, a világ logi-
kája, amely ragaszkodik a megbecsüléshez és az előjogok-
hoz, a kedvező megítélést és a sikert keresi. Itt az számít, ki 
mennyire fontos és erős, mi vonzza több ember figyelmét, 
és hogy tud előnyt szerezni a többi emberrel szemben. 
Pétert elvakítja ez a szemlélet, félrevonja Jézust, és szemre-
hányást tesz neki (vö. 32. vers). Velünk is megeshet, hogy 
„félretesszük” az Urat a szívünknek egyik sarkába, de köz-
ben vallásosnak és jónak tartjuk magunkat, tovább járjuk a 
magunk szabta utat, és nem engedünk Jézus logikájának. Ő 

azonban velünk van ebben a belső küzdelemben, mert azt 
szeretné, ha az apostolokkal együtt az ő oldalára állnánk. 
Van Isten oldala és az emberek oldala. 
Nem abban áll a különbség, hogy ki vallásos, és ki nem. A 

lényegi különbség a valódi Isten és az énünk istene között 

van. 

Mennyire messze áll Ő, aki csendben uralkodik a kereszten, 
attól a hamis istentől, akitől elvárjuk, hogy erővel uralkod-
jon és elhallgattassa ellenségeinket! Mennyire más Krisztus, 
aki egyedül a szeretettel áll elénk, mint e világ hatalmas, 
győzedelmes és ajnározott messiásai! Jézus megráz bennün-
ket, nem elégszik meg a hitről szóló kijelentéseinkkel, azt 
várja, hogy megtisztítsuk vallásosságunkat a keresztje előtt, 
az Eucharisztia előtt. Jót tesz nekünk, ha szentségimádást 
végzünk az Eucharisztia előtt, ha szemléljük, milyen töré-
keny az Isten. Szánjunk időt a szentségimádásra. 
Engedjük, hogy Jézus, az élő kenyér, kigyógyítson a bezár-

kózásból, megnyisson az osztozásra, feloldja merevségein-

ket és magunkba zárkózásunkat, hogy megszabadítson abból 

a bénító szolgaságból, amikor csak saját képünket védjük, és 

elvezessen oda, ahova ő akar. 

Ezzel elértünk a harmadik lépéshez. 
3. Jézus nyomában járni. „Távozz tőlem, sátán!” (33. vers) 
– így téríti észhez Jézus Pétert egy erőteljes, szigorú pa-

ranccsal. Ám amikor az Úr megparancsol 
valamit, valójában ott van ő maga, és ke-
gyelmével segít megtenni, amit kér. És Pé-
ter elfogadja a kegyelmet, és „tesz egy lé-
pést hátra”. 
A keresztény útja nem a siker ostromlása, 

hanem éppen azzal veszi kezdetét, hogy hát-

ralépünk egyet, s ez megszabadít attól, hogy 

a középpontban legyünk, ki tudunk lépni kö-

zépről. 

Ekkor ismeri fel Péter, hogy a középpont 
nem az ő Jézusa, hanem az igazi Jézus. Bár 
elbotlik még később is, de megbocsátásról 
megbocsátásra egyre jobban felismeri az Is-
ten arcát. És így eljut a Krisztus iránti ter-
méketlen csodálattól addig, hogy valóban 
követi Krisztust. 
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Mit jelent Jézus nyomában járni? Azt jelenti, járjuk az élet útját az-
zal a jézusi bizalommal, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. 
Ugyanazon az úton járunk, mint Mesterünk, aki szolgálni jött, és 
nem azért, hogy neki szolgáljanak (vö. Mk 10,45). Azt jelenti, hogy 
mindennap odalépünk testvéreinkhez. Az Eucharisztia indít erre 
bennünket, hogy érezzük: egy test vagyunk, amelyet megtörnek a 
többiekért.  
Kedves testvérek, engedjük, hogy a találkozás Jézussal az Eu-
charisztiában átalakítson bennünket, ahogyan átalakította a nagy és 
bátor szenteket, akiket tiszteltek, mint Szent Istvánt és Szent Erzsé-
betet is. Csakúgy mint ők, mi se elégedjünk meg kevéssel: ne érjük 

be egy olyan hittel, amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből él. Nyíljunk meg a megfeszített és feltámadt Isten 
botrányos újdonságára, aki megtört kenyérként életét adja a világért. Akkor örömben fogunk élni és örömet viszünk min-
denhová. 
Ez a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egy út végét jelenti, de legyen még inkább egy kiindulópont. Ha Jézus nyo-
mában járunk, ez arra hív bennünket, hogy előre nézzünk, hogy befogadjuk a kegyelem átformáló ajándékát, és hogy min-
dennap újraébredjen bennünk a kérdés, amit Fülöp Cezáreájában az Úr feltett a tanítványainak: „Hát ti mit mondotok, ki 
vagyok?” 
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