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1. János Károly, Spanyolország királya
az "IsABEL LA CATÓUCA" Rend Nagykeresztje

kitüntetést adományozta

KADA LAJOS

érsek úrnak,
nyugalmazott spanyolországi Apostoli Nuncius Úrnak.

Ez a legmagasabb kitüntetés, amely nem államfőknek adományoz-
ható. A kitüntetést Spanyolország budapesti nagykövete adta át április
13-án.

A bensőséges, nagyon szívélyes fogadáson részt vett Bíboros atyánk,
az egri érsek úr, püspök atyák, katolikus intézmények vezetői és a kor-
mány képviselője. A nagykövet úr magyarul üdvözölte a megjelenteket,.
éshosszabb köszőntö beszédet mondott. Régi ismerősök az Érsek úrral,
hisz együtt szolgáltak Kőzép-Amerikéban, majd késöbb Németország-
ban. O búcsúztatta az Érsek urat, amikor következ6 állomáshelyére, az ő
hazájába, Spanyolországba ment. Most pedig itt, az Érsek úr hazájában
képviseli Spanyolországot. Kedves szavakkal méltatta az ~rsek úr dip-
lomáciai tevékenységét, határozottságát, kiváló irányító képességét. A
vatikáni nunciusnak mindig kiemelt a szerepe, mert 6 a diplomáciai tes-
tület doyenje. Nagyon kedvesen megemlékezett családjukkal való kap-
csolatáról is. Amikor megbízást kapott e magas kitüntetés átadására,
boldogan vállalta, mert "nemcsak egy kiváló egyházi férfiúnak, hanem
nagyon kedves barátjának nyújthatja át",

A sárga fehér-sárga szalagon lév6 érmetés az itt látható oklevelet nyúj-
totta át a nagykövet úr a jelenlévők nagy tapsa kíséretében.

Érsek úr válaszában és köszönetében kedves szavakkal emlékezett
meg a spanyol népről, akikkel diplomáciai szolgálata folyamán többször
is találkozott. A spanyol egyház evangelizációs munkáját megismerte az
egyházmegyék és különbözö intézmények látogatása során. A múlt szá-
zadban alapított "JsABELLACATÓUCA"Rendről elmondta, hogy egyházi
személy egy alkalommal kapta meg. Claret Szent Antal püspök 1807-
ben született. Pappá szentelése után (1835) bejárta Katal6niát és prédi-
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kált a népnek. 1849-ben megalapította a Mária szeplőtelen Szívének
missziós társaságát. 1850-1857-ig Kuba püspöke volt, majd visszatért
Spanyolországba. A királynő gyóntatója lett, a spanyol forradalom alatt
sokat szenvedett, a királyi családdal Franciaországba menekült. 1870.
október 24.-én halt meg a fontfroide-i ciszterci apátságban. xn. Pius pápa
avatta szentté. Ismételten megköszönve a kitüntetést, a jelenlévők is jó-
kívánságaikat és gratulációjukat fejezték ki az érsek úrnak.

A kitüntetés alkalmából a magam és a hívek nevében tisztelettel és
szerétettel köszöntöttem az Érsek urat kívánva, hogy számos éven át
közöttünk tölthesse nyugdíjas éveit.

István atya
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Zarándoklunk az új élet felé

Advent első vasámapjával liturgikus életünk egy új eseménysorral
gyarapodott. Az Egyház ősi gyakorlata került visszaállításra a mi
magyar egyházunk életében is. Ez a katekumenátus intézménye. Vé-
gigvezeti a katekument, a hitjelöltet a Krisztushoz való közeledés első
lépéseitóI a mind teljesebb Krisztushoz tartozásig. Különböző állo-
másai vannak, amelynek a végső befejezése a beavatás szentségei-
ben - a keresztségben és az eucharisztiában - való részesedés húsvét
vigiliáján. .

Ezek az állomások azonban nemcsak a keresztségre készülőknek vol-
tak fontosak. Mi magunk is átéltük a hit fejlódésének útját. Sokszor ké-
szítettem már fel fiatalokat a keresztség szentségére, de ez a közösség-
ben való felkészülés az én számomra is egészen más volt. A heti
hittanóráinkon magam is velük együtt lépdeltem. Már csütörtök dél-
után lelkileg is átálltam az esti hittan6rákra. Sokszor megéreztem, hogy
bár közős úton jártunk, de mindenkinek megvolt a maga külön útja is.
Ez megnyilvánult abban is, ahogy a hívek közössége előtt megnyílat-
keztak befogadásuk, hitük vizsgálata és az érettük való imádság alkal-
mával.

Ma részesültek a húsvéti életadó szentségekben. Valamennyien nem-
csak tanúi, hanem társuk lehettünk, amikor megtisztuIt lélekkel megújí-
tottuk keresztségi ígéreteinket. &. így már közösen, együtt zarándoko-
lunk a végső célunk felé.

Ennek a földi zarándoklásnak valóságos, de jelképes is volt március
utolsó napjaiban a hívek egy csoportjával való zarándokutunk. Elindul-
va plébániánkt61 az Örök Városba mentünk. A bazilikák szentévi kapui .
eszünkbe juttatták, hogy a földi utunk egykor véget ér. A bazilikába való
belépés az örök Hazára irányitotta a figyelmet. Noha a művészeti érté-
kekben is gyönyörködtünk, de lehetetlen volt nem a földi életen túlra,
az örök életre gondolni.

Földi zarándokutunkatjuttatja eszünkbe a magyar millennium is. Ez
is egy zarándoklat volt. Oseink egykor rákléptek a történelem zarán-
dokútjára, előttünk jártak és most rni, a mai kor gyermekei járjuk a tör-
ténelmi utat éppoly felelősséggel és kötelezettséggel. Küszkődve, botla-
dozva, de keresztény hitünkkel és életünkkel megerősödve.
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Oe honnan van az erőnk? Honna." a bátorságunk, örömünk? Ki az,
aki mindezt megadhatja nekünk? Nem más, mint az a Krisztus, aki
végigjárta a szenvedés és kereszthalál útját, de dicsőségesen feltá-
madt.

Zarándokutunknak legyen örömteli állomása Urunk feltámadásának
ünnepe. Mi is új életre támadtunk a bűnbánat könnyei által, míg néhá-
nyan a keresztség vizében nyerték el az új életet, Ezért boldogan énekel-
jünk: Valóban feltámadt, alleluja!

Igy kívánok minden híveinknek áldott, l<egyelmekben gazdag húsvéti
ünnepeket és Krisztus békéje töltse be mindnyájuk szívét és otthonát.

Dr. Verbényi ls/ván
""/Ionok, plébános

•••
Idén a XI. Kerületi Önkormányzat egyházközségiink három tagját
kitüntetésben részesítette. Kocsis István és felesége Kocsis lstvánné
Koloszár Judit PRO URBE, Kiss Gábor pedig PRO CUL11JRA díjat vehetett át
az Önkormányzat vezetőitől. Gratulálunk a díjazottaknak. további
eredményes munkálkodást kívánunk.

István Atya

Budapes. tlh·jros Xl. k e r üf e t é é r t

~ JMp. isr%aWnécJ(oJ~M -nak

&ki kir:mdked6 Iev&en)~ jeleot6sen houAjlruk
• XI. ket'Wet rej1l5dEafha. Al in 86 b dOIaOZ6 pd;frot:
élclllli1lmmyeinekjaY{túthoz .• rirosris:r: szellemi

és anyagi javainak g)'arapltfsihoz.
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A feltámadt Krisztus megjelenései

A hívó kereszténynek olykor szüksége van a kegyelem érintésére, vala-
milyen természetfölötti tapasztala tra. Húsvét misztériuma különösen
igényli ezt. Nekünk nem adatott meg. ami az apostoloknak, hogy láthas-
suk a feltámadt Krisztust. Azoknak ez jelentette azt a kivételes tapaszta-
latot, melynek erejéből olyan sugárzó élményszcrúséggel tudták hirdetni
ezt a megrendító eseményt. Nem úgy léptek föl az ősegyházban, mint
"Jehova" tanúi, hanem mint a föltámadt Udvözító tanúságtevői.

Mi vajon milyen belső tapasztalat részesei lehetünk? Húsvét miszté-
riuma kivételes hangsúlyt kap a Il. Vatikánum üzenetében. A liturgia
alaphangjátadja meg. Ez az ünnepek ünnepe az Egyházban. A Feltáma-
dottal való belső találkozásnak különféle lehetőségei vannak. Ezek kö-
zött is kiemelkednek az Evangélium szövegei. Van, amikor hosszú idó
után egyszerre megvilágosodík egy-egy szövegrész rejtett üzenete és
megértjük, amit addig nem értettünk.

PRO CULTURA
Budapest rÚ"~ros XI. kerületf~rl

----1\bv-G4k-ÚL-nak.
ui kiemdRdö t~jdcnl6sen
hozz.i.,.iitu}:virc5rt:ullnk~

a kukuriJisRl'nwnal n~
sul1emi j.wa.inlt ')'UIpltiQhoz..
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Ilyen volt számomra a húsvéti események kapcsán Jézus különböz6
megjelenéseinek magyarázata. Sokáig nem értettem. Úgy éreztem, hogy
talán többet mondana és mélyebb lelki nyomot hagyna az apostolokban
is, ha csak egyszeri ünnepélyes megjelenésről tud6sltanának az evangé-
listák. Akkor kezdtem megérteni az összefüggést, amikor Alexis Carrel
megtéréséről olvastam. A neves francia orvos sokáig a pozitivista filo-
z6fia foglya volt és csak a megtapasztalhat6t fogadta el realitásnak. Mint
sokan tudjuk, akkor érintette meg a kegyelem, amikor Lourdes-ban sze-
mélyes tanúja volt egy különleges, csodálatos gy6gyulásnak. Belátta,
hogy ezt a tapasztalatot is el kell fogadnia. apl6jában azonban leírta,
hogy két évre volt szüksége, amíg megérlelődött benne az elhatározás
és hitetlenből hívő lett. Ma már értem, hogy ilyen belső átalakuláshoz
ídö kell. Ezért hiteles lélektanilag annak leírása, ahogyan az apostolok
találkoznak a Feltámadottal. Nekik is id6be került, amIg lélekben hoz-
zánőttek ehhez a megrendítő valósághoz.

A húsvéti jelenések értelme akkor világosodott meg bennem, amikor
rádöbbentem, hogy ezek a megjelenések mind az öt érzékszervet célba
veszik, hogy az apostolok, Magdolna és még több tanítvány is szemé-
lyes tapasztalattal részese legyen a húsvéti titok val6ságának. Ezért kap
olyan nyomatékot ez a kifejezés: "valóban" feltámadt.

Első értékszervünk: a látás_ Az első megjelenés döbbenete ehhez kap-
csol6dík és amikor beszámolnak r61a Tamásnak, ezt emelik ki: "Láttuk
az Urat" On 20, 25) . EttOl akad el az apostolok hangja. Ez az érzék az,
amely homályban maradt az emmauszi tanítványok előtt, míg a kenyér-
törésben föl nem ismerték. Ezt mondja Magdolna, amikor lélekszakad-
va megviszi a hírt az apostolnak: "Láttam az Urat" On 20, 18). R61a, már
az üres sír megpillantásakor ezt olvassuk: "Látta és hitt" On 20, 8). Ez
az, amire maga Jézus szölítja fel őket: "Nézzétek kezemet és lábamat"
(Lk 24,39).

A második érzékszerv a hallás. Az apostolok hallják a feltámadt Üd-
vözftő szavait: "Ne féljetek" (Mt 28, 5). Az emmausziak még azt is vé-
gighalJgathalják, hogy maga magyarázza meg nekik, ami azlrásban 6rá
vonatkozik. Hát nem így kellett történni Izajás jövendölése szerint? Hal-
lották a közvetlen bátorít6 szavakat és a küldetésükre vonatkoz6 ünne-
pélyes felhívást" TI tanúi vagytok ezeknek" (Lk 24, 48).

Ahannadik érzék a =glJls és az Izlelés. Amikor bizonyította nekik, hogy
nem kísértetet látnak, kérésére adtakneki a sült halból. Még a szó említé-
se is fölidézi bennünk a frissen sült hal illatát és persze az Izét is. Hiszen
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volt már benne részünk. Jézus velük eszik,

\Il holott a feltámadt test nem szorulna rá. fgy
• tanúsítja, hogy teste valóság, noha más, mint

a földi test, mert nem kötik a fizika és a bioló-
gia megszokott törvényei. 5 hogy mindez nem
belemagyarázás, kitűnik abból, hogy a hús-

; vét titkát prédikáló apostolok is fontosnak tart-

) .
f ják hírül adni: "Vele ettünk és ittunk".

Végül a tapintá«. Ehhez pedig nem kell kom-
mentár. Hiszen olyan eleven bennünk Tamás
apostol esete, hogy az végképp semmi két-
séget nem hagy. Kiderül, hogy mennyire fon-
tos ez a tapasztalat is. Azért van, hogy a lá-
tást kiegészítse, olyan megrendítő módon,
mint a vakoknál, akik a tapintásukkallátnak.
Tamás apostol szerepe ebben emelkedik ki.
Szavai emlékezetesek: "Hacsak nem látom

kezén a szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem"
On 20, 25). Valami ilyen történik korunkban is, amikor a tudomány em-
berei a Torinói Leplet kutatják s nem egy közülük hívővé válik. Erre
gondolunk, amikor fölidézzük, hogyan vizsgálták kiváló német törvény-
széki orvos-professzorok a "Lepel Emberén" a lándzsa ütötte oldaJse..
bet és megdöbbentek annak hitelességén. Ó pedig - legalább ebben az
áttételes formában - kiszolgáltatja magát tudományos vizsgálatainknak,
amelyek Tamás apostolt juttatják eszünkbe.

Mind az öt érzékszervet megostromolta tehát a Fe.ltámadott. Most
már értem, hogy jelenései nem fölhígítják a történteket, hanem szug-
gesztív módon beleégetik az érzékekbe és általuk megerősítik a hite-
met. A mitológia világában csak csodálatos események vannak, de nincs
kételkedés. Az a valóságban van. Tamás apostol esete nem gyöngíti Jé-
zus feltámadásának tapasztalatát, hanem megerősíti. Az a fontos, hogy
hitbeli bizonytalanságom elvezessen a belső bizonyossághoz. Add,
Uram, hogy időnkénti kételkedésem hívő meggyőződésem kezdete le-
gyen.

Boda Lász/6
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Jézus mennybemenetele

Jézus mennybemeneteléról a Szentírás röviden ad hírt számunkra: Az
Úr a feltámadása utáni negyvenedik napon is megjelent tanítványai-
nak, együtt evett velük és megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el
Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amely szerint majd
Szeritlélekkel fognak megkeresztelkedni .... "Azután, hogy ezeket mond-
ta, a szemük láttára felemelkedett és egy felhő fedte el úgy, hogy tovább
nem láthatták. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egy-
szerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve és megszólltotta
őket: Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki
közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a
mennybe ment." (ApCsel 1, 9-11).

A történtek sokkal bővebben tárulnak elénk Isten szolgálója, a Jézus 5
szent sebét viselő Ágoston-rendi apáca, Emmerich Katalin (1774-1824)
látomásai alapján:

A mennybemenetel el6tti éjjel Jézus a Szúzanyával és a 11 apostollal
az Utolsó Vacsora házának belső termében találkozott. A tanítványok és
szent asszonyok az oldalcsamokokban imádkoztak. Az apostolok ün-
nepi öltözékükben voltak. A teremben ott állt az Utolsó Vacsora asztala,
rajta a húsvéti kenyér és a kehely. Jézus - mint nagycsütörtökön - ke-
nyeret és bort változtatott áto Amint oda nyújtotta nekik az Oltáriszent-
séget, úgy láttam, mint világító testet - mondja Katalin - és Jézus szavai
a bor átváltoztatásakor piros sugárként folytak bele a kehelybe. Amint
pirkadt, Jézus a 11 apostollal elhagyta az Utolsó Vacsora termét. A Szűz-
anya szorosan mögöttük haladt, majd a tanítványok serege követte őket.
Végigvonultak Jeruzsálem utcáin, ahol még minden alvó és csöndes volt.
Jézus végigment velük szenvedésének útján, hogy tanítással és emlé-
keztetéssel életszetűvé tegye bennük a Megváltás beteljesedésének tu-
datát. Minden olyan helyen, ahol szenvedésének egy jelenete lezajlott,
elidőzött néhány pillanatig, tanítást adva prófétai jövendölések betelje-
sedéséról és megvilágítva számukra a hely jelent6ségét. A zsidók sok
helyen árkokat, kőhalmokat, vagy egyéb akadályokat állltottak a hely
tiszteletének megzavarására. Jézus megparancsolta az őt követő tanít-
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ványoknak, hogy előre menve távolftsák el az akadályokat. A tanítvá-
nyok ezt gyorsan végre is hajtották mindenütt, majd enged ték Ct magát
előre menni. A Kálvária hegyére vezető kapu előtt letértek az útról egy
fákkal borított kellemes területre, amely imahely volt. Itt Jézus leült ve-
lük, tanította és vigasztalta őket. Közben feljött a nap és szívük egy kis-
sé megkönnyebbült. Úgy tűnt számukra, mintha C még jócskán velük
maradhatna. A hívők újabb seregei csatlakoztak hozzájuk - de érdekes
módon egy nő sem akadt közöttük. Az imahelyet elhagyva Jézus ismét
visszatért az útra, amely a Kálváriahegyne és a Szent Sirhoz vezetett, de
nem ment el egészen odáig, hanem a város körül az Olajfák hegye felé
vette útját. Ezen az úton is voltak akadályok Jézus tanítási és imahelye-
in, amelyeket a tanítványok eltüntettek. (Ehhez szerszámokat a környe-
ző kertekben találtak). Az Olajfák hegyén Jézus megállt a sereggel egy
különösen kellemes, hűvös helyen, ahol szép magas ru nőtt. Az ember-
tömeg itt már olyan nagy volt körülötte, hogy azt többé nem tudtam
megszámlálni - mondja Katalin. (Valószinűleg ez volt az az alkalom,
amikor Jézus több, mint 500 embemek jelent mega Szentirás szerint). Itt
az Úr igen hosszan beszélt nekik, úgy, mint aki tanítását lezárja és bú-
csúzni készül, Sejtették, hogy az elválás órája közel van, mégis azt hit-
ték, hogy a hátralévő idő még nem annyira rövid. Aztán Jézus tovább
indult a Getszemáni kert irányába, majd fel az Olajfák hegyén. Azt a
helyet, ahol ót elfogták, elkerülte. Az embertömeg követte őt különbö-
ZŐ utakon, átgázolva sövényeken és kerítéseken. Jézus mozgása egyre
gyorsabb lett, teste egyre inkább világítóvá vált. A tanítványok siettek
utána, de nem tudták utolérni. Amint a hegy csúcsára ért, úgy fénylett,
mint a nap. Az égből leereszkedett hozzá egy világító kereszt, amely
szivárványszinekben tündökölt. Az utána igyekvők széles körben állva
szinte megvakultak. Jézus teste fényesebben világított, mint a glória a
feje körül. BaJ kezét a melle elé téve és jobb kéz felé körbe fordulva,
felemelt jobbjával megdldlJtta a világot. A tömeg mozdulatlan csöndben
állt. Mindenki áldást kapott. Az áldást Jézus nem úgy adta, mint a rab-
bik (kifordított tenyérrel), hanem úgy, ahogy később a keresztény püs-
pökök szokták. Az egész világra adott áldását nagy örömmel éreztem -
mondja Katalin, majd így folytatja:

"Ezután a fentről áradö fény Jézus saját fényével összeolvadt, majd
láttam, hogy az C alakja a fejétől kezdve ebben az égi fényben feloldó-
dik és mintegy fölfelé eltűnik. Olyan volt, mintha az egyik fényes nap a
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másikba behatolna. mintha egy szikra a lángban lebegne. Olyan volt,
mint amikor valaki délben a tűző napba belenéz, de annál még fehérebb
és világosabb. Amikor már Jézus fejét nem láthattam, lábait még fénylő-
en ki lehetett venni, egészen addig, amíg végleg el nem tűnt az égi fény-
ben. MegszámJálhatatlanul sok lelket láttam mindenfelől ebbe a fény-
sugárba belépni és az Úrral együtt fölfelé eltűnni."

" éhány pillanat múlva, amikor a fényes ragyogás valamelyest csök-
kent, az egész gyülekezet a legnagyobb csendben és a legváltozatosabb
lelki megindultsággal mereven tekintett föl a fényjelenségre, amely még
sokáig eltartott. Ebben a fényben két alakot láttam - kezdetben kicsinek,
majd egyre nagyobbnak - akik lejöttek föntről, hosszú fehér·köntösben,
bottal a kezükben, mint a próféták. Beszéltek a tömeghez, hangjuk har-
sonaként zengett. Úgy tűnt nekem, hogy hangjukat Jeruzsálemben is
hallhatták." (A Szentírás szerint ők hívták fel a tömeg figyelmét arra,
hogy Jézus úgy fog ismét eljönni, ahogy eltávozott. Érdemes megjegyezni,
hogy a tömeget "Galileai férfiak!" megszólítással illették, ami összecseng
a látomással, miszerint Katalin nőket nem látott a tömegben).

Az Olajfák hegyének csúcsán, ahonnan Jézus eltávozott, volt egy kő-
lap. Erre állt föl és beszélt; még mielőtt megáldotta a világot. Lábainak
talplenyomata a kőbe benyom6dva ott maradt és egy másik kövön a
Szűzanya egyik kezének lenyomata is. Már dél is elmúlt, mire az egész
tömeg eloszlott. Az apostolok és a tanítványok nagyon elhagyatottnak
érezték magukat, de a Szűzanya nyugodtsága és Jézus szavaiba vetett
teljes bizalma vigasztalásul szolgált számukra. Megértették, hogy Jézus
meghagyása szerint a Szűzanya marad számukra a közvetítő, az anya
és a velük együttszenvedő társ.

Kesselyák Péter

Forrásanyag: Anna Katharina Emmerich: Das arme Leben unseres
Herrn Jesu Christi. Die Himmelfahrt. Paul Pattloch Verlag,
Aschaffenburg, 1974.5. kiadás.
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Hitünk forrása

"Ha mindnyájan megbotránkoznak is tebenned, énugyan nem." (Márk
14,29-30.)

Milyen nagy a hit Péter megnyilatkozásában, mekkora az önbizalma,
és mindez miből táplálkozik, honnan ered ereje? A Mester és a tanítvá-
nyok együtt töltött napjaiból, a közös vándorlásokból, a megtapasztalt
csodatételekből, személyes élményként megőrzött tanításokból? Ha csak
ezekből a történésekből eredne hite, akkor talán ez kevés lenne. Ez nem
elegendő, mert még előttük a megpróbáltatás, a nagyhét, a szenvedés
története.

Pétert a hit próbatételére figyelmezteti a Mester: "Bizony mondom
neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas kétszer szél, háromszor tagadsz
meg engem." (Márk 14,30-31.)

Az elbizonytalanodások történetei is figyelmeztetnek. .
A Getszemáni kertben csak várakozni kellett a hű kísérőknek, a kivá-

lasztottaknak. A kísértés ellen védekezésül csak imára, elmélkedés~e szö-
lította a tanítványokat. És ők? Virrasztani sem tudtak, elaludtak, magá-
ra hagyták őt, vagy ők maradtak magukra, mi maradunk magunkra,
pedig nekünk szöl Dzsida Jenő nagycsütörtöki kíáltása: "Testvéreim, ta-
nítványaim! I Égígnyülö kemény kereszten I Holnap megölnek engem!
lÉs ti alusztok, mélyen alusztok!"

A főpap udvarán nem a hitetlenség, hanem az 6elfogatása, az 6meg-
hurcoltatása. az 6vallatása szülte, mindennapí emberi félelem kerítette
hatalmába Pétert: és tagadott, nem is egyszer tagadta meg Őt, 5 a kakas-
sz6-bizonyosság, a gyarlóság tudata, a gyengeség késztette Pétert az
egyedüli feloldásra, a tehetetlen sírásra.

Miféle "kőszikla" ez a Péter, aki nincs ott a Golgotán és hol vannak a
tanítványok? A tanítványok elfutottak? Lehetséges, sőt valószínű. A meg-
ostoroztatás, a töviskoronás megszégyenítés, a kereszt láttán féltek? Biz-
tosan féltek, de nem széledtek szét, a félelemben is mertek együtt marad-
ni és imádkoztak. 5 talán ismét ráébredtek önmaguk gyarlóságára, de már
megértették az Olajfák-hegyi figyelmeztetést: "Azt mondja ugyanis az írás:
Megverem a pásztort és szétszélednek a juhok." (Márk 14,27-28.)

Nem széledtek szét, a bezárkózott tizenegy együtt várta a jeleket, és
kapta az örömhírt az asszonyoktól. Kapták a választ a kétkedésre: a sír
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bejáratát elzáró követ elgörgették, üres a sírgödör, az ígéret beteljese-
dett, harmadnapra feltámadott.

És mi tudunk-e emlékezni az intésekre, figyelünk-e a jelekre?
Hányszor aludtunk el mi is, hányszor haUhatnánk a kakasszót mi is,

hányszor kell felállni keresztutunkon elesettségünkből, és tudjuk-e akár
csak önmagunknak is elismételni hitünk forrását, a húsvéti örömhírt, a
szláv népek körében élő, de már Pannonhalmán is honos húsvéti kö-
szőntéssel: "Krisztus föltámadt! Valóban Föltámadt!"

5wvényi Zsolt

Prepa ' voltam a Margitban

A Szent Margit Intézet kupolájára augusztus hónapban helyezik vissza
a keresztet, annak jel képére, hogy szepternbertől csak egyházi osztályok
lesznek az Intézetben.

Az Intézet történetéről megjelent már két könyv: 1991-ben és 1995-ben
az Intézet fennállásának 75. évfordulója alkalmából.

A tanítóképzőről azonban csak két mondatban emlékeztek meg az első
könyvben. Ezt a hiányt szeretnénk most pótolni, mi volt képzősok a "Bu-
dai Margitosok Baráti Kör" -ének támogatásával. Igaz, hogy csak hat év-
folyam müködött, de 215 okleveles tanítón6 került ki az Intézetból. akik-
nek nagy része a.pedagógus pályán dolgozott egész életében, mint én is.

A tanítóképzőnek és a gyakorló iskolának nyolc évig volt önálló érte-
sítőkönyve, és csak az utolsó két évben használták a közős intézeti év-
könyvet. Ezúton kérem azokat a volt növendékeket, illetve azok gyer-
mekeit és unokáit, akiknek régi értesítők, évkönyvek vagy fényképek
vannak birtokukban, juttassák el hozzánk. Természetesen a könyv meg-
jelenése után mindent visszaadunk.

Az utolsó három osztály növendékei rendszeresen tartják a kapcsola-
tokat. Sőt mi budapestiek havonta ősszejövünk. Több külföldi társunk
pedig nemcsak levélben tartja a kapcsolatot, hanem anyagilag is segíti
Baráti Körünket.

Címünk: Budai Margitosok Baráti Kőre, 1507 Budapest Pf. 41.

Gy.-lIé Bárdosy Magdolna
az utolsó képzős osztály volt növendéke

. Tanítóképzős diáklány
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Gondolatok Nagyböjtben

Ülünk a budai katolikus gimnázium ebédlőjében. Asztalunknál két neves
piarista paptanár, valamint a fenntartó szerzetesrend tanácsosnője, aki
egyben az iskola igazgatóhelyettese. Ebédhez a kísérőzenét az önkiszol-
gáló pultnál sorakozó diákok zsongása, valamint az evőeszközök csörgé-
se biztosítja, Ilyen és hasonló munkaebédeknél mindig megragadjuk a
lehetőséget, hogy megbeszéljünk aktuális nevelési kérdéseket. Jómagam
mindig tanulok atyáink bölcs pedagógiai megjegyzéseiből.

Péntek van, közeleg a húsvét. Az étel a szokásos és megszokott és
természetesen hústalan. Asztaltársaink felváltva mesélik fiatalkori em-
lékeiket, milyen és mennyine szigorú böjti fegyelemben éltek hajdanán.

Mióta az egyház visszakapta intézetét, az ebédünket szállító cég vi-
gyáz, hogy betartsa az egyházi elöírásokat, hja, nagy úr a konkurencia.
Nem volt ez mindig így, nem is olyan régen (Istenem csak nekem nem is
olyan régen, az itt ebédel6k legtöbbje még meg sem született ekkor!),
amikor még a húsvéti szünet ritkán esett a nagyböjtre, rendszerint nagy-
pénteken volt válogatottan a legkívánatOsabb húsos menü. Harcos ate-
ista tanáraink, osztály társaink kaján mosollyal nyugtázták, alig-alig volt
a menzán diák, aki tányérján merte hagyni arántott csirkecombot. Az
ilyen fiatal hamar megkapta a klerikális reakciós címkét.

Nagyböjt van, így érthetö ha, a böjtröl beszélgetünk. Időszerű-é ma
még a bojt?

Miért böjtölünk? Van-e még értelme a böjtnek, az önmegtartóztatás-
nak? Kérdések, melyeket a mai fiatallal sokszor nehéz megértetni.

A bűnbánat mellett nagyon fontos a nagyböjtben az önmegtagadás, a
lemondás és a önfegyelem erényének a gyakorlása. Sok ember elindul
az életjobbítás útján, de a legtöbb elfárad, megáll és visszafelé sodródik.
Embert próbáló, acélozó gyakortatra van szükség, 5 ez az önmegtaga-
dás ápolásában valósul meg. A ma emberének ez bizony nem túl nép-
szerű program, rnivel sokan elkényelmesedtünk, elpuhul tunk. Már a lelki
önmegtartóztatás is távol került tölünk. A modem világ találmányai a
rádió, a televízió, vide6 - az egyébként nagyszerű találmányok - zsar-
nokainkká váltak, amikor elvették befelé tekintésre ösztönzö lelki nyu-
galmunkat. Sokan szinte menekülnek önmagukt61. Pedig jobb világot
csak akkor tudunk teremteni, ha az ember erkölcsi tökéletesítésén mun-
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kálkodunk, és elősegítjük a lélek uralmát a test fölött, s ezzel legyőzzük
a bennünk lakozó ősi gőgöt.

A középkor keresztényei még negyven napig böjtöltek, nekünk pedig
még az a pár nap megtartóztatás is nehézséget okoz. Trükköket talá-
lunk a hús pótlására, és megnyugtatjuk lelkiismeretünket, hogy mi be-
tartjuk Egyházunk parancsait. .

Nemrégíben az egyik "keresztény ország" követségén Hamvazószer-
dán tartottak fogadást. Az asztal roskadásig tele volt finomabbnál fino-
mabb falatokkal. A meghívottak közül a vendéglátónak többen szóvá is
tették ezt, de ő azzal hárította el a panaszt, hogy "nyugodtan falatozza-
nak, hús nincs az asztalon, csak különféle halak és más nem tilos külön-
legességek."

A böjt megtartása azokban az országokban persze sokkal nehezebb,
ahol az életkörülmények kiválóak. Ami nincs, arról könny1l lemondani.

Egyes statisztikák szerint a világ népességének egyharmada kény-
szerből ugyan, de 365 napon keresztül szigorú böjti étrenden, napi egy-
szeri étkezéssel tengeti életét.

oe nekünk elég-e, ha a húsról, a cigarettár6l, a kávéról, az alkohol-
ról pár óráig lemondunk? Akármennyire becsületesen is betartjuk a
böjti napokat, nálunk mégis minden kicsit fordítva van. Mi megvo-
nunk valamit - sokszor csak apróságot - magunktól, hogy eszünkbe
jusson az Isten. Pedig az lenne az igazi, ha az lsten meg az Isten dolgai
olyan fontosak lennének a számunkra, hogy minden más jelentékte-
lenné válna.

Jézus nyilván nem bűnbánata kifejezéséül vagy önmegtagadási szán-
dékból böjtölt. A lélek vitte a pusztába, ahol negyven napig imádkozott.
Nagyböjtben nekünk ezt a fajta böjtöt is meg kellene tanulnunk. Nem a
régebben szokásos negyven napig tartó éhezésre gondolok. Az egész
napos rohanás, ügyintézés mellett meg kellene tudni állnunk, tudnunk
kellene rácsodálkozni az Istenre. Ha igazán keresztények lennénk, ak-
kor lsten lenne a legfontosabb számunkra.

Rajtunk múlik, tőlünk függ, hogy akarunk-e életvezetésünkön vál-
toztatni, kicsit másképpen élni. A Lélek, aki Jézust a pusztába vitte, ben-
nünket is vezet. Csak engedni kellene magunkat is vezetni és meg kelle-
ne mindnyájunknak hallani a hívó szót.

Siimegh László
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Hiszek egy Istenben!
Hiszek egy Hazában!
Hiszek az Isteni örök Igazságban!
Hiszek Magyarország feltámadásában!

(Kötelez.6 ima 1920-1945 között az összes iskolában, az e.ls6 tanítási óra elGtt. Taná-
rok és diákok állva, együtt, hangosan imádkozták]

Gondolatok a feltámadásról

Az Újszövetségi Szentírás nemcsak Jézus Krisztus földi életének és taní-
tásainak leírása, megörökítése az utókor számára. Az emberiség évszá-
zadokon, évezredeken keresztül egy életre szólö erkölcsi normát kapott,
amit ha betart, a rettenetes és rettegett halállal létezése nem ér véget,
folytatódik a fizikai megsemmisülés után is a lélek, a szellem -az lsten
- világában.

Azt ép ésszel rendelkező ember nem tagadhatja, hogy földi léte során
két összetevőhatározza meg az egyént: az egyik a látható, hallható, meg-
fogható fizikai tömege, a teste, ami különféle anyagokból, matériákból
tevődik össze, változik napról napra, évről évre, elhal és újra teremtő-
dik, amig élet van benne.

A másik, ami ezen felül éppúgy meghatározója az egyénnek: n lélek, a
szellem .

Ki tagadhatja ennek létezését? Ép ésszel lehetetlen, hiszen, akkor
egyúttal tagadni kell, hogy az embemek tudása van, akarala van, érzelmi
világa van, gondolkmésra képes, örömet is gyönyört érezni képes - pl. ha
művészi alkotást lát, ha egy csodálatosan megkomponált zenét hall, ha
egy szép színes virágot kap stb.

& ki merné állítani. hogy a tudás, az akarat, az érzelem, a gondolat a
mulandó anyagi elemekből, a test részeiból keletkezik? Lehet, hogy az
észleléshez, a továbbadáshoz stb. igénybe vesszük a testünket alkot6
részeket, de csak ezek nem elégségesek a létrejöttükhöz.

Ki meri állítani. hogy ha valakinek hiányzik a lába, akkor nincs érze-
lemvilága? Ki meri állitani, hogy a vak ember nem gondolkozik? Ki ál-
líthatja, hogy a süket ember nem érezhet szeretetet például az édesanyja
iránt? Lehetne az abszurd példákat sorolni vég nélkül. oe felesleges.
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Az ember, ha értelmesen vizsgálja önlll/lgát, rá kell jöjjön, hogy fizikumán,
testén kiuűl még valamibo1 tevődik össze, és ez nem más, mint a láthatat/an,
megfoghatat/an, de létezőUlek, a Szellem.

Ha gondolatunkban eljutunk eddig, felmerül a nagy kérdés, honnan
kapjuk születésünkkor és hova távozik a változó, romlandó, pusztuló
de fogható anyagból, testünkből halálunk pillanatában lelkünk, szelle-
münk?

A filozófia egyik alaptétele: mindm, ami van, valamitál van, önmagát61
nem keletkezJtet semmi.

Ha pedig felismertük, hogy van lelkünk, szellemünk, amit születé-
sünk pillanatában kaptunk meg, és nem temethető el velünk a sírba,
halálunk pillanatában vissza származik oda, ahonnan kiszakadt az éle-
tünk kezdetén - rátalálunk az ÓSlélekre, az Összellemre: az Istenre, aki
mindig volt, aki van és aki lesz, akitál ered minden ember lelke és szelleme.

Természetesen nemcsak az anyagnak, a test alkotórészeinek van kü-
Iönféle törvények szerinti léte, fejl6dése.

Az Istentől kapott lelkünk, szellemünk, érzelemvilágunk működését,
épülését, változását is törvények, az isteni törvények szabályozzák.

Ezeket fogalmazta, magyarázta és hozta a két kőtáblán elrendelteket
ember-közelbe, érthetővé Jézus Krisztus, ahogy azt az Újszövetségben
az evangélisták leírtak.

Jézus példája e földi léte során mindannyiunkna k példaként szolgál.
Nincs egyetlen szava, egyetlen cselekedete, ami cáfolható vagy nem
követhetö, Ugyanolyan emberi életet vállalt és élt végig, mint előtte vagy
utána bármelyikünk.

Kínszenvedése és halála is bármelyikünk sorsa lehet. Ki állíthatja, hogy
az emberiség történelme nincs tele ártatlanok meghurcolásával, meg-
alázásával? Ki állíthatja, hogy bármelyikünk élete mentes a lelki és fizi-
kai szenvedésektc51? Ki állíthatja, hogy teste örökké fog élni, nem hal
meg?

Sorsunk tehát Jézus földi életével azonos.
oe ebből következik, hogy a mulandó anyagon felül a bennünk lévő

szellem, a lélek sorsa is azonos kell legyen.
Jézus nem halt meg, lelke az Atya mellett él tovább.
Jézus teste sem pusztult el, oszlott el, hanem feltálll/ldott. Ez a Biblia,

az Újszövetség leírásának legnagyobb rejtélye, legnehezebben felfogha-
tóüzenete.

Ez az ember részére megmagyarázhatatlan csoda.
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oe ha a feltámadás csodája nehezen is fogható fel, Jézus, az Isten Fia
kinyilatkozta, megígérte, és így az ember, ha véges értelmével nem is
tudja megmagyarázni, megérteni - tudomásul kell vegye, el kell higgye
és életét ennek megfelelően kell élje.

Miért?
Naponta találkozunk ehhez hasonló csodákkal, csak nem vesszük ész-

re és nem gondolkodunk el rajtuk.
Hát nem csoda, hogy egyetlen mákszem a földbe kerülve két-három

hónap múlva a gub6banezemyi példányban kerül napviJágra?Hogyan?
Miért? Milyen törvény szerint és ki alkotta meg ezt a törvényt?

Vagy ki gondol rá, hogy a tölgyfa köröm nagyságú magja földbe ke-
rülve tovább él és húsz év múlva már tíz-tízenkét méter magas hatal-
mas lombozatú fa lesz abból a kicsi magból, és évente száz és száz ugyan-
olyan kis makkot hullat el?

Vagy ki gondol arra, hogy a férfi és a nó szabad szemmel nem látható
parányi sejtjéből rövid idő alatt akár két méter magas, száz kiló súlyú
másik ember lehet? Hogyan? Milyen csoda ez? Milyen törvény szerint
történik mindez? Ki alkotta ezt a törvényt? Hát ez ,,,,m csoda? Ez felérhe-
tő emberi ésszel?

Ha pedig ilyen csodákat látunk naponta, akkor miért ne hinnénk el
azt a csodát, ami Jézus Krisztussal történt, és amit Ö miértünk mutatott
be és ígért meg? Ez pontosan olyan rejtély, a véges emberi aggyal felfog-
hatatlan csoda, mint bármi, amit ma az ember, ha megmagyarázni nem
is tud, de naponta lát, tapasztal.

igy az Újszövetségben leírt és Jézus Krisztus által megígért fel táma-
dásunkban ép ésszel nem kételkedhetünk. Úgy kell éljünk, ahogy Ö ta-
nított, példát mutatott - és akkor az Ember feltámadása ugyalIúgy eljöII,
ahogy az Emberfia azt megígérte.

A gondolatot tovább fűzve kanyarodjunk vissza e sorok mottójaként
a cím előtt leírt imádsághoz.

Ha hiszunk Istellbell - és épeszű ember Isten létét nem tagadhatja, hi-
szen akkor saját lelkét, szellemét, értelmét stb. is tagadná-és

ha hisz ülik a Hazában - és ki az az épeszű ember, aki a Haza, Magyar-
ország létét tagadná,

akkor hillni kell az Isteni Örök Igazságball is-hiszen Isten maga az Igaz-
ság, nem lehet az örök Értelem, az örök J6, az örök Törvény igazságta-
lan, ez abszurd ellentmondás lenne, Isten csak az örök Igazság lehet,

és ha vall Iste/li Örök Igazság, akkor az /lem lehet, hagy az emberiség törté-
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nelmének egyik legl/agyobb igazságtalansága örökkéfeltllmaradjol/, és lsten aka-
ratának, igazságosságá,rak,j6ságának, végtelen szereletének következményeként
Magyarorsuig ne tűmadion fel ugyan.lgy, ahogy Jézus Krisztus feltánradt és
hisszük, hogy mi, emberek isfel fogwlk - Jézus Igérete szerint- támadni.

Azt csak az Úristen tudja, hogy mi, magyarok miért kaptuk ezt a ret-
tenetes csapást, hogya huszadik század elején felda rabolták hazánkat,
elszakították magyar testvéreink felét, idegen, elnyomott pária sorba ta-
szítva. Elrabolták országunk területének kétharmadát, a legértékesebb
részeket, ahol a legdúsabb bácskai-bánáti gabonatermó területeink vol-
tak, azokat a részeket, ahol Erdélyben és a Felvidéken az ország nyers-
anyagkészletei - szén, vasérc, arany, ezüst, fa stb. - voltak, ahol népünk
kiművelt ember fői, tudósai éltek és tanítottak az iskolákban és az egye-
temeken stb.

Mutasson bárki a világon még egy olyan orsuigot még egy népet, amelyet
Igy nyomorítoltalc meg.

Mutasson bárki a világon még egy népet, amelyik ezer éven 4t harcolt, vér-
zel/ és pusztult - védve suimos más szomszédos népet, a tatár, a török, a mon-
gol hordák pusztításától és akkor azoknak a népeknek a vezetői csonkltják meg
hauij4t, idegell elnyomás alá hajtják népének egy részét, kiközöslti/c közel egy
évsuizadig az európai népek sorából, martalékul dobva egy primitív ateista ha-
talomnak.

Ez minden, csak nem igazság. És ha hiszünk az Isteni Örök Igazság-
ban, akkor azt is hinnünk kell, hogy az igazságos Isten ezt véglegesen
nem tűrheti, nem ítélheti el magyar népünketés magyar hazánkat a végső
pusztulásra.

Ha tehát
Hiszek egy Istenben!
Hiszek egy Hazában!
Hiszek az Isteni Örök Igazságban!
akkor hinni kell Magyarország feltámadásában is!
Úgy, ahogy hiszünk Jézus Krisztus feltámadásában és hiszünk ab-

ban, hogy mi is feltámadunk!

2000. Hosvrr
Dr. Csekme Istvál/
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2000. március 15-én az ünnepélyes
zászlófelvonáskor elhangzott beszéd

"Azt a napot ünnepeljük, amelyen egy költő lelkében a teljes nemzetszü-
letett meg az emberiség számára." Németh László szavai is arra utalnak,
hogy ekkor mondhatta ki először a nép magyarul hangosan, kórusban,
amit érez:

"Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ösapéink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak."
Talán egy kis túlzással a pesti március l~t a bibliai virágvasárnap-

hoz, a jeruzsálemi bevonuláshoz lehet hasonlítani. oe hiba volna elfelej-
teni azt, hogy ehhez a naphoz valahogy el is kellett jutni. A modem ma-
gyar nemzet kiformál6dása az ezt megelőző évtizedekre, azaz a reform-
korra tehetö, 1848. márc. ls" a reformkor kicsúcsosodása. Alig van még
egy ilyen kerszak a történelmünkben, mely ennyire termékeny volna.
Tudományos Akadémia épül, Lánchíd. múzeum, vízi utak, gyárak, vas-
utak, ezenkivül gondolati rendszerek fogalmaz6dnak meg. Nem véletle-
nül mondta Széchenyi, a legnagyobb magyar: "Magyarországot előbb
gazdaggá kell tennünk, utána pedig szabaddá."

152. évfordulója van annak a napnak, amikor befejez6dött a nagy át-
alakulások forradalma. Ezt a magyar nemesség alulról való kényszer
nélkül- pusztán etikai és nemzeti elkötelezettségb6l - vívta meg azért,
hogy megszúnjék a jobbágyrendszer és eltöröljék a feudális viszonyokat.
Ehhez egyéni anyagi érdekeiket is alá tudták rendelni a polgári Magyar-
ország megteremtésének érdekében. Az egykori magyar nemesség elitje
saját el6jogairol mondott le, saját anyagi helyzetének kockáztatását is
vállalva reformált.

1848 márciusának elején, akáncsak 1956. október 23-a el6tt, nyugtala-
nító várakozás feszültsége lett úrrá az országon. Érezni lehetett, hogy
valaminek történnie kell. Minden előzmény és minden későbbi történet
szimbolikusan március 15-ben súrűsödött össze. Igy talán könnyebb
megérteni, hogy a két március ls", a Bécsben zajló és a pest-budai miért
történhetett törvényszerűen egy időben, és mégis távol egymástól.

A "nagy nap" előestéjén véglegesltik a márciusi ifjak a 12 pontot a
Pilvax kávéházban. Kik is 6k?
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1846-tól meglevő csoportosulás, mely a szellemiség terén eroteljesen
rokonszenvezett a nagy francia forradalommal. A tagság szüntelen cse-
rélődik, és szinte véletlen, hogy '48 tavaszán kik vannak szinen közülük.
Bár pár hónapon belül a fiatalemberek életútja különválik, a sorsdöntő
pillanatokban, március 15-től április ll-ig meghatározó szerepük volt a
forradalmi vívmányok kivívásában és szentesítésében. A szabadságharc
alatt többen közülük katonának álltak, noha nem voltak. katonának ter-
mett ifjak (Egressy Gábor 15 éves fiát is elvitte a sorozásra). Hősi halált
ketten haltak közülük, a két legkövetkezetesebb és legradikálisabb ifjú,
Petőfi és Vasvári.

Március 15-én reggel a Pilvax kávéházban gyülekeztek, me.lyet helye-
sebben Fillinger kávéháznak kellene hívni, ugyanis 1847 óta már ezen a
néven üzemelt a márciusi ifjak által csak Forradalmi Csarnoknak neve-
zett helyiség. Innen indultak aznap hatan. Azért csak ennyien, mert a
többiek nemes egyszerúséggel elkéstek. Ráadásul az egyiküket, aki el-
kezdi mondani a 12 pontot, egy ott állomásozó titkosrendőr el is akarja
vítetni a Rökus-kérház 2. emeletére, az elmeosztályra.

A délelőtt folyamán csatlakozik hozzájuk az orvosi, jogi és műszaki
egyetemisták jelentős része, hogy együtt menjenek a Heckenast és
Landerer nyomdába kinyomtatni a Nemzeti dalt és a 12 pontot. Jókai
szétdobálja az első példányokat, melyek a cenzori engedély nélkül ké-
szültek. Az talán kevésbé ismert, hogyanyomdával szemközt nyíló kis
utcában, ahol a vármegyeháza is található, ott volt a Károly-Iaktanya. A
riadóztafott katonaság percek alatt a helyszinreérkezhetettvolna és szét-
oszlathatta volna a tömeget. A bécsi események híre azonban megfélem-
lítette a hatóságokat.

Délutánra tízezresre nőtt a tömeg, s lelkesedése a múzeumkertben ala-
kult át ténylegesen forradalomrná. Petőfi több helyen is elszavalta a Nem-
zeti dalt, de itt ez nem történt meg, hiába készült később emléktábla is
erről az épület tövében. Később a duplájára duzzadt pesti tömeg bátor-
sága odáig fokozódott, hogy átkeltek a hajóhídon - ez is kisebb csoda
volt, hogy nem süllyedt el! -, és elindultak a királyi Várba, a hatalmi
központba. A Helytartótanácsnál akarták elérni azt, hogy a sajtóvétség
miatt rabságban szenvedő Táncsics szabad legyen, aki nem sokkal ez-
után a nép által húzott hintóban élhette át a csodás fejleményeket.

Március 15-e utolsó fontos helyszíne a Nemzeti Szinház, ahol aznap este
két házasság is szövödík, két márciusi ifjú kap kokárdát szép szinésznók-
től, Jókai Mór LaborfaJvy Rózától, míg Bulyovszki Gyula Szilágyi LiIIától.
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Mindeközben Bécsben Kossuthékat örömujjongás, bámulat és ámulat
fogadja. Mindenki Kossuthot, Ausztria barálját és jótevőjét akarja látni.
Egyes - talán nem kissé elfogul t - vélemények alapján későbbi konnány-
z6nk egyetlen szavába került volna, hogy az őt ünneplő lázas tömeggel
az elöregedett Habsburg Birodalom sasfészkét. a Burgot leromboltassa
éppen úgy, mint 1789-ben a franciák a zsarnokságot szimbolizáló Bas-
tille-t rombolták le.

A pesti eseményekre Petőfi egyik Aranyhoz írt levelében igyemlék-
szik vissza:

"Én forradalomnak tartok minden erőszakos átalakulást; márpedig
mi erőszakkal vívtuk ki a sajtó szabadságát és Stancsics kibocsáttatását.
Hogy ellenszegülés nem történt, ez csak azt mutatja, hogy az eUen vagy
teljesen átlátta tehetetlen gyöngeségét, vagy gyáva volt megtámadni ben-
nünket."

Milyen tekintetben válhatott' 48 megkülönböztetett évvé, milyen te-
kintetben kerekedhetett felül a többin?

1848 a Hymnust ténylegesen is Himnusszá tette, hiszen ekkor játszot-
ták el először abban a szerepben, amelybe teljes egyértelmúséggel csak
később került, addig ugyanis a Szózat is versengett a nemzeti imádság
szerepköréért. A piros-fehér-zöld 1848-ban, törvény által kijelölten lett
nemzeti szín. A Szent Korona fogalma is ekkor kezdett átértelmeződni,
és egyre inkább az ország területét, integritását jelentette. 1848 hozta lét-
re a szabadságban élő nemzet jogszerű önvédelmének megtestesitőjét, a
honvédséget, illetve a nemzetőrséget.

A szabadságharc leverése után a nemzet frissen született hősei -leg-
inkább a halálos ítéletek il\. a megtorlás nyomán - nyerték el az igazi
hősöknek kijár6megbecsülést. Akasztófa, börtön, hontalanságban bolyon-
gás után egyértelművé vált, hogy ki az, aki kitörölhetetlenül felkerül a
magyar történelem "dicsőségtáblájára".

1860-ban, Pesten diákok tüntettek március 15-én elsősorban a nemzet
kivánaJmaiért. A tüntetést szétzavarták, s az egyik résztvevőt, az egyete-
mista Forinyák Gézát a katonák megölték. Tulajdonképpen ekkor dőlt el,
hogy 1848 szimbolikus kifejeződése március 15-." a pesti forradalom idő-
pontja lesz. S az is, hogy a nemzet ezt a napot megemlékezi.

Makrai Mos
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A Szent Korona és a magyar államiság
Bertényi Iván egyetemi tanár előadása'

Ismét viták középpontjába került a Szent Korona. Tíz évvel ezelőtt arr61
folyt a vita, hogy egy köztársaság címerében szerepelhet-e egy korona,
amely a királyság szimb6luma. Most, amikor arr61van szö, hogy kiemel-
ten megbecsülést szánnak a koronának, netán a hivatalba lépő állami
főtisztségviselők a Szent Korona előtt tegyék le esküjüket, most ugyan-
azok az érvek megismétlődnek, amelyek tíz évvel ezelőtt a korona cí-
merre kerülését kivánták megakadályozni.

Én ebben a rövid kis expozéban azt szeretném bemutatni, hogy a ma-
gyar korona akkor is megérdemelné, hogy kiemelt szerepe legyen, ha a
világon mindenütt másutt csak a királyságoknak lenne koronájuk. Emel-
lett röviden meg szeretném mutatni azt, hogy hogyan függ össze a ma-
gyar korona története a Szent Korona-eszmén keresztül a magyar állami-
sággal. Tudnüllik egy hosszú történeti folyamat az, amelynek a végén va-
gyunk, hogyha az ezeréves önálló, független magyar áUamiságr61beszé-
lünk, és ennek a szimbólurna a Szent Korona akkor is,ha nem bizonyítha-
tö, hogy a mai formájában érintette Szent István homlokát. A történész
elsődIegesen az irodalmi érvekkel és az írott forrásokkal operál. Most nem
kívánok beiemenni abba a kérdéskőrbe, hogy pontosan mikori a Szent
Korona. Az nagyon valószínű, hogy a XlTI.században már a jelenlegi for-
májában megvan, hiszen a vele foglalkoz6 kutat6k többsége ekkorra vagy
még korábbra keltezi, ami azt isjelenti, hogy érintette Károly Röbert,Nagy
Lajos, Mátyás király homlokát, és már ezért is különleges megbecsülést
érdemel, de ezek természetesen a királysággal összefüggő kérdések.

Nézzük meg, hogy hogyan válik el a korona az uraikod6 király sze-
mélyétől, és hogyan lesz a magyar államiság szimb61uma. Szent Ist-
ván intelmeiben a korona még úgy fordul elő, mint a királyság jelvé-
nye, tehát a korona egyenlő a király hatalmi szimb61umával. Ahogy
megyünk előre a korban, tudnunk kell, hogy az uralkod6 nem Önma-
ga, tetszés szerint kormányozzaaz országot, hanem a magyar király-
ság egész tartama alatt egy királyi tanács szerveződík mellette, amely
szép latin kifejezéssel a praelati et barones (a főpapok és főurak) cso-
portosulása, amely részt vesz az ország irányításában. Nagyon hamar
átcsúszik a korona ezeknek a megnevezésére is. Előzőleg azonban csak
a konkrétan uralkod6 király személyéről válik el a korona fogalma.
I Elhangzotta ProPatria Egyesület1999.novemberiel6adásán
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1225-ben a pápa egy levelet intéz 11.András királyunkhoz, amelyet a
pápai enciklikák szokása szerint decrelalis inlelleclonak szoktak nevez-
ni a történészek, amelyben elmondja, hogy András király koronázási
esküje ellenére eHdegenítéseket tett, és eladományozta az ország java-
it, pedig nem lett volna szabad ezeket eladományoznía, inert nem az ő
vagy országa javai, hanem a Szent Korona javai, és a Szent Korona
javainak megőrzésére koronázásakor esküt tett. Mit hallunk tehát? Az
uralkodó király csak uralkodik, csak megkoronáztatva van, de az or-
szág valamennyi birtokát nem adományozhatja el, mert vannak olyan
birtokok, amelyek a király adományozási körébe tartoznak, és vannak
olyanok, amelyek nem tartoznak oda, azaz a Szent Korona birtokai.
Amikor az 1381-es torinói (turini) békében Velence békét köt agy
Lajossal. akkor évi 7000 aranydukát fizetésére kötelezi magát a köz-
társaság Lajos úrnak, utódainak a Koronában. Magának a királyságot
képviselő Koronának kell fizetni ezt a 7000 aranydukátot. Miről van
szó? Az állam fogalmát próbálja megragadni az írnok, amikor megfo-
galmazza a turini béke dokumentumát. Azt akarja mondani, hogy ha
Lajos meghal, akkor utódai is kapják ezt a 7000 aranydukátot, tehát a
Korona most már az egymást követő királyok sora. Kezd kibontakozni
az államfogalom. Persze - az elóbb mondtam - a főpapok és a főurak
is benne vannak ebben az országot irányító királyi tanácsban. 1386-
ban Mária királynőt és édesanyját elfogják a Horváthiak, és a királyi
tanács szabadon maradt tagjai, mint Magyarország országlakosai in-
tézkednek mint Magyarország "országlakói" a király nélkül..1401-ben
pecHg maguk a bárók fogják el Zsigmond királyt. Arról tanácskoznak,
hogy kit válasszanak helyette utódnak, és mivel fél évig tart ez az in-
terregnum - miközben Zsigmond börtönben van - a királyi "tanács urai
egy pecsétnyomót is vésetnek maguknak, melynek a felirata: "A Ma-
gyar Szent Korona pecsétje". Kanizsai János, az eddigi királyi kancel-
lár felveszi a Magyar Szent Korona kancellárja dmet. Tehát megint azt
lehet mondani, hogya király nélküli időszakban a Korona testesíti meg
az ország fogalmát, és való igaz, hogy a különböző oklevelek, ame-
lyek birtokadományokban, esetenként címeradományokban részesítik
az erre érdemeseket, úgy fogalmaznak - ahogy az uralkodó mondja -
hogy nekünk és az ország Szent Koronájának tett érdemeiért, vitézsé-
géért, stb. kapja valaki a kitüntetést. Ha az országot sérelem éri - a
török előrenyomul, és elfoglal egyes területeket - az a Szent Korona
sérelmére történik. Ha - amí ekkor még előfordul - sikerül visszahödí-
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tani egyes területeket, ezek visszatérnek a magyar Szent Koronához.
Tehát kezd a XV.században a Szent Korona az államfogalommal a ki-
rály, a főurak, a' főpapok és most már az országgyűlésen megjelenő
nemesek képviselője is lenni. Hamarosan a városi polgárok is bekerül-
nek a Szent Koronába, tehát azt lehet rnondani, hogy a XV.századtól a
XIX. századig ezek a Szent Korona-tagok. Kialakul egy olyan állam-
szemlélet, amely egy kicsit az emberi test módjára képzeli el az álla-
mot (az Egyházat is úgy képzelik el, hogy Krisztus a feje, a hívők a
tagjai), a Szent Korona tagjai pedig a király, a nemesek és a polgárok.
Kialakul az a felfogás, amit Werbőczy a Tripartitumban is megörökít,
hogya királyt a nemesek választják, nemessé viszont azt, aki nem ne-
mesi családból származik, csak a király tehet. Tehát a két fél összefügg
egymással.

1848-ig a legnépesebb társadalmi osztály, a jobbágyság kirnarad a
Szent Kerena-tagok közül. 1848. előtt azonban már a kossuthi politika
oda irányul, hogy a Szent Korona-tagok közé bocsátassék be a jobbágy-
ság is, ami 1848-ban a jobbágyfelszabaditással megtörténik. Deák a köz-
jogi harcok során azt mondja, hogy amikor a régebbi magyar törvények
- jelesen a Pragmatica Sanctio - a Szent Koronát említik. akkor ezen a
magyar állam értendő - mondja meg nyíl tan.

Azt mondhatjuk tehát, hogy 1848-tól, a jobbágyfelszabadítástói, ami-
kor minden országlakos polgári jogok birtokába jutott, a Szent Korona-
eszme a legtökéletesebb összhangban van a demokráciával, hiszen va-
lamennyien mondhatjuk, hogy Szent Korona-tagok vagyunk.

Oe miért van erre szükség egy köztársaságban? Hiszen tényleg az a
köztudat, és eddig is arról beszéltem, hogy elsődlegesen a királyság
szirnbóluma volt a Szent Korona. Ámde, ahogy kialakul egy olyan fel-
fogás, hogya királyság szimbóluma a korona, és 1848-ban a republi-
kánusok le akarják vetetni a címerről a koronát, és valóban az 1849.
áprilisi függetlenségi nyilatkozatkor le is veszik a koronát a magyar
címerről. ezzel párhuzamosam Európa szerte van egy olyan fejlődési
vonal, amely a koronában nem a királyság, hanem a szuverenitás jel-
képét látja. Vannak úgynevezett patríciátusok, patríciusi köztársaság-
ok, amelyeknek a címerében korona van. A legismertebb és kedvenc
példám ezek közül San Marino, a világ legrégibb köztársasága - az V.
századtól köztársaság, sosem volt királyság - jelenleg is két kormány-
ZÓ kapitány irányítja, a címerében korona van, és 1862-ben hoznak egy
törvényt, amely a címer fölött lévő koronát úgy írja le, mint a szuvere-
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nitás szimbólumát. Nem kell messze menni, ha átlépjük az osztrák
határt - az osztrák államcímerben falkorona van, erre azt lehet mon-
dani, hogy nem királyi korona - de egyes tartományok címereinek
pajzsa fölött ott van a korona. Tehát ha valaki attól tart, hogy királyt
akarunk koronázni azért, mert a koronának megadjuk a tiszteletet,
akkor gondoljon arra, hogy ő a szuverenitást tiszteli a koronában, de
hangsúlyoznom kell, hogy akkor is megérdemelné a korona a tisztele-
tet, ha egyedül nálunk zajlott volna le ilyen jellegű fejlődés, amely a
koronában az uralkodótés a politikai jogok birtokosait együtt jelentet-
te. Más országokban is van ilyen fejlődés, beszélnek a XIII-XlV. száza-
di források az angol korona birtokairól, és már 1190-ben azt mondja
egy francia oklevél, hogy Amiens városa a francia koronához tartozik.
Itt azonban van egy érdekes különbség, ami a magyar Szent Koronát-
nem csak, mint Szent István személyéhez hagyomány szerint már a
XIll. század óta fűződő tárgyat - különlegesen értékessé teszi, mégpe-
dig az, hogy külföldön általában beszélnek a királyról és koronájaról,
és a király koronázására bármilyen korona alkalmas. Nálunk azonban
a XlII. század óta kizárólag ez a korona az, amely alkalmassá tesz a
királyavatásra. Tehát akit nem ezzel koronáztak meg, nem törvényes
királya Magyarországnak. 1. Ulászló királyunk Vámánál Msi halált
halt Magyarországért. Mégis azt mondja róla a későbbi törvény és
Werbőczy is, hogy az általa tett birtokadományok nem érvényesek, mi-
vel nem a Szent Koronával lett megkoronázva. Mátyásnak a fiatalkori
törvényei, amelyeket 1464-es megkoronázása előtt hozott- fiatalkorá-
ban nem állt rendelkezésre a Szent Korona, csak intronizálták - ugyan-
csak nem érvényesek, illetve csak akkor érvényesek, ha később maga
Mátyás, vagy valamely a Szent Koronával megkoronázott uralkodó
utólag megerősftette őket.

Ennyi azt hiszem elég a történelemből, és azt a konk1úziót vonhaljuk
le, hogya magyar királyi korona annyira összefiigg a magyar történe-
lemmel, és oly mértékben egyenértékű az utolsó 150év alkotrnányfejlő-
désében már a magyar állammal- persze az 1950.és 1990. közti időszak
ezt próbálta tagadni - hogy nyugodtan megadhaljuk a tiszteletet neki,
és a köztársasági államforma mellett is nyugodtan tehetnek előtte esküt
a magas közjogi méltóságba lépő tisztségviselők.

Bertényi 10011
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Et Resurrexit...

A kocsi ablaktörlőlapálja lassan söpri a vizet a szemerkélő esőben. Az
előttünk haladó autó által felcsapott sáros lé kis patakokban folyik le a
szélvédő szélén. Szótlanul ülünk édesanyámmal az ülésen, láthatóan ő
is gondolataival van elfoglalva.

Ma van nagymama halálának félszázadik évfordulója. ötven éve már,
hogy nagyszombat délutánján igen fiatalon, hirtelen és váratlanul itt ha-
gyott bennünket, hatalmas veszteséget okozva ezzel mindnyájunknak.
f:desanyárn láthatóan örül, hogy sok munkám ellenére hétköznap dél-
előtt időt szakítottam a temetői látogatásra. Elárulja, már arra gondolt,
hogyha nem talállósérót, egyedül megy fel a hegyre, ami az ő korában és
egészségi állapotában igen veszélyes vállalkozás.

Pr6bálom felidézninagymamárn karcsú alakját, finom vonásait, de nem
tudom, hogy a fényképek és elbeszélések által megformáltemlékkép vagy
valóban a személyes emlékezés az, ami előtűnik fél évszázad ködéból.

Hányszor hallottam már a hajdani nagyszombat szomorú történeté!.
Mindenlónek nagy fájdalom szerettének elvesztése, mindannyian tud-
juk, senki sem rejtőzködhet el a halál elől, de a váratlan, a rejtőzködő
halál, a mors repentina, a szeretteink búcsú nélküli elvesztése míndíg
sokkal nehezebben feldolgozható, felejthető. Nagymama nem tudott öt-
ven éve elbúcsúzni, de hiszem, sőt biztosan tudom, hogy utolsó gondo-
latai mi, leánya és unokái voltunk.

A kis családi ház konyháját kellemes sonkaillat járta át. A tűzhelyen
egy óriási lábasban együtt főtt a húsvéti sonka a tojássaL

Az asszony jóleső érzéssel állapította meg, hogy nagyszombat délután-
jára túljutott a munka nehezén. A számára már fárasztó tavaszi nagy ta-
karítással még a hét elején végzett, így arra is maradt ideje, hogy a temp-
lomi kórusban a nagypénteki passió énekeibe besegítsen. A kántor nagy
örömmel köszöntötte, telt alt hangjára mindig nagy szüksége volt a meg-
csappant létszámú kis csapatnak. Már csak a tojásokat kéne megfesteni
az unokák nagy gyönyörúségére, s már maga elé is képzelte selypítő öt-
éves unokáját, amint nagy rózsavizes üveggel kezében rákezdi a versi-
két "Zöld erdőben jártam ..."
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Odalépett a tűzhelyhez, hogy megnézze, puhul .•• már a sonka, ami-
kor hirtelen megszédült. megfordult vele a konyha, megtámaszkodott,
le kellett ülnie. Az utóbbi időben egyre többször fogta el ez a fejfájással,
bizonytalanságérzéssel kísért rosszullét. Többször felkereste emiatt a
község orvosát, aki ilyenkor rendszerint - ujjaival idegesen dobolva az
asztalon - türelmetlenül végighallgatta panaszait, majd lázcsillapít6t vagy
hashajt6t írt fel neki.

A doktor természetesen az új idők új embere volt, gyorstalpal6 szak-
érettségi után alig pár évvel már orvossá is avanzsált. A betegeinek álta-
lában a Kalmopyrint vagy az akkor divatos ricinusolajat ajánlotta, talán
olyan meggondolásb61, ebből nagyobb baj bizonyára nem származhat.
Betegei közül legtöbben idővel inkább otthon kúrálták magukat, meg-
spórolva ezzel a .Jődoktorhoz" val6 elmenetel teljesen felesleges fárad-
ságát. Az asszony is hiába remélte, hogy végre egyszer alaposabban ki-
vizsgálják, nála még a vérnyomás mérése is rendszerint elmaradt.

Ez a mostani rosszullét azonban sehogyan sem akart elmúlni; hiába
pihent meg magábaroskadtan a viaszosvászonnal takart kopott konyha-
asztal mellett.

Hirtelen belenyilallott az érzés, hogy a házban teljesen egyedül van.
Férje a falu két borbélymestere közül az egyik, ilyenkor ünnepek előtt
késő délutánig dolgozik. Karácsony és húsvét közeledtével azok is el-
mennek hajukat szebbé varázsoltatni, akik év közben mindezt házilag
oldják meg.

Lánya az utca másik végén lakik, valószinűleg ő is a konyhában sü-
rög-forog, no és a két csöpp gyermekkel van elfoglalva. Ilyenkor csak a
feltámadási szertartáson szoktak találkozni, hogy aztán együtt ünnepel-
jenek tovább hétfőig.

Át kéne menni a szomszédokhoz, segítséget kérni, villant át agyán, de
érezte, ehhez már nem lesz elég ereje. Gyengülő lábakkal lassan betá-
molygott a konyháb61 a hál6szobába. A nyomás a halántékán közben
egyre elviselhetetlenebbé erősödött.ltt a vég - gondolta -, és erős halál-
félelem kerítette hatalmába. Hirtelen döbbent rá, hogy Krisztus feltáma-
dásának ünnepén kell eltávoznia a földi világból.

Miközben ajkai lassan formálták a Miatyánk szavait, lecsukta szeme-
it, és lepergett elölte életének filmje, annak minden örömével és szenve-
désével.
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A fiatalasszony a nagyszombati szentmise végére érkezett férjével és
gyermekeivel. A kicsik három és öt évesek, nem tudták volna végigüIni a
tűz, a húsvéti gyertya és a keresztkút megszentelésének szertartását.

A későn érkezők már nem fértek be a templomba, az ajtóból követték
az eseményeket.

Kíváncsian nézte hátulról a sokaságot, és magában kicsit röstelkedett,
hogy szellemileg nem kapcsolódik be a szertartásba, minden idegszálá-
val szüleit keresi. A kórus énekében mintha az édesanyját hallaná? Ez
megnyugtatta valamelyest, talán már a borbélyüzlet is bezárt, és az apja
itt lehet valahol a közelben.

"Feltámadt Krisztus e napon, Alleluja" - énekelték a hívek, és a mi-
nistránsok fehér karingben, égő gyertyával kezükben megjelentek a temp-
lomajtóban.

Kellemes áprilisi este volt, a gyerekek tenyerükkelóvták a bukdácsoló
lángocskákat a langyos tavaszi széltől.

A körmenet.a templom fennállása óta idén először lett radikálisan le-
rövidítve. A kommunista hatóságok csak a templomot körülölelö utcács-
kákban engedélyezték a feltámadási körmenetet

Istenem, hol vannak azok a háború előtti évek, amikor a menet - élén
a tűzoltóság fúv6szenekarával - még a kertvárosnak nevezett részre is
eljutott.

Mostanra már a családi házak ablakai is sok helyen sötéten maradtak.
Talán félelemből? Ezelőtt bizony majd mindenütt a feldiszített égő gyer-
tya köszöntötte a feltámadás örömhírét.

A fiatalasszony egyre feszültebben kereste a lassan vonuló éneklő
menetben édesanyját, akit több fejkendős asszonyban felismerni vélt, de
közelebb érve mindig csalódottan állapította meg: tévedett.

Férjével és az egyre nyűgösebb gyerekékkel siettek haza, hogy az ilyen-
kor szokásos és a kicsik által türelmetlenül várt ajándékokat előkészítsék.

Éles csengetés hasított a lakásba. Mindannyian összerezzentek. A ka-
puban lehorgasztott fejjel, szomorúan állt a gyermekkori jó barát, édes-
anyjának szomszédja. Egyikük sem tudott megszólalni. Hirtelen min-
dent megértett, a szemek mindent elárultak. Zokogva borult az erős férfi
vállára.
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Azóta ötven esztendővel öregebbek lettünk. Az ötéves gyermekből
ötvenöt éves felnőtt lett. A1bertfalva katotikus hívei ez idő alatt két plé-
bánosukat is eltemették.

Az akkori feltámadási körmenet résztvevői közül, is legtöbben már az
örökkévalóságba költöztek. Napjainkban a hatóságok már nem nézik éber
szemmel a templomi körmeneteket. Viszont a nagymama tragikusan
koraí, nagyszombat délutáni halála a húsvéti ünnepeket családunkban
más megvilágításba, más dimenzióba emelte. E személyes tragédia mi-
att a húsvét titka mélyebb értelmet kapott, s fokozottabban jelentette a
halál és a feltámadás, azaz Megváltásuk ünnepét.

Nekünk, evilágban "tévelygő", húsvét táján komolyan ünneplő ke-
resztény embereknek, múlandóságunk, halál tudatunk torokszoritó, tra-
gíkus döbbenerében mi más szolgálhatna vígaszul, mint ami örök remény-
ségünk, s amit a költő Pilinszkynél szebben nehéz megfogalmazni.

ésmegszüntetett dobogni szíve
Harmadnapra legyőzte a haMlt.
Et resurrexit tertio die.

Siimegh Uszló

Spanyolországi útinapló
Madrid környékén ll. rész

Aranjuez
Ez a királyi nyaraló a XVII. századtól, II. Fülöptől jelentős a spanyol kirá-
lyok életében. Azelőtt csak egy kis vadászkastély volt, ez időtől kezdve
épül fel többször is a palota. Többször, mert jó néhányszor leégett, bár a
király megtiltotta. hogy fát építsenek be. Mai formáját a rokokó korban
nyerte el, és végígsétálva rajta lenyűgöz az a mérhetetlen gazdagság, amit
itt felhalmoztak. Van itt őrök terme, trónterem, hálószoba, porcelánte-
rem kínai díszítésekkel (bár ezek madrid; műhelyekben készültek). Volt
olyan helyiség, ahol a drapériát megfogva vettük csak észre, hogy fából
van kifaragva, láttuk a "kér nővér" termének - amelynek eredetije Gra-
nadában van - másolatát, és sok-sok elegáns termet. Nehéz ezeket leírni,
itt csak azt tudom tanácsolní: meg kell nézn; a helyszínen.

A kert ligeteivel, szökőkútjalval nagyon kellemes. No nem Versailles
mérelű, de délszaki növényzetévei szintén érdekes látványosság.
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Segovia

A város már a Krisztus előtti időkben is jelentős szerepet játszott a kör-
nyék életében. Kr. e. 80-ban a rómaiak foglalták el, és akkor a város két
fontos hadiút metszéspontjában volt. Később a gótok, majd az arabok
uralták. A mórok kiverése után a kasztíliai grófok uralma alá került. A
kasztíliai királyok is szívesen tartózkodtak itt, sőt Katolikus lzabellát itt
kiáltották ki Kasztília uralkodójának 1474-ben. Juan Bravo, az V. Károly
elleni felkelés vezére is itt született Segoviában, és a felkelés leverése után
itt vették fejét. Később váltakozó jelentőségű volt, a feledésből a XVIIl.
században a Bourbonok emelték ki.

Itt látható egy római kori vízvezeték, mely a első század vége felé,
valószinűleg Trajanus császár uralkodása idején épült. A hatalmas ívek-
kel épült vízvezetéknél sem maltert. sem fémkapcsokat nem alkalmaz-
tak, a megmaradt rész mégis majdnem két évezrede szilárdan áll.

A királyi kastély, az Akazar sok kis tomyocskájával már a távolból is
kiemelkedik környezetéból, sőt valamennyiünknek ismerősnek is tűnt,
noha egyikünk sem járt még itt. Hamarosan fény derült a "titok" -ra, mert
a Walt Disney mesefilmek elején megjelenő mesekastélyt erről a segovíai
királyi palotáról mintázták.

Az Akazar a X. században épült, és egészen II. Fülöp királyig az ural-
kodók kedvelt tartózkodási helye volt. Ez idő alatt sokszor átépítették,
majdnem mindegyik király "igazított" rajta. Amikor TI. Fülöp Madridot
tette meg fővárossá, és megépült az Escorial, Segovia története meg-
szürkült. A XVIll. század közepéig börtön volt, utána katonai akadémia
működött az épületben. 1862-ben tűzvész pusztított, és az újjáépítés után
katonai levéltárként működött. Az épület ma elsősorban múzeum.

A lovagteremben különböző fegyverek és páncélok láthatók. Kiemelt
jelentőségű a trónterem. amelyet egy arab művész tervei alapján készí-
tettek, és amely ma az 147O-es éveket idézi. A pazar, mór stílusú díszí-
tés lenyűgöző még akkor is, ha nem minden teljesen eredeti, mer! a
mennyezet egy részét az emlitett tűzvész elpusztította. Ezt egy kis falu
templomának mennyezetének beépitésével pótolták, amely szintén ere-
deti alkotás. A trónterem mellett egy nagy terem, a gályaterem találha-
tó, mely nevét a mennyezet hajót formáló alakjáról kapta. E terem abla-
káról lélegzet elállítóan szép kilátás nyílik a környékre. A fenyőterem
és a hálószoba megtekintése után a nagy terembe jutunk, ahol a kirá-
lyok képei láthatók körös-körül. Ezek a képek Katolikus Izabella korá-
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ból valók, legalábbis neki tulajdonítják a gyűjtemény összeállítását.
Keleties hangulatú mennyezete, a dús aranyozás varázslatossá teszi a
termet. A terem főfalának közepén a mai királyt, János Károlyt ábrázo-
ló kép látható. A királyi kápolna önmagában fantasztikusan díszes len-
ne, de így a többi teremhez képest viszonylag egyszerűen díszített. Leg-
értékesebb dísze a fafaragású főoltár XV. századbeli képeivel. A bás-
tyaudvarból le lehetett tekinteni a kastély várfalnak is beillő falára,
amelynek láttán csak csodálkozhatott az ember, hogyan is foglaJhatták
el ostrommal ezt a kastélyt, hiszen ezeket a falakat megmászni gyakor-
latilag lehetetlennek látszik.

Segovia katedrálisa az 15SO-es évektől épült, majd több katasztrófa és
újjáépítés után a xvm. század közepére alakult ki mai formájában. Épí-
tészetileg a gótika, belső díszítésében, főleg a kovácsoltvasrácsok eseté-
ben, a barokk uralja, de pl. a főoltár lll. Károly király adománya, és itt
található a XlII. századból való "Béke királynője" szobor, melynek ezüst
ruháját a XVIII. században újították fel. A kórus a Xv. században készült.
Itt is található életnagyságú szobor Urunk szenvedéstörténetéből: a meg-
ostorozás jelenete látható. Késői építése lehet arra magyarázat, hogy arab'
jellegű díszítés sehol sem látható a katedrálisban.

Toledo

Spanyolországi utunk egyik legszebb fejezete volt Toledo városának
megtekintése. Nehéz szavakba öntení ennek a történelmi, vallási, mű-
vészéti és ipartörténeti városkártak atmoszféráját, hangulatat. A város
római, gót, mór uralmak után a kasztíliai királyság fővárosa lett. Az
arab megszállás előtt több zsinatnak is színhelye volt. Mivel kereske-
delmeés kézműves ipara virágzott, a város polgárai jólétben éltek. 1087-
től, amikor Kasztília fővárosa lett, "fővárosa" lett egész Spanyolország
vallási életének. Toledo, mint királyi székhely, a tudomány és kultúra
középpontja is volt. Jelentősége csak az után csökkent, hogy II. Fülöp
Madridot tette meg az ország fővárosává és királyi székhelyévé. Toledo
is hegyen épült, és már a hozzá vezető út is felejthetetlen, ahogy az úta
sziklák között kanyarog, hol több száz méterrel a fejünk fölé nyúlva,
hol pedig szinte szakadékszerűen lezuhan, és ezzel felejthetetlen kilá-
tást nyit a völgyekre. A várost kőfal veszi kőrül, azon belül található a
város ősi magja. A spanyolok nagyon okosan nem engednek a falon
belül semmilyen új épületet emelni, csak a régi épületek maradhatnak
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meg. A felújítás természetesen engedélyezett, de csak akorhűség meg-
tartása mellett.

A város katedrálisa Toledo szimbóluma. Ez az érsek székhelye, aki
egyben Spanyolország prímása is. A templomot a Xlll. században kezd-
ték építeni és többszáz évig építették-szépítették. A helyick szerint a ka-
tedrális a keresztény világ egyik legszebb temploma. (Hála a Ió lsten
kegyelmének a szerzó és hitestársa sokszép templomot látogathatott meg.
és csak meg tudja a helyiek véleményét erösíteni. A Toledói Katedrális
meglátogatása különlegesen szép élmény.) Több mint kétszáz évig épült,
de azóta is állandóan "továbbfejlesztik". Ezért való igaz, hogya katedrá-
lis a művészettörténet élő tankönyve, mert a gótikától a mudeháron át a
barokkig minden stílus rajta hagyta kézjegyét. Ez a sok különbözőség
mégis csodálatos egységet képei. Főkapuját csak három alkalomkornyit-
ják ki: ha a Szentatya idelátogat, ha a király jön látogatóba vagy ha új
püspökö! iktatnak be.

A templomot négy hatalmas oszlopsor osztja öt részre. A mellékha-
jókban egymás mellett kápolnák sorakoznak. Középen áll a "Capilla
major" a főoltár. Ez a világ legszebb faragott főoltára (mondják, és való-
szinűleg igazuk is van.) A faragott oltár életnagyságú szobrai az Úr Jé-
zus életének eseményeit örökftik meg. A szobrok hol festettek, hol ara-
nyozottak, egyenként és jelenetenként, részletekben és egészben is cso-
dálatos összhatás! adnak. Legfelül az egészet a keresztre feszítés jelenet
zárja le mintegy betetőzéseként Urunk földi életének. Érdekes,legalább-
is mi így láttuk, a feltámadás és a megdicsőülés nem lett megfaragva e
csodás oltáron. A főoltárt körülvevö kórus külső domborművei, a mel-
lékkápolnák, mind-mind csodálatos díszei a katedrálisnak, de egy-két
kiemelkedő alkotást még ezen kívül is meg kell emliteni. A főoltár mö-
götti oltár nagyon sötét volt, nem kapott elég fényt, annak ellenére, hogy
a katedrálist 750 ablak fénye világítja be. Igy egy "Iyuk"-at vágtak a ka-
tedrális falába, és oda egy barokk szoborkompozícíö került. Ezzel viszont
az onnan beáraml6 fény megvilágítja az oltárt, és egyedülálló fényhatá-
sával rendkivüli látványt és élményt nyújt a látogatónak. A kompozíció
az oltárról indítja el a szemet, és a felhőkön át az utolsó vacsora megjele-
nítésével viszi tovább az égi atmoszférában lebegő Szent Szűz megjele-
nitésével. Az egészet az teszi még különlegessé, hogy a fényforrás a szem-
lélődő mögött van. Nehéz ezt szavakba önteni, meg kell nézni!

A k6rus a főoltárral szemben áll, és közepén a kiemelkedő trónus az
érsek helye. Fölötte egyetlen alabástrom tömbból kifaragva "Jézus meg-
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dicsóülése". Mivel ez pont a főoltárral szemben helyezkedik el, lehet,
hogy ezért nincs a főoltáron ez megfaragva, vagy éppen azért került a
szoborcsoport ide, mert más is hiányolta ezt a főoltámál. A kórus üléseit
körben domborművek díszítik: 74 ülésen evangéliumi jelenetek, 50 ülé-
sen Granada bevételének jelenetei láthatók.

Megszokott dolog a híres templomokban, hogy a sekrestye is sokszor
vetekszik a templom legszebb részeivel. így van ez Toledoban is. Már a
bejárat is lenyűgöző, amint a csodálatos faragású kétszárnyú faajtót és a
mór elJszM elemekkel ékesített bejárat körüli falat megtekintjük. Belül a
sekrestye valóságos képtár. Egy kisebb múzeumra való kép található itt,
főleg EI Greco műveiból. A bejárattal szemben bronzoltár fölött Greco
híres festménye látható "Jézust megfoszlják ruháitól" a bejárat fölött pe-
dig Urunk megdicsóülésének jelenete.

Toledo és El Greco neve szorosan összekapcsolódik. A festő számtalan
műve található itt, hiszen itt élt. Az Escorial-nal már utaltam rá, hogy lJ.
Fülöpnek nem tetszettek a festő képei, ezért visszatért ide Toledóba, és
élete nagy részét itt is élte le. Családja is itt élt, pl. a toledói városházának
építésze EI Greco fia volt. Megcsodáltuk a kézművesség mai alkotásait
is, bizonyos aranyozasi díszítéseket a kézműves szemünk láttára készí-
tett el. (Bár gondolom, ez inkább turista csalogató, mint tényleges terme-
lés.) Láttunk egy Toledót ábrázoló, aranyozott "tájképet", potom 6555
USA dollárért. Érdekes, mindenkinek tetszett, de senki sem szándéko-
zott megvenni. Mivel Toledo El Greco városa, egyik fó látványossága az
"Orgaz gróf temetése" círnű remekmű, amelyet egy külön kis "kápolna
szerű" épületben tekintettünk meg.

Még egy különleges élmény várt ránk, a fehér Szűz Mária templom,
amely 1405 óta katolikus templom. Eredetileg zsinagóga volt, amelyet a
zsidó közösség arab építészekkel építtetett meg. A hófehérre meszelt fa-
lak, a gazdag aranyozás, a zsidó és arab diszítések, továbbá a keresztény
motívumok keveredése, a kerámia borítású aljazat és a vörösfenyő
mennyezet együttesen különleges hatást nyújtanak. Nem egy kis kápol-
nát kell elképzelni, maga a templom öthajós.

Lenn a völgyben álltak a buszok, mi is ott szálltunk fel sajátunkra. oe
előtte még egy pillantást vetettünk Toledóra,eme a kis csodára. lsten veled
Toledo! oe jó lenne visszatérni ide!

Madaras Gábor
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Kamillafű
(Az Egyházközségi Levél 1999. Búcsúi számában megjelent felhívásra

érkezett pályamú)
A következőket édesanyám egyes szám elsó személyben mesélte el ne-
kem, hosszú éveken keresztül. Valahogy úgy, ahogy az örökzöld boros-
tyán indáit minden évben tovább eregeti, nekem is ily módon bővült
mondanival6ja, aszerint, ahogy megítél te: vajon elég idős vagyok-e ah-
hoz a történethez, amivel még ad6s nekem, hiszen tavaly csak 14, aztán
15, ...most meg már 25 éves vagyok. Azt mondja, még mindig van renge-
teg tanulságos története, de megértéséhez egy háborút és idegen elnyo-
m6kt61 elszenvedett sok-sokévtizedes félelmet kell átélni. Remélem, hogy
azokat a történeteket már nem fogom megismerni.

Íme édesanyám eddig megismert tanulságos történeteib61:
"Ködös késő őszi nap volt, mikorédesapámmal kibicikliztünk Albert-

falvára, hogy az utols6kat megbeszélje a költözés előtt. Szüleim ugyanis
Budapestről falura akartak menni lakni. Ki is költöztünk az Arany János
utcába. Biciklizés közben az út porát leöblítve a.budafoki úton én Bam-
bit, apám egy pohár sört ivott egy kiskocsmában.

Albertfalván búcsú volt, és nagy-nagy j6kedv. A következő években
is volt búcsú, de évről-évre kisebb; mire én nagylány lettem, már egyet-
lenegy sátor sem volt.

Én nem is a házba, hanem Albertfalvára költöztem be. Nagyon szeret-
tem a kisbírót, aki dobolt azelőtt, hogy elmondta, mihez tartsuk magunkat.

Saját rendőrőrsünk volt (a falunak). Igen éber, rendszerető rendőrrel.
Az első napon, mikor leguggolva hangtalan játszottam egy szomszéd
kislánnyal az utcán, kézen fogott, hogy hazavigyen, és egyben megis-
merjen minket, hiszen még nem jártunk bemutatkozni a rendőrségen.
Második alkalommal hajnal 5 órakor csengetett, hogy az éjjel csett ha-
vat elfelejtettük elsöpörni. Harmadik alkalommal szintén pirkadatkor
közöl te vel ünk, hogya nemzeti ünnepet már előtte val6 nap kitett lobo-
góval kell megünnepelni. Nem volt mese, be kellett tartani a falu szoká-
sait, újnak, néginek egyaránt.

Albertfalván valóban rend volt, és tisztaság. Minden utcában már
növögetett a két oldalra ültetett facsemete. A mi utcánkban nagyon fi-
nom meggyet termő fák sorakoztak. A fák között a sűrű gyepen pedig
rnillió-milliő orvosi kamillafű nőtt. Nagyon boldogan szedtern ajándék-
ba, az összes szomszédnak és a rokonoknak. az6ta is sok helyen kere-
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sem, ha szép füvet látok, de nincs, kamilla már sehol sincs. El sem aka-
rom hinni, hogy-már úgy vetik.

Hittanra a templomba jártam - mint egy katakombába. Sötétben kez-
dódött az oktatás, és a hideg templomban a baloldalon az első sorokban
fázósan tanultam a Tízparancsolatot. Ezzel szemben sokan voltunk el-
sőáldozók és még abban az évben bérmálkozók.

Úgy ernlékszem. a templom mindig tele volt. A körmeneteken is rend-
kívül sokan vettünk részt. agyon szerettem azt, hogy a keresztutaknál
letérdeltünk, és mindenki tudta az énekeket.

. Az iskola nagyszerű volt. Mi, gyerekek mindig tisztán jelentünk meg
és jók voltunk, pedig a többség nem járt óvodába, és körülbelül negyvenen
ültiink egy osztályban. A felső tagozaton oly kitűnő tanáraim voltak, akik
felejthetetlenek. Forgó Sarolta néni magyartanámő, Bogluc biol6giatanár
úr, Müller Margit matematika-tanárnő és Kucsera Lajos, aki a fizikát taní-
totta. Akiknek sári néni tanította a magyart, tudott elemezni, és imádott
olvasni. Bogluc tanár ur bogár- és növénygyűjteményt kért tőlünk, és gyö-
nyörű botaníkus kertünk volt az iskola udvarán. Margit néni később a
KafIka Margit Gimnáziumban tanított, Kucsera tanár úr pedig '56-ban
nagyon büszke volt a fiataJságra, azt mondta: minden gyereknek minden
csínytevését egyszer és mindenkorra elfelejti ezért a nagyszerű forradalo-
mért. 1956-ban tanultunk két hónapig angolt, németet és hittant.

Míg '56-ig elértünk, történt egy-két szomorú dolog. Három albertfal-
vai családot kitelepítettek. Valahonnan ök ezt előre megtudták, és elbú-
csúztak tőlünk. Helyükre mások jöttek. A Fehérvári úton lakott egy fia-
talember, aki mikor kiborult, az út közepén ordibálva szidta az oroszo-
kat. Neki lehet, hogy jobb sors jutott; 6t ilyenkor kényszerzubbonyban
elvitték a bolondokházába, az ideggyógyintézetbe.

Nagyon szerettem a felnőtteket is; ők engem Évikémnek hívtak, és ha
rossz fát tettem a túzre, ugyanúgy felelősségre vontak. mint a szüleim.
Sajnálom, hogy el kellett jönnünk. Mikor 20 év után találkoztarn az egyik
utcabélível. első mondata az volt: "Évike, a mama beteg!" A bizalom,
amivel fogadott, és a folytonosság, mintha mindennap találkoztunk vol-
na, olyan élményt adott, ami meghatározó lett és tulajdonképpen volt is,
amíg a falu együtt volt. '

1951-ben Nagy-Budapesthez csatoltak minket. Az OTI-telep a Duna
felé és a családi házas telep a vasút felé a kőműves-teleppel gyarapodott,
a strand környéki házakkal. Nagy-Budapest füslje hamarabb elért min-
ket, mint a házai, mert az orvosi csoda, a kamilla, és a vasút mellett a
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mocsaras vizekben élő gőték örökre eltűntek. A HÉV sInein sárga BKV-
villamosok robognak, a falu túzoltó-helyiségeiben ma is tűzoltóság van,
a rendőri épület a múlté, és a községházán, ami még áll, níncs emléktál>-
la. A templom ugyan áll, benne színes üvegablakokkal, az ablakokon
régi albertfalvai családok nevei.

Mesélni mégis a Gyunnán családról fogok, mert az egyik leszármazott-
juk gyerek- és felnőttkorom legjobb barátja, barátnöje, született Gyurmán
Ida. A Gyurmán család az 1800-as évek végén vett nyaralónak való telket
Albertfalván. A mai cérnáző körül inkább a város felé terült el ez a telek az
Albert herceg útja (ma: Fehérvári útj mindkét felén, egy közepes nagysá-
gú földszintes nyaralóval. A vevő a nagyapa, Podolányi Gyurmán Andor,
a Werbőczy Gimnázium igazgatója volt. Úgy "meUesleg" a Révai Nagyle-
xikona megjegyzi, hogy a gyorsírás hazai úttörójeéselteIjesztője volt. Nyolc
gyermeke mind tovább tanult, orvosok, tanárok lettek. A nyolc gyerek a
nyarait itt töltötte Albertfalván. Elmondásuk szerint nagyon jó volt itt; a
környéken csak elszórtan volt ház, és amikor búj6cskáztak, jól el lehetett
bújni a mogyoröbokrok között. A gyermekek közül csak hárman tartották
megjussukat a nyaral6b6l: Dezső, llka és [uliska néni.

Juliska néni szép házat épített saját részén a férjével együtt. A házhoz
nagy telek tartozott, amit minden télen felöntöttek, hogy alkalmas legyen
korcsolyázásra. Nagy volt a kedv, hiszen legtöbbször velük csúszott De-
zső (a nagyapa) is, aki akkor már négyszeres magyar gyorskorcsolyázó
bajnok volt-ezt a teljesítményét a városligeti mújégpályán elhelyezett tábla
is reprezentálja. Juliska néni mindig szomorú volt, és abban az évben halt
meg, amikor az egyik fia hazajött orosz hadifogságból -1956-ban.

Oka néni a Fehérvári úton lakott a "bagolyvárban". Öregkorára úgy
gondolták, hogy belezavarodott fia, Andor szavahihetetlenségébe. Ó azt
mondta, csak egy kis robotra megy Oroszországba - nem tartotta be, soha-
sem tért haza. A házába betettek egy új lakót, akivel Oka néni lelki rokon-
ságba is került. A lakó egy harminckil6s, már idósödő lány volt, aki min-
den délután elindult gyalog valamelyik pálya udvarra, a frontról várta haza
vólegényét. A hatvanas években bontották le a "bagolyvárat" .

Dezső bácsi (az említett nagyapa) 1886-ban született. Az orvosi pályát
és a katonait választotta. Az egyetemen nagyszeru tanárok tanították -
Lenhossék Mihály és Eötvös Loránd csak két név a kitűnősorb61. Azt szokta
volt mondani, hogy akkor az egyetemen nem a betegségeket tanulták, ha-
nem az embert, és a szolgálatot, hogy egy orvosnak mindenkor, minden
körülmények között az embert kell szolgálnia. Először Emil nevű testvére
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- a Szent János Kórház alapít6-belgyógyász-főorvosa - mellett kutatott, a
cukorbetegségr6l és szövődményei ról. Kutatói és sportolói pályafutását
az első világháborús események szakították félbe. A fronton helytáUva
kamatoztatta az egyetemen szerzett tudását. órák hosszán át tudott me-
sélni arról a leleményröl, amivel eszközök híján súlyos betegeket mentett
meg az életnek. A Felvidéken élt egészen add ig, mig haza nem kellett tele-
pülnie. Ekkor A1bertfalva községi orvosa lett. Saját pénzen megszervezte
az a1bertfalvai anya- és csecsemővédő otthont, majd újra (immár a máso-
dik) világháború következett. TIsztességgelleszolgálta a zivataros éveket.
Hazatérve pár évig még községi orvos Iehetett, aztán másnak keUett a hely.
Hosszú ideig Rózsavölgyben volt körzeti orvos.

Én nagyon sokat láttam barna zsinóros kabáljában az utat róv a. Soha
senkire nem tett megjegyzést. Imádta a hivatását. Egy utcán nevelkedő
gyerekkel történt meg, hogy miután megszúrták, otthonába vitte segí-
tókkel, és nagy szigorral és keménységgel irányítva a beteget és önkén-
tes segítőit, ellátta a sebet. A gyerek rimánkodott, ne árulja el, mert a
nevelőszüleitóI akkor elviszik idegenbe. RámorduJt a kölyökre: ő nem
pálcát törögetni akar, hanem segíteni. Ezután ez a gyerek sűrűn aludt,
evett Dezső bácsinál; megszerette-megkedvelte a doktor urat. A rózsa-
völgyi öregek a doktor úr barátságát pálinkával, a nénik megkopott ké-
zimunkával hálálták meg. Ha végzett munkájával, ment sakkozni, könyv-
ről, kertészetröl beszélgetni lábadozó betegeivel. Szenvedélyei nem vol-
tak, csak egyetlenegy: az élet tisztelete, mindegy milyen minőségben.

Albertfalvai korombeliek még emlékezhetnek arra, hogy az 195O-es
évek végén reggelente a gyerekeket összegyűjtötte és jó időben úszni,
télen korcsolyázni vitte őket.

A maga szerénységévei, szolidságával együtt közéleti ember volt.
Én őróla meséltem Neked eleddig a leginkább, de majd fonom tovább

az indát, azokról a vasutasokröl, asztalosokr61, kőmúvesekről, jegyz6-
ról, bíróról, akik alapítói, később továbbépítői voltak a falunak. Továbbá
azokról az időkröl, mikor mindenki iUendőn köszönt mindenkinek, ka-
millák virágzottak és a sok jóindulatú ember között kevesebb volt a hit-
vány, mint most ..."

Édesanyám sokat, sokszor mesél nekem, én figyelmesen hallgatom. ci
azt mondja: nincs érdekesebb, értékesebb az életnél. Éljük az élelet szor-
galommal, és mások iránti figyelemmel- akkorér bennünket elég gyara-
podás, vigalom, bánat és megelégedés.

Takács Gergő
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Az egyetlen lehetőség és megoldás
Istent keresni

Istentés életet kereső szülők és gyermekek, a Don B05<:oÁltalános Iskola
gyennekkórusa Bubnó Tamás karnagy úr vezetésével mutatta be ma-
gyar misém mellett a közölt két népéneket.

A zsol tárok néples hajlatú dallamvezetése több évtizedes kántori tevé-
kenységemböl a Margitszigeti Szent Mihály Kápolnában és családi örök-
ségböl gyökerezik. Öseímsomogyí kántortarútókvoltak. Bérmaapám. Kör-
mendi Béla Atya tanította és mondogatta annak idején, hogy nagyon is
becsülend6ek azok a szerzök, akik népéneket, zsoltárt tudnak szerkeszte-
ni. Mivel művészi pályafutásom mellett szinte párhuzamosan végzek kán-
tori feladatokat, több zsoltárom született az évek során.

Sok hangverseny résztvevőjeként és sok hangverseny személyes sze-
replőjeként elmondhatom, hogy hatalmas zeneszerzői élmény volt szá-
momra ezen kompozíciók gyennekajkakon való felhangzása.

Az én elképzelésem ugyan nem kizárólagosan gyermekek éneklésére
vonatkozik, de az énekek hangulatát csak emelte a gyermekkóus. Arra
számítottam, hogy először körusok, majd a hívők sokasága fogja megta-
nulni zsoltáraimat.

A bemutato négy évvel ezelőtt, 1996. április 21-én, vasárnap volt, de
érdemesnek érezzük foglalkozni ezekkel adallamokkal és közülük azt
a kettőt, amelyeket az A1bertfalvai Szent Mihály Templom mutatott be,
megjelentetjük az Egyházközségi levélben. Meg kell jegyeznem, hogy
a Mátyás templom kórusa már húsz éve műsorán tartja néhány zsoltá-
romat.

Úgy érzem, az egyre válságosabbá váló életben az egyetlen lehetőség
és megoldás Istent keresni. Isten tanítását megismerni és a viha ros ter-
mészeti jelenségek között keresztény hitünkbe kapaszkodni. Tevékeny-
ségem jelentős részét ennek az ügynek szenteltem és jelenleg is kántor-
kodom a Margitszigeten, amely intenziv zarándokhely és mostanában a
Xl. kerületben is, amely közelebb van a lakásomhoz.

Köszönet az Albertfalvai Szent Mihály Templom közösségének és
mindazoknak, akiknek segítéséveI ez a bemutatólehetővé vált, és szeret-
ném az évek során é1esztgetni zsoltáraim alkalmazását.

BiikyGéza
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Énekek Jézusról
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Népének: vers, dal: Bfil:y Géza
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2. Ijedt harcoknak 4. Hogy lenne ember
Atharcolója, Istennek gyermek,
Bús harcmezöknek Ismerje Atyját,
Pihentetöje Mindenség Urát.

3. Verve és vérzőn, s. Sok szenvedésnek
Szelíden éd tűrön, Dicsöülése,
Megcselekedvén Ülsz Isten jobbján,
Istennek kedvét. Helyed hol méltán.

6. Utánad kelve,
Éltet remélve,
Várjuk győzelmes
Újra jöttödet.
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Szűz Mária ének

2. SZOZMária legesIegszebb rózsa,
Szeritléleknek szép virág harmatja,
Atyaistennek kelö napsugra.

3. Kérünk téged, szűzek királynéja,
Szent fiadhoz segitsd híl imánkat,
Váró lelkeknek esdö maradását.

4. Szólni remél tehozzád a lélek,
Ki ahol élsz, lsten kegyelmében,
Tekints le ránk, éltünk vivö útján.

s. Édes Jézus szeplöt1enszoz anyja,
Ki benned élt, Istennek szent fia,
örök életnek, örök ünneplése.

6. Fohászkodunk: legyen bennün1cbéke,
Háborúkban nyugodalmuok légyen,
Jézus Krisztusnak, eljövetelére.
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Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör éves közgyűlésén
elhangzott elnöki beszámoló

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves tagtársaim!

Mikor idefelé jöttem, az A1bertfalvi Templom előtt vezetett el az utam. A
Templom előtt a két zászlónkat lengette a tavaszi szellő. A piros-fehér-
zöld magyar és a fehér-sárga pápai zászlót. A hagyomány tisztelet és Al-
bertfalva szeretete vezette a Társas Kör tagjait, hogy hosszú évek után
ismét felállították a zászlótartó rudakat a templom előtt, hogy jelképeink
loboghassanak ott. Az A1bertfalvi egyházközség egyhangú döntése ér-
telmében a magyarság és a kereszténység kettős jubileumi évében egész
évben felhúzva lesz a két zászló. Méltán ünnepeljük államiságunk ezer-
éves és a kereszténység kétezer éves évfordulóját.

A két zászlótartó rudat újra felállító albertfalvaiak nem is gondolták,
hogy rövid idő alatt új funkciót is kapnak a zászlók. Nemzeti ünnepein-
ken, március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án a reggeli hetes mi-
sét követően bensőséges ünnepséget és zászlófelvonást tartunk. Ezek az
ünneplések elősegítik mindnyájunk kötődését lakóhelyünkhöz, Albert-
falvához.

Hiszen miért is jött létre 1993 decemberében az A1bertfalvi Keresztény
Társas Kör? Jól ernIékszem, a Don Bosco Iskola ebédlőjében volt az alaku-
ló ülés és a név megválasztása körül volt kisebb vita. Azért a név körül,
mert az alapítók szándéka szerint a névnek ki kell fejeznie a Társas Kör
földrajzi közponíját és a Társas Kör tagjainak világlátását. Ezért jó és pon-
tos Társas Körünk megnevezése: A1bertfalvi Keresztény Társas Kör.

Mai világunkban, mikor két ellentétes folyamat határozza meg korun-
kat, a globalizáció és az egyén bezárkózása, elidegenedése, igen nagy
szükség van a lakóhely és világlátás szerint azonos felfogású emberek
csoportjainak kialakítására, létrejöttére. Mert az emberiség és a nemzet
nagy csoportjához tartozás mellett szükségúnk van arra, hogy ismerjük
azokat, akikkel egy helyen lakunk élünk. Ezért szükségesek a civil szer-
vezetek, a lokális csoportok.

Mire jók ezek a civil szervezetek? Arra valók, hogy a nagypolitika
mellett legyenek olyan lehetőségek, melyek helyi és egyéni kezdeménye-
zéseknek kereteket biztosítanak. Most már hat évnél is hosszabb tapasz-
talatom azt mondatja velem, hogy a Társas Kör egyik legfontosabb fel-
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adata, hogy a j6 egyéni kezdeményezéseknek teret biztosítson. Kérek is
mindenkit, bátran lépjünk elő ötleteinkkel, javaslatainkkal. Legyünk bát-
rak, gondoljunk újszerú dolgokat, ne riadjunk meg sem a szervezés ne-
hézségeitől, sem az anyagi buktatókt61. Ismerjük a régi mondást Sze-
mesnek áll a világ. Vagy a másikat Szemérmes koldusnak üres a tarisz-
nyája. Vegyük fel újra a rendszerváltáshoz vezető, az 19OO-es évek elején
meglévő lendületünket, tennivágyásunkat. A költő így fogalmazta ezt
meg már nagyon régen: Fortuna szekerén okosan ülj!, vagy közmondás-
sal megfogalmazva: Mindenki a maga szerencséjének kovácsa. Valósít-
suk meg ötleteinket mi magunk, ne váljunk másokra.

Mivel lehetne összefoglalni a Társas Kör működésének második há-
rom évét? Sajnos, nem születtek olyan látványos új eredmények, mint az
első három évben.

A Társas Kör Választmánya minden h6 első vasárnap estéjén összejött
és megvitatta, megbeszélte az elmúlt időszak programjait, tervezte a kö-
vetkező feladatokat. Itt köszönöm meg mindnyájuknak, hogy három évig
részt vettek a Társas Kör vezetésében, irányításában.

A Társas kör részt vesz egyházközségiink életében, sok programun-
kat az Albertfalvi Templomban tartjuk.

Hangsúlyosan jelen vagyunk A1bertfalva közéletében, amit minden
évben az A1bertfalvi napok sikeres megrendezése bizonyít. Ez a négy
nap igazi ünnep A1bertfalva életében.

A kerület más hasonl 6 szellemiségű egyesületeivel példás az ősszefo-
gásunk. Velük együttszervezzük a Lelki-szellemi hétvégéket. Nagyener-
giát fektetünk a háromnapos előadássorozat megszervezésébe. Kívána-
tos lenne, hogy még többen vegyünk részt ezen a programon. Ez kitágít- ,
ja horizontunkat, közvetlen közelről hallhajjuk. láthaljuk azokat, akiket
a legtöbbször a sajtóból, a tévéből ismerünk.

J6k a kapcsolataink a kerületi önkormányzati vezetőkkel. Sokat segít
nekünk most, hogy a kerület vezetői, befolyásos emberei közül többen itt
laknak Albertfalván.

A közélet alakitásába a magunk módján belesz6lunk. Tartottunk la-
kossági fórumokat az országos parlamenti és a helyi önkormányzati vá-
lasztások előtt. Tovább léphetünk ezen a téren is.

Sajnos távolabbi hazai kapcsolatokat nem sikerült még kiépítenünk. Nin-
csenek kapcsolataink távolabbi egyesületekkel, nem nagyon szólunk bele
az ország egészét érintő problémákba, kérdésekbe. Pedig felelős vezetómk
gyakran egyedül érzik magukat, j61jönne nekik az alulról jövő támogatás.
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Sajnos, nem tettünk még kísérletet sem külföldi kapcsolatok felkuta-
tására, kiépítésére. Bizony mindnyájunknak jót lenne, ha szemhatáron-
kat kitágítanánk. Megnéznénk, hogy külföldön hogyan működnek, él-
nek a hozzánk hasonló civil szervezetek.

Anyagi helyzetünkről nem a számok, hanem a szavak szintjén beszé-
lek. Helyzetünk nem rózsás, nem tudtunk nagyobb anyagi tőkét felhal-
mozni az elmúlt hat év alatt. A következő választmánynak ismét fel kell
kutatni az anyagi forrásokat. oe kijelenthetjük, hogy anyagi nehézségek
miatt, a pénz hiánya miatt még egyetlen társas köri rendezvény sem hiú-
suJt meg. Ha valamelyik rendezvény nem jött létne, akkor annak elsősor-
ban emberi tényezők, a tenni akarás, az energiák hiánya volt az oka.

A második három évben szervezeti egységeink száma nem nőtt. Saj-
nos, örök fájdalmunk, hogy az ifjúsági labdarugó csapatok mellett egy
jól működő ifjúsági klubot nem sikerüIt beindítanunk, létrehoznunk. Ta-
lán majd a kövelkező választmánynak ez sikerül. Pedig mindnyájan tud-
juk, erre igen nagy szükség lenne. Fontos lenne, hogy az Albertfalván élő
fiatalok ne a városban k6boroljanak, ne ismerkedjenek meg ott kétes egyé-
nekkel, hanem itt Albertfalván, a hozzájuk felfogásban, mentalitásban
közel állókkal barátkozzanak. Itt ismerkedjenek meg a fiúk olyan lányok-
kai, a lányok olyan fiúkkal, akikkel boldog házasságot köthetnek.

A nyugdíjas klub az ifjúsági klubbal szemben virágzik. Itt szeretném
megköszönni Murányi Katalinnak, hogy megindította és éveken át ve-
zette a klubot. Az új vezetőnek, Csemus Gáspár tagtársunknak sok si-
kert kívánok a klub további vezetéséhez.

Látjuk, halljuk, hogy igény van az ismeretterjesztő és kulturális prog-
ramokra. Megindítottuk a Szent Mihály Akadémia előadássorozatot. Az
eddig rendszertelenül jelentkező előadásokat rendszeressé, gyakoribbá
kell tenni a jövőben.

A Társas Kör eddigi legnagyobb vállalkozása volt az V. templomi báb-
játékos találkozó megszervezése. A sikerbőllátszik, tudunk ilyen orszá-
gos nagy programokat is megszervezni.

Az autöbuszos kirándulások a Társas Kör legsikeresebb rendezvényeit
jelentik. Ma, mikor saját autójával mindenki elmehelne oda is, ahová a
busz elviszi, mégis különös hangulata, íze van a közösségben felfedezett
szépségeknek, országunk természeti, építészeti emlékei közös megcso-
dálásának.

A következő választmány tagjai már úgy indulnak az eljövendó há-
rom évnek, hogy minden jelölt konkrétan felsorolta, hogy milyen tevé-
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kenységi körben, mit vállal a Társas Körért. Biztos vagyok benne, hogya
Társas Körben a feladatok a következő három évben még precízebben
szét lesznek osztva, az egyes programoknak felelősei nagyobb munkát
és nagyobb felelősséget fognak vállalni, mint eddig.

Személy szerint köszönöm bizalmukat, hogy a Társas Kör elnöke le-
hettem. Hasznos és értékes tapasztalatokat szereztem, néha kicsit sok
munkát, de gyakran nagy örömet okozott a Társas Kör ügyeivel való
foglalatoskodás.

Kiss Gábor elnök

A Társas Kör új vezetősége

Az Albertfalvi Keresztény Társas Kőr tisztújító éves közgyűlése 2ooo.
április I-jén a következő három évre az alábbi személyeknek szavazott
bizalmat:

A vÁU\SZThtÁNY TAGJAl:

Kiss Gábor (elnök), Körtvélyessy András (alelnök), Sümegh László
(alelnök),
Vámosi Anikó (titkár), Csemus Gáspár, Illavszky István, Lipovszky
Viktória (pénztáros), Sáros Attila, Vas Gábor, Vígh Balázs

Az ELLENORZO BIZOITSÁG TAGj Al:

Dr. Dormán György, Gere Tibor, Kindelmann Győzö

A Társas Kör közgyűlése titkos szavazással úgy döntött,
hogy az Albert Herceg Díjat a 2000. évben

RÁcz ISIV ANNAK
adományozza.

A dfj ünnepélyes átadása a húsvétvasárnapi
10 órai szentmisét követően lesz.

Köszönjük eddigi fáradozását és gratulálunk
mindnyájunk Pisla Bácsijának!
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Kirándulások, megemIékezések, zarándokutak az AKTK
szervezésében 2000. áprilisa és szeptembere közölt

Szervező: Illavszky István
tel: 20-43-277, 06-2(}'9516-2S1

2000. április 28. péntek
Találkozás: 1715-kor a Városligetben a jőka i kápolna előtt.
(Vajdahunyad várában)

Molnár C. Pál festőművész születésének alkalmából szentmise a Benyus
család zenei áhítatával. A Molnár C. Pál oltárkép ismertetése. (A négy
boldog halál).
Időtartam: kb. 2 6ra.

2000. április 30 vasárnap
Találkozás: 10 órakor a Március lS.-e téren, azV. kerületben, a 8-as
busz végállomásánál. .

- Séta a sas hegyen, természetvédelmi területen. (Érdekességek, egyházi
létesítmények, templomok meglátogatása).
Táv: kb. S km. Időtartam: kb. 4 6ra.

2000. május 2. szombat
Találkozás: 10 6rakor, Kálvin-köz 4. m. ker.

Óbuda műemlékei, érdekességei. (Textil múzeum, templomok, múemlé-
kek - Újlaki templom -~eglátogatása. Belépők kb. 200 Ft.
Táv: kb. S km. Időtartam: kb. S óra.

2000. június 3. szombat
Találkozás: 10 6rakor, a Széna tér és Ostrom utca sarkánál, 1. ker.
Séta a Bécsi-kapu tér és környékén. (Műemléki séta).
Táv: 3 km. Időtartam: kb. 3-4 óra

2000. június 09. péntek
Találkozás: 17 órakor a 27-es busz végállomásánál, a Villányi úton.
Látogatás a Molnár C. Pál Múzeumban.
18 6rakor PusKELYMÁKJA:ArpádJrázi szentjeink és Europa c. előadásának
meghallgatása. .
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2000. július 22-30, szombattól-vasámapig
Indulás megbeszélés alapján (max.: 20 f6).
Előre je1entkezés május 3O-ig lehetséges, lllavszky Istvánnál keddenként
a Gyékényes utca 47-49. szám alatti közösségi házban 18 és 18" óra kö-
zött, vagy telefonon a 06-20-9516-251..,. telefonszámon.
Szegvári nyaralás, pihenés (Szentest61 8km-re lévő faluban, magánhá-
zaknál). Kirándulási, strandolási lehetőségek. A vizek falvában: szép, ba-
rokk templom, kastély várrom, gazdag falumúzeum, műemlékházak,
Nepomuki szobor, szélmalom és több más érdekesség is található.
Félpanziós ellátással. magánházaknál: 12 ezer Ft + utazási költség.
A házakban 3-4 ágyas szobák vannak.

2000. augusztus 20. vasárnap
Utazás vonattal: Bp.-Székesfehérvár- Bp., jegyeket előre meg ken venni.
Találkozás: 7 órakor a Kelenföldi Pu. elött.Idötartam: kb. 7-22 óráig.
[elentkezés lliavszky Istvánnál keddenként a Gyékényes utca 47-49. szám
alatti közösségi házban 18 és 18" óra között, vagy telefonon a 06-20-9516-
251.••• telefonszámon.
Szent István ünnepe. Részvétel a 10:30-kor kezdődő ünnepi szentmisén;
Szent István király sírjához, majd az új kenyér megáldása.Időtartarne: cea.
3 óra, utána fakultatívebéd. majd városnézés: Prohászka Ottokár, és Kaszap
István sírjainál könyörgés, ima. Este 19 órakor gála a Városház téren.

JÓTÉKONYSÁGI EST

A Don Bosco Katolikus Általános Iskola javára
2ooo. május 3-án, szerdán 17 órakor

a Szent Margit Gimnázium disztermében
(Bp. Xl. Villányi út 5-7).

A műsorban részt vesznek az iskola tanulói,
meghívott színészek és múvészszülók.

Szeretettel hívják és várják az iskola támogatóit
és segitóit.
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Zarándoklatok

Augsburg-A1tötting
2000. május 8-11.

Az albertfalvi plébánia és a Julianus Tours szervezésében Bajorország
legszebb zarándokhelyét látogatjuk meg István atya vezetésével.
Részletes program a templom könyvesasztalánál kapható. Irányát:
36.800.-Ft. [elentkezés a plébánián.

Csíksomlyói zarándoklat
június 6-11.

A Mosoly Társasága 3 napos (140 km-es) zarándoklatot tervez
Nyárádremetéről a pünkösdi búcsúra egyházunk 2000 éves
fennállásának alkalmából.

Indulás: június 6-án hajnalban (vagy 5-én este).

Utazás: menetrendszerinti busz- vagy vonatjárattal.

Szállás: közösségí házakban vagy családoknál.

A zarándoklat június 7-én (szerdán) reggel indul. a Székelyföld
leggyönyörűbb tájain keresztülhaladva péntek estére érkezünk
Csíkszeredára. Az ünnepi szentmise szombaton lesz.

Hazaindulás: vasárnap folyamán.

Jelentkezés: Fancsali Alpámál (tel.:203-0041, 1116Temesvár u. 14.,
e-mail: alpar@hit.hit.bme.hu) MÁJUS l-jéig.

Költségek: utazás kb. 7000 Ft., egyebek 5000 Ft.

Kérek mindekit, hogy jelentkezését alaposan gondolja meg és
sok gyalogtúrával készüljön.
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