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Harangszentelés

Gyermek és ifjúkorunk ministráns élményei közé tartozott egy Sc1.játos
szolgalat: a harangozás. Nem mindcnkinek jutott osztályrészül, hisz a
harangozás művészet volt. Legmaradandóbb emlékelm közé tartozik,
amikor az egyik nyári vakéciónk alatt unokatestvéreink öcsémmel együtt
nleghívtak minkel "harangozni" a soproni Szent Mihály templomba. Mi
is segfthettünk, beengedtek a négyes csapatba, a húzók közé. Csodálat-
tal néztük a .beugröt", aki a kellően belendült harang nyelvét kitérnasz-
tó rudat kiütötte, majd a végén a kötcléve! ügyesen "megfogta a nyel-
vét". hogy ne kongjon. Bizony, szégyen volt és tanufónak számított, aki
nem tudott kongás nélkül harangozni.

Ezek az élményeim jutottak eszembe, amikor templomunk ú], nagy
harangjának szentelésére készülünk. A harang története visszanyúlik az
V-VI. századra, amikor a kelostorokba a közös progromok jelzésére ki-
sebb-nagyobb csengettyúket kezdtek használni. A nagyobb kolostorok-
ban azonban már az igényeknek megfelelőert nagyobb csengettyöre, ki-
sebb nagyobb harangrá volt szükség, hogy a házban mindenütt hallható
legyen a programra való felhívó szava.

Először Toursi Szent Gergely (t594) említi, hogya híveket a harang
meghúzásával hívták össze. Európában Nagy Károly idejében (IX. sz.),
keleten a XI. században lett általános a harangak használata. Feladatu-
kat a haracgokon taIálha tó felirat is hirdeti: hívom az élőket, díszítern az
ünnepeket, siratom a holtakat, meglöröm a villámok erejét.

Régi szokés, hogy az új harangokat megáldják. Ezt a főpapi sacrtar-
téskorryv, az ÚTI. Ponrifícale tartalmazta, ma már az Áldások könyvében
is megtalélhatö. A régi szertartás elég hosszú, hisz szerepelt benne a
harang .znegmosasa szentelt vízzel" (harang megkeresztelése), a bete-
gek olajával és a krizmával való megkenése és megtömjénézése. Ma már
egy rövidebb, egyszerűsített ezertartást használ az Egyház. A megáldást
általában az egyházmegye főpásztora végzi, hisz ez mindig egy kiemel-
kedő ünnep a hívő közösség életében. Bíboros atyánk részvélele teszi
igazi ünneppé a "türténeJmj eseményt" az ünnepi szentmise és a meg-
áldás végzésével. .
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A harangöntés múvészete a XV. és XVI. században virágzatt igazán.
Ma is vannak harangöntő mcsterek még hazánkban is. Új harangunk
250 kg-os, "C" hangolású és a legnagyobb lesz a három harang között.
Hazánkban Gombos Miklós őrbottyáni möhelyében készülnek haran-
gok. A mienket is.itt öntötték.

A harangon a következö felirat olvasható: "Isten dicsőítésére, Szűz
Mária tiszteletére hálából adományozta Kocsis István és Judit". Az Ő
nagylelkű adomanyukat az elektromos szerelésekre adott adományok-
kal segítette Szegedi Ferenc volt polgármester és a hívek közössége.

így, reméljük, hogy templomunk új és régi harangjai napról-napra
rendszeresen hívnak, figyelmeztetnek és siratnak, és ezzel mindennapi
életünk résztvevői lesznek a harmadik évezredben is.

Dr. Verbényi lstuán
knnonoc, plébános

Vallomás-féle

Egy új papi állomáshely elfoglalása mindig sok nehézséggel jár (nehe-
zen változtatok és mindig nagyon szomorüan hagyom ott korábbi he-
lyemet), és sok fáradságot jelent (megmondom öszintén - nem szívesen
költözködöm), ugyanakkor felbecsülhetetlen, előre ki nem számítható
gnzdagcdést is hoz a pap életében, a hely szelleme, múltja. az új fel-
adatok és főként CI közösség, az ott élő emberek révén. A nyitott, kreatfv
és családias légkör, a kedves, közvetlen Jogadtatás mind biztató előjel és
olyan segítség, amely azután "helyben megtérülő beruházást" jelent.
Ezeken felül külön öröm a számomra, hogya templom titu.lusa Szent
Mihály.

Szerétern a neveket. Egy-egy emberi személyiség VJn mögöuük. Kü-
lönösen igaz ez a bibliai nevekre, melyekben sokszor a név viselőjének
hivatása is megfogalmazödík. Nemegyszer üj nevet kap Istentől, akivel
az Úrnak tervei vannak (például: Ábrám, jakob, Simon). A névben egy
egész életprogrem van ősszesúrttve, ezért általában nagyon rövid és tö-
mör kijelente mondatról. olyan kifejezésról van szó, amely megállapít,
tényt közol. Legyen az bármilyen mélvértelmú, átfogó jelentőségű so-
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kat- vagy "kcvcsct"-mondó (hiszen némelyiket alig lehet értelmezni, il-
letve pontosan magyarra fordítani), többnyire mindig megnyugtató és
reményt keltö. A kevésszámú figyelmeztetést vagy fenyegetést tartal-
mazó névnél is megdöbbentöbb Szent Mihaly neve. Egy drámai kérdés.
Olyan kérdés, amely nagyon is az eleveniinkbe vág.

Ki olyan mint az lsten?
Nem csupán elméleti kérdés ez. Egész egzisztenciankat ostromolja,

nem hagyja nyugodni ez az egy - magyarban három - rövid szó: Ki
(olyan) mint Isten?

Marx szerint az ember gyomor, Freud szerint csupán nemi ösztön, ám
érezzük, hogy mindez nagyon kevés lenne. Az ember lényege szerint
sokkal több ennél; leginkább törekvés, irányultság, kapcsolat a végtelen-
nel, azaz transzcendencia ..

"Hol vagy Te Uram, és hol van az én boldogságom?" Ki vagy Te
Uram, és ki vagyok én?

Törekszünk előre, mert azzá szerernénk válni, ami a lét általunk "bir-
tokolt", megélL részének a maximuma, teljessége, amiről érezzük, hogy
lehetöségként bennünk van. Már (igaz), de még nem (egészen) ... Egé-
szen olyanok szeretnénk lenni, mint Isten, és érezzük, mennyire nem
vagyunk olyanok; "Távozz tölem Uram!" - kiáltanánk, de hová men-
nénk, hiszen az örök élet igéi Nála vannak ... Érezzük, hogy ez nekünk
nem megy, de azt is tudjuk, hogy ami az embernek lehetetlen az Isten-
nek lehetséges. Ha pedig lehetséges, akkor már most olyan, nuntha tel-
jes egészében igaz lenne. Semmisségünk tudata és mindenre való elhi-
vatottságunk, a teljesség dimenziója életünk legfájdalmasabb, legjelen-
téktelenebb, legszánalrnasabb részletében is jelen van, átszövi, meghatá-
rozza azt...Yan-c ennél nagyszerűbb, felrázóbb?

"Ki az ember Uram, hogy megemlékezel róla ..." Ki vagyok én, és mi
lesz velem? lsten kegyelméből vagyok aki vagyok és ha engedem söt
közrermiködöm abban, hogy az Ó akarata valósuljon meg az életemben,
akkor boldog leszek.

Engem erre emlékeztet - nemcsak búcsúkor - Szent Mihály alakja.
Kétélű kard a kezében, amely elválasztja az igazat a hamistól, a jót a
rossztól a jézusi mérce szcrint, és az az Eucharisztia, hálaadás, amelyért
cserébe kapjuk annak bizonyosságát, hogy - ha akarjuk, törekszünk cá
és kérjük ami még hiányzik, - olyanok leszünk mint O.

Varga Jállos
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A legszentebb pillanatról -
hogy még inkább az lehessen ...

A liturgiéval foglalkozó tudománya lilurgika vagy liturgikus teológia
alapvetéerr a rendszerező hittudomány terűletéhez tartozik. Ugyanak-
kor szoros kapcsolatban áU a biblikus- történelmi teológiával és nagyon
komolyan kell foglalkozzon gyakorlati kérdésekkel, hiszen Krisztus D-
tokzatos testének, az Egyháznak legsajátosabb életét vizsgálja, s így
szervescn összefügg a lelkipásztori (pastoralis), lelkiségi (Spírírualís) és
jogi szakterületekkel.

A kultikus tevékenység elkülönített, szent és úgy érezzük, profán dolog
gyakorlati oldalról közelíteni, gyakorlati kérdésekról beszélni. Pedig szük-
séges és fontos a legalapvetőbb dolgokat tisztázni, amire a liturgikus cse-
lekmény során már valóban nincs mód és lehetőség, ill tve nagyon zava-
róan hat. A leírt szónak nem tudni milyen hatása és hatékonysága van,
ezért szükséges, hogy egymást is segítsük, élőszőban, a testvéri feddés
sznbélyai szerint: türelemmel, szerétettel é szigorúan négyszemközt.
Mindez figyelmet, gyengédséget. alázatot kővetel, de megéri.;

A Szentmise ~ a Il. vatikáni zsinat tanítása és személyes tapasztala-
tunk alapján - forrás és csúcspont. Ha egyetlen pontot kellene megható-
roznunk, akkor egyértelmúen a szentáldozás pillana ti) ez az erőforrás és
kegyelmi csúcs, amikor a szentségj Jézussal találkozunk. Rendkívül fon-
tos, hogy lelkiekben gazdagító módon, méltókóppen vehessük magunk-
hoz az "erősek kenyerét", az "örök élet zálogát". Általános elv, hogy
gyakran, sőt akár naponta járuljunk Szcntáldoza hoz. Másodszor is
járulha tunk a Szentséghez egy adott napon, ha - legalább - a második
alkalommaj a teljes Szentmisén részt veszünk. Bár nem kőtelező, de va-
sárnapi szentmiselétogatásunk - is - akkor teljes, ha áldozunk és így a
"szeretel kőtelékében" teljes egységében ünnepélünk együtt lsten szent
népével.

Különösen a kézbe áldozás vet fel több nehézséget. ráadásul sokan
elvi okokból is eUene vannak. A liturgikus előírások szerint mindkét for-
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ma megengedett. il Magyar Katolikus Püspöki KaI 1986-05 engedélye
óta, (Vannak templomok, ahol - szomorú tapasztaletokra hivatkozva -
gyermekeknek illetve senkinek nem adják kézbe a Szentostyát. Legyünk
ilyenkor megértőek és ne érezzük megcsorbítva jogainkat, mcgsértve
egyéniségünket.) A régebbi hagyományegyébként, az első századok
Egyházának gyakorlat. a kézbe áldozés volt. (A IX. századtól szúnt
meg, az Eucharisztia iránti fokozódó aggályos tisztelet miatt.) Jézus ta-
nítá&1 alapján tudjuk, hogy méltó tiszteletünk a szeritség irént a bensén
műllk. Akár így, akár ugy, a lényeg, hogy szép, méltősagteljes legyen a
gesztus, amellyel Jézust fogadjuk.

A legfontosabb gyakorlati tényezők amelyekre oda kell figyelnlink
(túl a feltétlen szükségesen, hogy lelkiekben fel legyünk készülve, ne--
hogy saját ítéletünket együk (és igyuk) a következök:
- annyi sorban álljunk fej, ahány áldoztató szolgál
- a pap áldozása végén, melyet csengőszö jelez, késedelem és udva-

riaskodás nélkül induJjunk(kár például előre engedni aZI, aki nehe-
zen vagy lassan tud mcnni, miv 1 így az egész sort lelassítjuk és neki
is kellemetlen érzés lehet, hogy mindenki rá vár; az természetesen .
más, ha segítségre szorul az illető)

- ne feltétlen arra akarjunk visszamenni, amerre kijöttünk, szükség ese-
tén a kár az egész pad-tömböt is meg kell kerülni

- míndtg (a templom alaprajzát tekintve) kifelé fordulva induljunk a
helyünkre

- fölöslegesen ne mcnjűnk keresztbe (.7.aZ jobboldalról baloldalon álló
áldoztatóhoz illelve fordítva) egyáltalán ne vélogassunk az áldozta-
tást végzők között

- különöscn az áldoztatás vége fele figyeljünk arra is, hogy minden ál-
doztatóhoz nagyj<1bólugyanannyi áldozó álljen sorba

- amint sorra kerülünk, egyértelmúen jelezzük, ha kézbe kivénunk ál-
dozni; ennek módja: jobb kezünket a bal alá helyezve, tenyerünket
enyhén behajlítva trónust képezzünk, "hogya Királyt fogadhassa" és
így emeljük két kezünket határozott, mélt6ságteljes mozdulattal mell-
magasságba

- aki még nem volt elsőáldozó, kis keresztet kér és kap a homlokára,
amit úgy jelez, hogy kezének mutatóujját a szája elé teszi Oó rászok-
tatni a gyerekeket erre az éltalánosan elterjedt gyakorlatra, amely ki-
csit 6t magát is emlékezteti arra, hogya Szentáldozésra csendben,
összeszedettell kell készülni): fontos, hogy ha felnöttel jön a gyermek,
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előbb ő aldozzon, de arra is figyelj en, hogy" kicsik tényleg megkap-
jak a kis keresztet (némelyik olykor elbóklászik vagy rosszul tartja a
fejét)

- akirtek nem egészen tiszta (esetleg izzadt) a keze, aki kesztyűt visel,
vagy kezében tart valamit, alkalmasabb ha kivételesen a nyelvre ál-
dozást választja

- amint tenyerünk rnélyére fogadjuk Krisztus testét, mondjuk: amen
(nyelvre áldozás esetén az áldoztató szavára: .Krisztus teste" azon-
nal, még az áldozás előtt válaszoljuk: amen)

- utána oldalra lépünk egy lépést és magunkhoz vesszük a Szentostyát;
(ugyan a régi időkben két tenyerükben áhita tosan védve helyükre
vitték az áldozók az Euchariszliát es úgy, meghitt magányban vették
magukhoz, ma ez kifejezetten tilos, mivel templomi) inkban sajnos
előfordulnak olyanok, akik valamilyen - feltételezhetőleg szeritség-
gyalázó - céllal nem veszik magukhoz Krisztus lestét; a legtöbb he-
lyen a pap illetve a talcázó - nagyobb - ministráns figyeli az áldozás-
hoz járulők viselkedését és a gyanúsakat megállítja)

- akisostyák általánosan használt fajtája nagyon morzsálódik (valószí-
nűJeg az előállítási technológia romlása miatt), ezért óvatosnak kell
lennünk és mindig ellenőriznünk, nem maradt-e a tcnyerünkben il-
letve nem tapadt c ujjunkra, amellyel a legszentebb Testet érintettük,
apróbb-nagyobb rnorzsa, ha igen, magunkhoz kell venni; (a legki-
sebb, még feLismerhető darabkában vagy morzsában is Jézus Krisztus
teste és vére van [elenl)

- egyedül a viz és a halaszthatatJanuL beszedendő gyógyszerekre nem
vonatkozik a szentségi böj t kötelezettsége, a rágógumi és a cigaretta
vitatott, de egy biztos: a templomba, a Szeníáldozáshoz nem illik,
gondoskodni kelJ arról, hogy hatásuk teljesen e!múljék a Szentség vé-
telének pillanatára.

- fél kézzel, kifeszitett tenyérrel, a cibóriumba nyúlva ("önki.szolgáló
módon") nem szabad áldozni

- mindenki csak a saját maga számára veheti el a Szentostyát - na-
gyobb létszámú résztvevő esetén is r , tehát tovább nem adhatja

- rúzsozott szájjal (lehet rajta vitatkozni, hogy rnéltó-e a templomhoz,
de most hagyjuk ezt) lehetőleg a kézbeáldozás lehetőségét válasszuk

- széjba történó áldozás ese lén nyelvünket hatérczottan és eléggé, de
nem túl feszesen nyujtsuk ki: ne érezzük ezt kellemetlennek, annál in-
kább, ha ápolatlan szájjal, mosatlan fogakkal lépünk az Úr szfne elé ...
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- ne csukjuk be szánkat túlzott sietséggel, mert összenyálazhaljuk az
áldoztató ujját, ami neki illetve az uténakövetkezőknck lehel kelle-
meUen

- a jelenlegi szokások szerint (a Magyar Katolikus Püspöki Kar 196&-05
engedélye alapján} - bár lehetséges a térdelve áldozás - állva fogad-
juk a megdicsőillt Krisztust, ami nem jelent kisebb tiszteletet vagy
hitet, hanem a megváltott. Krtsztussal feltámadt ember boldogságé-
na k a kifejeződése

- a két szin a(atti áldozás külön engedélyhez von kötve, módjá t a ce-
lebráns alkalmilag ismerteti.
Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy nem csupán, és főként nem el-

sősorban itteni tapasztalataim alapján írtam meg ezt a gyakorlati-lehet,
hogy itt-ott klegészítésre szorulö - útmu tatót. Lényegesnek éreztem, ér-
zem ezt a "témát", 5 evvel a véleményemmel nem voltam egyedül, így
született meg ez a cikk.

Varga János

Tíz éve történt

Légkond iciortalt Mercedes buszunk alta tó motorzűgássa I fa lja a kilomé-
tereket a jeruzsélemból Betlehembe ViVlJ országúton. Minden porclkán-
kon érezzük az előző napok zsü fol t, fárasztó programját. Keveset al-
szunk, minden percet megpróbálunk kihasznáhu, hogy újabb és újabb
élményekkel gazdagodjunk. Nem csoda tehát, hogy kevesen vagyunk
akik ébren tudunk maradni. Én is megpróbálom álmosságomat legyőz-
ni, pedig majd leragad a szemem. A ..Szent Várost" elhagyva az ország-
út mindkét oldalán az un. "megszállt területeken" is mindenütt új, épü-
lö zsidó települések sorakoznak a sárgásvöröses, köves, vízhiányos ko-
pár földeken.

Sirnon az idegenvezetönk próbálja felrázni a társaságot, két vicc kö-
zött be-bedob egy találós kérdést.

- Melyik madár a leggyakoribb Izraelben? - kérdezi. Mi, akiket kér-
dése még ébren talál, megpróbáljuk kitalálni a helyes választ, nem is
sejtve a kérdés mögötti turpisságot. J6 pszichológus Simon, a sok téves
és megfelelően nevetséges, néha már butácska találgatás kicsit feléleszrí
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kollégáimat. Miután senki sem mondja ki a helyes választ, Simi kis ha-
tásszünet után jelentőségteljesen kin)'ögi:

-Tzrael legelterjedtebb madara a daru.
Igaza van! Valóban úton. útfélen a toronydaruk gém.jei üdvözölnek

bennúnket. Hiábavaló a próbálkozása, nem segít ez a trükk sem, sőt a
közős éneklés sem, talán ha tízen énekeljük a könnyen megjegyezhető és
a világnak ezen rt részén mindenki által ismert ,,5halom alechem" refré-
nű dalt. Simon tántoruhatatlan, fejébe vette. mielőtt kíérünk Betlehem-
be, valamivel csak felrázza a kompátúát. Ma karácsony van, szólal meg
kis szünct utáni enyhe mosollyaJ nyugtázva nem kis csodélkozásunkat.
Tényleg igaza van, nekünk ma valóban Karácsony van, a 3SQ C és szep-
rember tizedike ellenére a Betlehemi barlang jászolanél ürmepelhetiük a
MegváJtó születését. em lehetünk messze kirándulásunk céljától, a
magyarul tökéletesen beszélő, teológléből igen képzett idegenvezető
nem kísérlelezik többé, visszaül helyére, hogy még egyszer áttekinthes-
se jegyzete it.

Arab soférünk farmerjének hátsó zsebéből hatalmas stukker kandikál
ki- de ezen nincs mil csodálkozni, errefelé szinte mindenkinek van va-
lamllycn fegyvere. Pilótankat zavarhalja a szekatlan csönd, bekapcsolja
a rádiót. Diszkrét, szamomra ismeretlen, fülernnek kissé idegen keleti
zene hallatszik a fejem feletti rádióból. Próbálom kitalální milyen, arab
vagy zsidó muzsikát hallok-é, de akárhogy töröm is a fejem, nem tudok
rájönni a megoldásra. Énekel' is tanító feleségem til mel.lettern, megkér-
dezhetném, de félig az ablakra borulva alszik, sajnálnárn felébreszteni
Lehet, hogy egyedül én koncentrálok a rádióra. ezért is különös, hogy
hirtelen minden átmenet nélkül váratlanul megszakad az adás. Hosszú
másodperceknek tűnő szünet utál), idegesen. szaggatottan beszélő férfi-
hang szólal meg a rádióból. Fogalmam sincs mit mond, mégis valahogy
megérzem. nagyon fontos lehet a mondandója. Látom Simon is feszül-
ten figyel, majd felugrik a helyéről és kipirult arccal a busz mikrofonjá-
hoz kap.

Gyerekek! Figyeljetek! A Tel Aviv-i rádió ebben a pillanatban szakí-
totta meg adását és rendkivüli hírben tudatta, Magyarország, elsőnek a
keleti - blokk országai közül, felnyitotta a hírhedt .vasfüggönyt" és ki-
engedte Ausztriába azokat a keletnémet turistákat, akik - több ezren -
már hónapok óta hazánkban táborozve reménykedtek a csodában.

Erre a hírre természetesen még a félholtak is feltámadtak volna, ha-
talmas örömujjongásban és tapsviharban törünk ki. A közlemény pilla-
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natok alatt életet lehel belénk, szinte izzik a levegő, lelkes politizálás
kezdődik. Ebben a hangujatban érkezünk Betlehem főteréte.

Most már senkit sem zavar az arab többségif város rendjére felügyelő,
többtucat állig fe\fegyverkezelt katona, és az sem nyugtalanít senkit,
hogya házak tetején lévó géppuskaáUásokból árgus szemmel figycló
tekintelek lesik minden mozdulatunkat.

Érezzük, nagy történelmi pillanatnak vagyunk tanút, nekünk nem
CS<Ik kétezer esztendeje kezdődött itt Betlehemben valami természetfö-
lölti csodálatos esemény. Betlehem csillaga a mai napon a történelemnek
egy új fejezctét is elhozta, A vasfüggöny felszakításával rés nyílott a
kornmunizrnus sötét egén. A Betlehemi csillag új hajnalt hozott, a de-
mokrácia hajnalát.

Siimegll ÚÍ5z/ó

Kedves Lányok és Lányos Szűlőkl

Ebben a tanévben is folytatódik a Kislány-kör. Péntek délután 4 és
6 óra között találkozunk azokkal a 6-12 éves lényokkal. akik szfve-
sen imádkoznak, beszélgetnek, játszanak együtt, akiknek örömót
jelent két olyan vidám óra, amit hasonló gondolkodású és keni tár-
saikkal tölthetnek el egy közösségben.

Egy-egy alkalommal az aktuális egyházi ünnepről beszélgetünk,
arra készülünk. Sokszor foglalkozunk a következő vasárnap evan-
géliumával: mit jelent ez nekünk, hogy élhetnénk meg még inkább
Jézus örömhírét. Imáinkban mindenki saját szándékát fogalmazza
meg, és együnlétünket vidám játékokkal, születésnap megünnep-
lésével tesszük még szebbé.

Aki meg akar nézni bennünket, vagy salvesen bekapcsolódna,
azt szerétettel várjuk első alkalommal október l-jén, pénteken dél-
után 4 órakor az alsó hittantéremben. A Don Bosco-s napköziseket
3r;o_korvárjuk az iskola előtt.

Szerétettel vár benneteket:
Kiss Auik6,

a Kisl6/1ykör vc:;elójc
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A tízparancsolat a demokrácia alapja
A szera Lőnek a Kereszténydemokrata Néppárt 1989. augusztusában
tutott Xl. kerületi nagyálésén elmondott beszédének átdolgozott

változata
Szerenesenk van, hogya XX. század végén élünk. Ha két ezred évvel ez-
előtt találkoztunk volna így, mi keresz Lények, megbeszélni közös gond-
jainkat - jó eséllyel zárnithattunk volna arra, hogy az oroszlánok vacso-
rázna k belőlünk.

r III én, mondjuk, ezer évvel ezelőn írom le e gondolatokat, Jehetséges,
hogy utána felnégyelve szaradok a várak tornya in.

Ha pedig 50, 25 vagy csak akár 15 évvel ezelőtt ülünk össze a keresz-
ténység és a demokrácia elvélaszthatatlan egységéról eszmét rélni -
biztos, hogy több lakója lett volna Recsknek, Kístarcsénak, vagy a Mag-
lódi úti Gyűjtönek - esetleg a 3OJ-<!Sparcellanak.

Mi luif ez a keresztéllység. "mit61 tuczretiek óta napjail1kig rel/eg a zsamokság?
Mi az az erő. am; éve:rcdeken át fenJ1tartja, élteti a kero'Ztény társadIlfmnt ?

Hogy lehet, hogya pogány császárok vadállataikkal. a tébolyult agyú
Hitlerek, a véreskcztl tömeggyilkos Sztálínok, Rákosík és Kádárok bőr-
ruhás vagy pufajkás bérgyilkosaikkal a történelemben pillanatnak szá-
mító idő alatt a teljhatalom trónustiról a megvetés szemétgyűjtőjébe
kerültek - de mi, keresztények, hitünkben erősöd ve, létszámban nleg-
sokszorozödva itt vagyunk, élünk, és tovább éljük az emberiség törté-
nelmét?

Ez az erő nem más, mint amit II végle/miii bölcs lsten. nunden élet forrá5a
lIytíjlott ál útravalóul. amí II keresztény uiiá::,rJiézcl alapja: a Tizpamncsoíat.

A kél kötébla hatása átível az emberiség történelmének évezredein és
az egyetlen örök érvényű magatartésl szabály, amit ha az egyén elfogad
és betart: a földi életben és alulvilágon egyaránt boldog lehel.

oe há t ha ez ilyen egyszeru, akkor miért nem el. vezérli a történelem
íormalöinak cselekedeteit? Míért keres az ember új és új eszméket?

A válasz egyszerű: il hittel egyült a kételkedést és il szabad akara lot is
belénk táplálta lsten, hogy ne az 6 elrendelése, hanem az emberi döntés
legyen a jó és rossz közötti választás,
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19y alakultak és alakulnak ki a különbozó filozófiák, világnézetek és
társadalmi formációk.

Századunkban, főként az európai tarsedalom. visszaoyült egy koréb-
ban már kipróbált együttélési formához. a demokráciához.

Vajon e visszanyúlás napjainkban számunkra, keresztények számára
elfogadható-é. helyes-e?

Lebet-e il jő keresztény hasznos tagja egy demokratikus társadalom-
nak és a demokrácia. ism érvei összeegyeztethetők-e a keresztény világ-
nézet alapelveivel?

Van-e helye c sokat szemJCdclt magyar társadalom újjászcíVczésénél II ke-
resztény, demokrata világnézetet U(lU6 embernek?

Az éli feleletem: Igen, sőt elsödlegesen.
Mi a keresztény világnézet alapja? A Tízparancsolat.
Ellenkezik-e vajon egy is a demokráciával, a demokratikus társadalmi

élet jelleutzőlvel?
Tartsunk tükröt sajá t elmúlt fél évszázados magyar életünk elé . Azt

mondték: demokráciában élünk. Volt, aki elhitte, volt, aki nem. Vessük
össze tehát a demokrácia ismérveit az elmúlt ötven év tényeivel. Ne ne-
kem higgyeneki nézzenek a kedves olvasók magukba. Válaszoljanak
Önök öszintén, az elmúlt évtizedek eseményei alapján, de csakis és csak-
is a tények alapján.

Mi a demokrácia?
(1) A társadalmi együttélés olyan formája, aminek keretében, sza-

bályai alapján a társadalomban a többség akarata, ura lma érvényesül
a klsebbség elnyomása nélkül.

Válaszoljanak kérem:
A többség akarata volt-e mindaz, ami történt? A többség akarta-c
- a kitelepítéscket ?
- a koncepdós pereket?
- Rec$ket, Kistnrcsát," Mng/ód'lÍti akaszt6}akat, fl 301-es pnrcellát?
- a llortllQrendczésckkel, dilettáns gazdaSiÍ,\rpolitikáTJal és irányítással 11yD~

",orba döntött bémwnkások sorsát?
- az elveti foldel, fl kisöpört pndláSbkat, az elhajlott jószágok"l?
- a tamilt ember megaltízástít, ellensrgként kczetését?
A kísebbség elnyomása nélküli életet éltük-c?
A pár százezres kommunista párllagság volt-e a kisebbség a tizmilli-

ós magyarsághoz képest - arról nem is szólva, hogya parttagok jelentős
hányada is csak előmenetele érdekében volt párttag?
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Egy szúk, klsebbséget [clcntó csoport erőszakon alapuló uralma
volt a többség kemény, drasztikus, embertelen elnyomása malfett az
elmúlt évtizedek hazai és kelet-európai társadalmára jellemzd formá-
ció - sajnos évtizedeken áto

Demokrácia volt-e nálunk az ókor klasszikus megfogalmazása szennt?
Valaszcljana k magukban. őszintén, tisztelt Olvasóím!
(2) Kétszáz évvel ezelött a franciák zász.lóju kra tűzték a "szabadság

- egyenlőség - testvériség" jelszavát, dcmokráciát igényelve a feudá-
lis zsaJ:'nokság helye li. Nézzük meg e szeririt is az elmúlt évtizedek ese-
ményeit.

- SZl1lmdságbO/l élt-c a nmgyar társadalom?
- Voll-c szóMsswbadság?
Vagy elég volt ahivatatos - értsd: a maroknyi uralmon lévő csoport-

diktált véleményétől eltérni, ne adj isten más, ellenkező véleményen len-
ni/ és kűlőnősen azt hangosan is kimondani - ahhoz, hogy jöjjenek a
bórruhás pribékek és szerenesés esetben nem vertek azonnal agyon,
nem akasztották fel, megúsztuk pár év Recskkel vagy Véccal.

- Volt-e vallásszabadság?
- Vagy elég volt-e a templomba járni, a gyereket hittanra beiratru - és

a személyzetis már hívatott és már megbélyegzetté valtunk.
(Müegyefemista koromban katolikus hitéletem mia.lt rám sütöíték a

"kJerikofasiszta" bélyeget és a menzán még pénzért sem engedlek ét-
kezni - majd [IZ uralmon lévő kisebbség eltávolított és csak husz év múl-
va engedték meg tanulmányaimat befejezni).

Volt-e hát vallásszabadság? Úgy vélem, kínek-kinek megvan a saját
története, feleljen erre magában.

- Volt-e sajtószabadság? Volt-e mozgésszabadaaga az egyénnek?
Volt-c politikai szabadsága? Volt-e gyülekezés! szabadsága?
Ezek mind alapvető emberi szabadságjogok. Demokrácia van-é olt,

ahol ezek gyakorlása nincs biztositva? feleljen Til ki-ki saját ismeretei
szerint.

- Volf-e egyenlőség, testvériség a társadalomban?
Az elmült évtizedekben az oszíűlylrarc gyűlölködő jelszavával á llí-

tottak szembe il kétkezi munkást a földeken izzadó pa raszttal, és az el-
lenségnek kikiáltott - "vasalt nadrégos" - az értelmiség rétegévei

Úgy vélem, hogy akkor, amikor gyermekeink neve mellé "Jár nz etcmi
iskolában odaírlrik az cgymlötlclI esélyt biztosftó jelzést - cgyclIlőségr51, testté-
riségr61 beszélni teljes abezurdités.
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Demokrácia van-e ott, ahol az embert származása szerint osztályoz-
zák?

(3) Szabadon cselekedett-e az egyén legjobb tudása szerint a társa-
dalom érdekében?

5znbndon lermclhctclt-e a parasztság, vagy előírták neki, hogy rizst, na-
rancsot, gumipitypangot. gyapotot termeljen akkor is, ha arra hazánk
egyáltalán nem alkalmas? Szabadon nevelhette-c állatait, vagy akinek
már három tehene volt: kuláknak, ellenségnek minősüit?

Smbadon dolgozhalott-c az ipari lIIunkás, legjobb képessége szerint, vagy
előírták-e, hogy minden áron, bármily silány minőségben is - de szta-
hanovistaként mennyit ken termeljen - ha kellett a társadalomnak,
ha nem?

Az értelmiség szabadon alkothatott-c? Vagy a tanár csak a kötelezöt
é nem az igazsagot taníthatta? Vagy a művésznél megrendelték-e a ki-
sebbség uralmát igazoló múveket? A tudós kutat6k kihozhallak-e az el-
várttól eltérő eredményeket?

(4) Végül Bibólstván szerint: "Demokrácia annyi, mint nem félni".
Féltűnk-e közel ötven éven át? Volt-e és van-é óvatosség. félelem,

rettegés, kinek vérmérséklete és egyéni sorsa szerint a lelkében? Feleljen
rá mindenki őszintén, magában.

Egyértelmű, és ma már a hatalom voll birtokosai által sem vitatott,
hogy az elmúlt ötven évben csak nevében volt demokrácia az a társadal-
mi formáció, amiben éltünk. Most kell felépítsük a demokratikus Ma-
gyarországot. Dc hogyan? fs kik? Nekünk keresztényeknek is lehet-e
szerepünk ebben?

Nézzük meg: igaza volt-e Rákosinak, Kádárnak és társaiknak, amikor
a demokrácia első számú ellenségét a keresztény világnézetet vallőkban
vélte felfedezni? ÖSszeegyeztelhet6-c a Tízparancsolat a demokráciával?
Lehet-e demokrácia e nélkül, vagy mí lett a demokráciából a Tízparan-
csolat tagadása esetén?

Az első három parancsolat az lsten tiszteletére ad utasítást.
Az elso: Én vagyok a tc Urad, Istened, Uradat, Istenedet imádd és
csak neki szolgálj.
A demokrácia melyik ismérvével ellentétes ez a parancsolat? Egyikkel

sem. Hol bún ez? Ott, ahol a gyarló ember magát helyezi az lsten helyé-
be. Aholleszedik a falról a keresztet és helyette Sztálin, Rákosi stb. ké-
peit teszik fel és azokat kell szolgální. Ha nem imádtuk e véreskezű
gyilkosokat, áldozattá véttunk. oe hál demokráciayolt-e ez az időszak
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az emberiség történetében? Nem. A demokrácia szabadSlÍgá>lllk szertes része
a VilllásswbadSlÍg, így az lsten tiszteletének szabadSlÍga i .

A második: Isten nevét hiába ne vegyed.
EUenkezik-e ez a demokráciával? A káromkodást a demokrácia me-

lyik jellemzője teszi szükségessé? Egyik sem. Próbáltuk volna meg Sztá-
lin vagy Rákosi nevét szidni! A börtönök lakói tanúsíthatják, hogya
kérészéletű ha talam képviselőinek neve volt szent az Isten neve helyett.
Nem is voll demokrácia.

A harmadik parancsolat: Az Úr napját megszenteljed.
Az igazi demokráciában az ember ezt könnyen betartja. A vasárnapot

pihenésre tudja forditani. 1-101 voll vasárnap? Például Romániában, De
meri-e allítani valakij hogy ott demokrácia volt? És nálunk? Mit csinált a
társadalom tömege vasárnap? Futott a mellékkereset, a "fusj" után, a
megélhetés érdekében törte magát pihenés helyell. És mindezt rniért?
Azért, mert a megtermelt javak jelentős részét meggondolatlanul és nem
a társadalom egészének érdekél szolgalö célokra fordította illetve for-
díttatta a szűk vezető kisebbség a népjólét biztosítása helyett. Demokrá-
cia ez? Nem.

Az lsten tiszteletére rendelt parancsok tehát nem ellentétesek a de-
mokrácia megvalésftésaval.

Az emberek szerétetére vonatkozó további hét parancsolatot is vizs-
gáljuk meg.

A negyedik: Szeresd atyádat és anyádat.
Ezen sokat nem keU bizonyítani, legfeljebb arra érdemes gondolni,

hogy az elmúlt ötven évben hogyan viszenyult a hatalom ehhez a pa-
rancshoz? Úgy, hogy munkába kényszerítette az anyákat is. Kivette ke-
zükből a gyermekeket. Miért? Érthető. A sok egyéni nevelés, otthoni rá-
hatás mellett, nem lehetett volna megkísérelni agyerekeket egységesen
tipusgondolkodású, ateista személyiséggé nevelni. Csak így lehetett
megpróbálni kis fejükbe beleverni. hogy nincs lsten, csak Szlálin atyus-
ka, nem az apára kell felnézni, nem ő a példakép, hanem Rákosi bácsi
stb. stb. A bölcsódétöl az egyetemíg. A rémisztő madáchi. gombnyomás-
ra közponWag irányítható falanszter kíalakításához szükségtelenek a sa-
játos egyedek, akik gondolkoznak és netán nem úgy, ahogy a hatalom
akarja. Akkor inkább ne legyen család. De hát demokrácia az, ami a
társadalom alapját, a családot kísérli meg megszüntetni?

Az ötödik: Ne ölj.
Kellett ez a parancsolat? 1 ten ments erre nevelni az embereket. Ki

lőtte volna akkor tarkón Cseljabínszkban és sok más helyen - sajnos a
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mai napig is - a tömegsirok gyermekeit. nőket, öregeket. terhes anyákat?
Ki lőtte volna le há tulról a sok tízezer lengyel tisztet? Kik írják be akkor
nevüket a kommunizmus "dicsőN történetébe a parlament előtt ]956. ok-
tóber 25-én? Vagy Mosonmagyaróvarott vagy Salgótarjénban? Kellett-e
az őtödik parancsolat? Kellett volna, mert nélküle nincs demokrácia
csak véres zsarnokság.

A hatodik. Ne paráználkodjál.
Már tuiért ne? Valamit cserébe adni kell, hj] már annyi n-indent cltil-

tottunk. A fajfenntartó ösztön az életösztönnel a legerősebb emberi, ál-
lati ösztön. Nem monogám az állat sem. Mi a különbség akkor köz-
tűnk? Semmi, Mi is az állatoktól származunk, a majom leszármazottai
miért nem élhetnek majern módra? Kőnnyebb póráz,on vezetni, ketrecbe
zárni az állatokat, mint a gondolkod6 emberI. És a kovetkezmények? Ha
például a nő teherbe esik? Na és! NiJ1CS ötödik parancsolat. majd meg-
öljük az új életet. Nem probléma, még akkor sem, ha évente egy magyar
vérosnyi életet kell megölni. Fél a "carpe diem". Az elbódult, akarat nél-
kül, ösztönei szerint élők agyaí jÓ,1jrányíthatók.

A hetedik: Ne lopj! És vele a tizedik: felebarátod házát, mezejét,
másféle jószágát ne kívánjad.

Szabad volt-e erre nevelni a társadalmat? Teljesen felesleges lett volna
az ún. "demokratikus erkölcs" kőzőtt a hetediket és il tizediket meg-
hagyni.

Hiszen akkor hogyan tclcpíthették vohl(! ki azokal, akiknek a lakására, bú/o-
rám, vagyolUíra fájt az ú], magát népi dcmokratikusllak nevezö tunaton: birto-
kosainak fogn?

Hogyan vettük uotn« el a pomezt kis jöldecskéjét?
Hogyan vetfiink vo/Ila el "ríllal/lo~ítás" citnén fl gfpcket, üzemcket?
oe hát demokrácia az, ahol egy törpe kísebbség az uralmát arra hasz-

né Ija fel, hogy elvegye a többség egy életen olI - esetleg több generáció"
é t - munkéval szerzett tulajdonát? Feleljen ci ki-ki magában.

A nyolcadik: Hamis tanüségot ne szúlj felebarátod ellen.
Erre sincs szüksége a zsamokságna.k. Ha ezt valljuk, akkor ki tUl1lísko-

dik a Mil ORT-perben, a Rajk-perbeli, (/ tábornoki-perben, a Mindszellty-per-
ben, a Nagy imre-perben és számos nuís IÍn. koncepciós perben? Hogyan tudta
volna kiirtani ct kornmunista hatalom azokat, akik útjában álltak? Ho-
gyall ítélle volna akkor halútra a tizenhat éves ipari tanulót, Jm nincs, aki tal1lÍ~

sítju, hogy két kis barátjával meg a/mrlnk diiuíeni az áliunthutatmat?
Demokrácia volt-e akkor és itt? Vagy a Jegsötétebb zsarnokság? Lé-

tezhet-e lehét demokrácia a nyolcadik parancsolat nélkül?
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A kilencedik: Felebarátod feleségét ne kivánjad.
Ez lényegében összefügg a hatodik parancsolattal. Ha fel akarjuk

hum/asztmri a családot, úgy ezt a parancsolatot is elvethetjük. Legfeljebb
kevesebb gyennek fogja apjá í-anyját liszteini a negyedik parancsolat
szerint, legfeljebb kevesebb gyennek nó fel a válasok miatt a szülót ház
nevelésében és jobban érvényesíthető a hatalom istentagadó, kommu-
nista falanszter nevelése. Ah la hatalom manipulálni akar, bomlasztja a
családot és tagadja a kilencedik parancsolat szükségességét.

A tizedikről már a hetedik parancsolattal összefüggésben beszél-
tünk.

LIIhat juk tehát. hogy a keresztény világnézei alapjának tekinthető
tízparancsolat nem ellentétes a demokráciával, sőt, az igazi demokrá-
eia nem valósítható meg a tízparancsolat normáinak betartása nélkül.

Mit jelent akkor ma és ill kereszlénynek és demokratana k lenni? Új
feladat ez? Többletteher a keresztény ember számára? Semmiképp sem.
A teendő csupán annyi, hogy lll! csak abban merüljölI ki A;creszténys(:giink,
hogy vasárJlap elmegyünk a templomba, llancm éljiillk is a tízparancsolat sze-
rint, így biztos, hogy magatartásunk sem lesz demokrácia ellenes.

Ez minden? Azért nem ilyen egyszerű.
1\ leleplezell hatalom ma még lappangó hatalom. Még mindent meg-

tesz, hogy az eddig élvezett uralmát és annak elónyeit megtarthassa.
Szóban tesz ugyan a reformretorikéval engedménye.ket. Nem veti a
keresztényeket az oroszlanok elé - de nemcsak azért, mert kevés az
oroszlán.

Ma a volt politikai hatalom áttette rmfkődési területér il gazdasági tér-
re. igy kísérli meg a társadalom irényitását kézben tartani, egy lörpe kis
csapatot előtérbe tolni, mint a kommunista uralom örökőseit. az "esz-
me" folyamatosságának biztosüóit. Nem szükséges nevén nevezni őket,
ma még időnként hallhaljuk e törpék hangjait.

Ki vagy rni áll velük szemben? Fegyverrel hál' Istennek senki. Csak
mi, keresztények. akik túléltük Recsket, a Maglódi úti GytíjlŐI. a fizikai
és erkölcsi pusztírés ezernyi veszélyét. Vejük szemben er6t csa.k a Tízpa-
rancsolat ad.

Sok ez? Kevés ez?
Attól függ. Aitól függ. hogy összefogunk-e? Aitól függ. hogy hitünk

ad •• elég erőt? Atlól függ. hogy valódi keresztényként elhisszük-e Jé-
zusnak: ..E jelben gytlz1lifogsz.·· Attól függ. hogy kövefjűk-e Öl a gyakor-
latban is. O sem bízta másra a Megvé ltást, Maga szenvedctt értünk.
Nem má tói várta, hogy megjária a Colgotá t.
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É:s mi? Mcgtesziillk-e mindcrü Otlmaglll1kért ma? Szeíey Iván azt Írta a
Hitel című folyóiratban: "Rcn.dkívüli idők tauűi vagywlk. Találl 1867. óta
/Icm nyilt ilyen tágasra a 16t6haMr a nemzet előtt, möst: remén.y Vl1t!arra, hogy
saját törtéllclnléből szervescn következő. h(J~"'Yomálly(lival egybcvffg6 fejl6dési
pályára léphessen. Lthctöségcink kivcle/e:;ek.jclc/ö,ségiink óriási."

lsten és az élet tőlünk is saját sorsunk alakításában cselekede-
tet vár. Nem lehet opportunistan félreállni. Mit mondott Jézus? "VcIgy
hideg lég·y vagy meícg, mcrt hn Inngyos vagy, kikoplck." Tiszta, világos, ke-
mény útmutatás. Kétezer év után is aktuális, nekünk szól. Eszerinl kell
cselekednünk. A keresztény, demokratikus Magyarország felépítését
az Antikrisztus hatalmának megdöntését kitől várhatnánk ma? A volt
munkásőröktő1? A pufajkás miinnichesektől? Az ateista kommunís-
tá.kt6J?

Semmiképpen. Magunknak kell cselekednünk. Először is a félelmet
kell leküzdenünk, amit őtven év alatt belénk vertek a szó szoros és átvitt
értelmében.

Sikerül? Sokan, és egyre többen vagyunk ma együn az Isten házában.
Ez azt bizonyítja, hogya félelrnönk lassan oszlik.

Nézzünk egy példát. A Xl. kerület Budapesten a legklerikálisabb ér-
telmiségi kerületként volt nyilvántartva negyven éven át. Ha hiszik, ha
nem, e több mint százezres lélekszámú kerületben még nundig nincs
eK-gkeresztény, aki nyíltan az eszménk mellé állna, Miért? Mit61 félnek?
Miért nem segítenek saját maguk, gyermekeik, unokáik nyugodtabb,
emberibb életét Ieléptteni? Miért? A félelem miatt, a kényelmesség mi-
att, a hitbeli közömbösség miatt.

Vannak azonban e kerületben is, akik áldozatkészen vállalják il küz-
delmer a krisztusi eszme mcgvalósüasaérr. Ők tudják, miért és mi ellen
fognak össze. E keresztények jó része megjárta Recsk, Kistarcsa és a
kommuntsta börtönök póklat.

És Önök, kedves olvasók? Akiket az Útisten megkűnélt e szörnyű
szenvedéstó1? Önök csak il távolból kívánják nézni, hogy sikerül-e meg-
leremteru az Önök számára is, gyermekeik, unokáik számára is a féle-
lem nélküli demokráciát? Úgy vélik, hogy Önök nélkül is, ebben a hazá-
ban pár ezer keresztény sikerrel veszi fel a harcot a megbújt, a háttérből
támadó volt kommunista hatalommal?

Tévedés. Ez csak a tragikus visszarendeződéshez vezethet. Csak az
összefogás, az együtt akarás, az együtt cselekvés segíthet az. új élet-el-
rendezésében.
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Külső segítségre nem számíthatunk. Sem anyagi, sem egyéb vonatko-
zásban. Mégis fel kell vennünk a harcot a jövő érdekében. Ez kereszté-
nyi és magyar hazafias kötelességünk.

Ha tehát, kedves Olvasóim, komolyan vesszük az élet újra felkínált
lehetöségét, kornolyan akarjuk alakítani saját és utódaink sorsát, ha nem-
csak a uasárnapi templomlátogat6s erejéig vagyunk keresztények, ha büszkén
uattjuk magunkat Hagy óseillk utödíaínak, Im IIcm akarunk több Kistarcsát,
Recsket, kisfogházi akasztófát ts 301-es parcellát - cselekedniink kell, bátran
válfnlni mínd keresztényi mind demokrata mitxútunkat,

Érdemes-e? Szükséges-e?
Ha arra gondolunk, hogya Szent István-i állameszme hatása ezer

éven át fenntartotta a magyarságat annyi pusztító véres történelmi ese-
mény ellenére, ha arra gondolunk, hogy hol vall ma a l1JogyarStígol pusztítá
Jatár kún birodalma, hol va/1 ma fl benníinkei mcgtizcdclő török szultán biro-
dalma, hol van a !ólöttiink háromszáz évcII nt Ilralkodó oszt rak cSiÍsztfr birodal-
ma és hol van a száz- és szozezer magyar testvérünket rabszolga sorsba hl/rooM
és cJpuszWó vérgözös sztáliní komnntnist« birodalom. - sehol, nyomuk sincs -
de mi, keresztény magyerek még itt vagyunk, élünk, hallaljuk és hallat-
hatjuk szavunkat- akkor el kell higgyük az Úr Jézus szavát: "E jelben
győzni fogszi"

Ez a válasz arra, hogy kell-e, érdemes-e a jövönk érdekében össze-
fogni és cselekedni.

Ez a válasz arra is, hogy mit jelent ma magyarnak, kereszténynek és
demokratának lenni.

Dr. Csekllle lstuán

KEDVES SZÜLŐK!
/li 2000/2001-es tanévben 80. jubileumát ünneplő Szenl Margit Gim-
názium felvételt hirdet a 6. és 8. évfolyamot végzett jó tanulmányi
eredményt felmutató általános iskolai lanulók számára. Az iskolát
részletesen bemutató "Felvételi Tájékoztató" füzet a portán (hét-:'
köznap 7-21 óráig) 100 ft-éri megvésárolható.

Nyitott nap, amikor iskolánkat az érdeklődő tanulőknak meg-
rnutatjuk, 1999. november·4-én csütörtökön 9 órától kezdödóen
lesz. Felvételi tájékoztatót a szülők számára 1999.. november 4-én
18 órakor tartunk. Az iskola 'igazgaiójának fogadööraja csütörtök
délutánonként 15-18 óráig ..
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Búcsú Albertfalvától

Ambrus József és felesége, szülctett Prüller-Pélos Erzsébet elköltöztek
Albertfalvaról. Ebben a hírben az Albertfalvi Egyházközségi Levél leg-
több olvasójának semmi rendkívüli nincs, hiszen évente bizonyára több
százan js megteszik ezt a lépést, kiilönősebb hírverés nélkül.

Hogy mégis ennek az információnak ct hallatára tollat ragad ft króni-
kés, azt azon egyszeru oknál fogva teszi, Albertfalva egyik első telepe-
<ének Strobl Józsefnek, la lén méltán irhatom. a leghíresebb albertfal-
vi dinasztia alapítójának egy kései leszármazottja vesz búcsút szüló-
töldjétöl.

Idén voll kereken 180 éve, hogy Strobl József asztalosmester házhe-
lyet vásárolt a Budát Premontorral összekötő 'Új országút rncllett. Az tit
két oldalán szsbélyosan parcellázou ötven lélekre először három mes-
terember jelentkezett, egy fuvaros, egy kőmüves, és tőrténetunk sze-
rcplöjének, Baba néninek szépapja. Strobl mester. Mert Erzsébetnek ta-
lán csak az iskolában nevezték fl szép koromfekete lányt, fl környéken
mindenki csak "Babána k", később nagymama keréban aztán "Baba né-
ninek" ismerték és szólítotték. Hogyan lett Erzsébetból Baba, ma már
talán ő se.m tudja, nekünk, akik ezzel a névvel ismertük és szereuük
meg, mindőrőkre csak "Baba" marad.

ASlrobl dinasztiábnn leginkább a vők voltak a ktváló asztalosok, így
II mcsterség a Stiblnger-Matzky-Prüller néven többnyire leenyágon
öröklődött.

Az idősebbek még emlékeznek arra, hogy il mindössze alig több mint
egy utcanyi faluban egyszerre negyven asztales dolgozott, munkájuk
rnínőségére és II korra jellemzóen, rnind szerényen, de szepen megélt.

Pérwkoré r a famflia századunk első harmadaban élte, amikor id. Prül-
ler Ish-án ]928. augusztusára felépítette a mai Sáfrány utca 69. szám
alatti, akkoriban igen korszerúnek mondható asatalosmúhelyét.

Baba asszony nagyapja a mesterségbeli tudást olyan szfnvonalra
emelte, hogy 1936-ban az Egyesült Államok akkori elnökének, Recse-
véltnek 6 szállíttatta az elnöki fotelt, egy kiegészítő zsémollyal együtt.
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Kora reggeltől késő estig dolgozott műhelyében, közben elvállalta és
19 évig irányította a helyi iparlestület elnőkségét, ráadásul 15 éven át a
község bírája is volt ugyanekkor.

Fia, ifjabb Prüller István őrökölte szorgalmát és tehetségét, a II. világ-
háború után édesapja neki engedte át az asztalosműhely vezetését. A ze-
nében is igen kimagasló eredményeket felmutató család a helyi dalkör-
ben, valamint a templomi szent zene szolgálatában is jeleskedett. Köz-
veLlenül a háború el6tt volt olyan esztendő, amikor a virágvasárnapi és
a nagypénteki passió minden főbb szerepét a Prüller család valamelyik
tagja énekelte. A művészi szinvonalat csak emelte, amikor a négy Prül-
ler maga mellé vette erősítésnek a fiatal huszonéves Simándy Jóskát, a
későbbi világhírű tenorI.

Az idősebbek még emlékezhetnek a negyvenes évek elején frissen fel-
szentelt új templom felejthetetlen Passióira, amikor a még ismeretlen, de
később az operaszínpadra üstökösként berobban6 kiváló énekművész
el6adásában hallhattak a .Passiök evangélistájét".

Ifjabb Prüller István német származása ellenére igencsak magyar ér-
zelmű ember volt. 1948 márciusában a forradalom és szabadságharc
századik évfordulóján - mivel kitűn6en szavalt és erősen hasonlított
Petőfi Sándorra - őt kérték fel, hogya községi ünnepségen szavalja el a
Nemzeti Dalt. Még ugyanebben az esztendőben az egyre érezhetöbb és
élesedő bolsevik diktatúra nyomását felismerve, valamint látva a nénlet-
ajkú lakosság sorozatos kitelepítéseit, több honfi társával egyetemben
kérte a Belügyminisztériumtói nevének magyarítását.

Ifjabb Prüller-Pálos István leányát, kis történetünk fóh6sét egy zirci-
szintén német származású - család sarja vette nc5ül. A zird Ambergek a
Bakonyerdeinek fáiból éltek, a család egyik ága a feldolgozásra szánt
rönkőket gatterolta. A Bakony fővárosában élő Ambergek egyike másika
- valószínű, hogy hasonló meggondolásból, mint a Prüllerek - időköz-
ben Ambrusra magyarosította nevét. Ifjabb Pálos Istvánnak Baba lánya
mellett volt még egy gyermeke, a fiatalon, 42 éves korában tragikus hir-
telenséggel elhunyt Öcsi becerrévre hallgató fia. A két gyermek vitte vol-
na tovább a stafétabotot, hiszen mindketten az újpesti Faipari Techni-
kumban érettségiztek. Apának és fiának korai, váratlan halála Iehetett
leginkább az oka, hogy Baba lassan eltávolodott a szakmától, de a mes-
terség szeretetét, a fához való vonzódását mostanáig megőrizte.

Zircre, az I\mberg-Ambrusok 6si földjére való visszatelepülésük igy
csak látszólag hűtlenség az ősi foglalkozáshoz, tradíciókhoz. Albertfal-
vához. Sokáig kerestek Zircen lakást vagy házat, azon a vidéken, ahol
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leányuk él szép. nagy családjával. Végül a város legszélén találtak alkal-
mas otthonra, ahol a kert végébe már belenyúlik a Bakony sürűje.

Albertfalvától, a múlt tói nem tudtak és nem akartak végleg elszakad-
ni, elköltözésükkel magukkal vitték mindazokat az értékes családi erek-
lyének számító bútoraikat amit hajdan élt bútorasztales őseik készí-
Lettek.

Kora őszi est:e. A nyugdíjas házaspár erdőszéli. békés otthonában csen-
desen. pihen. Pokróccai gondosan betakarva, kéz a kézben ülnek az öreg
fotelben s szemük az erdő messzeségébe vész. A ködfétyot borította töl-
gyes fJi közül lassan - lassan elötúnnek fíatalsaguk emlékképei. Régen
eltávozott nagyszülök, szülök, testvérek, barátok, utcák, házak, gyer-
mekkori szerelmek. esküvők, temetések, hajna li rorá lék emlékei. Csak
röpke pillanatnyi, fel-felvillanó varázslat ez. Ahogy a csoda.atos színek-
ben pompázó erdő fÚSZCJCS atmoszférajé t az őszi szellő belopja az abla-
kon, újra áthatja egész lényüket gyermekkoruk múhelyeinek semmi
másra nem hasonlítható, fl fúrészelt, gyantás fának, a főzött enyvvel
kevert fanyar illata. Mire gondolnak? A küzdelmekkel teli, örömmel és
bánattat sikerrel és kudarccal teletűzdelt életűkre? A közeledö és min-
denklt kőnyörtelenííl elérő elmúlasra?

A lakást kerülöleld erdő fái nap mint nap emlékeztetik őket apáik
mesterségére, amí több voll iti Albertfalvan, az asztales dinasztiáknál,
mint szakma vagy egy átlagos foglalkozás. Amit a fával csináltak, az
volt maga a Múvészer. Művészer. mely elkísér a bölcsőlől a koporsóig,

Albertfalvén, a Sáfrány utcában egy régi lebontott ház helyén hónapok
óta serény épltómunka folyik. A házat építtető fiatalemberben és szülei-
ben bizonyára nem is tudatosul, hogy költözésükkel egy SIrobi ivadék, a
család hetedik generációja kerül vissza ősei földjére. A most it! letele-
pülő és majd egyszer családot alapító fiatalokra és utódaikra főltehetden
hasonlóan nehéz, küzdelmes, sikerekkel és kudarcokkal egyaránt lneg-
harcolt évek várna k.

Tizennyolc évtized elmúltával a mostani fészekrakok kései utódai
vajon hasonló büszkeséggel tekintenek-e majd vissza hajdani alapító
atyáikra. anyaikra. mint teszik azt a mostani búcsúzök.

SümegI> Ltísz/6
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Hogyan legyünk buták?
A televízió "áldásai"

Nagyon egyszerű: nézzünk minél többet televizlót. Ezzel nem azt .1<.,-
rom mondani, hogy a tévézés időtartama és agysejljeink pusztulása
közölt egyenes arányosság áU fenn, dc hogy egyre károsabb hatással
van ránk a "doboz" bámulasa. az biztos.

Sok szülő panaszkodik, hogy agresszív, durva rajzfilmeket néznek
gyermekeik. Némelyek pedig már a keményebb akciófilmeket is szíve-
sen szemlélik.

A panasz után pedig jön a szakértö akárkicsoda: apuci és anyuci fe-
lelőssége, hogy csemetéjük mikor és rnit néz meg. Mi pedig - miutan
fiainknak elmondtuk az esti mesét, és ők álomra hajtották fejüket - ezek
után nyugodtan ülünk le a készülék elé.

Talán nem is sejtjük, hogy mi, felnőttek is hasonló veszélynek va-
gyunk kitéve. Ugyan a népbutító, dél-amerikai sorozatokon már túl va-
gyunk, de még csak most jön a java.

Na és persze csak itt, csak önöknek ... Olyan információkhoz jutha-
tunk, melyek a későbbiekben nagy hasznunkra lehetnek. Csak mi, csak
akkor láthattuk a TV-ben (reméltern, hogy utoljára) császárelődöt, aki
előtte pár nappal halálos kimenetelű közlekedési balesetet okozott. A
műsor fő kérdése a következő volt: Fogyasztort-e kábítószert a sofőr, mi-
előll autóba ült. Ó pedig kijelentette: nem. És hogy a tévénéző egy per-
cig se kételkedjen ezen állításban, pár hét múlva az összes tévéadó hir-
adójának főcírnc ez volt: császárelőd tiszta, nem fogyasztott drogol.
Ezek után mindenki előtt nyilvánvalóvá vált: ha 200 kilométeres sebes-
séggel halálos balesetet okozok, csak annyit keU mondanom: nem ittam,
nem fogyasztottam kábítószerI. &, ártatlan vagyok.

Más érdekességeket is megtudhatunk a képemyő előtt ülve. Hetente
kaphatunk képet a legűjebb közvélernény-kutatás eredményeiről. Az ada-
tok itt is hűen tükrözik a valóUanságot. csak pár kérdés: Jobban él-e most,
mint tíz éve' Megengedheti-e magának, hogy jótékony célokra adakez-
zon? Rendőrség vagy Whyskis? Na és a válaszok? /\ néző őszinte (sőt, fel-
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háborodott), természetesen telefonál. Mi ez a provokalív kérdés, hogy job-
ban él-e? Nagyon rosszul él itt mindenki. Adakozru? Amikor tíz éve sem
adakoztam. Nem, erre nincs pénzünk. a és hajrá ambrusattilat Tíz tele-
fonáJóból kilenc a fentiek sacrint vélekedett. Ám egyikük sem sajnálta a
pénzét a 9~es körzetszámú, emelt díje1S hívószám tárcsázására.

Vegyük észre, hogy ct liberális médiahalalom akarja irányítani éle-
tűnket. Talán abból látszik ez a legjobban, hogy most egy bűnözőt keU
szcrctnünk. (llyen manipuláció talán még az "átkosbanJl scm volt.) De
ezt II témát inkább meghagyom a bulvársajtónak éa az oly népszerű ke-
reskedelmi tévécsa tornáknak.

Amikor pedig keresztény, nemzeti értékeket felmutató müsorl sugá-
roz il televízió, mindig akad egy jó film a másik ad6n. Igaz. máskor nem.
Igy hát jól nleg kell gondolni, hogy Rambó 128 vagy Szerit Jobb kör-
menet.

Esti tévézés helyett mindenkinek szeretettel ajánlom az Egyhézközös-
ségi Levél lapozgatasát. Ettől biztosan nem butulunk tovább.

Sáros Attii«

A tizenhárom

Ha azt mondom: a rizenharom, valószinűleg sokan kapcsolnak kikról
van szö. [Je ha elkezdern sorolni: Schweidel József, Kiss Ernő, Dessewffy
Ariszfid. Lázár Vilmos ..., vajon hányadik névnél vágjuk rá: az aradi ti-
zenhárom? Úgy húsz évvel ezelőtt még költői kérdés lett volna - remé-
lern ma már nem az. A "szocializmus építése" alatt - nem tudom ponto-
san miért - agyonhallgatták a szabadságharcot követó rémuralom áldo-
zarait. Talán attól féltek, hogy az S6 utáni megtorlásra asszociálunk, ta-
lán csak féltek a történelemtöl. Ügy emlékszcrn, hogy a jeget a Szépiro-
dalmi Kiadó és Katona Tamás szerkesatö törte meg 79-ben, amikor a
Magyar Századok sorozatban kiadták az aradi vértamikra vonatkozó
iratokat: a hadbíróság! jegyzőkönyveket, a tábornokok leveleit, naplóit
és a szemtanúk visszaemlékezéseit.
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Amikor először olvastam végig a tizenhárom nevét, meglepetéssel
vettem észre, hogy Damjanich Jánosan kívül senkiről sem tudok. A sza-
badságharc legfontosabb katonai vezetői (Cörgey, 13em, Klapka), né-
hány legendás hős (például Cuyan, Lenkey) - ilyen vagy olyan ok miatt
- nincsenek köztük, se az első felelős kormany had ügyminisztere, Mé-
szaros Lázár. Érdemes-e foglalkozni azzal, hogy ki volt ez il tizenhárom
tábornok?

Mikor az akasztáshoz a vesztőhelyhez kísérték a kilenc tébomokot,
Poeltenberg Ernő (pontosabban Ernst Poelt Ritter von Poeltenberg) vé-
gignézett társain, és állítólag így szólt az őket kíséró császári tisztekhez:
"furcsa deputécíöt menesztenek önök az Úristen elé, hogy il magyárok
ügyéért közbenjárjanak". A kivégzésről szőló emlékezések eléggé meg-
bízhatalanok, lehet, hogy ez is csak egyike a legendáknak - azonban né-
ha a legendák igazabbak mint a tények. Valóban "furcsa deputaciót" lá-
tunk magunk előtt, ha megismerkedünk oz október hatodikán kivégzett
tizenhárom tábornokkal. Aki valarnilyen ideális, egy sz.ínre színezhető
képet vár, csalódni fog. Aki azonban valóban arra kíváncsi, hogy kik
harcoltak végig a magyarság függetlenségi harcát, aki hajlandó elgon-
dolkozni, hogy miért, azok számára valóban az élet tanítómestere a tör-
ténelem.

Az 1849 október 6-an kívégzett tábornok tényleg tizenhárom nagyon
különbözö személy: máshonnan jönnek, másért tartanak ki a végsőkig.
Kűlönbűző a vallásuk, ami akkor már nem jelentett sokat, és különbözö
a nemzctiségük, ami viszont akkor már nagyon sokat számított, Poelten-
berg osztrák, Leiningen-westenburg Károly néntet (hesseni születésrf).
A Magyarországon születettek közül van egy szerb (Damianinch), egy
horvát (Kneziő Károly) és három magyarországi német (Aulich Lajos,
Láhner György, Schweidel József). Az már csak érdekesség, hogy Kiss
Ernő és Lázár Vilmos a 17. században Magyarországra vetődött örmény
menektiltektól származnak. Van köztük arisztokrata (Leiningen-Wes-
tenburg és Vécsey Károly) és paraszt (Damjanich), legtöbbjük magyar
nemes, vagy polgári származású. Kiss Ernő dúsgazdag - legalábbis az
voll, mfg a szerbek fel nem dúlták délvidéki birtokait -, de vannak,
akiknek a katonai szolgéfat megélhetésük forrása is.

Különböző szerepük: van, aki csapattesteket vezet a csa rákban, mint
Görgey seregének hadtest-parencsnokai (Nagyséndor, Leiningen-Wes-
tenburg, Pceltenberg), vagy Dessewffy. Van, aki a honvédség szervezé-
sében tölt be fontos szerepet, például Láhner, aki mint "hadfelszerelési
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és fegyverkezési főfelügyelő" gondoskod ik arról, hogy legyen a honvé-
dek kezében fegyver, legyen rajtuk ruha. Nem olyan romantikus, mint
kivont karddal huszárrohamot vezetni, de sokkal fontosabb és felelős-
ségteljesebb beosztás. Az egyébként jórészt formál.is had bírósági eljárá-
SOn a fegyvergyártás adatairól kell nyilatkoznia.

Tehetségük, rátermettségük is kűlönböző: Aulich, Dessewffy, Damja-
nich, Leiningen-Westenburg hadtestparancsnoknak is kitúnóen bevál-
tak, Nagysándor például már nem tudott ezen a szinten a feladatokhoz
felnőni, Kiss Ernőt pedig vezértársai távoIították el a délvidéki had-
színtérröl melléfogásai miatt.

Akkor is tévedünk, ha azt hisszük, politikai elveik összekötötték őket.
Nagysándor Józsefről tudjuk biztosan, hogy Kossuth elkötelezett híve;
az, hogy Aulich Lajos 49 július 14-én - amikor már látszik, hogya ma-
gyar ügy vesztésre áll - elfogadja a hadügyminiszteri táreát, árulkodik
politikai nézeteiről, viszont Leiningen-Westenburg Károly elég keserűen
nyilatkozik a magyar kormány politikai irényáról.

Szőts Miklós
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Spanyolországi útinapló:
Madridban

Annak az évnek kora őszéri mintegy háromhetes spanyolországi társas-
útra indultunk életem parjéval. A várható nagy élmények miatt elenyé-
szőnek tűnt azon aggodalmunk, hogyodaútban és visszafelé is egy-egy
éjszakát a buszorv kell tölteni. Végül is nem volt olyan veszélyes az ügy,
kisebb szunyókáléssal sikerült is átvészelni.

Tehát egy kora őszi (vagy késő nyári) reggelen a Hősök tere meH61
indult az autóbusz. Kellemes meglepetés ért minket, mert a több jelent-
kező miatt emeletes busz lett beéllftva, és mi (mivel az első jelentkezők
voltunk) az emeleti rész első sorában kaptunk helyet. Ez a panoráma-
kilátás az egész ú t folyamán csodálatos előnynek bizonyult látvány <is
futózás szempontjából is. A hosszú utazások alatt a videón vetített fil-
mekb61 emiatt ugyan nem láttunk semmit, mert a monitor éppen a fe-
jünk felett volt, de ez számunkra nem okozott probléma t.

Az út természetesen hosszú volt, csak másnap dé.lután érkeztünk meg
a Costa Bravéra, Barcelona közelébe, ahol első szállásunk volt.

A délutánba még belefért egy kis séta a tengerparton, sőt este egy
hangulatos Plamenco-Show is a közcli üdülőhelyen.

Másnap reggel indultunk tovább, célunk most már Madrid, Spanyol-
ország jelenlegi fővárosa. Az út Katalöníán, Aragóruán és Kasztíliért at
vezetett igencsak változatos vidéken. Számomra meglepő volt az igen
sok kopár terület, ahol áthaladtunk.

Dél körül megszakítcnuk utunkat, mert betértünk Zaragezéba. Sajnos
nem volt idő a várost megnézni, csak a főteret kerestük fel és az ott 1:.."1-

látható székesegyházat, az Oszlopos Miasszonyunk templomot.
A székesegyházban található az oszlopos Madonna szobra. A legenda

szerint mielőtt Jakab apostol Kr. u. 41-ben Jeruzsálemben vértanúhalált
halt, Hlspéruaban járt tédtő úton. Itt történt az első Mária csoda, ugyanis
40 január 2-án megjelent neki a Szűzanya egy oszlopon? és átadta neki
alabástrom szobrát. Ezt az oszlopot - pilart - őrzik itt, és nundennap új
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terítővel borítják le a szobor alatt. Az adományozók jóvoltából több ezer
terítővel rendelkeznek. Az oszlopot őrző kápolna meUett két bomba lát-
ható, mely becsapódott annak idején a templomba, közvetlenül a szerit
oszlop rnellé, de szinte csodával határos módon ne", robbant fel, így a
pilér sem semmisült meg.

A székesegyház egy régi hangulatú téren áll, annak közepén Gaya
szobra. Mögötte egy szupermodcrn márvány-üveg- palotai ami igencsak
idegenül hat ebben a környezetben. A tér végén az egyik legrégebbi
templom a San Salvador (Szent MegváJtó) temploma, amelyik Zaragoza
főtemploma és a Xl. században épült. Ma igencsak romos állapotban.
Állítólag fe1újítá alatt van, ez kívülr61 nem látszott, benlenni nem Iehe-
tett. Rövid séta a folyó partján, ViSSZ3 il buszhoz. és mar indultunk is
tovább. Késő cs te értünk Madridba. Otközben gyakran láttunk hatalmas
biká kat reklámtáblaként. Ez azonban nem a bikaviadalokat reklámozta,
hanem a leghíresebb spanyol konyakot (személyes ellenőrzés alapján is
mondhatom: tényleg j6 kis konyak).

Madrid a XVL század óta fővárosa Spanyolországnak. E kis jelenték-
telen települést ll. Fülöp király tette meg fővarossé, és egyben ketelezte
a grandokat ott palotákat épittelni. Igy virágzott fel a város, míg a régi
főváros (Toledo) lényegesen veszített jelentőségéből.

Madrid az ,U egyik legkellemesebb meglepetése volt számomr a. Vár-
tam egy nagyvárost a maga szürkeségével, zsúfoltságával. Ehelyett egy
nagyon szépen tervezett, tágas, sok fával és parkkal rendelkezé. elég jó
levegőjű várost találtunk. A rnodorn város is tetszett il maga felhőkar-
colóival ( pl.: Picasso torony), furcsa épülereivel. pl. az egyik bank a su-
gárút két oldalára épült, épületei ívben benyúlnak az tit fölé, egymáshoz
közelednek, de össze nem érnek.

Láttuk a híres Bemaben stadiont. a "királyi garda", a Real Madrid
sradionjí t, ahol nem ritkán százezres nézősereg gyülik össze egy-egy
jobb összecsapásra.

Külön élmény volt a Kolombusz-emlékmú. A Kolombusz téren álló
17 m magas oszlop tetején áll a felfedező, az oszlop négy oldalán az ex-
pedíció jelenetei Iáthatók: Kolombusz bemutatja terveit Vega szerzeres-
nek, a királyné felajánlja ékszereit az expedíció költségeinek fedezésére,
látható a harom caravella domborműve, név szerínti felsorolása a részt-
vevőknek stb. Az emlékmű egy hatalmas saőkőkűt közepén áll, (>. víz
kifelé mint egy vízesés zuhan körös-körül Iefelé, Egy helyen kis lépcső-
lejárat van, ahol le lehet menni a szökókút alá, és a víz alá besétálva a
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vízfüggönyön át érdekes látványt nyüjt a tér. Itt lenn a szökőkút alatt
makett mutafja be Kolombusz útjait, Érdekessége a múlt században
épült emlékmünek, hogy nem volt felavatási ünnepsége.

Madrid ékessége a Spanyol téren a Cervantes eml kmű, Középen a
legmagasabb helyen áll a híres író szobra, előtte természetesen két leghí-
resebb alakja, Don Quijote, a búsképű lovag és hű inasa, Sancho Panza.
Kis mesterséges ló partján áll az emlékmű, ahol núndig üldögélnek. pi-
hennek mind a turisták, mind a helybéíiek.

Több zör is végigmentünk a Fő utcán a "Grand Vián", amely mai for-
máját a századforduló idején kapta, elsősorban amerikai behatésra. Itt
látható a Postaközpont imponáló palotája és sok-sok mozi, amolyan
"hoUywoody-i" stílusban.

Híres látnivaló a Pia za Mayor, a "Nagy tér", amely a középkori Mad-
rid középpontja volt. Itt történtek a legfontosabb események, így példá-
ul a nyilvános kivégzések, a szentlé avatás szertartása stb. Itt avat-
ták szentté többek közőtt Xavéri Szent Ferencet, Avilai Szent Terézt,
Loyolai Szent Ignácot, Néri Szent Fülöpöt is. III voltak az eretnekégeté-
sek is.

A hírhedt spanyol inkvizfciő gyakran politikai szerepet is vállalt az
uralkodó érdekében. Az eretnekség megállapítása voll a feladata. Az
eretnekség abban a kerban egyben felségárulás is voll, ezért lehetett a
delikvenst akár kínvaUatásnak is alávetni. Az itéletet világi törvényszék
hozta, persze nyilvánvaló volt, hogy az az eretnekség bűnének megálla-
pítás. után általában méglyahalrí l voll'.

A tér zárt tér, oda csak egy árkádos épületrészell ke reszt ü! lehet be-
jutni. Az épületek teljesen körülveszik a teret, az ablakok a térre néznek,
és szinte minden épület csup' ablak. Annak idején ezekből az ablakok-
ból gyönyörködtek a madridlak a téren lezajló larvanyossagokban. Ez
nem ritkán igen jó jövedelmet biztosított tulajdonosának. Az épületek
kívülről freskókkal díszítettek.

Madrid egyik büszkesége a kiré yi palota. Lévén Spanyolország ál-
lamformája kírályság, a palota ma is "élesben" rmfködík. A királyi csa-
lád már nem lakik itt, valahol a városon kívül van a rezidcnciájuk. A
palota folyamatosan épült és gazdagodott először a Habsburgok, később
a Bourbonok alatt. Lenyúgőzö pompájú, maradandó élményt nyújtó
termek sokasága látható itt. A tróntermet ma is használják. bizonyos fo-
gadásokat itt tartanak, A trónterem mclletti Gasparini terem (nevét az
olasz művész után kapta) talán a legdíszesebb az egész palotában. Az
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ebédlő hatalmas terme egyszerre 145 /ó ülő fogadására alkalmas. A pa-
lota kápolnája, ahol kél főoltár van, mcrcteibcn inkább önálló templom,
mint kápolna.

A borostyán terem, a kínai terem, el porcelán terem és sok más hasonló
szépség teszi emlékezetessé a kirélvi palotát. Díszítésük, eleganciajuk
nehezen mcsélhető el, az! látni kell.

A palotával szemben áll Madrid főtemploma. Újjáépíiése ulán 1993-
ban szentelték fel. Sok modem részletet tartalmaz. Ha nem is veszi fe] a
sok műemléktemplommal a versenyt, mégis érdemes volt megtekinteni,
még ha idegenvezetőnknek az volt js a véleménye, hogy nincs benne
senuni lá Inivaló.

Ha az ember Madridban jár, nem hagyhatja ki a Prado múzcumot.
Kevés időnk lévén, csak felületesen tekintettük meg. A sok ismert mű
mctlen engem egy festmény ragadolt meg igazán, amelynek címe "Kala-
zanci Szent József halála" voll. Nem emlékszem a festőre. de a kép szin-
te most is a szemern előtt van: azt a pillanatot mutatja, amikor el kegyes
(piarista) rend alapítója megtér Teremtőjéhez.

A Prado mögött áU a Jeromosok temploma, amely a spanyol királyok
koronázó temploma volt.

Öt napot töltot rünk Madridban, de ebből a zömét csíllegtüraszenfen
kírénduíások tették ki. Igy jártunk Avilában, Aranjuez-ben, Segoviában,
Toledóban, az Elesettek völgyében és .7. EI Econélban.

De ez mar egy következő fejezet.
Madams Gábor

In Memoriam Schlett Erzsébet

Vízkereszt estéjén immár sokadszor csörgött a telefon. Gyerekkori osz-
tálytársam, Kaposvári Gyuri jelentkezett azzal a szomorú hírrel, hogy
általános iskolai osztályfönökünk, Schletl Erzsébet néni Karácsony
szent éjszakáján megtért Teremtőjéhez. Megint elment egy kedves is-
merős.

Albertfnlván tanított Erzsébet néni (ó kővetelte meg ezt a megszólí-
tásf másra nem js hallgatott) elsősorban magyar nyelv és irodalmat,
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valamint történelmet. Sok régi albertfalvai emlékezhet rá, tanította je-
lenleg-í plébános atyánkat is. Amikor a mi korosztályunkra került a sor,
már csak magyart taulthatctt, a történelem terén az akkori vezetésnek
nem volt megbízha t6.

Nem bizony, mert hitét meg tartó, azt mcgvalló. kemény asszony volt.
Mindenkivel, velünk tanítványaival is szigoru es határozott volt.

Amiko!' átkerültünk 1955. decemberében a "Mezőkövesdbe", egy-két
évig nagy volt a [övés-rnenés a tanári gárdéban is. Magyarból minket
valamikor a 6 . év közben vett át, a 7-lől pedig osztalyfőnökűnk lett. Már
ismertük 6t többen is. elsősorban a magyar szakkör klrobbanó sikerű
Toldi előodásáért, melyet színpadra Erzsébet néni rendezett. (Csak meg-
jegyzem, hogy a címszerepét kedves barátom, ministréns társam La-
bundy Tipsi játszotta. Sajnos ma már ő sincs közöttünk, de talán most
felemJegetik Erzsébet nénivel akkori élményeiket!).

Két évig volt Erzsébet néni csatélyfónökunk. és még egy emlékezeles
színpadí előadás: a János vitéz Kósa Mártival és Orosz Mísivet a fősze-
repekben.

Talán meg sem tudjuk mondani, mcnnyt míndent tanultunk tőle nem-
csak a magyarórákon. hanem az osztályfőnökiken is. így felnőtt fejjel
visszaemlékezve csak csodálni tudom őt, akit bizony többször is meg
akartak hitéért "fogni".

Egy eseményre igencsak jól emlékszem. Úgy 8. év vége fejé, az egyik
osztályfőnöki órára "Az istenhit kialakulása" círrrű témát kapta, amelyre
a kerületi tanfelügyelőt is meghívták (+igazgató, +igazgató helyettes,
+párttitkár stb.) Erzsébet néni előtte egy pár nappal járt nálunk család-
létogatéson, és édesanyám aggódva kérdezle, hogy fogja ezt a rázós
feladatot megoldani. Abban ugyanis biztosak voltunk, hogy hitéről nem
fog elmarasztalót mondani, Ö vidáman, nevetve válaszolt, "ne izgulja-
tok, nagyon jó lesz az óra, mindenki meg lesz elégedve vele". Számomra
az is furcsa volt, hogy (más Lanfelügyelői órákkal ellentétben) semmi
előkészület nem történt az osztályban.

Az óra megkezdődött. Még talán ma sem tudom mi mindenre ment
el az idő, de Erzsébet néniból áradtak a legegyszerűbb kérdések felénk
(miért félt az ősember a haláltól, a villámlástói és a rnennvdörgés lől,
hogyan iUesztette be gondolatvilágába a vadállatokat stb.), és mi vala-
mennyien részt vettünk az órában, peregtek a kérdések és a válaszok.
Egyszerre csak csöngettek. pedig talán éppen a görög mitológléhoz
értünk (és a kereszténységről még szö sem esetr), maris vége volt az
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órának. A tarúelügyelő megdícsérte Erzsébet nénit és núnkel is a lel-
kes nagyszeru óráért} és sajnálkozott, hogy többre már nem jutott idő.
Reményét fejezte ki, hogy majd legközelebb tovább is jutunk. (Meg-
jegyzem a következó osztályfónökin már a ballagésra készültünk, ígr
folytatás már nem volt lehetséges.) Mikor kifelé mentünk. Erzsébet néni
mellérn lépett és a foga közötí azt sűgta nekem "látod} nem kellett iz-
gulru".

Jelen sarok írója mindezek fölött másért is hálás -crua is - volt osztály-
főnökének, aki élele folyását [elentósen befolyásolta. Mikor középiskolai
továbbtanujásorn szóba került, szű.leim (épp az akkor oly divatos "ket-
tős nevelés" elkerülésére) tervezték szerzetes gimnáziumba adasornat.
Mivel nem akarták, hogy bentlakó legyek, gyakorlatilag csak a pesti Pia-
rista Cimnazium jöhetett szóba. Azt viszont tudtuk, hogy oda bekerülni
nem egyszeru dolog. Erzsébet néni azonnal pártját fogta eme e!képze-
lésnek. sőt valamilyen kapcsolata révén még segített is bejutásomban.
Pedig tudjuk, hogy komoly zaklatások érték az akkori iskoliti vezetés
részéről, hogy nem sikerült núnket erről lebeszélni. Ó ha még tud ták
volna, hogy még segített is! Valószínűleg Erzsébet néni közrermíködése
is közrejáíszott Cuszti atya meleg ajánló szavain túlmenően, hogy 1960.
őszén a píaroknál kezdtem meg középiskolai tanulmányaimat. Az ott
szerzeu "fegyvereket" (nem félünk az életharctól. van vitéz fegyverünk,
erős hitünk, tudományunk, hazaszeretctunk) a nundennapi életben tud-
tam és tudom kamatoztatni. A csodálatos négy év élményeiért nem le-
hetek elég hálás mindazoknak, akik ebben segítettek, így Erzsébet néni-
nek is.

Most, hogy eltávozott közülünk, itt lenn mi szegényebbek lettünk, dc
gazdagodott égi partfogóink száma.

Erzsébet néni, ne feledkezz meg hajdanvolt tanítványaidról ott íönn
az örök életben sem!

Madnras Gábor
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Zászlók üzenete'

Tisztelt Egybegyűltek, kedves Testvérek'
Az 1941. október 4-én, templomunk felszentelésekor készített fényké-
peken jól látható a két zászlótartó rúd az új templom jobb és balol-
dalán.

Nem véletlen, hogya tervező építész szándéka szerint, az első teen-
dők között felállították a zászlótartókat, akkor amikor a templomból sok
kasebb-nagyobb felszerelés, berendezési tárgy még hiányzott.

Az építtetők, a tervező fontosnak tartotta a zászlókat a templomunk
két oldalára.

Talán nemtörődömségból. talán csak a sors hozta úgy, de a hetvenes
évekre ledőlt. szétporladt a zászlókat tartó, fehérre mázolt két rúd. Érez-
tük, tudtuk, hogy valami hiányzik azóta templomunk elől.

Az Albertfalvi Keresztény Társas Körben az 1996. évi közgyúlésen
vetődött fej először ismételt Jelállítasuk.

Kis hezitalas és előkészületek után, 1998 augusztus 20-án, Szent [st-
ván Napján kerlevéllel fordultam tagjainkhoz adoményokért. A kerlevél
nem volt hatástalan. 48 adakozó 66.500 Ft-ot áldozott e nemes célra. Az
adakozók névsorát tartalmazó Jistár palackba zárva bebetonoztuk a jobb
oldali zászlótartó alapzatába. Nevüket - akik szeprember IS-ig adakoz-
tak - megtalálhatjuk az Egyházközségi Levél 1998. Búcsúi számában is.
A további, a hiányzó összeget a Társas Kör pótolta.

Miért tartottuk fontosnak a zászlótartó rudak felállítását?
Egyrészről, azért mert úgy gondoljuk, kötelességünk - fiatal kora el-

lenére - rrulemlék jellegű templomurikat a tervező szándéka szerinti ki-
vitelben. eredeti tormaban megőriznünk.

Másrészről azért fontos a két zászlótartó rúd felállítása, mcrt az a két
zászló, melyet lcngetni fog rajta néhány perc múlva az őszi szél, üzene-
tet hordoz mindnyájunk számára .

. E/hallgzoH az illbttrtfa{vi !emp/olll elöU 1998. :>zeptemba 27·éll ti Ztl5z{úturtúk iilmepélycs
fdsu1!ld~sekl1r
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A magyar zászl6nak a következ6 üzenetei vannak:
A zászló az összetartozást mutatja. Mí magyarok vagyunk, a mi zász-

lónk piros-fehér-zöld lobogó. Ez összetart bennünket.
A zászló. vérzivataros magyar történelmet eleveníti fel, a honi védő

harcosokat juttatja eszünkbe. Mindnyájan ismerjük Benczúr Gyula fest-
ményét, amely Dugovics Tituszt ábrázolja, amint magával ragadja a
mélységbe a török harcost, aki a félholdas zászlót kívánja kitűzni a Nán-
dorfehérvári vár fokára.

A zászló a magyar emberek, magyar sporiolék kűzdelmeit, sikereit
juttatja eszünkbe. Hány és hány könnyes bajnok arca villan eszünkbe,
amint a magyar hímnusz alatt kúszik fel. zászló.

A zászló reményt ad. Őseink, albertfalvi ösök reményét adja, kiknek
volt hitük, elszántságuk azokban az igen nehéz években templomot, ls-
ten házát felépíteniük.

Mit mutat a fehér-sárga pápai zászló?
Mutatja, hogy egy világméretű, egyetemleges nagy családnak va-

gyunk tagja, a Római Katolikus egyháznak. Erre a zászlóra a világ bár-
mely pontján rátalálhátunk.

A fehér-sárga zászló a pápa szfne. Mutatja, hogy lsten földi helytar-
tója köztünk él, velünk van.

Albertfalvának Szent Mihály római kato\ikus temploma el6tt ez a két
zászló hirdesse a most élő albertfalvaiak tisztelgését az 6sök előtt. Kívá-
nom, ez a két zászló mutassa a következő nemzedékeknek, hogy itt az
évezred végén olyan hívők éltek, akik tisztelték, becsülték 6seiket.

Hirdesse ez a zászló, hogy a második évezred végén albertfalva lako-
sai vallásra, világnézetre való tekintet nélkül képesek voltak összefogni,
képesek voltak együtt dolgozni jó és nemes célok, Albertfalva érde-
kében.

Még egyszer hálás szfvvel megköszönöm mindenkinek, aki bármi-
lyen módon hozzájárult a nagyszerű pillanat létrejöttéhez.

Tisztelettel megkérem a Szent Mihály templom plébánosát, Dr. Ver-
bényi Istvánt, protonotárius kanonokat áldja meg a zászlókat.

Kiss Gábor
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A "polgár" szőról"

Az Albertfalvi napok '98 - Szent Mihály napi búcsú nyitó rendezvénye
után vagyunk. Idén il szcrvezők áldoza tos munkája .nyomán ismét gaz-
dag progra.lTI várja a negynapos rendezvénysorozaton Albertfalva pol-
gárait.

Engedjek meg, hogy kicsit elidőzzek a polgár szónál. A civil szervezc-
tek nem titkolt célja a polgárok kinevelése, hiszen a fordulat évétól a
rendszervéltozésig a polger szó kerülendö volt, a vele jelölt egyén nega-
ttv színt kapott. Nem is gondolunk ra, de az Albertfalvai Polgárok Köre
bátor teltel hajtott végre a rendszerval loaas hajnalán, mikor 1989-ben
megalakul va felvette nevébe a polgár szót. Az Albertfalvi Keresztény
Társas Kör nevének megvalasztasakor máshova esett a hangsúly, a Tár-
sas Kör alapítói mást kívántak kiemelni a névadásnal. Oe ez nem jelenti
azt, hogy a Társas Kör nem a polgár képzést tekinti egyik legfontosabb
felada (ának.

Míndnyéjar- jól emlékszünk az igen nagy érdeklődésI kiváltó, a televízió
[óvoltából az egész ország előtt zajló Hom Gyula-Orbán Viktor vitara.

A FIDESZ választási programjának - joggal - egyil< kulcsszava a pol-
gár volt. A tévés viia egyik izgalmas pillanatában Hom Cyula a FIDESZ
vezetőjének fejéhez vágta, hogy mi is annak fl polgár szönak il jelentése,
amit oly sokszor használ Orbán Viktor. És előhúzta az értelmező szetér-
ból kímásclt szócikket majd felolvasta. Akkor nem tudtuk meg, hogy a
két értelmező szótárunk közül melyikból idézett Horn Gyula. Ezért utó-
lag visszakerestem a polgár szót.

Először az 1959-1961 között megjelent hétkötetes (n) Magyar nyelv ér-
telmezősz6tárában kerestem megl ezt látjuk ott:

polgár (főnév) toldalékolása poíqárt, polgárúk, polgára vagy polgárla
A szótér 6 jelentését kűlőnlti el a polgár szónak, számunkra most a 2.

jelentés az.érdekes. Eszerint:
a) jelentés: (történelmi fogalomként) Az imperializmus és a prúletanorradalmak küráben, va-

lamint az ezeket közvetlenü! megelózö időkben az ipari proletáriáíust ~lSákmanyoló s mar

" E11umgziJ!t az Albertfolvi NaJX* '98 - Szaü MihálY-"ilJli búcslÍ mt:~"'11..l/jtástll kiM/oclI fl Oem
H(Jsu) J~kolfldJi:dl6jébel', 1998.sreptember 24-i11.
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reakci6ssá vált uralkodó osztálynak tagja Példamondat: A kőVér po/gar a hasán 00rtY0g
(Knldy Irta).

b) jelentés: (rosszalló kilejezésként) Szocia'izmusban vagy a szocializmust épitö társa-
dalomban az a személy, aki azelőtt a kizsákmányoló oSltalynak tagja volt. vagy akinek gon-
dolkodásmódjában. szosásaosn, magaviseletében sok a kapital~ta maradvány. Példamon-
dat: Semmft sem .""ozoN, még mindig polgár.

Ma a rendszerváltás után majd tíz évvel már nagyon-nagyon idegenül
konganak a szótar szavai. De 1961-ben, az 1956-os forradalom leverése
után 5 évvel - a szótár megjelenésének idején - ezek a szavak pontosan
mutatták a hivatalos politikát, a felülről kinyilatkoztatott világlátásl.

Másodiknak a Magyar érfeJmczö kézi5z6fárban kerestem vissza a polger
szó jelentését. Ez a szótár is több jelentését tünteti fel fl szónak. A 2. je-
Lentésérdekes számunkra. Eszerint:

polgár (fÖllév)
2. lelenlés (pclitikai fogalomként) A pc~ár a tőkés osztaly tagja, gondolkodásban, maqa

tartásban a tőkésosztályhoz húzo, hozza közel álló személy.
Szembetűnő, hogy az 1974-ben megjelentetett Értelmezd kézi z6tlÍr

mennyivel ámyaltabban fogalmaz: old6dott a politikai légkör Magya-
rorszégon.

Most már tudjuk, hogy Horn Gyula, az először 1974-ben kiadott Ma-
gyar érlelmező kézisz6tárb6! idézett. Nem lett volna szabad idéznie a 5ZÓ-

térból. hiszen tudhatta jól. hogy mint annyi minden abban az időben,
szótáraink is igen komoly politikai, ideológiai nyomás alatt készültek el.
A magyar nyelv szötárainak készítését is étszőtte a marxlsra ideológia.

Jellemző példa arra, hogya politika nagy mértékbert étjérta a lexikon-
készírést is, hogy mikor a nagy szovjet enciklopédia készíté kor az
alkotók észrevették. hogy az egyik pártvezér neve után egy mérges bo-
gár kővetkezik a lexikonban, krealtak egy soha nem látott áldásos
gy6gynövényről egy leírást és ezt illesztetlék a pártvezér és a mérges
bogór közé. De hazai példát is említhetünk. A hérkötetes Magyar nyelv
értclnrez6 szótá,ának 1959-ben megjelent első kötetében lévő nanyaor-
szég" szócikke miatt Románia azonnal a legmagasabb szintrdl tett kifo-
gást. A szótár alkotói átdolgozták a kifogásolt rész, úja bb kiadásokban
más szerepel, mint a legelsőben,

Csak közbevetóleg jegyzék meg egy sajnálatos tényt, azért, hogy rá-
mutassak milyen súlyos az elmúlt 40 év öröksége, és milyen nehéz, mi-
lyen lassú negatívumainak felszámolása. Ugyanis az 1974-ben először
megjelentetett "S.rlelmezö kéziszótárl változatlan formában, betűrő] betűre
ugyanúgy - benne a mára már szerencsére tulhaladott politikai világné-
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zcttcl- a holland Wolters Kluwer kiadónak átjátszott Akadémiai Kiadó
mind a mai napig újra és űjra változatlan formában kiadja. Ez is mutatja,
hogya 40 év öröksége hány és h,.{ny szalon átszövi még mindig életünk.
Ennek megváltoztatasa lassű munka, melyben mindnyájunknak van
feladata.

oe tulajdonképpen mit is értünk rní polgáron? Olyan szuverén, feje-
lósen gondolkod6, magas erkölcsi szinten álló személyt, aki aját és csa-
ládja életét kezében tartja, sorsá t a törvények betartásával maga irányít-
ja, kiilső kényszer nélkü] dönt életének menetéról. Saját életének alakítá-
sán túl szűkebb lakóhelyének közéletében részt vesz, kőzösségi ember.
választon képviselői révén - az önkormányzatban és a parlamentben-
érdekeit, nézeteit képviselteti. Egy szónak a jelentését mcgvilfígítja an-
nak a szőnak ellentéte is, hiszen valamely szó és ellentéte együtt jár,
mint il fény és az árnyék. Tehát legyen szabad a polgár ellentétér is meg-
neveznem. a tucatember, vagy más szóval - rnost hadd vegyem köl-
csön il Virt Lászlótól hajlott szót - a slágerember. A polgár ellentéte te-
hát az a tucatember. az II slégerember, aki sodortatja magát az eserné-
nyekkel, saját és családja sorsat képtelen irányítani, a töruegkulnira, a
tévésorozatok legéhesebb fogyasztöja, értékrendje felbomlott, az írott és
Ira tlan törvényeket ncm tartja be.

Tisztelettel kérdem az itt jelenlévők mindegylkétól, j6 cél érdekében
tevékenykednek-e Albertfalva civil szerv zetei, mikor kijelentik, hogya
polgárok kiképzése egyik, ha talárt nem a legfontosabb feladatuk.

Az írnmár hagyományos, Albertfalva civil szervezeteínck péld js kö-
zös szervezésében megvalósuló Albertfalvi napok - Szerit Mihély napi
búcsú rendezvényt n szervezők a fentiek - talán soha ily II részletesség-
gel végig nem gondolt - szellemében szervezík évek óta.

Reméliük, munkánk nem eredménytelen.
Köszönjűk mindazoknak segítségét, akik. hozzájárultak ahhoz, hogy

az 1998. éví rendezvény minden eddiginél gazdagabb, színesebb legyen.
Külön köszönet illeti a plakétokon feltűntetett önkormányzati és or-
széggyúlési képviselókün túl Albertfulva Iskoláit, Albertfnlva katolikus
egyházközségét, Szenr Mihály templomát. mely k helyt adnak jónéhány
rendezvénynek.

Klss Gábo,
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UTÓGONDOLATOK EGY TÁBOID
PROGRAM NYOMÁN

- Pályázati felhívás-

Ismét bővüll az Albertfalvi Szalézi Munkatársak köre. Legüjebb, 8 egy-
ben legfiatalabb munkatársunk egy éves felkészülését követöen Jbrany-
ban, a Szalézi Rend által fenntartott Ifjúsági Táborban lett ígéretet Nagy-
boldogasszony ünnepén " ...aki különleges vezetője a Szaléz.í Család-
nak". Azonban ezen Ll napon scm maradi el az ifjúság programja, mely a
közéíetiséget. az ujségírrist érintette. Meghívott előadólk, beszélgető
parlnereik az (gen katolikus havilap munkatársa i voltak, kik bemutatták
folyóiratukat. valamint néhány gondolatot vetettek fel a keresztény új-
~'1giráSf61.Még a beszélgetés kezdetén gyors helyzetfelmérést végeztek
arról, hogy az olt lévő kb. 8{1fiatal közül ki milyen újságol olvas. E fel-
mérés eredménye megdöbbentő volt számomra, mert igen kevesen vol-
tak azok, .kik nyillan vállaltak azt, hogy ők rendszeres napilapolvasók.
Kulturális folyóiratra nem is volt jelentkező. [elzéselk szerint főleg
az ifjúságnak szóló szőmkoztató kiadványokat részesítik előnyben. A
gyors helyzetfelmérés elgondolkodtatott azon, hogy ez valóban egy
tükör-e a fiutalságról vagy nem merték nyíl tan felvállalni azon érdeklő-
désüket melv nem "sikk"? Ugyanígy elgondotkcdtatou az is, hogy az
ismertetett Lapok közüt főleg azok keltellék (el az érdeklödést, rnelyek-

n sok vitát kiváltó cikkek jelentek meg. azt is mondhatnánk. botrány-
szaguk volt.

Azóta is sokat töprengek azon, mi az oka annak, hogy arra, amit ér-
téknek tartunk - irodalom, zene, mévészet stb. - kevesen figyelnek oda,
de ami sztori, szenzáció, arra felkapják a fejüket? Valóban általánosan
jellemző-e, hogy a napi események, lakókörzetükben történtek csak né-
hányukat érintik meg, s a többségük közömbös. érdektelen marad? Mi
lehel az oka?

A legfőbb ok sokszor bennünk szülókben rejlik. Elfáradunk a napi
munkában, ct többség csak a Iv különböző csatornáinak híradésaíból ér-
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tesül a fontosabb napi eseményekről. Azok is már sokszor megszűrten,
vagy a kommentátor meggyőződésének megfeleliien válnak hangsúlyo-
zottá vagy lényegtelenné, így észrevétlen is az ő szemüvegéri át láthat-
juk a történéseket. Igy alakíthat juk ki egyetértő vagy ellenvéleményün-
ket, vagy válhatunk kiégettségünk, fáradtságunk áldozataként manipu-
lálttá. Ez a közélet iránti közömbösség azonban - nem egy esetben - az
iskola ügyeivel szemben is megnyilvánul. Felmérések adatai bizonyít-
ják, hogya szülőket többnyire nem érdekli, hogy mi történik az iskolá-
ban, ha a dolgok ott egyébként rendben mennek. Sokszor nem is gon-
dolnak arra, hogya világ, 5 kezvetlen környezetünk dolgai iránti érdek-
telenségükkel mintát nyújtanak gyermekeiknek, és igaztalanul vádolják
őket passzivitással. érdektelenséggel. Ugyanígy a kultúra területén. So-
kan biztosítják gyermekeik pihenését külőnböző divatirányzatoknak
megfelelően. Ott pihennek. üd ülnek, de kevesen gondolnak arra, hogy
ezt az időszakot a természet szépségeinek megláttatására, más kultúrák
megismertetésére, igazi testi, lelki, szellemi töltekezésre szánják. Ez az
eseménytelen életforma is egy minta, s ha a gyerekeket nem éri egy
meghatározó élmény, egyéb ráhatás és ráhangolódás, akkor azt átve-
szik, és ami nagyon szomorű, továbbörökítik. Miért baj ez? Mert lakó-
körzetünk, helyi társadalmunk arculatát mi is alakítjuk, s mi is felelősek
vagyunk azért, hogy milyenné formáljuk. Ahhoz, hogy érzelmileg és in-
tellektuálisan is kötődjünk kömyezetünkhöz, fontos megismerni annak
kulturális hagyományait, történetét, művészetét. Mindezek átadása fele-
lősségünk az 6 [övőjükért is, rnivel ók lesznek a jövő helyi társadalmá-
nak alakft6i, mozgat6i, kozösségük érdekérvényesítői. Ha mindezt csak
később a keserves tapasztalatok, csalódások révén tanulhatják meg, ak-
kor sokan feladják, érdektelenekké válnak, esetleg közö ségüket is meg-
fosztják az újabb lehetőségek vállalásától, a fejlődéstől. Igen nagy a mi
nevelői felelősségünk, abban, hogy miként tanulják meg tőlünk a jövő-
építést, a közösség teremtést.

A felelősséget átérezve a Szalézi Munkatársak, a Don Bosco Iskela-
alapitvány és az Albertfalvi Keresztény Társas Kör pályázatot hirdet
15--30 éves albertfalvai kötődésű fiatalok számára az alábbi, választható
témakörökben:

- Albertfalviak a szabadságharcban
- Templomunkat miért Szent Mihályról nevezték el?
- Miért szép a templomunk (művészettörténeti és egyéni meglátások
alapján)
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=Albertfalva legrégibb családjai (egy család bemutatásán keresztül az
adott kor szokásainak, helyi kultúrájának, eseményeinek összefonó-
dása a település arculatának változásaival)
- A gyermekek játék és az iijúság szórakozásí lehetőségel Alberualva

történelme során. (Az e témakört választák munkájának értékes részét
képezheti egy-egyelIelejtett közö ségi játék, mondóka, ének felkutatása)

- Albertfalva a századfordulón (vers vagy prózaí mü)
- Egyéni témaválasztás
A pénz- és könyvaiéndék díjas prilyáxat legsikeresebb pályamunkéi

kőnyvformában is megjelennek az Albertfalvi Füzetek sorozatban.
1. Díj 30.000 n,

ll. Dfj 15.000 Ft,
lll. Díj 10.000 Ft
A pályarnnnkák leadásának határideje március 1. A leadás helye: Az

Albertfalvi Plébánia.
Hívják fel gyermekeik illetve egyházközséghez tartozó fiatal Ismerő-

scik űgyelmér a pályázat lehetőségére igy is hozzájárulva ahhoz, hogy
segítsük érzelmi és intellektuális kötödésükel lakórerülerünkhöz, egyhá-
zi közösségünkhöz.

RózsáJ/é Czigány Enikó"

Családok tábora
avagy a nyitott ajtók varázsa

Közel egy évtizede már, hogy az albertfaivi családok egyfajta lelkigya-
korlatként és nyaralásként augusztus táján néhány napra elvonulnak il

város zajától. Idén harmadszorra esett a választásunk a jezsuíték dobo-
góköí centrumára. il Marirézéra. Jól bevált módszer szerint a közel ötven
gyerekei napközben ügyes vigyázók kötötték le, a felnőttek lekötéséről
pedig Varga Zouan piarista atya gondoskodott, olyannyira üdítően,
hogy azt sem tudtuk, a lelkünk vagy a testünk nyaral. Mivel hosszú
évek óta e lap hasébjain is beszarnclunk táborunkról. a krvülallók szá-
mára talán unalmasnak túnő fogalmazvány helyett nehany ott Ielmerult
gondolatomat szereméru megosztani az Olvasóval (a kívülálló számára
persze lehet, hogy ez is unalmas lesz).
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Egyházi és világi vezetők sokszor hangsúlyozzák, milyen fontos a
család szerepe a társadalomban. A tapasztalat azonban azt mutatja.
hogy hiába vannak jó családok, ha azok elszigetelten, magukba zárva
élnek. Visszaemlékszem nagyanyámra, aki gyermekkoromban se a há-
zét, se II kapujat nem engedte bezárni, még éjszakára scm. "Az én ajtóm
rrundenki clllll nyitva áll" - mondogatta. Az a baj, hogy manapság kevé
a Jegalább szívében rwitott ajtajú család. Gyermekeim egyik kedvenc
rajzfilmébert a főhős, Mézga Aladár úrhajójával egy furcsa bolygóra ve-
tódtk, ahol a lakosok óriási, szúk szájú kersókban élnek - mínden kor-
sóban egy ember. Senki sem tud semmit a külvilégról. Egyetlen elfog-
laltságuk a monomán nevű "társc1.sjáték": "Én nyertem magam ellen!" -
ez az ott lakók egyetlen öröme.

Csodállam Dobogökőn a félszáz 2-12 év köaötti gyermek játékát: a
kamaszodo fiút, aki foci lázban égve is hajlandó gólpasszt adni hatéves,
és emiatt hozzá képest ügyetlen csapattársának. és a ha nnadikos kis-
lányt, aki egész nap aggódva kfsérgcti az akkor megismert kétévest..
Ök talán soha nem fognak monomant játszani, mert ráéreztek a nyitott
ajtók varázsára.

A nyitott ajtók varázsa, hogy vannak, akikre nyugodt szfvvel ré-
bizhatjuk gyermekeinket és hozzánk is bé rmikor feljöhelnck ismerőse-
ink. A nyitott ajtók varázsa, hogy fiaink nem kulccsal a nyakukban
lézengének délutánonként a játszótéren, és lányaínk nem cigarertéval
a kezükben unatkoznak fél méter magas cipőik tetején esténként a busz-
megállóban. A nyitott ajtók varázsa, ho!,'Y például egy dobogókői nya-
ralás csctén (ez valóban megesett) a. jobb anyagi helyzetben lévő cS;:lI6-
dok a többiek érdekében nagyobb összeggel járulnak hozzá a költsé-
gakhez.

Ha kicsit még bővülne az albertfalvi nyitott családok köre, az is el-
képzelhető, hogy gyermekeink majd nem a diszkók vagy a borospincék
mél)'ér61 választják ki jővendóbelijűket. Elképzelhető, hO!,'Yha kamasza-
dó gyermekünk majd "megbokl'osodik", más csalddokhoz átjárva is
ugyanazt il nonnát Látja,mint otthon.

Legvégül orszégos szinten az is elképzelhető, hogy hazánk nem csak
névleg lesz hatmillió katclikus országa.

Utópia? Lehet, de a nyitott ajtó fk'gy varázsló!

Kindchnmm Győzi;
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Isten választottai
Determinizmus vagy szabad akarat?

A Szentírás szamos helyen beszél Isten választottairól. Kűlőnősen szem-
be ötlőek Jézus szavai: .,Sokan vannak a meghívottak. de kevesen a vá-
lasztotta k." (Mt. 22, 14) Időről időre akadtak felekezeti Szentírás magya-
ráz6k, akik ebből arra a következetésre jutottak, hogy Isten eleve elren-
delte minden ember egyéni sorsát, és ettől függ, hogy üdvözülni fo-
gunk-e vagy sem. Aki nincs rajta lsten választottainak listáján. annak
sorsa már meg van pecsételve. akartnit tesz is itt a földön. Ez a determi-
nista nézet szöges ellentétben áll a 'valósággal. Tény, hogy Isten minden-
tudása folytán előre ismeri minden ember végső sorsát, de annak alaki-
tásából nem zárja ki az emberi szabad akaratot, sőt éppen attól teszi füg-
gővé végső sorsunkat. Isten személyválogatás nélkül hívott meg és vár
mindenkit országába, ahogy erre Szent Pál a Rómaiakhoz irt levelében
utal. (Róm. 2, 11)

Hogyan Lehelmégis, hogy Istennek vannak választottai? - hiszen ez ki-
vételezésnek tűnik. A megoldáshoz ki kell lépnünk földi világunk idő-
burkábóL és gondolatban átlépve annak határait, be kell lépnünk lsten
időtlen Örökkévalóságának világába, amely földi pályafutásunk idöbur-
kát .jnindcu irányból" körülveszl. Születésünktól kezdve ebben az idő-
burokban élünk. amelyben lsten hozzájárulásunk nélkül megteremtetl
ugyan. de szabad akararunk hozzéjárulésa nélkül nem üdvözít minket.

Sorsunk. I az Ó segítségével magunk alakítjuk halalunkíg, amikor is
az ídöburok határán át belépünk az Örökkévalóságba és Isten színe elé
járulunk ítéletre.

lstcll az Ó mim:lelltudása folytáll .eLóTe" Látja. hogy milyen les: az itélet és
c/lnck alapján veszi fd ao aTra érdemesekd választottainak lislifjára, anélldil,
hogy szatxü akaratunk JdLdi éroénycsítését IxímlÍocn ÍJ;korlátoZIlIÍ. Az Öröaké-
val6S<lgban azonbalI nincs Joldi értelentben vett idő. ezért a választottak lislája
független a mi !óldi időnk múlásától és ha úgy tetszik, akkor ,,11J(ir'~ rcndelkezés-
rt! áll lsten sztfmám.

Kesse/ytfk Péter
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Búcsú a Döngicsélő Klub vezetésétől
MagánjeUegü ügyeim mialt arra az elhatározásra jutottam, hogy lemon-
dok a Döngicsélő Nyugdíjas Klub vezetéséről. A klubtagoknak és mind-
azoknak, akik bármiféle módon hozzájárultak a klub sikeres működésé-
hez, köszönöm eddigi segítségü ket rnunkájuka t és közremúködésüket.
Kívánok további j6 hangulatú összejöveteleket. jó munkát.

Murtíl1yiné Molnár Kntalin

Új vezető
1999. szepíember 14-én a Döngicsélő Nyugdíjas Klub rendes heti össze-
jövetelén a jelenlévő 18 klubtag közfelkiáltással Csernus Cdspárt vá-
lasztotta meg a klub vezetőjének. eredményes, jó munkat kjvénunk!

Búcsú kJubtagoktól
A Döngicsélők szomorú szívvel, de az égi hazában való találkozás re-
ményében tudatják, hogy nyáron két klubtagunktól, Peák Rózsi nénitól
és Nagy lstvánné, Katótói vettünk búcsút. Most már öten vannak, akik
hiányoznak a kedd délutáni talalkozókról.

Előadás
A Társas Kör szervezésében a Szent Mihály Akadémia előadásainak
sorában Szöts Miklós 1999. október 2-án szombaton du. 4 órakor elő-
adást tart "Emlél<czzünk a hősökre - az aradi tizenhárom vértanú"
címmel. A megemlékezés helyszíne a Bükköny utcai klubhelvíség Min-
denki sze.retettel várunk!

Római zarándoklat 2000-ben
Plébániánk 2000. mércius 20-27-ig római zarándoklator szervez. Progra-
munk: Budapest-Padova (1. nap), Padova-Roma (San Gimignano a tor-
nyok városa és Siena meglátogatása, 2. nap), római programok (3-5. nap,
pápai kihallgatás, látogatás Szent Péter síriánál. keresztút a Lateráni ba-
zilikában stb.), látogatás San Giovanni Rotondoban Boldog P. Pio atya
sírjánál (6. nap), hazautazás (7-8. nap, Iaíogatés Loretóban, szállás Ve-
lence kórnyékén). Hazaérkezés 27-én az esti órákban. Utazás autóbusz-
szal, félpanzió. Költség kb. 90.000.-Ft, és a külön belépők ára. Jelentke-
zés november l-töl.

IstviÍn atya
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Az "Emberek, filmek, gondolatok"
címú sorozat időpontjai

A sorozat kiemelkedő személytségeket mutat be előadás és szemléltcrö
anyag (film, könyv. dia) segítségével. A sorozat érdekessége, hogy az
előadók maguk választották előadásuk témáját, s olyan személyeket
muta tnak be, aki életükben valamilyen szempontból jelentős hatással
bírtak. Bízunk benne, hogy előadasuk élményszerű, izgalmas lesz.

Egy marabu Kurt ~h: A !"IVlltag
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ALBERTFALVI NAPOK '99.
Szent Mihály-napi búcsú

Szcptember 23. csütörtök
18 óra: • Ünnepélyes zászlófelvonás az Albertfalvi Szent MihóJy Temp-

lomelőtL
• A Don Bosco iskola és a Mérei Ferenc iskola kórusainak hang-
versenye a templomban

Szeprember 24. péntek
15 óra: • SakkszimuJtán a Petőfi Sándor iskolában

• Fiú Iabdarúgó bajnokság a Petőfi Sándor iskola füves pályáján
• Leány kosár labda bajnokság a Petőfi Sándor iskola torna ter-
mében

18 óra: Közéleti fórum. Vendég: Dr. [unos Katalin polgármesterasszony
A 11Clyszbl: az Albertfalvi Közösségí Ház, Gyékényes utca 45--47.

Szeprember 25. szembnt

10 óra: Futőverseny a Kisórös, Saatmérhegy, Kondorosi és a Pentele ül-
cékban
Netczés: 10.30-lól a Petőfi Sándor iskola előtt

11 óra: • Aszfaltrajzverseny és kerékpár ügyességi verseny a Don Bos-
co iskola udvarán
• Léghajó

16 óra: Babelőadás. Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola babcsoportja
népmese-feldolgozast ad e16. Helye: az Albertfalvi Közösségi
Ház. A belépés díjtalan

17 óra: Komolyzenei hangverseny ol templomban. Műsoron: Ha ydn,
Mozart és Schubert rmlvei
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19 óra: Zenés rendezvény - bál az Albertfalvi Közösségi Házban, tom-
bola, büfé. Belépők igényelhetők a szervezóktől

Szeptember 26. vasárnap
A templom körül egész napos népmüvészeti- és kirakod6vásár.

Sörsá tor, léghajó
9 ára: Kiállításmegnyitó: Fotók, képek Albertlalva katolikus ifjúsága

életéből. Helye Bükköny utca, GAMESZ ebédlő. /1 kiállítás nyit-
va vasárnap

10 óra: Ünnepi szentmise, harangszentelés. A szentmisét mondja és a
harangot felszenteLi Dr. Paskai Lászlő bíboros. Budapest-Esz-
tergomi érsek

10-15 óra: A Magyar Vöröskereszt véradást szervez a Bükköny utcai he-
lyiségben. Ingyenes cukorszint- és vérnyomásmérés

13óra: Néptánc, zenés műsor, bohóc és tombola a templom kertben fel-
állitolt szabadtéri szinpadon. Fellép Joe és zenekara. Műsort ad
a Pax Vobis együttes. Arcfestés

18.45: /1Petőfi Sándor iskola zár6 hangversenye a templomban

/Iz /llbertfalvi Helytörténeti és Iskolamúzeurn
szombaton, vasárnap 10-15 óráig nyitva tart

A program szervező;:
Albertfalvai Polgárok Köre,

Albertfalvi Keresztény Társas Kőr,
"Mi Családunk" EgyesüLet

A rendezvény támogatói:
a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkorményzata,

az Albertfalvi Római Katolikus
Egyházközség, magánszemélyek,

Albertfalva képviselői,
vállalkozói



46 ECYI-IÁZKÖZStGI LEVÉL. 1999. Búcsú

JEGYZETEK
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Az Ön hirdetésének a helye:
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Tartalom

Harangszcntelés I Dr, Verebényi istván .. " .

Vallomás-féle / Varga János .
A legszentebb pillanatról- hogy még inkább
az lehessen / Varga János ...
Tíz éve történt / Siimegh Lészló .
A Kislánykör felhívása / Kiss Anikó
A tízparancsolat a demokrácia alapja / Dr. Csekme István .
Búcsú Albcrtfalvától / Sümegh László .
Hogyan legyünk buták - A televízió .jíldásai" / Sáros Attila .
A tizenhárom / Szőts Miklós .
Spanyolországi útinapló: Madridban / Madaras Gábor.
In Memoriam Schlett Erzsébet / Madaras Gábor .
Zászlók üzenete / Kiss Gábor .

A "polgár" szór61 / Kiss Gábor ..
Urógondolntok egy tábori pTogrí1m nyomein
Pályázati felhívás I Rözsané Czigány Enikő 37
Családok tábora avagy a nyitott ajtók varázsa
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Szellemi-lelki hétvége '99 Dobogókón

A XI. kerület három keresztény szellemiségű civil szervezete,
A KAROLINA EGYESÜLET, A SZENTIMREvÁROSI EGYESÜLET

é; AZ ALBERTFALVJ KEREsZ1ÉNY TÁRSAS KÖR
idén 5. alkalommal rendezi meg a

Szellemi-lelki hétvégét.
Ebben az évben az előadások központi témája:

A magyar tudomány és művészet 1000 éve.
A neves előadók felkérése megtörtént,
a program véglegesítése most folyik.

A háromnapos rendezvény ideje:
1999. november 19., 20., és 21.
péntek, szombat és vasárnap.

A szervezők mindenkü szereteüel várnak.
További információk Kiss Gábortól kérhetők.

* ••
Özvegyen maradt sokgyermekes édesapa

FARMER-RUHÁZATI BOLTJÁBAN
várja a vásárlókat a Móricz Zsigmond körtéren

a Pizza Kuckó mellett.
* • *

KÖNYVEK!
Templomban a könyvespultnál kapható:

VmT LÁSzLÓ:Albertfalva társadalma, 800 Ft
A nyolc boldogság -

templomunk színes üvegablakai (5 nyelvű), 250 Ft
DR. VERBÉNYI ISTVÁN: Ministráns ABC, 500 Ft

Második kiadás



SCHELL-QPTIKA
ScHELL JÓZSEF

optometrista látszerész
1116Budapest XI. kerület Kondorosi út 7.

- az uszodával szemben -
SZEMVIZSGÁLAT

szemüvegkészítés,
gyermekszemüvegek,
javítások,

kontaktlencse
illesztése,
folyamatos kontroll,

TB támogatott vények (kontaktlencse is) beváltása
Nyitvatartás: hétfő-csütörtök: 10-18 óráig

péntek: 10-16 óráig, telefon: 208·2350

MAGYAR SZÓKINCSTÁR
Rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára

"Uraim, le a kalapokkal!" - idézték a régi mondást
a Magyar szókincstár sajtóbemutatóján.

25000 címszó, 80600 szinonima, 3800 szólás
és 14000 ellentét 929 oldalon.

A Szép Magyar Könyv '98 Versenyen oklevéllel dfjazta a főzsüri,
a Könyvtárosok Országos Egyesülete az elmúlt időszak
legkeresettebb szótáraként Fitz József díjjal tüntette ki.

Egy éven belül négy kiadás.

Ára 10 % kedvezménnyel 4950 Ft helyett csak 4450 Ft
a TINTA Könyvkiadóban,

1116 Budapest, Szatmárhegy utca 13., tel.: 208-58-11


