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Húsvét van ...

Szívünkben napokon keresztül ott cseng az Egyház boldog öröme:
Krisztus feltámadt, aUeluja! Az a boldog öröm, amely az esemény
megtörténte 6ta minden korban, különösen minden hívőnek, aki hús-
vét misztériumának ajándékaként az "Ilj életre, az islengyennelci életre"
születhetett.

Tudjuk, hogy ez a nagy kincsünk azonban áUand6 veszedelemnek
van kitéve. Az Egyház maga is Istenhez fordulva könyörög a kereszt-
ség szentségének kiszolgáltatásánál, a gonosz lélek hatalmának meg-
törését kérve, aki a legkülönbözőbb módon tud megkísérteni minket.
Bizony, hányszor elfogadja az ember, hogy a kísértésre nem elutasí-
tással válaszol.

Ezért a nagyböjti szent időben részben a keresztségünkre, az isten-
gyermeki voltunkra emlékeztünk, de különösen eszünkbe jutott bű-
nös, gyarló, esendő áUapotunk. A Szent Három Nap ünneplése csak
akkor lehet teljes, ha a bűnbánat méltó gyümölcseit teremve, meg-
tisztult lélekkel ünnepelhetünk.

Az egyházatyák, az első századok kiemelkedő lelkipásztorai, írói
számtalanszor kiemelik a húsvét örömében, hogy nemcsak Urunk
feltámadása nagy öröm számunkra, hanem az új élet, a kegyelem fé-
nyétől ragyogó lélek.

Kívánom minden kedves testvérünknek húsvét szent örömét, vi-
gyük a Krisztustól kapott kegyelmi ragyogást és az Egyház boldog
örömét. Igy kívánok áldott, békés, szent húsvétot a felnőtteknek és
gyermekelcnek, a keresztény családoknak és minden kedves testvérnek.

Dr. Verbényi István
protonotárius kanonok, plébános
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Karitász munkatársak lelkigyakorlata
Máriabesnyőn

1998. március 15-18.

Bud8pesti plél1ániák Kari't.B5z c50portjail1ÓI hetven sumély jött ö5sze a mári8b'cs~
nyál 5alv8t.or n6vérek leli::lgyakorla'tO&házában. Nagy Károly atya, püspöki helynök ée
Écsy Gábor atya EJ Karitász i~azgatója alakította lellciCID'cl1súlyunkat pár napi~.·

Lclkceító volt számomra, hogy néhány bud"'pe5ti plébánián milyen eokrét. .•..karitász
munka folyik. A hfcek áldoutkészen bckapcsol6dnak 8Z egy"ázk:öz~g életébe. Erről
bcszétt Nagy Károly atyD 1, az elm6Ikedé,ekt:Jen. Mit. jelent az egycs emb'erck 6leté!1en
az áldoUltvállal,áe>? - tette fel a kérdé!7t. Suméty 5zerint mlt jelent a magam ezá-
mára az, hogy ti pl6b'áni8 területén Karitász működik? - Hallom ée olvasom a hirde·
téeben. aztán már el is felejtett(:ml Tegye máe - nem rám tartozik -, gondolattal
leteszem, az új5ágot.

Találkozom a lépcsőházb'an. liftben a szotnezéddal. temerem. tudom, hogy jó ember,
Lehet. hogy ma az 611biztatá szavamra tenne szüksége! Lehet. h~y csak arra. hogy
azt mondjam: eYere velem a templombal Gyere velem a pléb'áni.áral A Karitá$Z05
munkatére ma egyedül V8r1. 5Cfjft5űnk neki!

- Fura 5z6 ezémcmre: "K8rit8!3z" - ne ijedjek meg ettől. hisz ezereteeec, adsst je-
lent. f udunk-c eqy"lulál1 adni az Időnket. az erőnket?

Ha magiÍlnyo5 vagyok ée szeretnék scgítni. de nem merek elindulni. mert; mit ezől-
nak? NII1C6rám 6ZÜ !Ség! De ige is szükség van mindegyikünk dolgos kezére. a 'tehet.-
eégére. a jelenlétére a b'etegek látogatásakor. a gyerekckre való vigy8:zásnál. 8 temp-
lom 65 a körülötte lévő tér tskarrtásánál. tisztaságának megórdsén61. a kutyasé-
táttatékkal való besz61getésnél finom utalással kedvenc eik maradványainak ottakarf-
t.968ra, D ksritász·csomagok' vásárlásánál. SZttoszt8:sáneír, Idhocdásánál segíteni.

Hála letertnek. h~ van pár áldozatkéez ember. aki ezeket 8 munkákat végzi léten
dicsőségére, ae szükség van az uténpőttáera, az új 6egí'tÓkre. Amint hallgattam

agy Károly atya el6adá,8t. lepcrgett előttem a ml tempomun é6 plébániár1k éleu,
Szeretném a Jó lsten se'il(tségével mindegyikünk eafvében elindftanl 8 szándékot ée az
első lépést. a tettet. 8 eegruni 8kará5t.

Köszönöm ezépen, hogy részt vehet'rem a lelki~akoriaton"

Horváth Zsuzsa
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DR. HALABUKJÓZ5EF

Könyvet írtam Albertfalva történetéról

,,5axa loquntur" - azaz szólnak a kövek (esetünkben inkább vályogtéglák .. .)
vélték a régiek, csak legyen fülünk közlendáik meghallésére. Az albert-
falviak, közösségeik, házaik, tárgyaik múltból hangzó üzenetet kiséreltem
meg helytörténeti kötetemben megfogalmazni. Kutatásaim legfontosabb lu-
dományos eredményénekc- az előző tényező" kivül - az a körülmény tart-
ható, hogy sikerült bizonyítanom: A polgérosodő és kapitalizálódó Budapest
(kézműves) ipari elővárosaként került sor Albertfalva alapítására 1815-ben.
Itt szorgalmas erkölcsös életet élő, magyar nemzetiségű, római katolikus
vallású, faiparral foglalkozó iparosok letelepítése került szóba, kezdődött
meg. A lakosság rövidesen kiegészült nemzetiségi származású személyekkel
is. E történeti esemény - az ipari falu alapítása - jelentőségét 'az a körülmény
szolgáltatja, hogy bizonyítja: Az európai nagy polgári forradalmi mozgalom
végén hazánk fővárosában is a legnagyobb világvárosok fejlődéséhez hason-
lóan alakultak a kapitalizálódás elemei.

"Habent sua fata libelli", vagyis a könyveknek is megvan a maguk végzete,
sorsa. A hely szellemének, a genius locinak tü kröződését leltem meg az egy-
kori albertfalviak emberi, alkotói magatartásában. Az ő személyiségük, mun-
kájuk eredménye előtt kívántam tisztelegni soraimmal. Kutatásaim elósegít6i
voltak a falu történetének kcrébbi krénikásai, illetve történeti emJékeinek
gyűjt6i, és ezért külön köszönet illeti 6ket. Sorukból csak három személyt
kívánok e helyen megemlíteni: Beleznay Andor, az egykori község központ-
jának lerombolása után mentette a tárgyi, történeti emlékeket és őrzi azokat
ma is a helytörténeti múzeumban. Anagyközség történetér61 először Virt
László áilított össze, majd Hoffman Pál írt önálló könyvet.

Albertfalva történetének megírását Györökné Bárdosi Magdolna javasolta
számomra. A könyv nem jelenhetett volna meg Kocsisné Koloszár Judit ügy-
buzgó törekvése és akadályt nem ismerő magatartása nélkül, Kocsis István
pedig nagy türelemmel és kiváló nyelvérzékkel csiszolgatta a kézirat fésület-
len sorait. Rajos Sándorné "angyali türelemmel" (kérem bocsássák meg ne-
kem e szófordulatot, rnivel az igazat állí~a) gépelte szövegemet. Munkám
egész ideje alatt éreztem dr. Verbényi István plébános úr tevőleges és eszmei
támogatását, aki - megítélésem szerínt - a korábbí nagy, társadalmi, szociális
érzékkel bíró és cselekvő helyi lelkészekhez méltó módon irányítja a Szent
Mihály plébániát. A legtöbb fordítást - XIX. századi szak-, hivatali-, tájnyelvi-,
kézírásos gót betűs, némel' nyetvú-. töredékesen fennmaradt iratanyagr61 -
szakszerüen Dr. Karúzsai Margit végezte. A kiadói szerkesztés munkájába
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kapcsolódott be Kindclmenn Gyöző, a plébániai képviselőtestület tagja. A ku-
tatást, a könyv kiadást segítők népes táborát lehetetlen név szerint fel orclni.
Bízom benne, hogy mlnden érintett személy szdmara az a körülmény volt a
legfontosabb. hogy egy közössé g önisruareti tudatának erősítését szolgalhatte
munkéjéval. Mindnyájuknak kőszőnet jár a törekvéseikérf

Az elkészült kötet elsősorban nem hely-, illetve kultúrtörténeti alkotás.
Mindenekelótt - a társadalomtudományok eszközeivel - segítséget kiván
nyujtaní az egykori albertfalvai polgárok és jelenleg e területen élók részére a
jelen megértéséhez és a jövő tervezhetőbbé valtoztatéséhoz. Szereplöire ~S

olvasóira sainte kivétel nélküli mint citoyenre, illetve citoyennekre tekint a
szerzö. Az eddig elvégzett munka Albertfalva xrx. századi sorsát mutatja be.
A XX. századi történések feldolgozása is megkezdődött. Kertörténett művet
írni a legnehezebb vállalkozások közé tartozik. Remélern. hogy az eddigi
segítötérsaimon kívül, nagyon sokan fogják témogatru - a közremüködésük
nélkül reménytelennek t(mő - vállalkozésomat. Minden adat (még oly apró-
nak, jelentéktelennek tetsző adalék, legenda, tárgyi. emlék, Irasos feljegyzés
is) fontos forrasa lehet - az Önök segítsége eredményeként - a könyv máso-
dik kötetének. Számomra - a szakmai kíhfváson kívül - erkölcsi kőtelesség:
történeti tükröt tartaní nunden olvasó, érdeklődő elé. Az e faluban éltek,
ebben a Iővárösi kerületrészben élők szémára viszont a múltjuki<al, alkotá-
saikkat gondjaikkal va Ó szembesülés jeleníti az erkölcsi kötelességüket, az
emberibb jelen és a humánusabb [övö elérése érdekében

A körryv kiadásat többen (az önkormányzat, a műzeum és a Caola gyár)
támogatta. Kiadója a Szent Mihály plébánia, az egyetlen olyan közjogi szer-
vezet, amely a valamikori falu történetér túlélve, ma is létezik. A közösség-
nem csekély áldozatot vállalva - döntésevel hozzájárult a teljes emberi élet
kiteljesedhetöségéhez. Továbbá, bizonyította, hogy milyen fontosnak tartja a
hit szerepét a családi életben, a munkavégzés területén. a helyi- és a nemzeti
közösségek mükődésében. az állapotbeli kőtelesség mindenkori teljesítésé-
ben, az evilági teljes emberi lét megvalósuláséban. Régi európai és magyar
szekas szerinl zárom soraimat: Üdv az Olvasónak'

Kiváló helytörténeti munka született

Dr. Halabuk f6zsef: Albertfalva történele a kezde/eklál a szdzad[ordulóig. Település·
történeti vázlat. Killdó; A/bertfalvai Szen/ MiMly Plébánia. Bp. 1997.128. oldal

Kezemben tartom a szerzö kedves dedikálásával ellátott nagy íormátunui,
ízléses kötésú művét. Többen közrernúköd tek a könyv előkészítésében: Al-
bertfalva plébánosa, dr. Verbényi István, Kocsisné Koloszár Judit, Cyörökné
Bárdesi Magdolna, Rajos Sándorné, Beleznay Andor és dr. Kar-ozsal Margit.
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Örvendetes. hogy kinlnó támogatói voltak a köt~t megjelentetésében. rnint az
Albertfalvai Szent Mihály Plébánia, Ll Xl. kerületi Önkormányzat, a Helytörténeti
Cyűjtemény és lskolamúzeum és noha szokatlanul, annál dicséretesebb a CAOlA
Kozmetikai és HáztaTmsvegyip.a1'i Rt. Budapest-albertfnlvi gyár.a

A szeradnek saját bevallésa szerint [ó 3 év állt rendelkezésére kutatómunkájá-
hoz. A kőnyvtari és levéltért munkák során tetemes mennyiségú iratot, fóliánst
kellett é ttanulmanyozni és jegyzetelni. vagyis a kutatás keserű-édes órait átélni.
A kutat6 visszanyúlt a kerület östörténetéig és az. alapításen át a 20. század kű-
szöbéíg ér el. Igérve a fol yta tást.

A kőtetben S7..Ó van a római korról, a katonai, polgári településről, majd az Ár-
pád és Kurszéri torzsek által történt elfoglalásáról, ahol is Szerit Cellért püspök
időzött. 'íegtudható, hogy a törökök ehelyet "cllkrosfalat fökának" nevezték, ts
hogy Buda felszabadulasa után e helyet Savoyai Jen6 birtokolta, akitől később
átkerült Albert Tescheni, szász herceg kezébe. aki férje volt Mária Krisztina rö-
hercegnőnek, Mária Terézia lányának.

A szerző szarint Albert hercegnek kőszönhctó e helység betelepítése, amelyet
gyakor1<1otban Ceorch Illés jószagigazgató végzett. Utalás történik az lS17~ egy-
hézlétogetésra, amely a kezdetektől a székesfehérvári egyházmegyéhez tartozott
1992-ig, az egyházmegyei határok rendezéséig, amikor az Esztergom-Budapesti
Pőegyházmegyéhez került.

Az író az; első éveket az urbéri pereken keresztűl rnutatja be, majd éuér il re-
formkorba, ahol külön fejezet szól ilZ 1838-as árvízi pusztításról, majd ujjaépítés-
TŐI. A szabadségharccal foglalkozó lapokon ir a szerad Kleinheincz János Á~05-
tonról. aki porosz létére vérét ontotta a magyar szabadségharcért. ezt itt és most
érdemes kiemelni az aktualitása miatt. A kiegyezést követő időben tárgyaló rész-
ben it lakosság vallási hcvatartczásdt összefoglaló táblázat van, amely csaknem
90 'x-on felülinek mutatja a katolikusok számaranyát. Ekkor vált ncgyközséggé
Albertfalva. és késöbb 18S5-bcn megalakult az ipartestület. Milyen érdekes fo-
lyamat, amikor egy földművelő település már képes ipartestülétet létrehozni,
mekkora utat lett meg a fejlődés eme stödíurnaíg Az olvasó képei alkothat az
iskoldról és il tanoncnevelésról is.

A könyv kilűnó mcllékletekkel zárul, <ll mindennapi életet bemutato leltár ral, a
település, lélekszám, lakosság ősszelrriséval. A fekete-fehér fotók közül szarnos
igen j6 minőségű és nagy hiánya lenne a kőtetnek. ha nem kerültek volna be.

Némi neh zményt talán. mégi tehetek az i mertetés kapcsán. Úgy gondolom,
hogya "colonia" inkább a településnek felel meg az adott kőrnyezetben, ugyanis
a gyermar kissé rossz értelmet kapott.

OSSlL>sségélx:n sikeres teldolgoza ról lehet SZ<Í.Olotadni e kötet kapcsán. Or-
vendetes. hogy vannak, akik nem sajnáljak II fáradtságot eredeti dokumentumok
feltérasához és örvendetes, hogy buzgó és ügyszeretö munkatérsakat, kiadót és
támogatókat lehet talélni ilyen nagyszeru munkéhoz.

01. Beke Margit, kill1didátus
Esztergom- Budapesti Főegyházmegye

Történelmi Bizottságának elnöke
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Gondolatok a másfélszáz éves évforduló
ürügyén ...

"Hires Komárom be van véve
KI.pka Cyöl'gy a fóvezére"

Klapkc indulo

Idén ünnepellük "z'1848/49-es forradalom ée szabadságharc 150. évforduló-
ját. Már persze, aki ünnepelte, mert etnézve fl budapesti utcákat, egy, a rend-
szerváltás elötti átlagos máju l-jei ünnepen különbül voltak közintézmé-
nyeínk, lakóházaink fellobogózva, mint most a kerek évfordulön. Voltak
azonban említésre méltó jelentős momentumok is, ilyen örömteli esemény
volt az Albertfalvl Keresztény Társas Kőrnek a Karolina Egyesülettel és a
Szent Imre városiakkal közősen megtartott síkeres ünnepi megemlékezése.

Felmerül a kérdés, mit jelent a ma emberének március tizenötödike? Él·
nek-e még és ha igen, hányan, akik tudják őseikról. hogy melyík oldalm áll-
tak. a 150 év elötti tavaszon?

ÉJ ma Albertfalván egy család, akinek ereiben Klapka vér folyik, tagjai a hí-
res honvéd tábornok famíliájának leszármazottai.

Klapka György Temeavarott születeu, es viszonylag fiatalon íegyezte el
magát a katonaséggal. Meglepöen gyorsan haladt előre a ranglétrán, még
nem volt harmincéves, amikor előléptették a fiatal honvédsereg tábomokává.
Testvérei nem a haza védelmér választották hivatásuknak, így Alajos öccse
egy tisztes polgári foglalkozás mellett döntött. Albertfalván az egyik első
betelepülönek, Stróbl József német asztalosmestemek számtalan született
gyermeke közül tizenhárom maradt életben. A legkisebb és a legszebb lány
kezét kérte meg a tábornok testvéröccse. Alajos, aki harmonikus házasságban
élt haláláig élete párjával. Házasságukból született lrrna leányuk. Klapka
Irma szépsége talán még édesanyjáét is felülmúlta, a leány varázsa miatt
keltőzött az ország másik részébe a kecskeméti születésú Gróber Gyula. Kís
történetünk főhőse, Gr6ber János ebb61 a frigybő\ született. A fiú örökölte
édesanyja szépségét. no meg az apa nem kevéssé bohém természerét. Az
akkori Albertfalva férfiúi napról napra igen kemény fizikai munkát végeztek.
A polgárosodó ország minden részébe, sőt határon túlra is szállítottak az
általuk készített bútorokból. A fárasztó munka után legtöbbször a számtalan
vendéglő valamelyikeben öblítették le torkukról a lerakódott Iúrészport. Sö-
rözgcttek, kártyáztak, beszélgetéssei múlattak az időt.
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Nagy divatja volt az ugratásoknak. egymás megviccelésének és a számta-
lan kisebb-nagyobb fogadásnak Egy napon három fiatal, Holcsek Józsi,
Csetle Jani és Keresztély Iván azzal a legujabb ötletükkel álltak e16, hogy meg
kéne vicceini a község fuvarosát a harcsabajszú Kincses bácsit. Az öreg
ugyanis rettenetesen büszke volt lovaira. melyek már a világháborúban is
helytáJJtak, mint frontedzett katonalovak. Különösen a Szilaj nevű sötét pej
mén volt a kedvenc, a nehéz fuvarozás, a túlsúlyos kocsi húzása sem tette
rossz gebévé, viszonylag öreg kora ellenére hátaslónak sem vallott volna
szégyent. Egy szürke kancéva! volt bekötve a szerény istállóba, melyet külö-
nösebben nem is őriztek. Éjszaka az állatok álmát csak egy félvak vén puli és
egy valahonnan odavetődött kopott szőrű öreg macska vigyázta.

- Fogadjunk Jani, hogy nem mered a Kincsesék sötét lovát fehérre pingálni -
mondták kihívóan a fiúk Gr6ber Janinak. eki scm kellett többször mondani,
miáltal Nemes Pali festéküzletében másnap lekerült a polcr61 2 kg fehér zo-
mánefesfék. Éjszaka a [ani gyerek peclig szépen beföstölte apacit h6fehérre.

Reggel Kincses bácsi, mikor a lovakat ment etc Ini, nem hitt a szemének.
Vaklt6 h6fehér táltos állt a bokszban a sötét pej helyén. em tudtam, hogy a
lovak is meg6szülnek, gondolta hamarjában, de nem kellett sok idő ahhoz,
hogy rájöjjön a turpisságra. Első haragja gyorsan elszállt, estére kinyomozta,
kik állnak a nem mindennapi móka mögött, és rögvest intézkedett. A fiűk
szülei tettek r6la, hogy az ifjú titánok csínytevése a lovagiasság szabályai
szerint elintéződjön.

Holcsek Józsi, a fiatal fodrászsegéd nullásgéppel szépen megnyírta az állat
szörét és hárman addig csutakolták a lovat, amig kocsi elé fogható állapotba
került.

Grőber Jani fiatalon nősült, a gyermekek úgy jöttek egymás után mint az
orgonasípok. Nyomozó foglalkozását a Komrnűn után már nem úzhette, nem
engedték vissza a rendőrség kötelékébe és éhbérért, nyomdászként dolgozott
Pesten. A négy gyerek mellett is megmaradt bohém, vidám, a lányokat rnód-
felett kedvelő férfinak.

Alig 40 évesen a nagytétényi HÉv kerekei alatt lelte halálát egy fagyos de-
cemberi éjszakán. A gyorsan mozgö kocsiról talán meggondolatlanul ugrott
le, a kabátia beakadt az akkor még nyitott peron valamelyik részébe, a robo-
gó vonat kettévágta. Azonnal szörnyethalt.

Anna, a felesége a négy árvával igen tragikus körülmények közé került.
Addig is borzasztóan nehezen éltek, de így már valóban nélkülözés lett osz-
télyrészűk. Etus nagymamám, Anna testvére mindennap félretett egy bögré-
be tíz fillért, és az összegyűjtött pénzecskét időnként átvitte nővérének. Az
apa tragikus halála után a gyámügyesek agyerekeket először árvaházba
akarták vinni, aztán látván, hogya család mekkora szeretettel és ragaszko-
dással veszi körül az árvákat, meghagyták az özvegynél őket.
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A négy gyerek szépen felcseperedett, ma már mind nyugdijas korúak, s
leginkább az unokákkal, dédunokákkal foglalatoskodnak. em kis nosztalgi-
ával gondolnak vissza fiataJságukra, amit szegénységben éltek meg, de a
község akkori lakói segítókészségben, áldozatvállalásban, egyáltalán feleba-
ráti szeretetben összehasonlíthatatlanul emberibb életet éltek, mint mostani
kortársaink. Hozzájárult ehhez az is, hogy a viszonylag kis lélekszámú tele-
pülés polgárai személyesen ismerték egymást, örömben, gyászban, jóban,
rosszban összetartottak. Ha míndez még nem is ellensúlyozta volna anyagi
nehézségeiket, fiatalságuk, az előttük álló ismeretlen életre vaLó rácsodálko-
zás, a jobb jövőben való bizakodás megszépítette azokat az esztendőket.

Idén végre március utolsó hetére beköszöntött a várva várt tavasz, hirtelen
bontotta ki virágait csókakői kertünkben is a mandula.

Másfélszáz tavasz múlt el a dicsőséges forradalom óta, s ez alatt az idő
alatt már a hatodik aIbe.rtfalvi generáció is megszületett. A még erőtlen, halo-
vány tavaszi nap késő délután Lassan túnik el a Villányi úti házak mögött, a
budai gimnázium titkárságára sem hallatszik be a diákok megszokott zsivaja,
elcsendesüLt az iskola.

Fáradtan dől hátra a történetet diktáló, emlékező krónikás és a számítógép
mellett reggel óta görnyedő, tündéri unokájával méltán büszkélkedő, őszülő
asszony. Mert Marika, a krónikás segítőtársa, a kis történet főh6sében déd-
nagyapját, Klapka Alajosban, Klapka György tábornok testvéröccsében pedig
szépapját tiszteli.

Siimegh Ufsz/6

150 éve történt ...

Ezzel a címmel nyílt kiállítás az ALBERTFALVl HELYTÖRTÉNETI GYŰJ-
TEMÉNY ÉS ISKOLAMúZEUM-ban 1998. március 14-én. A magyar szabad-
ságharc ISO éves évfordulóját köszöntöttük ezzel Albertfalván. Fel.idéztük
gondolatban, képekben, dokumentumokban azokat az eseményeket, melyek
ISO, 125, 100, 75 és SO éve történtek az országban és szűkebb hazánkban, Al-
bertfalván. A kiállítás megnyitóján igen sokan voLtak és együtt idézték fel a
múltat, mely követendő példaként áll előttünk a jövőt illetően.
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A 150 éves dokumentumok közül másolatban látható a kiállításon: • a 12
pont nyomtatott szövege, • a Nemzeti dal, Petőfi saját kezű írásával, • a ko-
rabeli Zichy levél, • Pest város 1848. március 15-i jegyz6könyve, • a Bank bán
színlapja, • a Közbátorsági Válaszbnány kiáltványa, • egy Nemzetőrjegy,
• Pelőli: Dicsőséges .wgyúrak c. verse, • a Batthyány-körlevél, • a katonasághoz
intézett kiáltvány, • a március 31-i plakát, • Petőfi: A királyokhoz c. verse, • 1.
Ferenc József trónra lépésekor kiadott nyilatkozat 1848. dec. 2-án, • V. (1.)
Ferdinánd: "Olmützi Alkotmány", 1848. okt. 20-án, • Nyáry Pál Pest megyei
alispán levele és aláírása 1847-ból, • eredeti újságok 1848-ból. • Aranyjános:
Teiemre hívás c. versének kézirata, • Gárdonyi Géza levele Dr. Négyesy Lász-
lóhoz, saját kezú írásával.

Külön tabló mutatta be Petőfi Sándorr6l készült festmények reprodukció-
it, Petőfi édesanyjának és édesapjának a képét, valamint Petófi Zoltán port-
réját és képét a ravatalon. Érdekessége a kiállitásnak Szendrei [úlia saját kezü
írása, nyilatkozata. Ennek bevezeté mondata: ,.Az egyház kfvánságára részéröli
terlld6 jelelősség elhárítása végett kijelentem, hogy legszorgalmatosabb fiÚMszéseinz
ts bizonyosságot adó adataim tökéletesen meggyőzének affelől, hogy Petőfi 5á.ulor az
erdélyi csatában elesett." ...

Egy tabló Kossuth Lajos halálával és hamvainak hazahozatalával kapcso-
latos képeket mutatja be: • Kossuth turini lakóháza, • Kossuth dolgoz6szo-
bája Turinban, • Kossuth hálószobája, • Kossuth a halottas ágyon, • Kossuth
megdicsőülése, • Kossuth hamvainak megáldása a turihi pályaudvar előtt,
• A turini temetés, • A gyászmenet a turini pályaudvar előtt, • Budapest szé-
kesfőváros küldöttsége Turinban, • Kossuth Ferenc búcsúja az olasz határon,
• Kossuth hamvainak megérkezése a Nyugati pélyeudvaron, • Gyászolók
ezrei aNagykörúton, • A ravatal a Nemzeti Múzeumban, • A temetés a
Nemzeti Múzeum előtt, • Képviselők diszőrsége Kossuth koporsójánál,
• Zarándoklás Kossuth sírjához a Kerepesi-úti temetőbe, • Kossuth Lajos
mauzóleuma a Kerepesi-úti temetőben, • A mauzóleum belseje, • A mauzó-
leum mennyezete, • Őrangyal a falmez6n.

Olvasható a kiáJUtáson Dr. Kovács Dénes szerkesztésében, 1910-ben meg-
jelent könyv részlete, melyben a hamvak hazahozatalával kapcsolatosan azt
írja: "Végre megérkezett a vonat Budapest határába: Kelenföldre. Itt már
nagyszámú, főképpen polgárság állott. Megjelentek, hogy elsőnek láthassák
és véssék szívükbe Kossuth emlékér. a Mayer-árvaház növendékei is." ...

A szabadségharc katonai vonatkozásait is felidézi a kiállítás: • 1853-ból
egy térkép láthat6: "Die Belagerungen der Festung ofen in den Jahren 1686
und 1849." címmel, • ágyűgolyő a szabadságharc idejéből. • képekkel illuszt-
rált katonai vezényszavak: • gyalogság elleni helyezkedés, • egyenes döfés,
• szuronyra (ausfall), • kardelleni állás, • jobbraugrás midőn a lovas megkö-
zelítette, • a lovas elhaladásával megtörténó döfés, • gyalogság elleni helyez-
kedés stb., • A Buda és Vidéke c. újságban 1897. november 7-én megjelent Dr.
Hatala Péter által írt cikk: Emlékeírn a szabadsagharczból. A cikk írója abu-
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dai harcok résztvevője volt !849-ben és a szemtanú hitelességéve! írja le a
Gellért-hegy környékén lejátsz6dó harci eseményeket.

Az egyik tározóban 1848-as pénzek találhatók különböző cimletekben,
Kossuth aláirásával az eredeti Kossuth bankók. Megtaláljuk itt az ezüst Kos-
sulh 5 Ft-ost is, melyet 1948-ban adtak ki a 100 éves évforduló alkalméből.

Tabló mutatja be 1848 híres személyiségeit. A tabló érdekessége, hogy
saját aláírásukkal szerepel ott: Kossuth, 'Szemere, Gr. Batthyány, Gr. Széche-
nyi, Klapka, Horváth Mihály, Bern stb.

Az Albertfalvi Múzeumhoz tartozó Petőfi Sándor Általános Iskola és
Gimnázium is őrzi névadójával, Petőfi Sándorral kapcsolatos emlékeit. Ezek
a kiállításon: • azon emléktábla képe, mely az Albertfalva u. 9-11. sz. épület
bejáratánál található. Ezt 1948. március 15-€n állították annak emlékére, hogy
ekkor kapta az iskola a Petőfi Sándor nevet. Ekkor kapott az akkor még föld-
szintes iskola emeletet; • Fenti épületben található egy másik emléktábla is,
melyet az iskola fennállásának 150. évfordulója alkalmával állítottunk: 1978.
május IS-én, ennek fényképe is látható a kiállításon; • Fenti alkalommal zené-
sítette meg az iskola akkori zenetanára a "Sors nyiss nekem tért" kezdetú Pető-
fi verset az iskola énekkara számára. E mú kottája is látható a kiállított anya-
gok között; • Látható az a koszcrú is, melyet fenti alkalomból helyeztünk el
az emléktábláknál; • Fényképek őraik az iskola Petőfi-falainak emlékét, me-
lyeken ma már 33 olyan tanulónak a neve áll, akik kiváló munkát végeztek
tanulmányik során; • Olvasható az iskola anyakönyve, melyet az 1947/48-as
tanévben fektettek fel, Haid Henrik igazgatása alatt. Osztályfőnökként szere-
pel ezeken: Galbács Gézáné, Kőhalmi Alfrédné, Balogh Gizella, Dubrovay
Ödönné, Bánk Endréné, Szabady [enőné, Antók Gizella, Hrabkovszky An-
talné, Lantos Györgyné, Szabó Lászlóné, Perényi Oszkámé, Pintér Anna,
Boglucz Béla, Mlhalecz Bertalan; • Fénykép az 1948. március 15-i ünnepély-
ről, melyet az utcán tartottak meg az iskola elótt. Háttérben az iskola épüle-
tének új emelete még vakalatlan formában; • Fenti ünnepélyen Pálos István
szavalta a Nemzeti dalt, aki meghatározó egyénisége volt A1bertfalvának a
későbbiek folyamán; • Az egyik tároz6ban megtalálhatók azok az emlékér-
mek és emlékplakett is, melyet az iskola alapított az iskola fennállásának 150.
évfordulójára .

. Megtalálható a kiállításon több olyan könyv, mely a szabadságharc helyi
vonatkozásaival foglalkozik, Ezekből: • Görgey Artúr: Életem lis működésem
MagyarorszAgoII 1848-ban és 1849-bell címmel. " ... 1849. január l-én tehát had-
testem fóereje tág' ívben, hrdtől Biáig volt felállítva .... A Tétény és Hamzsa-
bég (hrd) közötti úton el6bb Perczel had teste foszlányaiva!, végre magával
Perczellel találkoztam ... Ezzel az egyesítéssei azonban össze kellett kötni a
két útvonal biztosítását. Ez pedig csak ott volt lehetséges, ahol a két út egy-
azon völgy síkjába torkollik, tehát egyfelól Budafok és Budaörs. másfelól a
Gellérthegy közt ... "; <Id. Görgey István: 1848 és 1849-1x1l élmények és benyomá-
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sok c. könyvéből: " ... Az említett január 2-i pesti haditanács határozataihoz
képest Arthur bátyám, a mint Promontorra visszaérkezett, azonnal elrendelé
dandárainak lassú, fokozatos visszavonulását..., Arthur bátyám rögtön
visszafordítá a Budára útba lévő Karger dandárt is, ez háttal Térénynek a
fejérvári országúttól balra, a tétényi Zichi dandár jobbra tőle bontakozott ...
Mindenekelőtt Promontorról jelentést irt Vetterhez. s azzal engem küldött be
Pestre ... Még a Gellérthegy aljában sem jártam: már is tisztán egy fehérruhá-
ban ültem a nyeregben ... ": • Dr. Borovszky Samu: Pest-Pilis-Soít-Kiskun vár-
megye c. könyve. "Az 1848-49-i szabadságharczban itt ütközet volt." - írja Al-
bertfalva ismertetésénél; • Dr. Hoffmann Pál: HAzhdyek Promont6riuim,á/ c.
könyvében szintén megemUti - fenti hívatkozasra - ezeket az esemé.nyeket;
• Dr. Halabuk József: A/bertfa/va c. könyvében külön fejezetet szentel ezen
eseményeknek: Albertfolva a polgári forradalom es n szabadságharc ideje alatt cím-
mel.

Ezekből és az itt még nem idézett könyvekböl tehát kiderül, hogy AI-
bertfalva és környéke szemtanúja volt az 1848-49-es eseményeknek.

A kiállítás középpontjéban áll Zala György: HOllvédemlék c. szobrának ki-
csinyített makettie, mely a képzőművészet eszközeivel mutatja be forradalmi
eszmék és gondolatok megvalósulását. A szobor eredetije a Budai Várban a
Disz-téren található.

A múzeum várja látogatóit. Az itt leírtak csupán a figyelem felkeltésére
szolgálhattak. A cikk nem tartalmazhatta mindazt, mely a kiállítás teljes
anyaga. Javaslom annak megtekintését. Erre lehet6ség 1998. június 30-ig van,
minden kedden és csütörtökön 16 és 18 óra között. A környező iskolák ti-
gyelmét külön is felhívom a megtekintésre. mert az iskolai tananyaghoz szo-
rosan kapcsolódnak az itt látható dokumentumok.

Beleznay Andor

Jézus kínszenvedése és halála

Az elmúlt évben egy amerikai filmen néhány egyetemi professzor elemezte
az Úr szenvedéstörténetét. Jelen cikkben az elemzók szavait - szinte szö sze-
rint - idézern.

Elemző tudósok:

Dr. Ramsay MacMullen történelem prof. YaJe egyetem
Dr. lohn Bonica orvos prof. Washington Egyetem
Dr. Frederick Zugibe orvos prof. Columbra egyetem
Dr. James Strange prof. Dél Florida Vallástud. egyetem
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Az emberi történelem talán legborzalmasabb kívégzésí módjét és legismertebb
áldozatának, a ázáreti jézusnak kivégzését a XX. század modern orvostudo-
mányi módszereivel mutatjuk be.

A keresztre feszítés borzalmas, hosszantartó, kegyetlen és nagyon fájdalmas
halál.

A Golgota egy kis domb volt Kr. elótt 33 tájékán jeruzsálem mellett a Heródes-
ről elnevezett falon kívűl. A városba érkezve vagy a kivégzések helye vagy az
éppen zajló kivégzés tárult volna a szemünk elé. A keresztre feszítéskor az egész
testet a szegek tarjak hatalmas fájdalmat okozva. Ez a ,fájdalom szimfóniája. A
keresztre feszítés irtózatos és égbekiáltóan kegyetlen büntetés. Üzenete a követ-
kezd: ez veled is megtörténhet. ha ellenünk szegülsz. te is így járhatsz.

Életének utols6 estéjén jézus egy jeruzsálemi ház első emeleti szobájába ment
tizenkét tanítványával vacsorázni. Azután szokaséhoz híven követöível a város-
falaktól keletre eső dombokhoz vonult. Éjjel tíz Óra van, és nagyon sötét. Az a
hely egyáltalán nem hasonlít egy mai városhoz vagy faluhoz, ahol rengeteg a
fényforrás. A világítást csakis tűz vagy kis lángú olajfény adja. Céljuk az a liget,
ahol jézus gyakran megfordult és imádkozot-t. Getszemáni kertnek hívjuk. Tud-
juk, hogy az eredeti szavak elferdűlé éből vagy helytelen kiejtéséből alakult így
ki. Azt is tudjuk, hogy ez olajprést jelent. A hely nyilván azért kapta ezt a nevet.
mert az Olajfák hegyen termelt olajbogy6t itt sajtolták ki. A fák köré általában
virágckat ültettek, hiszen az ókori Közel-Kelet szépségeszménye az Édenkert
volt. Ezért hát egj' gyönyörű, pihenésre alkalmas helynek képzeljük el.

Ezen az estén azonban Jézus gondolataiba merült. Amikor tanítványaival elér-
ték il Cetszemani kertet, ráeszmélt, hogy micsoda megpr6báltatások várják. A
parkban jézus magányos sétára indult, hogy az elkövetkezendő eseményekről
elmélkedjen. Az írások szerint olyan mérhetetlen lelki szenvedésen ment M, hogy
verejtéke nagy vércseppek formájában hullt a földre.

Va lóban létezik egy hematibrózis nevu vérverejtékezés. Ezt a klinikai jelensé-
get több esetben is megfigyelték már, először Arisztotelész írt r61a. A verejtékmi-
rtgyek körül összetett véredények helyezkednek el hálószerú alakzatban. Nagy
stresszhelyzetben ezek a véredények összehúzód.nak, amíg a fokozott szorongést
fel nem váltja a beletörődés. Azután a folyamat hirtelen megfordul. A véredé-
nyek olyannyira kitágulnak, hogya verejtékmirigyek megrepednek, és ezzel egy
id6ben nagy mennyiségű verejtéket kezdenek termelni. Az izzadtsággal együtt a
vér is a bőr felszínére kerül.

Éjfél. .. Egyfajta csapatmunka folyt a római uralkodó réteg és a polgári lakosság
között, amely a lakosság kőreiben nagyfokú bizalmatlanságot eredményezett.
Sok volt il besúgó, il spicli. Ezek az emberek beárulták a hatóségoknak míndazo-
kat, akikről úgy gondolták, hogy büntetést érdemelnek. Éppen az egyik tanítvá-
nya fordult jézus ellen. júdás hallott a főpapok dühödt héborgásáról, akiknek
kihívás volt Jézus tanítása, így hát alkut ajánlott nekík: a kezükre adja egy bizo-
nyos összegért. Harminc ezüstpénzt fizettek neki.

Olyan orvosként. akinek a szakterülete a halál mechanizmusának, jellegének és
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okának meghatározása, én a Getszemáni kertnél kezdeném. Figyelembe keU
venni az izzadás okozta nagy folyadékveszteséget. és a vérveszteséget is. A fáj-
dalom mindig mentális jellegű. Az agyunkkal érzékeljük, és akár az ujjunkat,
gyomrunkat vagy más testrészünket éri sérülés, az érzelmi hatások kővetkezté-
ben az agyban végbemenő biokémiai változások váltják ki. A fájdalom itt van.

Elérkezett az idő, hogya f6papok emberei letartóztassák Jézust. Este volt. igy
fáklyákkal és lámpásokkal világították meg az ulat. Az áruló Júdás mellé fegyve-
res katonát adtak, hogy neki mutassa meg azt a helyet, ahol jézus és kovetőí
gyülekezni szoktak. Egy valami azonban gondot okozott nekik. Az összes férfi
fehér ruhában volt, csuklya borította a fejüket, és ráadásul mind szakállt viselt.
Ezért mondta júdás, hogy akit megcsókolok, azt fogjátok el. jézus elfogatása a
legtöbb ember számára nem jelentett semmi különöset, mert mindennaposak
voltak a letartóztatások, azt hihették, hogy tolvaj vagy valami hasonló. A sötét-
ben nem lehetett megállapítani, de sejtették, hogy valami hivatalos dolog törté,
nik, hallották a páncélzat és a fegyverek csörrenó zaját, tudták, hogy valakit el-
fogtak, és ki fogják hallgatni, ám számukra semmi figyelemre méltó nem történt.

A hosszú éjszaka során jézust kivallatták, kigúnyolták, majd végül istenká-
romlással vádolták. VádJói a szanhedrin tagjai voltak, idős, vagyonos, nagy be-
folyással biró emberek, akik félelmükben ültek össze ezen a késői órán. Sokat
veszíthettek, ezért a rómaiakkal együtt ök sem akarták, hogya nép túlságosan
mozgolódjon. Amikor a hatalmas tömeg mozgolódni kezdett, a papok mindig a
római vezetők szájíze szerint cselekedtek. Ezzel az volt a céljuk, hogya népet -
ezt a láncra vert fenevadat - engedelmességre bírják.

Jézust elárulták. elfogták, majd a Főtanács az istenkáromlás súlyos bűnével vá-
dolta meg, amelyért halálbüntetés járt. Állapota romlani kezdett. Ne feledjük azt,
hogy [ézus az Utolsó vacsora 61a nem evett és nem ivott semmit. Ráadásul a
Cetszemani kertben töltötte az éjszakát és nem aludt. Kimerült volt. Később a
hematibr6zis folytán sok folyadékot és vért veszített. Mindez nagy hatással van a
fizikai állapotra.

Jézust megkötözve, őrizettel kisérték a római elöljáró Poncius Pilátus elé. Ő volt
az egyetlen. aki halálbüntetést róhatott ki. Pliátusnak, mint minden más vezető-
nek, biztos háttérre volt szüksége és ezért óvatosnak kellett lennie. Hatalma és
biztonsága a császér véleményétől függött, amire nagy hatással voltak a zsidó
kirdlyi ház tagjai, vagyis Heródes kíraly leszármazottai. Ök szoros kapcsolatban
álltak a császári család egyes tagjaival, és időnként igénybe is vették ezeket a
közvetett befolyásukat a császárra. Például megóvták magukat és népüket egy-
egy rossz helytartóval szemben. A helytartók pedig tisztában voltak ezzel.

A fogoly kikérdezése után Pilátus döntést hozott: a szanhedrin talán megelég-
szik egy klsebb, de hasonlóan brutális büntetéssel, a korbácsolással. Az ókori
világból több leírás is fennmaradt a foglyok megkorbécscléséröl. A fenyitö esz-
köz áltatában egy fából készült nyél volt, amit bőrrel borítottak be, és vékony
bőrszalagokat erősitettek hozzá. Attól függően, hogy milyen mértékü fájdalmat
akartak okozni, a börszf végéhez kisebb csomókat vagy golyókat erősítettek.
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Egyszerúcn csomót kötöttek a végére. vag)' kisebb ólom, vagy csontdarabokat
erősítettek hozzá. A fenyítést végző személy a korbécsot erősen megsuhintotta,
az az elítélt testéhez vágódott, és ig)' a sutyok a húsba mélyedtek. Amikor kirén-
tottak. az áldozat erősen vérzett. Amennyiben a verést sokáig folytattak. a vér
szanaszét fröcskölt, és mindent beterített a szitáló véreső.

A korbécsolás során az áldozat nagy mennyiségű folyadékot veszít az erős iz-
zadással. és a mellhártyaúrben un. mellhártyai7..zadmány jelenik meg. Víz- vagy
vérveszteség eselén a test sokkal reagál: a vérnyomás csökken, a pulzusszám
emelkedik. Esehinkben a vérnyomás 80-as esetleg 70-es értékre csökkenhet.

Bizonyos esetekben a stressz és a kirnerültség növeli a fájdalomérzetet. Sebe-
sülések után gyakran el6fordul az ilyesmi.

A római katonák durva anyagú köpenyt borítanák a fogoly vérző, felsebzett
testére. A kegyetlen tréfa folytatásaként töviskoszorú! fonnak, majd a fejére he-
lyezik. Amint a fogoly fejére felkerül a koszorú, a tövisek helyén azonnal erős
fájdalmat érez. Perceken belül az egész feje sajogni kezd, a fájdalom átterjed a
nyakra és a vallakra is. A fejet két fó ideg [árja dt: az első részt a trigeminus ideg-
pályái, a hátsó részt a nagyobb, opcipitális ideg látja el. Amennyiben az idegeket
ingerlik, er6s fájdalom keletkezik. A fájdalom egy idő után sainte elviselhetetlen-
né válik. Az áldozat fájdalmat érez az ideg egy ágában, aztán sztnte az egész
idegben, és ett61 úg)' érzi, hog)' borzasztóan fázik. Ilyen helyzetben nagyon so-
kan követnek el öngyilkosságot.

Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy jézus megkorbácsolása nem nyugtatta meg a
főpapokat. Pilátus, aki hamar túl akart lenni ezen a kellemetlen eseten. kiadta a
végsó parancsot: keresztre vele.

Azt, akit kereszthalálra ítélnek, csak a helytartó adhalja át kivégzőinek, mert
csak ő szabhat ki halálbüntetést. A világnak ezen a részén zsidók és nem zsidók
szemben álltak egymással. A rómaiak és a hatalmon lévő zsidó királyok katonái
nem voltak zsidók. A római katonákat azonnal fe11ehetctt ismerni az utcán, mert
szerivtelen nagyképilséggel jártak-keltek, készen arra, hogy az emberek szemébe
köpjenek, és mocskos szavakkal illessék a zsid6 lakosságot. Valószínű, hogy nem
csak az indokolt erdszakot alkalmazték. amivel a foglyot akivégzőhelyre vezet-
ték, hanem gyűlölködve és gúnyolödva szórakoztak elesettségén, kifejezve meg-
vetésüket egy zsidó búnös iránt.

E megalázá büntetés során az elítéltnek keskeny, zsufolt utcákon át kell hor-
doznia halála eszközét. A keresztet Jézus felsebzett hátára és vállára helyezték,
teste meggömyedt a súlyalatt.

A kereszt rendkívül súlyos tárgy volt. Mivel többször is (el akarták használni,
tartósnak kelleti lennie. Nem volt kidolgozott, gyalult anyag, hanem ahogyan
kiváglák, úgy használtak. Ezért felülete durva volt, és felsebezte jézus amúgy is
sebes hátát.

jézus valószínúleg ekkor kezdett sokkos állapotba kerülni. A brutális korbé-
esclés traumás sokket okozott. Sok vért veszített különbözö sérülései miatt, erő-
sen izzadt, és a tüdeje körül meggyűlt el víz, mellhértyaizzadmény keletkezett.
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Mindezek miatt sokkos állapotba került. Nehezen tudom elképzelni, hogyan
tudott egy megkorbácsolt, megkinzott ember ilyen nehéz terhet cipelni. Szerin-
lern egy étlegos fizikumú férfi nem tudott volna néhány rnéternél többet meg-
tenni.

Már majdnem dél volt, mire a halalmener lassan megérkezett a kivégzőhelyre.
E gyülöletes. sziklás dombon szabadult meg a város a társadalom számkivetett-
jeitőL Ez a Golgota, vagyis a koponyahegy. Ide jutottak az árvák, akik az utcákon
lelték halálukat, és ide lökték ki a búnöz6k holttesteit a vadállatok és ragadozó
madarak prédájául. Éjszaka itt hallatszott a patkányok motoszkalésa is, rendki-
vül kellemetlen hely volt.

A kérdés az, hogy ki és míért akarta, hogy Jézus meghaljon a Golgotán. Ezt ne-
héz röviden megválaszolni. Talán furcsa, de igaz, hogy két hatalom akarta a
halálát. Véleményem szerlnt il zsidó vezetők vallási szempontból akarták Jézus
halálát. A római helytartót egyáltalán nem erdekelte sem az ortodox, sem másféle
judaizmus. Szaruára az volt a fontos, hogya lakosság, elsőserban a szegények
között ne törjön ki semmiféle zavargás. Hozzászokott már, hogy könnyedén
elbénjon az alacsonyabb rendű, jelentéktelen, nincstelen emberekkel, akik kel-
lemtelenséget okozhattak.

A római katonák kfmélet nélkül megfosztották Jézust a ruháitól nem törődve a
testét borlt6 nyílt sebekkel.

Amikor a bőr megsérül, vagy felső rétege lehorzsolódik, váladékképződés in-
dul meg. A váladék miatt il ruha beleragad a sebbe, és eltávolítása kínzó. égető
sebet okoz. Mindannylan ismerjük azt, hogy milyen fájdalommal jár, ha a sebbe
beleragadt gézt valaki hirtelen letépi a sebról. Gondoljuk el. itt az egész test csu-
pa seb volt, mintha ezernyi sebbe ragadt volna bele il géz.

A keresztre feszített általában teljesen mezítelen volt, ami növelte szégyenér-
zetét és még nyilvánvalóbbá tette, hogy teljesen kiszolgáltatott, egyáltalán nem
tud segíteni saját magán. Ez is része volt annak, hogya bírodalom vezetői erejü-
ket fitogtatva a végsőkig fokozták a megaláztatést.

jézus nyomorúságos órákat élt at, de a legnehezebbje még hátra volt. A szegek,
amelyek közül j6 néhányat megtálaltak az ásatások során, meglehetősen hosszú-
ak voltak. Rendkívül nagyfejű, hegyes-szérú, kovácsoltvas szegekról van szö,
amelyeknek erős fába kellett behatolniok az emberi testen keresztül. A szögekkel
villámgyorsan átütötték a kezét és a lábát. Egy golyótói vagy késtól származó
kézsérülés égő idegfájdalmat okoz. Kezdetben a fájdalom csak a sérülés helyén
érezhető. Ha a nervus medianus megszakad vagy megsérül, kÚ1ZÓ,égő fájdalom
szalad végig a karon egészen a gerlnccszlopig, mintha villámcsapás érte volna.
Háborús tapasztalatok, föleg a II. világháború sebesültjeinek elmondásából ís-
merjük ezt az égő idegfájdalom jelenségét, amit a medianus sérülése okozott. A
fájdalom olyan mértékű volt, hogy még a morfium sem segített. Az orvosoknak
néha csak it gerincoszlopon végrehajtott műtét segitségével sikerült enyhíteni,
vagy mcgszüntctní a kínokat. Ez olyan fájdalmas. hogyha csak ráfújnánk a sebre,
a sebesült magánkívül ordítana a kíntól. .
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Amikor a szegek áthatolnak a lábakon, esetenként együtt, máskor külön-külön,
elszakítják a talpidegeket. Ez hasonló kínokat okoz, mint a kézsérülés. villámcsa-
pés-szerü a fájdalom a lábakban, éget és perzsel,

A kereszten a szenvedés megsokszorozódik, ez a fájdalom szimfóniája. A kor-
bácsolástól felsebzett hát nekifeszül ádurva fának, a fejét szorifja a töviskoszorú,
az idegek sérülése miatt nagyon fáj il keze és a lába, minduntalan görcsbe rándul,
az ízületei fájnak, és szomjúság gyötri.

Haláltusája során Jézus felkiált, hogy szornjazik. Vita folyik arr61 az italról,
melyet Jézusnak felkináJtak a keresztfán. Ha forralt bor volt, és azzal a céllal
adták neki, hogy elkábítsák, ez elismerést érdemel. Mások szerínt az ital keserű
volt, és azért adták, hogy növeljék szenvedését.

A keresztre feszítés során sokszor az áldozatok napokig is életben maradnak.
Jézus esetében ez néhány óra volt, amíg a végső kínt el kellett szenvednie.

A kereszten függő ember bel - szerveinek működése megváltozik. így pL il

gyomor múködése teljesen leáll. A szív egyre gyorsabban ver, végül megszúnik
dobogni. Egy idő műlva az ajkak megduzzadnak, a nyelv pedig megdagad. Az
izmokba áramló vér mennyísége már nem elegendó az. anyagcsere-folyamatok-
hoz. Ekkor a szarvezer álljt parancsol. ami kínzó fájdalommal jár. Ekkor a nyelve
már szinte hozzáragad a szájpadlásához.

Kissé távolabb állnak az asszonyok, akik mindvégig hűségesen követték Jé-
zust. Nem hagyják el öt, mig minden véget nem ér. Erre már nem kell sokáig
várni.

Egyesek szerint a fegyver, amellyel megszúrták Jézus oldalát, dárda lehetett,
olyan fegyver, amelyet hajitottak. A lándzsa szúrő fegyver, amelynek hegye
fémból készült, legalább 60 centiméter hosszú volt. és nagyon széles, mert az volt
a cél, hogy nagy felületen renesoljen.

A mellhártyaizzadmány, amely a tüdó körül gyűlt össze, akkor vált láthatóvá,
amikor a lándzsa a testbe hatolt. Miután a szrvet elérték gyorsan visszahúztak.
így víz és vér folyt ki a testből.

Ezzel Jézus elszenvedte a végső csapást. Miután 3 órát függött a kereszten, el-
érkezett a halál pillanata. Délután 3 óra volt. A nagymértékű folyadékveszrés ésa
sokk hatására il vérnyomás drasztikusan csökkent. Az áldozat mélyeket lélegzik,
az agyi. légzőközpont müködése leáll, a szív nem pumpál tovább, a lábak meg-
dagadnak. Ezzel bevégeztetett.

Orvosként az il véleményem, hogy il halált a sokk okozta. Ennek három fajtája
van. Az elsö a vér- és folyadékveszteség okozta sokk, a második a traumás sokk,
melyet a különböző sérülések okoztak. végül a cardiogel sokk, amely az e)őz6
kettő együtthatásaként a szív leállasát okozta.

A kereszthalál a végtelen emberi barbárság néma mement6ja.
Harmadnap reggelén a sírhoz érő asszonyoknak egy fehér ruhás férfi adta hí-

riil:
A NdzJ!reti Jézust keresitek, nincs itt,feltámadt!

Közreadja: Madaras Gábor
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Gyöngyök

Az els6 hétvégén, melyen - férjern vidéki távolléte miatt - egyedül voltam a
gyerekekkel. eszembe jutott kedvenc [anikovszky-könyvem: "ve/elll mindig
történik valami". A váratlan események sokasága nem lepett meg túlságosan,
hiszen jól emlékszem édesapám úljaira: arra, amikor fejünkre szakadt a fregoti
a fürdőszobában és még inkább arra, mikor táska nélkül mentem iskolába.

Ezen a két napon is sok minden történt. Vasárnap délután egy kis pihenés-
re vágyva nyitottarn be Orsi lányom szobájába. Szóhoz se jutottam a lát-
ványtól: mindenütt apró, gombostűfejnyi gyóngyök hevertek. Amig a picit
etettem, hozzáfért valahogya "tiltott gyürnökshöz", Az eredmény nem kis
bosszúsággal töltött el: hogy fogom ezt mind felszedegetni? Mérgesen láttam
munkához. Már negyed órája csúsztam-másztam a földön, de sehogy se ha-
ladtam. Orsi segíteni próbált, igy még kevésbé haladtam. Végül a porszívó
meUett döntöttem. Addigra lehiggadtam, már-már élvezettel szívtam fel a
gyöngyöcskéket. Némelyikért különösen meg kellett küzdenem: a mindun-
talan el-e1gurulókért, azokért, amelyek színűknél fogva beleolvadtak környe-
zetükbe, az ágy alatt megbúv6kért. A többi színte felkínálkozott: itt vagyok,

. nehogy itt felejts, engem is szippants be!
Ahogy elnéztem a hivalkodó pirosakat, a visszafogott bnrnákat, a szürke

erninenciásokat, rneglepódtem a hasonlóságon: hiszen mi, emberek is pont
ilyenek vagyunk. Alakra egyformák, mégis sokszínúek, különböző termé-
szetűek. Vannak közöttünk első sorban ülök, hátul kuporgók, notórius kés6k,
oldalt álldogálók, pad szélén gubbasztók. Olyanok, akik más utakon járnak,
és olyanok is, akik csak az út végén találnak haza. Valaki számára azonban
mindannyian fontosak vagyunk. Ez a Valaki egész életünkön át meg nem
szűnö szerétetének szivó erejével hív, vonz magához minket. Tőlünk függ,
elfogadjuk-e ezt a hívást. Megpróbálunk-e ebböl élni mindennapjainkban?

Gondolataim közben szinte észrevétlenül fejeztem be a munkát. em min-
den szemet sikerült elsőre összeszednem, Orsi még a következ6 hétvégén is
talált egyet-egyet némelyik sarokban. Időnként eszembe jut: vajon maradt-e
belőlük?

Sokszor el-eltávolodunk T6led, mint a szétguruló gyöngyszemek. Szürke
ruhát öltünk, elmerülünk fontosnak látszó, halaszthatatlannak tűnó dolga-
inkban, de Te ilyenkor is ránk találsz. Segíts minket, hogy ne a rnegbúvókhoz
hasonlítsunk, s életünk nagy gyerekszobájában ne maradjunk végleg az ágy
alatt.

Paál Kati
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Dédi

Mon kezdu csai igilrÁn mtgbmü/ni II ho/ud-
lit. MtiJkor tatt--vmt itfc..oda ft n:;dri konyM-

ban, rugdosta, Ibkdöll~. CYfpkodtr.. H" rdmd-
eon. m~-m('ghilkr:l alaltd. de umerre min-
dtn ámlkf1dó reccsClltslt, UJóbm jav/tha/Dll
tgytw:Uydll, mit/ött Imm volna. Jtk,,/~
nzanban rlmilú~n Jzorlt;i, lU üliikt nt/Ir 1
kuporog tthetctknii/; ntm ,,~ önt bJÍro,blln
van II hiba, lJannn brnnr. Sz/dül.

Egy idtft treon IdJlrktt'Zik. htJgJ mT'iz::r
az 6nlt a ftrrdmc utqln. am hidba 1f4gy II
r;:ÁmÚtp. huiba ftkttik a mutatói, Iripukn
lenh.wni. htiny óra. Pniig a6M! &Iii"rIJthrl,

Jui",ítIJaJ-t' IJtOfllt4rl1, lIaD ti /Oltásra. aRi at.
dD;g thdmogaÚJamd. A papa oalc !torII dil-
ut:dn jon mt'f. ha tluttmt ti kulwri('lÚ. Addig
mtírt /dia itt Jlcsirogni a hoiMfi ~jtn. mint
valami ltiskakllS II lumltátJtlzbtJn.

MI/ym /uTan; II ryú~ok l')'Ugod:lln kllp;r-
gdlnak a baromfiudVdrban, II ltufJ'UJ ir gond-
ftlwnuJ trJIlaJgdl It Itníti1fJt'z - miltiizbm
bdrmtlJ pillanlIthIIn dsötludkt a viUg -
gondoljtI az (ir(gassumy 1 mllmuszos fllbdt
igazgatja, hogy biztosabba" üy·oJ/. Azt mtlr
nzrer.'ctlt. IItt It(iu/r~ nh, jobbnn ka.d forogm

fl uilág Jröriittc, ha távolabbra meres~tgtti
lU1n~it, kl.'Vhbi. 1~/uurt is fl n)dri kOlJylM
apró ahbJkán A kinti kgtntslubbr~ bá.mhz-
kod,,;, eglsz. Il ktrt vlglig 1 Nll It IVJmszld

fJ'JmölaiiJib( Pmu, bt ltln~ fejezni II II(t(-

min)'r..i1t, Iti Itét( venni II ltiI=ár:u/t b,rrllcltot

il, hajh, nt(1J11p' mintk'Jt kbl~ s tD" k~ebb

JI, 'lJ napba...
Pillanarra tlfikjri sddi4/1sit, rnJr ináulna il

II tiir/óror.D umn, dm ULrveuu azqnnlll ft-
fjd",aun.: Iehoull! ot hdl meddig tart n

mig! J;'Ii~k mntt tőrt ni? Ha bifrjezJe vo/na a
d/kwn; t~enJJit, "em bJmul, k il feküdnt,
ttig)mJUmre, do/ogidibe; mig II t"karÓf ir
magára h/1z1Id! Nil dr Igy. Hogy ilyen míny.in
is klmiktlmül k(lapjDfl rti a ION; mjve/lnI~

melu iezs ki? - Ittrgmk rgymdJl II gondolataI.
Aztdn ahI/gy jobbAn dk"Ked" 'Mgdt mntIt,
kadrtl rdjönni, titlelolt nina il megdlldla.
Fellrel. e/só, hogy a }ó.(~go/UJf rlkisSd, aL/Jn
'MK',ltnak khzít rrggr/it. Akkor mosogat,
ta/um't ~ kicsit, mIT( megnr,"fil (lZ idQ, Iti
tudjon menni fl kmbr, Eblde! ((ak Itimaponu:
jöz, mQdár(sin~/á Il~ amit ölt dl/bm meg·
t'.SZtl~lt,. De más napoltOft u altad mindig
valami tnrnivllld, Lelut, IJOfJ mlgiJ ki Itb,e
adn; ftlnbt II ktnet? Mint amikor hatf'ltztrr
frgyvuktitt/re JZdliJaruzltfol, o/y(1J1 boramgds
fllt JI nI}til r ~onJqlatr4. EddJg lOS( wtÖtiiirr fli
1/yemJ1. Ig~r., :41'A1y mu/ne" m~dta II

Idn",. nllntk blklidlk mig lU eprtssel. ntm az
i dnek:1Jtalt ,.aló az a. ~méd~JrluZ;lor.gds.,.
Millrk. 1Ili~k? - folyllllja mos/ a bif~zet!tn

oitdr -. hogy kgym a Utrtkrknek, a diduno-
káknak.

Hú. tu Anyja knervil! "'{dr a frfrm is fáj -
gondolja -. ctalt v4rom. hagy jttlJlIljon, közbe'
mSfU1bhodik. Fdl krll innen dllnl, mi liT., !,0Kl
rlvdgJdom, sose sU/ittam rlvdgddnil - buu/lrja
magdr I izmair jtszltw mq:pr6bál a jobb
Ubdra nehhlrcdni. lkser csikordul A st:ikUb s
fordul ülti alóla II hoktdli, nunden e"jlr lJitzt
kcl/ludnie. hOIJ flltarlÓUtz.JUI. s vi/SZl/fottyon-
hauolf rd. Nagyokat nyög. Na, "'~ "gY Itiait!.
dt tömö! mdr A karom il, ~úg a ftjtm - rög'
~lti az ujabb jeklstlttl -, hASIJgllt A rbd-
iDilttmt. O/um volna ",tot blkllmJ - lZidjn
mag41.

5 ha tg! !muYTllnó jim? NyugqJtan ltiml-
halja a birtklijit. Mig II tnIllaCOI is kitnt/gtr-
Ixml, mit rudna ahul/ni? A "yári Itonyhába is
brjÖM~. mtglrnnhttn! az lUZ{Jirinn ""boz-
tdt S keuhlre tartaltltpl1lZÜlm szintin magához
I"hem; ... Jkusom! - luuít btli. ami.!tor rd-
djibben UIjN ltiszolgdllltUJftJágdra -, miknr
támolyoghatoJ: Már ~I rnil a n)nmlJlldt ho/uti-
lirő/?



EcYIIÁZKOzstG! LEVtL, 199 ,HÚ5VE"T 19

Kin! vl1lAki megn) irja fl Tig/it. Az ,dös aJ&
lz/my nugdam~d. 1r~/kll nr/ti t/yenrkkr! ijau-
gem; magát. már itt JS IZ rAbló. P,llanatra ml&'
('/hmm!;. hmm! Im:. fl jöwviny, otthonosan
mozog; eudn t'uünilt SUT'U t'wl fl kisabla1r. ri
az. ajtó is, már nnrl big" IZ bellpót, cuzk (l ho-
ludlit szoritja, ho!:! btlefohirednrk tU ujjai.

- Jo napol..' Mdra besz1hült 11Itg. hogy kijli-
vök mrgmimi fl vrm,'omdsát. ugye - kaLI;
bnrdlJa'gouw IZZ orvos. Az idős nilu" csllk bö-
/;'11, majd (/vúzi fl fojt, tincs Jndl homlokdbn.

- Ejny~ Valami baj 1'/UJ? - S odnugrilt, mig
Ippm idej/bm.

Hdldsan pu/og az Drt'gamony a ttmard "MI
a dokto"fl, kaJ jobban lenni. ~m' dma-
gyard..'7Ji. IJOgsemmi rmáJdvü/it "an. ailldll.
mmden ,így törtin:, mint hdrmt/y más napcn s
mtgis m~a'Jt wil' t% fl C1úfidg.

- Tudja, "Uti, ah&g] fllkrMt. t'1sö, "ogy fl

Jómítoltat dúinam ..
- Na, cm flgrmlt I/tU/.I1Uarn;! - tuig fl 1:&1-

váha fl dol:tor s blí,ycOtir:l emeli fl11fZ orvos-
ufgkiorud doboUc4.I. mmbcn mig on aiiriig.
&iMig IZ "U~/; porad. - Holnaplól az tlsil 42

IrUn, !Jogy I~ tt'tstik venni a grógyrur~kn ft

ulmyomdJra s a többi "ym;aly4ra.
At; idór tlSrwny bólogfll, komoly It'tkt flolt ~~

ahboz; hogy sosr foltj1ft', Es ll% tprrst rsfol fogja
!wmo/ni ..

- Ha "tm akar rokat iildiigllni INtg It ho-
ludl;'l, fogadja mtg fl tandcsonuul - mondja
kedvtstn súgorlcodutl a fnfi, lmngy tdzJouJban
kbúZZlI magn 71lÖ$OUaz. ajtót.

- Mig hogy mbló! - neuet maga tli If gazd-
as~nJ J aúugy rdú:ódik btli. ma' ráncot I!tl

fl takaró. I Bankó András I

Normandiai útinapló: Lisieux-ben

Búcsút mondtunk Párizsnak, és északnyugatnak vettük az irányt Lisieux felé. Kis
Szenr Teréz v.íroséba indultunk, normandiai zarándokutunk valóságos célja felé.
M. utazás kellemes volt, az időjárás pedig változatos, hol esett, hul fújt, hol sütött
a nap. E7.1úgy tízpercenként felváltva tette. Eredetileg az volt a terv, hogy útba
ejtjük a La Manche csatornát is egy kis "lábá7.tatásra", de err61 most letettünk.
Részben a kellemetlen idó miatt (mily balga az ember, nehány nap múlva hogy
kíegyeztűnk volna ezzel az idővel !), részben pedig időhiány miatt, hiszen Pá-
rizsban több időt töHóttünk a tervezettnél. Eppen olyan periódusban értünk a
városba, amikor véletlenül sütött a nap. érni huzavona volt az elhelyezésnél. de
végül is minden rendbe jött. Elfoglaltuk il szállást, és vacsora után rövid sétát is
tettünk il vérosban. hrdcmbcn azonban már nem volt semmire scm id6, így nyu-
govóra tértiink.

Másnap reggel a menzán elfogyaszton reggeli utén a Kármelbe indultunk. Itt
éJte szerzctesí életét Kis Szt. Teréz. Lisieux kís város, nincsenek ugyan nagy td-
votségok. de azért busszal közelírettuk meg a kolostort. A templomba igyekez-
tünk, rnert itt volt a szentmisénk, hogy jó néhányan felvegyük a szení skapulárét.
Hamar odaértünk a templomhoz, és még arra is volt idő, hogy az alagsorban
lévő kiállítást rnegtckintsük. Itt killönbözcí használati tárgyakat és fényképeket
állítottak ki Kis Szt. Teréz életével kapcsolato an. Különösen érdekesek il fénykép
pek, amiből sok van, hiszen egy szerzetesközösség életét il múlt század végén
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nem túl gyakran fotózták. Kis Szt. Teréz testvére, aki magn js apáca volt, több-
ször kapott engedélyt elöljéróitól. hogy berendezését bevigye a Kármelbe. Ezért
maradt ránk viszonylagosan több felvétel Kis 57-t. Teré? életét megörökítve.

Beléptünk a templomba. Érdekes ellent t, a főoltár viszonylagos modem egy-
szerűsége, hátterének dísztelensége hiszen csak "fehélTe" volt .meszelve".
ugyanakkor a templom kezepe tdjén. il jobb oldali részen Kis Sat. Teréz récesal
clkerftett sírja. Ttt nyugszik a szent szerzetesi ruhában, üvegkopors6ban. Ez már
szépen, kicsit barekkosan díszített. A koporsó fölött il Szdzanya "híres" szobra.
Ennek története Kis Szt. Teréz gyermekkorába nyúlik vissza. A gyermek Teréz
nagyon beteg volt, legyengült, enni sem tudott, és az orvosok nem sok remény
hittak felépülésére. Családja minden emberit megtett a gyógyulásért. de nem lelt
eredménye. Egy vasárnap, ha jól emléks~em Pünkösd volt, Teréz még a szokon-
nál is gyengébb volt. szinte haldoklott. Edesapja és testvérei a beregegye körül
imádkoztak. Dél tájban, ahogy azt Kis Szt. Teréz később elmesélte. a Szűzanya
szobra ragyogni kezdett, rámosolygott Terézre, és a kislriny állapota viharos
gyorsasággal javulni kezdett. Nemsokára enni kért. betegsége elhagyta, és hama-
rosan egészséges lett. Érdekes, hogy több, magyarul is megjelent életieirás .jcép".
ként említi a szebrot.

A csoport tagjai még nézelódtek-imádkoztak a templomban, rni ketten Lajos
atyával bementűrik a sekrestyébe felkészülni il szenhnisére.ltt a nagyon barátsá-
gos sekrestyés megmutatta, hogyan tartották a szerzetesek a kapcsolatot a kul-
világgal. Egyik megoldás egy forgótényéros kis szekrényke volt, amelyet ha ki-
fordítottak, a külső személy bármit beletebetett. és ujabb elfordítá után már a
belső helyiségben lehetett azt kivenru. A másik megoldás egy hasonló elven rml-
ködó fiók, melynek felső bcritója tölti be a forgó szekrényke szcrcpét. A sekres-
tyétől balra kb folyosó nyílik, amelyen egy ajtó van. Ezt ma már nem használják,
de ez volt az 37. ajtó, amelyen Kis Szt. Teréz: édesapjával bejött, amikor a Kármel-
be lépett. Itt térdel Ic, kérve édesapja aldasat. A kis folyosó végén egy másik
helyiség nyílik, afféle második sekrestye. Itt látható az a főoltár, amelyik akkor
állt il templomban, amikor Kis Szt. Teréz lelelte a fogadalmat. Ez már stílusában
és formájában is illik a templom egészéhez. Ezt akkor csérélték ki, amikor a
szembeoltért létrehozték, így keletkezhetett ez a kissé szekatlan stílus-ellent-
mondás. oe ez a helyieket nem zavarja, legfeljebb az idegeneknek kicsit furcsa.

Elkezdődött a szcntmise, amely a szekésosnél is ünnepélyesebb volt. Sokan
felvettük a skapulárét. és nagyon nagy lelki élményben volt részünk A skapuláré
története a következö:

1251. július Iő-an Stock Szent Simonnak, a Kármelita Rend általános főnökének
megjelent a Szűzanya, áldott szent kezében tartva a vállruhat, és így sz61t: "Azt a
kiváltságot adom a te számodra és mindcn kármelita számára, hogy aki ebben a
skapuláréban hal meg, nem szenved az örök tűzben. Fogadd, kedves fiam, ren-
ded vállruhéjét. társulatom jelvényét. íme az üdvösség jele, oltalom a veszélyben,
a béke és az örök frigy záloga." Ezt a kivéltségot az Egyház kiterjesztette mind-
azokra a hívekre, akik ezt szabályszerűen fölveszik. Megszámlálhatatlan azok-
nak a száma, a kik azóta viselik, vagyis tagjai a Kármelhegyi Boldogasszony Ska-
puldré Társaságának. Ma sokan ezt érem forméjében viselik, de azt tudni kell,
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hogy nem a kiilsésége], döntenek, hanem a tényleges életvitel, amel)" köxéppont-
ba állítja a láda tiszteletet is. Itt is érvényes: nem aki mondja Uram, Uram, ha-
nem úgv is él.

Természetesen nemcsak mi voltunk jelen a szentmísén, hanem sok más zarárt-
d k is, tobbek között egy Fulop-szígeteki apácacsoport. Hozzájuk a szentmísc
végén Lajos: atya angolul beszélt néhány szót, megemlítve, milyen felemelő érzés,
hogy két, CI világ ugyancsak távol e~() részéról ugyanazzal il céllal zarándokol-
tunk ide Lisieux-be és találkozunk iti Kís Szt. Teréz tiszteletére. M~lepó volt és
szokatlan, de szívet metengető, hogy a békeköszóntéssel Lajos atya, lejóve a ol-
tártól, mindenkit egyenként személyesen udvözol. a templomban.

Bizony elhúzódon a szentmise, il sekrestyében már ott várt minketa kbvetkező
openhoz tartozó két némel atya. Elnézést kértünk a csúszésért, ók pedig mo-

solyogva mondták, hogy nin baj. türelmesen várták ki. hogy mi befejezzük
áhítatunkat.

Kicsit tébléboltunk a Karmel kőrul, majd autőbu ••..••zaJ il város fó ka tedrálisába,
il Szt. Péter templomba mentünk.

A templom a francia gótika tipikus aik tása, a XlIl-XlV. században épült. Ebbe
a templomba járt Kis Szt. Teréz családja szcntmisére, amikor Alenccnból Lisieux-
be kőltőztek. Talán itt is érte a hívás, hogya Kármelbe vonuljon. Kis Szt. Teréz
belépésének is története van.

A töréken)' kislány korén szeretett volna kelestorba vonulni, dc. elsősorban to-
rékeny egészségi állapota rniatt, családja is ellenezte. Teréz sokszor kérlelte édes-
apját, hogy engedje meg, ennek szeborba öntött jelenerét a sziUüi ház udvarán is
láthattuk. Végül is a család beleegyezett, de az egyházi c1öljiir6k, karainak tartva,
nem engedélyezték. Akkoriban Teréz édesapjével egy zarándokcsoport tagjaként
Rőrnében járt, és fogadáson vettek részt el Szentatyénál. A csoport Ie.lki vezetője
mindegyikük lelkére kötötte, ho~y nem szabad a Szeritatyát rncgszólítani. Alig
ért il csoport a pápához, Teréz rnarís előtte térdelt, (.'5 elmondta nagy bánatát,
hogy nem engedik belépni il rendbe. A Szematya ki faggatta il leányt, és bár Teréz
nagyon remélte a pápai belegyezést. a Szeritatya a döntést CI hivatalos egyházi
szervek belátására bizta.

A templomban néhány furcsa, nem tipikusan odaillő sacrkezetet i!' láttunk,
amelyeknek funkcióját csak este értettuk meg, amikor a fény- és hongjátékon
vettunk részt. Ezen Franciaország történelme elevenedett meg. 5 bár igen sokan
nem bírtuk a nyelvet. élvezheté lis érthető volt az előadás.

Látogatásunk következő színhelye a Kis S7.t. Teréz Bazilika volt, amely egy dom-
bon épült már ebben il ezázadban. Mellette hatalmas oktatókezpont épült. hitek-
tatási és papnevelési célokra. Ezt nem lehetett meglátogatni, de kulső rnéreteiből
ítélve impozáns lehet belülről is. A bazilika k•.(t S7intból áll, először az alsó
templomba menriink. Háromhajós, boltívekkel alakított templom, mindenhol
rnozaikkal borítva. A kékes szín uralta, ezért engem leginkább az assisi Szt. Fe-
renc bazilika kezépsé templomára emlékeztetett. A falakon Kis Szt. Teréz életé-
nek epizódjai láthatók. A f601tár mögött Kts Szt. Teréz alakja aranyos háttérben,
gLóriáját fényLó kis lámpat tek alkotják.

A felső templom bejé rata fölött hatalma dombormű az Újszövetség jcleneté-
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vel: Jézus il gyermekek közöu, ~S il felirat arra emlékeztet: ha nem lesztek olya-
nok, mint a gyermekek ..

A templombelső mér sokkal magasabb mint az alsó templomé, inkább gótikus
jellegű. Tizenkét oszlop tartja a mcnnyczetet, mindegyiken egy-egy apostol képe.
Azt jelképezi, hogy ahogyan a tizenkét oszlopon nyugszik a templom, úgy az
Egyház is a tizenkét apostolon. A főoltár fölött hatalmas mozaik kép: a Szűzanya,
palastjrit jobbról Kís Szt. Teréz tartja.

A beltíven ószövetségi jeleneteken többek között Illés, Mózes, Dániel próféta
látható. A templom jobb oldalán, díszes fülkében Kis Szt. Teréz ereklyéi, kőrben
pedig mellékoltarok, amelyeket különbözö nemzetek állítottak. Sajnos magyar
mellékoltar nincs. Azért némi magyar vonatkozás c~k van, mert a bogotal hívek
által állított mellékoltár il város védőszentjének, Arpédhézi Szt. Erzsébetnek
tiszteletét jelzi.

A Bazilika mögött Kis 57.t. Teréz. szüleinek sírja. Érdekesség, hogy folyik szerit-
té avatási pcrük, s főleg azért különös, mert először a történelem folyamán, mint
házaspárt (tehát nem külön-külön] szeretnék szeritként tisztelni.

A délután folyamán kilátogattunk a La Manche csatornához kagylót szedni és
lábat áztatni, de sajnos a hűvös levegő és a viharos szél nem kedvezett nekünk.

Visszafelé még útba ejtettük, már újra Lisieux-ben, el saülóí házal. Itt iehet látni
azt az ágyat, amelyen azon il bizonyos Pünkösd vasárnap Teréz meggyógyult, és
annak a szebornak a másolatát, amelynek eredetije a Kármelben Kis Szt. Teréz
sírja fölött d LJ.

Felejthetetlen szép volt ez a Lisieux-í tartózkodás. Azóta is sokszor gondolunk
rá, és sokszor imádkozzuk, énekeljuk il skapuláré társaság gyönyörű énekét:

Máriához, drága Szl'ízanyánkhoz, lisztdettel járulunk,
6t dic$érje Itallgos hl~kélJel bizodalmas su5uwmk,
5kapl/Mr; szeIIde királyll~ja, Karmt!littik kegyes pártfogója
Júra térú b6P1afos k.ebellellábaidho'Z boTli/Illik.

MárUiball kell fd II világnak tiszta fényli ~iIlaga,
Bel/Ile' támadlldki üdvi.t.'istgiilfk leggyi.itlyörfibb JU1jtlala.
Odvlizölt Ugy Kármd ~ktssJg,.:,szétsllgnrzú kcgytJmek edblye
Tdt edrny. és hmm>st..'beinklll!k gyógyerejú balzSIlllla.

Mjfrhfmfl. égi pdrtfog611kmU van sc'gltség. oltalom,
Mint (1 harmal sz.áfl sz(véb61 ránk is csend' Ft6 bizalom,
Hét öröntmeí ékioa Istenünk/öl, sunl öröm kozt vált meg életét(ff,
Elvitt/vén ffle1lllyek or~zdgdba. örök eíte vigalom.

Mdridllllk vdlIn/Mja mjtu"k. gyermekbuk ismeri
Ki. betroa egy/elc sorá!1a,e közö.<;jelt visdi,
át!sílve SZt!,"! ruhdzntávnl, miní utis sunt rJédt5pajzsdlIlII.
l.t./kiinke! a szömyf1 kArhozainak lállgja már lIem égeti.

Mririáért lelki fegyverekkel sunt örömmel harcohlllk,
Mert IU/w"kllrlk Ó di,s6v~úre, Ö kjrályl1~Assumyullk,
Blilcs Vt1Url! mínden harcaínknac, kísbtés!!k hogyJul mcgroJuJIlllak.
Sziiumyánk végy ktujilillkba minkeí, amidv,1 majd nlt!shaluuk.



23

GO DOLATOK APASZTORÁLIS TA ÁCS
TAVASZI ÜLÉSÉRŐL

A Pasztoralis Tanác 1998. március 7~élltartotta ez évi első ülését. Először
Bíboros atyánk vezetésével elirnádkoztuk a napközi imaórát. Bevezetőjében
Paskaí László bíboros. prímás, érsek úr feltette a kérdést: "Kire szavazzunk?
Kit válasszunk? Most melyik a kisebb rossz?" Szerinte 1990-ben és 1994-ben
az voll a kérdés, melyik a jobb. Mindenkit buzdított, hogy tegyen eleget lel-
kiismereti kötelezettségének. A keresztények, az általános pesszimizmussal
szemben, a zentlélek által legyenek optimisták.

Dékány Vilmos segédpüspök úr a Szeritatya által j6váhagyott "Világi hi-
vóknek a lelkipásztori szolgálatban való együttműködéséről" szól6 rendelke-
zés súlyponti kérdéseire mutatott rá. Külön kiemelte a magyar egyhaz mai
helyzetére vonatkoz6 előírásokat.

A Fáegyházmegye életéről szóló tájékoztatóból - amelyet Spányi Antal se-
gédpüspök úr tartott - egy témakört, a plébániai zsinatot emelem ki. Erre a
kezdeményezésre Bíboros atyánk a nagycsütörtöki szeritbeszédében is ki fog
térní. A plébániai zsinat ez év öszén kezdődik azok részére, akik vállalják,
hogy tiz hónapon keresztül havonta két6rás beszélgetés résztvevői lesznek a
plébánián. Egyelőre elkészített kérdéssorozat megvélasaolésén. feldolgozá-
sán keresztül a közösségépftés helyi feladataiból vállalhat majd ki-ki Iehetó-
ségei szerint.

A közösség építése a Szentlélek évében témá t világította meg Paskai László
főpásztcrunk a "Lelkip4sztori útllll/tató az 1998. éure" címú lelkipásztori fel-
adatokat tartalmaz6 kiadvány ismertetésekor. Ennek ló gondolatai a követ-
kezök voltak: A közösség építése mindig igény és feladat. Az előző év (mint
tudjuk Jézus Krísztus éve volt) a megkereszteltek közösségét, az idei - a
Szeritlélek éve - a Szentlélekben megszenteltek közösségét állítja a közép-
pontba. Az Egyház közösségét a Szeritlélek élteti, nem pedig az emberek
ügyessége, rátermettsége, szervező ereje. Azonban ahogya teremtésben tár-
sául fogadja az lsten az embert, úgy az Egyház közösségének építésében is
társává válik. Ezért a kérdés: Hogyan tudjuk a Szeritlélek éltető erejét a plé-
bániai és kiskőzös gek életébe belevinni? A szekták úgy mutatkoznak be,
hogy .,lelkes" emberek vannak köztük. Arra hivatkoznak, hogy ők kaptak
megvilágosítást a Szeritlélekről. az 1500 éves bűnös út után ők lépnek az igaz
útra.
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Szemben a szektás "lelkes" emberekkel a plébánini közösséget épít6knek is-
mcrniíik: kell II lelkek megkiilönböztetéséllck kriíériumaít, A kezdeti idő tapaszta-
latai szarint három kritérium olvasható ki Szent János apostol leveléból. Az
első: jézus Krísztus személyének, evangéliumának teljes elfogadá.sa. A máso-
dik: az Egyház közösségéhez való ragaszkodás. A Szentlélek működésének a
befogadá ához az igazi garanciát abban az Egyházban lehet megtalálni,
amelynek éltetője a Szentlélek. A harmadik: a szeretet parancsának teljesítése.

A plébániai közösség építőinck: meg kell őrizniiik az egyl!áziasságot. Ez azt jelenti,
hogya demokrácia, a tolerancia, a dialögus nem értelmezhető az általánosan
elfogadott jelentésük szerint az Egyházon belül. A demokrácia a közéletben
annyi, hogy ami ma többségi álláspont, az holnap ktsebbség lesz, és megfor-
dítva. Nem a demokrácia dönti el: mi az igazság, rni az erkölcsi jó. Az Egyház
nem a közéleti értelmezés szerint demokratikus. Az Egyház hierarchikus. Az
Egyhézat a Szeritlélek irányitja a hierarchián keresztül A profán életben a
teleraneia azt jelenti, hogy a pluralizmus léte megköveteli más véleményének
tiszteletben tartását. Az igazság, az erkölcs területén mint irányító elv - a
tolerancia szerepe - nem egyértelmű, nem klV<ÍTh1tOS.A társadalmi életben
nagy szükség van a dialógusra. Azonban ez igen gyakran a dialógus negatív
formáját ölti. Vagyis a másikat meggyőzni a magam igazáról. Az Egyházon
belül vannak kérdések (pl.: hitigazságok), amelyek nem dialógus témái.

A szeutségi pasztoráció e1cngedlletetlclI részc a közösségépítésnek. A bérmálás
küldetést ad, a közösség hez visz közelebb. A bérmálás nemcsak gyennekek-
nek való szentség. az idősebbeket is bizta tnunk kell e szeritség felvételére. A
Szeritlélek éve adjon további indítást a hivatásébresztés munkálásához. A há-
zasság szentsége tanúságtétel a külső és belső erőhatásokkal szemben. Ho-
gyan lehet kialakítani a .Jdsegyhézat". a családi egyházat? Bár mindenkivel
egyformán kell törődnünk, a közösség érdeke megkívánja, hogy sajátos kő-
zösségí formák is kialakuljanak, részint a közösségt jegyesoktatásban, részint
a fiatal családok összetartásában. '

A liberalis gondolkodásmód az ember szabadságát a szabadosságban ta-
lálja meg. Sokszor hallott és félrevezető kifejezés: mindaz szabad, ami nem
tilos. A tetszetősnek tűnő kifejezés lényegileg tagadja az objektív erkölcsi
rendet: a törvények emberi alkotások, amelyeket ugyanúgy meg is változtat-
hatnak. Korunkban is a Szeritlélek működése révén kapjuk meg az igazi út-
mutatást a megváltás elnyerésére, az üdvösségre.

Bat6 A"drás,
a budai-déli espereskerület küldöttje
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Ide jutottunk!

Hajnali háromkor legszebb álmomból ver fel a telefoncseng6. A közelünkben
lévő kerületi rendőrőrs ügyeletese van a vonalban és arról értesít, hogy mun-
kahelyemen, a Szent Margit Gimnáziumban betörő jár, legalábbis a mozgás-
érzékelő detektorok az épületben valamilyen rendellenességet jeleznek.

Bosszankodással vegyes hitetlenkedéssei hallgatom figyelmeztetését és
reménykedern. hogy megint csak egy, a véletlenül nyitva hagyott ablakon
besétál6 macska a hivatlan látogató. Nem is olyan régen több mint egymilliót
kőltöttűnk az iskola biztonsági rendszerére, mindezen felűl éjszaka még egy
morcos biztonsági <Sris vigyazza a gimnázium nyugalmát.

Pár évvel ezelőtt még megdöbbenten hallottuk, hogya pesti zsidó gimná-
zium vallási vezetőjét megkéselte egy fanatikus merénylő. Elképedést váltott
ki a j6érzésú emberekben, hogy a merénylö a biztonsági személyzet éberségét
kijátszva jutott be az épületbe. Akkor nyilalIt belém a felismerés, ez vár talán
az elkövetkezőkben miránk is. Ami Amerikaból oly ismert volt, hogy oktatási
intézmények bejáratát fegyveres ór vígyazza, az most Magyarországon is
bevett gyakorlat lesz? Nem is kellett sokáig várni, az lett. Nemrégiben egy
Pest környéki általános iskolában gyilkoltak meg a biztonsági őrt az éjszakai
hívatlan látogatók. Ma már nem kizárólag bankot, pénzintézetet trezort ra-
balnak ki rendszeresen, hanem oktatási intézményt, templomot, plébániát.
Mindent visznek, ami vihető és pénzzé tehet6. Évekkel ezelőtt egy iskolából
tankönyveken. krétán, osztálynaplón kivül mást nem igen vihettek el. Ma
már a videó, a tv és a számítógép az, amiért érdemes egyeseknek kockáztat-
ni. Féligazság lenne az állandóan növekvő bűnözést, a lopások és rablások
hallatlan mértékű elterjedését, a lakosság életszlnvonaléban bekövetkezett
elképesztő polarizáci6val, megélhetési búnözéssel magyarázni. Valószinűleg
ez is hozzájárul, de a fó ok mindenképpen társadalmunk mély erkölcsi és
értékválságában keresendő.

Hazánkra is érvényes lesz lassan a mcndés, ami Amerikában évtizedek
óta közhely: kétféle polgár él az országban, egyik, akit őriznék, a másik, aki
őriz. Se szeri se száma az őrzö-védő szolgálatoknak, gomba módra szapo-
rodnak a security vállalkozások és bizonyára jól megélnek. Ide jutottunk! Az
értékek torzulása katasztrofális méreteket öltött, Tanszékvezető egyetemi
tanár ismerősöm kopott nadrágban és elváló talpű cipőben jár, négy gyerme-
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két igen nehéz körülmények közölt neveli. Öreg Skodája ott árválkodik a ház
előtt, mert új akkumulátorra ebben a hónapban már nem fufja a családi kasz-
száb61. Nemzetközi tudományos életben kivívott rangja, szakmai tudása
révén ő valóban érdemelne testőrt. sofórt, rádiótelefont. Mobiltelefonja és
Mercédesze viszont nem neki, hanem a huszonéves félmúvelt, szabadidóru-
has pénzváltóknak, néppereknek van, akik a legkülönbözőbb piacokon pör-
getik kezükben kötegszámra a tízezreseket. Érdemes kimenni - értékeinkre
nagyon vigyázva - a SaJg6tarjáni úton lévő "kínai piacra", csak egy rövid
szemlélődésre, nagyon tanulságos. Miközben ismert az, hogya vállalkozók
jelentős része alkalmazottait a mindenkori minimálbérrel jelenti be, az adó-
hatóság pedig szemrebbenés nélkül elhiszi, hogy egy Oscar-díjas szakács
havi bruttó húszezer forint alatti munkabérért dolgozik a rózsadorubi luxus
étteremben, ebből a fizetésbél tartja el családját és évente kétszer utazik a
Kanári-szigetekre.

Az albertlalvi plébánia viharos képviselőtestületi ülésének fó témája, ho-
gyan biztosítsuk az lsten házát a betörök ellen? Százezres nagyságrendű
törhetetlen üvegekről, bombabiztos ajtókról tárgyaltunk. Balgaság azt hinni,
hogy a profik ellen ez tökéletes védelmet nyújt, mert amig mi erről vitatkoz-
tunk, betörtek a Villányi úti Szent Imre templomba, vandál módon leltörték
az összes perselyt és elvitték belőle a pénzt. OriUni lehet annak, hogy találtak
valamit a rablók és megelégedve a zsákmánnyal az értékes, szakrális tárgya-
kat nem vitték el és főképpen nem gyalázták meg a templomot, mint tették
nemrégiben kétszer is Szatymazon.

A miskolci Minorita templom bejárata elótt Szerit Család vasárnapján leg-
alább hat rosszul öltözött koldus molesztálja az esti misére érkezőket. Nem
ülnek vagy állnak falhoz támaszkodva, mint "boldog békeidőkben" tették
kollégáik. Körülveszik a rnisére érkezőt, tapadnak mint a pióca, kicsit lökdö-
södnek és aki nem ügyel. annak könnyen a pénztércaja bánja. Szeritbeszéd
közben érkezik a rendőrjárór - ebből sejthető, nem egyedi az eset - a kérege-
tők szétspriccelnek, hogy alig tíz perc múlva még többen legyenek. Helyis-
rnerettel rendelkeznek, tudják, a következő ellenc5rzésig most valóban szabad
a pálya. A míséző papnak sem lehet kellemes tapasztalata mindezekről, mert
szentségimádásra már nem a templom föbejáratát, hanem a rendházon ke-
resztüli bejárást ajánlja híveinek, ezzel mintegy "szűrőn" átvezetve az érke-
zőket. A középkorú szimpatikus pap magyarázatképpen Miskolc tragikus
éjszakai közbiztonságára hivatkozik, igaz nem az északi megyeszékhely az
egyetlen hely, ahol az atyáknak ilyen problémákkal is szembe keLlnézniük.

Közben kcrménypérti politikusaink, politol6gusaink, fórendóreink televí-
ziós kerekasztal-konferencíákon a valóságosnál sokkal r6zsaszínúbbre (estve
a jelent és a jövőt, optimistarr csevegnek drogról, alkoholizmusról, bűnözés-
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ról. A tényeket azonban ők sem tagadha tjék le, azt, hogya napvilágra került
bűnesetek száma 1997-ben meghaladta a félmiIüót és a növekedés több mint
10%-os. 1998 első húsz napján fél tucat fiatal halt meg kábítószeres túlada-
golás következtében, miközben 99 kg marihuána birtoklása nálunk csak sza-
bálysértés. Legtöbb nyilatkozö amnéziaban szenved, nem emlékezik évtize-
dekkel ezelőtti időkre, amikor még félelem nélkül ki lehetett menni éjszaka az
utcára, a templomokat, iskolákat nem kellett csillagászati értékú szerkezetek-
kel védeni, és az utcákat, tereket. aluljárókat sem lepték el ilyen számban
koldusok és hajléktalanok. A fenti problémák megoldásáról képernyő mögött
és előtt nagyon sokan ugyanabba a hibába esnek, mint az AlDS elleni kűz-
delern során, tárgyalnak a kűlőnféle védekezési módozatokról, technikákról.
de egy szó sem esik a monogámiáról, a hűségről mint értékről, valamint a
nevelés fontosságáról. a megelőzés egyik lehetséges útjáról,

Betörés ellen ajánlanak drágábbnál-drágább védelmi rendszert, ..több
mint testőrt", csak véletlenül se kelljen rámutatni az elmúlt évtizedek nevelé-
si csődjére. Hogy közben felnőtt olyan nemzedék, aki a dalia si olajmillíárdo-
sokat vagy a vetejéig romlott pop- és filmsztárokat tekinti példaképének?
Hogy iskoláinkban partikuláris szerepre kárhoztaUák a nevelést? És a csalá-
dok? Egyre jobban hiányoznak az egészséges és kiegyensúlyozott családi élet
Jeltételei. ami nemcsak gazdasági okokra vezethető vissza, hanem maga
a társadalom szernlélete torz, egyre jobban családidegen és családellenes.
Amint a családokból és az új szemléletú nevelést adó iskolákból talán majd
egy új, életrevaló nemzedék szárnyra kél, a mának élő önző, a gátlástalan
szerzést dicsérő tömegek kórusa is talán majd csendesebben hallik.

Madách víziója a Tragédiában olyan távoli időt jósol, melyet csak a koz-
mológiával foglalkozók értenek, az átlagember könnyen átsiklik felelte.

A tömegekhez eljutnak viszont mindazok a többnyire Hollywoodból ér-
kező jóslatok a XXr. századról. melyek pesszimista és realista amerikai pro-
ducerektől. rendezőktől származnak. Ezen utópisztikus filmekben mindent
elborít a szenny és a rnocsok, az utcákon úgy mint a polgárok lelkében, ahol a
föld alá kényszerült lakosság fegyveres bandáktói veszélyeztetve tengeti
életét. Ez lenne majd a XX!. század valósága? Ennek a világnak az előszoba-
jába jutottunk? .

Tanárnak, lelkipásztornak, rendőrnek, politikusnak, családban és iskolá-
ban, akik valamit is tenni tudnak, mindnyájunknak össze kell fogni! Talán
még nem késő'

SÜlllegh ú!szló
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Csillagjárás

1957. április 2-án törtérit. Langyos tavaszi este borult az elcsöndesedő szegedi utcára.
Későre!járt. II óra' elmúlt már. Édesanyám aznap délben 3 napos iskolai kirándulás-
ra utazott kisérő tanárként Budapestre, így testvéremmel kettesben voltunk otthon.
Éppen lefekudtünk, amikor hosszú csengetés riasztott ki az ágyból. Rendőrség!
A kapuban két rendőr állt, engem kerestek. Öltözzék rel gyorSan, 5 percet adnak rá.
Előzd es letartóztatás. Oe hát miért? Azt 61< nem tudják, majd a kihallgatáson kiderül.
Gyors búcsút vettem riadt öcskösömtől és néhány perc múlva már az utca kövezetét
róttam cgycnrnbés kísérötmmcl. Meglepetésre nem hármasban voltunk: két másik
egyetemista fiatalembert már ,.begyujtöttek", egyikójük Bitó Jancsi évfolyamtarsam
és barátom volt. Az egyetemi koUégium kapuja előtt megálltunk, ahol két űjabb hall-
gatót vettek pértfogésukba a rendörök. Aztán a 7 főre duzzadt mcnct végigbotorkelt a
városon. A híres-hírhedt Csillag börtön fekete vaskapuja előtt álltunk meg legkeze-
lebb. Becsöngettek. A kapu megnyílt, majd automatikusan bczár6dott mögöttünk.
Odabenn az őrség átvett rninket a rendóröktól. Közölték. hogy előzetes letartóztatá-
sunk hot hónapig is eltarthat. vaíjornasunktól függ, hog)' mi lesz a további sorsunk.
Két ujabb vaskapun keresztül, amelyek mindegyíkét riasztóberendezés és farkaskutya
őrizte, hosszú börtönfolyósőra kísértek bennünket. Bitó Jancsival egy kétszemélyes
cellába kerilltem. Emeletes ágy, szalmazsák, pokróc, vizes vödör, kiibli. Ennyiból állt a
berendezés. Lepedőt nem kaptunk. A szalmazsákon és a rajta fekvő zsákpárnén több
tenyérnyi vérfolt árulkodott arról, hogya cella előző lakóit alaposan összevették.
Jócskán elmúlt éjfél, amikor Jancsival "nyugovóra" térhettűrik. .

Sejtettük már, hogy miért kerültünk ide. Hajdan nundketten piarista diákok vol-
tunk és az éllemosítés után kedves cscrkészvezctönk, Kovécs Mihály tanár úr vezeté-
sévcl egészen 1954-ig minden nyáron "illegális" hittan-táborokon vettünk részt, év·
közben pedig kiscsoportos hittanórákat tartott többek között nekünk is. 1955-bcn
letartóztatták és 8 hónapra elitélték az ifjúsággal való 'tiltott foglalkozás miatt. 1956
szeptemberében szabadulva meglátogatott minket és elmondta, hogya "hivatalas
szervek" mindent tudnak rólunk. Ha netán nunker is kihallgatnak. nyugodtan
mondiunk el mindent tÍgy, ahogyan volt, hiszen nem voltunk "összeesküvők", foglal-
kozásaink célja az evangéliumi értékek magunkévá tételén tűl mindig is az volt, ho-
gyan kell és lehet egy keresztény embemek békésen. de megalkuvás nélkül, értékeit
megőrizve beilleszkednie egy életre a vele szemben más elvárásokat támaszt6 és más
értékrendet valló szedallsta térsadalomba. Mi ka bá '56 szepremben szavai a közelgő
októberi forradalom forgatagában feledésbe meriiJtek, a .Jűvaíalos szervek" azonban
- úgy látszik - nem felejtették el. hogy az Ö tanítványait, köztük minket is, vallomásra
bírjanak.

Másnap reggel az őrök áttelepítettek bennünket egy nagy közös fogoly terembe,
ahol kerülbelűl tízen-tizenketten lehettek, dc csak éppen hogy leraktuk személyes
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rnotyóinkat, maris elvittek minket valloméstételre. janesit is, engem is külon bedugtak
egy-egy üres cellába. Papírt, tollat nyomtak a kezembe, meg vagy harminc kérdést,
amelynek il fele il Kovács tanár úrral kapcsolatos .,klerikális múltunkra" vonatkozott,
a másik fele pedig arra, rnííyen 56-os "ellenforradalmi tevékenységv-ben vettünk részt
vagy tudunk róla. A kérdések első felére részletesen leírtam mindazt, amit Miska
bétól úgyis tudtak már, a második kérdéscsoportnél pedig megkockáztattam a telje-
sen nemleges választ, feltételezve, hogy amiben részt vettünk, arról nem tudnak
Rdadásul az forradalom volt és nem ellenforradalom, ezért hát úgy érvéltem magam
előtt. hogya rosszul feltett kérdésre nem is jár érdemi válasz. Délben utolsó cseppig
elfogyasztottarn a csajkában beadott knunplihéjlevest. Délután 4 órakor jöttek írásos
vallomésoruért, majd visszavittek il közös fogolyterembe. Jancsit valamivel késöbb
hozták máshonnan.

Életem egyik legmegindítóbb élménye volt megtapasztalni azt az együttérzést,
arnível a közös fogoly terem lakói fogadták, rniutért reggel óta csak most láttak viszont
a baljóslatú kihallgatás után. A társadalom minden rétege képviselve volt közöttük,
mégis színte kőzös szívdobbanéssal. aggódva szorosan körém gyűltek és túláradó
segítőkészséggel érdeklődtek: Mit esinaltak magával ilyen sokáig? Megverték? Kinoz-
ták? - Valamelyik szalmazsákból előkerült egy kis üveg pálinka és odanyUjtották:
Igyék egy kortyot! - Csak akkor nyugodtak meg, amikor látták, hogy ép minden
tagom és nem szorulok segítségre.

Harmadik nap délután jancsival együtt felvittek a börtönírodéra, ahol két detektív
fogadott rninket. Leültettek. majd az egyik cigarettára gyUjtott és jelentőségteljesen
nekilátott a mondókájának: Irasos vallomásunkat elfogadták Remélik, tudatában
vagyunk annak, hogy nagyon veszedelmes államellenes búncselekménynek voltunk
a részesei a tiltott hittanórákon és táborokon való részvétélünkkel és azzal a világné-
zeltel hogy idegen testként épüljunk bele észrevétlenül aszocialJsta térsadalomha. -
Am lássuk Pártunk és Kormányunk nagylelkúségét velünk, megtévedt ifjakkal szem-
ben. ma, április negyedikén. fclszabadulasunk ünnepén szabadon engednek bennün-
ket. - A másik detektív még megkérdezte, mikor esedékes tanulmányaink befejezése
az egyetemen, majd jelentőségtejjesen hozzátette: "még találkozhatunk". (Szerencsére
sohasem találkoztunk többé).

Pár perc múlva kívűl találtuk magunkat a börtönkapun. Harmadnapos szakállal.
g>~irött hétköznapi ruhában, fillér nélkül a zsebemben osontam hazafelé. Az utcán
ünneplóbe öltözőtt, jól fésült emberek jöttek szembe, kismamák babakocsit tolva na-
poztattak kicsinyeiket a virégillaros tavaszi légáramban. Most éreztem igazán, milyen
hatalmas kincs a szabadság! És ezt csak azok tudják, akiket egyszer már megfosztot-
tak töle. Hazaérve megkönnyebbülten tapasztaltam. hogy édesanyám még nem tért
vissza a 3 napos iskolai kirándulásr61, így csak este tudta meg, hogy időközben én is
kirándultam egyet.

Három nappal később Beethoven: Fide/io círml operáját adták elé a szegedi szín-
házban. A megnyilt börtönkapu jelenete a karjaikat végyakozóan fény felé nyUjt6
rabokkal - olyan volt, mintha magam is köztük lennék. Mély szolidaritást éreztem a
Csillag börtönben maradi rabtársaimmal és mindazokkal, akik szerte a világon börtö-
nőkben és táborokban sínylődve üldözést szenvednek az igazságért. Nekem csak
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3 nap jutott ebből, de gezdagabb lettem t61e. Jé7.US szerétetból megízleltette velern az ó
nevéért való üldöztetésnek egy cseppjét - talán azért, hpgy megpróbáltatásom cse-
kélységén szégyenkezve képes legyek átérezni Míska bú és o hozzé hasonló sokak
áldozatának igazi nagyságát.

KEsselyák Péíer

Választás ok előtt a felelőssé nevelésról

..Ilki !nl/Uj« fi6t, azt iriglJli el/ellfole,
lxlrtHni előll me:,: ujjongha! mintta.
Ha egy apa meghal, miníln ncm 1m/na meg,
inert hisz hátrahagyja saját hasonnuisát,"

Sirák30,~

Sok szó esik a kerunkat sújtó egyik legnagyobb veszélyröl, a közömbösségről.
Közömbösségr61 a másik eleseLtebb ember iránt, az életterünket alkotó közös-
ségek, a kultúra és a gyermekeink jövöjét meghatározó kezéletiség iránt. Idáig
azzal érvelhettűnk, hogy negyven év alatt helyettünk döntöttek, dc talán érez-
zük, hogy ezek hamis érvek. A közömbösség a kicsinyhitúség, pesszimizmus
talaján jön létre. Egy kisgyennek sokszor mondja: majd én; sokszor kérdi: ugye?
Fantázia meséibe gyönyörű világot. gazdag, változatos eseményeket, sok vi-
dámságot, időnkén! izgalmas elemeket szö, de ezek vége míndíg optimistn
kicsengésű. Hova lesz az optimizmusa? Ha nem figyelünk rá, részben a mi
csalódasaínk, a mi kiébréndultségunk áldozata lesz. Az óvodás még boldogan
mesélí. hogy ő az asztalfelelős. Egyedül terített, és szedte le oz asztalt. Sokszor
észre sem vesszük, hogy egy meg nem fontolt kérdéssel, megjegyzéssel meny-
nyit rombolhatunk.

- Miért pont te? Ezt miért nem csináltatják mással?
A jól, és másokért végzett munka öröme már itt gyengül. Boldogan mesélik

az iskolások, hogy egy gyengébb tanuló mellé ültették. mert a tanító néni meg-
bízott benne.

- Miért pont veled szúrtak ki? Majd nem hagy figyeini!
Bármennyire is buzgó hívőknek tartjuk magunkat, ilyenkor nem jut eszünkbe:

"Minden alkalommal ntegmuíatuun nektek, hogy hogyan kell dolgoz-
ni ts ezzel a gyöngéket segíteni, Jézus sUlooíra emlékezuc, aki az!
möndta: Nagyobb boldogság adni, mínt kapui,"

(Ap. Cselekedetei 20,35)
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Boldogan rnesélik, hogy közösen ldtakarítják az osztályt, s kérik, hogy adjunk
rongyokat, szivacsokat

- Na már megint nincs takarítónő, nektek kell még ezt is elvégezni?
Nem gondolunk arra, hogya közösen végzett munka eredményét mermyivel

jobban megbecsülik mint a készet. Vigyázzák azt, 5 már előre tervezgetík a
következő közös munkát, ha mi azt a "halaszthatatlan" - a gyerekek felelősség-
érzetét is egyre jobban csökkentő - programjaínkkal nem bojkottáljuk. Még egy-
szer-egyszer feUelkesíthetők, megnyerhetóK a jó, a közérr végzett ügynek, de
ismét rombolhat az esetleg egy-egy a gyerekek között lezajlott vita elmesélésére
adott reakciónk: remélern. jól megmondted neki a magadét? Te csak harcold
ki az igazad! Ne légy málé, míndig az erősebb gyóz, ez az élet farkastörvénye!

Sajnos nem egy esetben ez az elv a mozgatója családi kapcsolatoknak is. Az
állandó nézeteltérés, vita esetenként szeretetlenség, így már a családok életében
is a befeléíordulást, illetve a másikon mindenáron győzni akarást váltja ki. Ha
már a családban sem a másik tisztelete, szeretete, a másik meghaUgatása, az
egymáshoz való alkalmazkodás a mozgató erő, akkor ugyanez uralja a munka-
helyi s egyéb, az életünket meghatározó kapcsolatainkat is. Sajnos ezeket a
helyzeteket megelőző pillanatokban s talán még az arról való higgadtabb gon-
doikodás perceiben sem [ut az eszünkbe:

"Szeresd feleoorátodat, mini önmagadat. ÁIIl ha egymást ml/rjálok és
rágjátok, vigyázUltok, "ogt) egymást fól ne faljátok!"

(Galatákhoz 5,15)

"Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy
a béke kötelékébell jOllntartsátok a lelki egységet."

(Efezusiakhoz 4,3)

Az utcán találkozva, a média segítségét kérve vagy ki nem mondottan egyre
többen vannak, kik a jószándékú segítségre szorulnak. A kisgyermekben még
benne él a sajnálat, az azonnali tenniakarás, az adás szándéka, de ezt is sainte
módszeresen ldoltjuk.

- Nem látod miíyen koszos, vígyazz hozzá ne érj! Míért nem dolgozik, akkor
biztos ki tudná fizetni a villanyszámláját, a gyógyszerét! Nekünk SIDcs elég,
mégsem kéregetünk!

Meséli gyermekünk, hogy az iskolában már többször is adott az uzsonnájáb61
olyanoknak akik nem hoznak.

- Miért nem csomagol a mamája? Nekem is ugyanúgy fáradtság korábban
keln.i és ételt csomagolni!

- Nem azért dolgozern. hogy másoknak add! Nekünk is komolyan meg kell
küzdenünk az életért! Talán eszünkbe sem [ut, hogya másiknak nincs mit eso-
magölni. Jdónként ha adunk, mintha valamilyen külső elvárásnak lennénk
eleget. Pedig gyermekeinknek megtanítani csak igy szabad:
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"Mirulellki elhatározásánnk megfeleláeH adjon, Ile kelletlenül vagy
kblySz.enísé ból, mert lsten a viddm adakozót szereti"

(2 Korintusiaknak 8,7)

Közömbösségünkkel, passzivitásunkkal színte észre sem vesszük, 5 már lassan
megteremtjük a magunk, kicsinyített tükörképeit. Kérünk valamit és ezt a vá-
laszt kapjuk: miért pont én? 5 nem értjük, miért ilyen ez a gyerek!?

Igaz, időnként bennünk is felerősödik a termiakarés. de a legkisebb kudarc
is visszavet. Időnként reménykedünk, hogy most talán jön valami jobb, ám ha
ismét csalódunk, már a legkisebb energiát sem fordítjuk arra, hogy a változást
segítsük. Csalódtunk kormányokban, pártokban. Ezt nyiltan hangoztafjuk, s
minden megnyilvánuJásunk azt közvetíti a gyerekeink, fiataljaink felé, hogy mi
úgysem tehetünk semmit.

Mi a legnagyobb bűnünk? Hogy pesszimizmusunk, közőmbösségünk révén
útravalónak a reménytelenséget adjuk. Egy rádióműsor riportere először vá-
lasztó fiatalokat kérdezett meg, hogy elmennek-e választani. Többségük nem-
mel válaszolt. Indokként azt hozták fel, hogy "tök mindegy, úgyis csak egymást
marják. Nekünk attól nem lesz jobb. Mi éljük a magunk életét."

Szülökként mi mit tehetünk' Tartsuk meg optimízmusukat. Ha látják, hogy
meggyőzödéssel és az esetleges kudarcok után újult erővel megyünk tovább,
61< is meg tanulnak bízni, küzdeni a meggyőződésükért. fgy 61< is megtanulnak
hinni a jóban, abban, hogy az életükért és ami a környezetükben, később hazá-
jukban történik, 61< is felelősek. Tanítsuk meg őket bölcsen küzdeni.

"Glínyolód6 míatt fejed ne ",szl/sd el,
IgJJa suld elé vetett csapdába esnél"

(Sirák 8,11)

Mitől óvjuk őket?

"Testvérek, Urunk, iézus Kriszlus nevére kérlek titeket. éljetek mind-
nyájan egyetértésben, ne szaWj.tok pártokra, legJJetek egJJek ugyan-
abban a lelkületben, ugyll1l11bbtmafelfogásban"

(1 Korintusiaknak l,10)

Feltétlen figyelmeztessünk.

"Teh6t gyümölcseikről ismeritek fel (iker,. Nem jut be mindenki a
mennyek országába, aki moudja nekem: Uram, Uram. csak az,
aki teljesíti mennyei Atyám akaratát"

(Máté 7,20-21)

Róz.sáné Czigány Enikő
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Segíts magadon ...
(Gondolatok az országgyűlési választásról)

Még néhány hét és újra választunk. Sokak számára ez fontos esemény, mások
részére egyáltalán nem lényeges, egy harmadik csoport pedig közömbös.
Elsősorban azokat szerétném meg~yózni, hogy menjenek el választani, akik
az utóbbi két csoportba tartoznak. .

llt a nemtörődömség a felelősség elhárítása. Milyen alapon kérhet valaki
számot a következ6 négy évben a "megválasztott valakitől" akár így, akár
úgy, ha a körülmények kialakításában nem vett részt, holott erre lehetősége
nyílott, sót szerintem ez kötelessége is volt?! A közörnbösség a közéletben
mindig, minden esetben értelmetlen. Jelen esetben különösen, mert igenis
tudomásul kell venni, hogy az egyes emberek egyedi döntésib61 alakul ki az
a közeg (politikai, erkölcsi, gazdasági stb.), amely a következö négy évet meg
fogja határozni. Ha személy szerint magánügynek tekintik is sokan választási
aktivitásukat, nem teszik helyesen, ha nem vesznek azon részt, mert passzi-
vitásuk befolyásolhatja gyennekeik, unokáik, szüleik, nagyszüleik, barátaik
stb. életének alakulását a következö néhány évben, sót esetleg még távolabbi
időben is. "Sok kicsi sokra megy!" Nem szabad azt hinni, hogya választások
előre lefutottak, ezért nem érdemes rajta részt venni. Az elmúlt két választás-
nél mintegy 30-40 % (kb. 3 miJlió ember) nem vett részt, és nekik nem is is-
merjük a véleményüket. Gondoljuk csak el, ha ók is, vagy legalább a fele
eljön, lehet hogy míndkétszer egészen más eredmény születik. Idén ne legyen
ez így! Vegyen mindenki részt!

Többen úgy gondolják, hogy az országgyűlési vélasztásoknél fontosabb az
önkormányzati választás, majd azon lesznek aktívak. Szerintem mindkettc5
egyformán fontos. Igaz ugyan, hogy az önkonnányzati döntéseket talán job-
ban érezzük a bőrünkön, de az a keret, amiben az önkormányzat mozog{hat),
sokban függ az első szamú törvényhozó testülettől. az Orszéggyűlésről. Emi-
att nincs sorrend a választások között, mindkettő egyfonnán lényeges.

Én úgy gondolom, hogy minden arra jogosult állampolgárnak, de különö-
sen a hitét becsülettel valló keresztény embemek lelkiismereti kötelessége a
választáson val6 aktív részvétel. Ezért a választástúl való önkéntes távollét a
kőtelesség-mulasztás vétkét merítheti ki. Mindenkinek legyen tehát elemi
kötelessége a részvétel. Nagyon kérem, hogy mindenki hallgasson a lelkiis-
meretére, és lelkiismeret vizsgálatnél erre a kérdésre is térjen ki. Engem arra
tanítottak a piaristák ill. hitoktatóim, hogyalelkiismeretTe - ha hite egészsé-
ges - nundig biztosan hallgathat az ember. Hallgassatok rá tehát Ti is!



34 Et~YHÁ7..KO~~llEV~L. 1998. HÚsvG.r

Úgy hiszem, sikerült rávilágítani arra, hogy a választáson részt kell venni,
és annak kelJ adni míndenkínek a voksát, akinek saját lelkiismerete diktálja
vagy legalábbis azzal nem ellenkezik (ebben a sorrendben). Azt kérjük min-
denkitől, hogy ne a hangzáros ígéretekre, programokra figyeljenek, hanem
arra, hogy a jelöltek korábbi ígéreteiket hogyan tartották be, hogyan viszo-
nyultak a társadalom egészének megjavításához. Itt természetesen nemcsak
az ~nyagi, hanem az erkölcsi és egyéb szempontokat is figyelembe kell venni.

Ugy vegyünk részt il választáson, hogy minden fordulóban, minden rész-
letnél a leggondosabban járjunk el, semmilyen mozzanatot ne hagyjunk ki!

Sokan úgy vélik, hogy az első fordulo csak a pártlisták tekintetében döntő,
az egyéni jelöltekre csak a második fordulóban "érdemes" szavazni, mert
akkor dől el véglegesen. ki lesz a befutó. Ez óriási tévedés, és akik ezt gon-
dolják, nem ismerik a - sajnos igen bonyolult - magyar választási rendszert.

Az első fordulóban kétféle szavazás van. Az egy szerúbb a pártok közötti
választás, mert azt kell jelölni, akit a korábban elmondott .Jetkíísmeret-vízs-
gálat" mindenkínét kijelölt.

Az egyéni jelölt esetében is természetesen a "legmegfelelőbb" személyt kell
kiválasztani (lelkiismeret!), de tudni kell, hogy ezzel a választással, a párt -
amelynek színeiben az egyén indul- rész-szavazator kap, amely .Jiozzéadö-
dik" a pártlistához.

Ezért, ha egy személyt fontosnak tartunk (és persze a pártot is), nyugodtan
szavazzunk rá akkor is, ha az egyén "befutása" nem valószínű. fgy derülhet
ki a pártok valósághű támogatottsága, amely egyrészt a pártlistákat befolyá-
solja, másrészt tisztább képet ad a második fordulóhoz az együtrmúködések
kialakításához. Ezért az elst5 körben nem szükséges (sőt szerlntem nem is
szabad) még figyelni a választási egyűttműködésekre, azaz ki kinek a javára
mond le (erre csak a második fordulóban keni! sor; az első forduló előtt még
nincsenek végleges döntések, csak elképzelések, amelyek az első Jerdúló
eredményeinek ismeretében még változhatnak).

A második fordulóra akkor kenu sor, ha az egyéni jelöltek közül senki nem
szerezte meg az első fordulóban a leadott szavazatok 5O%·ot +1 db-ot, ami
általában elég ritkán fordul eló. A második fordulóban azok a jelöltek indul-
halnak, akik a szavazatok 25%-át elérték az első fordulóban. Ha nincs leg-
alább három ilyen személy, akkor a legjobb eredményt elért három személy
indul. Ekkor és ott már figyelni kell a választási együttmüködésekre. az egy-
más javára történő lemondásokra. Ekkor arra célszerű szavazni, aki indul a
második fordulóban és az egyén a szimpátia listán (lelkiismeret!) rajta van és
a legkedvezőbb helyzetben. (Legszimpatikusabb, még szimpatikus, még nem
ellenkezik a lelkiismeretemmel.) Ha így cselekszünk, akkor lelkiismeretünk
szavának eleget tettünk. Segítettiink, hogya többség akarata érvényesüljön.
A népi bölcsesség szerint pedig: Segits magadon, és az Isten is megsegül

Mndaras Gábor
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BATÚANDRÁS

Vasárnapi Újság

Több mint tíz éve vasárnap reggel hattöl fél kífencig az istenhívő és az emberi
értékekel órző (konzervatlv) embereke a Kossuth Rádió műsora a "Vasárnapi
Újság". Azaz csak volt! A tisztogatás és megfélemlítés ezt a músort sem
hagyta meg nekünk. Sőt, a rnegtévesztés eszközévé vájt A megszokott hang-
vétel mögött az odafigyelő ember már érzékeli a csúsztatasokat. az elhallga-
tásokat. .

Tavaszi nemzeti ünnepünket megelőz6 napon tartotta Il. kongresszusét a
Kereszténydemokrata Néppárt A Kongresszusi Központ épületében az or-
szág minden részéről érkezettek közel háromezren voltak. A KDNP kong-
resszusáról az első híradás a Kossuth Rádió hullamhosszán a BBC késő esti
magyar adásában hangzott el. Ahogy azt a BBC-t61 már hosszú évtizedek óta
megszokhattuk. lényegre törö, reális beszámolót hallhattunk a KDNP kong-
resszusáról. A harmincperces músoridőből kb. öt percben foglaltak össze a
családok párt jának, a Kereszténydemokrata Néppártnak a választási prog-
ramját. A BB este tizenegy6rai músora után az éjféli hírekben már a Kossuth
Rádi6 is ötmondatos hírekben tudatta az országgal (amikor már csak az volt
fent, aki nem tudott aludni), hogya KDNP-nek kongresszusa volt. Vasárnap
reggel hal órakor ismét az elóbb emlitett öt mondat hangzott el a hírekben.
Ezután várakozva hallgattam a Vasárnapi Újság tartalomjegyzé két. A jelen-
legi magyar ellenzéki pártok közül csupan kettő nem szerepelt a műsorban:
az MDF és a KDNP. Vajon miért? Miért???

Nem értettem a Vasárnapi Újság hallgatását. Azt gondoltam, talán vala-
milyen ok miatí nem készült még el a tudósítás a KDNP kongresszusáról.
Később talán sor kerül rá. Vártam. Következtek a hét6rás hírek. Ebben már a
hat órakor elhangzott öt mondat scm szerepelt! ... fölhív tam a Vasárnapi
Újságot: .Elvártam volna a Vasárnapi Újságtól, hogy az egyetlen magyar
keresztény párt - Kereszténydemokrata Néppárt - kongresszusáróllegalább
olyan terjedelmű híradásban számoljon be, mint a 88C tegnap esti magyar
nyeívű adása. ÖSszefüggést kell-e látnom a Vasémapi Újság hallgatása és a
Kossuth Rádió hallgatása között? Hiszen a Kossuth Radió csak a tegnap éjféli
és a ma reggel hal órai híradásában számolt be röviden a KDNP kongresszu-
sár61. A hét óraiban már nem. A mai ellenzéki pártok közül csak a Keresz-
ténydemokrata Néppárt és az MDF jeles emberei nem kaptak szöt, vagy nem
szólt róluk riport, tudósítás." A műsor szerkesztöje - Gecse Géza - a nyolc
órai hírek után erre így válaszolt: .Bató András hallgatönk mellett mások is
azt kérdezik, hogy miért nem szerepelt a KDNP a műsorban. Amint hallhat-
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ták kedves hallgatóink, megkértük a hírszerkesztőséget, hogy tegyék be a
hírekbe, Ezzel próbáltunk mintegy eleget tenni kérésüknek." Nagyszerű!?
Egy tisztességes tudósítás helyett nyolc órakor ismét, de utoljára hallhartunk
öt mondatot a KDNP kongresszusáról.

Az eddigiek komrnentálása helyett ismertetem a kereszténydemokraták
1998. március 14-i kongresszusi határozatát:

"A Kereszténydemokrata Néppárt 1998.
évi Il. Kongresszusa tisztelettel és haza-
fias büszkeséggel emlékezik a 150. évfor-
duló alkalmából 1848 március Idusára.

A haza sorsa iránt nem közörnbös,
cselekvőképes nép bebizonyította törté-
nelemformáló erejét, egyaránt szolgálta
hazánk szabadságát, függetlenségér és
társadalmi fejlődését.

1.

Népünk ismét választások el6tt áll. A
valódi népakaratot kifejező döntéshez
szükség van minden választópolgár sza-
vázatára. Ezért a Kereszténydemokrata
Néppárt Kongresszusa felkéri a szava-
zati joggal rendelkezd állampolgárokat -
pártállá.sukra tekintet nélkül - menjenek
el szavazni, éljenek állampolgári jogaik-
kal.

II,

A Kongresszus örömmel állapítja meg,
hogya Kereszténydemokrata Néppárt
minden küls6 és belső támadás ellenére
talpen maradt és megújulva, egységesen
készül a megmérettetésre.

Ill,

A Kongresszus megerősíti a Keresztény-
demokrata Néppárt ]998. évi választási
programját, valamint azt a határozott
politikát, amely nemcsak elitváltást akar

a hatalomban, hanem gyökeres változta-
tásokat a társadalom egésze érdekében.

A változások szükségszerűsége sajátos
helyzetűnkből és viszonyainkból adódik,
ezért a máshol alkalmazott módszerek
szolgai átvétele és alkalmazása - amint
történelmünk ezt már bizonyította - nem
hozhat kedvezd eredményt.

A kereszténydemokrácia az Európai
Unió országaiban meghatározó politikai
erő, Magyarország számára is a biztos
jövőt jelenti.

[V,

A Kereszténydemokrata Néppárt Kong-
resszusa Ielszölltja valamennyi szerve-
zetét. párttagját és szimpatizénsait, hogy
a választások során törekedjenek együtt-
működésre a többi nemzeti szellemű el-
lenzéki erőkkel.

A kampény során legyenek mértékle-
tesek és ne egymás lejératására, hanem a
mai kormérrykoallciólevéltására töreked-
[enek.

Hazánk sorsa nemcsak 2002-ig d61 el,
hanem az egész harmadik évezredre. A
kereszténydemokraták azt akarják, ne csak
földrajzi értelemben legyen a XXI. szá-
zadban Magyarország, hanem a szfvek-
ben-lelkekben, a magyarságukra büszke
növekvő szémű elégedett polgárok mil-
Iiőiban.

Budapest, 1998. március 14.

ISTENNEL A HAZÁÉRT ÉS A SZABADSÁGÉRT!

A Kereszténydemokrata Néppárt Kongresszusa"
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A Taigetosz szindróma

Amikor a témát egyáltalán szóba hoztam, hogy miről írnék szívesen a húsvéti
számba, Kiss Gábor barátom - a lap főszerkesztője - óva intett ettől a gon-
dolatomtól:

- Vigyázz, darázsfészekbe nyúlsz! Felesleges indulatokat kavarsz, hiszen
még a katolikus közvéleményt is erősen megosztotta a 13 éves kislány abor-
tusza körüli herce-hurca.

A TV2 riportere tökéletesen bemutatta annak az iskolapéldáját, hogy mit
nem tehet meg egyetlen televízi6s csatorna munkatársa sem. A stúdióba
meghívott, két ellentétes véleményt képviselő szakértő között hogyan nem
szabad a "pártatlan" vitavezető riportemek ennyire az egyik vélemény mellé
állni. Tény, a "sztárriporter" emelt hangon, foteléből majd kiugorva vitatko-
zott Olgyay Györggyel, egy vidéki katolikus iskola igazgatójával, aki melles-
leg pedagógus fizetéséből tizennégy (!) gyermeket nevel tisztességgel. Ez
alatt a másik, a liberális oldal képviselójét kedvesen kérdezgette a hetvenes
évek kádári alákérdező stílusában.

em először és val6színúleg nem is utoljára találkozhattunk a magyar te-
levízióban ilyen riporteri attitűddei. ha cinikus lennék, mondhatnám, már
meg is szoktuk. Mégis, hogy az az6ta már "megoldódott" problémát most·
tolthegyre tűztem, azt egy régi, jó harmincéves ernlék kényszerítette ki belő-
lem.

Kivaló történelemtanárom mondotta nekünk egyszer "az emberiségnek
egyik nagy - ha nem a legnagyobb - lépése volt a fejlődése során, hogy már
nem ette meg embertársát. Ezt még akkor sem tette, ha egyébként az éhhalál
fenyegette. Leegyszerűsítve rnondhatiuk: undor fogta el a kannibalizmusnak
még a gondolatától is. Tudjátok, gyermekeim, az emberiség ilyen következő
nagy lépése majd a fejlődése során az lesz, ha már a puszta gyilkolás. is ha-
sonló undort fog bennünk kelteni és ölésre még akkor sem vetemedünk, ha
esetleg az éCetünk forog közvetlen veszélyben."

A fejlődésnek ezen második stációja egyelőre még nagyon távolinak túnik,
mostanában talán rnintha még inkább a messzi ködbe távolodna. "TudáS\mk
nem más, mint nagykorúságunkig összehordott előítéleteink halmaza." Ezt a
kétségtelen igaz, Einsteinnek tulajdonított mondást mi sem bizonyítia jobban,
mint hogy az 6kori spártaiak teljesen természetesnek vették, hogy egyéves
korukig a gyermeket a Taigetoszr61 ledobhatják. vagy a vadonban magára
hagyhatják. A satnyácska gyerekből nem lesz jó spártai katona, vélték, és a
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többség ezt logikusnak találta és elfogadta. Ma már soha sem fogjuk megtud-
ni. voltak-e anyák, akik lézadoztak ez ellen a mai szemmel kegyetlen, barbár
szokás ellen. Bizonyára igen, de alighanem erős kisebbségben lehettek. Más
kultúrákban a szülő - rendszerint az apa - bármiker büntetlenül megölhette
gyermekét, hiszen a "tulajdona" volt, rendelkezhetett sorsa felől. Mennyire
hasonlít ez a nézet az "én testem, ~zt csinálok vele amit akarok" felfogáshoz!

Nem is oly nagyon régen, ha Indiában meghalt az uraság, a férfi holtteste
mellé a lia tal özvegyet is élve a máglyára vethették - vagy önként is követte
hitvesét -, ezt megszokásból legtöbben természetesnek tartották. Abban a
kultúrában ezt szokták meg, ebbe nőttek bele, nem túl sokan tiltakozlak elle-
ne. Igy vagyunk ma az abortusszal. a két tábor elbeszél egymás mellelt, hi-
szen más alapállásból indul ki az, aki az életet a fogamzástói számítja és aki
csak a születést6\. Megérteni egymást soha sem fogják, hiszen definídó és
morális állásfoglalás kérdése, nu a fontosabb ..

A liberális felfogás - mely kétségkívül olyan praktikus megoldásoknak ad
prioritást, mint életszínvonal, nevelési feltételek stb. - messze távol van a
keresztény erkölcsön alapuló, az emberi életet maxírnális tiszteletben tartó és
védő értékrendt6\. A Taigetosz-szindróma is ilyen hasonló praktikus szem-
pontokkal volt magyarázható Spártában. A stramm gyerekb6\ látták biztosí-
tettnak az állam erejét, fennmaradását.

Az lníerruuíonal Heraid Tribune, Europa egyik legolvasottabb angol nyelvű
napilapja, körülbelül ugyanezekben a napokban hozott le egy rövid bírósági
hírt. Télen, egy amerikai bíróság 21 év börtönre ítélt egy nagykorú férfit, aki
teherbe ejtett egy 13 év körüli kislányt. A liberálisnak tartott Amerikában
nem azon vitatkoztak, hogy legyen-e terhességmegszakltás vagy sem, hanem
azzal foglalkoztak - és foglalkoztatták a közvéleményt -, hogy hány év bör-
tönt is kapjon a megrontó férfiú "dicsőséges" tettéért. A kislányt a politikai
felhangokat is kapott, óriásivá dagadó ügy mintegy büntetésként kellőkép-
pen megviselte. a magzat apja ellenben a hírekben alig szerepelt, szinte telje-
sen anonim maradt. Kérdésem. elriasztja-e legközelebb ennek a drámának
tapasztalata a kislányokkal erőszakoskodó vagy gyermeki tudatlanságukkal
rútul visszaélő felnőtteket?' Kötve hiszem! A magyar média hozzáállása ifja-
inknak egyértelműen arra ad biztatást, nincs semnú baj, ha megesett a leány
és jön a baba, majd legfeljebb elvégzi munkáját a nőgyógyász.

A televízió szerepéröl, inkorrektségér6\ már szö volt. Mindezekb6\ a sajtó
is jócskán kivette a részét, amikor sorozatosan féligazságokat kőzölt, egyel-
dalúan mutatta be a valóságot. Tipikus esete ez "az tgaza: mondd, Ile csak"
va16t!" -elv megsértésének. Józan, gondolkodá emberek számára azonban túl-
ságosan kilóg a lóláb! Látható a cél a választások előtt - mindegy, hogy mivel
- megosztani az országot, a szavazó polgárt. Lehetőleg lejaratni a konzerva-
tív keresztény oldalt, az így politizáló pártokat. Elterelni a tömegek ligyeimét
a valós, valóban égető problémákról, az életszínvonalról, az oktatás, az
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egészségügy és a közbiztonság kritikán aluli helyzetéről. Arról, hogy idős,
beteg emberek képtelenek a gyógyszertár pénztáránál a számlál kifizetru,
meri nyugdíjuk nem la ri lépést a gyógyszerárakkal, az orvosi beava tkozások
ára is folyamatosan emelkedik, természetesen a magzatelhajtás kívételével. A
jelenlegi konnénypértok folyamatosan megosztásra játszanak, megosztani az
ellenfelet, mint tetlék tudatosan elóbb a kisgazdákkal, az MDF-fel, majd leg-
utóbb a kereszté.nyde.mokratákkal. A KDNP dezertáló vezetőinek számítása
nem vált be, nem sikerült a bomlasztás. a párt megnyomorítása. A pofonoktói
szédelegve - az ellendrukkerek tninden próbálkozása ellenére - a KDNP fel-
állt. Mára - reméljük - veszélyesebb ellenfeleire, mint valaha, egyszerüen
azért, mert megtisztult. Tudjuk-e mi, keresztények, hogya KDNP-t jelenleg
az a parlamenti képviselő vezeti, aki valódi keresztényként viselkedve az
abortusztörvényt - szembekerülve az akkori egészségügyi miniszter pártel-
nökévei - nem szavazta meg.

A dévodi kislány ügyében nem hallgathatjuk el több párt felelősségét sem.
Szomoní.. dc tény, hogy mennyire hallgattak. Hogy miért? Kampánymene-
dzsereik tudják jól, jelenleg a társadalom többsége az abortuszkérdésben még
a "spártai oldalon" áll, a remélt abortuszszavazatokért - egy-két kivételt61
eltekintve - a partok nem kockáztattak. Ki kell mondanunk: a magyar polgá-
rok többsége még messze van attól, hogya magzatölést egyáltalán gyilkos-
ságnak tartsa, arr61 nem is beszélve, hogy általában az ölésnél már undor
fogja el.

Végezetül vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hányan vagyunk kis hazánk-
ban, akit érdekel, hogy 50 év ruúlva mennyien leszünk? Hallatjuk-é hangún-
kat mi, a nemzet sorsaért okkal eggódök, s egyáltalán kihallátszik-e kiáltá-
sunk a balliberális kórusból? Kinek áll érdekében nemzetünk elsorvasztása?
Kérdések, melyekre számomra egyre közelebb és közelebb a válasz!

Siimegh úlsz/6

A mi templomunk

Talán nem is gondolunk arra, hogy AJbertfalva egyik legértékesebb, legszebb
és legizgalmasabb épülete a mi római katolikus templomunk, amelyben any-
nyiszor megfordulunk. És milyen keveset tudunk róla?! Sajnos eddig nem
olvashattunk a bejáratnál történeti leírást róla, pedig megérdemelné. Arra
gondoltam, hogy Kismarty-Lechner Kamilltói a még é16, idős, általam tisztelt
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Ybl-díjas építésztő\ sok érdekes dolgot megtudhatunk a templomunkkal és a
tervezőjével kapcsolatban. Ezért felkerestem 6t, hogy mondjon el bevezetés-
ként néhány gondolatot. A kettőnk kapcsolata több rnint 20 éves, hiszen ami-
kor 1975. január 26-án felkértek az Albertfalvi kórus vezetőjének, attól kezd-
ve egyre jobban belefolytam a templom műszaki problémáinak a megoldásá-
ba (hiszen gépészmérnök vagyok), mert az volt míndíg a véleményem, hogy
nem a plébános feladata a templom műszaki dolgainak a megoldása. 1979.
szeprember 'l-jétől pedig mint kántor is minden szabad időmet ennek szen-
teltem. Később, ahogy Gusztí atya egyre jobban megismert engem, rám bízta
a templomgondnoki feladatokat is. Guszti atya révén találkoztam először •
plébánián Kamill bécsival. Azóta is sokszor kerestem föl Bartók Béla úti laká-
sában, hogy meghallgassam bölcs véleményét. Egész lakása a Lechnerek mú-
veiból álló hatalmas múzeum. Mcstanában egyre szornorúbb, hiszen ahogy
fogy ereje (március 15-én volt 84 éves), egyre jobban lá~a, hogya lakásában
és a fejében lévő óriási építészeti anyagat nincs kinek továbbadnia. Nem talál
olyan fiatal építészt, aki segítene neki az egész életében összegyűjtött
Lechner-hagyatékot feldolgozni. Én is - átérezve az ő tehetetlenségét - igyek-
szem minél többet megtudni töle, hogy valami keveset közkinccsé tegyek a
Lechnerek gazdag életéből.

Kamill bácsiról néhány bemutatkozó adatot. Működését már hallgató ka-
rában a kezdeményezés, a hazai építészeti feladatok újszerű, önálló megoldá-
sa jellemezte. Minden tudásával az epigonság (idegen stílusok szolgai máso-
lása) ellen küzd, ezért nemzetközi szinten is sok újat tervez, Ötletei sokszor
megelőzték a világ szakmai kezvéleményét. Életére a sok harc, a sok meg
nem értés, félreállítás volt a jellemző, Sajnos az 6 életén is beigazolódott, hogy
az érvényesülés, a befutottség talán sohasem párosul a szakmai tudással
(nekünk, hívőknek a legjobb példa éppen a Nagyböjt idején ilyen oldalról is
nézve: jézus Krisztus).

Hallottunk már Kismarty-Lechner Ödönról, aki például az Jparmúvészeti
múzeumot, a Hold utcai Postatakerék épületét és a Földtani Intézetet tervez-
te. Tudjuk mi, albertfalviak, hogy a mi templomurikat Kismarty-Lechner jenő
tervezte, és a Remetekertvárosi is az ő tervei alapján készült .. Azt azonban
kevesen tudják, hogy milyen családi kapcsolat van Ödön és jenő között?

A legidősebb Lechner Ödön volt, akinek öccse volt a Gyula, aki apja a lá-
nyok mellett 3 fiúgyermeknek: Lórándnak, jenőnek és Tibornak.

Ezért nekünk fontos személy Lechner Gyula, aki a mí templomunk terve-
zójének édesapja. 6 eredetileg jogot végzett, de később a Török Pál utcai
művészeti köaéplskola festóművész tanára. Madách Imre: Ember tragédiája
dmú művének első teljes némel fordítása tőle származik, amelyhez Jókai írta
az előszót; nem véletlenül volt tehát a Kisfaludi Irodalmi Társaság tagja.
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Azért, hogy lássuk a Lechner család szellemi színvonalát, megemlítem,
hogy Ödön és Gyula mellett a harmadik legfiatalabb fiútestvér Károly volt,
aki Kolozsváron az első magyar pszichiátriai tanszék vezetője volt.

Tehát a mí templomunk tervezője nem Lechner Ödön leszármazottja, ha-
nem az Ö öccsének, Gyulának a fia.

Lechner Gyula fiúgyermekeirö1 röviden a következdket mondhatjuk:
Lóránd, a legidősebb, építész (1883-1963). Legnagyobb hatású kezdemé-

nyezése a Pesfújhelyi templom 1924·ból. Szintén a múegyetemen oktatott
több évtizeden keresztül és mint műegyetemi intézeti tanár ment nyugdíjba.
Lorándnak a fia Kamill.

Jenő (1878-1962) építész doktor, a magyar építészek közü! az első dokto-
rátust dr. Hültl Dezső kapta, a második birtokosa volt Lechner Jenő. Ez nagy
sz6 volt abban az időben. Ennek ellenére mégsem 6 lett a megüresedeu pro-
fesszori székben az utód. A Képzőművészeti Főiskola tanára lett, és ott írta
meg hallgatói számára az "Építészet kís tükre" círml iránymutató könyvét.

Jenőnek ifjabb Jenő volt a fia, aki szintén építész volt és néhány éve halt
meg Stockholmban. Mind a két Jenő tevékenyen részt vett a templomunk
tervezésében. .

Templomunk őse Lechner L6ránd Pestújhelyi temploma 1924-001, mely
nem sorolható az eklektikéba (neobarckk, neogót, neoromán, .. stílusokat
nevezzük eklektikának, azaz egy történeti stílusban [barokk, gót. .. J épült új-
kori épület). Majdnem 200 évi szünet után hátra helyezett tornyot tervez,
mint az ókeresztény Itáliában. A Pestújhelyi iniciálta a hasonló alaprajzi el-
rendezésű templomok sorát, mint pl. a Pasa réti Remetekertvárosit és az
Albertfalvait. Ebbe a sorozatba tartozik a Pécsi ráles kolostor templom (Weí-
chinger Károly) is. Lechner Lóránd csúcsívei az átmeneti remén-gót stílusú
korra emlékeztetnek, de mégsem azonosak vele. Sajátos. egyéni alakja a lán-
dzsaív, amely késöbb másutt is megjelenik hazánkban. A tervező egykori
nyilatkozata ezerint ókeresztény és roman stílusú jellegből kiinduló kompo-
zfciójéval a koraí magyar kereszténység szellemét kívánta jellemezní.

Tehát a templomunkban is látható vasbeton pillérek belsö íve, a lándzsalv
L6ránd müve (családban marad!). Bár Jenő a felső magyarországi renésaince-
ban látta a magyar építészeti stílus kialakításának lehetőséget és ilyen stilusú
mflvei is születtek, de a Remetekertvárosi és az Albertfalvai templomoknál
öccse Lóránd irányzatát vette át.

KörtVl'lyessy András

(Folytafjuk)
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Madaras Balázs kiállítása
a Szent Margit Gimnáziumban

Féltem, hogy el késem, dc még időben értem a megnyitóra, melyen Madáras
Balázs szobrait és grafikáit, valamint Varga Ferenc festményeit nézhették meg
a képzőművészet iránt érdeklődök. A kiállítás megtekintése után Balazzsal
bcszélgettem, aki jelenleg huszonegy éves, és tevékeny részese az albertfalvi
keresztény közösség mindennapi életének.

c- Szeretltém, M beszélnél nekünk né/lány sz6t gyermekkorod ról, iskolAidr61. /ti-
sum crr61llc11I sokat tudunk.

• Egészen Idskoromban költöztünk Albertfalvára. Kél évet jártam az Ist-
ván téri Általános Iskolába, dc onnan eltanácsol tak és így kerűltem a Kossuth
Lajos Általános Iskolába.

-O- Mesélj err(fl egy kicsit. ez biztosan mindenkit érdekel.
• Találtam a főldön egy kétforintost és elkezdtem vele űztetelni. Ez nem

nagyon tetszett a tanároknak és elkezdtek úgy kezelni, mintha belőlem csak
aluljáró-töltelék, "agy drogkereskedő lehetne. Emellett volt még pár apróbb
balhém, így eltanácsol tak, de sosem bántarn meg, hogy elkerültern onnan. Az
általánost mar a másik iskolában végeztem el, majd a Budai Nagy Antal
Gimnáziumban érettségiztem. Kétszer jelentkeztem a Képzőművészeti Főis-
kolára, dc nem vettek fel. Ez id6 alatt elvégeztem egy szakmunkésiskolat,
ahol aranymúvesnck tanultam Lúdvíg Rezs6 keze alatt. Hozzatennérn, hogy
ide csak gimnáziumi érettségivel lehetett bejutni.

e- Mielótt rátérnénk az igazi éned bemutatására, mi érdekel még a képzőmavésze-
tett kfviil?

+ A zene és az egzotikus állatok. Van is otthon tizenhárom madárpókom,
meg egy varánuszom és most azon mesterkedem, hogy beszerezzék egy kí-
gyót. oe nem kell megijedni, mindhárom fajtából csak a veszélytelenek ke-
rülnek széba.

9 t.SI1 zene?
+ Az igazi durva metál.
9 Mérl éppen ezt az agresszív zenét kedveled?
• Hát ez jó kérdés. Egyszerűen tetszik. Tetszenek a gitárhangzások, a dob.

Talán a ritmus ragad meg igazán. A komolyzenét személy szerint azért nem
szeretern, mert nincs szembetűnő ritmusa. Dc azért olt is akad egy-két igazán
jó zene, például Orlf Carmina Búranája. Egyébként a metálos korszakom előtt
két évig komolyzenét hallgattam, de nem tudtam azonosulni vele. Régen
éli emberek írták, úgy gondolom, hogy zenéjük a saját koruknak szól igazán.
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~ Térjünk rlÍ a képz5művészelre. Kifcdczlefel benned a lehelslgct?
+ Már háromévesen elkezdtem rajzolni. Ötödíkes-hatodíkos lehettem, ami-

kor az egyik tanárom elhívott a rajzszakkörbe. Majd anyu. Nádasdy KáJmán
Művészeti Iskolába íratott, ami egy délutáni, szakkörjellegű képzés volt. Itt
nyolc évig tanultam Ócsai Károly szobrászművész keze alatt. Ezt az iskolát
az általános és a gimnáziuml évek alatt végeztem. Hadd említsem meg Pállai
József fest6múvészt, a ki a gimi ben tanított. Nem nagyon értettük meg egy-
mást, rnert én szobrász akartam lenni, 5 festömdvész volt, de emberileg na-
gyon sokat köszönhetek neki.

~ Mi az, ami segítetl téged, hogy idáig eljuss? Va,,-e valamilyen ars poetícáa?
+ A mindenkit túlszárnyalni akarás. Babits Mihálynál olvastam egyszer a

soh. meg nem elégedés élvéről és ez nagyon megragadott, hogy mindenb61 a
maximumot kell kihoznom minél jobban és minél keményebben. Csak egy
példát hadd említsek, Voltak velem azonos képességű szobrásztársaim, de
célom volt, hogy kiemelkedjek közülük. Persze ez nem lehet alapja semmiféle
gyűlöletnek, ez csak egy egészséges rivalizálás, ami mindenki számára
mctiválóerő kell, hogy legyen. Emellett még két dolog segített igazán. Nagy-
apám mindig azt mondta, hogy mindegy mit csinálsz, de egy dologban le-
gyél nagyon jó. Ha belegondoLsz ez nagyon is igaz, mert ha egy közösségben
mindenki csak egyvalamihez ért, de ahhoz igazán, akkor az a közösség mín-
denhez ért, csak elő kell VeIUÚa megfelelő pillanatban a megfelelő embere-
ket. A másik fontos dolog az a talentumról szóló példabeszéd. Nekem ehhez
adott tehetséget a Jóisten, ebben ken jónak lennem, hogy igazán kedves le-
gyekelőtte.

4 Apropó, hit. Tudjuk, hogy lIem voltál mindig' olyon tevékeny A/benfalvó>!, mini
most. Mi változtatott az akkori élledclI?

• Ez is egy j6 sztori. Még valamikor '91-ben a bátyám megfenyegetett,
hogy megver, ha nem leszek ott vasárnap a misén. Ez ment olyan egy hóna-
pig, aztán már magamtól is elmentem a templomba.

~ Jövódben milyeu szerepes tölt be a szobrászat?
+ Ebb61 akarok megélni.
4 Fontos-e számodra, mint szoordsz számám, hogy elismeri legyél?
+ Nem feltétlenül. Természetesen nem utolsó szempont, de nem biztos,

hogyha az emberek elismernek. akkor te már jó művész vagy. Mondhatok
erre egy példát?

~ csak t"silc
+ SpiceGirLs.
~ Végül az utolsó két kérdés. MilyeIlnek tartod a SlIját alkotásaidat és van-e vala-

mi. amit ezereinél üzcnni az embereknek?
+ Szeretem az absztrakciőt, de a normális határokon belül. Nem lehet a

figuralirést elhagyni, hiszen pont a íigurákr61 szól a szobrászat. Ez alatt azt
értem, hogy nu művészek ne nézzük hülyének az embereket. Elvonátkoztat-
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hátunk bizonyos dolgokat. de csak úgy. hogy lássa a közönség. hogy valójá-
ba" mit akarunk kifejezni. Szeretnék egyre absztraktabb lenni. de csak az
előbb emlitett határig. Nem akarom kirekeszteni az egyszerű embert, azt
akarom. hogy értse meg ő is. hogy mi rejtőzik egy adott szebor vagy gratika
mögött,

Lejegyezte. Kriesch Tom;

Befejeződtek a felvételi vizsgák
A kerulet két nag}' katolikus gímnáziumaban mareius végére megtörténtek a beís-
kelazésok az ]998/99. tanévre.

A Szerit Imre Gimnázium 7 osztályt indít. 2 ötödikcsf 1 hetodíkost ~5 4 kilencedi-
kest 240 tanulóval. Ezzel a ciszter diákok sza ma mér meghaladja az épületben társ-
bérletben tanuló - csak kimenö osztétlynl rendelkezö - József Attila Gímnézium di-
ékjaínak létszámát.

A Szent Margit Gímnézium 2 hetedikes és 4 _ Ilencedíkes osztályt iskolázott be 215
tanulóval. látható ol két iskola vezetőinek igyekezete, a későbbiekben egy nyolc és
egy hatosztályos szerkezettl. keresztény szellemű gimnázium meggyökereztetése,
mindaddig biztositva a négyosztályos képzést ameddig arra igény mutatkozik.

A beiskclázési tapasztalatok 31.t (Outa~ák, hogy 'Változatlanul nagy az érdeklődés II

keresztény szellemtségen alapuló, az erkölcsi nevelésre nagy hangsúlyt fektet", szm-
vonalas oktatást biztosU6 iskolák iránt. III szeretnénk el 'zlatni egy egyre jobban
terjed, téves információn alapuló mcnde-mcndét.,.., nem tervezte és belátható időn
belül nem is szándékozik egyik gimnézlum sem bevezetni a nem koedukalt oktatást.
Bár sző volt róla, hogy a későbbiekben esetleg egy-egy osztályt kísérletképpen nemek
szerint elkülönítve indít valamelyik iskola, de el. jelenleg csak a kérdés feltevéséíg fo-
gatmnzödott nH:·g II fenntartókban. illetve .IZ iskolák vezetélben.

A Szent Margit Gimn1izium ]998. szeprember l-jét61 már hivatalosan is visszaveszt
az államosítás előtt használt nevét.J egyvenhérom évig viselte a fiatalon elhunyt író-
nőnek, Ad)· kortarsénak nevét. Ezzel il névváltoztatással semmiképpen sem akarjuk
megtagadni az. elmúlt évtizedek. pedagógiai munkáját, ellsmerjük míndazokat a ki-
vál6 eredményeket, mélyeket az ideológiailag nehéz lJ6kben az iskola felmutatott.
Majdnem tízezerre tchetö azon fiatalok száma, akik Kaffkés diákkent érettségiztek.
Ezeket a volt diákokat a Szent Margit Gimnázium öreg di.U.iaina.k, övéinek tekinti,
Nem szerctnéok ugyanabba a hibába esni, mint kommunista elődeink, akik mindent
megtagadtak. ami az elóző kerszakból jöt~

A két gimn.izium együumükődése, kapcsolata ideálisnak moodhatö. Egyezletett
oktatási koncepcíőnkat a kerület általános iskolaival - legfőképpen a Don Boscóval
szeros együttműködésben szeretnénk továbbfejleszteni. Vlirhat6an al; elkövetkezen-
dő években a Don Bosco diákjainak harmada - megfelelő tanulmányi szint esetén - a
két patinás gímnézium valamelyikében folytalja tanulmánynit.

Siim~shLászló.
Szent Margit Gimnázium
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Bemutatkozik az AKFC

Remélem. mára mér mindenkl Siz8rnár8 i6'mer"t, hogy 1997 ezeptemterében új foci-
C5apat alakult. Alb~rtfarván: 2JZAlbe:rtfa!1Ii Kisp~ly~s Pcotba!l Club. Terméezereeen
egyből l;Ienev~ztüt1k: a BlJdap'~fitl K~wlikl16 L.abdan.Ígó B.ajhOk5.4gbtl. Új ihdulókétlt B

l<e.15ÓbO (3.) ooz~lyI>.n k<zdWk m<g a pontok eyGjU.ót- Az őszi Id,ny ~<f<j<ztb;<1
a 'tabella 5. ho'!lyére kerültünk. Hat mérkózé~ból négy vereség b5 két qyózelern 8 mér-
legünk. Bár tqy meccs kiv6t~I~vel minaig elkerült. me:gezer.ezniil vezetéer. de ez saj-
1'106 II 6t.::1tisztik~t nem jtlVrtj8. reh6t InM.::t1 várjuk ti tavc~zi ezezorrt. célunk az elóbb
említ:ett győzel~m-ve:regég·arány m~eforáit8~S't Hazai mérkóúee!nket a 1\1AFC
:;porttelepén játeezuk (néqy ilyen leez). Sze:retettelllárjlJk 8 ézurkolékat; É~ hogy t:ik
játezanak 8 c~apatb"nf

A kapuban vae LileJ áll • .aki mtnaen kapott .gól után azt. mondJ.e: "Ezt m~ keHl!tt
volna fO~JI:oml" Pcdi{l 99 %-ban nem n:~jta rnúhk. A v6d~~m irányít6ja ctényi Gáborr

hl Amolyan ebprögetót játezik, rengeug l.abd.át fejel el, ée eokezcr utali3ó ernber-
ként vitgJa k'l a játékezért. Félelmete!> I:;oombáival \3y~kr,"n veszélyezteti az ellenfél
kilpUj~t. Buczk6 T~ItI~6 ezirrtén vMekező j6cé 05. jó emberfogó ~$ eck l"bdf,t ezer-ez
hátul. "mit:>ó! "!3yból tJmadá::i't· jndlt. jJ., C9t3peltegy~k l1úz6embe:rl!!; Feje5 Endre, Rot-
tentócn erőf>zako6, tckil1'télyt parenceclő fOC15til. So. at ceelez. r0r1t.a68t1 ló távolról
Ü~jól fejel. Na 65 a earé- - merr. mind~n ceapatban van egy k~emelkedó~yéni~éa. aki
a közör1a~ kcdV6t1CC, akinek mlnaen mcgmozduIA$..3t a ezurkclók hatelmae OVJ3cíója
kí!:i6ri ~ ezőval sz AKFC 'jztárja: vee P~ti, a ~tíze5", A cespst. eqyctlcn ballába5a
M~tyá9ci f'~ik", dt: eqyi3ltel.án nem k6tballáb2l6. Baloldali tám21aót játszik, ~yc~1.'m
helyezkedik éf> ~ak".'lr1 terül az ellenfél kapujll előtt Jó pozfcióba, M8jcrSl~ Zoli
(Derr-ck) az e:gyik I~gf~yelm~zt'ltubl;o rat7aDrúg6nk, mindlg i~yf'!lkezik beterten! az
clÓ"t mCl:1besl~lt 'tBKtlkGlt. N8gyon lelkes ceatér. Fokoly Péter ugy.!ihC~ak támlildójá-
tékoe, ~zíve::;"n Játszik 21 Jobb 65 bal oldalon egy.arán't, ezzel m~zavBTVa az ellenfél
védóit. Fejjel is kitűnően irányftj8 a 18l:'dat. Let1{iYel Imre sajá.t állít8$8 szerint- nem
tud focizni, 6 koearael Ehhez cea antlyit eourctn6k hozzáfűznl, hogy Iml il házr .g6Iki-
rlily, V.;lgyi~ 8 pályál1 nem ilyen 'jz~r6nyn~k mutatkozik.

É!3v6.gül a ce-apatkapitény, aki ezervsz. id.tgC9 69 kiabál. Egyházköze6qünk rntnden
cealádján8k ke:ay~l~mteljcs HÚ5vit~ Ünnepeket kívánok az eg~5Z ceapat nevében:

SOroG Attil~ (Son)

Itt szetetném megköszönni az AKTK-nak az anyagi és erkölcsi támogatást,
valamint az ALFA csapatának il közös tornatermi felkészülést,
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.9lz JllI!Jertrfa['Vi X!resztén!J 'Társas 'l(jjr !íirei

;Iz i-J<S ~jjzBY"fisró(

A Társas Kör 1998. március 21-én tartotta meg éves rendes közgyűlését. A köz-
gyűlés előtt a Térsas Kör Fülemüle Bábcsoporlja népes gyermeksereg előtt nagy
sikerrel adta .16 a Csodnfaúk és A Kisknkns gyé"uílll jé/kmjctfrjn cimú darabokat.

Az idei közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnöki beszámolót, az eUenórzó bi-
zottság jelentését és a gazdasági beszámol6t.

!iÚfJut 1fu"9lg

A közgyűlés úgy határozott, hogy 1998-ban az Albert Herceg Emlékérmet Belemay
Andor nyugalmazott iskolaigazgatónak. az Albertfalvi Helytörténeti és Iskolamű-
zeum igazgat6jának ítéli oda. A díj átadására az Albertfalvi napok '98 - Szent Mí-
hály napi búcsú progmmjainak keretében kerül sor.

k i-J<S 'ao'íft<jiutisróf

A közgyűlés módosította a mostanáig érvényes tagdfjbefízetésí kötelezettséget. A
közgyűlés úgy döntÖIt, hogy az éves tagdf 1998. január l-jétóJ: dolgoz6knak 600 Ft,
tanuJóknak, nyugdíjasoknak, keresettel ncm rcndelkez6knek pedig 300 Ft. A tagdíj
befizetésének egyik módja a csekkerr történ6 feladás, azonban továbbra is lehetsé-
g05 készpénzes befizetés. Csekk kérhető a társas kör programja in, illetve Körtvé-
lyessy AndrástóI.

Po{iti/riJisunpvdffa(ds

A közgyűlés határozatával felhatalmazta a Társ.a s Kör választmányát, hogy az őszi
helyhntóségi választássa! kapcsolatosan konzultáljon szakértőkkel az esetleges
aktív politikai részvételt illetően.

;Iz 1848/49-<5f""wrw. ~nnepfl.S<

Az elmúlt idöszak programjai közül meg kell emlitenem a három társas kör által
1998. március 7-én tartott ünnepi megemlékezést, amelyet az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére rendeztünk. A Szent Margit
Gimnázium nagytermét zsúfolásig megtöltötre az ünnepiG közönség. A program
során a Vagantes trió "Honfi dal" címú műscra hangzott el és Nemeskürty istván
mondott ünnepi beszédet.

'1>fIejden, a 'lJi(-6UJÚJiS=ofoá{,atás fljdnfó

A SZlE, a Karolina Egyesület és a Társas Kör megjelentette a Dél-blldai SwlgnU«Ms
Aján/6/. Az első füzet az Egyhézközségi Levél rnelléklete. További információk a
Szolgáltatás Ajánlóban találhatók.
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.::L:; ef/(ÖVft/(I2Ó iáó:<za/(.;zip _",dmmilf,,!!,;}t programot

L.tJ(Sj)fJljjll

Húsvét hétfc)n, áprili!'. 13Man a Tár~<1s Kőr megrendezi J JI. locsolóbalt. A részletes
ismertető J borítón olvasható.

'A.:a,,,{üw 6df

Április ta-an. szombaton este 19 úrától rendezi a Karolina Egyesület a Karolina
Balt. A ~7.L'[\·c1.6k mindenkit vérnak il nag~' hagyomanyekkel rendelkezé. nivós
programokkal ig~ny~s szórakozdst ígér6 rendezvényre. A belépő;egy elővételben
500 Ft, megvésárolhatú vérnos Tamdsndl.

'rofiti(ai/orum
A küzdg6 ors7.ággyülÓo;i vdlasztasok kapcsán, 1998. dprilis 24-én, pénteken este Ii
órakor "Politikai fórumot" rendezünk. A forum helyszinc az Albcrtfalvi Közösség!
11,51.(Bp. Gyékényes utca 45.). A Fórumon Budapest Ih. valasztőkeruletének azon
jelöltjei mutatkoznak be. mclyck il jelenlegi parlament ellenzéki partjainak }clültjci.

~uM6u ..';~(JsJ(jrml!{uliis

Mint az elmúlt években mindig. idén i~szervezünk autóbuszos klrandulast a T<Ír·
sas Kor t.,gjni részére. A rnostani kirdndulés IIJYS. áprili~ 25-én, szombaton lesz. A
kiréndulés útvonala: Albcrtfalva - Csókakő - Bodojk - M('IT - Albcrtfalva. Indulás il

templom CWII~ 8-k~lr" Visszaérkezés este y.z9-rc.t' kiréndulés során megtekintjük C ..•{lkakl111 el várat. a hires bodaiki Mdria-
k 'gytemplümban reményeink szcnnt szentmisét hallF;atunk. Móron rncghíhlgatjuk
o Lamberu I..~ ol Lanezre- kastélyokat és megtekintjuk il Bormúzeumot. H\)j.;Y a bor-
műzcumban latottakat ellenőrizni tudjuk és a móri borok nünC~gl'l mindcnki
cg;y~nilq; ítclhco.;~ m~g.látogi1tást teszunk egy hangulatos móri butpinceben.

A ktrénduléson a részvételi díj (az 1998. évi tagdijukat mar befizetett) tarsae kuri
tagoknak WLlOFt, másoknak 2.200 Fl. jelentkezes t!:-; további 1~h"i1jg05ít.ís a kirén-
dulris szcrvczdinél: Lipovszky Vikinél ~S M. M. Katinal.

'I'en,ácis

A Vilri"lo.;kcrC!'zthelyi szcrvczetével kozoscn •.•Tarsas Kör tagjain kívűl az Egyház-
kii7_o.;é~i Levél olvasóit I..'S Albertfalv •• minden l<lkt'~át véradásra kérjük fel. Mos! mi
arlhn/rmk tért - és Mu!/ hogy kc!s<í7Jú mi szorulwtk mások vérére. A véradds helyszíne a
templomunk melletti Bükköny utcai Voroskcrcszt helyisége. Id6pontja 1998. április
26. v••sarn ••p 9-t6114 óráig.

Segítsiiuk ",ásokcl1l, mi is s%orulhatlllrk majd mások segítségére!
::Cllu'A.,üv,tfui:,

A sikeres kll\"~h<i7i rendezvények folytatúdnak. A legközelebbi Zenés Kávéház
míÍju:-; lfí-.ín, szombatun délután 4 órakor nyit ki. Helye megint a G)'~kénp.~ s utcai
KIl7IlS.~~i Ház" Még lehet jelentkezni előadónak, il SZCT\'C7,(íkvárjak az eredeti
produ kcióka t. "

Ki:,:; Gábor, cll/Cik
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Az Albertfavi Kere ztény Társas Kör
1998. húsvét hétfőjén, április l3-án

rendezi meg a

II. LOCSOLÓBÁL-t
VENDÉG A BEATORLÓK EGYÜTTES

TOMBOLA,
VETÉLKEDÓK: (HÁZAS)PÁRBAJ

HELYSZÍN az Albertfalvi Közösségi Ház
Budapest, XI. Gyékényes utca 45.

Belépés 19 órától

Verseny keretében az Urak bemutathatják
loe olóvers írói, előadói tudományukat.

A Hölgyek ,,A legszebb hímes tojás festője" címért
vetekedhetnek.

Fő attrakció: a 98-as év
.Jegbüdösebb kölnije" cím odaítélése

Alaposan készüljetek fel!

Szerétettel várjuk a Döngicsélőket és az Ifjú Házasokat is!

A belépőjegy 300 Ft
+ raknak 2 liter üdítő,

Hölgyeknek némi harapnivaló

Jegyek vásárolhatók:
MU7·án)'i Katinál, Vámosi Anik6nál és Sáros Attilánál.


