
"A feltámadott arca"

Il. János Pál pápa a jubileumi év befejezésével apostoli levelet adott ki
"Az új évezred kezdetén" címmel. Úgy érzem, hogy nem lehet méltóbb
szavakkal kezdeni Egyházközségi levelünket, mint ebböl a levélböl vett
részlettel. Krisztus látszólag reményt vesztetten kiált fel: "Istenem, Iste-
nem, miért hagytál el engem!". Azonban e mögött ott van az a mérhetet-
lenszeretet, amellyel magára vette bűneinket, hogy megváltson minket.
Majd így folytatja apostoli levelét:

"Az Egyház, miként agypénteken és Nagyszombaton, folyamatosan
megmarad ennek az érvérzett arcnak a szemlélésében, melyben lsten éle-
te van elrejtve, és amely a világ üdvösségér ajánlja fel. Am az Egyház
szemlélődése Krisztus arcáról nem állhat meg a Keresztrefeszített képé-
nél. ,,6 a Peltámadouí", A feltámadás volt az Atya válasza a Fiú engedel-
mességére ... lmmár a feltámadt Kriszrusra szegezi tekintetét az Egyház".
Az apostolfejedelmek - Péter és Pál apostolok - nyomába szegődik az
Egyház, aki könnyezik tagadása után, illetve villámcsapásként érzékeli a
damaszkuszi úton való találkozást.

A Szentatya a mai keresztény feladatának azt tartja, hogy "megúj/llt
telit/ii/elei kell meriteni kereszlény ételülIkbelI". Az életszentség útjának esz-
közei: az imádság. a vasárnapi szentmise, a kiengesztelődés szentsége,
az Ige hallgatása és hirdetése. Mindezek biztosítják a Feltámadottal való
találkozás után a róla való tanúságt telt.

Kívánom, hogy a Feltámadott arcát sugározzuk magunk körül és így
val'ósítsuk meg tökéletesebben a róla való tanúságtételt.

E köszönt6szavakkal kívánok minden kedves hívunknek áldott, szent,
örömteli húsvéti ünnepeket.

lstváll alya

Lelkipásztori adatok a 2000. évről

Keresztelések száma: 53. Gyermek: 19 fiú, 25 leány; Felnőtt: 4 férfi, 5 nö.
Elsőáldozók száma: 60.
Esküvő: 35 pár jelentkezett, ebból 23 pár itt esküdött;
Temetés: 46 férfi (8 volt szentségekkcl ellátva); 47 nő (17 volt szeniséggel ellátva).
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Jubileumok 2000-ben

Kada Lajos érsek atya
július 20-án ünnepelte püspökké szentelésének 25. évfordulóját;

Nagy Dénes és felesége Ilona
február 19-én ünnepelték aranylakodalmukat;

Füstös Ferenc és felesége Mária
augusztus ő-án ünnepelték aranylakodalmukat;

Pázmándi Gábor és felesége Margit
[úlius 23-án ünnepélték ezüstlakodalmukat.

lsten éltesse őket!

Április 28-tói május l-jéig Ravenna-Bologna zarándokút.
Még van lehetőség jelentkezésre. Költség: 57.0D0.-H.

Pünkösdi csíksomlyói i~úsági zarándoklatra tájékoztató
a könyves asztalnál.

Május folyamán jelenik meg István atya szerkesztésében
a Liturgikus lexikon 2. bóvítctt kiadása.



Az ezredforduló húsvétján

Különleges lesz-e az idei, az új évezred első húsvétja vagy belesimul
évtizedes szokásainkba, ismétlődő ünnepeink körforgásába?

Együtt érezzük-e a virágvasárnapi hozsannát, a nagycsütörtöki olaj-
fák-hegyi magányt, a nagypénteki keresztút szenvedését 65 a "Krisztus
Feltámadott!" határtalan, hitet Iormáló és bizonyosságot ad6 örömét?

Az Atyát mcgtalál6 magány, a szellemi és fizikai megalázás, a szenve-
dés és a hit vígasztaló öröme személyes életünk részeként, a megélt hu-
szadik század élményeit idézik.

A két világháború országcsonkít6, csaJádnyomorft6 tapasztalása, a
"dicső forradalmak", a kitelepítések, a beszolgáltatások, a szabadság-
harcunkat megtagadtat6, elhallgattató, befelé fordul 6 megemlékezések
csendes nagycsütörtöki magánya, a feltámadás reményét hordozó októ-
beri napok és a rendszerváltozás hozsannája Krisztust kereső életünk
része volt. Csendesen, vagy hangoskodva, imát mormolva vagy szitko-
zödva, kirekesztetten vagy megalkuvással, emberi gyarl6s.ígaink kereszt-
jével jártuk saját kálváriánkat. oe élt bennünk a harmadik nap bizodal-
ma, és ha csak apr6 dolgainkban. ha csak családunk körében, vagy bará-
taink zárt világában megtapasztalhattuk talpra állásaink, feltámadása-
ink élményét.

Családunk és családom hol rnegfogyatkozva, hol gyarapodva évtize-
dek 6ta járja a "télies" vagy tavaszi húsvétok köszegi stáci6it, és a város
fölé emelkedő Kálvária-hegyen köszönti a feltámadást.

Kell a megszokás, kell a hagyomány, amely testvéreket, unokákat és
dédunokákat az ország különböző pontjai ról ilyenkor hazaparancsolja. és
szükséges a belső vállalás, a hit, amely ilyenkor meghív, és nem enged.

Természetes, hogy e húsvéti "körmcnetünknek" része a temető, a sí-
rokra tett barkaág vagy a Kálvária-domb oldalában szedett tavaszhír-
nök ibolya. A velünk már együtt nem vándorlókat, de lélekben Vele
együttlévöket is közénk hozza. Mültat és jelent egybekapcsolja.

Mintha az ünnepnek, nekünk is szólna az ezredfordulés jelmondat
"Múltunk a reményünk - Krisztus a jövőnk ",

Milyen utat szán nekünk, nem tudhatjuk előre, de hogy milyen utat
választunk, az a mi felelősségünk, arról nekünk kell elgondolkodni, ha
máskor nem, az évezred első húsvétján.
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Az információs társadalom elérhetővé tesz mindent és mindenkit, utat
kap a jó és gonosz, az értékes és a talmi, de van-é etalon, aminek alapján
választani tudunk? Gazdaság és gazdagság ígéretében "forint-értékű-
ek" lesznek cselekedeteink, és forintokkal akarjuk megváltani önmagun-
kat? A globalizálódó világunkban a mindenség közepében érezhetjük
magunkat, és megtaláljuk-e azt az utat, amelyen a felmérhetetlentől, az
átfoghatatlantól rettegve nem leszünk magányosak? A közclgö európai
határtalanságban hogyan lehetünk majd egyszerre európai állampolgár-
ok és értékeinket megőrző magyarok? Az új évszázad tudományossága,
a beköszöntő "genom program", a technikai civilizáció, a világméretű
környezeti ártalmak kihívásai közcpettc mi lesz a válaszunk az élet kul-
túrájának kérdésére?

Tudósok, politikusok, közéleti emberek a maguk módján adnak vála-
szokat, és ezek között válogathatunk. oe az utunkat mi járjuk, nekünk is
meg kell állni, és nekünk is választ kell keresni!

A kereséshez, a válasz adásához idézern Márai Sándor Kassai Polgárok
drámájának nyitó jelenetét. Kassa város polgárai függetlenségük, érté-
keik védelmére, a várható csatározásra készülnek, és János a Kassai dóm
kőfaragó mcstere a város feletti erdei tisztásan fiától, Kristóf tói búcsú-
zik, akit a család hagyományai szerint küld idegen országba, a köfara-
gas mesterségének tanulására.

E szavakkal bocsátja útjára fiát:
.Míndíg nyugatra menj. És ne feledd soha, hogy keletről jöttél...
Mondd el nekik, hogy síkságok és hegyek között él egy nép, amely az

emlékezés ősvilágából érkezett ide. Tanuld meg nyelvüket, mert a mi
szavunkat senki nem érti a világban. Titkunk van, mert kevesen va-
gyunk ...

Mondd el nekik, hogy várost építettünk az őserdőben, országok és
népek határán. Kóből építettük az ő szokásaik szerint.

Mondd meg nekik, hogy keresztények vagyun k, és a magasabb embe-
ri rend szerint akarunk élni. Mondd meg nekik, hogy hittlink valami-
ben."

Mckkora a kőfaragó mester, a kassai polgár euröpaísaga, amely a szük-
séghelyzetben is a jövőre gondol, és katonáskodás helyett a jövőt alapo-
zó tanulmányútra küldi fiát, Kristófot. Milyen határozott értéktudat,
amely az útravaló gondolatokat megfogalmazza. Az európai tudás, a
magyarság és a kereszténység egyidejű vállalása talán neküink is példa-
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ként szolgálhat az ezredfordulós, útkereső években. Milyen pontos jövő-
látás! Nyelvi elszigeteltségünkben is fennmaradásunk forrása, a keve-
sen lévők titok-tudása: hitünk, a kercszténységünkból fakadó élni aka-
rásunk.

Visszatérve a jelenetre, Kristóf, a fiú is megszólal:
"A világ idegen és veszélyes. Most, amikor el kell mennem, úgy ér-

zem, egyszerűbb és nekemvalóbb lenne, ha itthon maradnék, és jó rnes-
terern lenne. A templom még nem épült fel egészen. Scgítenék neked s a
többieknek, akik a városban élnek, hogy szép és nagy templomot épít-
sünk, mely megáll az időben."

Az apa válasza tömör és egyértelmű:
"A templom soha nem készül el egészen. Minden nemzedék épít rajta

valamit. A te munkádra is sor kerül."
Bölcs és időtálló figyelmeztetés. Igen, a Kassai dóm dacolva az idővel

ma is hirdeti az ősök emlékezetét. Igen, nemcsak a kassai polgároknak,
hanem rnindannyiunknak vannak templomaink, melynek építését elkezd-
tük, és amelyen a következő generációnak is hivatása lesz a továbbépí-
tés.

A ,.templom soha nem készül el egészen" nem a vigaszta ló lemondás
üzenete, hanem a tökéletességre törekvő ember, jövőbe vetett hite, a job-
bít6 szándék tói vezérelt építő öröme, s talán a mindenkori húsvétok üze-
nete.

Szövé/lyi Zsolt



Zakeus, a dzsenUemen

Március 24-én, a nagyböjti lelkigyakorlat uto1só napján Szerencsés Zsolt
atya többször idézte Lukács evangéliumának azt a részét, amelyben
Zakeusról. a vámosok megvetett és bűnösnek tartott vezetőjéről esik szó,
aki Jézus elé állva megindultan jelentette ki, hogy vagyonának a felét a
szegényeknek adja, és akiket megcsalt, azoknak négyannyit ad helyette.
(Lk 19, 8). Az akkori és a mai közgondolkodás szerint a Római Birodalom
vámasa tisztességtelen ember kellett hogy legyen, aki gazdagságát csak
mások megkárosításával szerezhette, akinek a "vérében volt", hogy csal-
jon. Ha azonban nagyító alá helyezzük a Szentírás által idézett Zakeus
nyilatkozatot, a kép nem ilyen egyszeru. Feltehető, hogy Zakeus előre
megfontoltan és szavahihetően nyilatkozott. Akkor pedig általános isko-
lai matematika feladat segítségével kíszamolható, hogy ha vagyonának
egyik felét a szegényeknek adta, akkor vagyonának a másik fele elegendő
kellett hogy legyen az általa megcsaltak négyszeres kárpótlására, azaz
vagyonának legföljebb egy nyolcada (12,5%-a) származhatott csalásból, a
többit "becsületes úton" kellett hogy megszerezze. oe mivel nem valőszi-
nú, hogy teljes vagyonát utolsó szálig elosztotta. hiszen családjának élnie
kellett valamiből később is, feltehető, hogy körülbelüllO%-ot megtartott
magának. Ebben az esetben viszont a megcsaltak négyszeres kárpótlására
vagyonának csak 4O%-a állhatott rendelkezésre, következésképpen a csa-
lással szerzett vagyoni hányad "mindössze" Hl"/~ot tehetett ki. - Mai szem-
mel Zakeus valóságos dzsentlemennek számít, hiszen azok a kereskedők
és iparosok, akik napjainkban "csak" 10% erejéig nyomják meg a ceruzá-
jukat, a társadalom tisztességes polgárai közé tartoznak, senki scm vitatja
el tőlük "becsülettel" szerzett javaikat. A bún társadalmi tűréshatára ma
sokkal magasabb százalékos szinten húzódik, mint régen. Korunk társa-
dalmának nagystíl ú vámszedői a tisztességtelen vagyonszerzésben nem
olyan szerények, mint Zakeus volt. Adócsalásból, közjavak büntetlen ki-
sajátításából, kábítószcr-kercskedcJemből, fekete pénzek tisztára mosásá-
ból, a törvények joghézagainak lelkiismeretlen kihasználásáb61 hatalmas
vagyonok nőnek ki a földból nap mint nap, amelyek sokszor 100% erejéig
bűnös eredetűek. Vajon milyen ítéletet vonnak magukra ezek a vámosok,
ha a Szentírás Zakeust bűnösként állítja elénk?

Kesselyák Péter



Kis - nagy bűneink
Nagyböjti lelki tükör. Rendhagyó gondolatok

az clismerésről és az irigységról

Húsvét közeleg. Nagyböjtben nunden katolikus kicsit többet foglal-
kozik lelke nagytakarításával. Egyházunkban mindnyájunknak "köte-
lessége" évente legalább egyszer szentgyónással megtisztítani lelkét.

Ma, amikor sokan napos áldozók vagyunk, sőt néha - engedéUyel -
kétszer is magunkhoz vesszük az Úr szent testét, nem is gondoljuk, hogy
ez nem volt mindig így. Szent Pál ugyanis azt mondja, hogy aki rnéltatla-
nui eszi az Úr testét és issza a vérét, halált eszik. Ennek következtében az
őskeresztények ill. később a kora kereszténység időszakában nem volt
szokásban a gyakori szentáldozás.

Skóciai Szent Margit egy apostol buzgóságá va I és bölcsességével mu-
tatott rá, hogy "ha a bűnösöknek nem volna szabad venni az Úr testét,
akkor senki sem vehctné".

A gyónások radikális csökkenését tapasztalva, viszont azta kővetkez-
tetést vonhatjuk le, hogy azoknak a keresztényeknek a száma növekszik,
akik úgy gondolják "a tízparancsolatot nem sértettem. nem loptam, nem
gyilkoltam, nincs halálos bűnöm, nyugod tan áldozhatok" .

Valóban nincs bűnük ezeknek az embereknek?
Vétkezünk-e embertársaink ellen, pl. irigységgel?
Vétkezünk-e embertársaink ellen, pl. az elismerés megtagadásával?
Skóciai Szent Margit nem röstelIt nemzeti zsinatot összehívni, és tör-

vényben rögzíteni a húsvéti kötelezettséget, a szentgyónást és szentál-
dozást.

Most, húsvét időszakában mielőtt belépnénk a gyóntató helyiségbe,
gondoljukát, vétkeztünk-e valamilyen módon felebarátainkkal szemben?

Gyónás előtt nem lesz tanulság nélkül való a következő rövid tanul-
mány.

A személyes boldogság elidegeníthetetlen az embertől, kizárólag a sze-
mélyek kölcsönös elismerésén alapulhat egészséges, tartós emberi kap-
csolat. A nagy német filozófus Hegei írja, hogy "személyiségem létezése
más személyek létében, a rájuk való vonatkozásomban s az általuk való
elismertetésbcn van". Nyilvánvalóan azt akarja mondani, hogya sze-
mély által elismert, azaz értékként elfogadott és ennek megfelelően meg-
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becsült "te" mérhetetlenül több mint a pusztán "nem-én". Az egészsé-
ges személyiségfejlődés elengedhetetlen feltétele az elisrnerés, amit már
első mosolyával nyugtáz és viszonoz a csecsemő édesanyjának. Később
társadalmi elismerés hiányában nem alakul ki az egészséges önbizalom.
Tanítók, tanárok a megmondhatói - akiknek az ifjúsággal van dolguk,
így jelentős képviselői "az el ismerés stratégiai aktusának" - hogy akit
nem ismernek el, az hamarosan elveszíti önbizalmát és nem tud hinni
magában. Nem az elismeréstől lesz értékessé Létünk, dc az elismerés irá-
nyítja a figyelmet a bennünk rejlő valóságos értékekre, láthatóvá teszi
őket, mint napfény a színckct. Bizonyos aszketikák hatására sokáig haj-
lottunk rá, hogya külső elismerést mellékesnek, esetleg károsnak is te-
kintsük személyiségünk fejlődése szempontjéből. Pedig már Cicero meg-
állapította: "honos alit artes: az elismerés táplálja a művészetet". 5 ez
nemcsak a művészetre érvényes. A társadalmi elismerésnek rendkívül
sokféle módja van: annyiféle, ahányféle közösség van a társadalomban.
Az egyik véglet a hatalom kikényszerített elfogadása, a másik a baráti
megbecsülés és szeretet. Közöttük helyezkedik el a szülői, nevelői, álla-
mi tekintélyek részérőltörténő clisrnerés, hivatásbeli és különféle közös-
ségi megbecsülés. yugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, el ismerés nél-
kül nem tudunk élni. Az elismerés a bizonyosság rá, hogy nem hiába
munkálkodunk, hogy sajátszerűségünk az, ami kizár61ag csak ránk bí-
zatott, hozzájárul az egész közösség boldogulásához. Nem tudunk bízni
magunkban, ha nincs aki bízik bennünk. Nem tudjuk értékelni létezé-
sünket, ba nincs, aki értékesnek tartja. Nem találunk rá életünk értelmé-
re, ba életünk nem ad értelmet mások életének. Az elismerés föltételezi
az egyéni különbözőségeket. Ahol teljes és tökéletes az egyenlőség, job-
ban mondva az egyformaság, ott hiányzik az öröm, hogy elismerik az
ember egyéniségét. Éppen az mozdítja elő az emberiség egységét, hogy
nemcsak elismerik az egyéni sajátosságokat, hanem elősegítik és tárno-
gatják kibontakoztatásukat abból a célból, hogy, kölcsönösen kiegészít-
ve egymást, könnyebben találjunk rá közös rendeltetésünkrc.

Az elismerés nagyon sokféle formában fejezhető ki, hiánya pedig az
egyik legkárosabb emberi- társadalmi jelenség melegágya. Max Scheler
némel filozófus egy francia szót használt az irigységről írt, immáron
klasszikus tanulmánya címében. A "ressentiment" nem pusztán irigy-
ség, hanem inkább neheztelés: a kisformátumú ember beteges alkata, a
törpelelkűé, aki kény zerítő szükségét érzi annak, hogy szidjon, ócsárol-
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jon, becsméreljen. gyanúsítgasson mindenkit, akiben tudata mélyén meg-
sejti a nagyságot. Scheler mondja, hogy az a fajta irigység táplálja legerő-
teljesebben a neheztelést, amelyet a másik ember egyénisége vált ki. Ez
az egzisztenciális irigység mintegy állandóan suttogja: "mindent meg
tudok bocsátani neked, csak azt nem, hogy vagy 65 hogy éppen az vagy,
aki vagy: hogy én semmiképpen se vagyok te". Nem a má ik sikerei,
vagyona és tehetsége nyomasztó, hanem a léte. "Az ilyen irigység pusz-
ta létezéséről fosztja meg a vetélytársat, mert magát ezt a létezést érzi
tehernek, szemrehányásnak és elviselhetetlen megaláztatásnak" . Ez el-
len mi az, amit minden kereszténynek ajánlhatunk? "Mások kiemelkedő
érdemei e/len nincs egyéb orvosság, csak a szeretet," (Goethe)

Scheler azonban nem éri be a tünet leíráséva 1,hanem feltárja a nehez-
telés pszichológiai gyökereiti~. Az irigy embert nyomasztja és ugyanak-
kor elbűvöli a nagyság, de mélyen zokon veszi, ha más emberben meg-
van ez a tulajdonság, benne pedig nincs. "Nem igazság, hogy a másik-
ban megvan az, amit én oly veszettül kivánok". Deléjesen vonzzak az
olyan tulajdonságok, mint az életöröm, ragyogás, szerencse. hatalom, er6.
Képtelen figyelmen kívül hagyni, meg kell látnia, észre kell vennie 6ket,
akár "akarja" akár nem. Ugyanakkor szeretné elterelni figyelmét, hiszen
kínzó vágy gyötri ezekért a tulajdonságokértés tudatában van, hogy vá-
gyakozá a hiábavaló. Ennek a belső folyamatnak els6 eredménye egy
sajátságosan meghamisított világkép, a tárgyilagosság elferdülése. Az
értékek átértékel6dnek számára, s mínél inkább menekül a való értékek
e161, annál inkább fordul azok ellenlábasaihoz. Így önkéntelenül is be-
rnocskolja az életet és a világot ezért, hogy igazolhassa saját elferdült
értékrendjét. Hosszabb távon lehetetlen és eredménytelen elterelni a fi-
gyelmet a kiválóságról, hiába rágalmazza valaki a világot és az életet
azért, hogy igazolja a maga elferdült értékélményét és értékrendjét. A
neheztelő embernek újból és újból szembe kell néznie az élet pozitiv 01-
daláva 1,a boldogsággal, szépséggel, szellemmel, emberi jósággal és nagy-
lelkCtséggel.Amikor pedig valamely érték akaratlanul is felkelti a nehéz-
telő figyelmét, a puszta látvány is elegendő, hogy kivéltsa a gyűlöletet
az iránt, aki rendelkezik e tulajdonságok valamelyikével, bár sosem bán-
totta az irigykedőt. A neheztelést kiváltó személy tehetetlen "ezzel a hi-
énaszerú, mindig ugrásra kész vadsággal szemben". Nem az "ellenség"
cselekedetei vagy magatartása váltja ki irigységét, mélycbb az, és min-
den másnál kibékíthetetlenebb. A gyűlölet nem átmeneti sajátosságok
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vagy tulajdonságok ellen irányul, hanem a másik ember lénye és léte
ellen.

A mindennapok élettapasztalatát tükröző nyelvünk "sárga" irigység-
nek nevezi a jelenséget, nyilván a nehezteléstél megszállott gyomorbete-
gek egészségtelcnül sápadt arcszíne nyomán. A sárga irigység keseríti
meg a jó képességú gyermekek életét. Sajnos kevesen állhatjék az igazi
tehetséget, s ezért mínden eszközt latba vetnek, hogya többiekhez ha-
sonlóvá tegyék. Nemcsak osztály társak, hanem azok szülei is, hiszen ne-
kik is szégyen, ha másnak a gyereke tehetségesebb az övékénél. A legkü-
lönösebb azonban az, hogy nem ritkán éppen a rátermett gyermek szülei
igyekeznek visszaszorttani magzatukat az átlag szintiére. Természete-
sen csodálatos szólamokkal "magyarázzák meg", hogy "a gyermeknek
meg kell tanulnia beilleszkedni" és "nem szabad, hogy nagyképű legyen",
mert "később még bajba keveredik", ha túlságosan komolyan veszi ma-
gát. A tehetséges gyermek ilyen "nevelése" egyenesen látszat, s6t gyak-
ran szü lői képmutatás. Hiszen a szülők éppúgy rettegnek éles eszű gyer-
meküktől, mint bárki más. Az irigység fiatal áldozata azonban képtelen
észlelni a reá leselkedő veszcdelmet. Egyedül őt nem keríti hatalmába
az irigység, nem ércz különösebb vágyat a másik adottságára és minden
val6színűség szerint sokkal inkább csodálja kiválóságát, mintsem ret-
tegjen tőle. Az irigység áldozatainak egyszerűen nern megy a fejébe, hogy
miért acsarkodik ellene az emberek egy része. Szorgalmasan dolgozik,
igyekszik nagylelkűen és barátságosan viselkedni másokkal, mégis -
valamely, számára teljesen érthetetlen és rejtélyes okból- környezetének
egy része nunden igyekezetével azon van, hogy aljas, rosszindulatú és
gonosz legyen vele. 1\ neheztelés rendszerint célt ér. A legtöbben alkal-
mazkodnak a többséghez. Természetesen továbbra is jól dolgoznak, de
visszafogják tehetségüket: rnérséklik buzgalmukat és csökkentik szor-
galmukat.

Az irigy ember mindig számíthat a társadalom támogatására. Villám-
gyorsan egyetért vele a közösség, bármit rnond is tehetséges emberről:
igaznak fogadnak el bármely hamis vagy vérlázító rágalmat és képtelen
állítást. Az irigy emberek, a társadalom Jágói, lehetnek mégoly gono-
szak, rosszindulatúak, soha senki nem tör az életükre. és ritkán akad
valaki, aki szemükbe mondaná, hogy színlelók és képmutatók. Ellenke-
zőleg, többnyire köztiszteletben állnak és feddhetetlenek. Elismerik va-
lóban meglevő képességeiket, de soha senki nem mondja meg nekik, hogy
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próbáljanak kiszabadulni az ördögi neheztelés búvkőréből, máskülön-
ben könnyen megszállottá válnak, idegen hatalom veszi át rajtuk az urai-
mat. Úgy látszik, hogya neheztelés a társadalom irányításának túlságo-
san is fontos mechanizmusa ahhoz, hogy szabadna ellene tenni valamit.
Pedig halálos méreg. Megfertőz mindent, amit teszünk, vagy rnondunk.
Úgyhogy rendszerint mcgalkudnak a tehetséges emberek. Megtanulják,
hogy illendő szerényen és diszkréten viselkedjenek. A kiváló képessé-
gekkel megáldott ember j6l dolgozik, de nem túlságosan jól, megtanulja,
hogyan kell beilleszkednie, hogyan nem fogja megfélemlíteni feletteseit,
felkavami elöljár6it. Annál is inkább, rnivel minden intézmény raktáron
tartja a megfeleló címkéket: hagyomány, engedelmesség, fegyelem, egy-
ség és a j6 lsten a megmondhatója, hogy még mi mindent talál ki a bár-
merre hajlítható és minden urat kíszolgáló emberi ész. A továbbiakban
aztán szépen halad az ember előre, de bölcs önmérséklettel, hogy előme-
netele ne keltsen feltünést. Már rég megtanul ta, hogy ha boldogulni akar,
akkor j6nak kell lennie, de nem túlságosan j6nak, tehetségesnek, de nem
túlságosan tehetségesnek, ügyesnek, rátermettnek és szorgalmasnak, dc
nem túlságosan ügyesnek. rátermettnek és szorgaJmasnak. Igaz ugyan,
hogy vannak, akiknek sosem nő be a fejük lágya. Teljességgel antitalen-
tumok abban, hogy megtalálják a biztos középszert a még elfogadható
teljesítmény és a túlteljesítmény között. Ha igazan tehetségesek, még
ráadásul szerencsések is, akkor így is viszik valamire. Végül is megtehe-
tik, hogy nem törődnek többé azzal, hogy méltányolják-e őket vagy nem,
és teljes mértékben megelégedhetnek saját lelkiismeretük elismerésével.
Mégis, okosan rennék, ha nem felcdkeznének meg Mozart sorsáról. EL-
hagyottan, a zene világából ki közösítve, kétségbeejtő körülrnények kö-
zött halt meg. Lemondtak róla, mint bukott emberről. Túlságosan tehet-
séges és termékeny volt, nem volt számára hel)' kora Bécsében.

Az irigység legtöbb akciója nem világunk Mozartjai ellen irányul. Túl-
ságosan kevés van belőlük ahhoz, hogy kielégítsék a neheztelés étvá-
gyát. A társadalmi irigység jobbára azokra tör, akik alig valamivel kü-
lönbek nálunk-a papra, aki valamelyest jobban prédikál, a tanárra, akit
némileg jobban szeretnek hallgatói, a másik nőre, aki egy kevéssel von-
zóbbnak tűnik. A ressentiment liberálisan gondolkodik: nem diszkrirni-
nál, ugyanolyan lelkesedéssel üldözi a nagyot, a nagyobbacskát, a vala-
micskével nagyobbat. Miért? Mert az irigység az emberiséget befolyáso-
lólegerősebb motiváció, talán még az önfenntartásnál és a fajfenntartás-
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nál is hatalmasabb. Az irigység nem mulattató, nem nyújt kellemes idő-
töltést, felüdülés! vagy szórakozást. Mogorva, halálosan komoly és ke-
serű lesz tőle az ember. Hogy mégis miért nem szabadulunk tóle?

A válasz roppan! egyszerű. Más valaki kiválósága -még ha alig múlja
is felül a sajátunkét - olybá túnik, mintha a mi világun.k hiányát tükröz-
né vissza. Ha az illető jö, akkor mi nem vagyunk jók, ha szép, akkor
csúnyák vagyunk, ha eszes, akkor ostobák vagyunk, ha jómódú, akkor
mi nem vitttik semmire, ha a legutolsó divat szerint öltözik, akkor régi-
módiak vagyunk -legalábbis annak képzeljük magunkat. Az irigy em-
ber nem fogadja el önmagát olyannak, mint amilyen, folyton bizonygat-
ni kivánja, hogy másmilyennek kellene lennie. A "közönséges" ember
kizárólag úgy tudja észlelni az értékeket, ha ősszehasonlítja őket egy-
mással: nem az értékeket, hanem az értékek különbségét tudja csak fel-
fogni. A "nemes lelkű" ember "mindenféle összehasonlítást megelőzően
észleli már az értékeket, a közönséges ember csak az összehasonlításban
és csak azáltal". A ressentiment, az irigység gyökere az elismerés hiánya.
A szülők általában csak a csecsemőket szeretik feltétel nélkül. Később
azonban, de már az élet nagyon korai szakaszában, azt a tudatot alakit-
ják ki a gyermekben, hogy meg kell szolgálnia, ki kell érdemeln ie szülei
elismerését. A szülőktől kibocsátott, talán nem is mindig tudatos jelzé-
sek lelke rnélyén rádöbbcntik a gyermeket, hogy nem önmagáért szere-
tik, hanem teljesítményéért. Az ilyen feltételhez kötött szeretet azonban
éppen azt az elismerést tagadja meg a gyermektől, amely nélkül nem
alakulhat ki benne a nemes szívű ember jó értelemben vett naiv önbizal-
ma, jóhiszemű, saját magát és a világot elfogadó. önmagát és mindenki
mást becsülő nagylelkűsége.

Most tehát, amikor megvizsgáljuk lelkiismeretünket és átgondoljuk
elmúltnapjainkat, hónapjainkat, nézzünk bele lelki tükrünkbe! Tudtunk-
e önfeledten örülni mások sikereinek, maradt-e bennünk még valami ab-
ból a szömyű dologból, amit mindannyian úgy nevezünk, hogy sárga
irigység?

Siilllegh Lászl6



Családközösségeink "szombati"
lelkigyakorlata

A három plébánia; csaJádközösség vendége volt Dr. Udoordy György atya,
püspöki helynök, hitoktatás; felügyelő.

A tavaly novemberi Pasztorális Tanács ülésén vállalta el a helynök úr,
hogy március 31-én eljön hozzánk. A Cseh család tágas nappalíja adott
helyet a jól sikerült esti összejövetelnek. A csoportokat tizenegy csahíd
képviselte. Ahol nem sikerült a gyerekek felügyeletét megoldani, ott a
szülőpár egy tagja volt jelen.

Udvardy atya lJ. János Pál pápa .•Nouo Millenio l/1ell/lte" (Az új évez-
red küszöbén) apostoli levelének feldolgozását hozta el nekünk. Az apos-
toli levél tanításának összefoglalása mellett értékes gondolatokkal is meg-
ajándékozott bennünket. .•Egy lelkigyakorlaton vettünk részt!" - fogal-
mazták meg egyöntetűen a résztvevő szülők élményüket. A hallgató így
foglalhatja össze a tanítást:

A pápa új hangon, teljesen személyesen és praktikusan beszél ebben
az apostoli levelében. Négy fő részben csoportosítja a Szentatya monda-
ni valójé t. Az egész levél a Lk 5, 1-11-re, a csodá la tos ha lfogás történetére
alapozódik. Ebből, a harmadik fó részben az "Evezz a mélyre!" monda-
tot bontja ki a pápa. (Erről hallottunk részletesebben.)

1. Emlékezzünk az elmúlt év eseményeire, mely a kegyelem és az ün-
Jeplés esztendeje volt.
Életün k eseményei az üdvösség számá ra ha talmas jelentősséggel birna k.

Gondoljunk csak Jézusnak arra a mondatára: .•Mikor szemjaztam. innom
adtatok." Egy pohár viz is lehet üdvösségünk záloga. A szentév alkalom
volt arra, hogy új módon ismerjük meg életünket, emberségünket.

Jó embemek lenni.jó annak lenni, aki vagyok. Isten ilyennek álmo-
dott meg, amilyen vagyok. Fontos az életem, mert Jézus megváltott. A
múlt év ezt is adta, adhatta.

Az Eucharisztia ünneplése. A szentmise életern elválaszthatatlan ré-
sze. És mégis, hogyan jönnek ki a keresztények a miséről, gyakran mint-
ha mi se történt volna. Testvérek vagyunk? Testvérek vagyunk. Erre is
rádöbbenhettünk a múlt esztendőben.
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Kiengesztelődés. Merek-e megbocsátani és bocsánatot kérni jézus sza-
vára? Miért nem merek bocsánatot kérni? A gy6ntatószékből kijövő cm-
berbennea megtérő bűnöst lássuk, hanem lsten irgalmasságának, j6ságá-
nak jelét! Hogyan tudok megbocsátani? Ez is gondolata volt a múlt évnek.

2. Krisztus arcát szemléljük.
Nagy baj lenne, ha feladatainkat csak magunk akarnánk megoldani, a

feladatot magában szemlélnénk. Ne így fogjunk hozzá, I\anem nézzünk
Krisztusra!

Ki számomra Jézus Krisztus? Milyen a kapcsolatom vele? A rengeteg
feladatban ne vesszen el a cét! A cél: jézus Krisztussal együtt menni az
üdvösség felé, vele együtt lenni az üdvösségben.

Miközbenjézust akarjuk megismerni innen-onnan, rá kelljönnünk. hogy
val6ban megismerni, felismerni őt keresztjeinkből fogjuk. Jézust a kereszt
drámájában fogjuk felismerni, melyben már ott van a feltámadás is.

3. Induljunk el Krisztussal cselekedni! - Evezz A M~I.YRE!
Evezz a mélyre! - három dolgot jelent:
Ne félj! A félelem elveszi a szabadságot. Az emberre rengeteg félelem

nehezedik. Oe jézus szava: Ne félj! - isteni sz6, ezért nem kell félnem.
Ne légy felszínes! Merjek a mélyre tekinteni, visszatekinteni a múl-

tamra. A mélységben sok fájdalom is föltárulhat. A rnúltarnat lsten sza-
vával vizsgáljarn meg. Ami fáj, azt az isteni sz6 gy6gyítja. A mélységben
leegyszerűsödik minden. A mélységben lellet felfedezni életem mozga-
tőrugóit. Életem alapvető értékeit meglelhetern. Ezek: az Istennel való
kapcsolatom, a szeretteim felé val6 kapcsolat, az élet szolgálata. Csak
ehhez a néhány elvhez kell ragaszkodnom. s akkor nem sújt agyon a sok
ránk nehezedő teher, gond.

Mcrjcd hi tből meghozni a döntéseidet! Az apostoli levél alapjául szol-
gáló evangéliumi szakasz bemutatja azt az embert, aki nem hitből dönt.
A csodálatos halfogás előtt így gondolkozhatott Péter: "Én már húsz éve
ismerem a tavat. Apámtél tanultam meg minden rezdülését. Mit akarsz
te ács? Oe azért kivetem a hál6t. (Ebben lehetett egy kis cinizmus is.) Na,
legfeljebb majd visszahúzzuk." Amikor mcgtelt a hajójuk hallal, Péter
megdöbbent, és kérte jézust: "Menj tőlem, rncrt bűnös ember vagyok."
Itt választ kapunk arra a kérdésre, hogy mikor ismeri föl az ember a bű-
nét. Akkor, amikor a tisztával, a Szenttel találkozik.
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4. Életszentségünk megélésének eszközei:
aj Imádság. Az imádság egyesülés. Szoktuk mondani, hogy az imádság

párbeszéd. Oe az imádság igazán együttlét, létmód. lsten szomjúhoz
bennünket, mint a szamariai asszony kútvizét, ez az imádság előfelté-
tele.

bJ Liturgin. Hogyan veszünk részt? Az Istennel való együttlétet éljük meg.
vagy egy szertartás résztvevői vagyunk.

ej Vasárnap megiinneplése. Az Úr napja, vagy lehetőség a többletmunkára.
d) Eucharisztia.
ej Szentgyónás. A bűnbánat szentségével élő ember nem a bűneivel di-

csekszik, hanem lsten szeretetével.
f) Isten igéjének hallgatása, szentírásolvasás.

Udvardy atya - segítségül - az elhangzottak feldolgozásához,
kérdéseket fogalmazott meg:
- Mi az az eseménye életemnek, amire úgy tekintek, mint megtérésent [ontos
mozzanatára? Ezt egyéni és köwsségi szinten is érdemes megkeresni.
- Hogyan fogadom el saját magamat, emberségemet, tudok-e nelci öriilni?
- A kereszt drámája, hogyan van je/en életemben? A meg/Illltís vagy az üdvösség
formtíjaként?
- Az életszentség vágya milyen bennem? Akarok-e változtatIli, szelltebb lellni
naprü-napra? Vall-e rossz tull1jdonságom, amitől szeretllék megszabadulni? (Ha
nem jut eszembe semmi, akkor a társam, gyerekeim 10 perc múlva egy
listát hoznak, akár fontossági sorrendbe rendczve.) Mi az a jótulajdollság,
amillek híján vagyok? Ezekre a kérdésekre adott válaszokban nagyon konk-
rétnak kell lenni!
- MilyCll a Szelltírás olvasásom? Hogyan csinálom, mennvi időt szánok rá?
- Miben mOlldja Jézus, most evezz a mélyre? Mi az a mélység, amibe nelll sze-
retllék belemennii

Az ezeket követö beszélgetésböJ - néhány mindenkit érintő dolgot -
feltétlenül meg kell még említeni:

1i az, hogy életszentség?
Szentnek tudjam magam, béke legyen bennem, jól menjenek a dolgok.
Szentté lenni csak a saját hivatásomban lehet!
Azéletszentség harmónia. Harmónia Istennel való viszonyomban, ahol

az legyek, aki vagyok. Ez vágyként van bennünk. Nem tudjuk csak
természetes módon megélni és megszerezni. Nincs ellentétben a
küzdelemmel.
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Sok hasonl6ság van Isten és a szülő kőzőtt, de van egy nagy kűlönb-
ség. Ennek megértéséhez a következő hasonlatot hallottuk: Még a j6 szü-
lők is gyakran ismétlik gyerekeinek: hányszor rnondjam még? Jézus vi-
szont akárhányszor szívcscn elmondja nekünk ugyanazt, mert tudja, hogy
milyen az ember.

A gyerekek a szülőkből kihozzák az isteni tulajdonságokat: a jóságot,
a gyermekek számára való állandó jelenlétet, gondoskodást. ..

Vannak furcsa istenképek az emberben: a "relldór" és a "bir6" isten-
kép a bűnt tartja a középpontban, és nem [stent, aki szeret minket. A
"köllyve/{f' istenkép úgy láttatja Istent, akinél a bún és a jó cselekedet
nullszaldós, a búnöknek és a jó cselekedeteknek egyensúlyban kell len-
niük. Ezek a képek azt tükrözik, hogy magunk akarjuk megváltani ma-
gunkat, és ezt nem hagyjuk Istenre. .

Mi Istenről gyakran úgy gondoljuk, hogy egyik tulajdonsága a szere-
tet, pedig ahogy János apostol írja l;,F2" A SZERE1Yr.

Az esti lelkiismeretvizsgálat kulcskérdései lehetnek:
Miért volt jó élni?
Miért volt ma jobb élni, mint tegnap?
Miért lesz holnap jobb élni, mint ma?

Udvardy atya egyik célja az volt, hogy felkeltse érdeklődésünket a
Szentatya "Novo Millenio Incunte" apostoli levele iránt. Ez sikerült!

Az "új évezred kűszöbén" apostoli levél magyarul is hozzáférhető a
Szent István Társulat kiadásában.

Ba/6Alldrás



Komolyzenei hangversenyek az albertfalvi
Szent Mihály templomban

1721 márciusában [ohann Sebastlan Bach az alábbi gyönyörű ajánlást
írta frissen letisztázott hat új zenekari versenye elé:

Hal keneert
különféle hangszerekre

ajállllatik
O Királyi Fenségének

Monseigneur
CRETlEN LOU/S-nak

Brandenburg őrgrófjának
&c:&c:&c:

legalázatosabb és legengedelmesebb szolgája
[ean Sebast ian Bach

által
ki capellmeistere 6magasságának

Anhnlt-Coethen uralkad6 hercegének.

6 Királyi Fenségblek
Monseignellr

Cretien Louisnak
Brmldenburg Orgr6jjának &c: &c: &c:

Monseigneur
Milltátl immár néhiíny esztendeje ama szerencsébell volt részem, hogy Királyi
Fenséged rendeletére Fenségednek szine elölt játszhattam, s miuel akkor úgy
vettem észbe, hogy Fenséged valamelyes grJönyörűségét lelte ama csekély tehet-
ségben, mit az ég a mllZsikáb.tI nékem adott, 5 midőn búcsút vettem Királyi
Fe/lségedtól, Fenséged kegyeskedett azzal kitüntetni, hogy megparancsolta, kül-
denék néluíny darabot, melyeket én komponáltam; mármost én Fenségednek leg-
kegyelmesebb rendelete szerint vettem magamnak a bátorságot, hogy legaláza-
tosabb Mdolatomat mutassam be Fenségednek eme Concertekkel, I/Ielyeket kű-
lörrféle inslrumentul/lokra accomodáltam; a legalázatosabban kérvén Fensége-
det, hogy azok tökélellenségét ne ama finom 5 kényes ízlés szigorával ítélje meg,
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mely ízléssel, millt az egész világ tudja, Fenséged a musicalis darabok iránt bír,
hanem inkább jóilIdulattai vegye tekintetbe ama mély tiszteletet és legalázato-
sabb engedelmességeí, mit éli azok réuén tanúsítani igyekszem. EgyébirálIt,
MOllseigllellr, a legalázatosabba/l kérem Királyi Fenségedet, legyell oly jó s ke-
gyeibel/ ezutáll is részeltessen, s legyen bizonyos abban, /rogy semmi s'~n lIyl/g-
szik mlllyira szioemen, mini /rogy hasznára lehessek oly alkatmakkor. melyek
méltóbbak Fenségedhez s Fenséged szolgálatára, és hogy éll páratlan b,agalom-
maltH/gyok

Monseiglleur
Királyi Fenségednek.

legalázntosabb és leghívebb szolgája
Jean Sebasti"" Bach

Bach 1717-1731-igegy aprócska ném et fejedelemség, Anhalt-Köthen ud-
vad zeneszerzője, zenekarának karmestere és rnuzsikusa (elsősorban
csembalistája és hegedüse) volt. Amikor 1717-ben csalódásokkal telve,
megalázó körülmények közötteJhagyta előző "munkahelyét", Weimart,
és szolgálatba állt a kötheni udvarnal. egy 17 tagú, magasan képzett mu-
zsikusokból álló, kitanő zenekar fogadta. 400 talléros fizetése egyenlő
volt azzal, amit a fejedelemség második tisztviselője az udvari marsall
kapott. Gazdája, a Bachnál 9 évvel fiatalabb Leopold herceg úgy bánt
vele, mint igen tisztelt barátjával és állandóan új múvek komponálására
biztatta. Könnyen elképzelhető, hogy ezek a körülmények és lehetősé-
gek mílyen termékenyítö1eg hatottak Bach zenei fantáziájára, aki urának
bizalmár, szenvedélyes érdeklődését és elragadtatott helyeslését az új
rnúvek mesés bőségével hálálta meg. Elmondhatjuk. hogy Bad, világi
kamarazenéjének oroszlánrésze a kötheni évek terméke. Mivel tudjuk,
hogy az ebben a rövid hat évben keletkezett kompozíciók java része el-
veszett, a fennmaradt múvek mennyiségének ismeretében őszinte cso-
dálattal adózhatunk az ifjú, mindössze harmineas éveiben járó kompo-
nis ta hihetetlen termékenységének.

1718-ban Bach Berünbe ment, hogy a kötheni udvar számára új csem-
balót vásároljon. Valószinúleg ekkor ismerkedett meg Christian
Ludwiggal, a zenebarát brandenburgi őrgr6ffal, aki felkérte, hogy korn-
ponáljon valamit számára, hiszen berlini kastélyában neki is saját zene-
kara volt. Az e felkérés nyomán keletkezett hat zenekari verseny híven
tükrözi Bach kötheni zenekarának hangzását és színvonalát, hiszen e
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műveke! végső soron saját együttesének lehetőségei ihlették. Aha! "Bran-
denburgi verseny" néven ismertté vált remekműveket 1721 márciusá-
ban aprólékos munkával saját kezűleg lemásolta és a fent idézett, erede-
tileg francia nyelvű dedikációval elküldte az őrgrófnak. A sors fintora,
hogy mivel Christian Ludwig nem rendelkezet! a szükséges hangsze-
rekkel, és zenészei sem voltak olyan kitűnőek, mint a kötheni zenekar
tagjai, ez a páratlan remekműsorozat soha nem hangzott el abban a bran-
denburgi palotában, amelyről nevét kapta.

Félig tréfásan elmondhatjuk. hogy Albertfalva mai zeneszerető polgá-
rai szerencsésebb helyzetben vannak, mint a brandenburgi palota Bach-
korabeli tagjai. A Budapesti Vonósok kamarazenekar, melynek tagjai 1999-
ben egy nagysikerű hangver enysorozat keretében már előadták az
Albertfalvi Szent Mihály templomban Bach összesszólóhegedűre és szó-
lógordon ára írott rnüvét, most újabb koncertsorozatra vállalkozik: két
alkalomra elosztva 2001. május 19-én és 27-én előadják a hat "Branden-
burgi versenyv-r az albertfalvi templomban. A hangversenyek, melye-
ken rövid ismertető is elhangzik majd a felcsendülő rnúvekről, délután Jh
6-kor kezdődnek. A hat versenymű az alábbi elosztásban hangzi! el:

2001. máj"s 19-én 1., W., v. 2001. május 27-tn JV., VI., ll.
A Budap ti Vonósok nevében minden érdeklődőt nagyon sok szere-

tettel vár a sorozat szcrvezöje:
Ludmány Emil

PÉNfEKEN

A csillagfény s az űrsötét
remeg minden ostorcsapás kor.
Ma a kozmosz harmóniája
talán káosszá omlik újra.
Lélegzetvisszafojtva nézi
idő és tér találkozása
a dimenziókra feszített
Istenember agóniáját.

Kovács András Péter



VADAK

A Názáreti Jézus ...
...akit Krisztusnak mondanak. ..
... a nép lázítója ...
...a zsidók királya ...
...megtiltja az adófizetést a császárnak ...
...gonosztevő ...
...vére rajtunk és fiainkon ...
...lsten fiává tette magát. ..
...messiás-királynak mondja magát ...
...Ierontod és harmadnapra
felépíted lsten templomát ...
...itt a királyotok ...
...íme az ember ...
...valóban Isten fia volt.

KERESZTÚT

Ostorcsapás és szálka. Évről évre.
A sorsomat gyalúlatlan kapom.
Véres facsont. Szegek. És mégse félek:
Tudom, mi vár reám harmadnapon.

IMA

Ha azt mondom: Csak Téged, Istenem -
beszélek.
Ha gondolom: Csak Téged, Istenem -
gondolkodom.
S ha azt érzem: Csak Téged, Istenem -
csak azt és semmi mást, akkor talán
imádkozom.

Kovács András Péter versei



5VNESIOS of. CVRENE

HIMNUSZ AZ ATY ÁHOZ

Egyetlen egység
o Atyák Atyja

Hercegek hercege
Források forrása

Első gyökér
Jóság a jóságok közőtt

Csillagok csillaga
Gondolatok Gondolata

Szépség örvénye
TItkos mag

Századok Atyja 6
Lepecsételt világoké

És szellemieké
Akiknek egy lehelete szüli

Az égi ambr6ziát
Mely lebeg a testi életek hullámain

És nemsoká ra
második világot alkot

TÉGED ÉNEKELLEK. ..

Téged énekellek. 6 Öröm
Először a hangommal.
Azután a csendemmel

Téged énekellek Ó öröm
Mert te úgy tudsz ha lIgaIni

ahogy a hangom a csend hangja

(A versekel P. Frallciska fordításába/! közöljiik)

A versek szerzője Syneslos de Cyrene v. századi érsek Egyiptom és LIbia határán.
Humanista, a görög kultúra hatja át, elhivatott szakembere Platon füozőfiájának, melyet
nehezen tud egyeztetni keresztény hitével. ~integy tíz himnuszt irt, ezek egyike az
Atyébcz címzett. Megtalálhatók egy kiadványban - görög és francia szöveggel>, a Budé
gyűjteményben. Széplrodalom, Párizs 1978 Christtan Lacombrade gy1ljtése.



Tengerentúli tapasztalatok

Az 1999/2000. iskolaévben pályázatot hirdettek a Budapesti Piarista
Gimnázium 11. évfolyamos tanulóinak kerében. Ennek keretében lehe-
tősége nyílt 4 diáknak arra, hogy gazdasági tanulmányúton vegyen részt
az Egyesült Államokban. A pályázók gazda ági témájú előadásokon
vettek részt, melyeket vállalati vezetők, tőzsdei rnunkatársak, szakem-
berek tartottak Az utazók személyér az előadások ismeretanyagán ala-
puló szürővizsgák eredményei döntötték el. Szerencsére hárorn osztály-
társammal egyi;tt jómagam is a kiválaszrottak között voltam.

Október l-jén indultunk el Buffaloba, ahol három hetet töltöttünk.
Házigazdánk Forgách Péter volt, aki a Calasantius Foundation Buffalo
alapítványnak a kiötlője és létrehozója is. Az alapítvány keresztény ma-
gyar diákok amerikai tovább képzését támogatja elsősorban a gazdaság,
a sajtó, és a politológia területén. Zsúfolt programunk három szálra volt
felépítve:

1. Gazdasági tanulmányút
2. Cégek, vállalatok látogatása
3. A helyi magyarság megismerése
Utazásunk tanulmányútjellegét azok a közgazdaságí előadások bizto-

sították, amiket posztgraduális képzésen részt vevő magyar diákok tar-
tottak. Ezen kívül hetente kétszer lehetőségünk nynott konzuI tációra is a
buffalói egyetem menedzsment ranszékén, ahol a feladatunk egy vállal-
kozás megtervezése és fölépítése volt.

A program gyakorlati és kétségtelenül érdekesebb része a cégek, válla-
latok megismerése volt. Magyar kapcsolatok révén látogatást tettünk az
Erie megyei rendőrségen, ahol a baltisztikai és kémiai labortói kezdve
betekintést nyertünk a 911 segélyhívószám közponqába is. Hires ameri-
kai brókercégek (A.G. Edwards) és bankok (HSBC) láttak vendégül min-
ket és Mészáros László személyében megismerkedtünk az Intel Co. egyik
alelnökévei is. Minden szerdán a National Fuel-nél (a helyi gázvállalat-
nál) töltöttük a napot. A három alkalom során bemutatták nekünka céget
a gázórák telephelyétől kezdve a piaci tevékenységet szervezö részlegig.
Utolsó nap fogadást rendeztek a tiszteletünkre, amelyen szamos vezető
is megjelent. Ekkor adták át ünnepélyes keretek közt a bizonyítványt, ami
tanúsítja, hogy részt vettünk a vállalatol bemutató programon.
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Utazásunk során nem hagyhattuk ki a hely legnagyobb látványosságát
a lenyűgöző iagara-vízcsést. A három hét alatt rengeteg magyarral is
találkoztunk, akiknek nagy része 1956-ban kényszerült elhagyni hazánkat.
Oket elsősorban a magyar plébániaközösség tartja össze, ahol két vasárnap
délelőtt mi is megfordultunk. Október Iő-én pedig közösen emlékeztünk
meg a 44 éve kirobbant forrada Iomról.

Ami leginkább emlékezetes marad számunkra az a példamutató
magatartás és törődés, amit az ott élő emberek tanúsítottak. Ez nem függ
gazdasági héttértől vagy anyagi jóléttől. Szokatlan volt például, hogy
amikor egy vállalat elvitt bennünket ebédelni, a vezetők közül többen
velünk tartottak. Nem írtak le minket, hogy itt van pár fiatal "a távol-
keletről", hanem úgy bántak velünk, mintha másnap felvásároltuk volna
a céget. Betekintést nyerhettünk az amerikai társadalom problérnáiba is.
Sajnálattal kellett meg tapasztalnunk azt, hogy nem azok az igazi értékek
jönnek át az óceánon. amiknek az átvétele fejlődést idézne elő
társadalmunkban. A haladás jelszava mögé bújva sokan vakon követik
azt az életformát és értékrendet. amit különbözö médiumokon keresztül
elé tárnak. Ez helytelen. Sokkal inkább a pozitiv vonásokat kellene átültetni
a saját kultúránkba. Ezek közé sorolnám az önkéntességet, a szolidaritást
és a munka tiszteletét. Talán pont ezek azok az értékek, amelyek
szükségesek társadalmunk erkölcsi megújulásához.

Balog1l úíszl6



Spanyolországi útinapló
Még mindig Andalúziában

Még friss az élmény, SeviUa csodája, dc máris új "kalandok" várnak ránk:
a mai penzum Cordoba megtekintése. Amit ott lehet látni, az egyedülál-
ló a világon, sehol nincs ilyen: egy épületben és egy légtérben él "egymás
rnellett" egy katolikus templom és egy iszlám mecset.)ó kétórai buszo-
zás után érkeztünk meg a Quadalquivir partjára, a buszparkolóba. In-
nen gyalog mcgyünk át a hídon, és megkerülve az épületet a bejárathoz
igyekszünk.

Córdoba tartományi székhely, SeviUa után Andalúzia legjelentősebb
városa. Zegzugos szük utcák, kis terek, fehérre meszelt, alac ony házak,
többnyire szép bclső udvarokkal. amelyekbe az utcáról belátni, adják a
város ma; napig érzékelhető mór jellegét. A legnagyobb szerepe azon-
ban ebben a híres hajdaru mecsetnek, a mai katedrálisnak van, amely
minden átépítése dacára - a granadai A1hambra mellett - az iszlám épí-
tőművészet legnagyszeruób emléke nyugat-európai földön.

Cordoba már az ibér idők kezdetén is jelentős város volt, római pro-
vincia, később a császárság korában tartományi főváros. A nyugat; gö-
tok alatt püspöki székhely lett, de nem tett szert nagyobb jelentőségre. A
város új fénykora az arab uralom alatt, 711 után kezdődött, amikor a
nyugati gótok a móroktól döntő vereséget szenvedtek. Hamarosan Eu-
rópa egyik legtekintélyesebb városává fejlődött, a tudomány fellegvárá-
vá vált, ide zarándokoltak a tanulni vágyók, ide, ahol élénk eszmecsere
folyt a keresztény, a mohamedán és a zsidó tudósok között.

Amikorl03J-ben vége szakadt a kalifátusnak, a város is hanyatlásnak
indult.

A város legjelentősebb emléke a nyugati-iszlám hajdan; főmecsetje, a
világ egyik legnagyobbja, amely szépségében és nagyságában kelet nagy
mecsetjeivel, és az isztambuli Kék-mecsettel is vetekszik.

A mai mecset helyén egy Szt. Vincének szentelt nyugati gót templom
állt. A mórok a város meghódítása után ezt használták mecsetnek, bár
egy részét meghagyták a keresztényeknek. Késöbb ezt a részt megvásá-
rolták (!), és 785-ben megkezdődött a mecset építése, amely többszöri
átépítés után a Xl. században érte el mai formáját. A keresztények vissza-



Egyházközségi levél, 2001. Húsvét 25

térte után a mecset még hosszú ideig érintetlen maradt. Néhány kisebb
módosítás után a legnagyobb átépítést V. Károly uralkodása alatt végez-
ték a mecseten: 1523-ban a város egyházi vezetői elhatározták, hogy az
iszlám imatér közepén egy nagy katedrálist létesítenek. Cordoba város-
atyái felismerték a veszélyt és halállal fenyegettek meg mindenkit, aki a
mór építményeket lerombolni merészcli, ám V. Károly engedélyére meg-
indult az átépítés. Amikor az uralkodó néhány évvel később megtekin-
tette a munkálatokat, a legenda szerint ezt mondta a főpapoknak: "Ha
tudtam volna, uraim, mire készülnek, sohasem adok rá engedélyt, mert
amit önök itt építettek, bárhol felépíthető, amit viszont lerombol tak, se-
hol máshol a világon nincs." A katedrális építése lényegében 1599-ben
lezárult, s ebben a formában látható ma is. Lehet, hogy akkor igaza volt
a császárnak, de véleményem szerint ez az együttes - most már 400 év
távlatából - talán még "egyedülállóbb", mintha ez csak maga a mecset
lenne.

A kapun át bejutunk a narancs- és pálmafákkal díszített Narancs-ud-
varba, ahol az iszlám előírásai szarint a mosdást végezték el.

A Pálma kapun át Mezquita-Catedral belsejébe, a mecset imaterébe
jutunk. Ez a rendkívül impozáns tér mindössze 11,5 m magas és végte-
lennek runő oszloperdőt alkot, amely a félhomályba belevesz, miközben
lépésről lépésre más képet tár élénk. A térhatás meghökkentő és egye-
dülálló. Az összesen 856 szabadon álló oszlopot hosszanti irányban fe-
hér-piros patkóívek kötik össze. Ezek az oszlopok antik épületekből és
keresztény templomokból kerültek ide, anyaguk márvány, jáspis és por-
fír. Mivel az oszlopok nem voltak egyforrna magasak, részben mélyebb-
re vagy kevésbé mélyre ásták őket, ill. az oszlopfők nagyságának változ-
tatásával érték el, hogy "egyforma magasak" legyenek.

Az iszlám építő- és díszítőmúvészet felejthetetlen remeke az új mihráb
(ima hely) a mecset délnyugati falánál. A magas, egyetlen már-
ványtömbből faragott kupolával betetőzött tér, amelyben ki volt rakva a
Korán, tele van növényi és geometriai mintájú díszítésekkel és a Korén
arab verseivel.

A mihráb előtt egy rács választja el annak előterét a kalifa imahelyé-
től. Itt is igen gazdag díszítéseket találunk, amelyek a kézrruívesek mes-
teri tudásáról tanúskodnak.

A mihráb mellett van a sekrestye, amelyben a templom kincseit őrzik,
közrük egy, mintegy két és fél méter magas ezüst szentségtartót.



26 Egyházközségi levél, 2001. HÚsvét

A mecset közepén található székesegyház jellegzetesen spanyol. A fő-
oltár, a kórus gazdagon díszített, a templom szinvonalában is méltó a
mecset értékéhez. Érdekessége, legalábbis számomra, hogya kórusban
elhelyezett orgonasípok mindegyikén színes gyermekarc tekínta bámész-
kodóra,

Tulajdonképpen a mai napig "működik" egymás mellett a két temp-
lom. A katolikusban mindennap van szentmise, és lehetne istentisztele-
tet tartani az iszlám részen is, hívő hiányában azonban már évtizedek
óta nem volt itt istentisztelet.

A mecsetból kijőve először az arab (iszlám) városnegyedben bóklá-
szunk, a szűk utcácskákban árusok kínálják portékájukat. Áthaladunk a
hajdan híres arab egyetemi épületek árkádjain, és hamarosan a zsidó ne-
gyedben vagyunk, aI1ollátogatásunk célja a zsinagóga. Meglepő az épü-
let belseje: szinte csak arab (mudejar) elemek díszítik. Ha valaki nem
hívta volna fel a figyelmünket, nem gondolnánk, hogy zsinagóga.

Visszafelé megyünk a mecset felé, ahol vár már a busz minket. Útköz-
ben elhaladunk a híres Xl. századi orvos, Maimonides szobra előtt.

Még egy érdekes és kissé kellemetlen eset ért minket, mert egyik utas-
társunknak egy motoros letépte a válláról a táskáját és elrobogott. Sze-
rencse a szerencsétlenségben, hogy nem volt benne komolyabb érték, a
legfontosabb az útlevél volt (amelyet néhány nap múlva Barcelonában a
konzulátuson pótoltak). Sajátos véletlen (?), hogy az illető előző nap, Se-
villában, a katedrálisban jelentette ki, hogy "tele van a ... (hócipőm) a
katedrálisokkal. Nem akarok én itt isteni "megtorlásról" elmélkedni,
mégis az eset igencsak elgondolkodtatott.

Granada lesz az út, legalábbis az andalúz kirándulás csúcsa, mondo-
gatták nekünk. Ezzel is úgy jártunk, mint a legtöbb "csúcsélménnyel":
kissé csalódást okozott. Ennek talán több oka is volt. Az első és valószí-
nűleg a leginkább meghatározó: a tömeg. Itt nyugodtan felhúzhatta az
ember a lábát, elesni nem lehetett, mert a tömeg megtartotta. Elképzel-
hető, hogy hogyan lelletett megállni valahol valamit megcsodálni: se-
hogy, mert a tömeg elsodort. Pedig nem is főszezonban voltunk, a helyi-
ek szerint nem is voltak nagyon sokan. A másik ok az volt, hogy legalább
a palota fele be volt zárva, és csak egy része volt látható. A harmadik
pedig, és ez nem vall kifinomult ízlésemre, hogya megtekinthető látvá-
nyosságok elég rossz állapotban voltak, főleg a kerabban látottakhoz
képest. Például a "Két nővér terme", amelyik az egyik leghíresebb lá tni-
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való, sokkal rosszabb állapotban volt (bár kétségkívül ez az eredeti), mint
ugyanez Aranjuezben (ahol az csak másolat volt, de teljes, eredeti pom-
pájában ragyogott).

oe kezdjük az elején ...
Sietve értünk az Alharnbra f6bcjáratához, mert számítva a nagy for-

galomra, mielóbb be szerettünk volna jutni. Lehet, hogy tájékozatlan-
ságom volt az oka, de meglepve tapasztaltam. hogy az Alharnbra nem
egy palota, hanem egy komplett vár, amelynek egy része csak a világ-
hírű palota. Itt nincs protekció, mert mindenki a jegyével együtt a szá-
mítógép által időpontot kap a belépésre, nehogy túl sokan legyenek
egyszerre. (Ehhez képest, mint már mondtam, lépni sem lehetett a pa-
lotában.)

Volt a belépés ig még vagy két óránk, amelyet a váron belüli sétával
töltöttünk. Megnéztük a vár romjait (ennek vöröstégla-falairól kapta a
vár a nevét: vörös vár), V. Károly császár palotáját, amelyben ma a rnú-
zeumok vannak, és sétáltunk a szép parkokban. Végül eljutottunk a ki-
rályi palotába.

Az épület belső tagolódása az iszlám palotaépítés jellegzetes példája,
három fő részre oszlik: a nyilvános bíráskodás ra és gyűlésezésre szol-
gáló Mexuarra, a tulajdonképpeni kírályi palotára és végül a női lakosz-
tályokra, amelyekben az uralkodó magán- és családi élete zajlott. Mind-
három rész valamennyi terme, arnint ez már a régi görög-római házak-
ban is szokás voll, egy udvarra, mint középpontra nyílik. Egy c1ótércn át
jutunk a színes csempével borított Mexuarba, a hajdani kihallgatási és
törvényszéki terembe, amelyet a keresztény hóditás után kápolnának
használtak. Ehhez a teremhez csatlakozik a Mexuár kert, amelynek bal
oldalán az Aranyozott terem található; jobbra az Alhambra legszebb hom-
lokzatát látjuk.

Innen a Mirtusz-udvarba jutunk, amely nevét a tavacska köré ültetett
mirtuszokröl kapta. A kecses árkádokkal körülvett udvar (37 m hosszú,
23 m széles) északi végén, az Áldások terme, azontúl a 45 m magas Szí-
ncs Üvegablakok tornya. Belsejében van a Kővetck terme. Ebben a trónte-
remnek használt helyiségben (llxJ1 m alapterületű, 18 m magas) fogad-
ta Granada uralkodója a külföldi követeket. Pompás vörösfenyő kupolá-
ja, sok magas ablaka és több mint 150 mintát - feliratokat, Korán-idéze-
teket, növényi és mértani dísze ket - felsorakoztató omamentikája az
Alhambra leggazdagabb kiállítású és legszebb termévé teszi.
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A Mirtusz-udvar délkeleti sarkaból a Mozarabok terrnén át az Orosz-
lán-udvarba jutunk; ez a középpontja a királyi rczidenciának a hozzá
kapcsolódó háremmeI. A 124 márványoszloppal körülvett udvar köze-
pén (az udvar 28 m hosszú és 16 m széles) áll az Oroszlán-kút, amelyet
tizenkét márványoroszlán tart. A szobrok "arca" elnagyolt, az állatalak
ábrázolása nem volt megszokott az iszlám világában. Páratlan az árká-
dok íveinek kecsessége és művészi kivitele.

Az Oroszlán-udvar déli oldalán egy terembe lépünk, ahol egykor egy
nemesi család 36 tagját gyilkolták le. Az Oroszlán-udvar keleti oldalán
fekszik a Királyok terme, ezt is magas sztalaktit kupolák boritják. A hét-
részes csarnok alkóvszerű melléktermeit jó állapotban fennmaradt 15.
századi mennyezetképek díszítik. Nagy ritkaságnak számít három bőrre
festett kép, amelyek udvari jeleneteket ábrázolnak, feltehetően uralko-
dók arcképeivel; az iszlám ugyanis rendes körülmények között tiltja az
emberi arc képi ábrázolását.

Az Oroszlán-udvar északi oldaláról bejutunk Két Nővér terembe,
amely a következő tennekkel valószínűleg a nők téli lakrészéül szolgált.
A terem a csempe- és stukkódíszei révén aIighanem az Alhambra művé-
szeti csúcspontja. Boltozatának mintegy 5000 fülkeszerű mélyedése van,
s ezzel valamennyi arab sztalaktitboltozat közül ez a legnagyobb. A te-
rem a nevét a padlóba épített két nagy, teljesen egyforma rnárványlapról
kapta.

Innen már kifelé vezeteU az út, mert a többi rész zárva volt. Azért
minden bírálatom ellenére felejthetetlen volt Granada is. Granadát el-
hagyva északnak fordultunk. Következik Barcelona és kömyéke.

Madaras Gábor



Hősi halottaink emlékére

Édesapám Székelyföldön, a Háromszék megyei Kovászná.n született
egy kilencgyennekes családban. Két öccse meghalt az első világháborúban
a fronton, az életben maradt há rom fiútestvér mindegyike hivatásos katona
lelt - az akkori tisztképző iskolák elvégzése után.

Magyarország belépése a második világháborúba Kolozsvárott ért ben-
nünket. Édesapám Erdély visszacsatolásakor ugyanis oda kértc beosztá-
sát. A hadiállapot beállása után önként jelentkezett az orosz frontra.

Kérését teljesitették, így került előbb Kurszk, majd Sztarij-Oszkol tér-
ségébe. az ún. Don-kanyarba. Kb. fél év múlva sebesülten hozták haza.
Családunk így került a Don-kanyarral kapcsolatba. Édesapám sajnos
1959-ben meghajt. Így nem érhette meg, hogy 1989-ben megalakult a
.Doni Bajtársi Szövetség" (OBSz). Sajnos Édesapám nem lehetett már
tagja, ezért 1999. május havában hozzéjárultak, hogy én képviseljem őt,
egyrészt mint elsőszülötte, másrészt mint aki a második világháború alatt
szintén teljesítettem katonai szolgálatot.

Így a OBSz tagjaként részt veszek minden szervezett mcgmozdu lá-
sukban - Édesapámat képviselve.

Minden évben, január 12-15 között az oroszok doni frontáttörésének
napján koszorúzással egybekötött ökumenikus istentiszteletet tartunk a
Budavári Mátyás-templomban. Ezen részben a még élő doni harcosok,
részben az elhunytak özvegyei, hozzátartozói vesznek részt, közösen
imádkozva az elhunyt 130 ezer hősi halott lelkiüdvéért.

Az ökumenikus istentiszteletet ÚldoCSljGáspár vezérőrnagy, tábori püs-
pök úr vezetésével Csuka Talllás dandártábornok református püspök úr
és Magassy Sándor őrnagy, evangélikus tábori lelkész úr celebrálta, szá-
mos kencelebráns papi segédlettel. A szeritbeszédet Beer Mikl6s püspök,
esztergomi rektor úr mondotta.

Az istentisztelet alatt a magyar honvédség férfi kórusa és zenekara kí-
sérte a szertartást. A magyar kormányt Dr. Szabó Jállos honvédelmi mi-
nisztcr úr és kísérete, továbbá Dr. Boross Péter volt miniszterelnök úr
képviselte. A parlament tagjai nevében úlnyi Zsolt képviselő úr jelent
meg, aki a későbbi koszorúzáson az ünnepi beszédet is tartotta.

A volt bajtársa kat vitéz Czcczidlowszky Béla ny. áll. alezredes úr, a Doni
Bajtársi Szövetség elnöke számos tagtársával, valamint Csorba GYI/In ny.
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áll. százados Ú r, a Honvéd Egylet elnöke, és a Honvéd Hagyományőrzö
Egyesület vezetői és tagjainak egy része képviselte. Ott volt szarnos nyug-
állományú és jelenleg is szolgáló magas rangú tábornok és törzstiszt.

A templom zsúfolásig megtelt. A fenntartott helyeken a Doni Bajtársi
Szövetség tagjai, az áttörést túlélő és még életben levő, hajlott hátú, ősz
hajú, sok már csak botra támaszkodva járni tudó egykori katona bajtárs,
valamint az elhunyt hősök özvegyei és hozzátartozói foglaltak helyet.

Számomra felejthetetlen élményt jelentettek a régi honvéd egyenru-
hák, a hajdaru m. kir, honvédség különbözö csapattesteinek zészlóí, az
emlékezők könnytől csillogó szemei, a még élő családtagok fel-fel zoko-
gásai, a mai magyar honvéd tiszti egyenruhákban a volt rn. kir. tisztikar
tagjai stb. Csodálatos volt látni a sokszoknyás parasztasszonyokat. akik
a doni hősi halottak hozzátartozóiként jöttek el vidékről, szeretteik
lelkiüdvéért imádkozni.

Az istentiszteleten beszédet mond-
tak mindhárom felekezet nevében a
celebráló papok. Mindnyájan hangoz-
tatták, hogy ez az istentisztelet vallás-
ra, korra, nemre és származásra füg-
getlenül a második világháborúban
elesett 130 ezer hős tiszteletére és
lelkiüdvükért rendeződött. ÖSSze kell
fognunk, hogy soha többé ilyen tra-
gédia ne következzék be, soha többé
ne kelljen ilyen hatalmas vérveszte-
séget áldozni a magyar nemzetnek a
magyar hazáért, Magyarország törté-
nelmi továbbéléséért.

Az istentisztelet közben a honvéd férfikórus csodálatos énekével és a
honvéd zenekar kísérő zenéjével teile az emlékezést ünnepélyessé és töl-
tötte el a jelenlevőket felemelő érzéssel.

Az áldoztatást négy pap végezte egyszerre, így is hosszú sorok kí-
gyóztak előttük. Számos volt katonatiszt, a bundás özvegyek, a sokszok-
nyás parasztasszonyok is magukhoz vették az Úr Jézus testét, könyörög-
ve a doni hősi halottak lelkiüdvéért.

Aszertartás végén S11Ib6 Mihály őrnagy, tábori lelkész úr miseruhában
gyönyörűen adta elő Bujdosó Ágnes költőnő versét.
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DON-KANYAR

Deru bolyong, bánat virraszt.
Az éj lakói ugyanazt
a lidércálmot pergetik
szemem elé sén hajnalig
űzőm a káoszt, hangzavar!:
látom ismét. Don-kanyart.

Ez volt a borzalmak tere.
Oly népnek vagyok gyermeke
kit ezred éves átok ver:
idegen kézben játékszer,
hát kedve szerint csűr-csavar
ez az átok szült Don-kanyar.

Újra éled az iszonyat.
Az emlékek nem alszanak.
Mesél, mesél, ki visszatér
s már rám bond a messzi tél,
Csontkarjával gyötör, sanyar.
Elém vetíted Don-kanyar.

Az ismeretlen puszta táj,
hol bőven arat a halál,
a fagyhalál, az éhhalál ...
Farkas üvölt, S undok sakál
félig holtak húsaba mar.
Kegyetlen gyilkos Don-kanyar.

Ártatlan lelkek kúszna kott
a szúz hóban. Járatlanok
az utak. Semmibe vezet
az ismeretlen réttenet.
Dühödt szél hóvihart kavar.
Rút sírjuk leszel Don-kanyar.

éha ragyog elő a nap,
a csonkok térdre hullanak,
felsejlik a halleluja,
közéjük száll az ég ura-
de a fagy inakat csavar ...
Úrcsak te lehetsz Don-kanyar.

Egybefolynak már a napok,
gyomor kenyérért csikorog.
kiről lerohadt a kabát
remény nélkül adja magát
a hónak át és csakhamar
elnyeled őket Don-kanyar.

Megszűnik itt a rnúlt, jelen,
a szenvedés időtelen,
tudatuk lassan elapad,
a h6kristály arcukba csap,
már senki semmit nem akar ...
Nihil tölcsére, Don-kanyar.

Csak előre! Aki megáll
átöleli a fagyhalál.
fagyott a kéz, fagyott a láb,
az orr fagyottan csak levál
helyé.ről elgurul hamar.
Kínok háza vagy Don-kanyar.

Itt nincs segítség, nincs tanács,
pöre talpon se rongy, se más,
nincs cél, nincs vágy. Menetelés
közben fakérget vág a kés
s nem érzik már csípős, fanyar,
keserű ízed, Don-kanyar.
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És mégsem győzöl teljesen'
Kéz, láb nélkül, sebhelyesen
takarót hordva, visszajött
pár élve maradt, meg törött
lelkű, hírt hozó gyászmagyar.
Élő csodák ők, Don-kanyar.

Ezért éber az éjszakám,
I e álmodozz te sem, hazám!
Ébredj, s a múlt kárárt okulj!
Vétkekbe vissza sose hullj!
TIsztán lásd, mlt rejt, mit takar
szemfedővel a Don-kanyar.

Nem szolga vagy! Szabad maradsz,
ha önmagadrá számítasz!
Büszke saját rnúltadra légy;
példát erényeinkről végy!
Kit nem más köpenye takar
nem bír azzal a Don-kanyar.

Ne a különbséget keresd!
Fajod, bőrszíned, Istened
magánügy. Egység az erő.
Szabad csak az, ki egyenlő
eséllyel indul. Halld, magyar
ezt üzeni a Don-kanyar.

Az egyesülés hatalom.
Széthúzás ügyes alkalom
idegen kézért esdeni.
Ma országot kell menteni!
Űzd el, ki megoszt, szétzavar!
Bús vége, lásd a Don-kanyar.

Hajnalodik. Reményem ég
s hitem biztat: tanulni még
nem késő. Ezt a nemzetet
múltra építve mentí meg
a nép, mely él s jövőt akar!

Mementő maradsz,
Don-kanyar

(1943)

A jelenlevők lélegzetüket visszafojtva könnyes szemmel hallgatták a
múltra emlékező és a jövőbe vetett hitet erősítő gyönyörű gondolatokat.

Az istentisztelet után a tömeg elvonult a Hadtörténeti Múzeum udva-
rába, ahol a kormány, a parlament, a katonai alakulatok és a doni hősi
haJottak hozzátartozói helyezték el rövid ünnepi beszédek után koszo-
rúikat és virágaikat a hősök emléktáblájánál.

Köszönöm a [óistennek, hogy megérhettem, részt vehettem és Édes-
apám lelkiüdvéért én is imádkozhattam e felejthetetlen, szívből jövő és
szívbe markoló megemlékezésen.
Albertfalva, 2001. február hó

Dr. Csekme István
Ily. áll. tüzérlwdllagy



Jaj annak a nemzetnek, melynek a múltra
emlékezete nincsen!

Tisztelt Plébállosúri Tisztelt Megjelentek!'

Gyönyörű és sokszor fájdalmas történelmünk nagyszeru ünnepe a mai
nap. Ünnepe azoknak, akik hittek és hisznek abban, hogy sorsunk a mi
kezünkben van, azt ha kell, áldozatokat is vállalva alakítjuk szebbé,
igazabbá.

"Jaj annak a nemzetnek, melynek a múltra emlékezete nincsen!" -
mondja a sokszor idézett gondolat.

Emlékezzünk:
1848-ban már az év elejétől forrongott Európa, minden nemzet a bol-

dogulását keresve lázadt a korábbi rend ellen. A nemzeti felemelkedés,
az eszmélés időszaka, a reformkor idején csak szikrák kellettek és töme-
gek vonultak az utcákra.

Ilyen állapot volt a korabeli Magyarországon is. Pozsonyban - napi-
rendjén több reformjavaslattaJ - ülésezett az országgyűlés. Budán és Pes-
ten feszülten várták a híreket és felajzottan tárgyalták az eseményeket.
És amikor a Bécsben március 13-án kitört felkelés híre Pestre ért, már
készen volt a 12 pont, készen a ernzeti dal is. Március 14-én még vitáz-
tak a 12 ponton, dc "az ifjúságnak tettleges fellépése el lőn határozva".

Március Iő-én reggel Petőfi, Vasvári, Jókai, BuJyovszki a Pilvaxból az
egyetemi ifjúságot maguk mellé állítandó, járták a fakultásokatés gyűlt az
utcáról is a tömeg. Gyakorlatban közvetlenül érvényesítve a követelt saj-
tószabadságot, a tömeg támogatásával Landerer és Heckenast nyomdá-
ban kinyomatták a nemzet kövcteléseií tartalmazó 12 pontot és a Nemzeti
dalt. Óriási lelkesedéssel tette ezt a tömeg, nem volt senki, aki a cenzúrát
hiányolta. Még nagyobb lett a lelkesedés, amikor kora délután a Nemzeti
Múzeumnál Petőfi elszaval ta versét. Innen azután a Városháza elé ment a
tömeg, hogy kieszközölje Táncsics Mihály szabadon bocsátását, kit késöbb
nagy ünnepléssel úgy hoztak el onnan, hogy a lovakat kifogták a kocsiböl,
s maguk álltak helyükbe. Győzött a nemzet forradalma .

• Illhangzott 2001. március 15-én az albertfalvi Szent Mihély Plébániatemplom elöttí
ünnepélyes zészlöfelvonéson.
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agyon rövid re fogva - sok más lényeges részlet mellett - ennyi tör-
tént aznap Pesten. A nap végére körülbelül húszezresre duzzadt tömeg
élén végig a márciusi ifjak álltak, akik hittek abban, hogy egy nemzet-
nek elidegeníthetetlen joga az önrendelkezés, a szabadság. em csak
hittek, de tettek is és másokat is tettekre késztettek, mert a mindenki
által áhított célokba vetett igaz, őszinte hit és lelkesedés másokat is lel-
kesít. Ünnepe ez a nap a márciusi fiataloknak és a lelkükben örökké
fiataloknak. Ünnep a mai nap azoknak is, akik elfogadják mások áldo-
zatát, élnek az eredményekkeJ. És csak azoknak ünnep, akik lelkükben
tudnak ünnepelni. Mert az ünnep ott ünnep. A szabad lélekben, a sza-
badságot kivívókkal együtt érző felszabadult lelkekben. Ennek az em-
lékezetnek adunk ünnepi kifejezést a nemzeti zászlóval, ezért viseljük
a kokárdát.

A zászlók és kokárdák emlékeztessenek a történelemre, Petőfire. Kos-
suthra és a többiekre, a szabadságra és a kivívott eredményekre, ame-
lyek a szabadságharc elbukása után, a kiegyezést követöen részben meg
is maradhattak.

A történelem különös kegye, hogya lelkeket szabaddá tevő 1848-as
hőstettek korabeli hangulatát - a kicsiket leszámítva - mi is átélhettük
1990-ben. Mi is megszabadulhattunk egy zsarnoki rendszertől és ezért
talán jobban értékeljük március 15-ét.

Igen, ez az ünnep politikai ünnep, hiszen 1848. március 15. minden
tette politikai tett volt. A szabadság egyetemes jogának követelése és ün-
neplése az ma is. Ezért hamisan cseng az ünnepen a szó azoktól, akik a
lánchídi csatában gumibotokat vezényel tek, hamisan cseng eszmei kö-
vetőik szájából is. Ok más ünnepeket akartak, ők újabban a melegek fel-
vonulása és hasonló party-k mellett állnak ki: ók ma is modemizátorok.
Ezek a modernizátorok úgynevezett zakmai semlegességet igényelnek
és féltik március 15-ét a politikai tartalomtói, megtagadva ezzel még az
eredeti eseményeket is. Ma még lesznek politikusok, akik 1848-ra hivat-
kozva leszólják 1990 fiataljait és cenzorként sajtószabadságot követei-
nek majd. Félteni fogják o demokráciát is 1990 fiataljaitöl, mert a
modemizátorok nem ismerik az intést a hamis tanúságról. Petőfi már
akkor is írt ,,sehonnai bitang ... "-ról, de szerintem írhatna ma is, hiszen
aki o sajtószabadság sérelmezése mellett 1990 fiataljainak likvidálásáról
írhat, az ma biztosan sehonnai bitang ...

"Jaj annak a nemzetnek, melynek a múltra emlékezete nincsen".
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Emlékezzenek Önök is és legyenek azon, hogy közeJmúltunk és jele-
nünk bitangjai ne írhassanak nekünk többé jövőt!

Idézze Önöknek március minden zászlaja a jobb jövőbe vetett hittel
lelkes ifjakat, lelkesítse Önöket is és bízzanak a ma általunk közösen for-
máit jövőben! 1848-ban is a márciusi ifjak voltak, akik hazánk történel-
mében kiemelkedőt alkottak és mi ma rájuk emlékezve hajtunk fejet 1848
március 15. 153. évfordulóján.

Kristóf J6zsef
iinkormánqzati képviselő



Templomunk makettjének
rövid története

1996. tavaszán vetődött fel a gondolat, hogy templomunkról makett
készüljön. yáron plébánosunk elé került az ügy, István atya biztosította
a készítőket az esetleges kiadások fedezéséről.

Szeptemberben elindultak a munkálatok, amelyek a helyszín alapos
feltérképezésével. és a templom eredeti tervrajzainak tanulmányozásá-
va I kezdődtek. Rengeteg mérés előzte meg a tényleges alkotást, melyet
számos kényszerszünet lassított.

Az épület maga gipszből áll, melyet belül acél váz és műanyag
merevítőháló erősít. Az üvegablakok az eredeti ábrákat jelenftik meg 01-
dalfordított helyzetben.

A templomkert nem kevesebb odafigyelést követelt, hiszen szerves
részét alkotja az összképnek. A fák és bokrok együttes száma jócskán
meghaladja az ötvenet. Alakjukat és magasságukat figyelembe véve foly-
tak a "kertészeti" munkálatok. A növények valódi ágak, izlandi moszat,
szivacsőrlemény és fűpor felhasználásával készültek. Végűl 2001. márci-
usában az utolsó részlet is a helyére került, megvalósítva ezzel egy régen
tett ígéretet.

A makett szabványos 1:87 vasútmodeU-arányban épült. A templomto-
ronya kereszttel egyűtt37 on magas. A kert alapterülete a járdákkal együtt
82 x 86 cm. A makett teljes elkészíté 'éhez 5 évre és közel 150 féle anyag
illetve szerszám felhasználására volt szükség.

A templom felépítésének 60. évfordulójára fogadják szeretettel.
Madaras Balázs

Köszönetet érdemelnek:

A Mosoly Társasága
Darabos Györgyi
Hetényi Gábor
Horváth Zsuzsanna
[óföldi István
Kiss Gábor

az anyagi támogatásért
készítésbcli segítségért
a bádogtatők beszerzéséért
a mérések alkalmával nyújtott segítségért
a makettről készült fényképsorozatért
az átadásért
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Krasznai Noémi
Labundy Gábor
Madaras Csab.
Madaras Péterné
Majerszky Zoltán
Németh Margit
Pazdera György
Puskás Loránd
Rácz Jstván
Vámos Tamás
Vámosi Anikó
Verbényi István
Vid. Tamás

a készítésbcti segítségért
szervezésbeli közreműködésért
az üvegbúra elkészítésének megszervezésééert
anyagbeszerzésért
a templomtető beszerzéséért
anyagi hozzájárulásért
az üvegablakok nyomtatásáért
a szerszámok illetve anyagok biztosításáért
a mérések alkalmával nyújtott segítségért
szervezésbeli közreműköködésért
készítésbeli segítségért
az anyagi támogatásért
szerszámok biztosításáért és a makett szállitásáért
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Tisztelt lslváll Atya, kedves IÁszló atya, kedves uendégek. és albertfalvi hívek!"

Szekatlan esemény részesei leszünk néhány percen belül. Egyházközsé-
günk két lelkes fiatalja elkészítette templomunk kicsinyített mását.
Megkértek, hogy ezt a nem mindennapi ajándékot adjam át nevükben
egyházközségünk vezetőjelnek, plébános atyánknak és rajta keresztül
minden albertfalvi hívőnek.

Amikor tudomást szereztem a makett készítéséről, elgondolkodtam,
hogy vajon mi vezethette Madáras Balázs és Takács Károly barátaimat,
amikor elhatározták, hogy több mint négyéves hosszadalmas munkával,
több mint 150 f le anyag felhasználásával, elkészítik templomunk pontos,
méretarányos -1 a 87-hez léptékű - kicsinyített mását.
Ma, amikor országunkat ismét természeti katasztrófa sújtja, és a katoli-
kus templomokban országos gyűjtést tartanak az árvízkárosultak javá-
ra, rel kell tennünk a kérdést: Dlő dolog-e a küJsőszemlélő számára talán
fölöslegesnek tűnő dologgal foglalkozni, rnint egy templom kicsinyített
másának elkészítése?

Ma amikor világunkat a haszonszerzés, a profit hajhászása hatja át,
vannak, akik felteszik a kérdést, helyes-e az olyan időtöltés, amely nem
hoz hasznot?

Azt kell válaszolnunk helyes, helyes és helyes. Helyes, hogy ma is
vanna k önzetlen alkotók, akik el tudnak merülní az alkotásban, és örömet
tudnak szerczni másoknak művükkel. Mert mindnyájunknak meg kell
időnként állni a mindennapok rohanásában. Ezekre a megállásokra
hivnak bennünket a nem mindennapi, nagyszeru alkotások. Rá kell
tudnunk csodálkozni a természet szépségeire és értően kell néznünk
egy-egy emberi alkotást, akkor is, ha az nem a közvetlen haszonszerzés
céljából készül t.

Csak találgatni tudom a makett készítésének közvetlen okait, indokait.
Először is talán a templomunk iránti hála és tisztelet vezette az ifjú

mestereket. Hiszen mindketten gyakorlö katolikusok, és ezzel a tettükkel
is azt bizonyítják, hogy életüknek fontos színhelye templomunk.

Másodszor, lehet hogya jó kézügyességgel megáldott fiatalokat
irányította egy kis játékos hajlam is. Hiszen lelkünk legmélyén játékos
gyerekek is vagyunk. Jómagam és mindnyájan igy vagyunk, el tudunk

• Elhangzott a makett étadasén.
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merülni egy-egy keresztrejtvény megfejtésében, vagy a gyennekeinkkel
való közös játék során igencsak bele tudunk feledkezni az önfeledt
szóra kozásba.

Harmadszor, biztos vagyok benne, hogy az Alkotókat a szeretet vezette,
hogy megajándékozzanak bennünket templomunk kicsinyített másával.
Az a szeretet, amely összetartja és erősíti egyházközségünk tagjaiban az
együvé tartozás érzését. Köszönjük Madáras Balázsnak és Takács
Károlynak. És természetesen meg kell köszönnünk, annak a több mint
húsz személynek is a segítségét, akik kisebb nagyobb mértékben
hozzájárultak még a mú elkészültéhez.

Idén ősszel ünnepeljük templomunk felszentelésének hatvanadikévfor-
dul6ját. Ebből az alkalomból is, kedves István atya, engedd meg. hogy
Madaras Balázs és Takács Károlyegyházközségünk részére készített
alkotását az ő nevükben átadjam.

Kiss Gábor



Doktor Úr a maga szíve sose' fáj?

Azt hiszem, ezeket a sorokat nemcsak saját magam és családom nevé-
ben, de sok-sok albertfalvai lakos nevében is írom.

44 éve már, hogy Albertfalva {,j körzetí orvost kapott.
A fiatal, mindenkihez kedves ember azonnal belopta magát az

a lbertfalvaia k szívébe és azóta is szinte csaJádtagként van jelen mind-
azoknál, akikhez a sors gyógyítóként rendelte.

Bizony, azóta sok-sok év múltel, a kedves Doktor Úr azóta fáradhatat-
lanul gyógyította a betegeket, szinte éjjel-nappal. Bármikor hozzá Iehe-
tett fordulni bajainkkal, nemcsak a testi panaszainkkal, hanem a lelkiek-
kel is. Mindenkihez volt egy-egy vígasztaló, bátorító szava.

Gyógyította édesanyánkat, testvérünket, unokatestvéreinket, lányun-
kat kicsi korától kezdve napjainkig, most már az unokáinkat(akik immár
felnőttek). égy generációt kezelt, ápolt, gondozott.

Sajnos, így visszagondolva, bizony kevesen kérdeztük meg tőle:
Doktor Úr, a maga szfve sose' fáj?

Csak saját testi gyengeségünkkel voltunk elfoglalva, s nem vettük ész-
re, hogy az évek múltán bizony a Doktor Úrnak is komoly egészségügyi
problémái, így szívpanaszai lettek, így állapota annyira rosszabbodott,
hogy múlt nyáron egyik betegénél szívinfarktus érte. Kórházba került és
súlyos szívműtéten esett át.

Azokban a napokban Albertfalván sokat imádkoztunk, kérve a Min-
denhatót, gyógyítsa meg Őt és fáradhatatlan, áldozatos munkájáért ju-
talmazza meg azzal, hogy szerettei körében még sok-sok időt eltölthes-
sen.

ÉgbeszáUó fohászaink meghallgatást találtak, Molnár doktor úr meg-
gyógyult. Igaz, sajnos már nem gyógyíthatja betegeit (pedig szíve sze-
rint ezt tenné továbbra is, tudjuk jól), de senki sem kívánhatja azt, hogy
egészségét tovább veszélyeztetve dolgozzon és lássa el régi szeretett
pácienseit.

Igy mindazok nevében, akiket valaha is gyógyitott, ezúton fejezzük ki
hálánkat és szeretetünket. Szívből kívánjuk, hogy még sok-sok évig él-
vezhesse jól megérdemelt pihenését. A jóIsten áldását kérjük rá!

Cróber Usz/6né
és családja



Az Albertfalvi Múzeum gazdagabb lett ...

Az elmúlt évben - mint ismeretes - a múzeum kezdeményezésére
sikerüIt megjelentetni - több szervezet, egyesület összefogásával- egy
falinaptárt. A naptárt albertfalvi képeslapok és pecsétek dfszítették. A
naptár az új évczredet volt hivatva köszönteni, és mindazok ajándékként
kapták meg, akik a múzeum létrehozásáért, vagy gyarapításáért tettek
valamit az elmúlt két évtizedben. A megjelentetés kapcsán eUsmerésü ket
fejezték ki a múzeum szakmai és állami felettesei, országgyűlési és kerületi
képviselők, a fővárosi testvérmúzeumok vezetői.

Az ajándékozás ténye és a múzeum munkájának elismerése sok régi
és új támogatót újabb adományozásra ké ztetett. Sokan gondolkodnak
ma már úgy, hogy régi emlékeiknek. féltve őrzött kincseíknek a legjobb,
legbiztonságosabb helye a múzeumban van. Itt ezek örökre megmarad-
nak, az adományozó nevével együtt. Leltárba kerülnek, a szigorú múze-
umi szabályzatnak megfelelően.

Ezek után nézzük, kik mit juttattak el a múzeum részére az elmúlt
időszakban:

Ambrus [ózsefné, aki a múzeum alapítói közé tartozik, nagyapja és
édesapja asztalos szerszámait adományozta a múzeumnak. Szamos ira-
tot, fényképet kapott a múzeum a Pálos Prüller dinasztia részéről.

Dr. Apai Béláné, aki egykor az iskola igazgatóhelyettese is volt, bizo-
nyítványokat, kézimunkákat, rajzokat, füzeteket, könyveket adományo-
zott.

Dr. Botos Lajostól az 1941-es templom izentelés fényképeiből kaptunk
egy sorozatot, melyet annak idején maga készített.

Bundschuh Gábomé, aki az iskola igazgatóhelyettese volt és hosszú
éveket töltött el az iskolában, régi osztályfényképekkel halmozta el a
múzeumot.

Burka Emilné, aki egykoron az iskola tanulója volt, saját bizonyitvá-
nyát bocsátotta rendelkezésünkre.

Falussyné Derzsi Teodóra, aki szintén iskolánk tanulója volt, és jelen-
leg Amerikában él, osztályfényképeket és az 1922-es, első iskolakápolna
kehelyterítójét juttatta el hozzánk.

Dr. Forgó Lászlő, akinek édesapja Albertfalva főjegyzője, testvére,
Forgó Sarolta pedig iskolánk tanulója, majd tanára volt, a család összes
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megmaradt iratát, fényképét adományozta a múzeumnak.
Garbóci Lászlö. Budafok helytörténésze igen sok dokumentumot ado-

mányozott, melyek Budafok és Albertfalva, azaz az egykori Promontor
SZOrOS kapcsolatára utalnak.

Györökné Bárdosy Magdolna, aki a múzeum alapítói kőzé tartozik, a
Bárdosy és TIli család núnden megmaradt fény képét, iratát a múzcum-
nak ajándékozta. Neki köszönhető, hogy l8Z8-ig visszanyúlva. megis-
rncrhettük az első albertfalvi iskola tanítójának, Vodicska Vencelnek élet-
útját, aki az ő családjának ősei közé tartozik, nevezett ükapja volt.

Héring Dezső és Héring Dezsöné adta nekünk azt a képeslapot. mely
az 1941-ben elkészült templomot ábrázolja. így vált lehetövé, hogy a már
említet! falinaptár képei tizenkettőre egészüljenek ki.

Dr. Hoffmann Pál, aki könyvet is írt Albertfalváról, igen sok olyan
dokumentumot adott, melynek segítségével egyre tökéletesebb lesz az a
kép, mely Albcrtfalváról kialakult.

Húszár Márta, akinek édesapja HÉv kalauz volt itt Albertfalván, édes-
apja, édesanyja és testvére, valamint a saját bizonyítványait, igazolásait,
elsőáldozás; emléklapját adta a múzeumnak,

Dr. Kada Lajos érsek úr, aki nyugállományba vonulása után itt Albert-
falván telepedett le, azokna k az ajéndékokna k nagy részét adományozta
a múzeumnak, melyeket a nagyvilágban kapott hivatalos útjai során,
melyekre a Vatikán megbízásából került sor.

Kemény Tibor Albcrtfalva utcáinak elnevezését kutatta sok évtizedre
visszamenőleg. Kutatásainak eredményét bocsátotta rendelkezésünkre.

Dr. Kiss Ferencné Heiszer Márta, aki a Lóden l'osztógyár dolgozója
volt, az itt kapott ernléklapokat. iratokat adta a múzeumnak.

Kocsisné Koloszár Judit, aki sok-sok adományával szintén a múzeum
alapítói közé tartozik, legutóbb nagyapja kőfaragó szcrszámainak és
munkáinak fényképét. valamint nagybátyja Bárd (Bischoff) Oszkár ira-
tait adományozta nekünk.

Krasznai László az Albertfalvi Ipartestület pecsétjét juttatta el hoz-
zánk.

Dr. Lenkai Miklósné az A1bertfalvi Neuschlosz-Lichlig RepliJőgépgyár
és Faipari Rt. megmaradt iratait, fényképeit adományozta a múzeurn-
nak. Hozzájárult, hogyagyárból megmaradt bútorokat lefényképezhes-
sük és a múzeum leltárába vehessük.

Malatinszky Anikó, aki egykoron az iskola tanulója volt, osztály fény-
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képei vel, iskolai okJeveleivel és elsöáldozási emléklapjával ajándékozta
meg a múzeumot.

Marton Károlyné Gőttler Ida a Bisichkievich, Konkoly, Göttler csalá-
dok több, mint ötven családi fényképét. valamint az MTI. által, 1950-
1955 között, AJbertfalváról készített csaknem ötven fényképet juttatta el
hozzánk.

Móhr 1iklós az albertfalvi középkori romtemplommal kapcsolatos
kutatásainak eredményeit bocsátotta a múzeum rendelkezésére. A szak-
irodalomban megjelenő legújabb kutatási eredményeket tőle kapjuk
meg.

Palotai Erzsébet, aki egykoron iskolánk tanulója volt, saját iskolai
emlékeit adta a múzeumnak. evéhez fűződik, hogy az iskola egyik ki-
emelkedő pedagógusának, Balogh Gizellának teljes iratanyagát megsze-
rezte a családtól, és lemásolás ra a múzeum rendelkezésére bocsátotta.

P. Gyulai Károlyné, aki hosszú éveken keresztül volt az iskola taníró-
ja, régi osztályfényképeitadta át lemásolásra. Régi tarunenetei, saját maga
által írott tankönyvei szintén a múzeum tulajdonába kerültek.

PöckJ Andor a családja teljes iratanyagát a múzeumnak adta, a csak-
nem száz irat lehetőséget biztosított arra, hogya teljes családfát meg tud-
juk belőle írni. Kiemelkedő érdemei vannak a Mahunka anyag átadásá-
val kapcsolatban is.

5chipek l.mréné, akinek férje Albetfalva egyik kiemelkedő asztalcsa
volt, a család birtokában lévő összes asztalosipari fényképet, iratot a
múzeumnak adt a. Tóle is kaptunk egy fényképsorozatot, mely az t?41-
es templomszentelés mozzanatait rögzítette.

Sümegh László Albertfalva Fő utcája házainak nagy részét fényképez te
le a lebontás előtt. Ezt a fényképanyagot a múzeurnnak adta. Dia orcza-
tot készített iskolánk 150 éves évfordulóján a jubileumi ünnepségről, E
sorozat is a múzeum birtokában van.

Dr. Szederkényi Ervin is az iskola tanulója volt. Bizonyítványát
elsőáldozási emléklapját, cserkészigazolványátjuttatta el a múzeumnak.

Szilvássy Mária az iskola 1966-ban végzett tanulója osztálytalálkozót
szervezett a közelrnúltban. Mind a saját, mind osztálytársai birtokában
lévő osztályfényképeket összegyűjtötte és lemásolásra rendelkezesünk-
re bocsátotta.

Vajda Endre, akinek édesapja Albertfalva egyik kiemelkedő asztalcsa
volt, néhány kisebb asztaJosipari múremekét adományozta múzeumunk-
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nak. Megkaptuk tőle. család teljes iratanyagát, valamint sok-sok fény-
képet, melyek a Mahunka Imre út eb'Y-egy részletér ábrázolják.

Dr. Verbényi István plébános úr, aki egykoron szintén iskolánk tanu-
lója volt, hozzájárult ahhoz, hogy segítőtérsai kőzrernúkődésével, a rnú-
zcurn pincéjében berendezzük az egykori első iskol. kápolnát. Itt az ere-
deti bútorok, zászlók, szobrok, berendezési tárgyak láthatók.

A felsoroltak képezik a múzeum anyagának alapjait. Ehhez tevődik
hozzá rnindaz, melyet a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói gyűjtöttek
ÖSS7..e, az elmúlt 25 évben. Ez a kapott és összegyűjtött anyag ad lehetősé-
get arra, hogy mind az állandó, rnind az időszaki kiállításokat meg tudjuk
rendezni. fgyjött létre 2001. március J-jére, Albertfalva 182. születésnapjá-
ra a múzeum képtára, mely 50 db. nagyméretű, fatáblára kasírozott fény-
képet tartalmaz. Ez az anyag biztosítja annak lehetöségét, hogya kőzeljő-
vőben megindulhat az az életmód kutatás, mcly az Albertfalván élő em-
berek közel kétszáz éves múlljának történetét lesz hivatva kutatni.

Ez úton is szeretném megköszönni a felsorolt adományozók
nemeslelkűségét, akik nélkül nehezen lehetne elmondani, hogy Albcrt-
falvának ma múzeuma van. Szeretnénk, ha az ó példájuk másokban is
felkcltcnék az adományozás vágyát. Meggyőződésünk, hogy csak ily
módon lehetne megmenteni azt a sok értéket az utókor számára, mely
még ma is egy-egy lakás egy-egy fiókjának mélyén fekszik. Kérünk rnin-
denkit, arnennyiben erre lehetősége van, adja e tárgyakat a rnúzcumnak,
vagy legalább engedje azokat lefényképezni, lemásolni. Úgy gondolom,
hogy e nemes cselekedettel múltunkat becsüljük meg, és ezen keresztül
állítunk példát a jövő nemzedékének. Csak ily módon fogják tudni meg-
beesülni őseik múltját, a maguk [elenét, mely idővel az ő múltjuk lesz.

Beleway Andor



Az ökumenikus mozgalomról
A Don Bosco Katolikus Általános Iskola 2001. január 25-én

elhangzott műsora az iskolarádióban

Dicsértessék a Jézus Krisztus; Áldás, békesség; Erős vár a mi Istenünk! A
Katolikus, a Református és az Evangélikus Egyház köszöntésével szólí-
tok meg mindenkit.

Tlsztázzuk először is, hogy mi az ökumenikus mozgalom lényege,
másodszor pedig, hogy mi lehet a mi feladatunk benne.

Az egyházak, felekezetek egységre törekvését ökumenikus rnozgalom-
nak nevezzük. Az egységre törekvés közös út keresését jelenti az össze-
fogásra. Keressük az egyetértés útját az együttmunkálkodásra, közös cél
érdekében. Ebben a kőzös út keresésében biztos alapunk a Szentírás,
amelyre építhetünk, mert lsten szól hozzánk benne.

Három szempontból fontos az egység az egyházban és általában is.
1. Egy közösség akkor műkiái« igazáll jól, hatékollyall, ha egységes.
2. Akkor hiteles és VOIlZÓa k:íviilá1l6k szállllÍra.
3. Akkor tud megállni kiilsótámndásokkal szemben, és tud eredménvesen har-

colni elleniik.
Mit tehetünk mi, az iskola közösségc az egyház egységéért? A mi dol-

gunk a világban az, hogy lsten gyermekei legyünk. Ez azt jelenti, hogy
Istennek engedelmeskedve élünk lsten akarata szerint. lsten országa ott
van, ahol az 6 akarata érvényesül. Az 6 akarata pedig az, hogy minden
ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Az üdvösség az Is-
tennel való egység, a tökéletes harmónia állapota. A mi közös célunk: egy-
ségesnek kell lennünk abban, hogy rajtunk keresztül lsten országa épüljön
a világban. Ez minden egyes ember és az egész emberiség érdeke.

Jézus főpapi imájában egységért könyörög az atyához. Hogy mind-
nyájan egyek, egységesek legyünk a szeretetben, akik elhittük, hogy Jé-
zus Istentől jött és befogadtuk Isten Jézus által hozott üzenetét.

Az ökumenikus ima héten mindenki, aki Jézus Krisztust vallja meg-
vált6jának, együtt imádkozik az Atya, a Fiú a Szentlélek Istenhez, hogy
az egyházban egység és egyetértés legyen. Katolikusok, reformátusok
evangélikusok együtt hallgatják az Ige hirdetését, a Krisztus evangéliu-
mátésegyüttválaszolnak rá énekben, imádságban, hitük közös megval-
lásában.
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Ezt tettük mi is a szerda reggeli közös imádkozás alkalmával. És meg-
tehetjük bármi kor. És ez nern kevés.

Gyerekek! Mi mindnyéjan meg vagyunk keresztelve az Atya, Fiú,
Szeritlélek lsten nevében. A keresztség által Isten gyermekei és Jézus
Krisztus testvérei vagyunk. így szólíthatjuk Istent, a mindenség terem-
tőjét és urát: Atyám! A teljes bizalom hangján. És így szólithatjuk egy-
mást: testvér. Testvérem a Jézus Krisztus által.

Csaladunk pedig az anyaszentegyház. A Szentírás alapján mindenki,
aki jézus Krisztust vallja megváltójának, az az egyház tagja. Az egyház-
ban mindenféle ember egységre juthat, mert a jézus Krisztusba vetett hit
összeköti őket. A Szentlélek jézus Krisztusban lebont minden válaszfa-
lat az emberek közt, és igazi egységbe tereli őket az egyházban. A Szent-
lélek, az egység lelke jézushoz tud terelni, és nála megtartani.

A felekezetekre szakadt kereszténység, keresztyénség csak az egy Úr
jézus Krisztusban találja meg egységét. Mert más alapot senki nem talál
a mcglévön kívül, amely a Jézus Krisztus, (1 Kor, 3, 11)

Ugyanis lsten Jézusban rendezte újra és véglegesen azt, amit mi a hi-
tetlenségünkkel elrontottunk. Az Isten és ember közötti egységet. Jézus
által megbékéltette lsten magát velünk. Jézus által lehet egység, béke az
emberek között is. Jézusban megjelent az lsten üdvözítő kegyelme, min-
den ember üdvösségére. Isten az ci szavát, szent Igéjét Jézusba öltöztet-
ve közénk küldte. Ezért semmi sem választhat el minket az Isten szerete-
tétől, amely megjelent a jézus Krisztusban. (Róm. 8, 38-39) jézus a bűn-
bocsánat örömhírével képviselte Istent a világban. Hogy Isten a megtérő
bűnösnek Krisztusért megbocsát. Ez Krisztus evangéliuma, amely az egy-
ház legnagyobb kincse. Az igaz ember ebből a hitből él. (Róm. 1, 17) En-
nek az örömhírnek legyünk hírvivői, tanúi a világban. Ebben legyünk
rnunkatérsak. Az evangélium öröme ragyogja be életünket, tetteinket,
szavainkat. A mi közös utunk: Jézus Krisztus. A mi közös jövőnk: jézus
Krisztus. Egységre Jézus Krisztusnál találhátunk a szeretetben, a rá fi-
gyelésben, az Ót követésben. Mert: jézus az út, az igazság és az élet.

Az a parancsunk Istentől, hogy higgyünk az ci Fiának a jézus Krisz-
tusnak nevében és szeressük egymást. De nemcsak szóval, ne is nyelv-
vel, hanem cselekedettel és igazsággal. Arról ismeri meg a világ Jézus
tanítványait, hogy szeretik egymást. Az egységet az igazi önfeláldozó,
irgaLmas szerétetben találhat juk meg, mely mindenre képes a másik em-
berért. Jézus az életét is odaadta értünk. A szerétet az egyetlen kulcs a
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másik ember szívéhez, mert Istentől van. A szeretet feloldja a bizalmat-
lanság, a félelem görcsét, nyitottá és érzékennyé, együttérzővé tesz a má-
sik ember problémájára.

Az egységet lsten igazsága jelöli és megtalálhatjuk. Az lsten igazsága
pedig más, mint az embereké. Nem büntető, hanem mentő, megajándé-
kozó igazság. Ami a felénk áradó, végtelen szeretetéből fakad. Jézus Krisz-
tus azt mondja: aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Az 6
örök életre hívó szava ma is hangzik felénk. A mi élő Urunk ma is szól
hozzánk, az 6 népéhez, az Ige hirdetésében, a Szeritírás szavain keresz-
tül. Kérdéseinkre a választ az élő Úrnál kell keresnünk. Nála a legelté-
rőbb nézetek, indulatok békében megoldást találhatnak, kezek egymás-
ba kapaszkodhatnak. A krisztusi szeretet hullámhosszán az Ige fényé-
ben a kérdések világos, egyértelmű, egyszerű választ kapnak. Nézzünk
fel tehát Jézusra, a hit szerzőjére! Mert Jézus Krisztus tegnap, ma és rnind-
örökké ugyanaz. (Zsid. 13, 8)

Krisztus élete követendő életpélda. minta a mi számunkra, mert 6
tökéletesen egy volt az Atyával, tökéletesen engedelmes volt. Mert kőrü-
lötte lsten országa valósul! meg. Legyünk egyek abban az igyekezetben,
hogy életünk minél jobban hasonlítson Iézuséra. Embertársainkkal úgy
bánjunk, rnint Krisztus bánt. Tegyünk meg önzetlen, irgalmas szeretettel
egymásért mindent, mint Jézus tette. És lássuk meg a másik emberben
Krisztust. Vagyis: bármit teszünk embertársunkkai, úgy tegyük, mintha
Krisztussa l tennénk.

Ha mint tanítványok egységesek tudunk lenni a krisztusi szeretetben,
ez nem csak a rni Urunkkal, hanem egymással is szilárdan összeköt, erő-
síti a belső egységet, a közösséget. Ha életünk Krisztusra mutat, akkor
leszünk Krisztus hiteles, szavahihető tanúi a világban. Nagy a felelőssé-
günk tehát, nem mindegy, hogyan élünk. Vonzó, vagy taszító példát
adunk. Hiszen ezt a megbízást kaptuk Urunktól: legyetek tanúim! le-
gyünk lsten szeretetének tanúi és a Jézustól kapott békesség követei
együtt, mások, kívülállók, Istent, Jézust nem ismerők megnyerésében,
tanítvánnyá tételében.

Ma a világ tele van sötétséggel, hamissággal, babonával. Csillagjóslás,
tenyérjóslás, horoszkóp, boszorkányok, szörnyek, erkölcstelenség, kábí-
tószer, alkoholizmus, hitványság, szcientológia, siker, pénzimádat, álszent
liberalizmus, üresség, hatalomvágy.

Keletről áradó hamis vallási irányzatok, melyek szemében az életnem



érték; a végzet meghatározza szerintük az ember tetteit, vagyisaz ember
nem felel tetteiért; Isten egy diktátor, pl. az iszlám szerint; ismeretlen
számukra az irgalmas szeretet fogalma. Mind e mögött a fő hazug, ahogy
jézus nevezi: a hazugság atyja, az ördög áll. Aki, mint ordító oroszlán jár
a világban arra lesve, hogyelnyeljen rninket, Legyetek józanok, vigyáz-
zatok (1 Pét. 5, 8), rnert az álnokság a világban a hiszékeny, buta embe-
rekre épít. 5 mert az ördög ereje nagyobb, minta rniénk, a világnak talán
soha nem volt nagyobb szüksége jézusra, mintnapjainkban. Nagyon ha-
tározottan kell ragaszkodnunk Krisztushoz, az 6 igazságához, hogy
megálljunk a benne való hitben, és összekapaszkodni a Krisztusi irgal-
mas szeretetben. Közösen fellépni és harcolni a hamisság és a sötétség
ellen. jézus vezetését elfogadva, aki a világ világossága. És akkor a Knsz-
tustól kapott béke derűje, nyugalma árad szét bennünk és körülöttünk.
A Krisztustól kapott szeretet melege olvasztja fel a félelemtől megder-
medt, a gyűlölettel megfagyott szíveket és a tőle kapott hit ad erőt a pá-
lya végigfutásához, a harc megharcolásához, az lsten országa megépíté-
séhez, hogy jobb tanítványként igaz tanúk legyünk. Mert nem a szolga-
ság lelkét, hanem a hiúság lelkét örököltük. "Bízzatok! - biztat Jézus-
Én legyőztem a világot. Békességet adok nektek, az én békességemet. Ne
nyugtalankodjék a ti szivetek és ne féljen, higgyetek Istenben, és higgye-
tek énbennem!"

Krisztus országa, amely az Igében és a hitben uralkodik az emberen,
uralkodjék a mi közösségünkön is, és a mi szíveinkben!

járjunk tovább együtt az iskola szellemiségét meghatározó elfogadó,
szolgálö, megértő, segitő, türelmes testvéri szeretet útján Jézus Krisztus-
sal, a Vele való végső és örök találkozás reményében!

Balog Péterné
(Szerkesüeuék: Szegli Kati, Csordás AttiIn, Kotouics Gergli és Bartók N. T.)
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Szeret"é7tk az f.gyházközség azo" tagjai számára is "élni felvilágosítást adni
iskolá"król, akik lIlég "em ismerik intézménvűnkeí.

A Don Bosco Katolikus Általános Iskola
bemutatása

1116 Budapest, Albertfalva utca 9-ll.
Telefon: 208-4030
Igazgató: Koblencz Attila

Iskolánk Albertfalva családi házai közőtt, rendkívül jól megközelíthető
helyen, a 14, 114,7 A busz és a 41, 47-es villamos megállójától kél percre
található.

Épületünkben 18 tanterem, 1 tornaterem, ebédlő, fogorvosi rendelő,
16 modem géppel felszerel! számítógép-terem szolgálja ki tanulóinkat
Sulinet, Intemel hozzáférési lehetőséggel.

8 évfolyamon 427 tanulót ncvelűnk-oktatunk Don Bosco "Megelőző
lelkiségének" megfelelően.

Katolikus iskolánk magas szakmai színvonala mellett biztosítja a ta-
lán legsebezhetőbb korosztály, a serdülő fiatalok vallásos nevelését.
Hisszük és valljuk, hogy egyházi iskoláinknak rnissziós feladatuk van,
művelődési-nevelési centrumként kell működniük saját egyházköz-
ségükön belül.

Don Bosco "Megelőző módszerénck" segítségével a tanórákon és az
azt követő szabadidőben megfelelő programok kidolgozásával reális al-
ternatívát tudunk nyújtani mai világunk humánumot nem ismerő nega-
tív hatásaival szemben.

Ez kell, hogy szilárd alapot képezzen a jelen, s jövő magyar keresz-
tény ifjúsága számára, amit Bosco Szentjános nagyon egyszeruen és frap-
pánsan így fejezett ki:" eveljünk becsületes állampolgárokat, jó keresz-
tényeket, és végül boldog lakókat az égnek."
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A mindennapi életbe beépülö hagyományaink:
A larrével közös, iinnepéíves szentmisével kezdjük és fejezziik be (Veni

Smrele, 7e Dellm).
Tanítás kezdetén és végén a tanulók az órát tartó pedagógussal

közösen imádkoznak.
Péntek délutánonként játékos "oratóriumot" szervezünk a gyere-

keknek.
Karácsonykor közös ünnepségen vesznek részt a szülők és a diá-

kok. Ezt lelkigyakorlat előzi meg, gyónási lehetőséggel.
Iskolánk névadó szentjét a Bosco-napon vetélkedőkkel, játékok-

kai ünnepeljük.
Farsangunk, báljaink volt lanulóink számára is biztosítják a közös

szórakozás lehetőségét.
Tanév végén a Vidámság Napja az egész család számára jelzi a

va káció közeled tét.

Angol és németnyelv oktatása 8 évfolyamon, harmadik osztá lytói cso-
portbontásban folyik. Számítástechnikát az ötödik évfolyamtói tanulnak
a gyerekek.

Tanórán kiuűli és szabadidős tevékenységek

Alsó tagozaton napközit, felső tagozaton tanulószobát működtctünk.
Szakköreink, korrepetálásaink lefedik oktatásunk teljes spektrumát:

Képzőm űvész Sza kkör
Természettudományi szakkör
Nyelvi szakkörök
Játék szakkör
Énekkar
Filmvetítő szakkör
Újságszerkesztő szakkör
Matematika szak kör
Irodalom, nyelvtan szakkőr
Felvételi előkészítők
Oratőrium
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Szabadidős tevékenységeink:
• EM osztályban: korcsolya a Műjégpályán (a gyermekeket különbusz

szállitja)
• 2-4. osztályokban úszástanfolyam a Kondorosi uszodában
• 6. évfolyamon erdei iskola
• 1-4. évfolyamon játékos torna és focisuli
• Felsőben tanár-diák foci és kosár oktatás
• Délutánonként a Wcincr Lcó Zeneiskola kihelyezett osztályaiban

zongora-, hegedü-, cselló-, szolfézs-, valamint énekes iskolai okta-
tás folyik

• Nyári és téli táboraink 12-14 helyszinen zajlanak, melyekhez alapít-
ványi segítség igényelhető. Ezeken tanulóink 80"/~a vesz részt

Egyéb fontos információk

Ügyeletet 7"'-tóI17"-ig biztosítunk tanulóink számára.
Iskolánkban két alapitvány - a Don Bosco Iskolaalapitvány és a Savio
Alapitvány - működik, melyek a szociális támogatásokból rendkivüli
mértékben veszik ki részüket.

2001/2002-es tanévben indítandó első osztályok

A jövő tanévben 3 első osztály inditását tervezzük, max. 25-25 fővel, an-
gol és nérner nyelvtanulási lehetőséggel. Osztálytanítójuk Pálos ildikó,
Kovácsné Szalatnyai Nóra, ill. Bathóné Békefi Annamária.
Magyarból a emzeti Tankönyvkiadó, matematikából a Dinasztia kiadó
Matematika csodái c. tankönyveit használjuk.

Nyílt órák, nyílt napok időpontjai

Alsó évfolyamon nyílt napot a tanév folyamán kétszer: ősszel és tavasszal
tartunk.
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Leendő első osztályos szülők részére szervezett
szülői értekezlet időpolltja

Előzetes jelentkezés az igazgatói fogadóórákon: minden kedden 14..tól
17"'-ig. Kérjük, erre hozzák el a gyermek keresztlevél másolatát, ill. hitok-
tatói vagy plébánosi ajánlást.

A leendő első osztályos tanulők részére a beiratkozás időpontja - az
Önkormányzat által meghatározott időpontban - április 26-27-én 8-19
óráig.

Számukra tájékoztató szülői értekezletet május végén tartunk.

További információ kérhető

További információ az iskola telefonszámán: 208-40 ..30, valamint
személyesen az igazgatói fogadóórákon (minden kedd 14-17"') kérhető.

J.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

Ba logh Lászlóné
Barlay Bence
Barlay Bence
Bruckner László
Büki Györgyné
Goda Richárd

Iglámé Sz. Enikő
MakraiÁkos

Simor Ágnes
Szatmári Éva
Vass Rezsőné

Iskolai táborok 2001 ..ben

JÚIl.30"júl.1O.
JÚIl. 22"júl. 1.
Jlíl.23 ..27.
Jrill.23 ..29.
Júll.23 ..29.
Júl.1 ..7.
Jlíll.25 ..30.

Jlíll.25 ..30.
Júll.25 ..29.

Jún. 23 ..29.
JÚII.22 ..-jűt.L,

BÜKK vándortábor
BACH
BAGOLYIRTÁS
BALATONKENESE
ALBERTlRSA
PÁLKÖVE
SZANDASZÓLÓS

SZEPEZD
KEMENCE
MATRASZENTISTVAN
cs6KAK
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Karitász hír

A Karitász munkacsoportja május h6ban a Tisza menti árvizkárosult
falvakba expedíci6tindít. Kérünk szépen tart6s élelmiszereket és pénzbeli
támogatást. Az adományokat bármiker be lehet adni a plébániára vagy a
szentmisék után a sekrestyébe.

Kirándulás Pilisszentlászlóra autóbusszal

[clentkezés Ridinger juditnál a misék után vagy a SzentTeréz Rendelőben
munkanapokon (203-67-97) pénzbefizetéssel együtt.
Időpont: május elseje.
Program: bográcsban paprikáskrumpli főzés, később számháború,
melyben a Scotland Yard és az FBI csapata fog nyomozni. A buszban a
szukásos vetélkedő nyerernényekkel.
Részvételi díj: 1200,-Ft.

A Társas Kör hírei

A 2001. évi rendes közgyűlésről

A Társas Kör2001. március3-án, szombaton tartotta éves közgyűlését.
A közgyűlés elfogadta az elnöki és a gazdasági beszámolót valamint az
ellenőrzö bizottság jelentését.

Az Albert Herceg Díjat idén a közgyülés egyhangúlag Virt Lászlónak
ítélte oda.

Locsolóbál

A kötelező hagyományoknak megfelelően idén is lesz húsvétvasárnap
locsolóbál. Helyszíne a Don Bosco Iskola ebédlője. Kezdés 206rakor, a
belépőjegy ára 400 Ft.

Kiss Gábor, elnök



Kirándulások, túrák

2001. április 21. - Budatétényi séta. Vezeti Garb6ci László
Találkozó: a camponai 150-es busz végállomásán 9."'-kor
Várható költség: 300,-Ft.

2001. április 22. - Budapest - Pomáz - Csobánka - Szentkút - Hosszú-
hegy - Pilisszántó - Budapest.

Táv: HÉV-vel Budapest - Pornáz, volánbu 7..31 Pomáz - Csobánka.
Vissza: Pilisszántó- Budapest, 25krn. Természetjárás: 9krn, szint 21Okrn.
Közepes túra. Találkozó: a Batthyányi-téri HÉv végállomásnál 9"-
kor. Várható költség: kb. 400,-Ft.

2001. április 28. - Budapest- Érd (Földrajzi Múzeum - Minaret- Pestis-
kápolna - Ófalu, Duna-part) - Budapest

Táv: Volánbusszal15krn, természetjárás: 9km. szint 120m. Közepes túra.
Találkozó: XI. Karinthy Frigyes út, 3-as busz végállomásánál, 8."-kor.
Várható költség: kb. 3OO,-FI.

2001. május 19. - Budapest - Soroksár (műemlékek) - Molnár sziget (séta
a szigeten) - Átkelő hajó (a soroksári Duna-ágon) - Csepel sziget- Strand
- TVT - Tarnariska domb - TVT - Csepel (a belváros műemlékei).

Táv: 12km, szint 100m. Közepes túra. Találkozó: a vágóhídi HÉV
végáJlomásnál 8."-kor. A túrák szervezője: JlIavszky István

Kéthetes erdéyi kirándulás
Erdély múemlékekbon, természeti szépségekben, emlékhelyekben

bóvelkedőszép tájaira szervez autóbuszos kirándulást a Társas Kör 200l.
július h6 második felében.

Az érintett területek: Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely,
Székelyföld, Csík és Gyergyó, Csíksomlyó, Gyilkos tö, Szent Anna-tó.

Várható részvételi költség: 56.000 Ft, amelyben szállás, reggeli, vacsora,
autóbuszos utazás és biztosítás foglaltatik. A belépőket ezen felül.
helyszínen kell fizetni Lei-ben. A részletes program május 20-ig készül el.

jelentkezés 30.000 Ft befizetésévcl május 20-ig a templomban misék
előtt és után a könyves asztálnal vagy Körtvélyessy András kántomáJ
vagy keddi napokon 14-16 óráig a Közösségi Házban az AKTK Nyugdíjas
Klub összejövetelein lIIavszky Jstvánnál. (tel.: 06 30- 9516 251)
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