
VALÓBAN FELTÁMADOTT

Sze-nt Ambrus, Milánó püspöke (t~971 húsvéti h imnuszáhan így
énekel az eseményekről:

Shjál IIphéz kó zár/a pl.
őrzött" zsnltíns órsf.rtg.
,J" Id/kelt fh/.'w!.'il'l1 •. ~ mf!J'Og
fl IfYfÍJZ. jd/ölI G;)'óulmf'Sl'l1.

Az "[,,ilági sóhajok
.1 JfLJdalmak oldodnak tehát,
mert 1''''\''-' angyal hirdeti,
hog'y Krisuus immár nem ha/ou.

A nehéz k6 a biztonságot jelentette. Nem létezik többé. aki annyi
kelleme-tlenséget okozott. Nincs már az. kinek szernrehányásaitól félni
kellene. va~n akinek tanítását ámulva hallgatták. vagy aki rendkivüli
dolg-okat rnűveh. Sors", végleg megpecsételődöu. Azonban még- bizto-
sabbnak ketlett lenni: ezért még az őrségre is szükség voll.

Az egyszerű szavak l11ügÜIt inicsoda feszültség van! Kifejezi alt a
reménytelen hangularot. (ll1lcl~' (1 Kálvária hegyén törtérn események
uvnmán kialakult. A félelern ctboi-ítonu az ernberek lelkét. menekül-
I~k_ s csak néhányan voltak - ;11. apostolok kőz.űl is csak János apostol
- aki ott állt Jézus keresztje alatt .

.Azonban 'hiába volt a' nehéz kt,. az örsereg, Ó fölkelt fényesen.
Nincs gyász. hisz fényes angyal hirdeti, hogy már többé nem halott,
hanem él. (~yő/'.ütta halálon. él: nem a földi halálon, hanem a nún
okozta súlvo~ halálou. Ezért is kezdi a Szent e himnuszát ezekkel a
sorokkal: '

liáwí/l6 hILJnlllj'én.l' ragyog.
UI//( nui,. az Pg; háladal,
öriJ",hfPl uJJong a világ,
PlllllUU fil/dll a kárhouu,

midén az égi nagy Királ»
halál hatalmá: megtiiri,
s láhbal tiporva poklokat,
Jf/oldja Joglyok láncau.

Húsvét jelentősége 3 kárhozat panaszában. a pokol letiprásában,
a (bünjláncok széuörésében, a halál hatalmának megtörésében van.
Ezért húsvét éjszakája a neavató szeniségek (keresztség, bérmálás és
eukarisztia) kiszolgáltatásának és keresztségi ígéreteink megújításának
napja. Mélrán. mert egyéni életünkben a kárhozat és a pokol nem
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uralkodik, a búnláncok szénörtek. és lijjásziilellünk. az új életre, amel)'
a Krisztussal való sorsközösséget jelenti.

Áldott, kegyelmekben gazdag, boldog húsvéti ünnepekel kívánok
kedves híveinknek azokkal a sorokkal, amelyekkel Szent Ambrus fejezi
be Húsvéri himnuszát:

Maradj orokr», .I1.z1L~u"k.
Jbl)"~ hli.i1lfti crtnnúnk,
s Jnkel kt'KYe/med ~i/,(L\l.U11.

osuí meg dir.sóségf.d velűnk.

Bötcsö volt az öled
élel-szülő élet
halonat dajkálsz most
aki leggyöngébb lelt!
Jessze-törzs bimbója
Élet-fakasztöja
kél térded és karod
halott lsten trónja,

dr. V.,UlIY' István
protonotárius kanonok.

plébános

PIETA

Gyönge hin,húlt:slél
ringattad el régen
gyermeknél is gyöngébb
aki most c térden
merev-mozdulatlan
hanvarlik halálba
hullÓ seirern szája
lört kórö a lába,

Gyöngéd szereteuel
ringasd el csak. szépeu:
erős gyöngédséges
erő kútforrása
mert ez a szeretet
lesz feltámadása!

SZJlIxJ F""IC



RÉSZESEDÉS A HÚSVÉTI MISZTÉRIUMBAN

A legősibb időktől fogva a keresztény közösség hosszabb ideig
készítette eUi a hitújoncokat a keresztény misztériumokban valö része-
sedésre. Azt az ..utal", ame-lyet al emberek meglesznek a Krisztus
örömhírével való találkozástól a7. egyházba való felvételig, keresztény
lPUcmn6naJr nevezzük. (lm/ia/w latin 51.Ó: kezdés, he vezetés. beavatás.)
A három beavató s1.cnl~sr a k",. UJ;/{. a blmufúí.'i és az Eucharisusa ..• A
kereszténységbe avatás szeniségei által az emberek megszabadulnak a
sötétség hatalmából. Kriszrussal együtt meghalnak, eltemetkeznek és
feltámadnak. megkapják a fi>g'dd.xt fiúság Lelkét. és lsten közösségével
tjOiill ünneplik az Úr halálának és feltámadásának emlékér" (AG 14).

Akik részesedtek a húsvéti misztériurnokban. akiket a Lélek üj
életre szüh. azok bizalommal. szabadon és örömmel tesznek tanuságot
hitükről. reményükról és szeretetükröl. Örülnek, hog)' lsten népe
közösségéhea. az cgvházhoz tartoznak. rnert tudják. hogy örök életre
hivattak. már megkezdték al. örök életet. De a keresztény örül azért
is, mert hiszi. hogy nunden ernber meghívást kapou Krisztusban az
Atya országába: Tudják. hogy valamiképpen Krisztus rnisztériurnához
tartoznak azok is. akik esetleg - saját hibájukon kívül - nem talátkoz-
nak kifejezellen Krisztussal (mert nem hirdették nekik Krisztust), de
igazságban, jóságban és szeréu-tben akarnak élni.

Mit is jelent al. hog)' rnegkeresztehek, hogy keresztény lettél -
szüleid vagy nagvszüleid jóvoltából? Gyermekkorodban - talán (se-
csemöként - lettél az Egyhá7 tagja. tudtodon és akaratodan kívül. Az
egvházi közösség (szüleid és keresztszüleid révén) megvallalla neved-
ben Jézus Krisztust, illetve a Szentháromságot: az Atyát, a Fiút és a
Szemlelket. Az Egyház a keresztéléssel jelezte. hogy lsten örök szere-
teltel szereieu és a vele való életközösségre rendelt. Szüleid és ke-
resztszüleid arra is elkötelezték magukat. hogy gondoskodnak hitbeli
oktatásodról. bevezetnek a keresztény életbe.

Később talán jártál hittanra, katekézisre. Vagy erre nem voll
lehetőséged? Vallástalan köruyezetbeu nőnél fel? A hagyományos
kereszténvséget rnegkérdöjelezted? A keresztény erkölc; szabályait
(tihá~ail!) IS lwüKnek érezted? Igazában nem is tudod. mit és miért



kell hinned, nincs talán tapasztalatod arról sem, hogy mi az .,elet a
Lélek. szerint".

A keresztségben - hitünk szerint - meghalunk (a bűnnek) és új
életre támadunkjézus Kriszrusbau , a megfeszített és feltámadt . rban.
ethogy Szent Pál magyarázza a Római levél 6. fejezetében. Azt is
tudjuk, hog)' meg vagyunk ug)'an váltva, de még reménységben élünk
(Róm 8): visszaeshetünk a bűnbe, a Kunusl kívánságok eltérűhetnek
;:1 szereteuöl, amely LI törvény ils ztogtalara. A ember a vejúdö rninden-
séggel várja. hog)' teste-lelke megdicsőül. amikor majd Krisztus Lelke
beteljesíti ti megváhást. Azért szerethetjük Istent és felebarátunkat.
mivel Krisztus Lelke szfvünkbe írja a szer-etet belső törvényét. EZI
kegyelemnek is nevezzük, arnelvet az életfordulókon a szentségek
közvetüeuek.

Feladurunk az, hogy Isten Lelkt: següségével értelmet és céh, isteni
jelentést adjunk életünknek; hogy öntudatosan és szabadon IIIt:g-
valljuk és vállaljuk azt. amil keresztségünkkor szüleink és kereszt-
szüleink vallonak és vállaltak helyettünk. Mindeut Istentől kaptunk a
természetes és természeueleui életben. tie nunderu szahadon ma-
gunkévá kell tennünk, mintegy ú.üá kell tcrerntenünk a kegyelem
erejében.

EI ken fogadnunk nemcsak életünket. hanem halálunkat is. Mert
csak az adhat értelmet az életnek. aki értelmet ad a végnek. a halál-
nak is. A véget pedig Jé7.uS világítolIa meg nekünk életével és halá-
lával. Krisztus példájáról írja Szem Pál: "MindcKyikünk éljen ember-
társaiért, hogy jót tegyen és építse az egyházközösséget. Me-rt Krisztus
sem önmagáért élt." (Róm 15,2). Jézus az Atya akaratát kereste, egész
élete szererő engedelmesség volt. Az Atya pedig azért az ..óráért"
küldte, amikor szeretetből a kereszten átadta magát a mi üdvösségün-
kért - hogy "életünk legyen, és bőségesen legyen" Un 10,10). Jézus
tanítványaitól azt kívánta, hogy hozzá hasonlóan életüket adják
testvéreikért. .Arröl ismertük meg szereretéi, hugy életét adta érei-
tünk. Tehát nekünk is életünke, kell adnunk testvéreinkért" (1 Jn
3,16) .

.,Mw míre való az élei, ha ne'" arra, hogy odaadjuk" (Paul Claudel).
Ha a hívő ember Jézussal átadja magát az Atyának és követkczés-

képp a szerető szolgálatnak, a surete; trejébl'll mintegy [eltámad: új életel
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kezd. új viszonvba kerül Istennel, a világgal. az emberekkel. Ezután
életünk értelmét már nem teheti kérdésessé a vég, a bennünk ..csf-
rázó" halál. Igaz. a kisebbedésen, a testi halál szurongásán át kell
mennünk, deJézus Krisztus erejében (az általa kapott Lélek erejében)
legyőzhetjük a szorongást. Ha átengedern maKam Jézusnak. ó már
most legyózi bennem a halált, és így kiengesztelődöm önmagammal,
bizonytalanul biztos halálom tényével is. .Add át ennek a Jézus
Kri ztusnak az uralmat életed fölött. hOg}' il váljék középponuá, e
csak életedet, elevenségedei. terveidet és céljaidat add át neki. hanem
engedd át halálod ténvét is. Add neki vissza a halálodat. Ó majd
Szemlelkének erejében meg fugja benned és érted tenni azt. amit le
magad sohasem tudsz megtenni. Magára veszi és elfogadja halálodat"
(H. Mühlen).

A hívő ernber ebben az önátadáshan - a szerétetben - megtapasz-
",Ija lsten jelenlétét. .-\z élj élet átalakítja gondolatainkat, érzelmeinket,
szfvü nket. EZl az átalakulást megtapasztaljuk az imában, arnelvre
tulajdonképpen Jézus Lelke tanít meg bennünket. Istennel ..társa-
IOKva". beszélgetve - c1l dicsérve. hálát adva neki. bocsánatát kérve,
világosságért és erőért kőnyörőgve - esetleg felfedezzük. hog" [ézus
ú/h, imádkozik, könyörög bennünk. Szem Pál erről íg}' ír: "Akiket
Istell lelke vezérel, azok lsten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok
ugyanis. hogy ismét félelernben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét
kaptátok, ruelvben a7.1 kiáltjuk: 'Abba. Atya!' Maga a Lélek tesz tanúsá-
got lelkünkheu. hogy lsten fiai va~j'lInk. (... ) Gvöngeségünkben
sef{ílsé1-{iinkre van a Lélek is. mert nem tudjuk. hogyan imádkozzunk
helyesen. A Lélek azonban lIla~a könvörög' helyettünk szavakba nem
foglalhat'" sóhajtásokkal" (Róm H,14- 16.26).

A /ilt'k által ÍlJa stivunkbe lsten II szerrt»; b"/Jn lön,t".vét: ..lsten szere-
tere kiáradt szfvünkbe a ránk árasztott Szenilélek által" (Róm 5,5), "A
Lélek g'j'ümöksei: szeretet , üröm, békesség, türelem, kedvesség.jóság.
hüsé-~. szelídség. önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik jé-
7.lIS Ktisztushoz tartoznak, keresztre teszueuék testüket szenvedé-
lveikkel és kívánságaikkal együtt. Ha V/,k stermi ilt,k, kÜt/essitek is a
["'lttl" «;al 5.22-25).

Sznbó Ferenc
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ABORTUSZ VAGY TÚLNÉPESEDÉS?

Valamikor az Ószövetség hajnalán lsten így szólt Ábrahámhoz:
AJdozd fel Nekem fiadat! - Rettenetes kívánság! Mi, mai keresztények
scm sokan indulnánk neki. hog)' teljesítsük lsten kérését. Talán vala-
mennyien fellázadnánk- Micsoda Isten az, aki ilyet kíván tőlünk! EZl

nem kívánhatja!
Valójában lsten Ábrahámtól sem k ívánt ekkora áldozatot. csupán

a próbatételek próbatételéül szánta neki. hogy meggyózádjék hűségé-
nek arról a fokáról. amellyel kiérdemelte. hogy lsten népének ösatyja
legyen. Ha Ábrahám földhözragadt ember módjára gondolkozoll
volna. joggal utasühatta volna el az Úr kérését. Hiszen in a Földön senki-
nek sinc; erkölcsi joga ahhoz, hogy embertársáról fia feláldozását kérje.

Ma, amikor az Egyház határozottan fellép az abortusz ellen.
tulajdonképpen Ábraháméhoz hasonló is/en; pr6batételt közv,tit az
emberíség jelé, Sokan fellázadnak e próbatétel ellen. mondván. hogy az
I::g"ház felelőtlen, hiszen a Föld rövidesen túlnépesedik és nem bírja
eltartani az emberiséget,

Ha Istent kikapcsoljuk az életünkből. és földhözragadtan szemlél-
jük a történelmet, akkor ennek az érvelésnek igaza van. Ám nem a mi
dolgunk félteni az emberiséget az általunk elképzelt jövőtől. Ahog)'
lsten szeretetből elküldte angyalát Ábrahámhoz és megmelltelle Izsák
életét. minden bizonnyal ugyanúgy fogja megállítani földi történel-
münk kerekét is, még rnielőu az O parancsának következményeként
a túlnépesedés áldozatává válhatnék az emberiség.

Ábrahám példáján épülve tehát rá kell bízni magunkat Istenre. Ó
hűségünket próbára teszi. amikor az élet védelmér minden körül-
mények közöu megkívánja tőlünk - dacolva számos racionális ellen-
érvvel -, de nem vesztűnket és pusztulásunkat akarja. Gondosan
őrködik felettünk és a kellő pillanatban megsegíti a hozzá hűségese-
ket. Egyénileg már itt a földön is - ahogy azt a nagycsaládosok pél-
dája mutatja -. kollektíve pedig az utolsó ítéletkor. amikor majd
kirnent bennünket Malthus túl népesedési jóslatának sötét világából.

K.P.



ISTEN-KÉPÜNK FOGYATÉKOSSÁGA

Mindig emlékezetes Olarad számomra nyolcéves kisfiamnak eg)' váratlan
nu-gjegvzése. Ar-ról volt szó. hogy Jézus a mi példaképünk, aki sohasem
követen el húnt. és szcretetböl ti legnagyobb szenvedést is vállalta értünk.
Könnyu Ilf/hi. inert Ó lsten lHllt,' - vágott közbe Bence.

Megmagvaráztarn neki, hogy Jézus nemcsak valóságos lsten, hanem
valús<Í.j.{mernber IS volt és neki éppen olyan nehéz volt búntelennek marauni
es szenvedni. mint nekünk. Lgvanakkor rá kellett döbben nem, hogy
rneunyire hiányos az az isi cn-kép, amely gyermekkorunk hittanórái során
formálódik meg bennünk. Megtanuhule hogy lsten minderu meglehel -
tehát nundenható -, hogy semmiből teremtette a világol. csak akarta, hogy
legven. és lelt. hogy ruindenrudó. hogy Ó a leghatalmasabb. Megtanultuk.
hogy Istent imádni kell. mert mindcnben Ő a legtökéletesebb. hogy örökké
é! és változatlan.

Ez a statikus. moxdulatlanságot tükröző lsten-kép sokak számára önkén-
telenül azt sugallja. hogy lsten a legszerencsésebb Valaki a világon. akinek
semmit sem kellett tennie azért. hogy végtelen hatalma ts tudása legyen.
tehát miruegj érdemtelenül áll miqdenki és mindenek telen. és ha példát
tuutatott nekünk valamiben. al. al O részéről - végtelen hatalma. tudása és
tökéletessége folytán - nem jelentett különösebb eröfeszuést. Akinek dicső-
séKPI - földi mintár•.l - pusztán teremtményeinek szolgalelkü hízelgese szühe.

Sajnos. al Egyház, amikor Istenről tanít. nem hangsúlyozza ki eléggé.
hogy Isten uz Ö rökéletességét nem lettőn nyerte. hanem (lZ 6 valriságo.\, iK(Ul

erdeme az, hO$)' lökileles. Hogy az lsten kifelé örök és változatlan mivoha nem
zárja ki az O belső életének ..érdemszerző" dinamizmusát.

Mire lehet alapozni ezt az állítást?
Tudjuk. hogy lsten il maga képére és hasonlatosságára teremtette az

embert. Az ernber - minr képmás - sok mindem visszatükröz teremtőjéből.
Ahhoz. hogy valaktból ill a földön nemeslelkű, köztiszteletben álló, az
cruber-iségcu segíteni tudó személviség legyen, hogy valakiből szerit legyen,
reng-elt'K akaraterő. tanulás, önfegyelem. lemondás, áldozatvállalás, felebaráti
szerétet gyakorlása szükséges. Földi értelemben a kivfvou tisztelet nem
in~ren van. hanem az illető rendkivüli erőfeszítéseinek a gyümölcse. Az ember
{fg)'flm'lfll 011mÚll,li<if ;''i euílml lmin Itlki lökiltltSfdiu lulajdonJcéppen az ISUn
tltokwJo.<;hfl.~Ó;/i'iinfk t!1f.I' lJf/ülfte bennünk.

AhoKT mi emberi cröfeszítéssel emberi .tökéletességre" juthatunk, min-
dell bizonnyal úg)' jutou lsten titokzatos belső életében isteni mértékű
eröteszüéssel isteni tökéletességre! Ez az Ő érdeme ts teremtményeitől
fiiK~("llen.dicsősége. Es azért érdemel imádást, mert mindezt szeretetböl.
teremtményeinek l'xlldug'Ká tételt" kedvéért telte. nem pedig azért, mert
.Juborban született".

K. P.
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IZRAELI ÚTI NAPLÓ
A Genezáreti-tavon és környékén

Lassan elhagyjuk a csodálatos kenyérszaporítás szinhelyét és azt
helyet, ahol az ur Jézus Péterré tette Simont, Kissé déli irányha
haladunk a Ginossar-kibucba. lu vár ránk a kis hajó. amellyel
átkélünk a Tó túlsó partjára. A kibuc-élet igen sajátságos. de ennek
megismerésére most nincs idej. Estefelé még visszatérünk ide.

A kicsi, egyszerű kikötőben horgonyoz egy olyan kis •.balatoni"
sétahajó. arra szállunk ld. Többen is. vagyunk" kikötőben, dc min-
denki külön ..saját" hajóval utazik. Annászunk a matrózok segítsé-
gével a deszkapallókon, és a csoport eg)" része, velünk együtt, a
fedélzeten foglal helyet. A parton igencsak meleg volt, és szinte állt
a levegő. lu kellemes az idő, és a szellő is enyhülést ad.
. Nagy dudaszó jelzi indulásunkat. a hajócska lassan nekilódul.
Elvezettel szemléljük a tájat: előttünk szemben a Colán-fennsík
magasodik. halra kissé mögöuünk a Nyolr holdogság hegye a
templommal. balra kissé közelebb T.gha, a csodálatos kenyérszapo-
rítás színhelye. kissé távolabb mintha Kafarnaum látszana. Jnbbra a
távolban látszik szálláshelyünk. Tibériás. és körö körül a Tó, Jézus
tava.

Ahogy kiérünk a kikötő védeu területéről. érezhetően megerő-
södik a szél, a hajózászló jökorakat csattan, és a hajú is erőteljeseb-
ben himbálódzik. Ragyogóan süt. nap, gyönyörű verőfényes az idő.
A nagy meleg ellenére sem párás a Tö fölött, kristály tisztán látható
a part. Ahogy" Tó közepe felé érünk, egyre nagyobbak a hullámok,
és egyre jobban billeg a hajó. Ha az ember visszagondol a bibliai
eseményekre, talán érthetővé válik, hogyha ilyen nyugodt időben is
így hullámzik a viz. milyen lehet ez viharban, és rniért rémültek
meg a tanítványok.

Mintegy félóra hajókázás után már ill is vagyunk a túlsó parton.
Egy kibuc éuerrnébe megyünk ebédelni. em maga az ebéd a
lényeges, hanem a körülménye\:.. Először is, mi az ebéd' Péter-hal.
Ez az a hal, amelynek szájában találták a tanítványuk a pénzt, erről
kapta nevét. Nem vagyok nagy halszakértő. de valami kárász-féle
lehet, eléggé szálkás, de nagyon jóízű halacska.
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A kibuc neve Ein-Giv. Keletkezése tipikus kibuc történet: abból
a célból hozták létre, hogya Tó partján legyen egy olyan vendég-
látó egység, amely a Tó gazdag haJállományát az idelátogató turistáknak
egy hangulatos ebéd (vacsora) formájában értékesítse. Ehhez három
dolog kellett:

Először is megfelelő felszerelés (konyha, étterem, szükséges
mellékhelyiségek stb), amit a kibucnak kellett megvalósítani. (Ehhez
persze megkapták a szükséges induló tárnogatást.) Szükséges volt a
halállomány megfelelő kezelése (telepítés, etetés, gondozás stb), ami
egy másik kibucnak adott munkalehetőséget, és végül ide kellett
hozni a turistákat. Ez utóbbi is nagyon jellemző módon valósuli
meg. A7. utazási irodák, mivel a legtöbbjük elhozza a Tóhoz utasait,
beépítette a programba az ebédet, ezáltal biztositva a napi több száz
- néha több ezer - vendéget. A Tó körül működő, hajózással foglal-
kozó kihucoknak is üzletel jelerueu ez, így a Tó bármely pontjáról
oda tudják vinni az utasokat.

Mi ebből a tanulság? Talán valahogy így kell munkalehetőséget
teremteni. Egy jó ötlet, és már vonzza is a többit, emberek százainak
ad munkát, Mindenki a sajátját adja hozzá, nem a másik ötletén
rágódik, nem azt akarja elgáncsolni. AZI hiszem, tanulnunk lehetne
ebből. Ez nem tipikus helyi gondolkodás, ez így logikus. Nekünk is
íg" kellene gondolkodnunk.

Kiszállunk a hajóból, és a szép, rendezett sétányon az étterem hez
megyünk. Jókora földsaintes épület nagy terasszal. Többen is remél-
jük, hogyakerthelyiségben kapunk helyet, mert jó a levegő és szép
a kilátás.

Nem így történik. A belső helyiségbe irányítanak minket. Jó
magyar szokás szerint röpködnek a megjegyzések. Persze a nyuga-
tiak kint ülnek, nekünk be kell menni a fülledt belső terembe stb.
Ahogy átmegyünk a teraszon, láthatjuk, nincs kilátás a Tóra, mert
eltakarják a fák, fülledt meleg van a ponyvatető alatt, itt-ott legyek
is szép számmal jelentkeznek, talán nem is olyan jó itt kívül.

Belépünk. A várt fülledt levegő helyett kellemes hűvös légáram-
lat csap meg minket. Persze a légkondicionálás. Helyet foglalunk a
kijelölt asztaloknál. és szinte perceken belül tálalják az ebédet. Friss,
jégkockákkal teli kancsó víz az asztalon. Kellemes az ebéd és a kör-
nyezet. Körülnézünk, és úgy saccoljuk, hogy egyszerre legalább
négy-ötszáz ember ültethető le belül és kívül. Ha ez délidőben
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ötször-hatszor fordul, naponta két-háromezer vendég ebédel iu. Ez
igen komoly forgalom.

Csoportunk valamivel harminc fO feleni. mégis pillanatok alatt
megkapjuk az ebédet. Vajon milyen berendezéssel készühetnek el
ilyen snk ennivalót' Kióvakodunk a konyha felé, és meglessük a
módszert. A szakácsok és a konyhaszemélyzet barátságos, még
muiatják is, hogy miként dolgoznak.

Képzeljunk el egv hatalmas tcpsit. amit függőleges osztások szab-
dalnak poJll akkorára, hogy egy hal "állítva" beleférjen. A konyha-
kész halai beleteszik (kb, 25 dh. fér el egy tepsibe) és az egészet
belernerítik a !"rtyogó olajba. Pár perc és kész 2.~ adag. Ilyen
tepsiból és üstből legalább tizet láttunl c. Ez tehát a titka a gyors
ki l.Olgálásnak.

betünkhcn van még eg)' ok. Péntek van, tehát mindenki siet,
hogv mire a nap lemegj a személyzei mindennel kész legyen, lllert
utána az ünnep miau nem dolgozhatnak.

Ebéd után pár percei töltünk el a partun és indulunk autó-
busszal tovább Szafetba. Most a busz a másik parton halad. halra
esik tőlünk a '1 ú, jobbra az út melleu a Colan-fennsík emelkedik.
Ezúttal megkerüljük Ielühől a tavat, elhaladunk Kafarnaum melleu,
és erősen emelkedő, kissé szerpentin jellcgú úton haladunk felfelé.
Hamarosan megérkezünk Szafetba,

A városka már meglehetősen kihalt, hiszen néhány percen belül
megkezdődik a sabbat. Szalet urtudox település, lakóinak közel
85-90 O/<-atartja valamilyen tormaban ősi hitét. igy al utca egyre
inkább elnéptelenedik, csak turisták járnak kiru.

Szafer városát zömmel azok a zsidók, ill. leszármazottaik lakják,
akiket az Ibériai félszigetről a XVI-XVII. században elűztek a
spanyol uralkodók. Az itteniek úgy vélik, hogy valójában ők őrzik az
igazi zsidó hagyományokat, és ezért itt fog eljönni a megígért
Messiás.

A zsinagógába csak bepillantunk. Imádkoznak bent, és természe-
tesen mi sem zavarjuk meg más áhitatát,

Látunk egy rituális fürdőt is (amilyet Názáretben látogattunk
meg Szem József házában). agyon szép épület volt. Bemenni
természetesen nem lehetett. Bekukucskáltunk, amennyire ez nem
volt bántó az ouaniakra, de sokat nem lehetett látni, csak egy
folyosót, amelyből valamilven helyiségek nyíltak. Az ortodoxok itt
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végzik rituális fürdésüket: a férfiak minden nap, a nők havonta
legalább egyszer.

Elnéptelenedik a város. Többen is kérdezik idegenvezetönktől.
ez mindenhol így van Izraelben?

A válasz igen érdekes és meglepó. Izrael lakosságának alig né-
hány százaléka tartja az ortodox hitet. Szafer olyan város, ahol ez a
szám a IOO%-huz közelít, de ez egyáltalán nem jellemző. Például
Jeruzsálemben is csak az ortodox negyedben ilyen az élei. máshol
kevésbé szigorúan tartják be az előírásokat. A heti pihenónap a
zsidó lakusság részére szornbat (a muzulmánuk szerit napja péntek,
a keresztényeké vasárnap). de nem tartják olvan szigurú előírások-
kal. miru al'. ortodoxok. A betartás sziKorúsága is változatos. Van aki
látszóIalI betartja, de ,.az előírásokat kicsit becsapja a modern tech-
nika segítséll"'·e1". Erre jó példa, hugy sötétedés után nem lehet
világossállot gyújtani. ezért a programozható kapcsolókar beállítják ,
és a ..kapcsolo" gvúj~a meg a íénvt, tehát ez így nem ellenkezik a
szabályokkal. Vannak persze olvanek is. akik egyáltalán nem foglal-
koznak a zsidó hit ilyen szabályaival. és nagypulgári módon élnek.

A hitet szigorúan betartók nem katonáskednak. saját iskolaik
vannak, csak a hitközségen belül házasodnak. nem használják a
civilizáció mudern eszközeit (rádió, televízió. sajtó). plakátokori
hirdetik programjaikat. Érdekes módon saját országukban is eikülő-
nűlnek. Ilyen ortodox negyed Jeruzsálemben. ahol később mi is
laktunk. Elbeszélések szerint, a he tévedő turista autókat és huszokat
sukszor megdobálták kővel. Illert ez időben gt'pjármúvel sem szabad
közleked ni. Mi is csak szombatun naplemente után mehettünk be
oda a busszal. (Idegenvezetőnk megjegyzése szerint persze kövel
sem lenne szabad dobálózni. rnert az is ellenkezik az előírásokkal, de
erre az emberek első indulatukban nem figyelnek.) Mindezek
elkerülése céljából az adott időszakban a katonaság lezárja a terüle-
tet. és a turista utakat is úgy szervezik, hogy ilyen konfliktusok ki se
alakulhassanak.

Azt is mcsélik. hog)' a hatnapos háború azért tanolt ilyen sokáig,
mert a támadás szembar reggel érle Izraelt, és a katonaság ilyenkor
otthun ünnepelt. Mire összeszedték magukat, vasárnap lett, és ekkor
indult m"g az ellentámadás. sikeresen. Azóta a hadsereg szembaron
is készenlétben áll az esetleges támadások elhárítására, bár a létszám
nagy része eltávozást kap.
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Számunkra furcsa volt egyes ortodox hívők öltözéke is. Többször
is utaltam rá, hogy rendkivül meleg volt (35-40 fok), sokan mégis
meleg ruhában, sőt szörrnesapkában jártak. Azt a választ kaptuk,
hogy ez a hagyományőrzés miau van így. Ezek az emberek általában
Európából (Lengyelországból, Ukrajnaból stb), tehát hideg éghajlatú
országokból vándoroltak ki, és ha Oll jó volt így öltözködni, akkor
ezen itt sem kell változta tni. A hagyománytisztelet igen fornos az
ortodox hívők körében,

Lassan elhagyjuk Szafeior és ereszkedünk lefelé a Tó partjára. A
szerperuinen nagyon kellemes az út , jubbra-balra a szelíd dombok
gyönyörűen megművelt földjel. Szép ligetek. néhol kis erdők, és
előttünk időnként kibukkan a naplementében a T6, valószínűtlenűl
azúrkéken. Béke, csend és nyugalom.

Visszaérünk a Tó partjára, és hazafelé indulunk.
Útközben meglátogatjuk a Cinossar-kibucot. A kibuc ugyancsak

egy izraeli specialitás. Megkísérli az ember más szóval helyenesiteni:
kommuna, termelőszövetkezet, dc egyik sem adja a lényeget. A
kibuc az kibuc. Nem lehet más szőval megmagyarázni. Ez egy
speciális társulás, életforma, életszemlélet, világnézet, ill. ezek mind
együttesen. Létükhöz sajátos lelkület kell, mert talán nem véletlen,
hogy ez a látszólag egyszerű és sokak számára előnyös formula
miért csak Izraelben, és itt is rniért csak ct zsidó lakosság közöu tud
fennmaradni. A kapott és megfigyelt információk alapján megkísér-
lem felvázolni a kibuc életét.

A kibucot polgári személyekből összeállt csoport hozza létre.
Állalában fiatalok, akik együn nőttek lel vagyegyült tanultak. ill.
katonáskedtak. Izraelben a férfiak melleu a nők is katonakötelesek.
így a csoport elgondolja, hogy hol és milyen alaptevékenységgel
kíván létrehozni kibucot, és ezt - a célok felvázolásával - benyújtjak
az illetékes minisztériumnak. Ott elbírálják a kérelmet, és ha elfo-
gadják, az állam megépíti az alapításhoz szükséges infrastruktúrát
(út, vízvezeték, csatorna, villany, gáz), és indul6 hitelt ad a csoport-
nak munkája elkezdéséhez (ezt az induló tőkét nem kell visszafizetni
az államnak, természetesen nem mehet át egyéni tulajdonba).

A kibucon belül mindenki megkapja a munkabeosztását, ou dol-
gozik, de fizetést nem kap. Ezzel ellentétben mindent megkaphat,
amire szüksége van (ruhát, cipőt, lakást, kosztot stb). Az itteniek úgy
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togalrnaztak, hog)' a kiboc szerény színvonalú, de gondtalan életet
biztosít.

Ha a háziasszonvnak "'zni van kedve, elkéri a hozzá szükséges
alapanyagokat, és főz a családnak, de ha nincs kedve vagy ideje, a
közös konvha főzIje mindig rendelkezésre áll.

A gyerekek napközben iskolába járnak, és foglalkoznak velük
egész nap, amíg a szülők este ráérnek törődni velük. A hetvenes
évek végéig a gyerekeket a családoktúl elkülönítve nevelték, csak az
ünnepeket töltötték a családdal. Ma egyre inkább a szülők nevelik
a gverekeket, így iskola után hazamennek, és az estét és az éjszakát
a szülőkkel töltik. Eleinte ez azért okozott gondot, mert a lakóházak
csak földszintesek voltak, és csak a szülök és az iskolába nem járó
gyerekek elhelvezésére szolgáltak. Ma már e~ emeletet húznak az
épületekre az új igények kielégítésére, és most már a nagyobh
gyerekek is a családban nőnek let.

Mindenki azt csinálja, amihez ért, vagy amire igény szerím
'Zükség van. Lehetőség nyílik a nem éppen .szükséges" tevékeny-
ségek végzésére is. A Cinossar-kibucban mesélték, hogya hetvenes
évek elején odakerült egy ember, akinek hobby ja volt a kaktusz-
nemesítés. Gazdasági szempontból ez értéktelen tevékenységnek
tűnt. mégis megengedték neki. hogy hetente két munkanapot ezzel
töltsön. éhánv év alatt olyan csodaszép kaktuszfarmot hozott létre,
hogy nemcsak a kihuc lakóinak vált gvönyörűségére. hanem turisták
is kezdték látogatni (ez pedig növelte a vendégház, az étterem
forgalmát. és ígv közvetlenül is hasznot hOZOl! a kibucnak), így ma
már az. illet{') teljeseu ennek szemeli minden idejét. s6t időnként
'''i(ítségel is kap. Mi is llIegtekinteltük. valóban gyünyörűek voltak
a kakiuszok. a parányitói a több méreresig.

Ritkán, de előfordul, hogy valaki elhagyja a kibucot, és máshol
kíván élni. Ez régebben nagy szégyen volt. éjjel vagy hajnalban
távozott al. illető. Ma már gyakrabban fordul elő. Ilyenkor kiszá-
mítják. hogy mennyit keresett volna, ha fizetést kapott volna, és azt
megkapja. mert az "új élet" indulásahoz pénz kell. A távozás azért
ma is ritkaság számba meg-y.

Ennek a kibucnak a tevékenysége igen változatos. földművelés,
gyümölcstermesztés (banán, narancs. datolya), állattenyésztés,
halászai, hajókázás. idegenforgalom stb. Láthatók bunkerek is, rnert
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a szemben lévő Colan-fennsíkról sokszor támadták 67 előtt az itteni
lakosokat.

lu, a Tóban találtak két kis hajót a víz alau. Megállapítouák
róluk, hog)' kb. az Úr .Jézus idejéből valók. Az egyiket kiernelték , dc
hármilyen konzerválási eljárást is alkalmaztak, a kis hajó széjjcl-
porladt. Addig a másikat nem akarják kiemelni, amíg megfelelő
eljárást nem találnak megmentésére.

Közben besötétedett, indulunk szálláshelyünkre Tibériásba.
Megint vége egy csodálatos, élmények kel gazdag napnak.

Deo gratias!
Madaras Gábor

Időpont:
Utazás:
Elhelyezés
Ellátás:
1. nap
2. nap

3. nap

4. nap

5. nap

6. nap

7. nap

REpÜLŐVEL FATIMÁBA

augusztus 21-27.
repülővel oda-vissza, helyi közlekedés autóbusszal
2-3 ágyas szállodai szobá kban
félpanzió (reggeli, vacsora)

utazás
Fatima (személy. szentrnise, a kegyhely törté-
nete, rózsafűzér, gyertyás körrnenet)
Fatima (szerurnise, gyertyás körrnenet), Aljus-
tel (a látnok gyerekek háza, Lisszabon: város-
nézés)
Fatima (szemmise. gyertyás körmenet), kirán-
dulás: Batalha, Nazaré, Alcobaca
Fatima, ill. fakultatív kirándulás: Obidos,
Mafra, Sintra, Capo da Roca, Estoril
(kb. 3000 Ft)
Fatima; zarándok programok (gyertyás kör-
menet), ill. fakultatív kirándulás: Portó,
Coimbra (kb. 3500 Ft)
hazautazás

Részvételi dij: kb. 55 ezer Ft.
jelentkezes. JULIANUS Tou rs , 1055. Dudapest, Szent István krt. Il.
Tel: 153-4600, 153--4034, 153--4056, 153-4143
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ÖTvEN ÉVE TÖRTÉNT ...

1995. március 22-én emlékeztek meg Székesfehérváron Ber-
gendy János püspöki irodaigazgató. pápai kamarás mártír halálá-
nak 50 éves évfordulójáról, akit 1945. március 22-én reggel a
püspökséget elfoglaló szovjet katonák lőttek agyon.

Bergendy János 1928-tól 1933-ig Albertfalva első lelkésze és hit-
oktatója voll. Ezért a megemlékezésen az Albertfalvi egyházközség
is képviseltette magát.

A megemlékezés a püspöki székesegyházban tartott szentrni-
sével kezdődött, A szentmisét délelőtt 10 órakor dr. Takács Nán-
dor megyéspüspök úr tartotta az egyházmegye papságának rész-
vételével. A hősi halált halt püspöki irodaigazgatóról dr. émeth
László budakeszi pléhános. akkor püspöki titkár. emlékezell meg.
Ó látta Őt utoljára élve. Halála előtt pár órával még beszélt vele.
Később ő talált rá a püspöki irodában holtan - tarkón lőtték.

A szentrnise után mindnyájan lementünk a székesegyház kriptá-
jába, ahol közösen imádkoztunk Bergendy János pápai kamarásért
és mindazokért, akik a háború áldozatai voltak. Majd elhelyeztük
a koszorúk at. és elénekeltük a himnuszt.

Számomra felejtetlen élmény VOll,hogy az "Albertfalvi hívek"
koszorúját én helyezhettem el. Bergendy János atya négy éven
keresztül volt hitoktaróm Albertfalván, ő készített elő az első szent-
áldozásra is. agyon szerette a gyerekeket, és csodálatosan tanított.

Nemcsak a gyerekek. hanem a szülők is tisztelték és becsülték
őt, és nagyon sajnálták az összes albertfalvi hívek. amikor 1933-ban
Székesfehérvárra helyezték.

Az ünnepélyes megemlékezés a püspöki palota bejáratában
elhelyezell emléktábla megkoszorúzásával fejeződött be, ahol
Nándor püspök atya szavai után elénekeltük a Szózatot.

Bárdosy Magdolna
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ET RESURREXIT ...

A kis családi ház konyháját kellemes onkaillat járta ál. A tűz-
helyen egy óriási lábasban együn föu a húsvéti sonka a tojással.

Az asszony jóleső érzéssel állapította meg, hogy nagyszombat dél-
utánjára túljutou a munka nehezén. A számára már fárasztö tavaszi
nagytakarítással még a hét elején végzeu, így arra is maradt ideje,
hog)' a templomi kórusban a nagypénteki passio énekeibe besegítsen.
A kántor nag}' örömmel köszöntöue. teh ah hangjára mindig nagy
szüksége volt a megcsappant létszámú kis csapatnak. Már csak a tojá-
sokat kéne meglesteni az unokák nagy gyönyörűségére. s már maga
elé is képzelte selypítő ötéves unokáját, amint nagy rózsavizes üveggel
kezében rákezdi a versikér. "Zöld erdőben jártam .,."

Odalépell a tűzhelyhez. hog)' megnézze. puhul-e már a sonka,
amikor hirtelen megszédült. megfordult vele a konyha, megtámasz-
kodou, s le kellett ülnie. Az utóbbi időben egyre többször fogta el ez
a fejfájással, bizonytalanságérzéssel kísért rosszullét. Többször fel-
kereste emiatt a község orvosát, aki ilyenkor rendszerint - ujjaival
idegesen dobol va az asztalon = türelmetlenül végighalIgalla panaszait.
majd lázcsillapítót vagy hashajtót írt fel neki.

A doktor természetesen az új idők új embere volt, gyorstalpaló
szakérettségi után alig pár évvel már orvossá is avanzsált. A betegei-
nek általában a Kalmopyrint vagy az akkor divatos ricinusolajat
ajánloua, talán olyan meggondolásból, ebből nagyobb baj bizonyára
nem származhat. Betegei közül legtöbben idővel inkább otthon
kúrálták magukat, megspórolva ezzel a ..lódoktorhoz való elmenetel
teljesen felesleges fáradságát. Az asszony is hiába remélte, hogy végre
egyszer alaposabban kivizsgálják, nála még a vérnyomás rnérése is rend-
szerint elmaradt.

Ez a mostani rosszullét azonban sehogyan sem akart elmúlni,
hiába pihent meg magába roskad tan a viaszosvászonnal takart kopott
konyhaasztal rnellett.

Hirtelen belenyilallou az érzés, hogy a házban teljesen egyedül
van. Férje a falu kél borbélyrnestere közül az egyik, ilyenkor ünnepek
előtt késő délutánig dolgozik. Karácsony és húsvét közeledtével azok is
elmennek hajukat szebbé varázsoltatrii. akik év közben mindezt házilag
oldják meg.
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Lánya az utca másik végén lakik, valószínűleg ő is a konyhában
sürög-furog. no és a két csöpp gyermekkel van elfoglalva. Ilyenkor
csak a feltámadási szertartáson szoktak találkozni, hogy aztán egyült
ünnepeljenek tovább hétföig.

Át kéne menni a szomszédokhoz, segítséget kérni, villant át agyán,
de érezte, ehhez már nem lesz elég ereje. Gyengülő lábakkal lassan
betámolygou a konyhából a hálószobába. A nyomás a halántékán
közben egyre elviselhetetlenebbé erősödötl. lu a vég - gondolta -', és
erős halálfélelem kerítette hatalmába. Hirtelen döbbent rá, hogy
Kriszrus feltámadásának ünnepén kell eltávoznia a földi világból.

Miközben ajkai lassan forrnálták a Miatyánk szavait, lecsukta sze-
meit, és lepergett előtte életének filmje, annak minden örömével és
szenvedésével.

A fiatalasszony a nagyszombati szernmise végére érkezett férjéve!
és gyermekeivel. A kicsik három és öt évesek, nem tudták volna
végigülni a tűz, a húsvéti gyertya és a keresztkút megszentelésének
szertartását.

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

Kíváncsian nézte hátulról a sokaságot. és magában kicsit róstel-
kedeu, hogy szellemileg nem kapcsolódik be a szertartásba, minden
idegszálával szüleit keresi.

A kórus énekében mintha az édesanyját hallana? Ez megnyugtaua
valamelyest, talán már a borbélyüzlet is bezárt, és az apja itt lehet
valahol a közelben.

"Feltámadt Krisztus e napon, Alleluja" - énekelték a hívek, és a
ministránsok fehér karingben, égő gyenyával kezükben megjelentek
a templomajtóban.

Kellemes áprilisi este volt, a gyerekek tenyerükke! óvták a bukdá-
csoló lángocskákat a langyos tavaszi széltől.

A körmenet a templom fennállása óta idén először leu radikálisan
lerövidítve. A kommunista hatóságok csak a templomot körülölelő ut-
cácskákban engedélyezték a felvonulási.

Istenem. hol vannak azok a háború előtri évek, amikor a menet - élén
a tűzoltóság fúvószenekarával - még a kertvárosnak nevezett részre is
eljutott.
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Mostanra már a családi házak ablakai is sok helyen sötétert marad-
tak. Talán félelemből? Ezelőtt bizony majd mindenüu a feldíszíteu
égő gyertya köszöntötte a feltámadás örömhírét.

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

Férjével és az egyre nyűgösebb gyerekekkel siettek haza. hORY az
ilyenkor szokásos és a kicsik által türelmetlenül várt ajándékokat elő-
készítsék.

Éles csengetés hasttou a lakásba. Mindannyian összerezzentek. A
kapuban lehorgasztou fejjel. szornorúan állt a gyermekkori jóbar-át.
édesanyjának szomszédja.

Egyikük sem tudott meg z6lalni. Hirtelen mindent megértett. a
szemek mindent elárultak. Zokogva borult az erős férfi vállára ....

Azóta negyvenöt esztendővel öregebbek lettünk. Az ötéves Ryer-
rnekböl ötvenéves felnőn leli. Albertfalva katolikus hívei ez idő alan
két plébánosukat is eltemették.

Az akkori feltámadási körmenet részrvevői közül is legtöbben már
az örökkévalóságba költöztek. Napjainkban már a hatóságok sem
nézik éber szernrnel a templomi körrneneteket. Viszont a nagymama
tragikusan korai, nagyszomhat délutáni halála a húsvéti ünnepeket
családunkban más megvilágításha. más dimenzióba emelte. E szemé-
lyes tragédia miau a húsvét titka mélyebb értelmet kapott, s fokozet-
rabban jelentelle a halál és a feltámadás, azaz Megváltásuk ünnepét.

Nekünk. evilághan ..tévelygő", húsvét táján komulyan ünneplő
keresztény embereknek. múlandóságunk. haláltudatunk torokszorító.
tragikus döbbenerében mi más szelgáthaura vigaszul. mint ami örök
reménységünk. s amit a költő Pilinszkynél szebben nehéz megfogal-
mazni.

is megsiúnuteu dobogni stioe -
Harmadnapra ILgyóm a halált.
Et resurrexit tertia dit.

Sümegh LtíszLó
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MIÉRT ÍTtLKEZÜNK?

Az utóbbi időben egyre többször döbbenek meg azon, hog)'
milyen könnyen mondanak, mondunk egymás felett itéletet. Így
húsvét tájékán, még inkább elgondolkodtat, vajon mi lehet az oka
annak, hogy nem ritkán a másik további orsát is befolyásoló
véleményünket oly higgadtan tudjuk igazságként közvetíteni,
miközben csak felületes ismereteink vannak.

Mi lehet az oka? Felületesség, fontoskodás, a valahova tartozás
megnyilvánulási formája, hatalomvágy, szeretetlenség? Minél több
ok látszik valószínűsíthetőnek. annál egyértelműbbé válik, hogy az alap-
probléma egymás nem ismerése, a megfelelő kommunikáció hiánya.

Ahhoz, hogy együtt tudjunk élni a családban, munkahelyen, s
az egész társadalomban, megfelelő ismeretekkel kell rendelkez-
nünk a velünk kapcsolatba lépő emberek igényeiről, céljairól, vá-
gyairól, beállítottságáról, elvárásairól is.

Miért nem tudunk minderről, ha már akkor isjelzése ket adunk
és kapunk, amikor csak véletlenszerűen vagyunk együtt (pl. egy
hivatalban várakozunk mereven nézve a már sokszor elolvasott
tájékoztató táblát, rnondván, nincs közünk egymáshoz, csak a vélet-
len hozott össze minket). Miért van az, hogy akik oly közel állnak
hozzánk, már azokkal sem tudunk beszélgetni? Pár évvel ezelőtt
megdöbbentő vizsgálali adatok kerültek nyilvánosságra. Az udvar-
lási időszakban a partnerek a közös program kb. 40-60 százalékát
töltik beszélgetésekkel (az eltérés a programok jellegéből, az iskolá-
zottság fokából is adódott). A házasság első évének végén 25-30
percet. míg a harmadik-negyedik évtől már csak napi 3-5 percet
töltenek a házastársak tartalmi beszélgetésseI.
Sokan úg)' gondolják, hogy ők már a társuk rezdüléséből is tudják,
az ruire gondol. Náluk már nincs szükség beszédre. Mégis döbben-
ten szembesülnek egy társasági beszélgetésen, esetleg család te-
rápián azzal, hogy mennyire másként látták párjukat, mint
amilyennek mutatkoznak ezekben az új helyzetekben. Talán félre-
ismerték? Sokszor ugyanez a helyzet munkatársainkkal, ismerő-
seinkkel, számunkra fontosnak vélt személyekkel. Nem igen hall-
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gatjuk meg egymást, ha mégis az a fontos. hogy nekünk legyen
igazunk. Ernlau hajlamosak vagyunk félreértelmezni a másik mon-
dandóját. viselkedését. Ez a félreértelmezés az esetek többségében
negatív irányú. A legnagyobb rácsodálkozás a véletlen alkalmakkor
történik, amikor a beszélgetések során "új oldaláról látjuk a mási-
kat" s ez megváltoztatja a róla kialakított képünket. a vele kialakí-
tott viszonyunkat. s rájövünk "vele egy húron pendülünk".

Esetenként az addigi felületes ismeret alapján a szirnpátia
könnyen átválthat "te idegen vagy számomra" viszonyulássá.

A beszéd, a beszélgetés, a másikra való nyitou odafigyelés
minden élethelyzetben alapvető fontosságú. Csak így kerülhetjük
el az igazságtalan véleményeket, ítéleteket, csak így tarthat juk össze
családunkat, baráti társaságurikat s csak így vállalhat juk tiszta
lelkiismerettel döntéseinket, választásainkat. kapcsolatainkat.

Rri'l.SlÍ1u1 Czigán~ EniM

425 ÉVE SZÜLETETr PÁZMÁNY PÉTER

agyváradon 1570. október 4-én xzületett Pázmány Péter, a ma-
gyar karolikus egyház géniusza. a magyar irodalomtörténet nag)'
alakja. Az elmúlt évtizedekben kirnaradt az irodalomórákról. mert
művei több évszázad távlatáhól is erőt erkölcsi tartást sugároznak.
Erőt és tartást. melyre korunkhan is oly nagy szükség van. Páz-
mán)' Péter előu risztelgünk. mikor a "Mint kell a keresuvén Irányt
nruelnt" rímű prédikációjaból közlűnk részleteket. Sokféle szemmel
lehet olvasni Lehet a régies nyelvet tigvelve. lehet kordokurnen-
tum ként. lehet irodalmi alkotásként és lehet jónéhány dologban
ma is érvényes igazságokat kimondó prédikációkém tanulurá-
nyozni. A részlet közlésével figyelemfelhívás a célunk. hízva, hogy
többen kézbe veszik eztán Pázmán)' Péter műveit.

Örömmel jelezzük, hogy a Társas Körben 1995. május folya-
mán, Bitskey István, a Debreceni Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem professzora fog előadást tartani Pázmány Péterről.

K. G.
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PÁZMÁNY PÉTER:

MINT KELL A KERESZTYÉN LEÁNYT NEVELNI (RÉSZLETEK, 1631.)

{. ..} Ne csudálja senki, ha in, akt soha leányokat nem nroeíum. a leányok
net1elisirúltanúságot adok; m.eg nt botránAouik senk1, ha az ördög incselkedési! is a
világ [esleít szokástt Ullágosban emlíum: mtn in semmit magamtúl nem mondok; amit
it Bibliában ls elibb említett sunt doktorok írásiban olvas/mn, au egybe is rendbe
hozom; azaz nem "magam gondolatit mondom, hanem a suntlélek.túl uiselteíeíí aJyák
irá5i1Jó1'gyb",.dem is ,Mlökb, ltrjml<m al igazságol. (. .. j

Nem d~g a keresztyén szülék hivataljára. hogy fiok, leányok. beteg-
ségében körülök. vigyázzanak; orvosokat kereslenek. halálokori strankez-
zanak, rnint a mai evangeliornban emlneu fejedelem: hanem kötelesek azt
érteni; hogy akiket test szeréut saulnek. azokat Istennek szülik: és kemény
büntetés alau tartoznak aZ1.aI, hogy Isten akaratja ezerént nevéljék őket. l...J

Látom, hogya fiak nevelésére vagyon az atyáknak valami gondjok. mert
iskolákba és udvarokba küldik; lovagolni. vadászni. puskázni tanugatjak őket.
Dc il leányok nevelésében nagy gondviselellenség vagyon: men csinosgatás,
ruhacifrázás. gangosari lépés, azaz kevélységre való tanítás minden nevelések. l ... J

Erre nézve merem mondani; hogy leljes életünk tekéletes vagy feslett
állapotja az asszonyemberek nevelésérül árad: rnivel első nyolc esztendőnket.
azaz legnagyobb és hejlandöbb üdőnket. asszonyemberek gondviselése alatt
töltjük. Aminemú vélekedéseket és erkölcsöket akkor belénk csepegetnek.
azoknak zsinörja után futamodik a több életünk. Ennek felelle a szem
házasság csendes állapotja, a leányok nevelésén áll: mert a rosszul nevelt
leány menyegzője holtig való galyiba. [ ... ]

A természet nem egyébért adott az anyák mellyébe tejet a szülés után, hanem
hogy amely vérrel méhekben táplálták magzaijokat. azzal nevéljék. Egészségesbek
is az anyák, ha magok szoptatnak: mert a tejek bévségét künnyebbítik. És nem-
csak a gyermek vastagb és egészségese azzal a vérrel, melyból alkOLIaLOU: hanem
az anyák is inkább szeretik. akikel fáradságos bajlódással magok nevéhenek. Azé"
az anya - ha lehet - maga erkölcsét csepegesse leányáho: és akit méhében viselt,
ölében hordozza; tejjé lelt vérével nevelje; első mosolygásit és akadozó szólásit
kedves csókolgatasival bátorusa. [... ]

Mihent a tejlől elfogják, és szólani s járni kezd a leány: futessen és
játsszék magához egyenlő üdös leanygyermekekkel: dc úgy, hogy az anya
vag)' más megért asszony, reá vigyázzon. {... J
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'tindenckfeleu arra kell vigvázni. hogya gyermek semmi fesfenséget ne
lásson: mert a gyermeki tudatlanság. amit lát. azt mint it tükör. követésével
kiábrázza. Azért nem kell néki olyat látni. amit nem kell kövemi. ' ... ]

e csak ne lásson. de ne is halljon illetlen szőkat il leány: és oly távul
járjon a gonosztúl. hdgy azt ne is tudja. Nt' értse it fajtalan szókat: ze rel-
rneskedő beszédeket senki elöue ne említsen; hanem isteni télelemre és
szereretrc gerjesztö hisróriákat oltsanak elméjébe: ~italO!iságot csepegessenek
sztvébc: estvéti és reggeli imádkozásokra szoktassák akadozó nyelvét: a
templomba menésre édesít.•ek akaratját: a mennyci dolgok bocsülésére
vidáműsák értelmét. 1... 1

Sfil hogy naRyonh kedvet találjon. mind leánykorában szuleinél. mind
házassága után szerelmcs uránál: szük ég. hogy a leány tanuljon étkeeskékei
föani. Nem tudom. ha vagyon 1()ganaLOsb dolog. mellye l magát kedvesbé
tehesse az asszony. rnintha unit beregsegébeu. maga kezével fclzóu gyeng-e
érekkel kmálja. Mocskosb az asszonyember keze. mikor más Iérfiútul szoron-
ganatik. hOKyselll ruikor az urának valö lózésoclI fazék foRásll,'11 kormoztatik:
éktelenb .\ tánchan vagy kockajétszásban a leány ujja. ho~-sem .tl. ételek
abárlásban. [ ... J

I'udom. il községnek nag)" része azt Itlli. ho~ nem JÓ Iruia és olvasni
tanulni d leánynak: mert Iélö. hogy az oh-a ••;:ísti.rn·)j Ronoszt tanuljon: és
olvakar ne Íl]on, antiket nem kellene. OC é n üdvösséges dolognak itilern.
hOR~ II kereszt vén leánv. mindjárt kisdcd korábau "a~n-értelmes öreg-
aSs101wtul. "ag~ elemetes járnbor. istenleli"l cmbcrtü! olvasru tanuljon; és a
!'i'.ép dolRok Oh'dS<\sáh61. tekéletes erkölcsöker végven. I---J

Nemcsak a táncolástúl. csevegéstül. heábauvaló játékokt úl elvonsza a
h-ánvt .1 tanulás: ele .-t szép. üdvösséges históriák és oktatások olvasása ú~D
bétölti kt-d\'l·t és ~undolalját, ugy lelemeli akaratját ft lisztességes élet kíváu-
ségara. hOK" ruinden éktelen és csimalan indulatokat, fáradság nélkül
meglojthar pá/.5itJáhan [. ,J

Annak okáért , '.IZ én ruletern szeréut. ige-nis tanulja a gyenge leányka al

olvasást: csak arra \'Igyázunak a szülék, hogv ne valann hívságot és feslen-
séger olvasson. hanem imádságoskönyveket. ájtatos tanúságokat. Krisz.tusnak
és az li szeutinek életét Egyszóval. egyebet ne olvasson. hanem amiből
erkölcsét jobhühas a. l ... 1

Menjünk tovább! Idején. gyermekkorában. al áJla(()S imádkozáshoz
szokjék a leány. Estvéti íektér, reggeli öltözetét. szokou könyörgések késér-
jék. A templomban való menetefhez és a szent rnise halláshoz idején szokjék.
Lelkipásztora vezérlését kövesse, 3 gyónás és érvételének gyakorlásában.
Ana fiKydmclt"s \'1~'á7.ása légyen, hogy arnelv szemnek nevét viseli. annak
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életét elméjéne kapcsolja: és Istentül segítséget kérvén. teljes igyekezettel erőlköd-
jók. hogy nevén való szenti példáját kővesse tekéletes erkölcsökkel ( ... )

Oe mindenekfelen saüzessége tisztaságát szeme fényénél inkább böcsülje
és oltalmazza a leány. Illert annál nagyobb kincse nincsen. lu pedig oly
dolog. hogr ha egyszer elveszti. másszor fel nem találja, [ ... J

•.01, férfiban sok jóságak lehetnek, úgymint: vitézség. okosság, tudomány.
rnesterség. igazság. tiszta élet. Ezek közül ha egyben megfogyatkozik is. csak
légyen a többiben tekintetes: tűrhető. Az asszonyemberben pedig a tiszta
szemérmeresség oly saükséges. hogy bár se szép. se gazdag, se gondviselő ne
légyen; böcsületessé tészi öter a tisztaság, Oe ha e nélkül találtatik; nincsen
semmi böcsületes benne. l...J

Ennek felette ne szelwedjen a leán". hog}' ferfiú illesse őtet. akármi okun
és mődon: mert régi mondás. hog)' nem szűz, akit gyakran tapogatnak. Ó is
pedig, senuni okkal férfihoz ne nyúljon: megemlékezvén. hog)' lsten az asszony-
emberben. ura élete oltalmáért sem szenvedce a szemérmetlen illetést. Aján-
dékocskákat ne küklözzön. se ne vegyen: rnert példabeszéd az. hog)' az asszony.
ha ajándékot ád, magát adja: ha ajándékot vészen. maga árát felvésn. ( ... 1

Annak okáért a keresztyén leánynak tudni kell. hog)' senkivel nem
szabad néki szcrelrncskedni. hanem csak férjével. F.s rnikor hizelkedő beszéddel
hazudoz az ifju legény, hOK)' halálra szereti őtet: bizonyoson higgye. hog)' nem
őtet szered. hanem a m3g'd gyönyörűséget. rnelyer bé akar tölteni. (... J

A testi öltözetet. ami illeti. arrúl törvényt szabott lsten. ruikor apostoli
által azt mondotta; hogy nem ahajok sodorgatása. aranyak tényeskedése,
öltözetek. citrasága ékesíti a keresztyén asszonyt: hanem a szünek lsten elöu
való tisztasága. az ájlatosság és tekéletes cselekedetek. Nem tiltja lsten a
tisztességes öltözetet; sőt akarja. hogy az asszonyok ékes öltözetben járjanak:
de úgy. hogy szerné rmetese n és józanon ékesgessék magokat. I...J

Ne kenje tehát a keresztyén leán)' orcáját idegen festékkel; dc tiszta vízzel
szépen megmossa. Ne terftse veröfénvrc Iesreu haját; dc boglyoson. csopor-
(Oson. korpáson és szennyesen sc hagyja fejét. Pézsmaszagokkal ne füstölög-
jön; de dohosságal se ezenvedjen maga körül. Értéke felett drágában ne
öltözzék; de amibe öltözik. tiszta légyen. Tükörbe avégre ne nézzen. hogy
magát cifrázza: de hog)' fején vag-y orcáján dísztelen és illetlen valami légyen.
megtekintse tükörében magát. ts ha szép; ehekélje, hogy mcg ncm rűtttja
fesleu élettel ékességét: ha rútacska, arra igyekezzék. hogy je) erkölccsel
szépegesse magát. (...]

Mert ura kedvéért, a házas asszony sem festi magát: hanem azért, hogy
a külsők elöu szebbnek láttassék, ts a férfiak szemé: és satvér. sőt fohászko-
dását. utána vonja, ra szeme elöu természetinek szfne forog: mivel it

mosdás vagy izzadás után. elolvad a festék. Nem is hon ültében. hanem szem
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eleibe menésben kendőznek az asszonyok. És ebben világi mód nerént is,
esztelenül cselekesznek: mert nemhogy szereuetné, de sól utálatossá tészi
őket a kendő; mely az asszonynak gyenge bőrét összvevonsaa. megégeti: fogait
ol}' feketékké részi. mimha holtszén darabok volnának: lélegzcut megdohositja:
ábrázatját töpörödteti: és ha c világon annál szebb asszony nem volna is, a festék
megrúthja. Egyszóval. em egyéb a festen orca, hanem ifjak tüze. bujaség tapléja.
szemérmeden szűnek cégére. [...J

Azzal mcntcgeuk némely bolondok kcndözéseket: hog)' ezzel mátkár
keresnek: azok szemének kedveskednek. Ah, ki nagy vakság. ha 37.( Itílik .
hog)' a kenőcsér rajtok meg nem ismé rik! Ki nagy gondolatlanság, ha
elhiszik. hogya testéket szereti , aki személyeket nem szereti! Johh férjhez
nem menni, hogysem oly emberhez menni, kinek inkább tetszik <1 festék.
hogysem a személy. Mert ha bolond volna, aki lovat akarna venni. és nem
nézné a lovat. hanem öltözetit; annak sem lehet esze. aki fesrékét nézi mátká-
jának. nem tckélctcsségét. Azért bolondok a férjek. kik feteségekbcn: a
szülék. k.ik leányokban. a mátkák. kik jegyesekben szeretik és elszenvedik
efféle büdös kendőzéseket. Mert a természettül adatott színen klvül nagyobb
ékessége nincs az asszonynak. mint a tiszta öltözet. Azonkívül egyén öltözeu
és cifrája, rútítása: a többi Cll-dög tőre. pokol horga. kárhuzat lépes vesszeje.
azaz idegen tüzek gerjesztése: bolond ifjak csalogatása: veszedelemnek
terjeszréu hálója. I...J

Oe úgy tetszik, a leányok neveléséről eleget szólánk: két szóval. háza j.

tásokrúl emlékezzünk. [... J
Hog}' az emberi nemzet tisztán és szentül szaporodjék; hOKY az atyák

éljenek fiokban. és az lsten népe világ végéig megtartassék. a házasságot
rendette ISIen. 1... ' ehéz iga a há ••asság. [ ... J

A keresztyén leánynak nem szabad férjet keresni vagy házasságrúl
szorgalmatoskodni: hanem édes szüléire bízza mag-ár.kik öter szcrerik: kik a
világ állapotját tudván. meszszére néznek; és jobban gondolkodharnak
szerencséjérül. hogysem maga a leány; ki ouhon rekesztve élvén. nem tudja
erkölcsér é, állapotjár a férfiaknak. [...l

A külső jók közöu elso ~S legnagyobb tekintet légyen annak erkölcsére és
okosságára. akinek akarják adni gyermekeket. Azután értékér. és nemzet-
ségére: csakhogy felettébb nagyobbnak - én tanácsommal -. ne adja senki
leányát. ha zolgalóvá nem ak.arja tenni. Idejét os termetét is kell a legény-
nek nézni: ruert ha gyermek, nem tudja mcgböcsültcni a házasságot: ha igen
üdós, egyéb kedvellenségel is szerezhet: dc hihető, hogy hamar özvegység-
ben hagyja feleségét, és árvaságra neveletlen gyermekit. 1.. .]

Meghallátok. szülék. rnire kell a leányok nevelésében vig}'áznoLOk. [..·1
Melyre segftsen benneteket al AIJ'a, Fiú, Suntlilek lsten. Amen.
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HAGYOMÁNYŐRZÉS A BÜKKÖNY UTCAI ÖVODÁBAN

Ünnepeinkkel. hagyományainkkal azt szeretnénk elérni,
hogy a gyermekek érezzék meg, hogy a világnak, amelybe
beleszüleuek, múltja és jövője van. Az életben a legfontosabb
öröm a szerétet. az egymásnak örömei szerzö emberi össze-
tartozás.

"Auri vagyunk fl világon, hogy ualahol ol/hon legyünk benne."
, '(Tamási Áron)

A közelmúlt pozitív változásai révén, mind külsőségekben,
mind szemléletrnódban igyekeztünk megújulni. Nevelő-
restületunk a szeptemberi értekezleten úgy döruöu, hogy idén
a népi hagyományok felelevenítésére. megőrzésére nagy súlyt
fektetünk. Ezeknek a szárnypróbálgatásoknak a tapasztalatait
szeretnénk majd hasznosítani további munkánkban. Így talán
sikerül egy olyan arculatot kialakítani, amely vonzóvá, elismertté
teszi óvodán kat.

Tudjuk jól, hogy szárnos óvoda tűzte zászlajára a hagyo-
mányápolást. Azzal is tisztában vagyunk, hogy más óvodákban
már régebben, ötletesebben. hatékonyabban építik be oktató-
nevelő munkájukba a népi hagyományokat. Talán abban is
különbözünk ezektől az intézményektől, hogy több olyan speciá-
lis adottságunk van, amely nagy rnértékben meghatározza,
korlátozza lehetőségeinket. Ilyen pl. az óvoda épületének szét-
tagoltsága, a középfokú óvónőképzés. az egyszerre II csoport-
ban folyó munka.

Munkaközösségünk szepternberben ütemtervet dolgozott ki,
amelynek központi gondolata a hagyományőrzés volt. Ennek
else állomása az október lO-én tartott szüreti bál volt. E prog-
ram megszervezéséhez, lebonyolításához sok segítséget kaptunk
kollégáktól, szülőktől egyaránt. Mulatságunk kedves színfoltja
volt, hogy kolléganőink közül sokan meglátogatlak bennünket.
Ezt a programot még több jeles nap megünneplése köveue. PI.:
János nap, Lucázás stb, A kapcsolattartás rendszeresse és kölcsö-



26 AI.BEK rFAl.n E(,YHÁZK{)Zsf:(;1 Ltxf:t.. 1995. HÚs\'tr

nössé vált. Mikuláskor a két épület óvónői kölcsönösen meglep-
ték egymást és óvodásainkat egy csodálatos lírai dalcsokorral,
illetve hangszeres műsorral.

Mivel környékünkön - zömében -fiatal szülök élnek. fontos
feladatunknak tartjuk, hogy velük is megismertessuk a nép-
hagyományokat. Ezért egy nép hagyomány naptárt lUggesztet-
tünk ki, amelyen folyamatosan feltüntetjük a jeles napokat, s
azoknak erederét. szokásait. rnondókáit, szállóigéir.

Mivel a nép hagyományok jelentős része szorosan összefonó-
dott az egYházi ünnepekkel- karácsony. gvertyasz.entelő. húsvét
stb, -. így a gyennekek bizonyos mértékig betekintést nyernek
a Biblia világába is .

.tv. idén különös izg-alommal vártuk február 2-át, gyertyaszentelő
napját. Mi is gyertyát gyújtottunk. majd csoportról csoportra járva
- ..maci" fejdíszekben - mondókáztunk, énekeltünk. Az óvoda
udvarán beköltöztünk a medvebarlangba. s megnéztük árnyé-
kunkat. Másnap balázsoltunk. s finom mézesieát kortvolg-dttunk.
orvosos játékot jáiszouunk.

Terveink közöu szerepel még a farsangi jelmezbál. Cergelv
napja. C;yümöksolt" Boldogasszony napja. kiszézés, villőzés,
húsvét. fehérvasárnap. pünkösd megünneplése. Szerernénk
ezekről a jeles napokról néhány fotót készíteni. s azokkal díszí-
teni óvodankat.

A tapasztalatunk al .. hogy mióta fokozott figyelmet fordítunk
rt hag\'ománvápolásra. a csoportok közörti kapcsolat is szoro-
sabb, s ez a kiizösségi érzés erősödését segíti elő.

"Sunlnek kell tartanunk II IO'fnnek érintetten lelkél, amit abbo
idietiink, minden próbál kiáll,on. lia I'IIS.ll/!1 ültetünk bele, megmételyez-
ziik egés: életére ... S ha jó magol ültetünk bele, egész életéhen virág-
uk.. ." (Kodálv Zoltán)

Farkas Mariann
óvodapedagógus

Napközi Otthonos Óvoda
Budapest, Bükköny u. Y.
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HÍREK A TÁRSAS KÖR ÉLETÉBŐL

A Társas Kör 1995, február hó 25-én megtanotta éves rendes
közgyűlését. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elnöki. beszá-
molót. Hangulatos tombola következeu, melyen a BIl.LA Aruház
ajándékait sorsolnrk ki vidám derültség közepeue. A közgyűlés
helye a Gyékényes utcai közösségi ház volt. Mivel a felújnou
közösségi ház igen alkalmas összejöveteleink céljára. egyre több
programot szervezünk a jövőben a Gyékényes úti házban,

Az idén is. az elmúlt évhez hasonlóan folytatjuk program-
jainkat. melyek néhány újabb típussal bővültek, Ilyen újabb ren-
dezvény a vasárnapi zenedélután, mely első rendezvényét telt ház
elöu tartotta, április 2-án,

A Társas Kör szervezésében három kirándulás lesz a közel-
jövőben, melyekre még lehet jelentkezni (nem tagoknak a részvé-
teli díj 500 Ft-tal több):

1) Április 29-én és ~O-án kél napos autóbuszos kirándulást szer-
vezünk MariazelIbe.
Útvonal: Budapest - Sopron - Mariazell - Budapest.
Részvételi díj: Társas Köri tagoknak 2950 Ft.

2) Május 27-én egynapos autóbuszos kirándulást teszünk Őskü,
Veszprém. Herend. Zirc útvonalon. Ezek szervezöje Sordélyi
János,
Részvételi díj Társas Köri tagoknak 1000 Ft.

3) Június IO-án Budapest - Gödöllő - Máriabesnyő - Budapest
útvonalon szervezünk gyalogos sétákirándulást. Ekkor nem
autóbusszal. hanem HEV-vel fogunk utazni. Szervezője I1avszky
István tagtár unk. Találkozás 1{28-kor a templom előtt.

A TARSAS KOR SZER\'EZÉSÉBEN APRll.I 22-ÉN SZOMBATO' 19 óRÁ-
TÓL ZE ts. TÁNCOS "BUU" LE ZA GYÉKÉ 'YES (:TI KÖZÖSSÉGl HÁZ-
BA, • MELYRE JEGYEK 100 FT-os ÁRON IGÉNYELHETÓK A SZERVE-
ZÓKTÓL. TÖBBEK KÖZÖTT FEI.l.ÉP A Bf.ATORLOK EC:YÜ1TES.

Kiss Gábor, elnök
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ALBERTFALVA ISMÉT GAZDAGODOTT •••

Albertfalva születését 1994. március l-jén ünnepehűk meg először.
Ekkor volt a község 175 éves. Ekkor történt az elhatározás, hogv
minden év március I-jén megemlékezünk erról a kedves településről.

A szervezési munkát '17. ALBf.RTFA1.1"J II El.YTÖRTtNETJ ("'(ITE-
MÉNY ÉS ISKOLAML'ZEL'f\'1 vállalta rnagára, és ma már kötelességének
tartja, hog)' minden évben be mutasson valamit a kutatómunka legfris-
sebb eredményeiból.

Í~y jött létre az új időszaki kiállítás 1995. március l-jére. rnelvet
igen sok érdekfödö jelenlétében uyitouunk meg. A helyet a múzeum
újonnan kialakftou pincéje adta. rnely ti jövőben is méltó helye lesz az
ilven jellegű kiállitásoknak.

E kiállítás gondolata már (öbb rnint húsz éve foglalkoztatou ben-
nünket. 197:\-",," kezdődött ugyanis Albertfalva FI'i utcajának lebon-
tása. Sajnos a hivatalos sze rve k nem örökítették meK azt ct lebontás
előtt. így a íeledés hornalvaba merült maga az utca, ct házak. Még az
volt a szerencse. hogy néhány lelkes albertfalvi lakos késztien feny-
képeket a régi házakról. épülerekról. leírta emlékeit, lerajzolta emlék-
képeit LI megsemmisűeu F() utcáról. A múzeum vállalta azt a szereper,
ho~y összegyűjtse ezt az igen értékes anyagot. A gondot az jelentene,
hOKY a fényképek minösége igen rossz volt, igen kevés házról voll
«=Ryt:di fénykép. inkább q~y-eg-y utcasor-részletet örökftettek mt::g 37.

alkalmi fotósok. Ezt'H){)1 - fénvkép formájában - szinre le-hetetlen volt
a több mint nyolcvan ház képét elővarázsolni. Így született nlt:){ az ct
goudolar, hOl{)' a házsorokat elóbb hontsuk egyedekre. próbáljuk
megállapltani volt tulajdonosnkat. keressük meg dket. amennyiben
még élnek. és eleve-niuessük fel emlékeiket. Ebben a munkáhan volt
naKY següségemre Kocsisné Kole szár Judit és Cycirükné Bárdos~
Magdolna. Kutatásaik el kerületen. sőt még al országhatáron kívűlre
is kirerjedtek, [gy igen értékes információkhozjutottak. E munka után
következeu a házak eg:yedenkénti lerajzoltatása az emlüeu okuk miau,
bt Sajtos Gyula rajztanár végezre el művészi tökéletességgel. A7. Ó

keze munkája révén zsugorodou össze az 1,1 km hosszú Ft) utc", öt
méterre, és idézte fel a köze-l száz évvel ezelőtti állapotokat. Megálla-
podtunk ugyanis, hogy" századforduló körüli épületeket tüntetjük
fel. illetve azt az állaputot. aIH)~p'az épületek a "égJcKcs lebonrás előu
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kinéztek. A rnűnek a végleges helyet biztositő állványzatot Müller
Henrik és Sági Lászlo iskolagondnok alakította ki. így nyugodlan cl-
rnondhatjuk. hogy el kollektív munka VOll, lelkes lokálpatrióták össze-
filKása annak érdekében, hogy azok is láthassák a múltat. akik akkor
még nem éltek ill. és azok is visszaidézhessék, akik már nem élnek iu.

Az utcarajzor kiegészíti egy a mai állapotokat tükröző fényképsor
is. Ebből lehel látni, hogya mai házak helyén valamikor milyen
épületek álltak, ugyanis a kél házsor - a régi es a mai - egymás fölött
nyert elhelyezést. a beazonosüás tehát künnyú. f~rdekes lehet a ma ill

lakóknak, hogy valamikor milyen há7 állt mai lakásuk helyén. Kérdés,
h()gy milyen élményt nyújl azoknak. akik valamikor Albertfalván gyer-
rnekeskedtek , és a szép kis falusi házak helyén ma lakórclcpi mamut-
házakat láthatnak. A látogatóknak jobban tetszell a régi, és ezen
véleményüket sokan ki is nyilvánitouák. Természetesen ezen ma 1I1ár

nem lehel változtatui. viszont az ebből származó keserűség elvi-
selésében sokat segíthet a kiállítás megtekintése. a múlt felidézése.

Az új időszaki kiállítások anvagi fedezetének elöterenuéséhez a
legtöbb albertfalvi üzem évek óta hozzájárul. A Szellőző Művek, az
Albertfalvi Cérnázógyár és Önlüdei Formázó és Segédanyagokat
(;yánó Kfi. mellé most felsorakozott a nUNA1..AKK és a CAOI.A is.
Reméljük. hogya felsorolt űzemeken klvül még a többi is csatlakozni
fog. és ezzel még gazdagabb éhuéuvhez fogjuk juttatni Albertfalva
lakosságát.

A kiállítás megtekinthető minden kedden és csütörtökön 16 és 18
óra között. A látogató emetlett még láthatja a múzeum több termének
kiállítási anyagál is, ahol hű képei kap a mai Albertfalva helyén 2000
évvel ezelőtt táborozó rómaiak életéről. Albertfalva község fejlő-
déséről, az elsö albertfalvi iskola megszületéséről és történetérőt.
Külőn helyet kapott egy borgyűjtemény is, mely közel 600 külöuböző
borfajtát igyekszik bemutatni annak emlékére, hogya mai Albertfal-
ván valamikor szőlőterrnelő vidék volt. virágzott a szőlőrnűvelés és az
ezt is kiszolgálö asztalesipar.

Belezna'Y Andor
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Albertfalva Fő utcéjének házai a századforduló környékén
a Forgalmi teleptói a Kondorosi útig

F6 utca, páros oldal (Ol Duuu Idi;li uld",n

1. Yörős ~1iháh Irtszeres üzlete. épült:
1852-bel1.

2. Csizmadia "endéRI~. előue I'erli-
uovszkv (III<lK\':u'osÍI\'a Poháruikl
liisz('rt;S üzlete.

3. Stibingcr-tclek.
4. Stihill~cr Olp;<l hM.a.
r" Stilunger (;nlla háza.
ti, Bárd-vitla.
7. Harbnró-ház , hús- é-sbeuresüzteuel.

I:J6Ite l\iSl:,'hutJ Mártul! ,-q.:1 háza.
épült: 1824-bt=n.

A. K:lkuh'ai·h;b.
~I. tsrncrctlcn.
10. B1..'rn7ki.h:'il.
tI. Ell(ke-,,7.ko('·<lu;1.
12. Pul;t\'·h:\7.
l:i. Tili-telek. a n~jta léyó ház leégett

EJ; döu lakolt iu IH,H.ltil Voditska
vcnczcl .. \lhental\'" c,:IM'i L;l1il~FI.

14. ~brtillek-ldek. a h:\7 ht'ljt:hh voh.
IJeIIllt::t l.iildhun.Ic'I. majd a Sz;:ny,ls

\'t:11dél-\lcl kapon helyei.
15, Kér-i-ház , clőuc lIill F"\d há7a.

épült. lIi2:i-h:1Il.
16. lu Ih-nl IIIcK 19'25·1x-1Ia kéc SZC)IlI'

saédos tl'lck területén "JókaJ utca. ol
lll;!; \·qr.·és"lUlt;Ol.

li. Cvururan-ház.
IR. Lápossv-ház. ké5óhh Vin\!o;"-há7 .•

épült: 1911·hell.
19. Varga-ház. eredetileg (;\"1II"11I<UI-h;\.I,

udajdonosa VOll ,1 kozség Or\'t}S,;1.
2.0. tdück-ház, t'redetileg Héring Józsel

háza. épült '1tu37·!lt'n,
21. Láncz-ház,
22, whuer-ház. késlShb Sieuel-ház. majd

,11 ..\RP,·\..D K()R s1ékh:í7~1

'l:t Klldull:l ••\;o. IIldn1 a IlIla,rlullos Il'IIlti·
I~III \'t1( tIlt:j( En·th:tilq{ \\"1111"~I<'i";i,,
h;i.l.;t. ép'ill \X:!Il-h.U1.

24, Dörfünger-villa. épült: 1913·h<u1.
25. Horváth Jenő hentes háza.
26. R~).l.iKardos-ház.
27 Abr aháru-ház. késóbb KŐl.séRI,á7;t

és posta.
2K, Bisitskevich-ház ta h:ll lulajdtlllo!i<1

Alberttalvi Ferencre IIIOI!o(Tanl!iÍlt11Iil
"a nevét 1, benne it l.:\lkr;ts1,d;h;tI,
épült 1~~:1-1)('11.

2~I, RtI;:I}(II'lI-ll[u., urclvuek llllaJlIolIIlS<1
kishíró voh. kti-~l'ihh ;-":fht:lI.ház,
épült: IXg9·ht'lI,

:\(), Htlh~k..(;1-6h~ .•.·h;\z, é.~UNti-han.
:\1, Floffek-ház , ktsöhh <;!al7-h;'i1 ..

épült. HHt·Ilt.'II.
32. iti Hdlt Illt:~ a Pt'lCili 1111.:.1, a mai

~:pítéS1.UH.:;'I,

:t..I, Ismeretlen. késöbb il háL helvén
volt a KISPI:\C.

:\4. ,\7 úi Kil7~o;tgh;\7A'" m'ljcl a (~Mt.1{';t1
lecímikum. 11I:1 Áh.a.lfmo~ Iskola,

:\"1. Killt"Ses-h{l1 .. :iIUlCIll'lileK al rsko-
lállak volt ill kihelvczcu osw\ha.
épült: h-HI~·II<III, '

:\6 Csakajda-ház. épült: 1911:\-h<ll\.
~7 RéRi Orosalanvi-haz.
3~, Laboranovhs-ház. épuh: IH911.Jk'11
:~~I, t..ÓDE.. .-ház .
40, Keresztéb János háza. mclvbeu :\1

elM) patika vvlt.
41. 7.willinp;e,'-ház,
4:l. Stihillp;cr-tc-lck, mclven ;17, <1 hál

állt. mctvbcr Simándv J('1~~f szüle-
leli és asztales mestcrséget tanult
ki Ezt követőcu len »pcrnénckcs.

·13. Röck-ház .. mclv elöaöleg Böckel
Alajes haza volt. épült: 1~34·ht'1l

,1-1, Sill:th('~,:k fuvaros ll,i7_;', dfili~Iq.~
'/.\\·illi,lg:t'r·l1fl1.,
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F6 utca, piratlan oldal

Bajza- ház. íj l~het6s részt Florovits
Károly bérelte.

2. Hegedüs-villa.
~ Beregszászi iircK ház. Beregszászi

Antal 185ti-ba u épíneue.
4. Beregszászi új villaház: Beregszászi

M••tild villája.
:J. wagner-ház.
ll. Meuvhárt-háe.

1.c,wt"·lll-hál. későbh Wicsler-ház.
épült IN9U.I)t"II.

R. Albertfalv a dső islwlá.F' .• auuás
IR2X-tól.

Y »lsc'holl.há2. épüh: IM90-ben.
lU. ÉUI ikus ol3jgr:ir (csu:m;iól1P'ál").
ll. <.~lIlHiK\'OiIr. Oorogi Zsigmond tul;~J'

duna
12 ~ zöld terület helvén nyíli meg az

Arpád urea. Illa Fonyód utca.
I:i. Régi Láncz-hál. épült: IH90-hell.

mai formájában új winmann-ház.
14. Sailber -ház üzlethelyiséggel. itI

saületen Pálus Prüller István.
Ifl. Krizsáu-ház.
Iti. Osoha-ház.
li. Csakajda-ház. késöbb Král-ház ,

épült 1I:~38-ban.
IM, Kínál Sándor háza.
19. Kardhordó (o ula háza,
20. 1ejfalussv ht\~n háza. építette

Zwilliuger luvarozö.
21. Theisz-ház. épült: 18:iH-ban. a

lebentás ~)61l IIIfg eredeti volt.
22. Schotfer-báa. később magyarosüva

Somfai.
2:i. Öreg winmann-hae. egv részfl

Rudolf Sándorné IüS1er~5 bérelte.
24, Czakó Texlilg)ár.

2!L LCH Lakkgyár. a mai
Dt:NAL~KK.

26, Orosalánvi-háa.
'li. Kinál Jál;US ill'cg háza. épült: 18~g-

ban.
2H. Koppi-ház. késöbb rucgveue

Lechner Árpád. 1lIl'g később
Lnger-háa.

29. Szeut J IIIre herceg utca. ;J mai Al-
bertfalva utca.

:iO. Horvárh \'t"lIdégI6. későhh l~ui8-tól
SZf)llössi vendégjö. majd méR ké-
sőbb Cseresies vendéglö.

31 Veress lKnál régi háza. épült:
Ig5r.-lx:I'.

:\2. l:j Veress-ház.
3:'- Orbán-ház.
:i4 Ord asi-ház, lIlaJ<1 Buzás-ház. Benne

Buzás JXk üzlete és Boldizsár
vegyeskereskedése.

~r). Borsai-Brunkala-ház és Urabsics
vendéglő 1900-t61. Későb), :\.lb<:"I'1
filmsaluház. majd Szi~t:ti IIH11.i.

;\t;. Subinger-telek ~S ház. késöbh I..•asz-
ló-villa.

~i. Mahunka Alajos háza. épült:
1~59-Ilt:n.

3M. ~atzk)' Ede régi háza. épült:
186M-IJilll.

;i9, Bcros-háa. eI&IC .1 Labcranovhs I()-
gadalmi kereszt. melvet 19::S0-bal1
restaurák Biscbofl Béla albertfalvi
szebrász. A kereszt ma a plébánia
mellen áll.

'lU Laboranovits-ház, előbb Szick-ház.
épült: 1882-ben.

41. StrohJ J6zsef háza. épüh: 18::S0·ban.
K~s6bb Csillag fuvaros háza.
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PAPOK ALBERTFALVÁRÓL

Hatvan évvel ezelőtt - 19:;:', június lfi-én - szell telte pappá Shvoy
Lajos püspök atya az első Albertfalváröl származó papot: ORBA
CYÖRCY atyát. Jelenleg Székesfehérváron a Papi Otthonban nyugdí-
jasként él. Amint a kőzelmúhhan látogatóinak mondta: ugyanabban a
szobában lakik, amelyben kispapi éveit töltötte. Akkor 4 éviK lakott ott
a szentelésre készülve, most pedig ugyanabban a szobábau az örök
életre készül, Jllllius folyamán templomunkban is köszöntbetjük a
gvémántmisés atyát. aki nagy szeretettel gondol Albertfalvát'a.

Albertfalváról hat papi hivatás indult. és ct szeruelési oltárnál
részesültek a papi küldetésbeu. Kö7.i;JÜk egy már az örökkévalóságba
költözön, eJ{Y ll)'ugdUaskénl. kellen itthon és kellen külföldöu mun-
kálkodnak az ú- szóliljéhen.

Papi. szerzeiesi hivatás? Esztergomban tanul egy k ispapunk , és a
nyár tolyamán ~gy fialal ~I szerzeresi életre indul.

Kérjük továbbra is az ~ra ••Is Urát!

Elsőáldozás, bérmálás

Az elsőáldozás dánnuaí:
Don Bosco iskolásoknak
Petőfi iskolásoknak
és a Mezőkővesd úuakuak

április 30-,111, vasát-nap HllKJ órakor:
rnéjus l-l-éu. vasárnap H ,uórakor.

A bérmálás: május 20-án, szombaton 1600 órakor,
Dr, Dékány Vilmos esztergomi segédpüspök úr jön. '

Az iskola tetőterének megáldása

Április 28-án, pénteken délelőtt II órakor. Paskai László bíboros
úr és Szegedi Ferenc polgármester úr részvételével.
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ALBERTFAL\'I Et.\'HÁZKÖZSÉGI LEVÉL. 199.'), HlisvtT
Kiadja az Albertfalvi Római Katolikus Egyházközség

1116 Budapest. Xl. kerület Bükköny utca 3.
Felelős kiad6 DR. VERBÉNYI ISTVÁN plébános

Tipográfiai terv. szedés és tördelés
TINTA Bt. 1116 Budapest. Xl. kerület. Szatmárhegy utca 13.

Műszaki szerkesztő KISS GÁBOR
Technikai munkatárs TEMESI VIOL'
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FELHÍVÁS ll!
Májusban vagy júniusban jótékonysági

zenés műsor lesz a DON BOSCO ISKOLA javára.
Kérjük figyeljék plakátjainkat!

A DON Bosco ISKOlAAlAPÍTvÁNV FELHívÁSA

Több mint három éve működik a 00-; Bosco lSKOlAAL-I.PÍT·
\·A!'\". Az A1apit~ány feladatai közé tartozik az Albertfalvi Don
Bosco Katolikus Altalános Iskola és a rászoruló diákok támogatása,
segítése. .tv. eddig befizetett támogatásokat ezúton is hálásan
köszönjük a támogatottak nevében is.

Al A1apítványon keresztül az Iskola a következő csekkszámla-
számon támogatható: MHB 315·12741. Csekkek találhatók a ternp-
lomban a szerueltvtz-tarró előtt. ill. a plébánián kérhetők. A támo-
gatás összege az adóalapból levonható.

!'iYOMDA

Felajánlja szabad kapacitását:
- PROSPEKTL·SOK. PLAK.~TOK.

- BROSCRAK. JECYZETEK,
- IW-;Y\'EK,
- CC)'KEZELt." 'IVmfTA'1 \·"\-;)'OK

eg\' vagy több színben történő elkészítésére, gyorsan és olcsón.

N4'es, illetve A/4-esnél kisebb méretű nyomtatvánvok
készítése 1 vagy 2 oldalas kivitelben, jó minöségben.

APOS7.TROF Bt.
1116 Budapest. Budaörsi út 1289. hrsz,
Telefon: 1 669 000 /135
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