
ÜNNEPÜNK

Azemberiség élete elképzelhetetlen ünnepek nélkül. ATeremtés könyvében
az Úr munkálkodik hal napon keresztül és a hetediken megpihen. Mintegy
jelezve. hogy az ember is hasonlóképpen cselekedjen .

.AJ. ünnephez azonban szorosan hozzátartozik az ünneplés tartalma. Mit é!.
miért ünneplünk? A kereszténység életében az Úr feltámadá a mian, az Úr
napja leu a pihenő nap tartalma. Hozzátartozott a misén való részvétel, hisz
ou az emberiség üdvtörténetének legnagyobb eseményére emlékeztek és általa
szentelödtek meg az emberek.

Az ünnepeknek sajátos alkalma! is vannak. liyen az egyes templomok
szentelésének, illetve védőszentjének ünnepe. amit népszertien búcsúnak
nevezünk. A Dap legfontosabb eseménye az ünnepi szenuuise ruéltő ünnepé.
Iyességgel és külsöséggel. zámos szórakozási lehetőség teszi teljessé az ünnepet.

Albertfalvának e két ünnepe közeí esik egymáshoz. ezért az ünneplés is
szorosan összekapcsolódik. A templom védőszentje Szem Mihály arkangyal.
akinek szeprember 29-én van az ünnepe. A templomszentelés évfordulója
október 5. 1941-ben ezen a napon szentette fel Shvoy lajos székesfehérvári
püspök atya a templomot és adta át A1berúalva hivő közösségének.

Évek óta az Albertfalvi Napok a templombúcsú hoz kapcsolódnak. Az ünnepi
szenunisébcz ebben az évben kedves esemény is járul. Alberlfalva egyetlen, L9.
századi restaurált múemlékének, a plébánia kertrésében álló kőkcrcsztnek a
megáldása. A restaurálási munkák során elénk került a szobor a maga eredeti-
ségében. Alig egy évtizede létezenAlbertfalva, amikor az akkori lakók emelték
ezt a keresztet. Méltö, hogy eleink elhatározasát ezzel a helyreállítással megőriz-
zük. Az idősebb kerosztály még jól emlékezhet a körbe kertteu, állandóan
virágokkal dtszíteu keresztre. Helyéről a házak lebemásakor került a plébánia
kerüésébe.

Helyi adományokból nem tudtuk volna felújítani, ezért is méltó a köszönet
a Fóvárosnak, a kerületi Önkormányzatnak. egyéni és csoportos adakozóknak,
akik támogatásával ez megvalósulhatott.

Legyen ez a kereszt mindannyiunk számára a múlt megbecsült emléke, a
hivő népnek pedig hirdesse a megváltást.

Dr. Verb<nJi Istoán
protonotárius, kanonok,

plébános



SZENT MIHÁLY ÜNNEPÉRE AZ ANGYALOKRÓL

Vannak-e angyalok? Ez a teológiai
kérdés első pillantásra messze esik a
mindennapok tapasatalatától. Sokak-
ban még az is felmerül, hogy nem
kell-e kinőni a gyermekkor hitéből,
miközben - ha lassan is - átváltunk a
felnőn keresztények hitére. Az igazság
azonban az, hogy épp a Ielnöu hit
kőveteli meg a kérdés árgondolását:
vannak-e egyáltalán angyalok? Továb-
bá: hogyan foghatjuk fel pröbatételü-
ket emberi ésszel? S Ielfoghatjuk-e
egyáltalán?

Hitem belső tapasztalatában, annak
fejlődésében többször átgondoltam a
dolgot, és ott kötöttem ki töpren-
géseirnben, hogy felnöué kell válnunk
az angyalok hitének kérdésében is.

Először mcgvilágosodott bennem a
kinyilatkoztatás egyértehnü üzenete,
hogy Isten nem csupán láthatókat,
hanem láthatatlanokat is teremtett:
.juennyet és földet". Ezért hiszünk -
a szeritének szavaival - ,,3 láthatatlant
s láthatót" alkotó Istenben. A .Játha-
tatlan világ", vagyis a .júlvilág" szer-
ves része a nagy világvallásoknak. Ma
már a fizika is föltételezi, De vajon
vannak-e lakói? Amikor ezt a kérdést
föltesszük. eszünkbe jut, hogy koru nk
embere mennyire sejti. sőt hiszi, hogy
világunkon ktvül, esetleg a világ-
egyetem más bolygóján is élhetnek
hozzánk hasonló értelmes lények.
Miért ne lehetnének ennek a látha-
tatlan világnak is értelmes, teremtett

lényei? Vajon nem sokkal gazda-
gabb-e a teremtés, mint azt a földhöz-
ragadt ember "éli? S ha úgy van,
ahogyan a kinyilatkoztatás üzeni, ak-
kor nem kell méltatlankodnunk, hogy
mi nem ismerjük a .Játhatatlanok"
világát. Hiszen saját földünkön is csak
Kelurubusszal fedeztük föl Amerikát,
majd Dél-Amerika csodálatos kultü-
ráját. Amit a "láthat.tlanokról" tu-
dunk, azt a Bibliából tudjuk (már
amennyire tudjuk). Onnan kiol-
vasható. amit a nagy teológusok meg·
fejtettek, hogy lsten szellemi lényeket
is alkotott: angyalokat. Sőt próbára is
tette őket - mint az embert -', hogy
rnéltök-e az üdvösségre; lsten színelá-
tására. A próbatétel persze nem lehe-
tett az érzékek kísértése, mint Remete
Szerit Antal pusztai magányában. A
szellemi teremtmény a szellemi ember
prób. tételét kapta. Zseniális gondolat,
hogy lsten talán egy belső látomásban
rnutatta meg nekik a megtestesült
Fiút, akinek engedelmeskedniök kell.
Talán még ennél is többet rnond,
hogy esetleg Máriát láthatták a próba-
tétel szellemi tükrében, Máriát, aki a
Mennyek Királynóje lesz majd. Mi-
lyen csodálatos hitünk belső összképe!

De hiszen az ember a létezés fokain
alatta van az angyaloknak! Egy ilyen
lénynek engedelmeskedni? Ha Isten
rendeli Igy, akkor igen. Ez Michael
válasza, emberi mödcn fogalmazva.
"Mi-cha-El" azt jelenti: "Kicsoda o-
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Iyan, mint az Isten?!" Másként: "El-
fogadom a próbatételt, mert Isten
mondja." Lucifer válasza pedig: "Nem
alázom meg magam. Nem fogadom
el, hogy emberi lén)' legyen fölöttem.
Hiszen én még az angyalok között is
kiváló vagyok: a Világosság hordo-
zója". Tehát "nem, szolgálok". Isten
akaratának ilyen döntésen alapuló
visszautasítása azonban már automati-
kusan megteremti a poklot. A bukott
angyalok nem lehetnek részesei Isten
színelátásának. Így a maguk választot-
ta szellemi állapotba kerülnek. S a
jánosi fogalmazás beleillik a képbe:
"Láttam a Sátánt miként villámot
lezuhanni az égből". Dramatizált kép
persze, dc a lényegre tapint. Hihető-e
azonban mindez felnőtt fejjel'

A kérdés bennem is felmerü It, míg
rá nem döbbentem, hogy ezen a
földön mennyire hasonló az angyalok
bukása a miénkéhez (és megfordítva).
Hány olyan kiváló szellemű ember
van - tudós, művész, filozófus -, aki
hasonló gesztussal utasítja el Jézus
Krisztust rnint Megvált6t és annak élő
közösségét. az egyházat. Luciferhez
hasonlóan a világosság hordozói ezek
az emberek is. Dc a szellemi lény
próbatételét nem állják ki. Elbuknak,
visszautasítva Isten szavát, sőt esetleg
magát Istent is. Más nagy szellemek
viszont igent mondanak az Üzenetre,
hasonlóan Michaelhez. Nem kábul nak
el saját nagyságuk tudatától. Mert:
"Kicsoda olyan. mint az Isten?!"

Sokat vívódtam fiatalabb fejjel,
hogy meg kellene írnom a "földi
teológiát". Az angyalok bukása volt a
minta. Csak odáig jutottam. Egyre

több evilági példában döbbentern rá,
mennyire ugyanaz a próbatétel lénye-
ge. Náluk is, nálunk is. Egy negyven
körüli egyetemi magán tanár kiment
a templomból, amikor egy 25 éves
fiatal káplán hirdette az igét, mert
korban és a világi tudományban alatta
állt. A gőgje nem bírta elviselni. Há-
nyan vannak, akik a tudomány nevé-
ben utasítják el a Bibliát, a kinyilat-
koztatás üzenetét. Bukott angyalok-
a földön. Ezért hallunk megnyugodva
olyan tudösokröl, Irökröl, filozófu-
sokról, akik elfogadják Isten létét, söt
a kinyilatkoztatás üzenetét is. Ók
Michaelhez hasonlatosak.

Szent Mihály ünnepe ezért kap
különösjelentőséget földi vonatkozás-
ban is. Ha annyi kiváló szellemű em-
ber igent tud mondani lsten szavára,
mint Szent Pál, Ágoston, Dante, Mi-
chelangelo, Descartes, Heisenberg és
nagyon sokan mások, akkor mi miért
ne tennénk?! A hitnek is megvan a
maga nagykorúsága. Hiszen a földi
teológia jegyében tapasztaljuk meg,
hogy azok a nagy szellemek hozzák a
poklot a földre, akik megtagadták
Istent. Az ateizmus időszaka meg~
mutatta.

A Sátán mindent Igér. A pillanat
üdvér kínálja. Dc hatókörében éled
meg a kárhozat, a földön is. Ó a "ha-
zugság atyja". Michael, mi veled tar-
tunk.

Boda Lá5z16



SZENT ŐRZŐANGYALAINK

lu a földön kevesen engedhetik
meg maguknak, hogy testőrök vigyáz-
zanak rájuk. akik megóvják őket
mindenfajta rablótámadástól vagy
gyilkossági kísérlenöl. Ám a testőrök
is csak a test, a vagyon, a földi dolgok
védelmére képesek, ahogy ezt a "test-
őr" szó nagyon jól kifejezi. A lélek
ellenségeitől nem védhemek meg sen-
kit sem.

lsten különleges szerétetének a
megnyilatkozása, hogy minden egyes
ember mellé személyes örzöangyalt
rendelt -legyen bár gazdag vag)' kol-
dússzegény az illető. Órzőangyalaink
életünk minden lépését vigyázzák és
elhárítják a ránk leskelődő testi-lelki
veszélyeket. ha Isten tervei azt így
kfvánják. Az Egyház október 2-áll
ünnepli a szent órzőangyalokal. Az év
minden napján, dc külöuösen most,
illendő megemlékeznünk róluk. Kik
is ők tulajdonképpen?

Bizonyára mindannyiunk számára
ismerős Pinokkió kedves mcséje. Ajö
tündér életre kelti a Dzsepeuo mcstcr
által megfaragott lélektelen fabábut és
odarendeli mellé a bölcs Tücsök Tő-
don, hogy legyen a fabábu lelkiis-
merete. Mivel Pinokkiónak nincs
lelke, lelkiismerete sem lehet. Már-
pedig erre elengedhetetlenül szüksége
van ahhoz, hogy valódi ember legyen
belőle. Tódor segít kimenteni öt Strom-
beli mester kalitkéjából és az utolsó
pillanatban ő menti ki Fúri-muri

szigetéről, hogy végérvényesen, örök-
re szamárra ne változzék. Tódor segít-
sége nélkül a tehetetlen Pinokki6
elveszen volna Strornboli mcstcr vagy
a szamárélet örök rabságában. Segít-
ségével viszont elnyerte azt al. örök-
séget, amil a jö tündér szánt neki:
valódi emberré vált.

Nekünk embereknek van lelkünk
és van lelkiismeretünk. Nincs szük-
ségünk Tücsök Tódorra itt a fóldön.
A természetfeletti világ dolgaiban
azonban éppúgy járatlanok vagyunk,
mint ahogy Pinokkió járatlan volt az
emberi világ dolgaiban. Ezért szük-
ségünk van olyan valakire, aki jártas
a mi mennyei örökségünk dolgaiban,
aki természetfeletti szemmel látja
helyettünk életünknek azokat a kri-
tikus pontjait, ahol mennyei segit-
ségre szorulunk és akkor intézkedik.
Mcgszólaltatja lelkiismeretünket,
emlékezetünkbe idézi azt, amiről nem
szabad megfeledkeznünk, segít he-
lyesen dönteni, jó tettekre sarkall.
Ezenkivül életünk minden percében
vigyáz reánk, testi és lelki vonatkozás-
ban egyaránt. Távol tartja tőlünk a
gonoszlélek kerlátlan garázdálkodását,
és csak olyan mértékben engedi érvé-
nyesülni rajtunk, ami lsten próbatevő
szándékának megfelel.

Tartsunk személyes kapcsolatot
őrzőangyalunkkal, kérjük segítségét és
közbenjárását Istennél, legyünk hálá-
sak neki azért a meg nem szűnő szol-
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gála tért. amellyel életünk minden
percét óvja. Sokakban felvetődhet
persze a kérdés: lsten minderu tud,
gondoskodása. mindenkire és min-
denrc kiterjed, miért van hát szükség
külön örzöangyalra? Mert Isten köz-
veurök révén részesít bennünket
szeretetében: ill a földön elsősorban
a szülők, a mennyben az ürzőangyal
útján. Ahogya 220 ezer voltos távve-

zetékről jövo villamosenergiát nem
lehet bevezetni közvctlenül a lakásba,
hanem le ken transzformálni először
II ezer voltra. majd 220 voltra, úgy
Isten felénk áramló gondviselő szere-
tetét is közveutök juuatják el hozzánk
és ebben a lánc ban az őrzőangyal látja
el a mennyei transzformátor szcrc pél.

Kmel)'ák Péter

"ÁLDJÁTOK AZ URAT, ANGYALAI, ~UND, TI HATALMASOK,
KIK TELJESÍTITEK PARANCSAlT.,_"

(aoU 103,2)

Az angyaloknak is van nabad
akarata. mint nekünk.

Akarásuk óriási erő, nemcsak félig
határoznak CI valamit, hanem egész
lényükkel. ezért döntéscik visszavon-
hatatlanok.

A Szentírás szamos példája szemlél-
leli, hogy mirc képesek az angyalok.
2Kir. 19,35 könyvben: "Azon az éjsza-
kán az Úr angyala az asszírok táborá-
ban lesújtott száznyolcvanötezer em-
berre. Dán 3,49-50 és Dán 6.23-ban
leírja, hogyan küldte el lsten az an-
gyalát é, mentette ki Dánielt és társait
a tűzből és az oroszlánok verméből.

Ap CseI5,19-ben és Ap Csel 12,7-10-
ben kiszabadítja Pélert a börtönből (2
Pét 2,11).

A Szenúrásban többször is találkoz-
hatunk az angyalok jelenlétével. Ami-
kor az emberhez szólnak, emberi
testet kapnak és emberileg érthető
nyelven szélnak. Gondoljunk Ráfáel

főangyal ra , aki az ifjú Tóbiást kísérte,
vagy Gábriel főangyal ra, aki Szűz
Máriával a Megváltö fogantatásának
hírét közölte.

Mindkeuő testi alakban jelent mcg.
Azzal, hogy testet tulajdonítottak az
angyaloknak, főképp azt akarták
hangsúlyozni, hogy az angyalok nem
végtelenek. miru az Isten, hanem
valamiképpen határosak, ha nem is
annyira tél-hez kötöttek. mint az em-
berek.

Al angyal egészként van jelen az
egész térben és egészként annak
részeiben, épp úgy, mint lelkünk a
testünkben. Bár képtelenek vagyunk
ezt elképzelni, a bölcseleti megfon-
tolás egyértelműerr erre a megálla-
pításra vezet. Az. angyalok nincsenek
testhez kötve, míg a mi lelkünket,
amely ugyan szellemi. testhez kötötte
a Teremtő.
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Az örök boldogságban való jelen-
létükkel és imádásukkal örökkön
örökké dicsőítik az Istent,

Az angyal név tisztséget jelöl és
küldetést jelent. Isten küldi az angya-
lokal az emberekhez. Az "arkangyal"
megtisztelő címmel illetik őket. Gábor
arkangyal neve: "Isten ereje." 6t bízta
meg lsten a megváltás hírének közve-
títésével. Ráfáe! arkangyal neve: "Is-
ten az üdvösség, a gyógyulás:' Egy
ifjúnak leu hú éges útitársa. Mihály
"az egyik magas fejedelem" (Dán
10,13), a mennyei seregek vezére. A
Jelenések könyve ezt írja r61.: "Mi-
chael és angyalai megtámadták a sár-
kányt" (jel. 12,7), azaz az ördögöt. A
mennyben Michael irányította a szel-
lemek nagy harcát a sátán ellen, ezt a
földön folytat6dó harcot is ó vezeti az
idők végezetéig, ezért ő a küzdő Egy-
ház égi pártfogója.

Lucifer és angyalai lázadásakor Mi-
hályt a felháborodás tüze állí tolla
velük szembe, gőgjük miatt, hogy
Istennek akartak utasttásokat adni.
Ellenkezést nem túró határozottsággal
Lucifer tudomására hozta, hegy senki
sem olyan, rnint az Isten. tehát senki
se tegye magát egyenlövé ővele és ne
vesse meg parancsait.

Szem Mihályt legtöbbször úgy
ábrázolják, amint legyőzi a sárkányt,
az őskígyót, az ördögöt, Lucifert -
lándzsával a kezében.

Az albertfalvi Szent Mihály temp-
lomban egész sajátságos az ábrázolása.
Az egyik kezében a kard - a küzdés-,
a másik kezében magasra emelve viszi
az Oltáriszentséget.

Mi a magyarázat?
A körülöue levő angyali kar kezé-

ben van a megoldás. mint ahogy a
szentmise római kánonja mondja:
"Mindenható lsten, parancsold, hogy
áldozalunkat szent angyalod isteni
Fölséged elé mennyei oltárodra vi-
gye." Az egészen tiszta áldozati ado-
mányt viszi Isten elé. Kiesdi számunk-
ra a kegyelmet és a bűnbocsánatot.

Életünk egész folyamán az angya-
lok segítségére szorulunk. Külde-
tésűknél fogva kitartanak rnelleuünk,
amíg az ördög is kísérthet és egyéb
ellenséges hatalmak veszélyeztetnek,
vagyis egész életünkön at, amfg csak
a másvilágba nem érkezünk.

Az Egyház fgy imádkozik a haldok-
löért: "Fogadja testedből távozó lelke-
det az angyalok fényes serege. Álljon
félre utadból a pokoli sátán minden
hatalmával, rémüljön meg és mene-
küljön ... amikor megérkezel az an-
gyalok kíséretében ... Fogadjaöt Szent
Mihály, az égi seregek vezére és ve-
zesse el a Világosság Országába."

Míg a Földön élünk, nap rnint nap
mondjuk el ezt a Szent Mihályt kérő
imádságot:

Szent Mihály arkangyal védelmezz
minket a küzdelemben, a Sátán go-
nosz kísértései ellen légy oltalmunk.
Esedezve kérjük: "Parancsoljon neki
az Isten", te pedig mennyei seregek
vezére a Sátánt és a többi gonosz
szellemet, kik a lelkek vesztére körül-
járnak e világban, lsten erejével ta-
szítsd vissza a kárhozat helyére.

Horváth Zs.usanna
hitoktat6



SZÜLŐI HITTAN 1997-1998.

Az idei tanévben is szerétettel meghfvjuk a kedves szülőket beszélgetésset
egybekötött elöadássorozatunkra. Bízunk benne, hogy hatékonyari tudunk
scgitcni ez által is a kr-isztusi nevelés nehéz feladatában.

A program házigazdái az albertfalvi Szalézi Munkatársak Közössége.
f1eIJ'szin: a Don Bosco Katoliku. Általános Iskola ebédlője.
jMpo1ll: kéthetente, szerda este 17"'-tól kb. 1900-ig.

Minden érdekl6d5l, nem csak a "donbosc6s" g)'erekek sxuleu; siereteue! várunk!
A tavalyi év tapasztalata alapján az idei ro téma Bosco Szem János nevelői

módszerének átgondolása lesz. Megismerjük az 6 nevelői tevékenységét, és
megpróbáljuk alkalmazni saját helyzetünkre.

Mottönk: "Don Basc6vaJ. a mi id6nkben"

1997. október 8. Don Bosco kora; hivatása, életútja

1997. október 22. Don Bosco nevelési mödszerének alapdimenziói

1997. november 5. A "megelőző mödszer" alapjai 1. Szeretetrernéhöság

1997. november 19. A "megel6z6 mödszer" alappillérei Il. Észszerűség

1997. december 3. A "megelőző mödszer" alappillérei Ill. Vallásosság

1998. január 7. Fegyelem és öröm, DB vezetési stílusa

1998. január 21. A lelki vezetés fogalma, jelentősége

1998. február II. Világiak bevonása az Egyház életébe

1998. március ll. A közösség jelentősége, plébániai közösség

1998. március 25. Az érzelmi érettség útja

1998. április 15. Vallási érettség

1998. április 29. Erkölcs és jellern

Az előadások témái tematikusan kapcsolódnak, dc önállöak. Sorozatunkkal
szeretnénk elősegíteni egy egymást segítö, baráti szülöközösség összeková-
csalódását.

A szervezők nevében:
István alJa, Béla aI)'l>



MÁRIAREMETEIGYALOGOSZARÁNDOKLAT
1997. szeptember 13. délelőtt

Csodálatosan szép késő nyári reggel. Sokan, hála Istennek, nagyon sokan
gyűltünk össze a Városmajorban. hogyelinduljunk gyalogosan Máriaremetére.

A zarándoklat célja: országunk jelenlegi erkölcsi válságának megszüntetése,
a keresztény értékrend helyreállítasa. a jövö évi választások kedvezőbb ered-
ményének reménye. Ehhez kellen közös, együttes imánkat felajánlani.

A zarándoklat időpontjának kiválasztása nem volt véletlen, hiszen ötven éve
1947. szeprember 14-én Mindszenthy jözsef'bercegprlmés vezetésével százezer
férfi zarándokolt ugyanezen úton. Sót 1947. szeptember 21-én ugyancsak
százezer nő, 28-áll pedig hasonló tömegben az ifjúság vonult Máriaremetére.
Ezen zarándokutak emlékére rendezték a rnostani zarándoklatot. amely az
akkori körülményekhez hasonló politikai környezetben valósul meg, célja pedig
teljesen azonos az ötven évvel ezelőttiekkel.

Ezért most meg'mutattuk:
• az Úrnak, a Szentháromságnak, hogy mi, katclikus magyarok, ill vagyunk;
• a Boldogasszonynak, hogy megfogyva bár, de hűségesek vagyunk;
• egymásnak, hogy megismerjük egymást;
• hívőknek, másképp hívőknek és nem hívőknek, hogy mi katolikusok is itt

élünk és vagyunk.

Célunk voll:
• dicsőíteni az Urat, mert mindent neki köszönhetünk;
• hálát adni a hitért, mert megkaptuk és megkapjuk azt a kegyelmet, hogy

hihetünk;
• bocsánatot kérni és engesztelni a mulasztásokért, a bűnökért, a hOtlenségért,

akár mi, akár mások követték el;
• elérni. hogy az igali értékek tekintetében ajövö szebb legyen, hitünk legyen

töretlen;
• Egyházunk szabadon vezethesse híveit az üdvösség felé.

A zarándokutat támogaua részvételével a Püspöki Kar is, jöttek velünk az
úton, és a zarándoklat befejező szentmiséjét Paskai Bíboros Ur celebrálta.

Hála lstennek a jelenlét szép volt, mintegy 25-30 ezer ember vett részt
imádkozva-énekelve e zarándoklatou. Talán megtenünk egy lépést Mária
országának elérése érdekében. Úgy legyen.

Madaras Gábo,·



szeprember 29. 1830

október 3. 15 óra

PROGRAMOK 1997. DECEMBER 31-ig

október 4.

október 5.

október 8.
október ll.

október 12.
október 19.

október 22.
október 24.

október 26. 18 óra
november 5 17'0
november 9. 18 óra
november 19. 1730

november 21-23.

november 22.
november 23. 18 óra
november 28-30.

november 29.
december 3.
december 5-7.

december 7.
december 20.

december 21.
december 31.

18 óra
19 óra

Az Egyházközségi Képviselőtestület ülése
A Kislánykör első idei foglalkozása. Találkozás az alsó
hiuariteremben. Kiss Anikó, a Kislánykör vezetője
szereuel válja az 1-4. osztályos leányokat
Az ifjúsági Klub kirándulása Ópusztaszerre. Találko-
zás 6 órakor a lernl lom elöu
Gitáros mise
Az ifjúsági Klub őszi évadjának megnyitása a Bük-
köny utcai klubhelyiségben
Szülői hittan
Zászlónk Kupa, az ALFA és az ALFA B csapat rész-
vételével. Szurkolókat vár a két csapat a Bosnyák téri
pályára
Gitáros mise
Az ifjúsági Klubban (Bükköny utcai klubhelyiség) elő-
adást tart a LEGIO CHRISTI-ről Duffy atya
Szülői hittan
Ifjúság részére gyalogtúra. Indulás a templom elől
reggel 8 órakor. Túravezető Vas Gábor
Gitáros mise
Szülöi hitlan
Gitáros mise
Szűlői hiuari
A llL Lelki - szellemi hétvége Máriabesnyőn. Ma-
lD'arország 2000 utá". A Karolina Egyesület, a Szerit-
imrevárosi Egyesület és az AKT.K. közös rendez-
vénye. jelemkezés Kiss Gábornál. A teljes részvételi
dij kb. 3300 Ft. Támogatás, kedvezmény kérhető
A Szalézi Munkatársak találkozója
Gitáros rnise
Ifjúsági (16 éves korig) adventi lelkigyakorlat Péliföld-
szentkereszten
Családos mise
Szülői hittan
Adventi lelkigyakorlat Péliföldszentkereszten. Rész-
vétel 16 éves kortól
Gitáros rnise
Családi és ifjúsági közös délután. A szervezők kérik,
hogy már m051 készüljenek a műsorszámok
Gitáros mise
Szilveszteri BÁL

1730

18 óra
19 óra

17'0

15 óra
17'0

18 óra
15-tól

18 óra
20 óra



AZ ALBERT HERCEG DÍJ ÁTADÁSA

Az Albert Herceg Díjat 1997. Htísvitvasd.mapjdn allta át az A.K.T.K. vezetősége
Dr. Verbényi Istoon albertJalvi plébd.nosnak. protonouirius, kanonoknak. Az A.K. T.K.
elnöke. Kiss Gábor kÖsl.Öntötle Istvá" Atyát a dfj átvétele alkalmából.

Kedves István Atyai

A Társas Kör köagyüiése az elmúlt
évben. 1996-ban alapította az Albert
Herceg Díjat. Az alapítási javaslatban
szerepel, hogy a közgyűlés évenként
oly személyeknek adományozhatja az
Albertfalva alapítójáról és névadójár61
elnevezett díjat. akik hazánkban és szű-
kebb otthonunkban, Albertfalván ki-
emelkedően képviselik a keresztény
értékeket. elkötelezettek nemzetünk
iránt.

Az idei közgyülés előtt a Társas
Kör választmánya úgy döntölt a beér-
kező javaslatok alapján. hogy István
Atya. téged terjesztünk el6 a díjra.
Hog)' helyesen döntött a választmány.
azt bizonyítja. hogy amikor Sümegh
Lászlö elnökhelyettes a közgyülésen
kirnondta a nevedet, mint a dij váro-
mányosáét, spontán taps tört ki a
teremben.

Számomra ez a taps sokat üzent,
sokat jelentett. Ugyanis nekünk. al-
bertfalvi híveknek ritkán van módunk
megköszönni neked fáradozásaidat. A
taps. ami a közgyűlésen felcsattant.
nem csak a dfj jóváhagyása volt.
hanem köszönet nunden albertfalvi
hivő nevében.

Emlékszünk. hogy 1993. decembe-
rében te veretted fel egy civil egyesü-
let megalapításának gondolatát a kép-

viselö testületben. Az alapítást - talán
túlzott óvatosságból. talán ki hitűség-
ból - közvéleménykutatás előzte meg
ill a templomban. A közvéleményku-
tatás eredménye a te elgondolásodat,
javaslatodat maximálisan alátámasztot-
ta. Ekkor tettük néhányan igazán
magunkévá az alapítás gondolatát. és
kezdtük meg a Társas Kör szervezését.

És ebből a történetből cngedjék
meg. hogy kiemeljek eg)' mozzanatot,
Azt. hogy István Atya elindította egy
Társas Kör szervezését, majd hagyta.
hogy mi fejezzük be. Később soha
sem kívánt beleszólni. és soha sem
próbálta meg kívülről irányítani a
Társas Kör müködését.

Többször gondoltam már arra,
hogy talán keményebb kézzel. néha
talán erősebb parancsszavakkal kel-
lene irányítanocl az egyházközséget.
Oe a következő pillanatban már arra
gondoltam. biztos. hogy mégsem.
Helyes vezetési su1usodat bizonyúja a
Don Bosco Iskola Alapítvány megala-
pítása. majd a Don Bosco Iskola létre-
jöue és működése. Tudjuk. folyamat-
ban van egy katolikus óvoda szer-
vezése is in Albertfalván. Biztos, hogy
egy diktatorikusabb egyéniség mellen
Albertfalván nem jöuek volna létre
ezek a csodálatos dolgok.

Albert Kázmér Ágost Herceget,
Albertfalva alapítóját ábrázoló em-
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lékplakettünket Madáras Balázs, plé-
bániánk ifj" tagja készítette el, az
Albertfalvi Helytörténeti Múzeumban
lévő festmény alapján.

Mint korábban említeuern, ne-
künk, albertfalvi híveknek ritkán van
m6dunk, vagy talán nem vagyunk
elég bátrak ahhoz, hogy kifejezzük
szeretetünkct és tiszteletünket irántad.
Ez a díj, egy kicsit kézzelfoghat6an,
egy emlékérem és egy oklevél for-
májában fejezi ki a Társas Kör tag-
ságán kívül minden albertfalvi hívő
szeretetét, tiszteletét, és köszönetét.

Gondolom, évek, évtizedek rnúlva
is, utódaink ki fogják évenként adni
az A1bert Herceg Díjat. Lehet, hogy
tízszer I lehet, hogy örvenszer, lehet,
hogy még többször fogják utódaink
odaítélni. Dc nekem, mint a Társas
Kör mostani elnökének jutott az a
feladat, hogy először adhassam át ezt
a díjat. Örülök, hogy első alkalommal,
A1bertfalva plébánosának, Neked
adhatom át.

Külön öröm számomra, hogy egy-
házunk legnagyobb ünnepén nyújt-
hatjuk át neked a kitüntetést. Kívá-
nom, hogy a feltámadt Krisztus békéje
legyen szívedben, kívánom, hogy a
már említett nagy tettek ered-
ményeképpen létrejött alkotások
mellett újabbakkal gyarapítsuk kö-
zösen Albertfalvát,

István Atya válasza

Köszönöm a kltüntetést. Kétsze-
resen is albertfalvinak érzem magam:
három éves koromtöl a szemináriuru-

ba való vonulásig itt éltem, itt van
otthonunk. ahol szüleim halálukig
éltek. Magam pedig rendszeresen
jártam haza meglátogatni őket. A
másik, hogy hivatali szolgálatom tizen-
két éve A1bertfalvához köt.

Plébánosnak lenni nemcsak a hívő
közősség vezetőjét jelenti, hanem
bizonyos közéleti szerepet is jelent.
Mindkettőt igyekeztem mcgval6sítani.
Ezért tettem meg mindent a hitélet
fejlesztésére, de állandóan igyekeztem
kapcsolatet tartani a nem hivő em-
bel-ekkel is. Plébánosként fontosnak
tartottam, hogy a körülmények alaku-
lása folytán megval6suljon a katolikus
iskola, de a templomunk - noha csak
a hívők látogatják - külsőleg szép és
gondozott legyen.

Fontosnak tartottam jelenlétünket
a közéletben, ezért fáradoztam azért,
hogy megalakuljon az Albertfalvi
Keresztény Társas Kör, és kapcsolatot
tartson szűkebb hazánk egyéb társu-
lataival.

Fontosnak tartottam, hogy kultu-
rális téren A1bertfalva egész lakossá-
gának segítséget nyújtsunk. Ezért
öröm számomra minden hangverseny,
vagy kuhurális esemény. dc fontos az
Egyházközségi Levél, a Plébániai
Hírek, a lajtorja és a Boscolap meg-
jelenése. Ezek adnak igazán képet
arról, hogy milyen sokszínű Albertfal-
va élete.

Amikor ismételfen megköszönöm
a kitüntetést, csak megerősíteni tu-
dom, hogy a továbbiakban is elkötele-
zetten kívánom szolgálni A1bertfalva
lakóit és hívő népét.



A JEZSUITÁK LELKIGYAKORLATOS KÖZPONTJA:
A MANRÉZA

A Manréza Lelkigyakorlatos és
Kcnfereuciakőzpont a Jézus Társa-
sága Magyarországi Rendtartománya.
vagyis a jezsuita rend egyik intéz-
ménye.1993.júniu l-je óta működik
Dobogók6n. A két, egymáshoz közel
fekvő, összesen őthektáros területen
összesen négy épület található. Ezek-
ből kellő elsősorban (egyházi és nem
egyházi) konferenciacélokat szolgál,
alkalmi vendéglátást és üdülést lesz
lehetövé, illetve a harminc dolgozó
közül néhánynak szállást ad. A másik
két épület elsősorban lelkigyakorlatos
ts belsö rendi célokat szolgál, egyházi
továbbképzéseknek ad helyet. A rend-
házban állandó, zárt meditációs kápol-
na müködik. vasárnaponként délelőtt
tíz órakor nyilvános szentmisére várva
a kirándulőkat, a közelröl-távolről
Dobogókőre érkezőket. A Manréza
céljai közé tartozik még egyéb okta-
tási, szociális és kiadói tevékenység is.

lu 1991. évi XXXII-es törvén)' a
volt egyházi ingatlanok tulajdoni
helyzetének rendezéséről lehetövé
telte, hog)' a jezsuita rend az 1950-
ben államosított régi Manréza nevü
ingatlanjáért cserébe 1993.június l-jén
megkapja a dobogököi volt pártüdülö,
kormanyőrség és Kádár-villa épület-
együttest, mely értékben ugyan nem
éri el az elbitorolt korébbi jezsuita
lelkigyakorlatos és rendi központot,
de a szerzetesrend vállalt feladalainak

ellátására alkalm as. A régi Manréza a
két világháború közt épült Budapest
peremén, Zugligetben, országos ada-
kozásból, külföldi segélyekből és köl-
csönökből. Műkődése évei aláu röbbek
közt a mag)'ar katolikus férfitár-
sadalom számára váll fogalommá a
belső megerősödés, a megújulas. az
élet értelmes és hívó rendezésének
helyekérn. A név másokat a falu-man-
réza mozgalomra emlékeztet, ami a
szegény és nincstelen rétegek. tanítá-
sát, felemelését szolgáló KALOT 1946-05
betiltása után két évig még létezett,
ápolva a KALOT lelkiségét. Maga a
szö része lett a magyar nyelvnek.
olyanok is használják minden vallási
tartalom nélkül, akik a szó eredete ról
talán nem is tudnak, például 1 • mariré-
zázrak", "manrézába vonultak" az
elmúlt évtizedekben a belügyi és
pártrnunkások, ha valamit át akartak
beszélni. gondolni egy elzárt helyen.
vagy a megváltozott világnak meg-
felelően ma a managerek, a nagyobb
cégek belső emberei lesznek hason-
löképpen. ha ki akarják értékelni az
üzletmenetet, vagy eg)' fontos üzleti
döntés előtt állnak.

A névadó Manresa nevű, spanyol-
országi település azáltal vált ismertté
sokfelé, ahol a jezsuiták az elmúlt
négyszázötven évben megfordultak,
hogy a rendalapító Loyolai zent
Ignác 1522-23-ban egy esztendőt



1997. Búcsú 13

töltött olt elvonultan. sok-sok meditá-
cióval. Alapvető Ielisrnerésekre, belső
meglátásokra jutott ezen idő alatt,
megváltozolt az egész élete, s a man-
resai tartózkodásának következménye
lett a lelkigyakorlatos mozgalma és a
jezsuita rend megalapítása.

A magyar jezsuita rendtartomány
személyi és tárgyi feltételeinek újjá-
szervezésében, az ország belső meg·
újulását segitő feladatában fontos
szerepe V3.11 az új Mánrézának.
elme: 2099 Dobogókő, Fény u. 1.
Tel.: 26-347-681; fax: 26-347-633.

Sajgó Szabolcs SJ., igazgat6

A DOBOGÓKŐI MANRÉZA VENDÉGEI VOLTUNK
Családok tábora '97

Idei családos táborozásunknak -
Baj6t, majd Leányfalu után - ajezsu-
ita rend Manréza lelkigyakorlatos
háza adott otthont. Népes társaságunk
elhelyezése nem kis eröfeszüést igé-
nyeit, hiszen - az anyagi hozzájárulást
nyújt6knak köszönhetócn - IO család
lehetett ott 26 gyerekkel. Már az
indulás előtt kézhez kaptuk a részletes
tájékoztatót (buszrnenetrenddel, tér-
képpel, szobabeosztással) és a lelki
programok vázlatait. melyek mind-
végig segítségünkre voltak. "A csalá-
dos lelkigyakorlat sikere a vigyázökori
múlik" - szoktuk mondogatni. Fiatal
barátaink az idén is szívesen vállalták
ezt a feladatot. Gyermekeink - köztük
8 három éven aluli kicsi! - boldogan
játszoltak a friss levegőn, rnialau mi
nyugodtan beszélgethettünk. Köszönjük
Csucsu. Anikó, István, Judit és Gabeszt

Beszélgetéseink egy részén Sajg6
Szabolcsjezsuita atya útmutató szavait
hallgathattuk. A vasárnapi szentmisét
is vele mutauuk be, melynek ben-
sőséges, családias hangulata mind-
annyiunk számára nagy élmény volt.

Elmélkedéseink témái a Jézus évhez
kapcsolódtak: Jézus és al ima; Jézus
és a döntések. A körkérdések során
egymást is jobban megismerhettük:
pl. ki hogyan szokou imádkozni?
Végül Szabolcs atya felajánlotta, hogy
szívesen látna minket egy igazi "szi-
lenciumos" (csendes) lelkigyakorlatra.
Két hétvégéról lenne szö: mialatt a
férj lelkileg feltöltődik, a feleség vi-
gyáz a gyerekekre és fordítva, Talán
ezt is sikerül megvalösítanunk.

Vasárnap délután István atyával
gondolkodhattunk együtt családos
közösségünk elkövetkezendő felada-
tain (közös misék; a Háulspárok köulrol
c. beszélgetéssorozat. a jegyesoktatás-
ban val6 részvétel lehetóségei; eset-
leges kapcsolatok más plébániák ha-
sonl6 csoportjaival). Reméljük, hogy
atya és Zsuzsa néni ismét jól érezte
magát körünkben.

A kötött prograrnek rnellett sokat
sétáltunk az erdőben. Vasárnap a
kilátónál közösen énekeltük: "Erdő
mellctt esrvélettcm ..." Hozzám különö-
sen közel áll ez. dal, mivel otthon es-
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ténként gyakran azoktam énekelni kis-
lányomnak. Orsinak. Most már együt-
tes családi emlékünk ez a "dobogókői"
Esti dal, melynek meghittsége akkor
este sokunk szemében tükröződött.

Gyerekeink az idén is buzgón gyfij-
tögették a ,jóságokat" , melyek ötletes
rajzok formájában is megjelentek a
köZÖS papírtapon. Kedd délelőtti
záró-hálaadő imádságunkon - nagy
örörnünkre - sokuk szájából hangzott
el: Köszönjük, hogy együtt játszhat-
tunk! Kindelmann Ágitói kedves em-
léket kaptunk: egyszerű színes lapon
egy kis kép, mindannyiunknak sze-
mélyre szölö pár sorral. Manapság,
amikor az ember sokszor el fiaik. a
nagy tömegben.jólesik az ilyen szere-
tetból fakadó odafigyelés.

Elmúlt a tábor. Hazajöttünk. Talán
kicsit sajnáljuk, hogy most kevesebbet
lehetünk együtt. Elkezdődött az óvo-
da, az iskola és velük a fáradtabb. haj-
szoltabb hétköznapok. Dobogókőról
sok élményt hoztunk magunkkal.
melyekről sztvesen beszélgetünk. vasár-
napi rnisékröl kijövet a templom előtt.

Kinek mi volt a legemlékezetesebb?
- tettem fel a kérdést néhány részrve-
vőnek. Ime a válaszok:

,Jó érzés volt számunkra, hogy
minden szülő a másik gyere két is a
magáénak érezte. Figyeltünk egymás-
ra, segftettűk egymást. Istennek hála,
végig gyönyörű időnk volt. Élvezhet-
tük a harangvirágos erdő közelségét."
(Bató család)

"Olyan megnyugtató érzés volt,
hogy gyermekeink felszabadultan
játszhattak egymással a jó levegőn a
számukra ideális játszótéren, és ezzel

nem zavarták mások nyugalmát."
(Cseh család)

"Első alkalommal vettünk részt
ilyen táborozáson. Tetszett a lelkülete,
a szervezeusége. Jó volt a nap hármas
tagolása: délelőtti, kés6 délutáni és
esti elmélkedések. Szabolcs atya elö-
adásai jól illeszkedtek a programunkhoz.
Hálás szívvel köszönjük a szervezők-
nek: a Bató és a Sáros házaspárnak."
(Fejes család)

"Utolsó esténken tábortűz körül
gyíiltünk össze. Jó hangulatot terem-
tett a közös éneklés. Minden családból
a testvérek együtt adtak elö egy-egy
dalt, majd a produkció -jutalmául«
fahasábot dobbanak a tűzre. Így sem
a tábortűz, scm a jó hangulat nem
aludt ki." (Kindelruann család)

.,A mindennapi rohanás után el
tudtunk kicsit csendesedni, ami na-
gyon fontos leone ahhoz, hogy imád-
kozni tudjunk. Itthon is törekednünk
kell, hogy - Sajgó zabolcs atyát idéz-
ve - csendet tudjunk teremteni és
lsten utáni vágyakozásunkat lsten
töltse be, ne pótcselekvésekkel töltsük
ki ezt a vágyat. Sokat tudjunk lenni az
Atya jelenlétében." (Kolonics család)

Jézus mondja: "Ahol ugyanis ket-
ten vagy hárman összegyíilnek az én
nevemben, olt vagyok közöttük." Mi
is összegyűltünk - nemcsak ketten.
hárman - és éreztük az Ó jelenlétét.
A túz körül vidáman és egyre gyor-
sabban énekeltük: "Nem lesz egyedül
a szívem többé, glőri' alleluja. Velem
az én ram mindörökké, glóri' al-
leluja .;" Add, Urunk, hogy egész
életünkben így énekelhessünk!

Pál Kali



PEDAGÓGUS SORSOK

Mintegy húsz éve is lehet már
annak, hogya Vigilia katolikus folyó-
iratban Papi sorsok címen volt olvas-
ható egy sorozat, Siki Géza tollából.
Csak a bennfentesek tudták, hogy az
írói álnév mögött Rónay György író
László fia rejtőzik. Az édesapjától
kitűnö tollforgatói vénát örökölt,
szárnyait bontogató író-újságíró a
puha diktatúra idején az általa ábrá-
zolt papi sorsokon keresztül, a sorok
közön mutatou rá az akkori hatalom
gyalázatos egyház- és vallásellenes-
ségére.

Be kell vállanom tehát, a címadás
ötlete nem az enyém, talán nem veszi
Rónay Lászlo plagizálásnak, hogy
ötlerét elorozva Pedagógus SOllO/' cím-
mel olyan tanár egyéniségekre emlé-
kezünk, akik generációkba neveltek
szakmai tudást, erkölcsi tartást, ke-
resztény szellemiséget.

Február elejének hideg, havas
éjszakáján lefekvés hez készült a fiatal
házaspár. Három gyermekük már
édesen aludt a szornszéd szobában. A
fiatalasszony gyakorlott. óvaros moz-
dlllattal betakarta a kicsiket. Férje az
íróasztalnál éppen befejezte munkáját,
fáradtan csukta be a jegyzeteir tartal-
mazö mappát. Egyetemi előadásainak
vázlatait már 9 éve gyűjtötte ebbe az

ízléses börkötésű dc már kissé meg-
kopott irauartóba. Hangos csönge-
résre riadtak fel. A férj sejtette, talán
zsigereiben megérezte, ilyen kései
órában a váratlan látogató nem hoz-
hat jó hírt. Az utóbbi napokban a
patinás pesti egyetemről egymás után
tűntek el a professzorok ugyanúgy
mint tanársegédeik, hollétükről még
érdeklődni sem volt ajánlatos. Átvil-
lant az ágyán: lehet. hogy most én
következem? Nem sieten a bejárati
ajtóhoz, lassan, kimért mozdulatokkal
vette fel zakóját, nem illik ingujjban
fogadni még a váratlan vendéget sem.
Három börkabátos, rossz kinézésű
ernber állt a bejáratnál s eg)' letartóz-
tatási parancsot lobogtattak. mely a
férfi nevére volt kiállítva. Kopott
télikabátját még megengedték, hogy
felvegye, majd durván a ház előtt
várakozó fekete Volgába tuszkolták.
Miközben a kocsi foglyával a fagyos
éjszakában a rendőrség felé szágul-
dott, a három látogató visszament a
házba, felébreszteuék a házmesternét
és még egy, a szomszédban lakó tanú

jelenlétében nekiláttak a házkutatás-
nak. Hajnalig tartó alapos munkát
végeztek, feltűrrák a lakás legkisebb
zugát is, összegyüjtöuék a könyvespol-
cokon található összes vallásos köny-
vet. Az írógéppel egyetemben az
egc:szet mödszeresen papírdobozokba
rakták és corpus delieri-kém elvitték.
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A házaspárral együtt élő nyugdfjas
korú nagymama az átélt izgalmaktói
közben rosszul lett s a sebtében kihí-
vott orvos injekcióját61 nyugodott csak
meg. Az édesanya nagyon ügyelt arra,
hogy a gyerekek véletlenül se ébred-
jenek fel, hiszen ez az élmény egész
életükre szóló traumát okozharott
volna.

A Tanár Úr három évet töltött
börtönben, semmi másért, mint vállalt
keresztény világnézeréért, hitéért. A
fegyintézetben taníthatott, többnyire
köztörvényes bűnözőket veze lelt a
matematika, a fizika és a természet-
tudományok rejtelmeibe. A Gyüjtöben
igazán jeles társaságjött össze, ugyan-
is még bent töltötték büntetésüket a
forradalom és szabadságharc miau
szabadságvesztésre ítélt revizionista
kommunisták, ugyanúgy mint az igazi
hazaíiak.

Amíg az eltrélt lelkészek inkább
Máriancsairán raboskodtak, a hasonló
vagy ugyanazon perekben elüélt
civileket a politikai foglyokkal együtt
tartották. A börtönben még elfogadták
tanárként, szabadulása után azonban
hiába pröbálkozou, az iskolák kapui
mindenütt becsukódtak előtte. Az
igazgatók szemlesütve tárták szét
kezüket, egyikük sem merte alkalmaz-
ni a megbélyegzett. frissen szabadult
politikai elítéltet. A három gyerek
mellé az évek múltával még kettő
születeu, a hétfős családot eltartani
csak a létminimum határán, igen sok

nélkülözés árán lehetett. A Magyar
Tudományos Akadémia egyik in-
tézetében sikerült nehezen állást
kapnia. akusztikus és rezgéstaní rnéré-
seket végez, középfokú technikusi
besorolásban. Csak úgy kedvtelésből,
rrrunka melleu, saiute játszva. mű-
egyetemi villamosmérnöki másod-
diplomát szeréz. Az ízig-vérig pedagó-
gus vénával megáldott ember min-
denképpen tanítani szeretne. Nem
elégítik ki a konyhaasztal melletti
korrepetálások, hiába dolgozik rend-
kívül hatásosan és sikeresen és ment
meg a bukástól sok azóta is hálás
tanítványt. Számára ez kevés, saját
néven hivatalosan sehogyan sem
engedik elhelyezkedni. Megpróbál
tehát más nevén dolgozni vagy meghí-
zási szerzddésekkel óraadóként egye-
temi elűkészítőket vállalni. Elsősorban
ismerősei, támogatói révén az Orvos-
egyetemre készít fel végzős gimnazis-
tákat. Közben hihetetlen erőfeszítése-
ket tesz ötödik gyermeke, egyetlen
kislánya érdekében, aki születésétöl
fogva beteg, és 19 éves korában bekö-
vetkezert haláláig mindent megkap
szüleitöl, ami emberileg megtehető. A
mozgássérült kislányt minden nap
viszik abba a gimnáziumba. ahol az
édesapja is érettségizett.

A gyermekkorból alig kilépett
tinédzsert nem sokkal ércuségije után
végleg legyűri betegsége, de szülei
még ma sem érzik hiábavalónak közel
húsz évig tartó küzdelmüket, A rend-
szerváltás előtt pár évvel végre lehe-
tőség kínálkozik a saját néven való
munkába állásra, igaz. rendszerint
csak helyettes tanárként. Tanit a
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Borászati Technikumban. a Patröná-
ban, a Széchenyi és a Szilágyi Cím-
náziumban és még sok másik is-
kolában. Van olyan tanév, hogy egy-
szerre három helyen is vállal óraadást.
öreg, szakadt Ládájával ingázik az
iskolák között, közben csekély óradí-
jának jelentős részét elviszi az egyre
drágulö üzemanyag. Megszállotttanár
a szó pozitiv értelmében. Emberi
gyengeségei rnessze eltörpülnek alon
tulajdonságai melleu, melyek a legna-
gyobb magyar tanáregyéniségek kőzé
emelik. Szemében örök tűz ég, talán
pap testvérbátyja az egyetlen, aki
hozzá hasonló elhivatottsággal harcol
igazáért. Összesen lO évet ült Kádár
börtöneiben, hasonlóan ártatlanul.
Amikor egyházi berkekból is bírálatok,
támadások, meg nem értések sorozata
éri őket, gondoljunk mindig arra,
könnyű azoknak, akik az elmúlt év-
tizedekben az Állami Egyházügyi
Hivatal kedvében jártak, jobbik eset-
ben annak oldalvizén hajóztak és
megalkuvásból, kényelemszeretctböl
on ücsörögtek a béke papi gyűléseken.
Könnyű azoknak, akik ily módon
magas egyházi pozícióba jutottak és
akik életük egyötödét nem töltötték
nézeteik miatt börtönben. Minden
ember idegeit megviseli a börtön, az
pedig, ha valaki felvállalja mások
bűneit, olyan tett, ami több mint
tiszteletreméltó. A testvérpárban van
valami közös, míg az. egyik a papi
hivatás, a másik a pedagógia elköte-
lezett megszállottja. Aki a papi pályán
vállalta a börtönt, üldöztetést, a püs-
pöki felfüggesztést, a közértportálok
pueelását. az előtt a kercsatény ern-

bernek meg kell hajtania a fejét, még
akkor is, ha emberi, pedagógiai mőd-
szerelvel nem lehet mindig egyet-
érteni. A Tanár Úr mindezeket a
pedagógus pályán vállalta, éjszakán-
ként a kommunizmus bukásáról,
rendszerváltásról álmodott, bízott és
reménykedeu, talán egyszer eljön
számára a jobb világ. Személyes tragé-
diája, hogy a rendszerváltás akkor
következett be, amikor már a megér-
demelt pihenés évei jöttek volna el.
Most, hogya politikai, világnézeti
akadályok elgördültek alkalmazása
elől, még nagyobb energiával vetette
bele magát a munkába. Jelenleg is
szívcscn vállalna bárhol pedagógiai
munkát, de időközben a közoktatás
anyagi ellehetetlenülése miatt ezen a
pályán elhelyezkedni egyre nehezebb.
Megjelent a tanári munkanélküliség
rérne és természetesen legelőször
azokat évimi, akik jóval túl vannak a
nyugdíjkorhatáron. A Tanár Úrnak
mindez nem szegi kedvét, változatlan
energiával és bizakodással siet isko-
lából-iskolába, s bár az anyagiak tekin-
tetében továbbra sincs elkényeztetve,
tisztában van azzal, hogy az ójutalma
nem evilágori kerül elszámolásra.

Újsághlr:
Dr. Kegleoicl, László "y"galmazott
eg)letemi oktató és gimnáziumi ta.nár
a Katobkus Iskolál: Nemzetközi
Konferenciáján 1700 pedagógus
jelenlétében a budapesti Kongresszu-
si Központban sup/ember 17-in
ueue át a Szent Gelléri-díj arany
fokowát.

SümegI. László



"NEM IS ISMERTÜK EGYMÁST, S MÉGIS ... "

Augusztusban kél napot töltöttem
a szalézi munkatársak által szervezett
és vezetett Csillagtáborban. Ez alatt a
rövid idő ala II is elgondolkodtató,
igaz élményt nyűjtcuak az ott szfvvel-
lélekkel, teljes odaadással résztvevő
gyerekek.

Az első nap reggelén többségében
még nem ismertük egymást. mível a
gyermekek kb. fele más-más intéz-
ménybe járt. Sok bizalommal adták át
őket szüleik.

Voltak, akikhez .egy kis tud-
nivalót", illetve ..használati utasítást"
is adtak. Kezdetben ezekre a gyere-
kekre igyekeztünk jobban odafigyelni,
de rövid időn belül kiderült, hogya
szorongö, félénk kisfiú miiyen ked ves
társalkodö, minden gyerek felé nyi-
tou, mindenkihez van egy-egy őszin-
tén érdeklődő kérdése, s bizony 6
éves kora ellenére sok "élettapas.-
tala tot" bizonyíté jó sztorija.

A zárkózottnak minösített két .tu-
dös" már az első napon a modellezés
csínjáról-bínjáról taltott a körülöuük
állóknak - többek közt nekem is -
igen szemléletes kiselöadást arról,
hogy miként lehet a drága hobbyt
olcsóbbá tenni, tuiként fúrnak-farag-
nak. Ebbe a beszélgeté be kérdések-
kel, okos tanácsokkal már a többiek is
bekapesolódtak, s az elszigetclődön-
nek hitt kél kisfiú maris benne volt a
kis gyermekközösségben.

Volt, ki legnagyobb testvérként a
felelősséget átérezve kezdetben sokat
szerongott attól, hogy legkisebb test-
vérét - aki 9 éves - baj éri. A súlyos
felelősség sokszor gátolta abban, hogy
ő is felszabadultan adja át magát a
kirándulásnak, játéknak, beszélgeté-
seknek. nézelódésnek.

Volt, kit nagyon élénk, fegyel-
mezetlcn, sok odafigyelest igénylő-
ként, tevékenységeiben csak rövid
ideig leköthetöként adtak áto Róla is
kiderült, hogy milyen udvarias, figyel-
mes és kitartó, hogy boldog, ha vala-
mivel megbízzák, s azt maradéktalanul
meg is oldja. Voltak köztük jö alkatú,
jó mozgású gyerekek, dc voltak mac-
kósak és csupa kéz, csupa láb karna-
szok is. S mégis, rövid időn belül a
kezdeti gátlások, az ismeretlentől val6
félelern feloldódott, s egy-két kivéte-
lével önfeleelten játszottak, vettek
részt a programokban.

A tentiekben leírtak ismét elgon-
dolkoeItattak azon, hogy gyerekeink
valöban olyanok-e, mint amilyennek
mi szülők, nagvszülök látjuk őket?
Vajon I5kazok, kik úgy szoronganak?
Ók azok, kik gátlásosak, zárközottak?
Ha az állandó közösségeikben (iskola,
óvoda) valóban olyanok, milyen szere-
pünk lehet ebben nekünk, az őket
szeretőknek, nevelők nek. S vajon
többségében miért nem tapasztaltuk
ezt a tábor ideje alatt?
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Az érzelmek kifejezése, a viselkedés
részben tanult. Az első közvetítő a
többségében erős érzelmi kötödést is
biztosítö család. Ha mi szorongunk,
azt gesztusai nk , mimikánk, viselkedé-
sünk is jelzi, rnelyre a gyermek mint
első rnintára gyakran rátanul. Van,
hogy mi magunk félünk az új helyze-
tektöl, s ezt kivctüjük. Máskor talán
bizonytalanok vagyunk a gyermekein-
ket érintő döntésekben, ilyen lehet pl.
a már korai életkorban közösségbe,
bölcsődébe helyezés; a megfelelő
iskolaválasztás. a nyári elhelyezés stb.
Egyre több szülőt érinthet az egaisz-
tenciális bizonytalanság, s néha a
nevelési bizonytalanság is szerongast
vált ki. Mi, felnöttek, szüleinkkel
beszélgetve talán már többször is
rácsodálkozhattunk arra, hogy ók is
ugyanazokban a dolgokban voltak
bizonytalanok, ök is ugyanazoktói a
helyzetektói szorongtak, mint mi ma.
Mire figyelmeztet ez minket? Fele-
lősek vagyunk válaszrásainkért! Nem
biztos, hogya. egyszerűbb, közeli
elhelyezés a jó megoldas, nem biztos,
hogya közvetlen környezetünkben
élő gyermekek a megfelelő társaság,
nem biztos. hogy a nevelésről szóló
könyvek, módszcrck csak az egyedül
üdvözítöek, nem biztos, hogy azok
adják a helyes dia gnózist, a megfelelő
megoldást. Akkor mi segíthet a meg-
felelő döntésben? A teljes ráfigyelés
gyermekeinkre. Halljuk meg, amit
mond. Halljuk meg, hol érzi jól ma-
gát, dc azt is halljuk ki belőle, mi
annak az oka! Így kapunk bizonyságot
arról, hogy jö helyen van-e. A mi el-
várásainknak, elveinknek, érték-

ítéletünknek megfelelő légkör, szelle-
miség veszi-e körül? Ne csak halljuk,
hanem lássuk is reakcióit. A külső
átalakulás, lehet előnyös, de lehet intő
jel is. Mindig törekedjünk arra, hogy
barátait.feberőség szerint azok szüleit
is megismerjük. Ezek mind olyan
szempontok. melyek megerősítenek
vagy irányt tuutathatnak közös dönté-
seinkben.

A beszélgetés, az ellesett pillanatok
azt is bizonyították, hogy az otthon
légköre, a "ülők érdeklődése, hob-
byja, az emberekkel való kapcsolataik
mennyire meghatározóak. Hisz a
gyerekek tőlük tanultak meg például
a terepasztal-készítést, a virágkötést.

Vannak, kik szüleikkel együtt
gyűjtik. majd csomagolják az elesett
emberek számára az adományokat,
együ tt olvassák a különleges háziál-
latokról szóló könyveket, cikkeket és
együtt írják le megfigyeléseiket. Ezek
már a gyerekek számára is fontos
tevékenységek. ezek már az ő érdek-
lődésüket, értékítéletüket is formálják.
Mindezekről salvesen beszélnek egy
olyan társaságban, ahol rájuk figyel-
nek. ahol mindenkit meghallgatnak.
s ahol senki sem csodabogár. Sőt ók
is adnak! Felkelthetik a többiek érdek-
lődését, segítenek az új baráti kapcso-
latok kialakulásában, mintát adnak
arra, hogyan lehet egymásra odafi-
gyelni.

A "Vidámság napja", a "Csillag-
tábor", reméljük, csak a kezdet, hisz
olyan jó volt együtt lenni! A Szent
Mihály-napi búcsú ismét egy olyan
alkalom, amikor nem a környezö
iskolák versengő diákjaiként, hanem
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egy tartalmas hetet együtt töltő jó
ismerösökként, barátokként koszönt-
hetjuk egymást, 5 vehetünk részt im-
már egyült a 3 nap prograrajain.

A szalézi munkatársak október 3-ára
gyermekklubot szerveznek, ahova sze-
rétettel várják élményt idéző beszél-
getésre, játékra azokat, akik szívesen

töltenék együtt ismét szabadidejüket.
valamint az új érdeklődőket. Minden-
kit szereteuel várunk a nyáron megis-
mert Balázs szavainak idézésével:

"Nem is ismertük egymást és mégis
milyen jól elbeszélgeuünk.jö itt együtt!"

Czigdny EniM

ÉS HARMADSZOR IS ALBERTFALVA!

Az idei ministránstalálkozón az
albertfalvai ministránscsapat ismétel-
ten felsorakozott Péliföldszemkeresz-
ten. Az öt nap alatt rengeteg felemelő
élményben volt részünk annak elle-
nére, hogy minden ellenfél, nagyon
ügyesen, vigyázou arra, hogy ne az
Alfasok hozzák el megint a kupát.
Igyekezetük eredménytelen volt. A
különböző versenyekben igen magas
pontokat kaptunk, még akkor is, ha
a pontozó kispapok nem reálisan,
ezerintünk eredményünknek nem
megfelelően díjaztak.

Figyeltek a liturgikus és hittanbeli
tudásunkra, villantanunk kellett föld-
rajzból, ügyélnünk kellett a progra-
mokon való megjelenesünk pontos-
ságára, szobánk tisztaságára és be
kellett bizonyítanunk maximális fizikai
erőnlétünket. talpraesettségünket.
Ezeket a pozitiv jellemzőinket elsősor-
ban Béla atya és Zoli hittantanltásá-
nak, Sári és Bazsi csapatvezetésének,
István atya slponz rálásának és ér-
tünk való drukkolásának köszönhet-

jük, és végül de elsosorban Vas Zoli
eddigi velünk való foglalkozásának,
amiből mi rutint szereztünk.

A díjkiosztáson nagy izgalommal
foglal tunk helyet. Bazsi minden izga-
lom nélkül ült köztünk (ezt biztosan
állfthatom, mert meginterjúvoltam),
ellentétben Sárival. aki vajúdó ken-
guru ként élte át az eseményeket, ami
nagy hatást gyakorolt ránk. A helyezé-
seket hátulról kezdték bernondani.
Elérkeztek a harmadik helyig.

- Óbuda! - hangaott Béla atya
szájából. Mi már akkor egyre növekvő
jókedvvel tapsokuk meg őket.

- Második helyezett - [eszűl: csend!
- Bajót csapata.

Ekkor kezdtünk el tomboini. Ver-
tük az asztalt és vastapssal ünnepehűk
a szerenesés csapatot. Most Béla atyát
szó ezerint idézem:

- Az első helyezett, aki már egymás
után kétszer is megnyerte a kupát és
harmadszori alkalommal már örökre
magával viheti: Albertfalva,
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Béla atya utols6 szavait már alig
lehetett hallani, egymás nyakába
ugrouunk, ótjöngtünk.

A csapat tagjai ezért az ered-
ményért megérdemlik, hogy név sze-
riot felsoroljam őket: Sáros Attila:
minisrránsvezetö, Vígh Balázs: minist-

ránsvezetö, Rális Janó: időfelelős.
Murányi Máté: szobaparaucsnok,
Balogh Laci, Broczkó Máté,
Gadi Pitykó, Kázmér Sanyika, Krasz-
nai Gergő, Lóth D. Manó, Mátyássi
Domi, Miks Imice, Papp Lénárd.

Murányi Máté

HARMINCÉVES A "BEAT MISE"
szubjektív beszámoló

... Februárban felhivott Szél] Vince,
gyermekkori Regnum Marianum-os
ismerősöm, s elmondta, mivel idén
lesz 30 éve, hogy zilas Imre megírta
a Beat Misét, alkalmi körust szeretne
összehozni, hogy húsvétkor újra fel-
hangozzék a régi mise és Szi1asnak a
jubileumra írt Abonyi Miséje. Kérle,
bogy - mint 30 éve - újra énekeljek,
s hívjak fiatalokat, mindenkit, aki
kedvet, tehetséget érez magában az
énekléshez. Fellépést terveznek Abony-
ban, a Rózsák terén, a Mátyás lemp-
lomban, azután majd ami adódik.

Vince hangja csupa tűz, lelkesedés.
(Fél évvel egy igen súlyos balesete
után a prőbákra kél mankóval, járó-
géppel járt fel a Mátyás templom tor-
nyába, fényrnásolt, telefcnált, f•.xolt,
konát javított, tárgyalt, rohangált -
fantasztikus pali.)

Most erre mondjam, hogy ,..nem."!?
Hogy azóta scm énekeltem? Hogy
nem érek rá, pénzt kell keresnem
állandóan? Mondtam, hogy jó, me-

gyek. Gondoltam, annyi szuper éne-
kes-zenész tehetség van fiatal is-
rneröseirn között, majd elhívom őket,
aztán énrám már nem is lesz szükség.
Szóltam is soknak, meg is ígérték
néhányan, hogy jönnek. Kelten el is
jöttek (köszönöm nekik).

1967.

30 év egy emberöltő, Értelmező
szótár szükségchctik. BlOt Mise. Mass
Teenager, rockmise (ezt ma is megértik).
Szilas bnre 1967-ben, 17 évesen a világ
első beauuiséjénck seerzöje. 1969·től
Los Angelesben él, zeneszerző, 01'-

gonaművész, egyházi zenéből dok-
torált. DT. TaTdy Lászl6 a Mátyás temp-
lom (1967·ben még kezdő) karnagya,
Liszt-díjas egyetemi tanár. Abony:
1967·ben nagyközség az Alföldön, a
világon először itt mutanak be beat-
misét. hála Zöldi Sándor káplánnak.
lill lIill" a "Szentlélek jobb keze".
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Emlékszem a Mátyás templomi
pr6bákra a II UI ll-as ügynökök látha-
tatlan, dc szorgalmas munkájától
kísérve, a hatalmas tömegre 1968
húsvétján a Mátyás templomban és
körülöue, a rengeteg újságcikk re.
támadásra állami és egyházi részről. a
lelkesedésrc, igazi húsvéti öröm-
ünnepre. És emlékszem Ilárdos Lajos
kedves és szakértő szavaira bátorítá-
sui. útmutatásul a "fiatal kollégának".

1997.

A jubileum éve. Az énekkar: régi
kórus + ezek gyerekei, ismerősei -
lelkesek. szimpatikusak.

Szilas is hazatért Amerikából; gO év
alatt semmit nem változott: szerény,
megnyerő. tele alázattal. ugyanakkor
zseniális orgonamüvésszé érett (ezt
tapasztaihatta az a kb. 20 ember, aki
meghallgatta a Mátyi'ls templomban
tartou crgonahangversenyét - felál-
dozva az aznapi Baywach-ot). A zena-
ka r is a régi: Ké/ces Zoltán (Hungaria,
Dolly Roll). RáPolti A.'jJád. Ulimann
attó gitárok. Tegxes attó hegcdü (az
immár örökzöld "Üdvö71égy"-ben).
BardóCL] Gyula dob (Old Boys) és
Szilas Imre orgona, szinteuzátor.

Abonyban fantasztikus a fogadtatás.
A helybeliek a lelküket kireszik ér-

tűnk, hatalmas tömeg. püspök. papok.
koncelebraciö. tömjén, vastaps. agapé.

Abonyban volt a világon az első
beaunise. Ők átérzik ezt. A siker
lemérhető: a három tervezett keneert
után szamos meghívásnak lehettünk
eleget (többek közt a Magyar Szemek
Templomában ts Piliscsabán); a kon-
certekröl TV-felvétel készült. félévvel
a húsvét után a CD-felvétel elkez-
dödöu és úgy néz ki. "az alkalmi
kórus" immár állandónak mondható.

A Beat Mise a 30 év alatt semmit
nem avult, nem porosodou és tökéle-
tesen kifejezi azt az örömet, ami a
Húsvét lényege. (Körmenet után a
lányom megjegyezte. hogy szépek
ezek a népénekek. csak az örömet
nem fejezik ki. Igaza van. Másik szö-
veggel akár temetésen il lehetne
énekelni őket.)

ts azt hiszem. ez a lényeg: a Szilas-
zene a liturgikus szövegekkel tényleg
örömre, vídámságra hangol.

A mise kezdete:
"Örvendjetek angyalok
Jézusunk feltámad ou";

és a vége:
.Örvendjetek. vigadjatok.
Mert írn az Úr feltámadott!"
Szerintem ez az egyházi zene dol-

ga: a cél az Isten. a zene csak "cifra
szolga".

Rdlis jános



ELMENT ALBERTFALVA ELSŐ BONVIVÁNjA

Rövid gyászjelentés tudatta azok-
kal, akik ismerték és szereuék, hogy
86. életévében elhunyt Becsey Lajos
szabörnester, az egyik legrégibb al-
bertfalvi mesierember.

A jobbnál jobb asztalosmcsterek
szülöföldjén - Albertfalván - látta
meg a napvilágot és már egészen
fiatal korától a férfiak öltöz-
ködésének, az úri divatnak szemelte
életét.

1nasévei leteltével a szakma hamar
felfigyelt a fiatal, tehetséges, a mo-
dern divatot érzékenyen figyel6 sza-
bósegédre. A belvárosi Váci utca
egyik legismertebb úri szabója alkal-
mazta, ahol pár hónap alatt fósza-
básszá lépett elő.

A húszas évek végén a harmineas
évek elején az alig háromezer lelket
számláló községben igen komoly
kulturális élet zajlott.

A Crabsits vendéglő nagytermében
szinte egymást érték a sztnházi bemu-
tatók, melynek szereplöit a falu ifjú-
sága adta.

Ezekben a színdarabokban a leg-
népszerűbb bonviván szerepeket a
legtöbb előadást rendező ifj. Prüller
István mindig barátjára. Becsey La-
josra osztotta. A kellemes meg-
jelenés a, választékos modorú liatal-
ember a világot jelentő deszkákon is
ügyesen mozgon, alakításaira a mai

öregek közül többen emlékeznek
még. Legtöbbször szerel mes szép-
fiukat, pozitív hősöket alakítou, nagy
átéléssel. Ezekkel az alakításaival
belopta magát a község leányainak
szívébe, hamarosan a legnépszerabb
fiatalemberek közöu tartották számon
a lányos házaknal.

A színielőadások fOtámogatójának,
szervezőjének, a Katolikus Lányok
Országos Egyesületének minden
rendezvénvén a sok csinos lány kö-
rülzsongta a jóvágású bonvivant és a
rendezőt.

A tehetséges szabösegéd hama-
rosan letette a mestervizsgát, mester-
Ievelet szerzett és már a háború előtt
önállósitoua magát.

A Mahunka Imre utca végén álló
kis családi házukban megfordult
Albertfalva férfiainak színe-java, mert
hajléka adott otthont kicsiny műhe-
Iyének is.

Feleségében, Mici néniben kirűnő
társra talált, aki nemcsak házastársa,
hanem munkatársa is voll egyszerre.

Egyetlen gyermekük, Laci fiúk,
igen kiváló technikai érzékkel szülc-
tett. Érettségi után az ELTE atom-
fizikai tanszékének munkatársaként
a Mössbauer labor oszlopos tagjaként
az ország leghiresebb fizikatanárainak
segédkezett a mérések. kísérletek
megvalósitásában.
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A1bertfalván Lajos bácsinak volt az
elsők közöu luxus motorkerékpárja.
Amikor még a kerékpár is sok család-
nál fényűzésnek számított, neki már
drága Norton és BMV márkájú mo-
torjai voltak. Sokszor néztem kisdiák-
ként sóvárogva szobám ablakából
amint halkan, maga után porfelhőt
húzva, elsuhant félliteres masinájával
házunk előtt.

Ahogy életének első fele minden-
képpen sikertörténet. később egyre-
másra érték a családi tragédiák.

Viszonylag fiatalon előbb el-
vesztette hű társát, majd röviddel
ezután tragikus hirtelen éggel hunyt
el Laci fia, aki alig negyven évet élt.

Meg kellett élnie, hogy házát,
mű helyét a bulld6zer döntse romba,
hogya hetvenes évek szanálási má-
niája eredményeképpen azon a he-
lyen is egy rossz ízléssel tervezett
panelház terpeszkedjen.

Albcrtfalvátöl végleg nem szakadt
el, a valamikori község határában
épült panellakásba köliözötr és a
Fehérvári úton nyitott szabórnűhelyt,
a Fellen udvarral szemben. Töretlen
energiával varrta és alakította a férfi-
öltönyöket, később már szükségböl
női szoknyákat, ruhákat is.

Felvette a harcot az cgyrc jobban
előretörő konfekcióiparral és ebből a
harcbóllegtöbbször ő került ki győz-
tesen.

A régi albertfalvi férfiak közül
kevés olyan akadt, akinek ne dol-
gozott volna. E sarok írójának es-
küvői öltönyét is ő varrta, S amikor a
templomba ünnepélyesen bevonul-

tunk, büszke mosollyal nyugtázta
munkájának sikerét, eredményét.

Fokozatosan romlott egészségi
állapota, de a nyugdíjas éveket soha-
sem ismerle meg. amig ereje en-
gedte, reggeltől-estig varrógépe d611
ült.

- Mikor hagyod abba? - kérdez-
tük.

- Ha a tú kiesik a kezemből -
válaszolta.

Új .kényszerlakhelyén" sohasem
érezle igaz..án otthon magát. tervez-
geue, hogy egyszer újra a régi .1-
bertfalvi kertes család; házához ha-
sonló zöldövezeti lakásba költözik.
Megadatott még neki az az öröm,
hogy Nagytérényben kedvére való
házat vegyen, de sokáig már nem
élvezhette ennek e1őnyeit. Szinte még
ki sem csomagalla a dobozokban lévő
berendezési tárgyait, könyveit, beteg-
sége annyira elhatalmasodott, sür-
gősen körházi kezelésre szorult.

Lajos bácsi most már az angyalok
ruháit varrogatja s valószínűleg el-
nézó mosollyal nyugtázza, az ő vilá-
gát vele együtt temették el.

Talán örül is annak, hogy elment
ebből a számára már egyre idege-
nebb világböl, a farmerek és konfek-
cióöltönyök, a nyugati kilösruhák és
secondhandek korából, hiszen kinek
van igénye és legfőképpen pénze ma
öltönyvarrásta A1berúalván?

SümegI! UmM



BÁDOGJÁRAT

Éjjel indult útjára, ez volt a legföl-
túnóbb benne, hogy általában é.üel
közlekedeu. Az alagsori kapuban nagy
csattanás jelezte, hogy az épületbe ért
s mindent betöltő döndülés nyugtázta,
amikor a liftajtónak szaladt. Innentől
indulhatolt a találgatás. hanyadikra
megy, hány éves lehetett, akiért jön?
Kerekei minden zökkenőnél hangos
döcccnéssel elakadtak. A négy gúrigás
láb fölött a sima, asztallap-szerü Iek-
rész (Így hatolt, mintha egy t(ÍI-
rnéretes zsúrkocsi lenne. A teteje adta
meg a tákolmány különlegességét; a
félkör formára kalapalt bádog - mint
rezonáló test - összetéveszthetetlen
hangokat hallatott. Mély regisztereit
fülle! talán nem is érzékelték a kórház
lakói. a gyomruk reszketett bele,
amikor é.üel elindult.

Különös zene volt ez. Az üres bá-
dogfedő zübőrgése, mint megannyi
nagyMgll fenyegető morajlása átitatta
szinte a falakat. A rosszul bevett ka-
nyar miatt az ajtófélfa és a kocsikeret
váratlan, horzsolásos összedörgölözése
egy pillanatra mintha oldani tudta
volna a szorongatö érzést- akárha az
addig IOlgyülemló feszültséget sütötte
volna ki egy cintányér-ütem -, ám

azonnal folytatódott a fokozás, ahogy
a forgózsámoly kereke céltalanul
tovább letyegett s párja meg-megesi-
kerdult hozzá. A hallgató szinte várta
a következö lengllajt6-pulJanást,liftaj-
tö-zörrentést, mert ezek a közjátékok
legalább tagolrak valamennyire a
horroriszukus szimfóniát. A legizgal-
masabb rész azzal a metszőcn éles
nyikon.lulással indult, amivel a bádog-
járat kereke a kérterem küszöbén
áthaladt.

Az ápolandók, amikor kiderül.
hogy meghalt valamelyik ágy-
szomszédjuk, kénytelenek elhagyni a
szobát. Ha feküdni kéne, ha nem,
muszáj kiülni a folyosóra, vagy akár-
hová, a parkb a, a büféhez. amIg teljes
bmonsággal leszögezhető, hogy az
illető tényleg elköltözött erről a sár-
golyóról. A nővérek szaladnak a para-
vénért - elrekkentik a tetemet, hisz
mit bámészkodjanak már rajta, eddig
tartott a személy élele, innentől csak
szállüanivalö -. aztán össze-
csomagolják a holmiját, meg öt magát.
Ha egy nap öten adják be a kulcsot,
akkor ötször ... A hullaszállítók meg-
érkezéséig a szoba élete fól van füg-
gesztvc, nincs rádiöhallgatás, meg ki-

Bankó András újságíró, tánch1zi krönikás a szcmszéd egyházközségben. a Szem Adalbert
Kápolnában töltötte mininrl\n! éveit és ifjúk.uriít.37 éves korában, június 19·~n huuyt el. Három
gyermek édesapja volt. Az alábbi - betegsége ihlette - írással emlékezünk rá.
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becsászkálás a pénztárcáért, vécé-
papírért. csak néma csönd, az a síri,
ami a paravan mögül szivárog szét,
Ennyiból katartikus, amikor a bádog-
járat kerekei a kérterem küszöbén
átbicsaklanak: hamarosan vissza lehet
zökkenni a megszeken kerékvágásba.

Persze az ember sosem tudhatja ..
Amikor az alagsori első dörrenés
végiggomolyog a félhomályos folyosó-
kon, minden ágy foglaló agyán végig-
cikkan: "lehet, egyszer fr/em jönnek igy".
A 7-es körterernben fekvő karosszéria-
lakatos nem is bírta magába fojtani,
kiabált a növérekkel, miért kell ezt
neki mindannyiszor végighallgatni,
rniért nem lehet beolajozni a gurigá-
kal s valami szivacsos hangtornpüöt
eszkábálni a bádogfedó alsó pere-
mére? Még az orvosainál is reklamált;
ebbe fog belebetegedni igazán! Persze
teljesen hiába lázongou, mindenki
csak a vállát vonog.lla. Pár nappal
késobb befeküdt ide a 7-esbe egy
nyolcvan fölöui bácsika, amolyan
könyvelö-Iéle: roppant ijedősen tudott
viselkedni. A lakatos rögtön pártfogá-
sába vette, dc ennek föltétele volt,
hogya bácsi is nyíltan szót emeljen a
bádogjárat ellen. Őt viszont könnyen
kiosztouák. mit akar még, élt eleget,
örüljön, hogy ingyen kapja a gyógy-
szereit. Határtalan belső vívódások
töltötték ki napjait. Aztán a melleue
lévő ágyat egy sajátos humorú virág-
kereskedő foglalta le. Az ú véleménye
szerint a bádogjárat zübörgése kifeje-
zetlen terapikus hatású: aki nem
halálos beteg, az rögtön rólgyógyul,
mert nem bírja elviselni a kis éji zené-
ket. Máskor meg, amikor a kivág6d6

liftajtó másodszor-harmadszor is föl-
verte álmából a szobát, a virágkeres-
kedő szájára csalta az irigykedő meg-
jegyzést: mennyi koszorú-kuncsaft ...
Végül beköltözött a nyakas karosszé-
ria-lakatos, a lelkizé könyvelö, meg a
szatirikus virágkereskedő mellé egy
epikureista cukrász: születcn tehet-
sége volt rá, hogy mindennek a jó
oldalát lássa meg először. Igyekezett
helyére tenni szoba társai észjárását:

- Az. bajotok, hogy mindig egyre,
mindig csak arra tudtok gondolni.

ekem tudjátok mi jutott eszembe a
bádogjárat hangjár61? Egy tepsi mignon.

Euől kezdve állandó gyanakvással
tekintettek a cukrászra. Ha meghallot-
ták, hogy nekilódul a bádogjárat.
inkább belelapultak az ágyba, fejüket
apámába fúrták vagy a takarót húz-
kodták a fülükre, nem mertek szólni
semmit az ó élet-receptjeire.

- Uraim, nincs finomabb. mint a
friss képviselőfánk; ahogy remeg rajta
a tejszínhab 5 illatozik a vaníliacukor-
tóI. Hát a tésztájat ennek is kemencé-
ben sütik, rnint hamvasztáskor min-
ket, csak más a végeredmény. De
minek folyton a végső dolgokra gon-
dolni?

Nem lehetett vitatkozni vele, úgyis
igaza volt. S ahogy az apróra darabolt
mogyoró fahéjjal történo megszöra-
tását részlétezni tudta ... - közönsége
szájában egyszerűen összefuton a
nyál. Mödszeresen alkalmazta szeba-
társain élervidító agymosásait. semel-
lett ingyenes tanácsokkal látta el a
nővéreket, mit hagyott ki a kórházi
szakács a föltálalt kajákból.
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- Nincs kéznél egy kis kakukkfű?
Rántotta-csodát lehet művelni vele,
hölgyeim és uraim, higgvék el nekem!

L.assanként az emelet kedvencéve
váll. szebatársait pedig újratanította
nevetni. Még megannyi okosságet
tartogatott számukra, ám egyik este
megállt a szfve. Egészen és véglege-
sen, A karosszéria-lakatos egyből rá-
kezdte:

- Ilyen pechünk is csak nekünk
lehet.,

A könyvelő rögtön kontrázott:
- Pedig már az altatómát is bevet-

tem.
A virágkereskedőt addigra hazaen-

gedték, bál' ö úgyis csak a maga möd-
ján sajnálkozotl volna: "Most aztárt mi
leszünk a célállomás, nem kell talál-
gatni," S valóban, két és egy negyed
óra múlva, szinte menetrendszerü

pontossággal megérkezett a bádog-
járat, s terhét fölvéve eltúnt hivatása
szerint. A két magára hagyott férfi
még gubbasztott egy darabig a folyo-
són, Csak ekkor tűnt föl nekik, hogy
a visszaúton már nem olyan fenyegető
a bádogjárat hangja. nem is csattan
akkorákat az ajtófélfákon, küszöbö-
kön, Valahogyaliftajtó is kegyelette-
libb csapódással csukódott be mögötte.

Aztán mintha összebeszéltek volna,
egyszerre álltak fö! a székről - a nő-
vérek már lehúzták az ágyneműt, az
összes derékalját és ágybetétet kitették
a mosdóablakba szellőzni -', a 7-es
kórterem némán ásított ki rájuk, A
karosszéria-lakatos előre engedte az
öreget, aki csak ennyit dörmögött:

- Most meg kiment az álom a sze-
memból!

Bankó András

ISTEN MINDANNYIUNKAT PRÓBÁRA TEHET

Kérházban feküdtern. epeműtétre
várva. A mctlenern lévő ágyon fekvő
szobatársnörn szintén, Fejünk felett a
polcon kis Bibliák voltak kirakva.
Betegtársaim mondták el, hogy Je-
hova tanúi jártak a kórtermekben és
ők hagyták ott, olvasnivalónak a bete-
gek számára, az ápolónök pedig fi-
gyeltek, hogy ott is maradjanak (ne
tetsszen meg senkinek otthoni haszná-
latra),

Ugyanazon a napon műtöttek meg
mindkeUónket. A pár nap múlva
esedékes vizsgálaton az derül, ki,
hogy nálam minden rendben, de a
szobatársamnak egy kő bent maradt.
Szomorúságára, csővet nyelettek le
vele, ('gy próbálták kiszedni, de csak
összetörni tudták a követ, amely aztán
az oldalán lévő csövön távozott. A
második vizsgálaton nálam ismét
rendben volt minden, hála a jó Isten-
nek, de neki újabb követ találtak,



28 Egyházközségi ÚTiéL

Újabb csőnyelés stb., mint elóbb. A
vizsgálat után azt mondra: "Kivágom
innen ezeket a Bíbliákat, mert nem
segltett meg az Isten."

Én három hét után kijöttem a
kórházból, Ó még bent maradt, na-
gyon sírt, vigasztaltarn: "Meglásd a jó
Isten segítségével le is hamarosan
hazamehetsz." Két nap múlva fel-
hívtam telefonon a kórházban, de
érdeklödésernre csak rossz hírrel

tudott szolgálni. Harmadszor is talál-
tak nála követ, a férjét szintén műtét
várla, a fiát motorbaleset érte. Rerné-
lem, ezek a jelek felhívják a figyelmét
ana, hogyaBibliát nem kivágni,
hanem olvasgatni, Istent nem szidni,
hanem segítségül hívni kell. Sokszor
eszembe jut, vajon gondolt-e erre.
Következő hívásomkor közölték, hogy
már hazament.

NORMANDIÁBAN

A törököri plébánia szervezésében
zarándok III indult Normandiába,
ruindenekelött Lisieux-be, Szent
Teréz halálának centenáriuma alkal-
mából. Ehhez il csoporthoz sikerült
csatlakoznunk, és végigjártuk ezt el

feledhetetlen, szívet-lelket melengerö
nyolc napot.

Korán reggel, öt órakor gyülekez-
tünk a törökőri templom előtt, és kis
késéssel indultunk neki az első nap-
nak, amely igen hosszúnak látszott.jó
ütemben haladtunk, nem volt gond a
határátlépésnél sem, ezért dél körül
elértük a St, florian apauágor, ahol
megpihentünk, és itt volt utunk első
szentmiséje is. A apátság csodás ba-
rokk Mária kápolnájában voll a szem-
rnise, utána ruegcsodálhanuk magát a
templomot is. Szent Flórián a 3-4.
században hall vértanúhalált, keresz-
tény hite miatt malomkövet kötöttek
a nyakára és a vízbe fojtották. Egy

Valéria nevű kegyes életű hölgy ki-
merneue a holttestet, és a mostani
apátság helyén temettette el. A temp-
lom mennyezeti freskója ábrázolja a
szent vértanúságát. Túl sok idő nem
volt, indulnunk kellett tovább, mert
hosszú út állt még előttünk.

Átutaztunk egész Németországon,
s bár az út hosszú volt, nem unatkoz-
tunk: énekeltünk, imádkoztunk, meg-
hallgauuk Lajos atyát érdekes föld-
rajzi kérdésekről. Rigó professzor úr
mesélt nekünk honfitársaink és ifjú-
ságunk egészségi állapotáról és az
erkölcsi helyzetról. Németországet az
Eurőpa hídon át hagytuk el, és átér-
tünk Franciaországba. trdekes lát-
vány volt az elhagyott határ fűvel
benőtt, elhagyott épűletkomplexuma.
Elzasz- Lotharingia határa igencsak
küzdelrnes terület volt évszázadokon
át, most pedig senki sem figyeli, ki
járkál iu ide-oda. Valóban, a határok
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problémája úg)' old haló meg a legjob-
ban. ha a határoknak nincs gyakorlati
jelentőségük. Vajon mikor lesz ez így
nálunk, Közép-Kelet-Eurépaban? Csak
remélhetjük .. , rnielöbb.

Bizony már jócskán sötét volt,
amikor autóbuszunk megállt Reu-
tcnburgban a Relnacker kolostor
udvarán, ahol szállásunk voll. Gyors
kirámolás a buszból (akkor még nem
tudtuk. hogy ez ama kevesek egyike,
amikor nem szakad, zuhog, ömlik az
esó), szobaelosztás és indulás aludni,
rnert másnap reggel korán kelünk és
indulunk tovább. Ig}' lelt el az első
nap.

Virrad. Már borult, de (még) nem
esik. A kápolnába igyekszünk. ahol a
reggeli szcrumise lesz. Ezúttal közös a
mise il helybeli nővérekkel. a mise
nyelve szinte teljesen francia, csak a
Miatyánkot mondjuk magyarul is. A
szem rnise után a nővérek elvonulnak.
mi még ott maradunk eg)' kicsit éne-
kelni. Klárika elmeséli a templom
történetér, megmutatja a nevezetes-
ségeket. és mi is indulunk reggeliani.
Innen is gyorsan tovább, mert ug)'an
az úucél Párizs, de ha jól haladunk,
útba ejtjük Rcimset.

Útban Párizs felé, kis kuéröve! az
autöpályáról, feltűnik Reims városa.
Ez a város különlcges jelentőséggel
bír 3 franciák életében. A reimsi ka-
lcdrálisban ken lék fel és koronávtak
királlyá a francia uralkodókat. Akit iu
megkoronázlak. az valóban francia
király leu, azt elismerték a francia
nemesek.

Ennek évszázados hagyománya
van ... Még az ötödik században Szem

Remig itt kente fel Clhodvig királyt és
itt is keresztelte meg. Ezzel a múlual
vált Reims a francia királyok korouázó
városává. ésezzel kötötte Szent Remig
a monarchiát Reimshez. A kereszte-
léshez csatlakozik Szem Remig legen-
dája, aki a horral művelt csodát. Ami-
kor Chlodvig döntő csatára készült
Alarik barbár király ellen, Szem
Remig eg}' kupát adott át tele burral,
és azt mondta a királynak, hog)' amig
a borból iszik, gyózni fog. A király és
vezérei ittak a borból, és addig nem
fogyott ki a bor, amrg nem diadalmas-
kedtak. Ez grózlc meg a királyt, aki
ezután kereszténnyé lett ... Ez a hagyo-
mány nagyon erős volt évszázadokon
ál. Gondoljunk csak a százéves háború
jelentős eseményérc. amikor az angol
király akarta megszerezni a francia
n-őnt, de nem jutotl el Reimsbe, és a
Iráneia trónörökös sem lett valóban
kiraly. ugyanis 6 Sem jutott el Reims-
be, mert az utat elálltak az angolok. és
ostromolták Orlcans városát. Ekkor
állt a franciák élére a kis parasztleány.
Jeanne d'Arc. aki ma Franciaország
legismertebb és talán legjobban tisztelt
történelmi szcrnélyisége és védő-
szentje. Felszabadította Orlcans-t. és
..elvitte" Reimsbe Károly trónörököst,
és ou megkoronázták. Ezzel billent il

mérleg nyelve a franciák oldalára.
lgax, jeanne nem sokkal ezután az
életével fizetett rendületlen hitéért és
hazaszereretéért. Máglyán halt már-
tírhalált a XX. században szenné
avatott Johanna.

Johanna 51'.0I>ra a főtéren a kated-
rális clöu féloldalt áll, és a díszhelyen
álló szebrot ma al Európa-parlament
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országainak zászlói veszik körül, ahol
felismerhettük a magyar trikolórt is.
A katedrális lenyűgöző méretű, akár-
csak a gótikus katedrálisok legtöbbje.
főbcjáratát csodás szobrok dlszírik. A
középkori szobrászművészet valóságos
remeke. A főbejáral híressége a mo-
solygó angyal, akinek mcsolya sokak
szerint vetekszik Mona Lisa híres
mcsolyával. A templom belülről is
lenyűgöző. Nem akarom iu relsorolni
a látnivalókat, nem is célom, de egy
tényre szeretném felhivni a figyelmet.
A több évszázados katedrális sokféle
művészeti ág keveréke: a göukátöl a
reneszánszon és barokkon ál a mai
modern ig. Ez utóbbit reprezentálja a
szentély mögötti ablakok üvegezése,
amit Chagalle készíten, Rövid ima
Szent Teréz szobra elöu, és már in-
dulunk is tovább. A busz a katcdrális
rnögöu áll, így módunkban áll a temp-
lom csodálatos kőfaragásait is meg-
tekinteni. III jutnak először eszembe
(dc az úton nem utoljára) Babits
szavai: ..Ismertünk ájtatos régi fara-
gókat! Kik mindent egyfonna türe-
lemmel róttak! Nem törődve, ki mit
lát belőlük, mh nemi Tudva, hogy
mindent lát gazdájok, az lsten".

A kicsit szeles időben indulunk
következő állomáshelyünkre. Párizsba,
ahol a megérkezés után rövid sétát
terveztünk. Ebből bizony nem lett
semmi, mert amikor oda megérkez-
tünk. olyan záporeső zúdult a városra,
hogy bizony senkinek sem volt kedve
kiszállni a buszból. Ezért néhány kör
után a busz felment a Montln'artre
hegyére a Sacre Coeur (Szem Szlv)
Bazilikához, ahol szállásunk volt. A

busz nagy nehezen beállt a zárda
kertjébe. Az eső kicsit elállt, igy tet-
tünk egy rövid sétát a bazilika körül.
A főhomlokzat előtt megállva "lábaink
előtt hever" a város. A panoráma
valóban csodálatos. Látni a Notre
Dame-t, az Invalidusok Dömját, ahol
Napóleon sírja van. az Eiffel-tomyot,
Párizs szirobólurnát. a Montparnassc-
tornyot stb. Bemegyünk a Bazilikába,
ahol nem tudunk körüljámi. mert
szentmise van. Öszitltén szölva nekem
most sem tetszik ez a templom. vala-
hogy tőlem idegen. A Bazilika foga-
dalmi templom, dc sok téves elkép-
zelés él ezzel kapcsolatban. Általános
nézet, hogy a Kommün bukása után
azért emelték a templomot, hogy
Párizsban ne legyen többet kom-
rnunisra uralom. Ezért kommunista
érzelmű fiatalok többször is merény-
letet kíséreltek meg a Bazilika ellen,
de hála Istennek, ez eddig nem sike-
rült. Valójában a pusztító porosz-fran-
cia háború és a Kommün szenvedései
után a bűnbánat és engesztelődés
hozta magával a templomépítés lelki
kényszerét. Sokáig épült, csak a hu-
szadik század tizes éveinek végén
szentelték fel. A főoltár felett a kitárt
karú Úr akarja keblére ölelni vala-
mennyiünket. Szépek a szobrok,
tulajdonképpen szép ill minden,
nekem mégis valamiért idegen. Tény-
leg nem tudom miért. Többször is
tapasztalram. hogy a Bazilikában sem
fotózni, scm videőzni nem szabad. Ezt
azzal indokolják, hogy az éjjel-nappali
szemségimádás miatt áll fenn ez a
tilalom. Ezt most már megértem, bár
Lourdes-ban a középsö kápolnában is
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éjjel-nappal imádharjuk a Legmél-
töságosabb Oltáriszentséget, és amikor
Olt megkérdeztern. szabad-é fotózni,
meglepődve néztek rám, miért ne?
Persze ennek az is lehet a magyárá-
zala, hogy Párizsban a Szent Szfv
Bazilikát felkeresők nagy része csak
turista, a Lourdes-or felkeresók pedig
sainte valamennyien zarándokok.
Visszamegyünk a zárdába, megva-
csorázuuk. Akik az éjszakai virrasztás-
ból részt kfvánnak venni, megkapják
biztonsági kártyáikat. amivel a mo-
dern riasztóberendezéseken keresztül
eljuthatnak a templomba, a szemség-
imádásra. Sajnos tudom, hogy kelle-

nek ezek az intézkedések, de valahogy
rossz ettől a kedvem ... Már iu is (gy
kell vigyázni. Felmegyünk szál-
láshelyünkre. Az utcáról Iülsikeritő zaj
hallatszik. Ma van a zene világnapja.
és egy zenekar éppen a zárda mellett
"énekel" egész éjjel. A hatvanas-hetve-
nes évek daja it éneklik, dc sajnos
gyenge a hangjuk, ill. a színvonal
gyenge, az ének kicsit hamis és ször-
nyen hangos. Bizony itt keveset fo-
gunk aludni. Sebaj, holnap egy kicsit
megnézzük Párizst, aztán megyünk
Lisieux-be. De ez már egy következő
történet.

Maderas Gábor

KÖRUTAZÁS ERRDÉLYBEN 1997 NYARÁN

Már a meghirdetett program alap-
ján láttuk, hogy elég zsűfoh ts fá-
rasztó utazásra számíthatunk. Mégis
nagy rnerészséggcl nekivágtunk. Utó-
lag latjuk. érdemes volt.

A Déli Pályaudvar mellől indultunk
1997. július 19-én hajnalban. Árlánd
határállomáson történt várakozás után
Nagyváradra mentünk. A Püspöki
Székesegyház és a benne lévő muze-
um volt az első program. Itt megcso-
dáltuk Szent Lészlö király hermáját a
sok egyéb egyházi kincs mellett. Itt
azonban programunkat módosüona a
zuhogó eső, ezért a tordaszentmihályi
szállasurikra siettünk.

Második nap a Tordaí-hasadékba
mentünk le. Ez a látvány és út felejt-

hetetlen szépségkém maradt meg
bennünk. Ezután az Aranyos völgyén
át Torock6 következeu a Székelykö
látványával és a torocköi múzeum
látnivalóival ismerkedtünk, majd
néhány kilornéterrel tovább T orockö-
szentgyörgyön Brassai Sámuel szűlő-
házát látogattuk meg.

A csodálatos Kökapun át Nagy-
enyedre mentünk. A Szent Erzsébet
templomban nagyszerű orgona-
hangverseny melleu pihenheuünk
néhány percet. Ezek után a helyi
plébános ismertette a templomot és
bemutatta a plébánia épületét. A
plébánia épületében még az óvónő-
képző kollégiuma is helyet kapott, [gy
még jobban megismerhettunk az
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ottani hívő közösség életét. Nagy.
enyed sok más látnivalóval is szolgál:
Áprily Lajos, Bethlen Gábor háza, a
Bethlen-kollégium, melynek jeles
tanárai és diákjai voltak.

Harmadik napunkat Tordán az
ötordai református templom és a
fejedelmek háza megtekintésével
kezdtük. A fejedelmek házában ruú-
zeum van éppen tatarozás alatt. csak
a vallásszabadság meghirdetéséről
készült festményt volt módunk meg-
nézni.

Máris Vajdahunyad vára felé foly-
tanuk utunkat. A szirtfokon álló vár
kívül-belül csodálatos látvány. Ezután
a gyulafehérvári vár és a iövisi Hu-
nyadi állal étépttcu emléktemplom
következen.

Negyedik napunk Segesvér alsó- és
felsővárosának tanulmányozásával
kezdödöu, itt még a diáklépcsőt is
megmásáruk. Ezek után kis kitérővel
Apaczai Csere János szülőfalujába
látogattunk. Útban Sepsiszerugyörgy
felé Szászkézden erődtemplomot
csodáltunk meg.

Az ötödik napot Sepsiszentgyör-
gyön a Koós Károly múzeurnban
kezdtük. A csodálatos épületegyüttest
és gyCíjtemél1yét a rnúzeurn igazgatója
mutaua be. Útban Brass6 felé meg-
csodáltuk Szászhermany különleges,
érdekes erődtemplomát. Brassöban
talán a legszebb a csodálatos g6tikus
fekete templom volt és a kereskedők
csodálatos keleti szőnyegekböl álló
hálaajándékaival. Megcsodáltuk még
a régi városházüt cs az óratornyot is
a téren, továbbá a sétálóutca műemlék
házait.

Ötödik nap a Törcsvári hágón
gyönyörködtünk a csodálatos kör-
panorámában. Megálltunk a Tőrcsvári
várnál a várat és a skanzenl megnéz-
ni.

Hatodik nap Eresztvéuyen tiszte-
legtünk, majd Kézdivásárhelyen a
Gábor Áron múzeum gyGjteményétés
székely babáit néztük meg. Ezek után
a Szeru-Anna-to következett, Egyesek
még fürödtek is. Útban Szemegyháza
felé még megálltunk Tusnádfüí-dön a
gyógyvízforrásoknál. Szemegyházán
érkezésünkkor az énekkar és zenekar
küldöusége Haáz Sándor karnagy úr
vezetésével zenével és szfves szöval
fogadtak bennünket és meghívtak a
Budapesten tervezett hangver-
senyükre.

Hetedik nap a parajdi sóbánya volt
az úticél. Útközben nem győztük a
fejünket kapkodni a jobbra-balra
láthat" székelykapuk között, A só-
bánya lenyűgöző látványt nyújr,
Küfön érdekessége az ökonomikus
templom. melynek a víz által elmosott
oltárát fából építették fel. Szállásunk
felé útközben Szovátán a Medve tavat,
Kerondori a kézmúvesek sátrait és
Farkaslakán Tamási Áron síremlékér
zuhogó esőben csodáltuk meg_ Az eső
nem akadályozott abban, hogy Szejke-
fürdön Orbán Balázs sírerulékéhez a
7 székelykapu mellett felballagjunk.

Nyolcadik nap az Agyagfalvi emlék-
mű mellett Fehéregyházára mentünk,
ahol a Petőfi emlékünnepeégen vet-
tünk részt, majd visszafelé Székely-
udvarhely ruúzeu mát és nevezetes-
ségeit néztük meg.
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Kilencedik nap a Tolvajos hág6n át
indultunk el. Útközben Hargitafür-
dón bementünk a kéne barlangokba
és a csipke Gy6gyforráshoz. Madéfal-
ván a Madéfalvi vestedelem emlék-
mGvét néztük meg. Utunk Gyergyó-
szarhegyre a Lázár kastélyba vezetett,
ahol Bethlen Gábor ifjú korában
hosszú időt töltöu, Gyergyószenlmik-
16son a Szent Miklós plébánia és az
örmény templom megtekintése után
a Gyilkos ló melleui szállodárikhoz
érkeztünk. A tö partján hosszú sétát
tenünk.

Tizedik nap gyalog rnemünk át a
Békás szoroson. A látvány lenyűgöző
volt, ill is olyan kicsinek érezte magát
az ember. Majd busszal folytauuk
utunkat. A Békés ló partján haladva
érkeztünk el a neamt-i és az agapia-í
moldvai kolostoregyüuesekhez. Ezek
a kolostoregyüuesek a XIII-XVI.
században épültek.

A tizenegyedik napon a Vargyas
patak mentén kalandos körülmények
közöu jutottunk [el a Madarasi Har-
gitára. Az 6riás fenyők közöu úgy
érezte magát az ernber. nuntha gó-
tikus templomb. lépeu volna,

A tizenkettedik napon Csíkszere-
dát, a múzeu mát és Csikzsögödön
Nagy Imre szül(íházál és képrárát
látogattuk meg.

A tizenharmadik napon a csodá-
latos Csfksomlyóra látogattunk. Meg-
rnásztuk a kálváriadombot. A kis
kápolnák és a kálvária megnézése
után visszajöttünk a kegy templomba.
hogy egy kicsit imádkozzunk a csoda-
tévő Boldogasszony zobor előtt,
kérve següse meg népünket. nem-

zetünket, A templom. a kegyezobor és
a rend történerét sok derűvel. szl-
nesen ismertette egy 70 éves ferences
atya.

A tizennegyedik napon Maros-
vásárhelyre mentünk. Először a Tele-
ki könyvtárat és a B61)'oi Ernlék-
műzeumor néztük meg. tána átsétál-
tunk a Kultűrpalotába. Ezek után
folytanuk utunkat Kolozsvár felé. Iu
meglátogattuk a házsongárdi temetőt.
Igaz. hogy időközben ömleni kezden
az eső, dc mi azért jeles elődeink
sfrjaira virágot helyeztünk.

A hazaindulás előtt még megnéz-
tük Kclozsváron a Farkas utcai refor-
mátus templomot, a Farkas utcát, a
Babas-Bölyai egyetemet, a Ferences és
a Szent Mihály templomot, a Domo-
kos templomot. a Szervácíusz rnú-
zeumot ts Mályás király saülöházát.
1 nnen a Királyhág6n ál hazafelé in-
dultunk. azonban agyváradon az
odafelé esó miau elmaradt város-
nézést p6toltuk.

Beszámotönkkal szeretnénk elmon-
dani, hogy egész utunkon olyan meg-
haló szeretenel fogadtak és segíteuek
mindenben, rneiyet ezúton is szerét-
nénk megköszönni.

Ll.i.: Amikor megérkezett a Szem-
egyházi szimfonikus zenekar és kórus
az előadás utáni szeretervendégségben
süteménnyel és ki zolgálással veu
részt a Nyugdíjas Klub.

Wittmann Margit
az A.K.T.K.

Döngicsélő Nyugdljas Klub tagja
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ASZTALOSIPAR ALBERTFALVÁN

Ezzel a címmel nyílik kiállítás az
ALBERTFALVl HELytÖRTÉNETI GYŰj-
TE~{ENY ts ISKOLAMÚZEUM-ban1997.
szeptember 27 -én. E rendezvény a
hagyományok ápolása keretén belül
jött létre, hiszen a múzeum szeptem-
ber végén, az ALBERTFALVI NAPOK
keretén belül, időszaki kiállítást ren-
dezett minden évben a fennállása óta.

A kiállítás emléket kíván állitani az
albertfalvi embereknek, akik mcster-
ségüknél fogva öregbítették szükebb
hazánk hírnevét. Nyugodtan állíthat-
juk mind az országhatáron belül,
mind azon kívül. Amióta A1bertfalva
létezik, azaz 1819 óta, ezen a helyen
mindig voltak asztalosok, faesztergá-
Iyosok, képfaragók, faszobrászok, akik
a lakosság nem kis részét tették ki.
Hírnevük és munkájuk széles körben
elterjedt. A nép hagyomány mondja:
,.Valamirevaló asztalesnak Európába,
Albertfalván keresztül vezetett az út".
Gondolom, ell most felvetni a legak-
tuálisabb kérdés lehet, ha a jelen bel-
és külpolitikai kérdéseire gondolunk.

Már a múlt század első felében
asztalas céb rnüködöu Albertfalván.
Leírásokból tudjuk, hog)' a céh ko-
moly erőt képviselt az érdekvédelem,
3Z anyagbiztosítás, az értékesítési
lehetőségek kiharcolása területén. A
kiállítás egyik legnevezetesebb darabja
éppen az albertfalvi céh ládája lesz,
mely a Történeti Múzeum QSigaz-
gatójának jóvoltából több évre mú-
zeumu nkban marad. Hozzájárult
ehhez az asztales céhláda eredeti

tulajdonosa, Ambrus J özsefné is, aki
a Történeti Mázeumnak ajándékozta
azt az 1970·es évek elején, és az első
céhmester leszármazottja.

A1bertfalva asztalcaipara a XlX.
század első felében bontakozott ki.
Albertfalván a községalapítással egy-
időben, 1819-ben alakult meg a céh.
A céhet a jelenlegi A1bertfalva első,
nérner nyelvű telepesei alapítottak, hi-
szen sok aszralos is volt közönük. Az
első atyamester Strobl József lett,
majd veje, Subinger Zakariás vette át
a vezetést. Az asztales céh ládája az ó
műhelyében készült el 1865-ben. Stí-
bingen Mahunka Alajos köveue az
atyamestéri székben. "Ot már nem il

halál fosztotta meg tisztségétől, hanem
a céhek megszűnése." Az A1bertfalvi
Ipartestület l886-ban alakult meg,
melynek első elnöke lett Mahunka
Alajos. ö. Matzky Ede kövcue az
elnöki székben, majd veje, Prüller
István asztalosmesrcr vette át az irá-
nyítást.

Az ipartestület 1938-ban szűnt
meg, de a láda a család kezelésében
maradt. Az Albertfalvi Ipartestület
iparos körre szúkült le, melynek
titkára Prüller István fia, Palos István
lett. (A név magyarosltása 1948-ban
történt meg.) A céhládát az ő lánya,
Pálos Erzsébet (Ambrus józsefné)
adományozta a Történeti Múzeum-
nak.

A község asztalosiparának fejlődése
igen érdekes képet mutat és jelleg-
zetesen tükröződik benne a magyar
bútoripar fejlödése. 1846-ban még
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csak 15 iparoamester tevékenykedett
a községben, de számuk a századfor-
du lóra már 75-re emelkedett. Közü-
lük 49 volt asztalosmester. Ók vollak
azok, akik állni tudták a versenyt az
osztrák bútoriparral. mely a század-
forduló táján már gyárakban állította
elő az olcsó tömegárut. Az ebben az
időben múködó két budapesti bútor-
gyárban az olcsóbb tömegáru-termelés
csak másodlagos volt. A szegényebb
rétegek olcsó bútorral val6 ellátását az
albertfalvi kisiparosok elégítetlék ki.

Az első világháborút követően
gyökeres változások következtek be c
területen is. Az új kőrülményck elősc-
gfteuék a fövárosi és a főváros kör-
~yéki gyári bútoripar kibontakozását.
Igy Albertfalván is bútorgyár létesült.
Ez viszont együtt járt akisiparosok
számának csökkenésevel. Albertfalván
az egykori Repülögépgyár telephelyén
alakult meg a euschloss-Lichtig
Faipari Rt., mely hamarosan igen
tekintélyes bútorgyár letl. Igazgatója,
Lichtig Géza munkássága. majd liának
Dr. Lenkai (a név magyarosítása
1948-ban történt meg) Gézának tevé-
kenysége, aki édesapjától vette át az
irányítás feladatát, szintén látható a
kiállűáson. A község asztalosainak
zöme önállóságának feladására kény-
szerült. Az említen.gyárban pröbélték
megkeresni a kenyerüket. 1930-1'3
már csak 16 önálló asztalosmester volt
a községben. Az asztales kisipar ilyen
gyors sorvadása vezetett oda, hogy
1938-ban az önálló községi ipartes-
tület is beszürneue tevékenységét. A
második világháború, valamint az ezt
követö idők, az áUamosítások sem
kedveztek az önálló kisipar fejlódésé-
nek. Ezért kiállításunk is csak az 1819.
és 1949. közötti időkkel foglalkozik,
azaz megkísérli felidézni ennek a 130

évnek a történéseit az albertfalvi aszta-
losipar alakulását illetően.

Talán kevesen tudják Albertfalván,
hogy a mai Sáfrány utca is egy aszta-
losnak, Mahunka Imrének a nevét
viselte a háború előtt. A kiállításra
készülödve fontosnak tartottuk tehát,
hogy róla is többet tudjunk meg. Ez
annál is fontosabb, hiszen sok al-
bertfaJvi emberrel beszélve közös vágy
az, hogy mielőbb visszakapja az utca
az ó nevét. Kutatásaink hosszú időn
keresztül eredménytelennek bizonyul-
tak. A problémát az jelentette, hogy
Mahunka Imrének nem volt leszár-
mazonja, így nem tudtunk egy ka-
paszkodóhoz jutni, mely eredményre
vezetett volna. Az utolsó pillanatban
mégis siker koronázta munkánkat.
Abból kiindulva, hogya Kerepesi úti
temetőben térnették el 1923-ban,
megtaláltuk a sírt, rnely a kiinduló-
ponlol biztosította. AmAsik eliga-
zodási pont az volt. hogy halála előtt
vagyonának tekintélyes részét, a majd
fclépítcndó albertfaJvi templom építé-
sére szánta. A plébánián lévő CANONICA
visrrxcro-ban olvasható mindez, vala-
mint e tény több publikációban is
megjelent már az elmúlt időkben.
Sikerült fényképet találni az 1922-ben
elkészült síremlék ról is, melyen egy
dombormű is található volt akkor,
Mahunka Imre képével. Ez bronzból
készült és sajnos ma már nem talál-
ható a síremléken. E fénykép alapján
készült tusrajz is megtalálható a kiállí-
táson, melyet Sajtos Gyula grafikus-
művész készített el. Látható lesz az a
kirüntetés is, melyet Mahunka Imre
az 1900-as párizsi világkiállftáson
kapott munkásságáért. Gondolom,
nem rnehetünk el szö nélkül azon
tény melleu. hogy Mahunka Imre:
sírja ma szörnyű állapotban van a
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temetőben. El tudom képzelni, hOg)'
állandó gondozását oz albertfalvi
iskolák tanulői elvállalhatják a JÖVŐM

ben. Legalább így adjuk vissza hol-
tában, amit életében adott a község-
nek.

A kiállításon megtalálhatjuk az
említett időszakból 51 asztales nevét,
hivatalos iratait, egy-egy munkáját.
emlékér, Irásat. Azokat tűntettük fel-
bizonyára többen voltak - akikkel
kapcsolatosan valamilyen dokumen-
tumottaláltunk. Egy-egy keresztlevél-
ben mint keresztszülők, egy-egy há-
zassági anyakönyvben. mint tanúk
szerepekek foglalkozásuk feltüntetésé-
vel. Szerepelnek azok, akik valamilyen
publikációban tűntek fel, vagy alkotá-
saik révén emlegetik őket még ma is
Albertfalván. Ezek:

1. Dagi Péter 1828-1874
2. Bárd htvin 1840- ?
3. Bischoff Béla 1877-1951
4.. Bischoff TivadlllT Onó 1846-1921
5. Florevita Istvin ? - ?
6. Ftorovits Jlnser ? - ?
7. Floro"its K~rol)' ?- ?
8. ifj. Florovits IUroly ? - ?
9. Héring j:i.nos 1885-1944
10. Kántor Tamás ? - ?
ll. Kelemen Ede I- I
12. Kinil Sándor 1871- ?
13. Klapka Alajos ? - ?
14. Konkolyi Gyula 1880- I
15. Kuvács Sándo r 1817-1964
16. Lichtig Géu. 1873-1946
17. Dr. Lonkai (Lichtig) Géza 1900-1984
18. Lo •.ett Ede ? - ?
19. Madari Lajos ? - ?
20. Mahunka Imre 186t-1923
21. l\b.lzky Ede 1851-1908
22. Nagy Péler 1880- ?
28. Nében Gyula ?- ?
24. Prűller (Pálol) István 1888-1953
25. Pálos István 1911-1963
26. PáJO! EJ"%.5ébet ]940 -?

27. ifj. Pálos István
28. Prim István
29. PöckJ Ernö
30. ROlSOloV5Zkv AJfréd
St. Rudolf Gergely
32. Rudolf Kilmin
33. Rudolf Sándor
34. Schiller Antal
35. Sipek András
36. Schipek Imre
37. Schipek Kiroly
38. Stibing~r Kiroly
39. Stibinger Stndor
40. Stibingcr Zakariás
41. Strobl Józ.sc[
42. Strobl Péter
45. Seernpéteey Gyula 1'nos
44. Tábori Sándor
45. Thék Endre
46. Tili Gyula
47. ifj. TiIl Gyula
48. Tili Jstván
49. Till Károly
50. Tili Péter
51. Vajda Endre

1948-1990
1870 -?
1875 -?

?- ?
? - ?
? - ?
? - ?

1858- ?
?- ?

? - ?
? - ?

1888- ?
t858-19!0
1830-1879

? - 1855
1849-1924
187~1917

? - ?
?- ?

1854-1927
1880-1952
1882-1946

? - ?
1884-192t
1896-1976

Örülnénk, ha ez a kiállítás is -
mint az eddigiek - pezsdülést váltana
ki a lakosságban. Szeretnénk, ha a
birtokukban lévo dokumentumokat a
múzeum rendelkezésére bocsátanák.
Ezzel tudják gazdagítani annak anya-
gát, ezzel tudják biztositani, hogy múl-
runkat minél jobban megismerhessük.

E cikk megíní.sán:\1 a következö dokumentu-
mokat. frwkat használtam fel:
DR. HOFFM.-\NN PÁL:

.•H<1.7.nel)'ek Promornoriurnnal ....• .'\lbertfalva
története, Kiadja: A.P.K.; Budapest, 1997.

DR. TÓTH IMR.E:
Az ulbertfalvai asztales céhláda. Budapest
F6\'ár05 dmtl folyöirar. 1974. januári szám.

VIRT iÁSlI.,ó (szerkesnette):
Albenfalva. Emlékkönyv. 1991. Budapest.

Beleznay Andor



TARTALOMJEGZYÉK

Dr. Vtrhényi István
Ünnepünk ..•......................•......•.•.•..•....

Boda Uzl6 .
Szent Mihály ünnepére az angyalokról ...•...................

Kesstlyáh Pittr
Szent 6n6angyalaink ••••••.••..•....•.•........•... . . . •• 4

Horvá/II Zsuzsanna
,~djátok az urat " 5

István a/ya. Bila a/ya
Szülői hittan ..•......•....•......•..................•.

Madara, Gábor
Máriaremetei gyalogos zarándoklat 8

Kiss Cábor
Az Albert Herceg Dij átadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 10

Sajgó Saaboícs
A jczsuiták lelkigyakorlatos központja: a Manréza. . . . . . . . . . . . .. 12

Pál Kati
A dobogók6i Manréza vendégei voltunk ................•.... 13

Sümtgh Uzló
Pedagógus sorsok •..•...................•.•....•...... 15

Czigány E~iR~.. • ••
"Nem 1$ ismertük egymást, 5 mégiS... ........•............. 18

Murányi Máté
ts harmadszor is Albertfalval • . . . . . • . . . • . . . . • . . . . . . . • . . . .. 20

Il.áIisJános
Harmincéves a "Beat Mise" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21

SÜfntgh Lószló
Elment Albertfalva első bonvivánja . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . • . .. 23

Bankó A ndrds
Bádogjárat . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . • . . .. 25

HafJntr KáTolyni
Isten mindannyiunkat próbára tehet. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . .. 27

Madaras Gábor
Normandiában . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 28

Wil/malln Margit
Körutazás Erdélyben 1997 nyarán .....................•... 31

Btkznay AniÚ1r
Asztalo.ipar Albertfalván . . . . • . . . . . . • • . . . . . . • • .. 35



Mahunka Imre albertfalvi asztalos és bútorgyáros
Sajtos Gyula grafikusművész rajza



Macskássy Izolda: Árpádházi Sú. Margit


