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,,Szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szíveddel, teljes lelkeddel és

egész értelmeddel!” (Mt 22,37)

Takó István – Őszinte
kapcsolatban egymással 

és Veled 

Valahányszor  elsétálok  az
’56-os  sétatéri  emlékmű mel-
lett,  a  forgóajtót  mindig  más
szögben  találom  a  kerethez
képest.  Olykor  csak  résnyire
nyitva, máskor éppen merőle-
gesen  a  keretre,  hol  egyik,  a
sötétebbik,  börtönajtót  idéző,
máskor a naposabbig, remény-
keltőbb  oldalát  mutatva,  de
szinte soha vagy csak nagyon
ritkán  találom  ezt  az  ajtót  a

keret síkjában állva, bezárva. 
Az  ajtó  vagy  kapu  egyszerű és  sokatmondó  szimbólum.

Szimbóluma lehet a  bezártságnak, az  elhatárolódásnak,  elszi-
getelődésnek, vagy a biztonságnak, de ugyanakkor szimbóluma
a nyitottságnak, a befogadásnak, az együttérzésnek és a szoli-
daritásnak is.  

Az ajtó az Úr Jézusnak, magának a jó Istennek is a szimbó-
luma.  Ő,  aki  vállalta  értünk  a  megnemértettséget,  a  mega-
lázást, a szenvedést és a halált, ezáltal szabadított fel minket
arra, hogy ki-bejárásunk legyen az Atyához, akiben megtalál-
juk a szabadságunkat. Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül
megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. (Jn 10,9) 

A  kapu  szimbóluma  a  teremtettségünkből,  istenképűsé-
günkből fakadó vágyunknak azon paradicsomi állapotok u-
tán, aminek legfőbb ismerve a szabadság. Mindaz, ami tönkre
akarja tenni bennünk ezt a vágyat, ami korlátozni kívánja a
szabadságunkat, az Életet magát teszi tönkre bennünk, em-
bertelenné és istentelenné akar redukálni bennünket. El akarja
feledtetni  a  paradicsomi állapot  magunkban őrzött  emlékét
arról a szabadságról, amelyben önmagunkkal és a többiekkel
igazi jó kapcsolatban élhetünk a jó Istenben. A pesti srácok a
sarkaiból fordították ki azt az ajtót, amelyet rájuk akart kul-
csolni az akkori hatalom. S bár ez végül csak egy időre sike-
rült nekik, őket szemlélve, rájuk emlékezve, arról tesznek ma
is tanúságot, hogy az igazi belső szabadsággal, a paradicsomi
állapotok ízével a szánkban, senki és semmi nem tántoríthat
el attól, hogy a szabadság, az élet mellett kiálljunk. Ehhez vi-
szont  legalább  résnyire  kell  tárni  szívünknek  ajtaját,  hogy
betölthesse azt a szabadság, a remény, a bátorság, a szeretet,
az élet Istene. 

„Még ki lehet nyitni. És be lehet zárni. Még föl lehet kötni.
És le lehet vágni. Még meg lehet szülni. És el lehet ásni.” –
mondja Pilinszky János. Még ki lehet nyitni és be lehet zár-
ni… Legyen mindig legalább résnyire tárva ez ajtó, a lelkünk
ajtaja, hogy akár az életünk és külső szabadságunk kockázta-
tásával bátran szembeszáljunk az istentelenség szörnyű üres-
ségével, és minden olyan korlátozással, ami az Életet, össze-

tartozásunkat akarja tönkre tenni bennünk. 
Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy szabadságra teremtettél

bennünket, és mindannyiunkban ott él a paradicsomi állapot
emléke,  vágya,  amely  őszinte  kapcsolatra,  összetartozásra,
együttérzésre hív meg bennünket egymással és veled. Segíts
abban, hogy mindig nyitottak tudjunk maradni erre  a  meg-
hívásra,  hogy  szabadokká  lehessünk  a  szolidaritásra  és  az
egymásért vállalt tevékeny szeretetre. Ámen. 

Ferenc pápa – A másik ember az út, 
                              hogy megmentsük önmagunkat

Három  óra  volt,  amikor  keresztre  feszítették.  Az  elítélé-
sének okát jelző táblára ezt írták: A zsidók királya. Vele e-
gyütt  két  gonosztevőt  is  fölfeszítettek,  az  egyiket  jobb,  a
másikat bal felől. Így beteljesedett az Írás: „A gonoszok közé
sorolták.” Az arra menők káromolták, csóválták a fejüket s
mondogatták:  „Te,  aki  lerombolod a  templomot,  és  három
nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, szállj le a kereszt-
ről!” A főpapok és az írástudók szintén gúnyolódtak, egymás
között ezt mondva: „Másokat megmentett, magát nem tudja
megmenteni.  A Krisztus,  Izrael  királya,  szálljon  le  most  a
keresztről  a  szemünk láttára,  s  akkor  hiszünk!”  Gyalázták
azok is, akiket vele együtt fölfeszítettek. (Mk 15,25–32)

Az  Úr  kínszenvedéséről
szóló  szentírási  szakasz,
melyet  hallottunk,  közvet-
lenül Jézus halála előtt ol-
vasható, és az őt érő kísér-
tésről  szól,  amikor  elgyö-
törten függ a kereszten.

Miközben a fájdalom és
a  szeretet  csúcspontját  éli
át, sokan könyörtelenül rit-
musra kiáltják feléje:

„Mentsd  meg  magad!”
(Mk 15,30).  Döntő  jelen-
tőségű kísértés, mely min-
denkit  fenyeget,  minket,
keresztényeket is: az a kí-
sértés, hogy csak arra gon-
doljunk,  hogy  magunkat
vagy  saját  csoportunkat
mentsük, hogy csak a saját
problémáinkat és érdekein-
ket tartsuk szem előtt, és semmi más ne számítson. Ez mély-
ségesen emberi ösztön, de rossz, és ezzel a végső kihívással
kell szembenéznie a megfeszített Istennek.

Mentsd meg magad! Az „arra járók” mondják először (Mk
15,29).  Átlagos  emberek,  akik  hallották  Jézust  beszélni  és
csodákat tenni. Most azt mondják neki: „Mentsd meg magad,
szállj  le  a  keresztről!”  Nem volt  bennük  együttérzés,  csak
csodákra  vágytak,  látni  akarták,  ahogy leszáll  a  keresztről.
Lehet, hogy olykor mi is inkább egy látványos, mint együtt-
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érző istent szeretnénk, a világ szemében hatalmas istent, aki
erőszakkal lép fel, és szétveri a nekünk rosszat akarókat. De
ez nem isten, ez a mi énünk.

Hányszor akarunk egy mértékünkre szabott istent, ahelyett,
hogy mi igazodnánk Isten mértékéhez; olyan istent, mint mi
vagyunk, ahelyett, hogy olyanná válnánk, mint ő!

Így Isten imádása helyett egónk kultuszát választjuk. Ez a
kultusz a mások iránti közönnyel növekszik és táplálkozik.
Ezeket a járókelőket ugyanis csak saját vágyaik kielégítése
érdekelte. De Jézus, kereszten függő selejtté válva, már nem
érdekelte őket. A szemük előtt volt, de a szívüktől távol. A
közöny távol tartotta őket Isten igazi arcától.

Mentsd  meg  magad!  Másodjára  a  főpapok  és  írástudók
lépnek előre. Ők ítélték el Jézust, mivel veszélyt jelentett rá-
juk. De mindannyian szakértők vagyunk abban, hogy máso-
kat keresztre feszítsünk, csak hogy mentsük magunkat. Jézus
viszont hagyja keresztre szegezni magát, s ezzel megtanítja
nekünk, hogy saját terhünket ne tegyük másokra. Ezek a val-
lási vezetők épp mások miatt vádolják: „Másokat megmen-
tett, és magát nem tudja megmenteni!” (Mk 15,31). Ismerték
Jézust, emlékeztek az általa végbevitt gyógyításokra és szaba-
dításokra, és rosszindulatú összekapcsolást végeznek: azt sej-
tetik, hogy mások megmentése, segítése semmi jóval nem jár;
ő, aki annyi jót tett másokért, most elveszíti önmagát! A vád
gúnyos, és vallási kifejezésekbe van csomagolva, kétszer is
használja a megmentés igét. De a mentsd meg magad „evan-
géliuma” nem az üdvösség evangéliuma. Ez a leghamisabb
apokrif evangélium, mely a kereszteket másokra teszi. Ezzel
szemben az igazi evangélium felveszi mások keresztjeit.

Mentsd meg magad! Végül a Jézussal együtt keresztre fe-
szítettek is csatlakoznak a vele ellenséges légkörhöz. Meny-
nyire  könnyű  kritizálni,  ellene  szólni,  meglátni  a  rosszat
másokban és nem önmagunkban, egészen odáig menve, hogy
a vétkeket a leggyengébbekre és a leginkább kirekesztettekre
hárítjuk! De azok a  keresztre  feszítettek miért  haragszanak
Jézusra? Mert nem veszi le őket a keresztről. Azt mondják
neki: „Mentsd meg magad, és minket is!” (Lk 23,39). Csak a-
zért  keresik  Jézust,  hogy megoldja  problémáikat.  De  Isten
nem annyira azért jön, hogy megszabadítson a mindig vissza-
térő problémáktól, hanem azért,  hogy megmentsen az igazi
problémától, a szeretet hiányától.

Ez a kiváltó oka személyes, társadalmi, nemzetközi és kör-
nyezeti  bajainknak.  A csak  önmagunkra  gondolás  minden
rossz  atyja.  De  az  egyik  gonosztevő  megfigyeli  Jézust,  és
meglátja benne a szelíd szeretetet.  És egyetlen dolog révén
elnyeri  a  mennyországot:  figyelmét önmagáról  Jézusra,  ön-
magáról a mellette lévőre fordítja (vö. Lk 23,42).

Kedves  testvérek!  A Kálvárián  lezajlott  a  nagy párbaj  a
bennünket megmenteni jött Isten és az önmagát megmenteni
akaró ember között; az Istenbe vetett hit és az önimádat kö-
zött; a vádló ember és a megbocsátó Isten között. És elérke-
zett Isten győzelme, az ő irgalma leszállt a világra. A kereszt-
ből  bocsánat  fakadt,  a  testvériség  újjászületett:  „A kereszt

testvérré tesz bennünket” (XVI. Benedek: Beszéd a kereszt-
út végén, 2008. március 21.).

Jézusnak  a  kereszten  kitárt  karjai  jelzik  a  fordulópontot,
mert Isten senkire sem mutogat ujjal, hanem mindenkit ma-
gához ölel.

Mivel csak a szeretet oltja ki a gyűlöletet, csak a szeretet
győzi le teljesen az igazságtalanságot. Csak a szeretet ad he-
lyet a másiknak. Csak a szeretet az út a teljes közösség felé
közöttünk.

Nézzünk a keresztre feszített Istenre, és kérjük a keresztre
feszített Istentől annak kegyelmét, hogy nagyobb legyen kö-
zöttünk az  egység  és  a  testvériesség!  És  amikor  megkísért
bennünket, hogy a világ logikáját kövessük, emlékezzünk Jé-
zus szavaira: „Aki meg akarja menteni életét, az elveszíti, de
aki elveszíti értem és az evangéliumért, az megmenti” (Mk
8,35). Ami az ember szemében veszteség, az számunkra meg-
menekülés. 

Tanuljunk  az  Úrtól,  aki  azáltal  mentett  meg  bennünket,
hogy kiüresítette  önmagát (vö.  Fil  2,7),  azzal,  hogy mássá
tette önmagát: Istenből emberré, szellemből testté, királyból
szolgává lett. Minket is meghív, hogy „mássá legyünk”, hogy
mások  felé  menjünk.  Minél  szorosabban  kötődünk  az  Úr
Jézushoz,  annál  nyitottabbak és  „egyetemesebbek”  leszünk,
mert felelősséget fogunk érezni mások iránt. És a másik em-
ber lesz az út ahhoz, hogy megmentsük önmagunkat: minden
másik ember, minden emberi lény, bármilyen legyen is a tör-
ténete és a hite.

A szegényektől, a Krisztusra legjobban hasonlítóktól kezdve.
Aranyszájú  Szent  János,  a  nagy  konstantinápolyi  érsek  írta,
hogy  „ha  nem  lennének  szegények,  akkor  üdvösségünk
nagyrészt romokban heverne” (A Korintusiaknak írt máso-
dik levélről, XVII., 2.). Segítsen az Úr, hogy együtt járjunk a
testvériség útján, hogy hiteles tanúi lehessünk az élő Istennek!

Fordította: Tőzsér Endre SP
Forrás: Magyar Kurír

A szentatya októberi imaszándéka

Imádkozzunk, hogy a keresztség révén a világi hívek, külö-
nösen a nők, minél szélesebb körben vállalhassanak felelős-
séget az Egyházban.

Mindannyian világi hívőként nyertük el a keresztséget. A
világi hívők, férfiak és nők az Egyház főszereplői.

Ma még mindig szükség van arra, hogy még nagyobb teret
engedjünk a nők jelenlétének az Egyházban, hogy az megha-
tározóbb legyen. Itt a világiak jelenlétére gondolunk, de ki-
emeljük a női aspektust, mert általában a nőket mellőzik. Elő
kell  mozdítani a nők integrációját  azokon a helyeken, ahol
fontos döntéseket hoznak.

Imádkozzunk, hogy a keresztség révén a világi hívek, ki-
váltképpen is a nők nagyobb részt vállalhassanak az Egyház
felelős intézményeiben anélkül, hogy a klerikalizmus hibájá-
ba esnénk, amely csökkenti a világiak karizmáját.

Forrás: Vatikáni Rádió
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Szerk. megjegyzése:  Bíró László püspök betegsége miatt
lemondott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Család-
ügyi Bizottságának élén betöltött pozíciójáról. A tisztséget, a
testület döntése értelmében, Marton Zsolt váci megyéspüspök
vette át. Az alábbiakban Bíró László utolsó havi családlevelét
olvashatják.

Hívom a családokat! – Az erdélyiektől is búcsúzik 
                 Bíró László püspök 2020 októberében

Hívom a családokat,  házaspárokat,  jegyeseket  és  szerel-
meseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és
mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!

„Nekünk pedig mindenkor hálát kell adnunk Istennek érte-
tek, testvérek, akiket Isten szeret, azért, mert Isten kiválasztott
az üdvösségre a Lélek megszentelése és az igazság hite által.
Meg is hívott titeket erre az evangélium által, hogy elnyerjé-
tek Urunk Jézus Krisztus dicsőségét.” (2Tessz 2,13-14)

Hálát adok a Jóistennek, hogy a Családbizottság élén több
mint két és fél évtizedig szolgálhattam a Kárpát-medencei ka-
tolikus családokat.

Egyházunkban hosszú évszázadokon keresztül nem kellett
külön  figyelnünk  a  családra,  mert  az  egészséges  családok
világra hozták az egészséges gyermekeket, akik a szülők pél-
dáját követve házasodtak és alapítottak családot. Ezekben a
családokban kibontakozhattak a papi és szerzetesi hivatások.
Később egyre többen ismerték fel Magyarországon is, hogy a
család  igenis  támogatásra  szorul.  A  plébániákon  spontán,
szinte alulról kezdeményezve kezdtek megszületni a család-
csoportok, az életvédő mozgalmak, mert sajnos szükségessé
vált az élet védelme is. Aztán országos szinten is elindultak
mozgalmak.  Hálával  emlékezem Ács István püspök atyára,
akit még plébános korából ismertem Füzéren. Ő kezdte szer-
ezetten felépíteni a magyar családpasztorációt,  kialakítani a
házasreferens-hálózatot. Sajnos rövid ideig élt ahhoz, hogy ez
a kezdeményezése megszilárduljon. Mivel a  Házas Hétvége
mozgalomnak is  tagja  volt,  a  Jóisten  kegyelméből  püspöki
szolgálatával e rövidke idő alatt sokakat elgondolkodtatott és
a családok támogatására indított.

Szent II. János Pál pápa 1994-ben meghirdette Egyházunk-
ban az ENSZ kezdeményezéséhez csatlakozva a család évét.
Ács püspök úr akkor már nem élt.  Engem akkor szenteltek
püspökké, és Seregély István érsek atya, a püspöki konferen-
cia akkori elnöke kérte, hogy fogadjam el a családokkal való
törődés szolgálatát. Mindig foglalkoztam a családokkal, min-
dig voltak körülöttem családcsoportok. Ugyan egészen más
kispályás játékosnak lenni, mint felvállalni az országos fele-
lősséget, mégis örömmel tettem eleget a kérésnek. Hálás kö-
szönetet mondok azoknak a házaspároknak, akikkel ebben a
26 esztendőben Pécsett vagy máshol találkoztam. Sokat kap-
tam tőlük, azt gondolom, hogy minden találkozás kölcsönös
gazdagodás volt.

A püspöktestvérek segítségével lassan felépült és egyre in-
kább kiteljesedett az egyházmegyei referensek hálózata. A la-

ikus referens házaspárokhoz papok is csatlakoztak, és létre-
jöttek  a  különböző  találkozások.  A paptestvérekkel  évente
kétszer találkoztunk, egy kétnapos papi továbbképzőn vidé-
ken és egy egynapos budapesti összejövetelen. Rendszeressé
tettük  a  referensekkel  való találkozást;  az  év elején évente
más-más  egyházmegyében  találkoztunk,  hogy  ismertessük
következő évi programjainkat, majd novemberben Máriabe-
senyőn, a Családkongresszus keretében röviden kiértékeltük
évi  munkánkat.  Örömmel  emlékezem a  nyári  referenstábo-
rokra  és  kirándulásokra,  ezek  alkalmat  adtak  egymás  jobb
megismerésére  és  a  közös  gondok  közös  megoldásán  való
gondolkodásra. Hálásan gondolok a hazai és külföldi egyház-
megyékre, amelyek mindig készségesen és kedvesen fogadtak
bennünket.  Számomra  ezekben  a  találkozókban  az  volt  a
szép, hogy nem csak konferenciák voltak, hanem szinte lelki-
gyakorlattá fejlődtek, közben pedig értékes, a családpaszto-
rációban hasznosítható ismeretekkel gyarapodtunk.

Az egész családpasztorációs szolgálatot segítette a Szent II.
János Pál pápa által 1994-ben kezdeményezett, majd három-
évenként különböző országokban rendezett Családok Világ-
kongresszusa és Világtalálkozója. Nagyon sokat kaptam eze-
ken a kongresszusokon, és igyekeztem hazahozni az ottani ü-
zeneteket.  Nagyon  örülök  annak,  és  hálával  emlékezem
vissza  arra,  hogy  a  világkongresszusok  alkalmával  mindig
kiadtak egy előkészítő dokumentumot, és ezeket szinte kivé-
tel nélkül sikerült magyarul megjelentetnünk. Ezáltal a ma-
gyar egyház is szinte naprakész volt azzal a gondolkodással,
amit a Vatikán képviselt.

Munkánk kezdetén nagyon sok segítséget kaptunk Trujillo
bíborostól (többször is járt Magyarországon), aki a maga ko-
lumbiai lelkesedésével tanított bennünket arra, hogy mire van
szüksége ma a katolikus családoknak. Isten nyugosztalja őt!
Nagyon sok más alkalom is volt, amikor továbbadhattuk a vi-
lágkongresszusok, találkozók üzenetét, jelszavait. Több kiad-
ványt tudtunk megjelentetni, ezek már nem ásatag módon is-
mételgették  a  házasságról  szóló  tanítást,  hanem  próbálták
érzékeltetni, hogy merre is megy a világ.
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Kapcsolatba léptünk az osztrák, az olasz, a német és a dél-
tiroli katolikus családszervezettel, majd beléptünk az Európai
Katolikus  Családegyesületek  Szövetségébe,  és  ennek révén
találkoztunk úgyszólván Európa valamennyi katolikus család-
szervezetével.  Köszönettel  tartozom ezeknek a szervezetek-
nek és képviselőiknek a sok és igen gyümölcsöző vélemény-
és tapasztalatcseréért.

Külön  meg  kell  emlékeznem  arról  is,  hogy  családkon-
gresszusainkba kezdettől fogva becsatlakoztak a határon tú-
liak is. A Jóisten megadta, hogy találkozhattam a határon túli
családcsoportokkal is. Sok öröm jutott ezekből a találkozók-
ból számomra. Külön meg kell említeni Erdélyt, ahol Szén-
égető  István  atya  és  munkatársai  vezetésével  nagyon  szép
családpasztoráció épült fel önálló léttel,  tartalommal és lel-
kesedéssel. Nagy öröm számomra, hogy Székelyföldön, de a
Partiumban is jelen vannak házascsoportok. Délvidéken fő-
ként a Házas Hétvége közvetítésével újult meg a családpasz-
toráció. Felvidéken is vannak ígéretes kezdeményezések, no-
ha a földrajzi adottságok megnehezítik a felvidéki magyarok
összetartását. Kárpátalját is meg kell említeni, ott is nagyon
szép munka folyik mind a családtámogatás, mind az életvé-
delem terén.  Ebből  a  parányi  kezdeményezésből  a  Kárpát-
medencét betöltő jelenlét lett. Hála Istennek!

Külön  szeretnék  köszönetet  mondani  ebben a  búcsúzóle-
vélben  a  megújulási  mozgalmaknak,  amelyek  közvetlenül
vagy közvetve próbálták a magyar katolikus családokat erősí-
teni. Nagyon nehéz lenne most felsorolni mindegyiket, ki tett
többet, ki tett kevesebbet. Minden ilyen kezdeményezésnek,
amely tulajdonképp megelőzte a családreferensi hálózat fel-
építését, nagyon örülök. Nagyon-nagyon sok gazdagodást je-
lentett számomra is, és az egész magyar egyház számára is.

Szeretnék  köszönetet  mondani  mindazoknak,  akikkel  az
élet összehozott, akik hosszabb-rövidebb ideig munkatársaim
voltak  ebben  a  szolgálatban,  akikkel  hosszú  ideig  havonta
leülhettem egy megbeszélésre,  hogy merre menjünk, mi le-
gyen  a  következő  lépés.  Lelkesítettek  engem,  és  nem  en-
gedték, hogy leüljek és ellaposodjak.

Igaz szeretettel köszöntöm utódomat, Marton Zsolt püspök
atyát. Örülök, hogy elfogadta ezt a megbízatást, hogy igent
mondott erre a szolgálatra, és hogy folytatja, amit Isten ke-
gyelméből megkezdhettünk. Ma már egy egészen új világ van
születőben az életet, a családot, a személyt illetően. Nagy é-
berségre,  sok-sok  erőbefektetésre  van szükség  ahhoz,  hogy
határozottan védeni tudjuk azt, amit valóban védenünk kell,
és elengedni azt, amit el kell engednünk. Egyházunk missziós
egyház, a misszió elsődleges terepe a család. Szellemi harc-
ban állunk, ezért fogadjuk szívünkbe a családok nagy pápá-
jának, Szent II. János Pál pápának szavait: „Elkötelezettségre
és imádságra van szükség korunkban az egyik legveszélyez-
tetettebb intézmény, a család, a társadalom alapsejtje érdeké-
ben,  mert  elméletileg  és  gyakorlatilag  egyre  erősebben tá-
madják  a  bomlasztó  erők.  Ez  félelmet  kelt  bennünk,  hogy
kérdésessé válik ennek az alapvető és mással nem helyette-

síthető intézménynek a jövője, s vele együtt az egész társa-
dalom  sorsa.  A  rózsafüzér  imádkozására  való  buzdítás  a
keresztény  családokban  –  a  család  lelkipásztori  gondozá-
sának tágabb keretein belül – hatékony segítséget kínál a ko-
runkat  jellemző  krízis  pusztító  hatásainak  megfékezésére”
(Rosarium Virginis Mariae apostoli levél, 2006, 6. p.). 

Nagyon bízom abban, hogy Zsolt atya fiatalos lendületével
sokat fog tenni a magyar családokért. Fogadjuk szeretettel az
ő szolgálatát! Én magam szeretnék visszavonulni, neki már
egy új pasztorációs modellt kell felépítenie. Álljunk mellette,
és bátorítsuk őt!

Köszönöm a „Hívom a családokat”-levelek olvasóinak és
mindenkinek azt, hogy a legkülönbözőbb módokon sokszoro-
sították, terjesztették ezeket a leveleket. Kívánom, hogy csa-
ládcsoportjaink ne laposodjanak el, ne legyenek pusztán po-
gácsázó vagy teázó klubbá, hanem mindig keressék meg azt a
vezérfonalat, amely mentén dolgozhatnak, megújulhatnak. Ne
engedjük, hogy beszűküljön az, amit családcsoportnak neve-
zünk, ami a házasság, a család lelkiségét akarja szolgálni! Ne
engedjük, hogy valami unalmas, együgyű fórummá váljon!

Befejezésül szeretném megköszönni az immár kétéves be-
tegségem alatt kapott sok-sok imádságot. Örömmel mondom,
hogy úgy látszik, a gyógyulás irányába haladok, és talán még
egy nagyon-nagyon kicsit talpra is tudok majd állni. A lába-
dozás tovább tart, de még sok időt vesz igénybe.

Kívánok minden családnak házasságra figyelő, életet elfo-
gadó, boldog életet, boldog jövőt Isten áldásával! Az Egyház
és a nemzet jövője nem a nagy fórumokon, kongresszuso-
kon, nem is a Parlamentben dől el, hanem a családi ottho-
nokban. Vigyázzuk a családi tűzhelyet, a házi szentélyt!

Ezért  tehát,  testvérek,  legyetek  állhatatosak,  és  őrizzétek
szilárdan a hagyományokat, amelyeket akár beszédünkből, akár
levelünkből tanultatok. Urunk, Jézus Krisztus pedig, és Isten, a
mi Atyánk, aki szeret minket, s örök vigasztalást és jó reménysé-
get  ajándékozott  nekünk  kegyelemben,  bátorítsa  és  erősítse
meg szíveteket minden jótettben és beszédben (2Tessz 2,15-16).

Exc. Ft. Bíró László, az MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke,

Forrás: Magyar Kurír
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,,Szeresd az Urat, a te Istenedet
teljes szíveddel, teljes lelkeddel és

egész értelmeddel!” (Mt 22,37)

Marton Zsolt váci megyéspüspök – 
Nem elég jónak lenni, annak is kell látszani 

– szentbeszéd a Tisztasági imaest szentmiséjén október 21-én –

„Kezetekben pedig égő gyertya legyen.” Ez az október 21-i
Budapesten az örökimádás templomban megrendezett tiszta-
sági imaest mottója. Az evangéliumban a teljes mondat így
hangzik:  „Csípőtök legyen felövezve,  kezetekben  pedig égő
gyertya legyen.” (Lk 12,35)

A Jézus korabeli társadalmi viszonyoknak megfelelően ez
az igevers azt jelenti,  hogy a  szolgák urukra várnak,  átvir-
rasztva az éjszakát. Ruhájuk övvel való átkötése kifejezi az
összeszedettségüket, tettrekészségüket, ahogyan az egyiptomi
rabságból távozó zsidók tették egykor. Az égő mécses pedig
azért szükséges, hogy lássanak és látszodjanak.

Amikor megkereszteltek bennünket, akkor szüleink vagy ke-
resztszüleink kezébe is égő gyertyát adtak, és ezt mondta a ke-
resztelő pap: Vegyétek Krisztus világosságát! Ők pedig ígéretet
tettek, hogy Krisztus fényét sugározzák a mi életünkbe, az Ő
szeretetében nevelnek minket. (Ha felnőttként kereszteltek, ak-
kor a saját kezünkbe adták a gyertyát és mi tettünk ígéretet.)

Amikor elsőáldozók és bérmálkozók lettünk, a keresztségi
hitvallást mi magunk mondtuk. A húsvéti vigílián minden év-
ben, keresztségi hitvallásunk megújításakor égő gyertyát tar-
tunk a kezünkben. Ezzel valljuk meg azt, hogy tanúságot aka-
runk tenni Krisztusról, akit a II. Vatikáni Zsinat egyik doku-
mentuma (LG) a népek világosságának mond.

Aki az evangélium szellemében gondolkodik, beszél és cse-
lekszik olyan mintha maga is fényforrás lenne, mert az Jézus
szeretetének fényét hordozza vagy azt tükrözi vissza. A fény
hordozójának  jól  kell  világítania,  hogy egyértelműen  felis-
merhetővé tegye az utat,  amerre menni kell.  Krisztus fénye
azonban nem vakít, nem bántó, viszont a fény hordozója is jól
látszik. Október a látás hónapja – sokszor halljuk mostanában
ezt a felhívást. Ilyenkor kedvezményesen lehet szemvizsgá-
latot  kérni,  szemüveget  csináltatni.  Sok  autószervíz  ingyen
megjavítja vagy beállítja az autók fényszóróit. Számos helyen
optikusok  is  jelen  vannak  és  a  gépjárművezető  szemét  is
megvizsgálják.

Ma este kérjük az Urat, hogy tegye tisztává a látásunkat és
a  láthatóságunkat,  állítsa  be  a  „fényszóróinkat”!  Nem elég
jónak lenni, de jónak is kell látszani – sokszor elmondta ezt
nekünk a papnevelő intézetben Bíró László püspök atya, egy-
kori  rektorom.  A tisztaságra  is  alkalmazható  ez  a  megálla-
pítás. Törekednünk kell arra, hogy gondolataink, vágyaink és
cselekedeteink tiszták legyenek, és bátran föl is merjük vál-
lalni azokat. Tolakodás nélkül mutassuk meg magunkat: lássa
meg a világ,  hogy bár nem vagyunk tökéletesek,  de törek-
szünk rá. Örömmel éljük állapotbeli tisztaságunkat. Megvall-
juk hitünket: férfinak és nőnek teremtett bennünket a mi sze-
rető  Istenünk,  és  tiszta  kapcsolatban  megélt  boldog  házas-
ságra hív minket,  de  egyeseket  a  mennyország  szerelméért
vállat szüzességre.

„Csípőtök legyen felövezve.”
Állapotbeli  tisztaságunkat  olyan  örömként  éljük  meg,  a-

melyről  bármikor  készek  vagyunk  tanúságot  tenni.  A na-
pokban  megáradt  néhány folyó.  Amikor  áradás  van,  a  víz
zavaros lesz és mindenféle hordalékot úsztat. Talán többször
érezzük magunkat  úgy a  megélt  tisztaságunkban,  mintha  a
szűkebb  vagy  tágabb  környezetünk  olyan  lenne,  mint  egy
zavaros folyó, amiben csónakáznunk kell. Sokan nem értik,
hogy  miért  boldogok  a  tisztaszívűek?  Plébános  koromban
többször kérdezték tőlem, hogy milyen a magány? Még nem
volt  időm  elgondolkodni  róla  –  válaszoltam.  A kívülállók
sohasem értik az Isten országáért fölajánlott cölibátust. 

Tapasztalatom  szerint  a  tiszta  házasságban  élők  mindig
értik, mert a tisztaság forrása az Istennel való intimitás. Ha
életállapotunknak megfelelően törekszünk erre az intimitásra,
akkor meglátszanak a gyümölcsei az életünkben. Így hitele-
sek leszünk önmagunk és mások előtt,  és példává is válha-
tunk tisztaságra vágyó embertársaink számára. Péter apostol
első levele ezt mondja: „mert az az Isten akarata, hogy jót
cselekedve elnémítsátok az oktalan emberek tudatlanságát.”
(1Pét 2,15) 

Pál pedig így tanít: „Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek
meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Isten-
nek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, a-
melyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a minden-
ségben.”  (Fil  2,1-15)  Ezt  azonban  ne  görcsös,  izzadtságos
feladatteljesítésnek tekintsük, hanem felelősségteljes könnyed-
séggel tegyük azt:  szabadon, örömmel, szeretettel, ahogy ezt
sokunk egyik lelki  mesterétől  –  Nemes Ödön SJ  atyától  –
tanulhattuk.  Megboldogult  lelki  vezetőm,  Benkő  Antal  SJ
pedig azt  mondta nekem, amikor még a  kispapok nevelője
voltam: „Ne akarj mindenáron példakép lenni, hanem élj úgy,
hogy azzá válj!”

Éljük úgy állapotbeli tisztaságunkat, hogy példává váljunk
mások számára.  Ekkor leszünk felövezett,  azaz tettre  kész,
boldog, hiteles fényhordozókká és világítókká! Ámen.

Exc. Ft. Marton Zsolt a váci egyházmegye püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület és Családbizottság elnöke

Forrás: Váci Egyházmegye

Exc. Ft. Dr. Kovács Gergely érsek –   
               Tisztítsuk és szilárdítsuk meg hitünket 

– Részletek egy elsőszombati Máriát köszöntő szentbeszédből –

1938. szeptember 9-én, kolozsvári plébánosi beiktatása al-
kalmával mondott beszédében, Márton Áron így fogalmazott:
„Bölcsőm közönséges deszkából volt összezárva, amilyen lesz
a koporsóm is. De fáját a csíki hegyekből vágták, ahol az őrt
álló fenyőerdők koszorúja gyökerével sziklába kapaszkodik, s
makacsul állja a viharok tépését; ahol az emberek századok
óta küzdenek a mostoha életviszonyokkal, mert tudják, hogy a
sötét borulat mögött ott van Isten, s beléje vetik bizalmukat.
Innen jöttem, s nem hoztam mást, csak a halálos szerelmet
népem és az emberek iránt, s a katolikus hitet, melyet hitvalló

– 5 –



,,Szeresd az Urat, a te Istenedet 
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és  hitükből  élő  nemzedékek  a  Csíksomlyói  Mária  lábainál
mélyítettek el, és örökítették át a századok során”.

Krisztusban szeretett testvéreim!

Sokan megkérdezik: hol érzem magam otthon. Én minden-
kinek azt válaszolom – és valóban így is érzem – én min-
denhol otthon vagyok,  nemcsak itthon Erdélyben,  nemcsak
Rómában, de Münchenben, Madridban vagy Bécsben is. Ez
igaz  olyan  értelemben,  hogy  papként  elmondhatom  Jézus
szavait: „«Ki az én anyám és kik az én testvéreim?» Aztán vé-
gighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mon-
dott: «Ezek az én anyám és testvéreim!»” (Mk 3,34), de igaz
abban az értelemben is, amit Szent Pál apostol így fogalmaz
meg „nincsen itt maradandó hazánk, hanem jövendő hazán-
kat keressük” (Zsid 13,14).

Egészen másként cseng lelkemben a régi székely himnusz-
ként közismert „Ó, én édes jó Istenem” kezdetű ének utolsó
szakasza is: „Vándor fecske hazatalál, / Édesanyja fészkére
száll, / Hazajöttünk, megáldott a / Csíksomlyói Szűz Mária”. 

Igen,  kedves  testvéreim,  hazajöttünk.  Édesanyánkhoz.  És
ha végignézek a tele templomon, akkor örömmel látom, hogy
sokan jöttünk haza. Sokan jöttünk, hogy köszöntsük a csík-
somlyói  Szűzanyát,  Édesanyánkat.  Ahogy elődeink,  őseink
századokon át tették. Ahogy azt ránkhagyományozták. Ahogy
a szentmise elején idézett beszédében Márton Áron mondta:
„nem hoztam mást, csak (...) a katolikus hitet, melyet hitvalló
és  hitükből  élő  nemzedékek  a  Csíksomlyói  Mária  lábainál
mélyítettek el, és örökítették át a századok során.”

Nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy nagy püspökünk éle-
te és Csíksomlyó sokszorosan összefonódik. Itt végezte az el-
ső osztályokat 1911-ig (ekkor az iskola Csíkszeredába költö-
zött).  Itt  volt  az  ifjúsági  iskolai  egyesületek  között  legran-
gosabb  és  legtekintélyesebb  Mária-társulat  tagja,  amelynek
szabályzatában azt olvassuk, hogy „a kongreganista legfőbb
kötelessége  a  boldogságos  Szűz  Máriát,  mint  igazi  Anyát
szívből  szeretni,  hozzá  a  fiúi  szív  rendületlen  bizalmával
ragaszkodni, magasztos erényeit utánozni és másokkal is utá-
noztatni”.  Márton  Áron és  Csíksomlyó összefonódásából  a
legismertebb mozzanat bizonyára az 1949. június 4., amikor a
szürke félvér lipicai mén hátán érkezett ide, a csíksomlyói bú-
csúra (alig két hét múlva, június 21-én tartóztatják le, kirakat-
perben elítélik s hat évig különböző börtönökben sínylődik).

„Nem hoztam mást, csak a halálos szerelmet népem és az
emberek iránt, s a katolikus hitet”. Prófétai szavak az akkor
42 éves, 14 éve felszentelt pap ajkán, pár hónappal a püspöki
kinevezés előtt: halálos szerelem a nép és az emberek iránt, s
a katolikus hit, amelynek erejében élete végéig, minden meg-
próbáltatás és szenvedés közepette szilárdan állott.  Egyene-
sen, gerincesen, mint püspöki címerében a csíki fenyő. Meg-
alkuvás nélkül. Kész volt bármikor visszamenni a börtönbe,
de soha nem kötött kompromisszumot.

Írásait, beszédeit, körleveleit olvasva, minél jobban megisme-
rem Márton Áron életét és tanítását, annál világosabban és ha-

tározottabban látom, hogy nagyságának s életszentségének kul-
csa itt található: „nem hoztam mást, csak (...) a katolikus hitet”.

Márton Áron szellemi öröksége elválaszthatatlan a  hittől.
Utolsó  körlevelében,  mintegy  végrendeletként  hangzanak
szavai: „Szeretett Híveim, mint főpásztorotok elsősorban a hi-
tet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragasz-
kodást hagyom rátok örökségül” (1980. május 15.).

Biztos vagyok benne, hogy sokatok számára már nem is-
meretlen ez a mondat,  hiszen ez olvasható azon a kis egy-
szerű  plakáton,  amely a  templom bejáratánál  fogad  benne-
teket néhány napja – nemcsak itt, Csíksomlyón, hanem egy-
házmegyénk minden templomában (...) 

XVII. Márton Áron zarándoklat

Ahogy a hit tettek nélkül meddő, ugyanúgy igaz, hogy a tet-
tekben a hit működik és mutatkozik meg (v.ö.  Jak 2,14-26).
Márton Áron tanítása és példája ma sem veszít időszerűsé-
géből: mindannyiunk feladata és kötelessége,  hogy ne csak
imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott
példát kövessük, tanítását életre váltsuk.

Szentbeszédemet ezzel a két mártonároni gondolattal sze-
retném befejezni: „Nem hoztam mást, csak (...) a katolikus hi-
tet, melyet hitvalló és hitükből élő nemzedékek a Csíksomlyói
Mária lábainál mélyítettek el”, mondta pár hónappal püspöki
kinevezése előtt; „mint főpásztorotok elsősorban a hitet akar-
tam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást
hagyom rátok örökségül”,  írta  utolsó körlevelében,  pár  hó-
nappal halála előtt.

Erre hívlak meg benneteket, kedves testvéreim: tisztítsuk és
szilárdítsuk meg hitünket, legyünk méltóak nagy püspökünk
hagyatékához.  Meg  vagyok  győződve,  hogy  Márton  Áron
szent:  viszont  nekünk  kell  megmutatnunk,  hogy  megérde-
meljük azt, hogy hivatalosan is égi pártfogónk legyen boldog-
gá- és majd szentté avatása által. Ámen.

Elhangzott a csíksomlyói kegytemplomban, 2012. november 3-án,
az elsőszombati Mária-köszöntőn. Forrás: ersekseg.ro

Exc., Ft. Dr. Jakubinyi György – 
    Tiszteletreméltó Louis Martin hitvalló (1823–1894)

Lisieux-i Kis Szent Teréz édesapja  Bordoux-ban született
1823.  agusztus  22-én.  Katonatiszt  családban  töltötte  gyer-
mekkorát Avignonban, Strasbourgban, Alenonban. 1843-ban
sikertelenül kért felvételt  a Grand-Saint-Bernard szerzetesei
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közé, akik latin tanulmányra utasították. 
Párizsban rokonánál kitanulta az órásmesterséget, de a latin

magán órákat abbahagyta állandó fejfájása miatt. 1850-ben ó-
rásműhelyt nyitott Alenonban és 1858. július 13-án feleségül
vette  Zélie  Guerint,  akitől  kilenc  gyereke  született.  Négy
gyermek kis korban halt meg, de a megmaradt öt leány mind
apáca lett, a kilencedik Kis Szent Teréz. 

1877-ben felesége halála után Lisieux-be költözött, ahol a
sógorék biztosították a családi légkört. 1887-ben jelentkezett
az első paralízis támadás, majd 1889. február 12-én a caeni
Bon Saveur idegosztályára kellett beszállítani. Innen csak a
mozgásképtelenség beálltakor bocsátották el 1892. május 10-
én otthoni ápolásra a Lisieux-i sógorhoz, Insidore Guerinhez,
ahol leánya, Céline ápolta haláláig. Az elbocsátás diagnózisa
tudományosan  franciául:  paraplégie  spasmodique  (kétoldali
görcsös bénulás). A Guérin család nyaralójában halt meg La
Musse (Eure) villában 1894. július 29-én. 

Boldoggá avatási perét – feleségével együtt – 1959-ben in-
dították meg. A perben a még élő leányuk, Céline (Genovéva
nővér)  is  tanúskodott.  A pápa  1994.  március  26-án  megál-
lapította az erények hősi fokát, ami a Tiszteletreméltó címmel
jár (a boldoggá avatás előtti utolsó fokozat).

Louis Martin lesz az első boldoggá avatott, aki idegbetegen
halt meg. Amikor megtudta, hogy minden leánya apáca lesz,
leborult  a templomban az oltár  előtt:  Istenem, nem vagyok
méltó  arra,  hogy  minden gyermekemet  szolgálatodra  hívd.
Mostmár magam ajánlom fel, mert úgy érzem hogy még nem
szenvedtem érted eleget. Az idegbetegség ezután jelentkezett.
Haláláig tartó, hosszas betegsége alatt a világos pillanatokban
mindig  tudatosan  elfogadta  a  szenvedést,  a  legmegalázóbb
betegséget. 

Erdélyhez annyi köze van, hogy 1885. agusztus-októberé-
ben pap barátjával a Szentföldre indult, de Konstantinápoly-
nál elakadtak s így Athénen és Rómán át tért vissza Lisieux-
be. A Budapest – Bukarest útvonalon utazva keresztül ment a
Bánságon is (a híres nemzetközi Orient-Express Paris-Con-
stantinople akkori vonala:  Bécs – Pest –Temesvár – Orsova
határállomás – Craiova – Bukarest – Giurgiu határállomás –
Russe – Varna – Konstantinápoly), csak azt nem tudjuk, hogy
hol mennyit állt a vonat és kilépett-e földünkön sétálni az ál-
lomásokon. 

Kis Szent Teréz édesapja a bőséges kisszentterézi irodalom-
ban mindig szerepel. 

Forrás: Exc., Ft. Jakubinyi György nyugalmazott érsek,
nyugalmazott Örmény Apostoli Kormányzó

 – A szentek nyomában Erdélyben

Exc., Ft. Tamás József  –  A bor felajánlása

A szentségi áldozat másik megkívánt anyaga a bor. A Ró-
mai Misekönyv Általános rendelkezései 284. pontja szerint a
bornak szőlőből sajtoltnak kell lennie, amelyhez idegen anya-
got keverni nem lehet, természetes színbornak kell lennie. 

A bor felajánlása két dologra tanít:

Tegyük a kehelybe és ajánljuk fel a borral együtt azt,
amit a bor szimbolizál számunkra. A bornak több szimbo-
likus jelentése is van:

A szenvedés jelképe is. Ahhoz, hogy a szőlőből bor legyen,
a szőlőnek a prés szorításán kell átmennie. Ha nem szorítjuk
ki a szőlőlét, sose lesz bor belőle. Ugyanezt mondhatjuk el a
mi  életünkkel  kapcsolatban  is.  Sokszor  kerül  szorítóba  az,
hogy  jóvá,  széppé,  érdemteljessé  alakuljon.  Babits  Mihály
mondja a Psichoanalysis christiana című versében: ,,Ó, hány
éles vasnak kell rajtuk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy
az ég királya beállítson majdan szobros csarnokába.”  ApCsel
14,22 pedig ezt írja: ,,Sok viszontagságon át kell bemennünk
Isten országába.” 

A bor az öröm jelképe is. A Zsolt 104 mondja: ,,A bor vi-
dámmá teszi  az életet.” Ki nem tapasztalja,  hogy az italtól
jókedvűvé  válik  az  ember,  megnyílik  az  ajka,  feloldódik  a
nyelve, beszédes lesz, és dalol, nótázik! Persze nem úgy kell
felfognunk,  hogy  a  bor  minden  örömünk  forrása,  s  ezért,
hogy minél több örömünk legyen, annál többet kell innunk.
Ez  helytelen  felfogás  lenne.  A bor  csak  jelképe  annak  az
örömnek,  amelynek  igazi  forrása  az  Isten,  aki  nemcsak
megpróbál minket, hanem magához is édesget, mint anya a
gyermekét. 

A bor a jólétnek is a jelképe. Ter 49,11: Jákob fiára, Júdára
adott áldásban mondja: ,,Borban mossa köntösét,  s a szőlő
vérében ruháját.” Préd 3,10: ,,Csűreid megtelnek gabonával
s  kádjaidból kicsordul a  bor.” A jólét  jele,  bár  életünkhöz,
életünk fenntartásához nem tartozik annyira szorosan hozzá,
mint a kenyér, hiszen nélküle nyugodtan lehet élni. 

A bor felajánlása először tehát arra figyelmeztet, hogy szen-
vedéseinket is, örömeinket is, jólétünket is tegyük a kehelybe,
hogy az az  Istennel  legyen,  hogy Isten  azokat  megszentel-
hesse. Szenvedéseink így fogják kiegészíteni azt, ami hiány-
zik Krisztus szenvedéséből. Örömeink így válnak a tiszta szív
örömévé, és jólétünk így válik hasznunkra, és nem lesz vesz-
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tünkre. Mindennap ezeket fel kellene ajánlanunk. 
Életünk kelyhét igazi borral töltsük meg, mint ahogy a

kehelybe is csak igazi szőlőbort lehet tenni. 
A korai Egyház bizonyos köreiben volt egy olyan irányzat,

hogy vizet használjanak bor helyett. Szent Ciprián ezt a tö-
rekvést erőteljesen elvetette. A probléma felmerülése onnan
adódott, hogy az Eucharisztia alapításáról szóló elbeszélések-
ben csak a kehelyről van szó, annak tartalma nincs megem-
lítve. Ezek hivatkoznak Mózesre, aki a tíz csapás egyikében a
vizet változtatta vérré. Hivatkoznak Jézusra, aki a vizet vál-
toztatta borrá.

Az Egyház ezt a törekvést elutasította azon az alapon, hogy
az utolsó vacsora igazi húsvéti vacsora volt, márpedig ezen
kifejezetten előírás volt a bor, mégpedig a vörösbor.  Lk 22,
18-ban Jézus azt mondja: ,,Nem iszom a szőlő terméséből ad-
dig a napig, míg el nem jön az Isten országa.” Szent Ciprián
azt mondta: ,,Jézus ugyanazt ajánlotta fel, amit Melkizedek.
Ami Melkizedeknél csak jelkép volt, Krisztusnál valóság lett.”

Amint a szentmisében üres kehellyel nem megyünk sem-
mire, és nem is akármilyen borral töltjük meg, ugyanúgy éle-
tünk kelyhe sem maradhat üresen, sőt nem is akármivel tölt-
hetjük meg azt.  Tiszta  szeretettel  kell  megtöltenünk és fel-
ajánlanunk.

Milyen szomorú, hogy amikor Jézus élete nagy áldozatát
hozta értünk a kereszten, akkor mi ecettel kínáltuk meg, és
csak ezt tudtuk neki adni, amit ő nem fogadott el.  Most is
csak ezt tudnánk adni?

Szent Ágoston mondja: ,,Gondolj arra, hogy Isten mézzel
akarja kitölteni lelkedet, hogy kedves legyél. De hová töltse a
mézet, ha tele vagy ecettel? Előbb ki kell öntened az ecetet.” 

Igen, életünk kelyhét igazi borral, tiszta szeretettel töltsük
meg és ezt ajánljuk fel az Úrnak.

Jézusom a zsoltárossal kérdem én is: mit adjak az Úrnak
viszonzásul hozzám való jóvoltáért? Vele együtt én sem tu-
dok mást tenni, minthogy veszem az üdvösség kelyhét, és az
Úr nevét hívom segítségül. Veszem az üdvösség kelyhét, és
benne szenvedéseimet, örömeimet, és mindenemet neked a-
jánlom, hogy egészen a tied legyek.       

  Forrás: – Exc., Ft. Tamás József – Csúcs és forrás

Bíró Ágnes-Tünde –  Amikor átölel az Isten

Hallod lágy hangját füledbe,
Mint csengő hangja megremeg,
Csöndben suttog szívedbe, 
Nehogy véletlenül megijesszen.

Mint szerelmesek ölelése, 
Olyan ez az érzés szerre.
Teljesen áthat, megölel rendre,
Érzed teljes szíved-lelkedbe...

Ő az! Ő az... az egyetlen, az Isten;
Ki így tud ölelni a csendben,
Ki karjába vesz, mint gyermeket,

Ringat, ölel szeret, édesget.

Kinek keblén megnyugszol, ember, 
Kinek átadod majd tested-lelked, 
Ki, mint nyáját a pásztor szépen
Sorra mezőről-mezőre terelget.

S mikor ráébredsz ki az, ki így szeret,
Szemed édes könnyekkel telik meg, 
Melyeket nyelsz, védsz, rejtegetsz, 
Mint tenger mélyéről szerzett kincseket.

Bár ne lenne vége a percnek,
Bár örökké tartana mindez,
De amikor nem számítasz ez ölelésre
Akkor jön, hogy újra megérintsen.

2020. július 31. 

Böjte Csaba OFM – Legyünk mi az ajándék

A kis ibolya csodálatos, tökéletes ibolya tud lenni, de ne
akarjon napraforgó lenni.

Jézus a mennyei Atya simogatása, áldása, ajándéka! Te is
én is, mindannyian Isten képére, hasonlatosságára született lé-
nyek  vagyunk,  nem  kell  keresnünk  az  identitásunkat,  mi
mindannyian arra születtünk, hogy Isten ajándékai legyünk,
családunk, testvéreink, az emberiség számára. Mi mást mond-
hatnék, merd vállalni ajándék létedet, merj azzá válni, amiért
teremtett az Isten, ott ahol élsz, légy áldás, ajándék, gyógyító
simogatása, életadó jó szava az élet Urának.

A jótett, az erény gazdagabbá, örvendezővé tesz bennünket,
márpedig jónak lenni – mint tudjuk – örömteli dolog. A jó
példa pedig ragadós,  meglepően sok követője  akad,  akár a
rossznak, ami viszont inkább lehúzza az embert. A belső bé-
kénket,  nevezzük  akár  boldogságnak,  nem a  javak  felhal-
mozásával,  tapsok kicsikarásával,  egymás fölé  kerekedéssel
teremthetjük meg – elég hozzá jót tenni.

Megannyi Böjte atyaként mindenki tehet a környezetében,
az  utcájában  valami  olyan  apró,  szeretetteljes  gesztust,  a-
mellyel  a  rászoruló gyerekeken, családokon lendíthet.  Amit
alighanem más pénzért sem csinálna meg, de mi ezzel a cse-
lekedetünkkel  kedvező  irányba  terelhetjük  a  dolgokat.  Sok
ilyen kis pozitív impulzus pedig összeadódva elérheti a kriti-
kus tömeg szintjét.  Amikor a közömbösség helyét a segítő-
készség,  a  gyámolítás  szelleme  hatja  át,  a  közhangulat,  az
általános életérzésünk is nagyot javulhat.

Nem a világgal van a baj, hanem az emberekkel. Gyakran
úgy járunk, mint a kapatos székely ember, aki hazafelé a sö-
tétben  nekimegy  egy  oszlopnak,  aztán  körbetapogatja,  és
bosszúsan megállapítja: csapdába kerültem, be vagyok zárva.
Bódult állapotban nem érzékeli, hogy több irányba is folytat-
hatná az útját. Nyafogunk, pánikolunk, holott jobb körülmé-
nyek között élünk, mint a középkorban akár egy király. Az el-
múlt ezer évben például soha annyi ruhája nem volt elődeink-
nek, mint nekünk. A hűtőszekrényünk tele van mannával.
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Sok az egészségtelenül kövér ember, miközben a Kárpát-
medencében mindenütt megkapálatlan, gazos kerteket, leszű-
retlenül hagyott almafákat, üres ólakat látni. Pedig megmara-
dásunk jórészt azon múlik, hogy az őseink által megművelt
földeket újból termővé tegyük. Igazi bajok persze időről időre
óhatatlanul ránk törnek, de ennek hozadékai is vannak: ilyen-
kor gyönyörű, szép emberi vonások kerülhetnek elő.

Kibontakozó, szépülő világban élünk, még akkor is, ha a
gonosz lélek ezerrel próbálja gyalázni. Az elmúlt 20 évben –
szemben a korábbi évszázadok gyakorlatával – a Kárpát-me-
dencében senkit nem öltek meg hite, világnézete vagy nem-
zeti identitása miatt. A mai emberből leginkább a hit hiányzik.
Hit nélkül pedig a napi élet is nehezen működik.

Még a földműves sem kezdheti a tavaszi szántást anélkül,
hogy hinne abban: erőfeszítése eredményéből ősszel kenyér
készülhet. Az ember tévedhet, a politikusok vagy a kormá-
nyok a szeg mellé üthetnek, de hinnünk kell benne, hogy a
világ jó kézben van. Isten dolgozik, gondoskodik rólunk. Ha
azonban  a  fiókja  rángatása  miatt  egy  szekrény  a  fejünkre
borul, a balesetért nem hibáztathatjuk az asztalost.

Forrás: Keresztalja

Tóth Tihamér – Okosan küzdeni!

Különösen serdülő éveidben, úgy 16-18 éved körül, de az-
után is fogod érezni, mennyit kell harcolnod saját rendetlen,
ösztöneiddel  szemben.  De  el  ne  keseredjél!  Hiszen  az  Úr
Jézus megmondotta,  hogy aki  utána akar menni,  annak bi-
zony sokat kell küzdenie. Csak tanulj meg okosan küzdeni!

Ne felejtsd el, hogy ember vagy; testből és leiekből álló em-
ber. Testedben ösztönök is vannak. Ezeknek egyik legerőseb-
bike a fajfenntartás ösztöne, azaz a nemi ösztön. Ha tehát ez
benned  jelentkezik  (vágyakat  ébreszt,  gondolatokat  kavar
fel), ezen nem szabad megijedned s elkeseredned.

Pedig éppen a legjobb ifjak szoktak így panaszkodni: Nem
akarom, mégis eszembe jut! Azt akarnám, hogy utáljam ezt a
dolgot, mégis  titokban mintha még szeretném is.  Azt akar-
nám, hogy soha ne is gondolnék rá – s mégis: napjában száz-
szor ötlik eszembe! Hát ennyire rossz vagyok én?!...

Dehogy vagy rossz,  édes  fiam!  Csak  ember  vagy!  Nem
vagy angyal s ezért nem viheted annyira, hogy az ösztön ne is
emelgesse benned fejét. Sőt úgy érzed, mintha titokban még
tetszenék is neked? És el is követnéd, ha szabad volna? Ez is
igaz, fiam. A cukorbetegnek az orvos megtiltja a cukros ételt.
S az okos beteg meg is tartja. De azért köteles rámondani azt
is, hogy a cukor nem is édes, nem is ízlenék nekem? Ezt nem
köteles, mert akkor hazudnék, így van a nemi ösztönnel is.
Lehet, hogy ijedten veszed észre, mennyire tetszenek termé-
szetednek, mennyire szeretnéd megtenni! Mindegy! Isten azt
parancsolja, hogy nem! És akkor nem és nem!

Igen, igen – panaszkodik valamelyik fiú – nappal csak jól el
tudom magamat foglalni. De este, mikor az ágyban nem tu-
dok elaludni,  vagy ha  éjjel  fölébredek  s  ilyenkor zúdulnak
rám a kínzó kísértések! Mit tegyek ilyenkor? Csak nem ugor-

hatom ki az ágyból!
Érzem, édes fiam, hogy ezek a küzdelem legnehezebb per-

cei. De itt is győztesnek kell maradnod! A legfőbb szabály: ne
ijedj  meg.  Próbálj  először  imádkozni,  s  majd  ima  közben
szépen el tudsz aludni (ilyenkor nem baj ima közben elalud-
ni!). Lehet, hogy ez sem segít, mert a kísértés elédbe mered s
ki nem megy fejedből. Nos, akkor szedd elő gondolatodban
legkedvesebb játékodat vagy foglalkozásodat, s igyekezzél a
legapróbb részletességgel kiszínezni fejedben. Mondjuk pl.,
hogy nagyon szeretsz futballozni. 

Állítsd hát fel gondolatban a két pártot. Veled lesz a Laci,
Bandi, Pista... a másik párton Karcsi, Jóska, Egon stb. így!
Feláll a két csapat. Persze: te vagy a center. Sípol a bíró...
repül a labda. A centerhalf fejel a centernek, aki a balszél-
sőnek vágja a labdát. Az berohan vele, de taccsra szerelik. A
taccsot a half dobja, amit a szélső cornerrá értékesít. A szélső
rúgja a labdát, éppen a center elé tálalja, aki pár lépést tesz
előre, amikor a 16-oson belül elfaultolják. 

A bíró tizenegyest ítél.  A taccsbíró int,  hogy szabálytalan
volt  a  corner.  A kapus  offsideot  reklamál.  A bíró  azonban
hajthatatlan.  A center  nekiáll  a  labdának,  a  kapus  macska-
ugrásra összehúzza magát. Lövés! Gól! Gól!... Próbálj, csak
8-10 percig így futballozni magadban az éj sötétjében; s meg-
lásd: a kínzó gondolatok nem bírják ezt a tüzes iramot s elma-
radnak tőled.

Adjak egy másik foglalkozást? Óriási gyárkémény tetején
vagy s kitör egy nagy nyári orkán. Brr! Mindjárt lesodor! Jó
lesz lemászni azon a 300 vasfokon, ami kívül be van verve a
téglák közé. Csak rajta, rajta! Kezd el gyorsan! 300-299-298-
297...most  egy nagy szélroham jön,  erősen kapaszkodjál!...
296-295-294...már az eső is kezd csapkodni!... 295-292-291...
le, le... egész az aljáig! Meglásd mire az aljára érsz (azaz ér-
nél), már régen alszol. És hová maradtak a kínzó kísértések?
Elsodorta a vihar!

Látod: így lehet okosan küzdeni! «Legyetek okosak, mint a
kígyók!» De felemlítek egy másféle példát is: hogyan kell a
kísértőknek okosan megfelelni.

Romlott lelkű nagy fiúk sokszor ugratják tisztalelkű társu-
kat: «Nem mered megtenni azt a dolgot? Pedig ének nélkül
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nem érted, mi az élet. Aki ezt még nem tette, az még gyermek.
Egy nagy tapasztalattal szegényebb marad...Teveled nem is
lehet miről beszélgetni. Te kis fiú!...»

Vigyázz, fiam, mert ez éles gúny! A gúny pedig elevenbe
vág. «Kis fiú?» – az nem akar senki sem maradni! De hát mit
felelhetsz erre?

– Annyiban igazatok van – mondjad nekik – hogy aki tiszta
életet él, az lemond egy tapasztalatról: nem fogja megtapasz-
talni, milyen a tisztátalanság bűnének idegzetet fölzaklató pil-
lanata  és  milyen a  nyomában beálló  lelki  szárnyszegettség.
De viszont gazdagabb leszek egy sokkal értékesebb tapaszta-
lattal: milyen királyi öröm az önuralom, az a tudat, hogy telje-
sen ura vagyok magamnak!

A tisztátalanság bűne olyan, mint a hirtelen fölcikázó vil-
lám: kápráztat, szédít, vakít s utána annál sűrűbb a sötétség; a
tiszta  élet  meleg,  éltető,  boldogító  fény,  áldó,  építő  szelíd
öröm. Aki  még sohasem volt  beteg,  annak is  hiányzik egy
tapasztalata: mit érez az ember, mikor beteg. De úgy-e, mégis
csak szívesen lemondunk erről a tapasztalatról, csak mindig e-
gészségesek maradhassunk! Te lemondtál a tiszta élet  megta-
pasztalásáról, én lemondtam a tisztátalanéról. Ennek fejében te
is szereztél egy új tapasztalatot, én is. De én értés kesébbet! Én
a tapasztalatom által emberebb emberré lettem, te pedig álla-
tiabbá. Ez a nagy különbség.

Íme, fiam, az Úr szavának mai alkalmazása: «Legyetek oko-
sak, mint a kígyók!»

Forrás: Tóth Tihamér – Krisztus és az ifjú

Kempis Tamás – Krisztus követése – gondolatok
Nem kell sem minden szónak, sem minden ötletnek hinni,

hanem  óvatosan  és  hosszú  várakozással  Isten  szerint  kell
mindent megfontolni. Jaj,  gyakran s hamarabb mondunk és
hiszünk rosszat másokról, mint jót: oly gyarlók vagyunk!

De a tökéletes ember nem egykönnyen hisz minden beszé-
lőnek, mert tudja, hogy az emberi gyarlóság hajlandó a go-
noszra és szavakban eleget botlik.

Nagy bölcsesség a cselekvésben nem hirtelenkedni és ma-
kacsul a maga tetszéséhez nem ragaszkodni.

Az is bölcsesség, el nem hinni akárki szavát, sem a hallott
és elhitt dolgokat mindjárt másnak tovább adni.

Bölcs és lelkiismeretes emberrel tarts tanácsot és inkább i-
parkodjál nálad jobbtól tanulni, mint saját véleményedet kö-
vetni. A jámbor élet Isten szerint bölccsé és sokban tapasz-
talttá teszi az embert.

Minél alázatosabb valaki önmagában és Istennek engedel-
mesebb, annál bölcsebb és megfontoltabb lesz mindenben.

Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM – Forrás és gyökér

Az Úr Jézus leszállt az Atya kebeléről azért, hogy megossza
velünk a mennyei Atyával való kapcsolatát, hogy mi is részesei
lehessünk Isten benső életének. Látnunk kell tehát Istennek ezt
a minden képzeletet felülmúló egészen új közelségét!

Az Úr Jézus bár gazdag volt, érettünk szegénnyé lett, hogy

szegénysége által Istenben gazdagokká legyünk (vö.2Kor 8, 9).
Általa egy új kapcsolat jött létre ember és Isten között.

Amikor az Úr Jézus belépett ebbe a világba és amint meg-
hirdette ezt az örömhírt, akkor azonnal tanítványokat gyűjtött
maga köré. S amikor elküldte őket a világba, akkor az esz-
köztelenség evangéliumával indította őket útjukra. „Menjetek
el az egész világra úgy, hogy semmit sem vigyetek az útra”
(vö. Mt 10, 3). Megdöbbentő az a gondatlanság, amivel Jézus
a jövő iránt viseltetik. Ugyanakkor meg kell látnunk benne az
isteni  bölcsességet.  Elég  volt  neki  annyiról  gondoskodni,
amennyiről ő gondoskodott. S ez a gondoskodás pedig nem
más, mint az, hogy ő mindig a tanítványaival lesz.

Tehát ez a közösség, amit az Úr elindított, tovább viszi az ő
jelenlétét,  mert  őbenne  élnek.  S  ez  maga  a  megújulás,  az
evangéliumi frissesség alapja és kezdete.

Valójában minden keresztény megújulás akkor hiteles,  ha
ott a kezdet elevenedik meg. Ebben a megújulási folyamatban
nincsenek  eszközök,  hanem  csak  eszköztelenségek:  az  Úr
Jézus  szegénysége,  önkiüresítése,  illetve  annak  kegyelmi
felfedezése és megélése.  Ahogyan az Úr Jézus kapcsolatba
hoz  minket  az  Atyával,  az  ő  megbocsátó  közelségével,
mindezt átélve tudom továbbadni másoknak is ezt az üdítő
forrást, életadó gyökeret.

Forrás: romkat.ro

P. Vértesaljai László SJ – A Szentszék egész november-
   re kiterjeszti a teljes búcsú elnyerésének a lehetőségét

Október 22-én, Szent II. János Pál pápa liturgikus emlék-
napján tette közzé az Apostoli Penitenciária azt a rövid dekré-
tumot, mely a világjárvány jelenlegi rendkívüli körülményeire
alkalmazza a  Mindenszentek és  Halottak  napja  ünnepeihez
kapcsolódó teljes búcsú elnyerésének a feltételeit.  Az érvé-
nyes és kötelező lelki feltételek betartásával az elhunyt lelkek
javára teljes búcsút lehet szerezni egész novemberben, a testi
épséget biztosító járványügyi normák figyelembe vételével.

A dekrétum bevezetője megemlíti, hogy az Apostoli Peni-
tenciáriához számos kérés érkezett a papság részéről ebben az
évben  a  Covid-19  koronavírus  járvány miatt,  hogy változ-
tassák meg a teljes búcsú elnyerésének kegyes műveit a tisz-
tulás állapotában lévő lelkek javára, a Búcsúk kézikönyvének
normái szerint. Ennek alapján, az Apostoli Penitenciária, Fe-
renc  pápa  különleges  rendelkezése  révén  nagyon  szívesen
megállapítja és elrendeli erre az évre, tekintettel a csoportosu-
lások kötelező elkerülésére a teljes búcsút azoknak, akik te-
metőt  látogatnak és imádkoznak az elhunytakért,  a szabály
szerint megállapított napokon november elseje és 8-a között,
amit most kiterjesztenek a hónap végéig. Ebben az időszak-
ban a hívek ehhez szabadon választhatnak alkalmas napot, s
akár külön-külön is mehetnek a temetőbe.

November 2-án, Halottak napján, az elhunyt lelkekre emlé-
kezés  kapcsán  teljes  búcsút  nyernek  azok,  akik  vallásos
lelkülettel  templomot vagy kápolnát  látogatnak,  elimádkoz-
zák a Miatyánkot és a Hiszekegyet. Ez a gyakorlat most át-
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helyezhető nemcsak a Mindenszentek ünnepét megelőző és
követő  vasárnapokra,  hanem november  szabadon választott
bármelyik napjára.

Az idősek, a betegek és bárki, aki súlyos oknál fogva nem
hagyhatja el a lakását – például a pandémia miatt elrendelt ha-
tósági korlátozások következtében, hogy elkerüljék a szent he-
lyeken a csoportosulás lehetőségét –, teljes búcsút nyerhetnek,
ha lelkileg a többi hívővel egyesültek, ha teljesen szakítottak a
bűnnel és szándékuk szerint készek a három szokásos feltételt
betölteni, melyek a szentgyónás, a szentáldozás és a Szentatya
szándékára végzett imádság, és amiket Jézus vagy Szűz Mária
szentképe előtt végeznek az elhunytakért fohászkodva. Az ima
lehet például a Halottak napi reggeli dicséret vagy esti imádság,
rózsafüzér ima, az Isteni Irgalmasság rózsafüzére és az elhuny-
takért végzett egyéb imádság, vagy a Halottak napi liturgia által
javasolt evangéliumi szakaszok átelmélkedése, vagy pedig az
Istennek  felajánlott  irgalmasság  cselekedet,  felajánlva  Neki
életünk fájdalmait és nehézségeit is.

Azért,  hogy a lelkipásztori szolgálaton keresztül az isteni
kegyelem mindjobban  elérhetővé  váljon,  az  Apostoli  Peni-
tenciária  erőteljesen  kéri  az  összes  papot,  hogy különleges
nagylelkűséggel ajánlják fel a bűnbánat szentségének az elér-
hetőségét és lássák el a betegeket a szent kenettel.

A teljes búcsú elnyerése lelki feltételeinek tekintetében az
Apostoli Penitenciária emlékeztet a 2020. március 19-én kia-
dott jegyzetben foglaltakra, melyek a gyónás szentségének a
módját szabályozzák a világjárvány jelenlegi helyzetében.

Minthogy a Tisztítótűzben szenvedő lelkek javát segítik a
hívek értük mondott  imája,  főként az Oltár  Istennek tetsző
szent áldozata révén, ezért az Apostoli Penitenciária arra kéri
a papokat, hogy Halottak napján három szentmisét mutassa-
nak be a XV. Benedek pápa által 1915. augusztus 10-én ki-
adott „Incruentum Altaris” apostoli konstitúciója jegyében. A
kiadott mostani dekrétum egész novemberre érvényes. Az ok-
tóber  22-én  kelt  dekrétumot  Mauro  Piacenza  bíboros,  fő-
penitenciárius és Maior Nykiel régens írta alá.

Az Apostoli Penitenciária a Szentszék három bíróságának
egyike.  Tagjai  azok  a  penitenciárius  papok  voltak,  akik  a
pápának fenntartott feloldozási ügyeket intézték, lényegében
a pápa helyett gyóntattak. Később a főpenitenciárius munká-
ját  további  gyóntatók  segítették,  akik  ma  is  megtalálhatók
Róma  négy  nagy  pápai  bazilikájában.  A  pápai  gyóntatók
között  hagyományosan  képviseltetik  magukat  a  különböző
nemzetek, hogy anyanyelven tudják fogadni szentgyónásukat.

A Penitenciária mindig is az úgynevezett, benső, lelkiisme-
reti fórum ügyeiben volt illetékes. Ezenkívül, mint a mostani
esetben, feladataihoz tartozik még a különféle búcsúk enge-
délyezése és szabályozása.

Forrás: Vatikáni Rádió

Csókay András – A félelem hatalmas károkat okoz

Az ember lelke mélyén lévő félelem rombolja az immun-
rendszert is – mondta Csókay András idegsebész, a Honvéd

Kórház idegsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa az
M1  aktuális  csatorna  egyik  hétfő  esti  műsorában  a  koro-
navírus-járvány miatt kialakult helyzetről.

Csókay András arról  beszélt:  a  stressz,  az egészséges fé-
lelem egy bizonyos  szintig  mozgósítja  az  ember  ellenálló-
képességét, javítja a keringést és minden rendszerünket, így
az immunrendszerünket is. Ugyanakkor a szív legmélyén lé-
vő félelem hatalmas károkat okoz, roncsolja a keringési és az
immunrendszert és akadályozza az elmét, hogy jó döntéseket
hozzon. Az idegsebész szerint ezért fontos, hogy a gyökeré-
nél tudjuk kezelni a félelmünket, a lelkünk legmélyén, ahová
csak az ember maga és Isten lát.

Erre való az igazán mély, az egyház tanítása szerint kon-
templatív,  szemlélődő  imádság  –  mondta.  Hozzátette,  a
vallások  többsége  utat  mutat  ehhez  a  valós,  félelemmentes
énhez mély imádsággal vagy meditációval. Ugyanakkor nem-
csak a vallásos ember képes eljutni a lelkének ehhez a leg-
mélyebb részéhez, ahol találkozhat igazi önmagával. De eh-
hez mindenképp szükséges a csend.

Csókay  András  szólt  arról  is,  hogy  volt  három  magyar
tudós, akinek a gyakorlati útmutatásai segíthetnek a koronaví-
rus leküzdésében is: Semmelweis Ignác, aki felfedezte a ste-
rilitás és a kézmosás fontosságát, Szent-Györgyi Albert, aki
izolálta a C-vitamint és rájött szerepére a vírusos betegségek
leküzdésében, valamint Béres József, aki felismerte a nyome-
lemek immunerősítő hatását.

Forrás: magyarnemzet.hu

Ne félj! – a Szentírás bíztató szavai
Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a

te  Istened!  Megerősítelek,  megsegítelek,  és  felkarol  győze-
delmes jobbom. (Iz 41-10)

A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a fé-
lelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát
fél, abban nem tökéletes a szeretet. (1Jn 4-18)

Ha a szívben felgyülemlik a gond, vigasztalásod felvidítja a
lelkem. (Zsolt 94,19)
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Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet
és a józanság lelkét adta nekünk. (2Tim1,7)

Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem
vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad.  (Zsolt 23,4)

A szívbeli bánat lesújtja az embert, de egy jóságos szó újra
felvidítja. (Péld 12,25)

Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gon-
doskodik magáról! A mának elég a maga baja. (Mt 6,34)

Alázkodjatok meg Isten hatalmas keze alatt, hogy annak i-
dején megdicsőítsen benneteket. Minden gondotokkal fordul-
jatok hozzá, mert neki gondja van rátok. (1 Pét 5,6-7)

Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek!
Nézzétek, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és meg-
fizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nek-
tek. (Iz 35,4)

...mert mindnyájan látták és megrémültek. Ő azonban rögtön
szólt hozzájuk: „Bátorság! Én vagyok. Ne féljetek! (Márk 6,50)

Pater Davide Pagliarani – A koronavírus 
                 - a természet játéka vagy Isten büntetése?

A járványok mindig arra szolgáltak, hogy a langyosakat el-
vezessék a vallási gyakorlatokhoz, hogy Istenre gondoljanak
és visszarettenjenek a bűntől.

P. Davide Pagliarani, a Szent X. Piusz Papi Testvérület álta-
lános vezetőjének levele a hívekhez 

A koronavírus által előidézett helyzet kellemetlen, sőt, ré-
misztő hatást gyakorol ránk. Emberi szükségleteink belátha-
tatlan  távolságba  halasztódnak  (pl.  az  öregotthonokban  és
kórházakban  lévő  legközelebbi  hozzátartozóink  megláto-
gatási tilalma) és komoly következményekkel terhes gazda-
sági károk keletkeznek. Nem kerülhetjük meg, hogy ebben
legalábbis ne Isten engedélyét lássuk – és evvel együtt a bün-
tetését.  P.  Schmidberger,  testületünk  zaitzkofeni  (Bajoror-
szág) papi szemináriumának régense írta a papokhoz intézett
közleményében:

„A mostani  pandémia  Isten  büntetése?  Részben  igen  és
részben  nem.  Ezek  az  események  sohasem  a  bosszúvágyó
Isten intézkedései, hanem olyanok, amelyeknek engesztelő és
nevelőjellegük  van:  engesztelő  a  teremtés  és  a  megváltás
rendjén  elkövetett  kimondhatatlan  vétkek  miatt,  nevelő,  a-
mennyiben az embereket legalább részben elgondolkodásra
készteti. Itt és ott már némi hatás jelentkezik: Olaszországban
a papok a legméltóságosabb Oltáriszentséggel végigjárják a
falvakat  és  áldást  osztanak.  Spanyolországban  ismét  meg-
szólalnak Angelusra a korábban néma harangok. Továbbá: a
határok lezárása megkérdőjelezte  az  esztelen  globalizációt,
az élvezetek utáni parttalan vágynak egyszerűen – legalább
átmenetileg – vége. Az emberi gőg megtört, az anyagiak utá-
ni mohóság egy pillanat alatt kimúlt. Senki sem beszél már a
szinodális útról, a nők pappá szenteléséről (ez Jézus Krisztus
alapításának kicsúfolása), ami fölöslegessé vált a nyilvános
istentisztelek tilalmával. Az anyák otthon maradnak gyerme-
keikkel, és Greta Thunberg is majdhogynem feledésbe merült.

Az Isten megtorolja magát azzal az emberrel  szemben, aki
megkísérelte, hogy a technika és a tudomány által az ő he-
lyére állította magát.“

A hívő ember számára korábban világos volt, de ma ez a ki-
jelentés, hogy „az Isten büntetése” megütköző pillantásokat,
sőt, bosszús siránkozást vált ki. Az Isten ma jobbára csak a
„jó nagybácsi” lehet, semmi esetre sem az igazságos bíró, aki
mindenkinek  a  tettei  szerint  fizet.  A valóság  mindenesetre
más, és mi ennek megfelelően imádkozzuk a hitvallást: „és
eljő majd ítélni élőket és holtakat”.

Izrael népe ismételt büntetéséről az Ószövetségben olva-
sunk. Miért? Azért, mert elhagyta az Istent, és bűnös útra tért.
Isten  büntetést  küld  rájuk,  például  az  egyiptomiakkal,  az
asszírokkal vagy a babilóniaiakkal való háború alakjában. A
nép meg lett fenyítve gőgje és bűnössége miatt. A nép, vagy
az egyes ember a szükségben segítségért kiált, mint ebben a
zsoltárban:

„Meddig feledkezel meg rólam, Uram, mindörökre? Med-
dig rejted el arcodat előlem? Meddig emészti még lelkem a
fájdalom és szívemet a mindennapi gond? Meddig uralkodik
még rajtam az ellenség? Tekints rám, Uram, Istenem, és hall-
gass meg! Adj világosságot szememnek, nehogy halálba szen-
derüljek” (Zsolt 13,1-4).

Közülünk a  legtöbben ismerik a  bibliai  tíz  csapást,  ame-
lyekkel Isten a fáraót sújtotta, hogy engedje Izrael népét az
egyiptomi fogságból kivonulni. A tíz egyiptomi csapás során
vérré  változtak  a  folyóvizek  (élvezhetetlenné  lett  a  víz  hét
napon keresztül), békák, szúnyogok majd bögölyök lepték el
Egyiptomot, jött a dögvész, fekély lepett el embert s állatot,
lett  jégverés,  jött  sáskajárás,  hármanapos  sötétség  lett,  és
minden elsőszülött halála.

A teremtésből kiindulva meg kell állapítanunk, hogy Isten
könnyedén játszik a természet zongoráján a legszebb dúrban
és mollban, de atonális zenére is képes, aszerint ahogy a lélek
üdve kívánja. Az egyiptomi csapásoknál az atonális játékmód
érvényesült.

Mi a helyzet az Újszövetségben?
Isten többé már nem büntet? A válasz úgy hangzik, hogy Is-

ten éppenúgy büntet. Az Úr Jeruzsálem sorsa fölött sírt:
„Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a prófétákat és megkö-

vezed, akik hozzád küldettek! Hányszor akartam egybegyűj-
teni fiaidat, ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de nem
akartátok.  Íme,  elhagyatott  lesz  házatok.  Mondom  nektek,
mostantól mindaddig nem láttok, amíg nem zengitek: »Áldott,
aki az Úr nevében jön!«“ (Mt 23,37–39).

„Amikor közelebb érve megpillantotta a várost, megsiratta.
»Bárcsak te is felismernéd, mondta, legalább ezen a napon,
ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. Jönnek
napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, és mindenfelől
ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt,  akik falaid közt
élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismer-
ted fel látogatásod idejét«“ (Lk 19,41–44).

A büntetés pedig jön, mert a város lakói a Messiást, az Üd-
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vözítőt nem fogadták be. Kr. u. 70-ben szörnyű jelenetek ját-
szódnak le, amikor a római csapatok elfoglalják Jeruzsálemet.
Az Üdvözítő szavai felfedik számunkra egyrészt Isten szere-
tetét, másrészt, hogy hogyan szolgáltat igazságot, ha az embe-
rek nem akarnak Urukra és Teremtőjükre hallgatni.

Elődeinket is sújtotta  háború, járványok, földrengés és más
szörnyűségek, amelyekben Isten büntetésére ismertek,  mert  a
vallásos ember számára nincs abszolút véletlen. Isten végülis a
teremtés ura, kezdve a mikroszkópikus, atomi létezőtől egészen
a hatalmas világmindenség kozmikus teréig. Az emberek imád-
koztak, bűnbánati gyakorlatokat és körmeneteket tartottak, és a
rémségek elmúltával  emlékműveket  emeltek.  Erről  tanúskod-
nak az útmenti keresztek, szentképek, kápolnák és pestisoszlo-
pok mindenütt szerte a vidéken. Nagy viharok idején a családok
összegyűltek  a  szobában,  gyertyát  gyújtottak  és  imádkoztak,
hogy ne érje őket villámcsapás vagy másféle kár.

Mindenki számára értelmes és logikus a következtetés: „a
mennynek és a földnek a teremtője” (Credo) parancsol min-
den elemnek. Ha az ember eljut saját bölcsessége határaihoz
és tehetetlenül áll meg, akkor remélhetőleg ismét eszébe jut,
hogy fölfelé tekintsen és segítségért könyörögjön.

A koronavírus kérlelhetetlenül megmutatja nekünk saját ki-
csinységünket. Egy picinyke vírus, és az egész büszke nagy-
világ alapjaiban beleremeg. Mindennapjaink látszólag olyan
biztosan futó kereke hirtelen egyensúlyát veszti, és a modern,
felvilágosult társadalmunk járműve megbillen.  Ó jaj,  mégis
csak parányi emberek vagyunk, jóllehet  a  globalizáció ma-
gasra  törő  mámorában  a  Bábel  tornyát  kíséreljük  meg  fel-
építeni, a pénz, az állandó gazdasági növekedés és konzum,
valamint a képmutató „politikai korrektség” világát: egy vi-
lágot Isten és az ő törvénye nélkül.

„Egy egyszerű  kis  mikróba képes  térdre  kényszeríteni  az
emberiséget. A nagy technológiai és tudományos teljesítmé-
nyek  korszakában  különleges  módon  az  emberi  büszkeség
kényszerül most térdre. A teljesítményeire olyan büszke mo-
dern ember, aki kábelt és optikai szálat vezet a tengerfenéken,
repülőgép-anyahajókat, atomerőműveket, felhőkarcolókat és
számítógépeket épít, eljut a Holdra és már a Marsot kívánja
meghódítani, nos, ez az ember tehetetlen a láthatatlan mikró-
bával szemben. A tömegmédia lármája az utóbbi napokban
és talán a félelmünk sem gátolhatnak meg minket, hogy ezt a
mélyreható és az egyszerű, tiszta szívek számára is könnyen
érthető leckét, az idők jeleit megértsük. Az isteni gondviselés
ma is az eseményeken keresztül adja tudtunkra tanítását. Az
emberiség, és közülünk mindenki rendelkezik azzal a pontos
történelmi lehetőséggel, hogy a valósághoz kanyarodjon visz-
sza, a reáliákhoz, és kilépjen az álmokból, mítoszokból és il-
lúziókból szőtt virtuális világból.” (részlet P. Davide Pagliara-
ni már idézett leveléből) (...)

Kedves  Barátaim,  nekünk  mindannyiunknak  nem szabad
csodálkoznunk, ha büntetést kapunk. Az európai társadalom,
amelyik már ötven éve milliószámra öli saját gyermekeit az
anyaméhben, tulajdonképpen eljátszotta Isten előtt az élethez

való  jogát,  és  mintegy  kihívta  az  isteni  'büntetőbíróságot'.
Ezzel együtt még meg sem említettük az utóbbi évek egyéb
lelki és erkölcsi hanyatlásának a jeleit. A koronavírus vélhe-
tően csak „a gyötrelmek kezdete” (Mt 24,8) lesz. Az emberek
nem fognak emiatt megtérni, hanem még inkább elhatalmaso-
dik az egoizmus és az életélvezet. Már nagyon eltávolodtak
az  Istentől,  az  imádságtól,  a  bűnbánattól  és  a  megtéréstől.
Igen, már elég sokan vannak Európában, akik rendesen még
keresztet sem tudnak vetni, sőt, meg sincsenek keresztelve.
Sokkal rosszabb dolgoknak kell még jönniük, hogy lehetővé
váljon  a  megtérés  az  önmagunk  által  összetákolt  virtuális
világból a valódi, az Isten alkotta világba. Az emberek ismét
gyámoltalanul fognak állni, és a kétségbeesett rettegés a tenger
zúgása és a hullámok háborgása miatti (vö. Lk 21,25) félelem-
től  elpusztulnak.  Ekkor  nyílik  lehetőség,  hogy  felemeljék  a
fejüket  és  könnyes  szemmel  tekintsenek  Krisztus  megváltó
keresztjére. Addig azonban sok víz folyik még le a Dunán.

Természetesen nagyon örülnék, ha ez a megtérés gyorsab-
ban  és  kíméletesebben  mehetne  végbe,  hasonlatosan  Jónás
próféta  ninivei  prédikációjához.  Isten  parancsára  kihirdette,
hogy „még negyven nap, és Ninive elpusztul” (Jón 3,4). „Ni-
nive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek... Amikor Isten
látta, hogy letérnek gonosz útjaikról, megbánta a rosszat, a-
mivel fenyegette őket, és nem tette meg” (Jón 3,5.10).

Általában azért nem ilyen egyszerűen mennek a dolgok. Az
Ószövetség  tudósít  a  vízözönről,  amivel  kapcsolatban  írja
Szent X. Piusz kompendiumában (5. fejezet, első rész):

„Az évszázadok folyamán Ádám utódai egyre inkább rom-
lottabbak lettek, és az egész föld bűnnel és paráznasággal telt
el. Isten először e nagy romlottság miatt fenyegette meg őket,
azután a vízözönnel büntette az emberi nemet... Minden em-
ber, ahányan csak voltak, a víz által veszett el; Noén és csa-
ládján kívül senki sem menekült meg.”

Test szerint senki sem menekült meg, a lélek szerint igen:
sokan magukba szálltak e nagy bajban és Istenhez könyörög-
tek, úgyhogy haláluk előtt még a szükséges bűnbánathoz és
megtéréshez eljutottak. Isten büntetése tehát elérte, hogy sok
lélek megmenekült, nem került örökre a pokolba.

Hát  csak szerencsétlenséget  és  büntetés kívánhatunk ma-
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gunknak? Néhányan hajtogatják, hogy „már előre megmond-
tam, és, íme, bekövetkezett! Itt  a megérdemelt büntetés: az
istentelen társadalom és a gazdaság összeomlik, jön az inflá-
ció és polgárháborúk törnek ki” ilyeneket és ehhez hasonló-
kat  lehet  hallani.  Ez  azonban  nagyon  helytelen  szemlélet.
Hogy kívánhat az ember csak szenvedést és nyomorúságot!
Maga az Úr tiltja tanítványainak az ilyen szándékot. Amikor
az Úr az apostolokkal Szamárián keresztül vándorolva sehol
sem lelt szállásra, a következő párbeszéd zajlott le:

„Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak:
»Uram, ha akarod, lehívjuk az égből a tüzet, hadd pusztítsa el
őket!« De ő hozzájuk fordult és rájuk pirított. »Nem tudjátok,
mifélék is vagytok. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és
megmentse azt, ami elveszett«” (Lk 9,54–56; 19,10).

Nem, nem a nyomorúságot kívánjuk, hanem önnön bűneink
és gyengeségünk tudatában kell Isten irgalmához folyamod-
nunk. Bölcsessége és elhatározása szerint Ő teszi lehetővé az
emberek bűnbánatát és megtérését. Nekünk imádkoznunk kell a
bűnösök megtéréséért, amint a fatimai Szűzanya a látnok gyer-
mekektől, Luciától, Franciscótól és Jacintától ezt nyomatékkal
követelte. Ebben az értelemben mondjuk minden egyes rózsa-
füzér-tized végén az imát, amelyet az angyal 1916-ban a fati-
mai gyerekeknek megtanított: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűne-
inket, ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a
lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgal-
madra!” 

Ezen  túl  pedig  kerüljük  ki  a  világvége  hangulatot  és  az
összeesküvés-elméleteket: mert  azok,  akik az ilyesféle kép-
zelgésekben elmerülnek, mindenütt csak „ördögöt és összees-
küvést”  szimatolnak.  Minden  politikai  vagy gazdasági  ese-
ményt az összeesküvés elméletek szemüvegén keresztül ma-
gyaráznak meg.  Úgy érzik,  teljességgel  ki  vannak szolgál-
tatva az ördögnek és a sötétség hatalmainak,  és közben el-
felejtik, hogy az „evilág fejelme” (Jn 12,31) már legyőzetett,
hatalmát csak olyan mértékben gyakorolhatja, amilyen mér-
tékben számára Isten megengedi. Még ha az összeesküvés-
elméletek néhány eleme igaznak is bizonyulna, a koronavírus
esetében  is  esetleg:  semmi  bizonyosat  nem tudunk,  kettős
csapdában  vagyunk  messzemenően  tehetetlenekként.  Isten
azonban a „globális bürokraták” minden sötét üzelme felett
áll mint független Úr. Nekünk szól Szent Pál intése: „Ne szol-
gáltassatok magatoknak igazságot, szeretteim, hanem hagy-
jatok teret az Isten haragjának, hiszen írva van: »Enyém a
bosszú, én majd megfizetek« – mondja az Úr” (Róm 12,19).

A genezáreti tó fölötti viharra emlékeztet mindez engem: az
apostolok a vihar miatt átkapcsoltak „katasztrófamódba”, és
úgy látták, hogy a pusztító erők irányítanak. Teljesen megfe-
ledkeztek a csónakban velük együtt lévő Üdvözítőről (egyéb-
ként ez a katolikus Egyház kizárólagos kiváltsága isteni alapí-
tása következményeként). Nem tudták mitévők legyenek, és
amikor  már  nem  láttak  emberi  segítséget,  akkor  fordultak
Hozzá: felkelt és parancsolt a szélnek és a hullámoknak. „A
szél elült, s nagy nyugalom lett” (Mk 4,39).

Mi ebből a tanulság? Mit vétettek ebben a helyzetben az a-
postolok? Bizony hiányos volt a hitük, az Istenbe vetett bizo-
dalmuk, mert az Úr e szavakkal rótta meg őket: „Miért féltek
ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?” (Mk 4,40). Hagyjuk
meg a  félelmet  a  pogányoknak,  „akiknek nincsen  reményük”
(1Thessz 4,13). Mi mégiscsak Isten gyermekeinek megszentelő
kegyelmi állapotában vagyunk, akik azt kiáltjuk, hogy „Abba,
Atya! (Gal 4,6), és „kiragadott minket a sötétség hatalmából,
és áthelyezett szeretett Fia országába” (Kol 1,13).

Istenbe vetett nagylelkű és gyermeki bizalommal őrizzünk
meg egyfajta higgadtságot ebben a válsághelyzetben, tekinte-
tünket szegezzük az Istenre, hitünk jó példáját mutassuk fe-
lebarátainknak, és segítsünk nekik, hogy Jézus Krisztushoz,
urukhoz és megváltójukhoz, Máriához, az égi édesanyához,
az  angyalokhoz  és  a  szentekhez,  őseik  katolikus  hitéhez
visszataláljanak. Ez utóbbi ösztönözzön minket, hogy a halot-
takért,  a  tisztítótűzben  szenvedő  lelkekért  imádkozzunk  és
tőlük segítséget kérjünk. A tisztítótűzben szenvedő lelkek az
Egyház tanítása szerint saját magukon nem tudnak segíteni,
Istennél  való közbenjárásukkal azonban számunkra sok ke-
gyelmet tudnak kieszközölni. Ezt szívesen megteszik értünk,
ha őérettük imádkozunk. És mit kell imádkoznunk? P. Pagli-
arani írja levele végén:

„Elérkezett az idő, hogy a rózsafüzért otthonainkban rend-
szeresebben és a szokásosnál nagyobb buzgalommal  imád-
kozzuk.  Ne  pazaroljuk  el  időnket  a  képernyők előtt,  és  ne
hagyjuk, hogy a média láza foglyul ejtsen minket. Ha már el
kell  fogadnunk a bezártságot,  akkor házi  fogságunkat egy-
fajta örömteli családi lelkigyakorlattá kell változtatnunk, a-
melynek során az ima ismét megtalálja az őt megillető helyet,
az időt és fontosságot.”

Forrás: Distrikt Österreich

Sebestyén Péter – Összetör, megkínoz, meggyötör? 

Tönkretesz, vigyázz, hogy el ne vessz! Nagy veszély, mely
egyre nő, vigyázz, csak vigyázz… a vírustól félj! Valahogy így
lehetne  átkölteni  a  Csárdáskirálynő asszonyoknak  címzett
betétdalát,  a jelen járványra vonatkoztatva.  És mindez nem
polémia, inkább pandémia. Persze kell a maszk, de a fél álarc
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sem akadályozza meg a vírust, legföljebb megszűri a levegő-
permetet, a vízbuborékra csimpaszkodó vírus útját nehezítve.
Amennyire a dróthálón fennakad a szúnyog. Befele szűr, de a
kilélegzett levegőt képtelen megszűrni. 

Hónapokkal ezelőtt még az volt a tudós vélemény, hogy a
nagy meleget a vírus nem éli túl, most már ott tartunk, hogy
28  napig  is  eléldegél  a  friss  levegőn  és  szilárd  felületeken
egyaránt. De a maszk nem védi a lelkünket. Inkább stresszessé
és gyanakvóvá tesz. Amit persze szívesebben hívunk ilyenkor
tapintatnak, felelősségnek, elővigyázatosságnak. Hogy aztán é-
letkedvünket, élni akarásunkat miszlikbe aprítja, az kit érdekel?

A tudomány is tanácstalan, kapkod. Riogat és vészhelyzetet
hirdet, mert a „nagy tudománya” csődöt mondott. Még Arafat
doktor is kénytelen magyarázkodni. Már a próbainjekciónak
is megvan az első halálos áldozata. A politikusok – legalábbis
nagy részük – meg keménykednek, fel- és kihasználva a jár-
ványt, hogy hatalmukat éreztessék, mert a félelemkeltés biz-
tos eszköz a kezükben. Nem az életet akarják, azt nem is is-
merik –, hanem a rendszert féltik. 

Miközben a bűn a rendszerben van. Ahogyan Szent II. Já-
nos Pál pápa mondaná: strukturális bűn.  Ennek köszönhetjük
a vírust is. Nem az Isten teremtette. Ezt mi tenyésztettük ki. S
most  elszabadult.  Most  szó  szerint  a  fejünk  fölött  lebeg  s
belélegezzük.  Ez  a  rossz benne.  Ezért  rossz.  Mint minden,
amiben önzés, kapzsiság, pénz, hatalom, megfélemlítés lapul.
Onnan tudjuk, hogy rossz, hogy nem a javunkra válik, hanem
a kárunkra. Hogy rombol és roncsol, hogy félelmet gerjeszt,
gyengíti szellemi-lelki életerőnket, immunrendszerünket. 

Próbára teszi türelmünket, megtépázza hitünket, élni akará-
sunkat, reménységünket. Papnak és hívőnek egyaránt. Láthat-
juk ezt most egyenes adásban, ahogyan az egész Székelyföld
lassan bevörösödik és a kórházaink is telítettek a koronás be-
tegekkel. Ezért rossz a járvány. Ezért nem bólogathatunk neki
szolgalelkűen. Ezért nem adhatjuk meg magunkat a vírusnak.
Mert a rosszat Isten nem akarja. Nem akarhatja. Még ha meg
is engedi, ad melléje segítséget, hogy legyőzzük. Mint ahogy
a szervezet ellenállását is serkenthetjük a természetes vitami-
nokkal. Hátha valami jót kihoznánk bűntől sebzett világunk-
ból. Ezért váltott meg minket Krisztus a kereszten. Ha meg
Isten velünk, ki ellenünk? Krisztusban nem volt bűn, de alá-
merült a bűnbánat „keresztségében” a Jordánban, hogy betart-
sa a törvényt. Hagyd ezt most,… – mondta Keresztelő János-
nak.  (Mt 3,13)  Szent János írja a vakon született  meggyó-
gyításánál:  Azért  történt,  hogy  megnyilvánuljon  rajta  Isten
dicsősége. (Jn 9,1-41)

Isten próbára tesz, edzésben tart, hogy ami nem öl meg, az
megerősítsen. Hogy megtanítson minket: álljunk át az Ő ol-
dalára!...  Ne  a  világot  pátyolgassuk,  bálványozzuk,  hanem
szenteljük  meg  azt  életszentséggel.  Ne  megvalósításainkat
mentegessük,  ne pénzünket  kuporgassuk,  hanem tartsuk  be
törvényeit,  hirdessük az örömhírt akár alkalmas, akár alkal-
matlan, legyen bátorságunk kiállni mellette, mert Ő az Élet
Istene. Az Ő megváltása és kegyelme nélkül nincs gyógyulás

a bűn járványából. De ha Benne bízunk, a félelem eliszkol.
Tegyük tehát a jót, végezzük hűséggel, becsülettel köteles-

ségeinket, tartsunk ki a szeretetben, mert aki mindvégig ki-
tart, csak az üdvözül.

Forrás: peterpater.com

Kányádi Sándor – Valaki jár a fák hegyén

Valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon
valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot
vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon
valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják, hogy maga a remény
mondják maga a félelem

- 1994 - 

Árvay Zsolt – Ezért a kis templomért

Róza néni hosszú éveken át énekelt kis templomunk (a bu-
karesti  Sancta  Maria  Gratiarum-templom,  közismert  nevén
Barátok temploma) kórusában. Jóságos, szelíd intelmeit min-
dig szívesen betartottuk. Az idős nénik közül Róza néni volt
az utolsó, aki megmászta a kórushoz vezető lépcsőt. 

Egy januári fagyos vasárnap a szentmisén az ő kedvéért é-
nekeltünk. Utazni készült fiához Kanadába. Könnyes szem-
mel búcsúzott. 
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– Hiányozni fog ez a kis templom. – mondta.
Nagyon  meglepődtünk,  amikor  október  elején  Róza  néni

újra megjelent a kóruson. 
– Ezért a kis templomért jöttem vissza, és azért hogy ma-

gyarul énekelhessek a szentmisén... – mondta.
Aznap  olyan  meghatóan  énekeltük  együtt  a  ,,Hozzád  fo-

hászkodunk, áldott védasszonyunk” kezdetű éneket, mint  na-
gyon rég. Adja a jó Isten, hogy minél több fiatal mondhassa el
magáról: Ezért a kis templomért tértem haza!

Forrás: Vasárnap, 1. évfolyam, 25. szám

Szűcs Borbála – Októberi meleg

A buszmegállóban  ültem a  padon,  vártam a  buszt,  hogy
végre hazamenjek. Reggel óta már ideje volt... A telefonomat
bütyköltem közben – üzenetek, hívások, naptár, számológép,
hírüzenetek stb.  Öt,  hat,  hét  felé  csapongtak a  gondolataim,
ebbe is belefogtam gondolatban, azt is tovább szőttem, emez-
nek  pontot  tettem a  végére,  majd  kitöröltem,  talán  a  vessző
mégiscsak  megfelelőbb.  Egyszóval  zsongott  a  fejem.  Ösztö-
nösen arra vágytam, hogy csak úgy ,,üresben” járjon az agyam.
Jól esett a házfalakon búcsúzkodó napfényt bámulni, az embe-
reket, a mozgó járműveket, a város délutáni hangulatát. 

Megállt egy városi busz, s leszállt egy körülbelül anyám ko-
rabeli néni. Mellém telepedett a padra, kissé  lejjebb húzta az
egyszerhasználatos maszkját, majd kis idő múva megjegyezte: 

– Ugye, milyen jól esik ez a kis utolsó októberi meleg? 
Továbbra is a telefonomat nyüstölve bólintottam, valóban.

Aztán folytatta:
– A zárdatemplomba megyek, minden este imádkozzuk a

rózsafüzért. – Udvariasn mosolyogtam, majd szintén udvaria-
san megjegyeztem: 

– Szép dolog is az! – Ha már így kialakult ez a spontán be-
szélgetés,  ránéztem a  nénire,  s  próbáltam figyelni,  bár  fél-
szemmel még a telefont vizslattam. S a néni mesélt:

–  Mindennap  eljövök.  Egy kis  elfoglaltság,  ugye?!  Meg
aztán úgy megnyugtat, megbékélek,  csak az a rossz, mikor
haza kell menni, mert ott az a magány.

Ekkor ösztönösen zsebre dugtam a telefonom. 
– Nincsenek unokái a néninek? – kérdeztem. 
– Volt két fiam, meghaltak. Meg az uram is meghalt. Egye-

dül vagyok.
– Mennyi idősek voltak?" – kérdeztem csendesen.
– 37 volt a nagyobbik, 33 a kisebbik. Mind a kettő szívbe-

teg volt – felelte nyugodtan. Tompává váltak a külső zajok,
mintha  belülről,  egy jól  bezárt  szobából  szűrődnének be  a
külső világ életjelei. A néni folytatta:

– Egyedül az imádság nyugtat meg. De a barátnőm már rám
szólt, ne mondjam mindig, hogy: Uram, miért vetted el tőlem
őket?! Mert a végén még nem jutok be a mennyországba. –
Mit is lehet erre mondani.

– Dehogynem. Az Úristen biztos, hogy nem veszi rossz né-
ven egy sokat szenvedett anya fájdalmát. Meg aztán Mária is
megszenvedte a magáét.. Ha valaki, akkor Ő tudja, mit jelent

elveszíteni a gyermekünket. – A néni arca felderült: 
– Igaz, maga is így gondolja! Jaj, de jó, hogy ezt mondja,

mert én is így gondolom. Az Úr Jézus irgalmas, s biztos a fi-
aim is már nála vannak, s onnan várnak engem, mert nagyon
hiányzunk egymásnak. Ki van téve otthon a képük, nagyba,
mikor elsőáldozók voltak. A menyasszonyi ruhámból varrtam
nekik  ünneplő  inget.  Olyan  szépek  voltak!  Mikor  hazame-
gyek, köszöntöm őket, mikor eljövök otthonról, elbúcsúzom
tőlük. Ők mindig velem vannak.

Néztem a nénit.  Nem voltak gondolataim. Csak hagytam,
hogy a belőle áradó erő betöltse kiürülni készülő lelkemet.
Aztán még annyit mondott:

–  A Jóisten  nem beszél  velünk  szavakkal,  de  embereket
küld az utunkba, hogy rajtuk keresztül szóljon hozzánk, üzen-
jen nekünk. Ma biztos, hogy magát küldte az utamba. Olyan
jó, hogy meghallgatott.

Zavarba jöttem, hisz nem esett nehezemre, hogy meghall-
gassam, meg aztán gyakran úgy gondolom: az a mi nagy sze-
rencsénk, hogy az Úristen nem emberi mércével mér. Ezt i-
gyekszem el is mondani alkalomadtán. Annak idején velem a
Szeretet Istenét ismertették meg, nem a büntetőt.

– Nekem is van két fiam – mondtam a néninek.
– Akkor maga érti. miről beszélek – felelte enyhe mosollyal

az arcán.
Közeledett a buszom, szedelőzködtem, a néni is felállt. Jó

egészséget  kívántunk  egymásnak  és  sok  erőt  a  mindenna-
pokhoz. Soha azelőtt nem láttam a nénit. Teljesen ismeretlen
volt számomra, s mégis mintha ugyanabba a klubba járnánk.

Itt  a  billentyűzet  előtt  ülve  kattan  be,  meg  kellett  volna
mondanom neki: hozzám is szólt az Úristen ma. Nem sza-
vakkal, hanem egy csendes, meleg bekezdéssel: Ugye, milyen
jól esik ez az utolsó kis októberi meleg?

Benedek Elek – Melyik ér többet?

Arra, arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszán túl, Dunán túl, hol
a kurta farkú tarka malac túr, volt egyszer egy király s annak
három fia.  Amikor  mind a  három fiú annyira  felcseperedett,
hogy serkedezett a bajuszuk, azt mondta nekik a király:

– No, édes fiaim, most már menjetek, lássatok országot, vi-
lágot. – Elindult a három királyfi három szép paripán, s men-
tek  hegyeken,  völgyeken,  erdőkön,  mezőkön keresztül,  hol
lefelé, hol felfelé, de mindegyre csak elfelé.

Addig  mentek,  mendegéltek,  míg  egyszer  csak  egy  ren-
geteg nagy városba értek. Kérdik a város végén egy fiútól:

– Hé, fiú, miféle város ez a falu? – Feleli a fiú:
– Ez a fehér király városa.
Megörültek a királyfiak, hogy a király városába értek, men-

tek egyenest a királyi palotába, ott is a király elé, s  elmond-
ták, hogy kik s mik ők.

Örvendett a fehér király a fiúknak, mert erős barátságban
volt az apjukkal. De hát még a királyfik örültek csak igazán,
amikor meglátták a fehér király leányát. Sok szép leányt lát-
tak a hazájukban, de ilyen szépet nem. Bezzeg közrefogták
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mind a hárman, kellették magukat, s ahogy a vacsorának vége
volt, mind a hárman bementek a király szobájába, s megkér-
ték a leányát mind a hárman.

– Hát én most melyiknek adjam? – tépelődött a király. –
Hej, hej, csak volna még két leányom!

Mit csináljon?  Egyiket sem akarta magára haragítani,  hát
azt mondta: – Halljátok, fiúk, én most egyiknek sem adom a
leányomat, hanem menjetek tovább, s amelyik mához eszten-
dőre a leghasznosabb dologgal tér vissza, azé lesz a leányom.
Itt a kezem, nem disznóláb.

A fiúk kezet csaptak, s még hajnalban útra kerekedtek. Együtt
mentek, amíg egy nagy rengetegbe nem értek, itt az út három-
felé ágazott, megegyeztek hát, hogy hárman háromfelé mennek,
s majd egy esztendő múlva találkoznak ezen a helyen.

Elváltak békességgel, s ment ki-ki az útjára. Sok országot
bejárt mind a három fiú, mindent jól megnéztek, vizsgáltak,
egy s más dolgot megvettek, aztán ismét eldobták, mert még
többet érőre akadtak. Hanem telt-múlt az idő, vissza is kellett
már  fordulni,  egy-egy  dologban  mégiscsak  megállapodtak
mind a hárman, s mire az esztendő letelt, visszakerültek abba
a rengeteg erdőbe, ahol egymástól elszakadtak.

Bezzeg, hogy mindjárt azt nézték, melyik mit hozott. A leg-
idősebb azt mondta:

– Nézzétek, én egy olyan messze látó üveget vettem, hogy a
világ végére lehet vele látni.

A középső azt mondta:
– Én egy olyan köpönyeget vettem, hogy csak belé kell búj-

ni, s oda repít egy szempillantásra, ahová parancsolod.
A harmadik azt mondta:
– Én meg egy olyan narancsot vettem, hogy a halottnak, ha

még nem telt el huszonnégy óra a halála után, csak az orra alá
kell tartani, s egyszerre fölébred.

Ahogy  ezt  mondják  egymásnak,  a  legidősebb  belenéz  a
messzelátóba, s hát csak kiejti a kezéből ijedtében.

– Talán bizony valami rosszat láttál? – kérdezték a testvérei.
– Jaj, ne is kérdjétek, halva fekszik a királykisasszony!
Belenéz a másik kettő is a messzelátóba, s hát csakugyan

igaz: halva feküdt a szép királykisasszony.
– Hamar, hamar – kiáltott a középső királyfiú –, bújjatok a

köpönyegembe, egyszeribe ott leszünk, s hátha még fel lehet
támasztani. – Belebújtak a köpönyegbe, s hopp!, már ott is
voltak  a  király palotájában.  A legkisebb királyfi  előveszi  a
narancsot, a királykisasszony orra alá tartja, s lám, egyszeribe
felpattan a szeme, mosolyog a szája!

Na, volt nagy öröm. Volt ám, de nem sokáig. Mert a király-
fiak összevesztek a leányon. A legidősebb azt mondta:

– Engem illet, mert én láttam meg, hogy meg van halva.
A középső azt mondta:
– Azt bizony megláthattad volna,  mert ha nincs az én köpö-

nyegem, még most is az erdőben volnánk. Engem illet a leány.
– Úgy? – mondta a legkisebb. – Hát aztán mit értünk volna

azzal, hogy az egyik meglátta, a másik ideröpített, ha nincs az
én narancsom?

Nem tudott  igazságot tenni a  király köztük,  össze kellett
hogy hívassa az ország bölcs embereit, hadd tegyenek azok
igazságot.  Ezek  aztán  összeültek,  hét  nap,  hét  éjjel  tana-
kodtak, az egyik erre beszélt, a másik arra, míg a hetedik éjjel
mégis megegyeztek, hogy a legkisebb királyfit illeti meg a ki-
rálykisasszony. Ebben megnyugodtak az idősebb fiúk is, s úgy
járták a kállai kettőst az öccsük lakodalmán, hogy döngött belé
a palota földje. Egyszerre csak a nagy vigasság közben előveszi
a legidősebb fiú a messzelátóját, s beléje kukkint.

– Gyere csak, gyere – mondja a köpönyeges öccsének –,
nézz bele, s mit látsz?

– Látok – mondja az – két szép leányt, olyan szépek, mint
két ragyogó csillag.

– No, ha látsz, bújjunk a köpönyegbe, s nézzük meg őket
közelebbről.

Még meg sem gondolták jól, már ott is voltak. Az ám, a
szomszéd  király  leányai  voltak  azok  ketten.  Megkérték  a
kezüket: adták, vitték a köpönyegben. Meg sem álltak hazáig.
Hazaért akkorra az öccsük is a feleségével.

Még csak most  volt víg lakodalom. A sánták is  rúgták a
port, ahogy tudták. Tál, tányér elég volt, étel, ital kevés volt,
mégis minden jól volt.

A kolozsvári hóstát

A Kárpát-medence városaiban sok helyen voltak hóstátok,
azonban csupa  nagybetűvel,  a  kincses  város  történetében
szerepel a hóstát, mint a város kertészettel foglalkozó polgá-
rainak identitása. 

Kolozsvár a XVII. században

A középkori Magyarország és Erdély több városában hasz-
nálták a hóstát elnevezést, a külső városrész, külváros érte-
lemben. A szó a német hofstat kifejezésből ered, ami majort,
parasztgazdaságot, egy farmszerű területet jelent. Ilyen terü-
letek vették körbe Kolozsvárt is, amelyen szabad magyar pa-
rasztok gazdálkodtak, ellátva élelemmel a város egészét. Ko-
lozsvár mellett Gyulafehérváron és Kassán is volt hóstát, E-
gerben az ugyanilyen jellegű területeket hóstyának nevezték.
A hóstát említése Zrínyi Miklós egyik versében is előfordul:

„Az keresztény várak nem oly messze vannak;
Higgyed, Szigetvárban éh farkasok laknak,
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Csaknem éjjel nappal ezt az mezőt járják,
Még az hóstádban is mieink nem laknak.”
A hóstát azonban Kolozsváron kelt saját életre, egy urba-

nisztikai és néprajzi fogalomból lett  identitásjelző. A hóstát
keletkezése a középkorra  tehető,  amikor a városfalon kívül
megtelepedtek  Erdély és  Magyarország  különböző  részéről
származó  földműves  csoportok.  Jellemzően  mezőgazdálko-
dással, állattenyésztéssel foglalkoztak.

Ritka XX. század eleji felvétel Szentpéter faluról

A kolozsvári  hóstát  a  tatárjárások  alatt  folyamatos  táma-
dásnak volt  kitéve,  csak a  XVIII.  századtól  erősödtek meg
ezek a közösségek. Amikor véget értek a támadások, akkor
létesül az első hóstáti fatemplom Kolozsváron, a mai protes-
táns teológiai intézet helyén. A hóstátok az évszázadok alatt
további utánpótlást kaptak Szilágyság, Mezőség, Székelyföld
és  az  Alföld  különböző  tájairól  betelepült  magyarokból.  A
hagyomány szerint  Bocskai  István  hajdúinak  egy  részét  is
Kolozsvár külvárosába telepítette le, a hadi telepes népet te-
kintik sokan a hóstátiak ősének.

A  hóstáti  közösségek
félkör alakban helyezked-
tek  el  a  város  szélén,  a
Hídelvétől  a  Kétvízközön
és a Kül-Magyar utcai kül-
városon át a mai György-
falvi  negyedig.  Ezeken  a
területeken  felül,  sok  he-
lyen voltak  a  város  körül
telkek, amik a hóstáti gaz-
daságokhoz  tartoztak.  A
város legjobb termőföldje-
ire  telepedtek le,  a  várfa-
lon kívül,  de  közel  a  vá-
roshoz.

A  XIX.  század  végéig
külterjes mezőgazdálko-

dással  foglalkoztak,  a  nagyobb  hozamú  belterjes  gazdál-
kodásra az 1900-as évek elején tértek át.  Ebben az időben

Kolozsvárra telepedett bolgárkertészektől átvették a kertgaz-
dálkodás módszereit  is.  A bolgárok az első balkáni háború
után menekültek Kolozsvárra, idővel azonban visszatértek a
hazájukba.  Emléküket  ma is  őrzi  a  Bulgária  telep  neve.  A
hóstát volt Kolozsvár legfőbb élelmiszertermelője, a növekvő
igényeket új módszerek bevezetésével szolgálták ki. A hóstá-
tiak a mezőgazdaság minden fajtájával foglalkoztak, a föld-
művelés mellett állattartással, illetve fuvarozással is. Mindent
megtermeltek, amire a városnak szüksége volt, amit a piacon
el tudtak adni. A XX. század elején a Széchenyi téri piac volt
az a hely, ahol, a hóstáti portékák java eladásra került. A ke-
reskedelem éppen úgy az életmódjukhoz tartozott, mint a ker-
tészkedés. Kolozsváron közmondásos volt a  becsületességük
és a szorgalmuk. Mindig kicsit többet dolgoztak, mint a többi
ember, mindig egy kicsit többjük volt, mint a többieknek.

Annak  ellenére,  hogy a  hóstáti  emberek  városi  polgárok
voltak, utcáik falusias hangulatot keltettek. A kolozsvári hós-
tát zárt közösséget alkotott,  sem beköltözni,  sem benősülni
nem volt könnyű a közösségbe. Ezt a zártságot mutatja be Mé-
hes György – Kolozsvári milliomosok című regényének egyik
fejezete, amelyben a szász származású főhős engedélyt kellett
kérjen arra, hogy Kolozsváron a hóstátiak közé költözhessen.

Sokáig a városon belüli hóstátok fiataljai is rivalizáltak egy-
mással, egyik kerületből átudvarolni a másikba nem számított
biztonságos dolognak.

A  hóstátiak  évtize-
dekkel a várfal lebontá-
sa  előtt  már  a  város
polgárai  lettek,  szava-
zati  joggal  is  rendel-
keztek,  tagjai  voltak  a
centumpáternek  is.  A-
zonban a várfalak 1890-
as  lebontása  a  hóstáti-
akat  közelebb  hozta  a
belvároshoz. A Magyar
utcai bástya, Közép utcai bástya lerombolása után egyszerre a
városközpont  közelébe  kerültek  a  házaik.  Kolozsvárt  a  jól
szervezett, erős polgárság, jól működő közösség jellemezte,
ennek lett tagja az úgynevezett földész társadalom. Az iparos
céhekhez  hasonlóan  a  „földészek"  is  szerveződtek,  polgári
önérzetük volt. Két dalárdát működtettek, Kalandos társaság
néven saját  temetkezési  szervezetet  alakítottak.  A hóstátiak
jelvénye a búzakalászokat tartó kéz.  Ennek eredetére  nincs
adat, viszont annyi bizonyos, hogy 1647-óta ezzel jelöli ma-
gát a közösség.

A  Házsongárdi  temető  számos  sírkövén  fellelhető  ez  a
címer, vallásos jelentése is van, de főként az egykori gazdák
foglalkozására  utalt.  Jellemzően kálvinista  vallásúak,  a  ko-
lozsvári  „kétágú"  református  templom  és  a  hídelvei  re-
formátus templom egyaránt a hóstáti hívekkel telt meg vasár-
naponként.  A hóstátot  kiterjedt  családok  alkották,  jellemző
családnevek  árulkodnak  arról,  hogy  ki  hóstáti.  A Hatházi,
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Szalma,  Füzi,  Kilin,  Tárkányi,  Zágoni-Szabó,  Butyka,  Dió-
szegi neveket viselő kolozsváriak mind hóstáti eredetűek.

A  hóstáti  népviselet  a
szilágyságit,  illetve a tár-
kányiak népviseletét vette
alapul. Úgy lehet mondani,
hogy a régi Magyarország
tájairól Kolozsvár mellett
letelepedő  magyarok,  a
hozott viseleteikből alkot-
tak meg egy stilizált  ma-
gyar  népviseletet.  A hét-
köznapokban  és  a  temp-
lomba  alapvetően  svábos
öltözetben,  úgynevezett
„bürgerben" jártak: fekete
ruha, csizma, pörge kalap.
A jellemző öltözetüktől a
60-70-es  években  váltak
meg,  amikor  a  földjeiket

elvették. A II. bécsi döntés után, divatba jött, hogy iparosnak
tanuljanak a fiatalok, sok hóstáti legény is iparos akart lenni.
A kertészettől  azonban nem távolodtak  el  egy percre  sem,
igazából az életük volt a földmunka. A rendes munkaidő után
a kertjükbe mentek dolgozni, hogy a valódi mesterségüknek
éljenek.

A két világháború között jelentősen nem változott az élet-
módjuk,  a  város  nem vesztett  magyar  jellegéből,  az  impé-
riumváltás  után  a  viszonyok  jórészt  ugyanazok  maradtak.
Nem vették  el  a  földjeiket,  sokkal  kisebb  területekkel  ren-
delkeztek, mint ami az akkori törvényekben  elkobzandóként
szerepelt.  Az  impériumváltás  után  a  nagyobb  földbirtoko-
sokat,  nemeseket  és  az  egyházakat  büntették.  A hóstáti  le-
gendárium csupán azt említi, hogy amikor a 20-as évek elején
építeni kezdték a Hunyadi téri  ortodox templomot, akkor a
hóstáti fuvarosokat különböző jogcímekkel közmunkára  kény-
szerítették a katedrális megépítésénél.

A kolozsvári hós-
tát  felszámolása  a
kommunisták  hata-
lomra  kerülésével
kezdődött.  Az  első
igazi  veszteségeket
1949-62 között szen-
vedték  el,  amikor
megszüntették a ma-
gántulajdont,  a föl-

deket a mezőgazdasági kollektívákba kényszerítették. A hós-
tátiak kuláknak számítottak, a kommunisták gyűlölt ellenség-
ként tekintettek rájuk. Kisemmizésükkel azonnal mondhatni
két legyet ütöttek egy csapásra: egy kompakt magyar tömböt
szüntettek  meg,  ezzel  párhuzamosan helyet  csináltak  a  be-
költözőknek.  Szinte  a  teljes  föld-  és  állat-,  illetve  eszköz-

állományuk állami tulajdonba került. Az elején némi háztájit
meghagytak,  később azonban az utolsó talpalatnyi földet is
elvették. Az Egyesülés TSZ és Testvériség TSZ jórészt hóstáti
gazdák földjeiből állott.  Az, hogy a kitelepítést vagy az el-
hurcolást többnyire megúszták, annak volt köszönhető, hogy
a hóstátiak nélkül a város tisztességes munkáskezek nélkül
maradt volna.

Az  1960-as  évek
végén megkezdődött
Kolozsvár  kommu-
nista szellemű átépí-
tése. A város köré pa-
nellakásokat  és  gyá-
rakat  építettek,  elő-
ször a hóstátiak föld-
jeire,  egy  idő  után
azonban azok a kert-
városok is sorra kerültek, ahol a hóstátiak éltek. Teljes negye-
deket,  kertvárosokat  szűntettek  meg,  pontosabban  teljesen
átalakították. A polgári jellegű, „giblis” házakat lebontották,
helyettük  lakótelepeket  építettek.  Olyan  minőségű  panel-
házakat  húztak  fel  rohamléptékben,  amelyek  a  szocialista
táboron belül is közmondásosan élhetetlenek voltak. Kellett a
hely a betelepített  szocialista munkásoknak. A betelepítés az
etnikai  elvek  maximális  figyelembevétele  mellett  zajlott.  A
mostani  Marasti  negyedbe  felépített  tömbházakba  főleg
Beszterce és Máramaros megyéből, a Monostorra Moldvából
és  Vrancea  megyéből  hoztak  új  lakókat.  Az  1977-es nagy
földrengés  újabb  ürügyet  adott  arra,  hogy  tömegeket  tele-
pítsenek  a  városba,  jellemzően  a  hóstátiak  földjére.  Sok
betelepített  ingyen  kapott  házat,  így  alakult  ki Kolozsvár
jelenlegi etnikai összetétele.

A hóstátiak  földjeit  egy-
szerűen  elkobozták,  házu-
kat  kisajátítás  címszóval
elvették. Kártalanításként a
többség az egykori kertjük-
ben épült valamelyik tömb-
házban  kapott  egy  lakást.
Egy  8.  emeleti  kétszobás
panellakás  azonban  kevés-
ke  kárpótlásnak  számított
azok  számára, akik  saját
földjükön,  saját  házukban
élhettek  generációkon  keresztül.  A hóstátiak  el  sem tudták
képzelni,  hogy ez megtörténhet,  az  ő világképükben ez el-
képzelhetetlen volt. Sok idősebb gazda a sokadik felszólításra
sem költözött ki a házából, nem értették, hogy hogyan lehet-
séges, hogy valakitől egyszerűen elveszik a házát és a földjét,
amiért  generációkon  keresztül  megdolgoztak.  Egy  Szalma
Ferenc nevű gazdával történt meg, hogy reggel a családjával
elindult  a  maradék,  távolabb fekvő földjére  dolgozni,  mire
hazatért, a holmija ki volt téve a lebontott háza elé. Az öreg
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hóstáti  egy újabb házat épített magának, egy kisebb telken,
azonban szerencsétlenségére az a ház is éppen útjába került a
város szocialista fejlesztésének. Ez azonban nem egyedi pél-
da volt, tucatjával történtek hasonló esetek. A hóstát lerom-
bolásával, a földjük, házuk elkobzásával Kolozsvár leggazda-
gabb,  legszervezettebb  közösségét  számolták  fel.  Ez  a  fo-
lyamat  a  80-as  évek  végére  fejeződött  be.  A 80-as  évekre
csődbe került a szocialista tervgazdálkodás, nem épült több
gyár és panellakás, így maradt meg a hóstát egy kisebb része,
jórészt a Bulgária telepen. A hóstátiak egy része városperemi
körzetekben húzódtak meg‚ ahol kisebb kertet tudtak bérelni.

A földjüktől megfosz-
tott  hóstátiak  számára
az  új  megélhetés  kere-
sése  is  gondot okozott.
Mivel zárt közösségeket
alkottak, illetve a kom-
munizmus  előtt  a  saját
uraik  voltak,  legtöbben
a  hivatalos nyelvvel  is
nehezen boldogultak. A
sors  sajátossága,  hogy
hóstátiak  százai  kény-
szerültek olyan munka-
helyre,  amit  korábban
mélységesen lenéztek. 

A hóstátiak  számára  a
nyolcórás munkanap nem
számított  igazi  munká-
nak,  földészként, ker-

tészként az egész napjukat kitette a munkájuk. A kommuniz-
mus időszakában sokan kényszerültek műhelyekbe, gyárakba
dolgozni, amit korábban elképzelhetetlennek tartottak.

A kolozsváriak  aggodalommal  figyelték  a  hóstát  felszá-
molását, tenni ellene azonban nem lehetett, az ítéletet Buka-
restben  hozták,  a  kolozsvári  elvtársak  javaslatára.  Pillich
László, Szabó T. Attila, Vetési László már a bontás alatt ku-
tatta  a  hóstát  történetét.  Pillich  László  újságíróként  foglal-
kozott a hóstátiakkal, munkája során őt is figyelte az akkori
állambiztonság. Feleki Károly fényképein keresztül örökítette
meg a hóstát lebontását.

A  szétzilált,  meg-
tizedelt közösségnek
a  rendszerváltás utá-
ni  visszaszolgáltatás
sem segített.  A  visz-
szaszolgáltatás során
maximum 10 hektár
földet  adtak  vissza
magántulajdonba.

Sokan nem tudták visszaigényelni a jogos földjeiket, azokra a
telkekre, amelyeket beépítettek, nem is lehetett visszaszolgál-
tatási igényt benyújtani. A múltat nem lehetett újraéleszteni, a

hagyományos életmód már nem tért vissza, nagyon kevesen
kezdtek újra gazdálkodni. A Vigh család azon kevesek közé
tartozik, akik a visszaszolgáltatás után újrakezdtek mindent.
Mérnöki diplomával is visszatértek a gazdálkodáshoz. Régeb-
ben a napi piac egyet jelentett a hóstáttal, ma egyetlen hóstáti
asszony árul a piacon, a mérnök végzettségű Vigh néni.

A visszaszolgáltatásnál ügyeltek arra, hogy lehetőleg elhúz-
zák az ügymenetet. A határok megnyitásával sok hóstáti köl-
tözött Magyarországra, ezeknek az embereknek egy jelentős
része semmilyen kárpótlásban nem részesült. 

Arra  is  számítottak,  hogy az öregedő közösség egyre fo-
gyatkozik, nem lesz, akinek visszaadják a tulajdonát. A hós-
tátiak is hibáztak akkor, amikor a visszaszolgáltatás után föld-
jeik javarészét eladták.

A 2000-es  években  felépített  Buna  Ziua  negyed  teljesen
hóstáti földekre épült. A hóstátiak létszámáról nincs megbíz-
ható  adat,  vannak,  akik  hatezer  főre  teszik  a  létszámukat,
illetve egyes számítások szerint  a  közösség fénykorában,  a
XX. század legelején, megközelítőleg 483 hóstáti család élt
Kolozsváron‚ ami nagyjából 2000 főt jelenthetett. Ez a szám
akkoriban nem volt csekély, tekintve, hogy Kolozsvár  ekkor
egy 50-60 ezres fős város volt.

Kolozsvár Szentpéter az 1769-1773 között készült jozefiniánus térképen

Ma már  elenyésző  a  hóstátiak  száma  Kolozsváron,  napja-
inkban talán több hóstáti  él Magyarországon szétszórva, mint
eredeti lakhelyén. A hóstát javarésze ma a Házsongárdi teme-
tőben nyugszik, a földben, amit az életüknél is jobban szerettek.

Forrás: origo.hu

Az értesítőt készítik: Takó István plébános, egyetemi lelkész,
Bíró Jolán-Ilona, Bíró Ernő és sokan mások. 

Szerkesztőség: 400604 Kolozsvár, B-dul 21 Decembrie, Nr. 136, 
e-mail: biro_jolan71@yahoo.com, Lapunk ingyenes, de bármilyen
adományt a plébániai tevékenységek számára örömmel elfogadunk.

Kolozsvár, Szent Péter és Pál plébánia, 
cím: 21 December 1989 sugárút, 136., Tel: Plébánia: 0364-405-955,

e-mail:kolozsvar.szentpeter@plebania.ro 
 Plébános: 0756-102-138, Kántornő: 0752-035-549;

Szentmisék rendje: Kedd, Csütörtök 18:00; Szerda, Péntek 7:30; 
Szombat 18:00 előesti szentmise; Vasárnap 9:00 és 10:30.

– 20 –


