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Isten Anyja ...

Advent 1. vasárnapján nyitotta meg Szeatséges Atyánk a 2()(XJ.jubileumi év
harmadik előkészítő évét: az Atya évét. Az év programjár61 az adventi Plébániai
Hírekben adtunk néhány gondolatot. Azonban a »Harmadik évezred közeledté-
vel« c. apostoli levélben Mária küldetéséröl ezt olvashatjuk: ,,Il Szentséges Szűz
Mária, az Atyaisten választott leánya lígy lesz jeleu a hívők előtt, mint az isten- és fele-
baráti szeretet löki/etts péltMja. Mikérlt Ó maga morrdja a Magllificátban: nagy dolgot
cselekedett ővele a Mindenható is Szent az ó neve. Az Atya az üdvtörténetben egyediU-
4116küldetésre választotta ki Mariat, "ogya várt Odvözító tdesanyja legyell. ASzfiz
lsten hívására teljes készséggel válaszolt: íme, az Ú, szolgálóleánya. Názáretben kezdő-
dölt, 5 Jeruzsálemben_ a kereszt alatt beteljesedett anyasága ebbeli az ivbe1. úgy lesz
tapaszta/ltntó, mint lsten összes gyen"ekei felé szóló, sürgető, szeretetteljes hlvás, hogy
szavát meghallgatoo - tegyltek meg. amit Krisztus mond nektek - térjenek vissza az
atyai lulzba".

lsten és a felebaráti szerétet tökéletes példája - olvassuk. Mennyire időszerű,
hogy Betlehem barlangjánál szemfélve a Boldogságos Szüzet, tanuljunk tóle.
Mily tökéletes volt Mária lsten iránti szeretete. Elfogadja az angyali üzenetet. az
lsten szavára (gy felel: legyen! Ezzel mindent elfogad, amit az Atya kiván tőle.
A menekillést éppen úgy, mint a kereszt alá való odaállást.

A felebaráti szereletet is így éli meg. Észreveszi az emberek szükségét, segít,
részt vesz a közösség életében, amikor az apostolokkal várja a Szentlélek eljö-
vetelét.

Milyen nagy reladat életünkben megvalósítani mind a kettőt. Mennyíre nincs
meg az emberben a készség a hálaadásra, az lsten akaratának elfogadására.
Milyen könnyen elutasítjuk és biztosabbnak tartjuk a magunk döntését. ÉS em-
berszeretetünk? Mindig találunk kritizálni valót, és utána felmentve érezzük
magunkat minden kötelezettség alól. Pedig éppen ekkor van a legnagyobb szük-
ség a másik segítésére, együtt érezni a másikkal, rendelkezésére állni stb.

Amikor odaállunk a betlehemi jászol elé, hosszabban idózzűnk el a Boldog-
ságos Szűz mellett és tanuljuk meg t61e az igazi szolgálatot, Ünnepünk akkor
lesz teljes és tökéletes, ha ezt jól meg tudtuk valósítani életünkben.

E betlehemi szolgálatban legyünk követói a Boldogságos Szűznek. Ebben
a készséges lelkületben kívánok áldott, szent karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt.

Dr. Verbényi István
protcnotérius.kanonok

plébénos
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A világi munkatársak adventi találkozója
a Főpásztorral

Ez évben is a MüM Csörsz utcai művelódési házában tartotta meg Bíbo-
ros főpásztorunk találkozóját a világi munkatársakkal.

A találkozó igeliturgiával kezdődött, a hanmadik vasárnapra rendel-
tek szerint. Az evangélium után Bíboros Atya tartott rövid homiliát a
szentírási szakaszok kifejtésével (... A vakok látnak, a sánták járnak ... )

Ezután rövid beszámolók következetek az elmúlt, Szentlélek évének
történéseiről. Az idő rövidsége miatt csak néhány szakterület beszámo-
lóját hallottuk. Ezekből is kiemelkedett (szubjektív vélemény!) a hitok-
tatási terület és a börtönpasztorizációval kapcsolatos. A hitoktatás terü-
letén azt emelte ki Udvardy atya, hogy ez évben nem a nehézségek fel-
sorakoztatása volt a leggyakoribb, hanem egyre többen törekednek a
megvalósításra és új módszerek kialakítására. A börtönökben végzett
munka, az ottani élet rövid vázolásával meggyőző volt, hogy az elítéltek
visszatérésének és újra beilleszkedésének egyik legfontosabb kritériuma,
hogy a szabadulők megtalálják Istent, és az O útján haladjanak.

A szünet után Bíboros atya az idei, az ATYA évének legfontosabb
iránymutatóit ismertette a Szentatya e témájú levele alapján. Külőn ki-
emelte, hogy ez az év már szorosan kapcsolódik a jubileumi évhez, ahol
a Szentháromságot ünnepeljük, megemlékezünk Egyházunk alapításá-
nak kétezredik évfordulójára (magyarságunknál ez az ezredik év). Ha
megfelel6en készülünk, biztosra vehető, hogy a jubileumi évben szá-
mos, eddig még nem látott és érzett kegyelem áradhat ki ránk. Ehhez a
legjobb út az őszinte bűnbánat, az alázat és az ima. Az ima, az imádság
fontosságát egyébként szinte minden "felszólaló" alapvet6en fontosnak
tartotta és hangsúlyozta.

Röviden ismertetésre kerültek a F6egyházmegye tervei erre az évre,
majd néhány plébánia képviselője számolt be arról (főleg a csaladpasz-
torizáció területén), hogyan élik meg a főegyházmegyei zsinat útmuta-
tás it.

A találkozót a Főpásztor áldása zárta.
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Ministráns - Újmisés - Aranymisés

Albe.rtfalván nőttem fel, itt laktam 10 éves koromig és itt jártam az elemi
'iskola négy osztályát Balog Gizi néni szigorú, de szeretetteljes tanításán
okulva. Emlékszem. milyen komolyan vettem a heti szentgyónást és milyen
szorongva álltam a gyóntatószék előtt. Harmadik osztályos lehettem, ami-
kor Doroszlai esperes úr egy pengöt ígért annak, aki először tanulja meg a
ministrációt - ami persze akkor latinul volt. Egy pengő nagy pénz volt a
harmineas évkben, rníkor a sláger szávaival. Havi kétszáz pengő fixszel, az
ember könnven vikszelt. (Egy gyermek átszállójegy 12 fillér volt, amivel há-
romszor át lehetett szállni és egy óráig bárhova utazni a villamoson.) Nagy
szorgalommal láttam neki a Szent Vagy Uram énekeskönyvból bcmagolni a
fonetikusan leírt feleleteket. amivel a ministránsnak a pap szavaira vála-
szolni kellett. A Quin lu es Deus fortitudo mea (azaz: Kvia tu esz Deusz
fortitúdó mea) még nem volt veszélyes, de a Suscipiat Deus sacrificium de
manibus tuis-ba majd beletörött a nyelvem. Édesanyám kérdezett ki minden
este, és szépen haladtam. Mind.en hitlan órán izgultam. hogy nem előzött-e
meg valaki, és néhány hét után elég bátorságot éreztem arra, hogy bejelent-
sem: készen vagyok. Az esperes úr elkezdte mondani a lépcsőimát. én meg
először félve, de mínd bárrabban fújtam a ministráns szövegét. Persze, mi-
kor a Suscipiat-hoz kerültem, nagyon bátortalanul mondtam a szöveget, de
az is ment, a többi meg, mint a karikacsapás. Az esperes úr állta a szavát és
egy valódi ezüst pengőst nyomott a markomba. Még ki is próbáltam, való-
ban gyönyörűen pengett-csengett, mikor egy kemény felületre dobtarn.

A ministrálásnál nekünk gyerekeknek a jobboldali núnistráns szerepe
volt a nagy szám. Ó vitte át a könyvel, és ami a legfontosabb, ő csengetett.
Legjobb pajtasommal. Koloszár Bandival vasárnaponként felváltva töltöttük
be ezt a tisztséget. Abban az időben. sekrestye és a Misekönyvéber őre a jó
öreg Stágli bácsi (Stágli Pál egyházfi) volt, aki gyakori nézeteltéréseink miatt
sokat sopánkodott, féltvén a misekönyv épségét, ami huzakodásaink leg-
gyakoribb tárgya volt. Egyik évben azt javasoltam, hogy az éjféli miséért
három vasárnapi misét adok neki. Bandi bele is ment. [ó, hogy így történt,
mert Bandi barátom ugyancsak elszundikált a szentrnise alatt.
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A negyedik elemista voltam, mikor Budára költöztünk. Ott is lelkiisme-
retesen jártam szentmisére, de nem ministráltam egészen 7. gimnazista
koromig, amikor a Sziklatemplóm ban kezdtem a pálos atyáknál. Nekik és
hittanéremnek köszőnhetem papi hivatásomat. Ez vezetett a Pálos rendbe.
Minket pálosokat mindig a 4. teológiai év végén szenteltek, és még egy évet
kellett végeznünk az akkor öt éves teológiai tanulmányokból. 1949-ben,
Mindszenty bíboros elítélése után Virág püspök úr június helyett márciusra
tözte ki a papszentelést. Igy engem 18 hónap kerkedvezménnyel szentelt
1949. március 13-án. Csak szüleirn tudtak lejönni szentelésernre Pécsre, és
első szentmisémet kedden, március IS-én (akkor még nem törölték el mint
nemzeti ünnepet) tartottam a Sziklatemplomban. Természetesen nem feled-
kezrem meg Albertfalváról, és még karácsony előtt irtam Doroszlai esperes
úrnak, azt kérve, hogy Albertfalván is mondhassak újmisét. 6 ezt örömmel
megengedte, és nagy szeretettel várt. Nagyon kedves volt, és megkérdezte,
hogy mit adhat nekem ajándékul ezen a nagy napon. Eszembe jutott, hogy
valaki észrevette, hogy mikor a szentelés közben a Mindenszentek Iitániáját
arcra borulva imádkoztunk, lyukas volt a cipőm. Ez volt az ünnepi cipőm,
mert azon kívül csak egy Amerikából kapott bakancsom volt. Összeszedtem
minden bátorságomat és megkérdeztern. nem venné-e szemtelenségnek, ha
egy pár cipőt kérnék. Nagyon kedves volt, és megkaptam a cip6t.

Utána kemény évek következtek. 1950 június elején letettem utolsó vizs-
gámal a pécsi teológián, megkaptam az Absolutoriumot, elmentem a püs-
pöki hivatalba első jurisdictiómért (gyóntatási felhatalmazás) ami egy évre
szólt. Ezt soha nem tudtam használni, mert aznap este a rendőrség elvitt
minket. Egy papírt nyomtak a kezünkbe, ami szerint jelenlétünk a kőzbiz-
tonságot veszélyezteti. Húsz percet adtak, hogy összeszedjük holminkat -
ami nem volt sok - de mi sokkal jobban aggódtunk az Oltáriszentségért.
Ezért elhatároztam, hogy néhány kispappal és laikus testvérrel magunkhoz
vesszük az Oltáriszentséget. Ugyancsak nyeltiik tízesével a szentostyákat.
Én osztottam. valami öten voltunk, 5 mirc a végére jutottam, újra kezdtem.
Ugyancsak gyűjtöttiik nyálunkat, mert abban az időben nem is mertünk
arra gondolni, hogy vízzel segítsünk. Este áldozni, és szentostyák százait
magunkhoz venni már úgyis rendkivüli dolog volt. De így megóvtuk az
Oltáriszentséget az esetleges megszentségtelenítéstől.

A váci püspökségre vittek minket. Ott több száz férfi és n6 szerzetest
találtunk a jugoszláv határ z6nájából, a pécsi karmelita apácákat is beleszá-
mítva. 6k soha nem hagyhatták el addig kolostorukat, de mégis veszélyez-
tették a "demokratikus rendet". Akkor volt Tito az imperialisták "Iáncos



ECYHAZJ(OZS~CJ LEVEL, 1998. KARACSONY 5

kutyája". Ott nem nagyon vigyázlak ránk, mert céljuk csak a szerzetesren-
dek szétzavarása volt, amit szeptemberben kormányrendeletteL meg is való-
sítottak. em lévén sok remény hivatásunk teljesítésére, elöljárónk arra kért
engem és két fiatal társamat, hogy próbáljunk Rómába szökni. Ez sajnos
nem sikerűlt, mert az embercsempész az ÁVÓ-nak dolgozott. Három évei
nyomtak ránk, és már a váci fegyházban töltöttük büntetésünket, amikor
1951. március 22-e (Nagycsütörtök) estéjén bevittek hármunkat a Fó utcai
Á VO-ra. Húsvét hétfőn tartoztarták le a pálosokat aSziklatemplomban,
Pécsett és Pálosszentkúton. 102 napig voltam "vendégük" a Fó utcában. A
szabad eget csak kétszer láttam éjjeli sétán a börtön udvarában. Tanúnak
készítettek elő a Grősz perre.

A Kozma utcai Gyűjtó kísfoghéza - ahol kivégzéseket hallottunk az ab-
lak alatt - majd a fogház dolgozó részlege, aztán Vác voltak a további állo-
mások. A gyűjtőben megtanultam fényezni, aminek később hasznát vettem
1953-i ,,szabadulásom" után, mert nem működhettem rnint pap, és az Óbu-
dai Hajógyárban építettem a Szovjet-Magyar barátságot szovjet hajók fé-
nyezett alkatrészeinek készítésével. KiszabaduLásom előtt Vácott megláto--
gatott egy Á VO-s nyomozó, aki próbált beszervezru, hogy a rendőrség spíc-
lije legyek. Paptársaimról kellett volna információt adni azért, hogy papként
működhcssek. Istennek legyen hála, megmondtam, hogy nem tudnék a
tükörbe nézni ha ezt megtenném, én inkább maradok. Szerencsére ez Satálln
halála után, az első Nagy lmre konnány idején történt, és nem vittek el
Kistarcsára, hanem szabadon engedtek. Egy kellemetlennek látszó kórházi
tartózkodás volt az a "véletlen", ami alkalmat adott arra, hogy aJbertfalvai
kapcsolatairnat felújítsam. Sikerült elintéznem. hogy - pap lévén - a Szeher
utcai kérházba menjek mútétre, ahol megismerkedtem Guszti Atyával, aki
akkor máriaremetei lelkész volt. Később mikor ő - már Albertfalván - sek-
restyést keresett, én boldogan jelentkeztem erre a munkára. Mint mond tam,
"felvitte Isten a dolgomat", mert hajógyári melösböl sekrestyéssé léptem
elő. Itt tanultam meg, hogy nincsenek véletlenek. csak csodák, amikor Isten
névtelen akar maradni.

1956 október 23-án este Mécs László és testvére voltak Guszti bácsi ven-
dégei. Akkor hívott fel édesapám - aki egy színház portása volt - a hírrel,
hogy lövöldöznek a városban. Megkezdődött a forradalom. Mindenszentek
napján miséztem először nyilvánosan, mert addig csak mellékoltárnál és
reggel 7 óra előtt volt szabad miséznem. Sajnos október 23-át november 4-e
követte. Emlékszem, hogy ágyúdörgésre 'ébredtem. A többi már ismeretes.
Nem látván jövőt számomra, elhatároztam, hogy Kandó Pali kispappal
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nekivágunk az osztrák határnak. Gusztj Atya és Erzsi nővéremen kívül egy
léleknek sem árultam el tervemet. aztán egy november végi nap kora reg-
gelén elbúcsűztam Guszti Atyától. Egy aktatáskával a kezemben, amiben
egy váltás fehérneműn kivül semmi nem volt vágtam neki a nagy vilagnak.
Még breviáriumot sem vittem magammal, nehogy megtudjak. hogy pap
vagyok, ha elfognak.

Ausztria, két év római tanulmányok, nyolc hónapi magyar lelkészség
Bernben. majd 1960 augusztus tü-én megérkezrem az Egyesült ÁJlamokba,
ahova elöljáróm küldött. TIz évig teológiát tanítottam egy karolikusföisko-
lán, -Iiturgia-rörténetí óráimon készítettern elő hallgatóimat il liturgiában
bevezetett és bevezetendő változásokra. 1974-ben tartottam ezüstmisémet,
persze családom és itthoni barátaim nélkül. Édesapám ée Éva nővérem te-
metésére sem tudtam részt venni. Csak 1979-ben, huszonhárom év után -
mertem először hazajönni. Guszti Atya addig családi káplánunk volt: Ó es-

, kette unokaöcséimct, keresztelte nővérem 3 unokáját - otthon, rnert nagy-
mamájuk szakfelügyelő volt, és az albertfalvai iskola is körzetéhez tartozott.
Cuszti Atya megengedte, hogy vasárnaponként Albertfalván mísézzem.

1979-ben átmcntem a New Jersey államban levő trentoni egyházme-
gyébe, és 1986. június 6-án Normandy Beach kis tengerparti egyházközsé-
gének plébánosa lettem, éppen az 1944. évi invázió évfordulóján, ami a
francia partokon, Normandiában indult (véletlen ?).

Azóta minden évben itthon töltöm szabadságomat. Bár nem magyar
munkában vagyok, aktiv tagja vagyok a keleti part Magyar Papi Szövetsé-
gének. Magyar gyökerelmer nem felejtettem el. 1990 óta próbál kozom, hogy
az alkoholizmus béklyójában szenvedö magyar paptestvéreim számára a
Püspöki Kar segítségével a felépülés lehetőségének úlját megmutassam.
Ugyanezért a Névtelen Alkoholisták Szervezetének több könyvét - barátok
segítségével - magyarra fordítottam, és azt tervezem, hogy Isten segítségé-
vel nyugdfjaztatásom után ezen a vonalon dolgozzern itthon. Úgy érzem,
hogy erre nagy szükség van, és igy igyekszem hálámat kifejezni papi hiva-
tásomért a magyar egyháznak.

Ministráns, újmisés, és ha lsten éltet, aranymlséa. Gondolataimat. egy
rövid ima fejezi ki legjobban, melyet egy szeritképen találtam néhány évvel
ezelőtt:

Iste/lem, oly so/alt kaptam T6Ied, dc még egy esyet kérec:
hálás sziuet,

Budapest, 1998. november 13. Rauch László
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Gondolatok egy koszorúzásról

Az 1956-os forradalom albertfalvi halottainak emlékére létrehozott ala-
pítvány immáron ötödik éve tart megemlékezést, rövid ünnepséget a
forradalom évfordulója alkalmából az Albertfalvi Ótemetóben felállított
emlékmű előtt. Dr. Huszti Zsuzsa nyitotta meg az ünnepséget, és kéré-
sére mint a forradalom egyik albertfalvi résztvevője emlékeztem vissza
az akkori időkre, és hajtottam fejet a forradalom mártírjai, halottai előtt.

Az Ótemetóben immár hagyománynak tekinthető 1956-os megemlé-
kezés mindig ad egy "lökést", motivál, hogy magamban emlékezzek,
elevenítsern fel az oly rövid, de eseményekben gazdag, ezáltal hosszú-
nak tűnő dicsőséges napok eseményeit.

Az 1956-0s forradalom idején harmadikos gimnazista voltam, a Jó-
zsef Attila Gimnázium tanulója. Gyerek voltam és nem értettem a poli-
tikához. oe egy dolgot éreztem és tudtam, hogy a szüleim félnek, sőt
rettegnek a kommunistáktói, pedig mindketten munkások. Talán ez
ösztönzött leginkább, hogy az akkori események résztvevője legyek.

Emlékezetem szerint '56. október 23-án még nem értettem az esemé-
nyekból semmit. Csak másnap döbbentern rá, hogy valarní nagy dolog
történhetett, amikor reggel anyám azt mondta: "Ma nem mehetsz isko-
lába". Csodálkoztam, ilyen még nem volt. Látván zavartságát, megkér-
deztem: Mégis miért, rní történt? Azt válaszolta, hogy forradalom van,
Pesten lőnek, nem mehetsz be a Körtérre sem. Két napig otthon hall-
gattuk a rádiót, vártuk a híreket, majd kimerészkedtünk a Fehérvári
útra, és izgatottan hallgattuk a felnőttek és szemtanúk beszámolóit, a
városban történt forradalmi eseményeket.

Azt a hangulatot, azt a lelkesedést, a tenní akarást a jó ügyért soha
nem felejtem el, a mai napig is bennem él. A Cseresies Vendéglőben és
környékén eufórikus hangulat uralkodott, mely bennünket is magával
ragadott.

Barátainkkal elhatároztuk, hogy nekünk is részt kell vennünk az
eseményekben. Mi itt Albertfalván nem nézhetjuk tétlenül, hogy bent a
városban harcolnak a pestiek. Fegyvert kell szereznünk, dőntöttük el.
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A Soproni úti rendőrörsre mentünk, és követeltük a fegyverraktár
kinyitését. Megdöbbenve láttuk azt a fegyverarzenált, ami ott volt fel-
halmozva. Voltak ott a pisztolytól kezdve puskák, gépfegyverek, gép-
puskák és kézigránátok. (Jut eszembe, az angol bobby nem hord fegy-
vert.) Választottunk, ki-ki kedve szerint. Én mauser puskát és kézigrá-
nátokat választottam. Emlékszem Nagy Gabi, alias .Tücsök" (Verbéna
u.) egy ún, "dióverő" puskát kapott. Majdnem nagyobb volt, mint Ő.
Mindig ru kkultuk, Ő meg.csak derusen mosolygott, és büszkén hordta.
Másnap ugyanott beöltöztünk nemzetőmek. Szürke overall, bakancs,
derékszíj és nemzeti színű szalag jelentették az egyenruhát. A később
megalakult munkásőrség sajnos ugyanezt az egyenruhát viselte. Lehet,
hogy véletlen volt? Nekem nundenesetre a nemzetörség jutott eszembe,
ha munkásőröket láttam, és szomorú voltam.

Nemzetőr-igazolvanyokat töltöttünk ki, és nyilvántartást vezettünk,
amit később nagy hibának tartottam. Találkozóhelyünk a volt vámház-
zal szemben (ma a kitérői Aral benzinkút van a helyén) a Fehérvári út
alatt lévő betonbunker volt. Ott szövögcttük terveinket, melyek kőzőtt
szerepelt Albertfal va védelme egy esetleges szovjet támadás esetén, a
Fehérvári úti forgalom ellenőrzése, nehogy fegyvert szállítsanak a kato-
nai laktanyákba, és egyebek mellett a körtéri csoport támogatása.

Rendszeresen járőröztünk a Fehérvári úton és megállítottuk a teher-
autókat, átnéztük a rakományokat, melyek szinte kivétel nélkül vidékről
a harcoló budapestiek részére küldött élelmiszerszállítmányok voltak.
Küldtek mindent a megsegítésünkre, amit csak el lehet képzelni: a bur-
gonyától, a lisztról kezdve a félsertesig és marhahúsig bezárólag, ami
ehető volt. Az is természetes volt, hogy kérés nélkül kaptunk, sőt osz-
tottunk élelmiszert mindenkínek, aki kért, és vittünk a szomszédoknak,
időseknek is.

A mi csapatunk a Verbéna utcai fiúkból verbuvá16dott. Többek kö-
zött Futó Feri (Tömör), Verbéna u. 58., Wittmann Feri (leco). Verbéna u.
51., agy Pista (Tukusz), Verbéna u. 6O/a., Tagy Gabi (Tücsök), Verbé-
na u. 60/b. összetételben voltunk együtt akcióink során. Az egyik terve-
zett akciónkat este próbáltuk végrehajtani, akkor, amikor a szovjet tü-
zérség elkezdte ágyúzni a belvárost. Láttuk a nyomjelzős lövedékeket és
a becsapódásokat is a kelenvölgyi dombról.

A hozzánk legközelebbi üteg az Apenta melletti kis dombról (M? -es
és 70-es találkozása) tüzelt. Szereztünk egy Maxim géppuskát. felcipel-
tunk a kelenvölgyi iskola és templom feletti dombtetőre, hogy majd
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onnan tüzelünk az oroszokra. Mielőtt meghúztuk a ravaszt, jöttünk rá,
hogy ezek vissza lőnek, és három lövésból már "belőnek" bennünket, ha
viszont nem minket találnak el. akkor lakóházat vagy a templomot.
Ezek után visszavonultunk. visszamentünk Alberífalvára.

Már nem ernlékszem. melyik Fő utcai (akkor így hívtuk a Fehérvári
utat) örségünkön halottam. hogy két ismerősöm is meghalt aznap.
Egyikük Fischer. Péter, aki a lódertházban lakott és osztálytársarn volt
az általánosban. 6t a mellén keresztben lőtt géppisztolysorozat ölte
meg, a szemtanúk szerint szinte kettévágta őt. Tandari Tomit emléke-
zetem szerint a Regicz Frédi (Pündi, a Fehérvári úton lakott, a Buda-
lakkal szemben) által vezetett Csepel teherautóban érte a találat és a kór-
házban hunyt el. Nagyon kedves cimbora volt.

Az eufóriának, a dicsőséges időszaknak vége lett november 4-én. A
szovjet acélhengerek eltaposrák a forradalmunkat. Soha nem voltunk
hősök. de ezután kezdtünk igazán félni. A fegyverektől villámgyorsan
megszabadultunk. Az enyémek a kelenvölgyi Pulai tó (a mai Kék tó)
iszapjában vannak. Tudtam, milyen mély az iszap a tófenéken, hiszen
mindig ott fürödtünk. Á1Utólag tervezik a tó rekonstrukcióját. Az iszap-
kotráskor sok fegyver keriilhet felszínre.

A nemzetőr ruhát és bakancsot elégettük, csak a nadrágszijat tettem
el. Ezt a mai napig is megőriztem. A nemzetör-igazolványt és a számos
forradalmi röplapot apám tüntette el, majd 1992,ben találtam meg. ami-
kor a Verbéna utcai ház öreg tetőszerkezetét lebontottuk. Nem bíztunk a
Kádár János-féle ígéretekben, hogy nem lesz bántódása annak, aki nem
követett el bűncselekményt, és nem lesz megtorlás. Tudtuk, hogy sokan
láttak bennünket fegyveresen és a legnagyobb óvatosság ellenére is ké-
szülhetett rólunk fénykép. Elhatároztuk, hogy Nyugatra menekiilünk.
Nagy Pista és Cabi dísszídált, én visszafordultam az osztrák határtól.
A kötódésem erősebb volt a félelmernnél. A szüleim már elhíresztelték.
hogy disszidáltam. Éjjel jöttem haza és hetekig nem mozdultam ki a
házból.

Szerencsém volt, én nem kerültem sorra. A Kádár-féle véres megtor-
lás idején sokkal kisebb dolgokért ültek fiatalok hosszú éveket börtön-
ben, és ők még örülhettek. hogy ennyivel megúsztak.

Emlékeírn a közel 40 éves hallgatás alatt elmosódtak, csak egyes epizó-
dok, részletek maradtak meg bennem élesen. Gondolom, ez érthető,
hiszen óvatosságból még egymás között Sem mertünk beszélni. A régi jó
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barátság megszúnt, bizalmatlanek lettünk, és eltávolodtunk egymástól.
A forradalom - úgy tűnt - örökre tabutéma lett.

Érdekes módon két évvel ezelőtt, éppen az 56-08 albertfalvi megem-
lékezés kapcsán beszéltem először két barátommal az akkori időkről.
Végre úgy éreztem, hogy görcsök és félelmek nélkül egymás szemébe
nézve emlékezünk a történtekre. Számomra megnyugtató érzés volt,
úgy éreztem, hogy megint együtt gondolkodunk, és összetartozunk.
mint annak idején gyerekkorban és az 1956-os forradalomban.

Zsitnyányi István

Utcanevek Albertfalván

Amikor A1bertfalva utcairól elmélkedünk, először meg. kell egyezni
abban, hogy hol húzódnak e terület határai? A Fővárosi Onkormányzat
által kiadott jegyzék szerint: a Kondorosi út a Solt utcától- Duna folyam
- Hosszúrét patak - MÁv pécsi vonala - Salt utca a Kondorosi útig. Ezt
néhányan vitatják, de most fogadjuk el kiindulásul. Az J930-as Övezeti
és Forgalmi Térkép a Fővárosi Önkormányzattal egyezően jelöli ki a ha-
tárokat.

E teriileten hosszú ideig, a község alapításától az 1900-a8 évek elejéig
csak egyetlen utca volt: a Fó utca, melynek elnevezése az évtizedek so-
rán változott 1850-ben 5trasse nach Stuhlweissenburg-ra, 1870-ben AI-
bertfalv:i útra, 1899-ben Erzsébet Királyné útjára, 1945-ben Szabadság
útra, végül 1976-ban Fehérvári útra.

J910-es, 1920-as években lezajlott parcellázások, építkezések kővet-
keztében az 193O-a8 térképeken már 40 megnevezett közút található,
napjainkban pedig mintegy 57.

Az elnevezések érdekessége, hogy J926-ban a Kertvárosban római
számokkal jelölték a közterületekel, ezt J930-ban megváJtoztatták (lásd
dr. Erö János írását az Egyházközségi Levél 1997 húsvéti számában).
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De még a közelmúltban is előfordultak normál számozású utak, mint a
mellékelt táblázatban látható.

Az elnevezések megoszlása szerint: neves emberről 12; településről,
földrajzi vonatkozásról 27; tárgyról 3; foglalkozásról. cselekvésr617;
növényról 8 utca van jelenleg· megjelölve. A nevezetes emberek rövid
adatai tájékoztatásul:

ABÁDI B"ElVEDEK

ARANY DÁNIEL

BODOLA LAJOS

HUNYADI JÁNos
KÁ RMÁN TÓDOR

KÁROLY LRENEuszjÓZSEF

MAKó PÁL

SEGNER JANOS ANDRÁs

SIPOSl'ÁL

SZERE1.MEY MIKLÓS

TóTH ÁGOSIDN

XVI. sz. protestáns prédikátor, biblia nyomdász
1863-1945 matematika tanár
1859-1936 mérnök, a méter rendszer egyik honi beve-
zetője .
1407(7)-1456 hadvezér, az ország kormányzőja
1881-1963 mérnök, az aerodínarnika tudósa
1854-1929 premontrei fizikatanár. a rádiótechnika
fejlesztője
1723-1793 jezsuita, matematika-fizika szakos egye-
temi tanár .
1704-1777 természettudós, orvos, matematikus
1759-1816 református lelkész, tanár, matematikus, író
1803(?}-1875 mémök, könyv- és bankjegynyomdász
1812-1889 honvéd ezredes, egyetemi tanár, térképész

A következő felsorolásban Albertfalva jelenlegi utcáinak elnevezésér
közlőm az elnevezés időpontjával. [Ott, ahol az elnevezés dátuma nem
ismert, a következő megjelölést alkalmaztam: 19 .... 1 Kérem, ha valaki a
hiányzó adatok kiegészítésében vagy a meglévők módosításában tud
segítséget adni, úgy azt az Albertfalvi Múzeumban Beleznay Andor
igazgató ÚJnak adja áto

ALBERTFALVA UTCAI
(jelenlegi név [időpont], régi nevek és időpontok)

Abádi tér [19521
19... Rákóczi tér,
19... Rák tér

Abádi utca 119521
1926 II. utca,
1930 Temesvér utca

Adony utca [1953]
1927 Aradi utca,
1948 Aradi vértanúk u.

Albertfalva tér [1952J
19.. Szent István tér
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AJbertfaJva utca 11952]
19... Szerit Imre herceg utca

Arany Dániel tér 11992]
19... 278. utca,
1955 Honti Lajos utca

Áraszt6 út [1953]
Bodola Lajos utca [1992]

19.. 282.utca,
1955 Ács J6zsef utca

Bükköny utca [1953]
1910 Arany János utca

Oerzsi utca [1953]
1926 VIlI. u.,
1930 Pozsonyi u.,
1945 Dózsa György utca

Építész utca [1950]
19... Pet6fi Sándor utca

Érem utca [1953]
19... Nagyvárad u.,
1945 Ságvári Endre u.

Fegyvernek utca /19531
1926 1. u.
1930 gróf Apponyi Albert utca
1945 Lenin u.

Fehérvári út [1976]
1819 Weissenburger Strasse,
1850 Strasse nach Stuhlweis-

senburg,
19.. P6 utca,
1870 Albertfalvi út
1899 Erzsébet királyné út,
1945 Szabadság út

Fonyód utca 119531
19... Árpád utca

Forgalmi út [19531
19... Hargita utca
19... Török Ignác utca

Fürt utca 119611
Gerezd utca /19611

Gyapot utca [19531
19... Drávautca

Gyékényes utca [19531
1926 VIl. utca,
1928 Prohászka Ottokár utca
1945 József Attila utca

Házgyári út [1974]
19... Mátyás király utca

Herend utca [19541
19... Erdély utca

Hunyadi János út [19201?
19... Premontori út
19... Ópromontori út

Kapuvár utca 119531
19... Kárpát utca

Kareeg utca [19531
1926 Keleti sor,
19... gróf Széchenyi István

utca
Kármán Tódor utca 119921

19... 279. utca
1955 Farkas Antal utca

Károly lreneuszJ. utca [19921
19... 276. utca,
1955 Forgács István utca

Kenderes utca [1953]
19... grófTisza István u.
1945 Kossuth Lajos u.

Kisbér utca [19531
19.. Kisfaludy utca

Kisköre utca [1953]
Kisköre tér [1953]
Kiskórös utca [19531

19... Brassói utca,
1948 Kiss János utca

Kisújszállás utca [19531
1926 lll. utca,
1930 Újvidék utca,
1947 Koltói Anna utca

Kitéró út [19531
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Kondorost út [1900]

Körmend utca [1953]
19... Kolczsvar utca
1945 Táncsics Mihály u,

Kunhegyes utca [1954]
1926 V.utea,
19. co Kassai utca

Makó Pál ute. [1992]
19... 280. utca,
1955 Csinos Bertalan u.

Mezdkdvesd utc. 11953]
is.. Mátyás király út,
19... Albertfalvi határút

Nyírbátor utca [1953)
19... Székely utca

Panel utca j1974]

Pen tele utca [1953]
1929 Nagyszeben utca

Sáfrány tér [19531
1910 Kossuth Lajos tér

Sáfrány ú! [1953]
1910 Mahunka Imre utca

Ségner János úl [1992]
19... 281. utca,
1955 Téglés István utca

Sipo. Pál utc. [1992[
19... 283. utca,
1955 Virág Károly utca

Solt utca [1953]
19.. Kelenföldi út,

Kondorosi út egy része
Sz.lóki út [1953]

1926 V!. utca,
1930 Késmárki utca,
1948 Perczel M. utca

Szatmárhegy ulca [1992[
19... Szatmár utca,
1955 Szigeti Gyula u.

Szerelmey Miklós utca [1992)
19.. 284. utca,
19... Horthy Miklós fasor,
1955 Novák Gyula utca

Takaros utca [1961]
Tapolca utca [1953]

1948 Ady Endre utca
Tomaj utca [1953]

19... Honvédutca
Tóth Ágoston utca [1992]

19 ... 277. utca,
1955 Molnár László utca

Vasvirág sor [1953]
1923 Horthy M. fasor
1945 Bajcsy-Zsilinszky fasor

Vegyész utca [19531
19... Jókai Mór utca

Verbéna utca [1953]
19... Tátra utca (?)
1946 Bern József utca

Utódlás nélkül megszűntek: Harmonika, Maros, Zenta (volt Somogyi
Béla) utcák

Az adatok alapforrása: Budapest Főváros Levéltára, Szabó Ervin
Könyvtár Budapest Gyűjteménye, valantint sok kiadvány, többek között
Mészáros György: "Budapest teljes utcanév lexikona."

Kemény Tibor
• GAMMA Múzeum vezetője,

az ETELE H. K. tagja
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A természeti törvények mögött rejtőzködő
Isten

1981-ben a világ egyik vezető meteorclógíai kőzpontjában az akkori id6k
legnagyobb teljesítményű Elliot számítógépe napokon át dolgozott egy 23
valtozós bonyolult egyenletrendszer megoldásán, amellyel a földi légkör
kialakulá ának 4 és fél miUiárd éves történerét próbálták modellezni. A
kérdés az volt, hogyan alakulhatott ki a hatalmas Világmindenségben talán
egyedülálló módon az az oxigénlégkör, amely számunkra az élet lehetősé-
gét jelenti. Modellezték a Nap sugárzási intenzitását és spektrumának ősz-
szetételét. a földi be- és kisugárzást, az óceánok és szárazulatok hömérsék-
letét, a léguedvesség és légnyomás alakulását. a fotoszintézis megjelenésével
az 60i széndioxidböl, meténgézból és ciánból álló légkör összetételének
változását, az oxigénfelhalmozódás ütemét. Kiderítették. hogy az oxlgénfo-
gyasztó állati élet "éppen jókor" jelent meg a földön ahhoz, hogya túlzott
oxigénfeldúsulást megakadályozza, ami gátat vethetelt volna az élet további
kibontakozésanak.

Dr. Marx György akadémikus dráma inak nevezte a modellezésí folya-
matot. Az óriás számítógép szinte percenként allt le azt jelezve. hogyabe-
adott modellezésí paraméterek mellett a Földnek hol. höhalél. hol a fagy-
halál állapotában kellett volna kikötnie. Folyton változtatni, finomítani kel-
lett a bernend adatokat. Végül kiderült, hogy a mai légkörállapot kialakulá-
sáhcz a 23 jellemző mindegyikének egymással összhangban 4 és fél milliárd
éven keresztül gyakorlatilag másfél százalék tűréshatáron belül kellelt ma-
radnia egy hegygerinchez hasonlítható borotvaéles "paraméter-mesgye"
rnentén, amelytől jobbra es balra a hóhalál, illetve a fagyhalál mélysége
tátongoll. Visszatekintve, annak valószínűsége, hogy a fejlődés az egyen-
súlynak ezen a szúk ösvényén végig tudott menni és ma létezünk, annyi,
mint a földgolyót atfúrva keresztül lőni a lyukon anélkül, hogy a golyó
közben rintené a lyuk-falát.

Ha a természet törvényeiból adódó fizikai folyamatok valószínűsége
alapján próbáljuk létünk spontán fejlődését feltételezni, zsákutcába jutunk.
Kiderült, hogy a hatalmas Világmindenség nem elég nagy és öreg ahhoz,
hogy ez a fejlődés akár egyetlenegyszer is valahol a magára hagyott min-
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denségben a siker legcsekélyebb reményével lejátszódhatott volna. A mo-
dellazöknek rá kellett döbbenníük, hogya természet törvényeinek álarca
mögött, a valószínüség kulísszái mögé bújva, azok mélyén, kitapintható
módon ott rejtózködik az isteni Gondviselés céltudatos irányító szerepe,
amire Földünk mai arculatának valósága és létünk a bizonyíték.

A felületes ember hajlamos megelégedni a jelenségek érzékelhető szint-
jének megtapasztalasával, ami közvetlenül a szemébe ötlik. lsten azonban
elrejtőzik a felületes szemlelök elől. Arra buzdít minket, hogy keressük meg
és fedezzük fel 6t a dolgok mélyén, mint az elásott kíncset. Akik veszik a
fáradságot, hogy megkeressék 61, jutalmul megkapják a nagyszerű felfede-
zés örömét.

Nem mert hátranézni. pedig sosem
szédült. Nem akarta Látni, ami már
mögötte van. A tüskés bozótok és
metsz6 kiszögellések emlékér ott hor-
dozza sebhelyes végtagjaiban. az emel-
kedő mcredekségét egész teste izo m-
lázában. S mcst már a nilp is a fejére
túz, olyan magasra jutott il sziklával.

Épp beállt 1igy kellemes egyens Ú~

lyí helyzet, sikertilt kiékelni a lekere-
kedett tömböt, így fél kézzel is meg-
tarthatta. Míg egyik lábát egy formás
mélyedésben vetette meg, a másikat
egy gyökér-kapeszkodóba akasztotta
bele. Testét egyenesre feszítve szusz-
szanhatott egyet, derekában oldódott
a fájás, míg töredezett, véres körmeit
szfvogatta. A hirtelen tennett csön d-
ben jutott csak el tudatáig: egy id6 óta
állandó sirálycsérogást hall. Szinte
maga előtt látta a szabadság, a szaba-

Sziszifosz

Kesselyák Péter

dulás kék egét, telve fehér szárnyak
cikkanásaival, mégse mert fölnézni a
fényözönbe, nehogy elveszítse a szik-
lével kőzös egyensúlyát, nehogy meg-
irigyelje a madarakat s meggondolat-
lanságra ragadtassa magát. Nem is
akart soká időzni, tudta, minél tovább
pihen, annál "mélyebb gödörböl" kell
folytatni. Sokszoros erővel tudja csak
újra lendületbe hozni a kökoloncct, no
meg a küzdésvégy is apad közben; ha
soká vár, rögtön körbeeancoljak a
míneki, miért? kérdések. Érezte, marja
hátát a sós ízzadság, 5 ha szabad ke-
zével odanyúl, végigperzseli egész
testét a viszketés, attól cselekvéeké p-
telenne válna, az pedig maga lenne a
haláll, tehát muszá] tovább indulnia
azonnal! Még a másik kezén is benyá-
lazta kimarjult tenyerét, aztán fogást
keresett a sziklán, izmait feszítve tolta
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följebb, kőzben biztos támpontot ke-
resett lábainak. Lassan-lassan, fokról-
fokra haladt tovább a reá rótt teherrel.
Már nem lehet messze a hegytet6 -
gondolta -, amikor észrevette, nem
mozdul il szíkla az útjába kerűlhetett
valami, ag vagy nagyobb kődarab.
Évek sora óta küzd a tömbbel 5 il

heggyel, kitapasztalta, tniként kerülje
ki a meredély kiszögelléselt. Remekül
beletanult az irányításába; könnyebb
szakaszokon úgy pörgette-forgatta,
mint hajós a kormánykereket. Ha oly-
kor mégis visszagurult a k6, közben
gömbölyödölt is - ezért nem fájlalta.

Most azonban nem gördült odébb.
mint máskor, elakadt végleg. Zalge-
reiben viszont azt érezle, mennyi ren-
geteg ereje van még, akárhová föltor-
nézhatna ezt a koloncot, az istenek ez
egyszer megjutalmazzák eddigi ver-
gödéseíén, ezúttal nem kell kerülőt
tennie. ELég, ha taszft egyet rajta 5

a szikla ősszemorzsolja, a. talajba pré-
seli, ami az úfjéban van. Kissé vissza-
tartotta a levegőt - abban a pillanat-
ban, hogy nyögése-szuszogésa szüne-
telt, rá.zúdult a sírélycsércgas -, szinte
megrészegedett a szabadság közelsé-
gétöl. egészen telesztvra tüdejét, em-
berfölötti erővel markolta a koloncot,

lódított egyel rajta. Őrült kiáltása be-
töltötte az égboltot, madarak rebben-
tek fől s térül tek n'gy ívű pályára, más
szígetek felé. .

'Ki is csúszott a kezéből a kó, úgy
értek föl a begytetőre. hogy ő rögtön
elvágódott. Lankés fennsík kezd6dött,
háta mögött még a meredek oldal, a
geríncig néhány kórót leszámítva tel-

jeserr kopér, ám itt főrm már ru, vtrág
i megkapaszkodott. Az. éles határtól
más a domborzati minta is. hajlongó
tőrpékhez h4s0n16, kopou fehér szík-
lék púpcsodtak ki a földből. A kőko-
lonc kézben elindult a maga útján.
Előbb lassan, ide-oda koccanva az
elödudorodott gombaszerű tömbökre
rontva, meg-megtorpenva, repedezve,
törédezve gyujtött új lendületet, aztán
még nagyobb torlaszoknak ütközvén
aprózódott tovább. Alig támogatta föl
magát Sziszifosz, ezer darabban sza-
ladtak, pattogtak. fröccsentek szana-
szél próbatételének maradványai. Ki-
száradt száját nedvesítő nyelve körbe
sem ért ajkain. mire befejeződott a je-
lenés, szétporIadt, semmivé lelt a szlk-
Iája. Hamarosan az utolsó porfellegek
is elültek. Csönd. Sziszífosz csak zi-
hált, mint akire most zúdult rá min-
den fáradtsága: nézte a nyomtalan
éveket. ÁJlt mélán, csodálkozva, in-
kább 'ríadtan .•mint bosszúsan, állt-állt
moccanatlanuJ, s kiszállt betöle az erő.
Pillanatokra úgy érezte, lélegezni se
tud, összeszáradt a torka, aztán mégis-
mégis elindult. Bebarangolta a fennsl-
kot, kezdte ősszekeresgélni a szíkla
törmelékett. hisz részleteiben is főlis-
merte. Tudta, úgyse találja meg min-
den darabját, de legalább összehord
egy méretes kupacot, hogy annak ér-
nyékából gyönyörködhessen a tenger-
ben.

Közben újra megkeseredett a szája
Ize: 6t igazán nem is a hullámok ér-
deklik, hanern a szárnyak cikkanása.
a szabadulás. 5 most a madarak mint-
ha eltűntek volna a szeme elől.

I Bankó A"d,ás I
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Kerti törpék

Szemerkélő, ónos esőben állunk a vértesaljai kis falu buszvéga llomásán
lévő rozoga várakozóban. Vasárnap kora délután van, kevés az utas,
méregetjük egymást, unalomúző gyanánt azt játszom, hogy megpróbá-
lom kitalálni a fázósan toporg6k korát, foglalkozását. Mindcnt vastag
jégpáncél borit, az eső, ahogy valamire ráesik, azonnal odafagy. Idefelé
azzal ijesztgetett az Alba Volán bajuszos sofőrje, délutánra akár meg is
bénulhat Közép-Dunántúl egész kőzlekedése. A falu szokatlanul csen-
des, aki csak teheti, visszavonul meleg lakásába. A fűtetlen, öregecske
buszban fáz6san, szótlanul húzódunk össze, senki nem kezdeményez
beszélgetést, még az idefele oly bőbeszédű öregasszonynak is le-Iebukik
a feje az ábnosságtól. Olvasnivalóm nincs, s hogy valamivel agyonus-
sem az időt, előveszem nagyobbi k gyennekem nálam felejtett rádiós
walkman-jét. Lassan kitalálom, melyik gomb mire is való, örömöm ak-
kor teljes, amikor az állomáskeresőt is meglelem. Mindenütt az időjárás
a vezető hír, amit most saját bőrünkön tapasztalunk, megerősiti a mete-
orológus, az egész ország egy nagy-nagy keresolyapálya. A motor mo-
noton zúgásától én is lassacskán elálmosodom, csak hírfoszlányok jut-
nak agytekervényeimbe. Hirtelen elszáll azonban alhatnékom, amikor
egy, a rádiósok által "színesnek" nevezett híradás üti meg fülemet. Egy
némel városban megalakult a Kerti törpék Érdekét Védók Szövetsége, ne-úezzük
j6 nta!?'jar szokásnak megfelelően ezután csak rövidítéssel KÉVÉSZ-Ilek. Új-
donsült e!nöküket mindjárt mikrofon végre is kapják, hallhatjuk, amint a
ném et úr ország-világ előtt nagy önérzettel fejtegeti: mennyire fontosak
es nélkülözhetetlenek. Áprilisi tréfának vélnérn, ha nem éppen ezüstva-
sárnap robogna velünk a busz Pest felé, de il riporter kérdésére az elnök
határozottan megerősíti: "Nagyon fontos számunkra a kerti törpe, hiszen a
törpék soha Ilel/l rosszalkodnak, nem beszélnek vissza, egyszöval köm'yen kezel-
hetőek." Amiből egyenesen következik, hogy egy kerti törpe kitűnő társ,
maximális tiszteletet érdemel, sőt mindezekért komoly védelem illeti
meg. Mindezen felül lehet a kerti törpét szeretgetni, simogatni, lehet
beszélgetni vele bármilyen témáról. Borzasztó, hogy sokan ezeket a
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tündéri babákat eléggé el nem itélhető módon giccsnek tartják, nem
becsülik, sőt - mícsoda skandalum - még rongáJni is merészelik őket.

Nagy az lsten állatkertje, szokták volt ilyenkor mondani, de nem
szabad ennyire egyszeruen ezt a jelenséget egy kézlegyintésseIelintézni.
Látni kell a "Kerti törpe-szindróma" mögött rejlő mély értékválságot.
társadaImaink - mind a nyuga ti, mind a hazai - értékzavarát. Ennek a
"komoly" grémiumnak, a Kerti törpék Érdekét Védők Szövetségének
.természetesen van elnöke - talán alelnöke is -, van választmánya. Tag-
sága _bizonyára népes, ezt büszkén hangsúlyozza riportalanyunk. A
KEVESZ-nekvan telefonja, faxa, titkárnője, költségvetése, programja,
pályázatokat írnak és adnak be, támogatásért kuncsorognak. A tagok
havonta összeülnek és egymás szavába vágva sajnálkeznak azon, hogy
ez a mai világ milyen szörnyú, az emberek általában nem szeretik a
Kerti törpéket. Én se szeretem a kerti törpéket! Egyet kűlőnősen nem
kedveltem, de nyár óta lassan-lassan múlóban van iránta való mély
megvetésem.

Mi a magyarázata ennek és a más hasonló bontakozó kertitörpe-
kultuswknak? Magyarázatát értékeink válságában kereshetjük, a ké-
nyelemszeretetben, a félelemben mindentől, ami nehézségekkel járhat,
így a munkától, a családalapítástóI, a gyermekvállalás vagy a -nevelés
nehézségeitől. Milyen egyszerű dolog a kerti törpéket etetni, gondozni,
nevelni!

Embertársaim! Heuréka! Újra feltaláltuk a spanyolviaszt! Megoldot-
tuk a XXI. század égető nagy problémáit! Tartsunk kerti törpét! Ha
nincs, az se baj, akkor tartsunk kutyát, macskát, majmot, kigyót, békát,
hörcsögör vagy fehéregeret. Bár kétségtelen, utóbbiak kicsit több mun-
kát adnak, mint a törpök, de ezek sem beszélnek vissza, nem mondanak
elleni nézeteinknek. Szüleim, nagyszüleirn se nagyon szerették a kerti
törpét, de nagyon szerették a gyerekeket. Ilyenkor, úgy Advent közepén
kiballagtak a Vámház melletti nagypiacra. ahol a Zalaból felhozott fe-
nyőfákat gondosan váJogatták azért, hogy gyermekeikkel, unokáikkal
méltó módon ünnepelhessék a Megváltó születését. Készült mindenki a
nagy ünnepre, szegény és gazdag egyaránt, igaz volt aki az édesség-
boltban vásárolta a szaloncukrot, és volt, aki maga készítette sztaniolba
csomagolta. A birsalmasajt. a dió, a méz, no és a szegényember téli
gyümölcse, a naspolya a legtöbb asztalra került, arra az asztalra, melyet
szenteste és más nagy ünnepeken szeretetben kerülültek. Az aranyszí-
nűre festett dió, valamint a piros alma felkerült a fára, s ha még a fa alá
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is jutott - mert azért legtöbbször jutott -, akkor igazi boldogság öntötte
el a gyermeklelkeket. Nem emlékszem. hogy szüleinknek valaha is nagy,
értékes ajándékot hozott volna a Kísjézus. az ő ajándékuk gyermekeik
örömében rejtezett.

Kétségkívül nehéz, embert próbáló feladat gyermekeinkbe, tanítvá-
nyainkba plántálni valódi értékeket, nehéz, de nincs, nem lehet annál
szebb és nemesebb szülői, nev elói munka. Ezzel szemben a kerti tör-
pékkel való foglalatosság - lássuk be - olyan pótcselekvés, mely előbb
vagy utóbb az egész emberiséget zsákutcába vezeti. Karácsony szent
estéjén valahol Németországban, amikor kigyullad a fény egy fenyőfán
és felcsendül a régi, ismert dallam, Stille Nacht ... , a ház ura elégedetten
végígsírnogatja szemével új szerzeményeit, legújabb törpélt.

Talán ezen a karácsonyon a Szerétet. Ünnepén döbbennek rá a kerti
törpéknek élők, hogy nem babukra, hanem valódi hús-vér emberekre,
gyermekeikre, unokáikra, családtagjaikra és barátaikra Fordítsák tekin-
tetüket, azokba oltva ezzel olyan értékeket, mint a Szép, a )6, az Igaz és
a Szent.

Sümegh László

Szellemi-Lelki Hétvége Dobogókőn

Csodálatos havas tájra érkeztünk a MANRiiU Lelkigyakorlatos és Konfe-
renciakőzpontba. Az épületegyüttes a Jézus Társasága Magyarországi
Rendtartomány' tulajdona, a Jezsuita rend intézménye, melyet az 1951)-ben
államositott régi zugligeti MANRÉZA helyett kapott vissza. A négy épület-
ból álló épületegyüttes. dobog6kői volt pártüdülö, kormányőrség és Kádár
villa épületei. Ezekből kettő elsősorban egyházi és nem egyházi konferencía
célokat szolgél, így kerültünk mi is ide Szellemi-Lelki Hétvégére. Ezt a
Hétvégét a Xl. kerület három plébániájához tartozó civil ezervezet (Karolina
Egyesület, Szentimrevárosi Egyesület és az Albertfalvi Keresztény Társas
Kör) rendezte Magyarorszflg és Európ" címmel.
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Gyors regisztráció után megkaptuk a szobáinkat, melyek nagyon szépek
és otthonosak voltak, ésmárís mentünk a konferencia terembe.

A programindító gondolatokat KÁLLAYEMIL piarista tartományfőnök
mondta el. Ez a bevezető megalapozta a program hangulatát.

A háromnapos program keretében neves személyiségek tartottak elő-
adást. A sort BoROS PmR volt miniszterelnök nyitotta, aki a globalizáció és
biztonság összefüggésében vizsgálta a NATO- és az Európai Uniós tagság
előnyeit és hátrányait. A csatlakozást lehet jól és rosszul végrehajtani, fon-
tos, hogy bázisértékeinket megőrizzük.

A következő előadást SlJ'OS IMREszerzetes biológus tartotta a szabadság
keresztény értelmezé éról: a szabadság történelmisége, társadalmisága,
személyes volta kőré csoportosítva mondanivalóját.

A kérdések és vita során mindig oda tértünk vissza, hogy egyén vagy
nemzet szabadsága csak mások szabadságának tiszteletben tartása árán le-
hetséges.

Ezután következett CSIlTE CYÖRGY építész előadása Európa és Magyar-
ország építészete összefüggésében. A viia arra vonatkozott, hogy mi az,
amit nemzeti sajátosságainkból meg kell őrizni az építészeiben. stílusban.

Vacsora után kerekasztal-megbeszélés volt a nap során elhangzott elő-
adásokkal kapcsolatban. A különbözö véleményekból végül mindig az volt
leszűrhetö, hogy mennyire előnyös, szükségszerű vagy hátrányos számunk-
ra az európai szervezetekhez való csatlakozás.

A szombat reggel szentmisével kezdődött, ezzel megalapoztuk, hogya viták
is keresztény szellemben folytatódjanak.

Reggeli után a program KÁDÁRBÉLAközgazda, egyetemi tanár érdekes,
színvonalas és közérthetöen tájékoztató előadásával folytatódott. Ipari tár-
sadalomból a hálózatos információ társadalma lettünk, amely differenciálja
az egyéneket, vállalafokat. nemzeteket, országokat. Ez a világ széttöri a
nemzetállam kereteit, regionális integrációra van szükség. Az integráció
kulturális, jogi, alkotmányos, intézményrendszeri, pszichikai és hatalmi
határait ismertette. Az Európai Unió történetének ismertetése után arról
beszélt, hogy kellünk-é, mennyiben ellenérdekeltek és rniért érdekünk a
csatlakozás. A víta során a kérdések a kulturális önállóság megtartására
vonatkoz tak elsősorban. Az uniós tagság a döntéshozatalban való részvételt
is jelenti.

Kádár Béla után MOLNÁR TAMÁSfilozófus. egyetemi tanár elöadása kö-
vetkezett. Szerinte az intézmények (család, egyház, iskola, hadsereg) fel-
bomlását, tágu1.ását hozzák az európai szellemi áramlatok. A tágulással
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elvész az identitás, a bíznisz beférkőzik az intézményekbe (iskolák, egyete-
mek). Az intézmények helyét a lobbik, a szekták, az érdekcsoportok veszik
át, megjelenik az utópia.

Az ut6piákkal kapcsolatban intenziv vita bontakozott ki, lehet-e az utó-
pia előrevivő? Az ismertetés szerinti értelemben Jézus is utópista volt.

Ezt követóen PROHLE GERGELY,a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz-
tériuma államtitkárának előadása következett. A kultúra helye az állami
politikában, 'állampolitikai és gazdaságpolitikai céljairól beszélt, valamint
hazai kisebbségek és a határon kívülí magyarság ügyéről. Egységes nemzeti
kultúrában kell gondolkodru, azt kell bemutatni. A kisebbségek megismeré-
sének szűkségessége az elfogadáshoz. A vita kultúránk megőrzésének esé-
lyére, egységes nemzeti kultűrénk bemutatási lehetőségeiré vonatkozott.

Ebéd utáni séta keretében a Siketek Máriája emlékhelyet kerestük fel. A
Siketek Máriája elrejtőzött a képet takaró üveg jégvirágja rnögé. A rej-
tőzködő Szűzanyának könyorgésként és hálából a Boldogassw/ly A/lyá/lk-at
énekeltük.

A rövid séta és pihenés után KONTRAMIKLÓSnyelvész, egyetemi tanár
előadása következett a határon inneni és túli anyanyelvoktatás-politikáról.
Az előadássorozat egyik legérdekesebb előadása volt, mert nagyon kevés
alkalommal hallottam nyelvészek komoly vizsgálatával. elcmzésével, felmé-
résével ertnyire alá támasztva és bizonyítva az anyanyelven történö oktatás
jelentőségéről. Ezt a témát olyan természetesnek tartva ismerni véljük, a
határainken túli magyarság problémáit még úgy is gondoljuk, hogy átérez-
zük, azonban a vizsgálati eredmények fényében mégis meglepődünk, hogy
ismeretünk milyen csekély, mennyire gondoltuk ét a saját országunkon
belüli kisebbségek helyzerét. és mennyiben éreztük át, hogy saját anya-
nyelvükön történó oktatásuk mennyire a többség érdeke is.

Ezután BLANCKENSTEJMIKLÓS,az Országos Lelkipásztori Intézet igaz-
gat6jának előadása következett a magyar egyház elmúlt nyolc évéről és a
jövó perspektfváiről Európa felé haladtunkban.

Az Európai Unióban a kereszténység érdekeit (megfigyelói státuszban)
Vatikán állam képviseli. Beszélt a magyar egyházak és az európai egyházak
viszonyáról. A magyar katolikus egyház és a nyugati katolikus egyházak
kapcsolatáról, czonosségéról és különbségéről. Kifejtette, hogy az egyház-
községek keré tömörülő civil szervezeteknek feladata az evangelizáció, a jó
hir terjesztése. Erről a vacsora utáni, napot értékelő kerekasztal-beszélge-
tésen és összefoglalőn intenziv vita bontakozott ki. Volt olyan vélemény,
hogy az evangélium terjesztése nem a civil szervezetek feladata, hanem az
egyházé. Mások szerint az egyház a hívek közössége, így az evangelium
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terjesztése a hívek feladata. Volt olyan vélemény, hogya keresztény civil
szervezetek a létükkel az evangéliura terjeszt6i, mert példájukkal kicsit a
föld sójának kell lenniük.

Az esti étkezés után a »Vox Hungarica« kőrus adott hangversenyt.

Vasárnap reggel ismét szentmisével kezdődött a nap.
Reggeli után még két előadás volt hátra. Először CR. BETHLEN IS1VÁN,

aPáneurópai Unió Magyar Egyesülete elnöke a páneurópai gondolatról
beszélt.

Az utolsó elóadást DAVID IIlOLYA ígazségügy-míníszter tartotta. A téma
Magyarország és Európa jogrendjének összehasonlítása. Szükséges az uni6-
hoz való csatlakozás miatti jogalkotás és a közösségí joganyag előkészltése.
A jogásztársadalom mar a belépés elótt készen kell álljon a közösségí jog-
rend alkalmazására. A nemzeti és uniós jogalkotás rendje. Az uníó joganya-
ga: a tagállamokra kötelező rendelet, a közösségi irányelv és a közösségi
ajánlás rendszeréből áll. Az unióhoz való csatlakozás feltétele a iogharmoni-
záció. Az előadást követő beszélgetés során talán itt tették fel a legtöbb kér-
dést. Az élet szinte mínden területét érintő kérdésben kíváncsiak voltunk,
hogy jogaink és kötelezettségeink várhatóan hogy alakulnak az csatlakozás
után. Hogyan prognosztízálhatö a szervezet+ bűnözés helyzete, milyen vál-
tozás várható a búnelkövetők és áldozataik jogaival kapcsolatban. Az elő-
adássorozaton belül talán ez az előadás volt a leghatásosabb, bizakodó és
jókedvű.

Összefoglalóan úgy érzem, hogy szerény igyekezetern. hogy érzékeltessem
a három nap hangulatát, alig sikerült. Módunk volt olyan országos ügyek-
ben is közvetlen tájékoztatást kapni, amit a média egyoldalú beállítottsága
miatt nem mindig kapunk meg egyébként őszintéri és hitelesen. Most mö-
dunk volt másik fajta beállításban is tájékozódni. A magam részéről nagyon
örültem annak, hogy igen sok fiatal vett részt - igen aktívan - az előadásso-
rozaton. Többen voltak olyanok is, akik mindhárom napra nem tudtak el-
jönni, de szombatra és vasárnapra. vagy csak egyikre mégis csatlakoztak.
Az a kellemes meglepetés ért bennünket, hogy Dr. Juhász Katalin polgár-
mester asszony is meglátogatott bennünket szombatcn. .

A végén elhangzott zárszóban Kállay Emil piarista tartományfőnök azt
mondta, hogy az elhangzottak buzdítsanak felelősségvállalásra, és ehhez
hozzá tartozik, hogy add tovább.

Eztiton is szeretnék köszönetet mondania a lehetőségért, bogy résztve-
vője léhettem ezen érdekes és értékes eseménynek.

Wittmann Margit
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Szalézi Munkatársak találkozója

1998. november 5-8. között került megrendezésre Bécsben a Közép-
Euröpa 13 régiójának szalézi munkatársi találkozója. Hazánkat hárman
képviseltük. Balogh Moníka, Krarnmer András (Magyarországi Szalézi
Munkatársak vezetője) és Aggházy Eszter.

Csütörtökön érkeztünk Bécsbe, az ottani Don Bosco Házba. Vala-
hogy így képzelnénk el a XXI. században a .valdoccoí" oratóriumot egy
gazdag országban. Csodálatos színházterem tökéletes hang- és fény-
technikával felszerelve, kisebb és nagyobb helyiségek csoportos foglal-
kozásoknak, Isten meghitt közelségét sugárzó modem kápolna, nagy-
szerű sportpálya, "játékterem", pincebár. Mindez a gazdagság egysze-
rűségével, praktikumával. Mivel a konferencia csak délután 6 órakor
kezdődött, volt alkalmunk egy kis városnézésre is. Szállásunk egészen
közel volt a belvároshoz. így nem okozott gondot az odajutás. Az időjá-
rás végig kegyes volt hozzánk, kellemes késő őszi időben róhattuk Bécs
utcáit.

Már az első étkezésnél kiderült, ami végig igaznak bizonyult, hogya
legjobb és leghatékonyabb társalgási forma a "fehéT asztal". Minden
étkezésnél (napi három alkalommal) más-más asztaltársasághoz kerül-
tünk. Az előadások, a szentmisék nyelve a nérner volt, de hallani lehetett
angol, olasz, illetve szláv nyelven folytatott beszélgetést is.

Vacsora után az előadóteremben gyülekeztünk, mindenkit régi isme-
rősként fogad tak, és megajándékoztak egy-egy vaskos dossziéval, a 3
napi feldolgozni, átgondolni valóval.

A program a Szentlelket hívó énekkel kezdódött, és a résztvevők
bemutatkozásával folytatódott. A kötetlen beszélgetésekre a Don Bosco
ház pincéjében kialakított bárban nyílt minden este lehetőség. Pénteken
és szembaron délelőtt tartott előadások témái a követkczök voltak: Az
1998-as világtalálkozó ismertetése és a provinciák bemutatkozása (&1j-
nos, nem mindenki tartotta be az 5 perces időkeretet), ami eléggé elhú-
zódott.
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Ebéd és az egy órás szabadidő után ismét előadások, illetve kisebb,
5-6 fás csoportokban beszélgetés a munkatársak idcntitástudatáról. A
csoportokat idegennyelv-tudás szerint alakitották ki (német, angol,
olasz, lengyel). Ezek a fórumok nagyon érdekesek és hatékonyak voltak,
csak sajnos nagyon rövid időt kaptunk rá, Ezeken a beszélgetéseken is
megerősödött, hogy ami a közös, az a szalézi lelkiség. De ahogy az
egyének esetében is, így az országok, régiók életében még inkább igaz,
hogy a szalézi munkatárs feladata más és más. Egy biztos: a mai fiatalok
és a velük foglalkozók helyzete semmivel sem könnyebb, sőt összetet-
tebb, mint Don Bosco idejében. A társadalmi igény pedig még nagyobb
erre a küldetésre,

Az. esti beszélgetések során kiderült, hogy a keletebbre lévő területe-
ken (Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban) saját szavaikkal
fogalmazva most élik az "aranykort". A .,felszabadult" lelkiségre éhes
közösségek lelkesedése szinte magával ragadja az ebben a munkában
résztvevőket. Meglepetés volt számunkra a belga munkatársak kicsit
megfáradt, inkább a "szürke" hétköznapokba asszirnilálódni akaró vé-
leménye. A legtöbb időt a holland koUegákkal t\iltöttük. Közvetlen,
kedves, nyitott barátokra találtunk. Kicseréltük címeinket, és kölcsönö-
sen hívtuk egymást a mi fiataljainkkal is szeméLyes tapasztalatcserére.

Szombat délelőtti téma a szalézi munkatársi, szalézi család, apostoli-
zécíó. és az egyház. Az előadás és csoportbeszélgetések után a csoport-
vezetők összegezték a csoportokban elhangzott témákat. Délután a
200(}-ben megrendezésre kerülő regionális konferencia helyszínének ki-
jelölése történt meg. Ez Krakkó lesz.
. A záró szentmise valódi koronája lett a háromnapos együttlétnek. A
talzei énekek, a mindenkinek saját nyelvén mondott "Miatyánkja", és
egy igazán karizmatikus, sugárzó egyéniségú pap homiliája feledhetet-
len élmény marad.

Utolsó este a szervező bécsi szalézi munkatársak vendégei lehettünk.
A magyaros vendégszereteten valószínűleg csak a szalézi munkatársak
vendégbarátsága, a szó igazi értelmében vett "házigazdasága" tesz túl.
A sok újat, érdekeset nyújtó előadással, a hasznos tapasztalatcserét je-
lentő beszélgetésekkel valóban "töltekezhettünk" és lelkileg gazdagod-
va térhetti.ink haza. Megtapasztaltuk, hogy mit jelent a szalézi család
tagjának Lenni.

Köszönjük. hogy ott Lehettünk!
Eszter, Monika
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Normandiai útinapló

Útban hazafelé

Még reggel is hatása alatt voltunk az előző napi csodálatos élményeknek.
A zarándokházban mondta Lajos atya aznapi szentmisénket, egy meghitt,
csodálatos hangulatú kis kápolnában. Összekészálódtunk és indultunk
tovább. Mivel az irány kelet-délkelet volt, megállapitottuk, hogy ez bizony
már hazafelé van. Persze addig azért várt ránk néhány nap és jó néhány
gyönyörű élmény. ELső éllomésunk Alencon volt. .

Alencon tipikus kisvaroska, hímevét elsősorban annak köszönheti, hogy
itt satiletett Kis Szt. Teréz. A városka katedrálisa természetesen a "meg·
szokott" gótikus templom, a hozzá illő méretekkeL Az egyébként nem túl-
zottan diszes templomban látható az a keresztelő kút, ahol Kis Szt. Terézt
megkereszteltek, és az egyik oldalkápolna - mint egy kis emlékmúzeum -
telis-tele volt Kís Szt. Teréz használati tárgyaival.

A templomtól néhány száz méterre áll Kis Szt. Teréz szülóháza. Az alsó
szint eredetien berendezett állapotban található, az emeleti részen látható a
szeba, ahol Kis Szt. Teréz megszületett, a mellette lévő helyiséget azonban
képolnévé alakítottak át, és arra kupolát építettek. Sajnos nem sok időnk
maradt annak megtekintésére. mert szentrnise kezd6dött, időnk pedig ki-
számított volt. Kívülról is szép látványa szülöhéz, bár annak megtekintését
zavarta, hogy nagyon beépült a kőmyéke (vagy eredetileg is így. volt), és a
folytonosan zuhogó eső. (A Jóisten meghallgatta kérésünket: Mount St.
Míchel-ben szép volt az idő, de azután Franciaországban már szinte végig
esett, helyesebben zuhogott.)

Utunk következő állomása Chartres volt. A világhítú katedrális itt is a
Notre Dame névre hallgat, és méreteiben is vetekszik párizsi testvérével. A
főbejárat - mint általában a gótikus templomoké -, három kapuból áll,
mindegyikét oszlopsorok övezik, amelyeken angyalokat, szeriteket mintá:z·
tak meg. A bejáratok fölött a Fiúisten világra jöttét, mennybe rnenetelét, ill.
középcn örök dicsőségét megjelenítő domborművek találhatók. A templo-
mot - jelenlegi állapotában - a Xlll. század elején kezdték épiteni, azután,
hogy elődje leégett. A templomot nem mérete, hanem páratlan szépségü
üvegablakai tették világhíressé. Ha valaki látta Párizsban a Notre Dame



26 EGYHAzKOZS~GII.Evá, 1998. KARACSONY

vagy a Saint Chapelle ablakait, megértheti, miért a világhír, ha az az igaz-
ság, hogy ezek az ablakok még azoknál is szebbek. Alkotóik vagy ugyan-
azok, vagy hasonló kvalitásúak azokhoz, akik a párizsi abLakokat készítet-
ték. A festékek mibenlétét nem sikerült még megfejteni, még ma sem tud-
juk, hogy a misztikus csiUogású, szinte egyedüLáll6an szép kék színt, ame-
Lyet .xhortresi kék" -nek neveznek, miből készítették a korabeli meaterek.
A háborúk azért nem tettek kárt bennük, merI az üvegeket jó előre már
biztonságba helyezték. A szentélyt körülvevő kórus közel 3 évszázadon át
épült, több mint kétszáz szobor ékesíti. Egyik mellékkápolnában egy, oszlo-
pon álló Szűzanya-szobor áll, kőröskörül mindig gyertyák százai lobognak.

Az éjszakát Sens-ben töltöttük, szerzetesnővérek vendégházában. Az egy-
szeru és szerény elhelyezést bó vacsora és nagyon barátságos vendégfoga-
dás pótolta. (Egyébkent is az a tapasztalatom, hogy a franciák -föleg, ha az
ember nem beszéli nyelvüket - nemigen vendégszeretők. Kivételek voLtak
azonban nundenhol a szerzetes nővérek, akik utunk minden áUomásán
nagy szeretettel és barátsággaL fogadtak minket.)

A kolostor egészen modern, hiszen e század harmineas éveiben készült
el. Egyszerűségében és stílusában (természetesen?) a götíkéra emlékeztet, de
ez a g6tika betonb6l készült. A nővérek egyszerű életet élnek, minden
szombat éjjel szentségimádást tartanak, hogy meghallják ök és az egész
vüag a Szűzanya üzenetét. Az altemplomban (inkább kápolnában) az oltá-
ron Szűzanyaszobor, karján a kis Jézussal. A szobor "különlegessége", hogy
mind Mária, mind a Kis Jézus mosolyognak.

A sensi katedrálisban látható volt Becket Szt. Tamás szobra és XVI. Lajos
király édesapjának sírja (5 nem volt király, hiszen a Napkirály oLyan sokáig
uralkodott, hogy unokája követte őt a trónon).

Becket Tamás története egyike a Gondviselés csodáinak. Tamás ugyanis
az angol király barétja és ivócimborája volt. A királlyal együt! kicsapongó,
léha életet élt. A királyt könnyelmű életéért az akkori egyházi előljárók
többször is megfeddték - mindhiába. (Csak megjegyzem, abban a kerban
még nem volt egyház-szakadás Angliában, itt egyértelműen a Katolikus
Egyházr6L van sz6.) Amikor a legfőbb egyházi mélt6ság megürült, a kírály,
hogy megszabaduljon az áUand6 figyelmeztetésektől, Tamást neveztette ki
érsekké. oe az Isteni Gondviselés megint közbeavatkozott. Tamás a felelős-
ség súlya alatt megtért. ha fia és vezetője lett egyházának, és soha nem látott
elszántsággal fordult szembe királya bűnös életének. A feldühödött király
szentmise közben az oltárnál gyilkoltatra meg egykori pajtását, Tamás pedig
elnyerte a vértanúság koronáját.
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Dél körül értünk Troyes-be ahol először a "Szt. Péter és Szt. Pál" katedrálist
tekintettük meg. Mondanom Sem kell, hogy gótikus és üvegablakai figye--
Lemre méltöak. A hagyományos díszítések és rózsaablakok mellett külön
ablakban látható a 12 apostol. A város történelme is figyelemre méltó. Egyik
első püspöke olyan ékes beszédű volt, hogy Kr.u. 451·ben le tudta beszélni
Attila hun királyt a város megostromlásáról. Majd egy évezreddel később az
angol király itt vette feleségül a francia király Lányát, és volt a százéves há-
ború egyik oka, amivel az angol kiráLy jogot formált a francia trónra. Majd
egy évtizeddel ezután itt vezeti át Szt. Johanna (leanne d' Arc) seregét, és
Reimsbe érve megkoronázzák a jogos francia uralkodót. Később Napéleon
is innenirányftotta több hadműveletét. A kincstárban Szt. Bernátnak, a
ciszterci rend alapítójának ereklyéi is láthatók.

Szt. Bemát életét hármasság irányította: a gyermek Jézus szcretete, a
SziIzanya szeretete és a szűzies tiszta élet. Rendkívül hamar követökre talált
és a rend gyorsan terjedt egész Európában. Ebben az is szerepet játszott,
hogy Bemát egyik tanítványa, lll. Jenő néven Szt. Péter utódja is lett.
A ciszterci rend ma is az egyik legelterjedtebb rend Európában.

Építészeti érdekességet is tapasztaltunk itt Tróyesben. A házak egy ré-
szét az alábbiak ezerint építették: A falakat gerendából ácsolják össze, és a
gerendák közötti részt töltötték meg téglával. igy "vegyes" anyagokkal
összeállított faLakból készítették a házakat, amelyek ma is állnak és hasz-
~ák~.t. .

Hosszú buszozás után érkeztünk meg Domremy-be ill. annak közelébe. Ha
Dcmremy la Pucelle, akkor az Jeanne d'Arc (Szt. Johanna). 6 Franciaország
talán legnépszeröbb szentie. A kis tanulatlan parasztleány. aki megfordí-
tolta a százéves háború menetét, kiűzte hazájából az angol trónkövetelőket,
és kiréllyá koronáztatta a dauphin-t Reimsben. Felszabadította a megszállt
ill. ostromlott OrJeans-t (innen a név: az. orleansi szüz), Az emberi gonosz-
ság és árulás azonban végzete lett ennek a szentéletü, 19 éves leánynak:
elfogták az angoLok, és koholt vádak alapján, mint boszorkányt, mágLyán
végezték ki. "Rehabilitációja" halála után igen gyorsan végbement. hiszen
még édesanyja is megélte, hogy Jeanne d' Arc-ot mentesítették a boszor-
kanysag vádja alól. Mégiscsak a XX. században avatták szentré, és Francia-
ország második védelmezője lett. SzüLőfaluja mellett (ez Domremy la
Pucelle) csodálatos emlékművel emeLtek tiszteletére, amelynek ló ékessége a
templom, amelyet Johanna tiszteletére szenteltek. A modern, 'do gótikus
jellegil egyhajós, kereszt alakú templom oldalfalain Johanna életébő! vett .
jelenetek Láthatók. Itt van az a jelenet is, amikor még nem hittek neki, és az
udvari bolond és a dauphin ruhát cserélt, hogy megtévesszék a tudatlan
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leányt, kinevessék, és rábizonyítsák, hogy csaló. Johanna azonban, aki még
soha nem látta a dauphin-t, azonnal az álruhás trónörököshöz fordult, és
felajánlotta neki, hogy felszabadítja Orleans-t,' és ezáltal szabad lesz az
Reimsbe, a koronázásra. .

A legérdekesebb a főoltár fölötti dombormű: középen Johanna alakja
látható, amelyet elektromos gyertyák tömege vesz körül. Sajnos megvilágít-
va nem láthattuk, de nem kell nagy fantázia hozzá, hogy elképzeljük: ha
ezek fényt sugároznak az egész oltár fölött: Johannát látjuk a máglyán.

Az egész hely fenséget sugároz. A templom előtt a szülők szobra, az
egyszeru tudatlan földműveseké, akik talán sohasem értették meg, kivé tette
az Isteni Gondviselés lányukat. Az egész környék csodálatosan szép, fensé-
get áraszt, méltó helyet választottak a franciák legnépszerűbb szentjüknek.

Innen 3 km-re van a szülőfalu. Áll még a kicsi ház, ahol Johanna szüle-
tett (ma múzeum), és templom is, ahol megkeresztelték. A Johanna
mellékoltáron kép, amelyen a lobogó lángok közt elaléló leányare látszik.

Utunk következő állomás Nancy volt. Éjszakánkat a Szeminárium épületé-
nek vendégházában töltöttük. Az ellátás királyi (vagy helyesebben "püspö-
ki" volt). A reggeli szentmise az alagsori kis kápolnában volt. Mivel nem
volt előkészítve, Lajos atya találomra vett elő egy kelyhet, és csak amikor a
kápolna világos részére átértünk, láttuk meg, hogy a kelyhet Kis Szt. Teréz
alakja díszíti. Így köszönt el tőlünk Kis Szt. Teréz, és üzenetét meg is őriz-
zük.

Nancy városa már nem gótikus jellegű. Itt a fó nevezetesség a lőtér, amit
az elűzött lengyel király építtetett csodálatos barokk parkká. Az aranyozott,
díszített vasrácsok által körülvett tér mintegy szabadtéri múzeum működik.
Végre az idő is barátságosabb lett, újra ragyogóan sütött a nap, és ragyogott
az aranyozott kerítés csúcsokon. Ezzel a képpel búcsúztunk Franciaország-
tói, és indultunk Altöttingbe. Ez azonban már egy újabb történet.

Madaras Gábor

Knrácsonyi időszak miserendie:

December 24-én, csütörtökön 17 órakor;
December 25-én pénteken O órakor éjféli rníse:

7,830, la, 1130 és 18 órakor
December 26-án, szombaton 7, 8'" 10 és 18 órakor
December 27-én és január 'l-jén teljes vasárnapi miserend.
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Eljön majd a Te országod!

Magyarország kincsei

Sok szép dolog van a világon. agy társaságok, szervezetek hatalmas
összegeket áldoznak a történelmi nevezetességek és a természeti kincsek
megőrzésére. Sokan támogatják ezeket a munkálatokat. Mindezze! azt
szeretném megvilágítani, hogy ha találkozom a világ legnagyobb és leg-
szebb csodáival, minden másról elfeledkezem.

Ez volt a benyomásom, amikor először jöttem Albertfalvára. Talál-
koztam a fiatal családokkal és gyermekeikkel, akiket az emberek szíve-
sen támogatnak, segítenek vagy egyszeruen csak szeremek. Urunk és
Megváltónk segítségével. a Ti segítségetekkel az egyházközség fiataljai-
nak szeretném felajánlani életemet, azért, hogy segítsem őket nunden-
ben, amiben csak tudom.

Albertfalva ereje a fiatalokban van, és megtapasztalva az Egyházköz-
ség tagjainak tisztalelkűségét és vidámságát, azt hiszem, hogy Buda-
pesten itt remélhetjük leginkább Krisztus királyságának és Mária orszá-
gának kiteljescdését. István atyának segítségre van szüksége. Nemes-
lelkű munkájának sok gyümölcse van, és a mi állandó segítségünkkel
még jobban fogja tudni szolgálni az Urat. Isten áldja meg Albertfalvát,
Budapestet és egész Magyarországot.

Magyarországi élmények

Miközben Északkelet-Magyarország havas vidékein utazunk Gönc és
Miskolc között, megpróbálom felidézni első benyomásaimat Magyaror-
szágról és összevetem őket a mostaniakkal. Számomra Magyarország
népe korábban részben eltúnt a valódi, ámbár láthatatlan vasfüggöny
mögött.
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Tudtam, hogy ez a nép ellenállt 1956-ban és hű maradt gyökereihez,
kultúrájához és hitéhez a börtön, a tűz és a fegyverek között is.

Noha régebben latin-amerikai országokban dolgoztam. ahol más a
gondolkodásmód, mint itt, tökéletesen otthon érzem magam Magyaror-
szagon. és nem szándékozöm távozni innen. A nyelv nem könnyű szá-
momra, de lsten segítségével el fogom sajátítani. Csodálatos emberekkel
találkoztam Magyarországon, és azt hiszem, ennek az országnak nagy
szerepe lesz abban, hogy Europa újra kereszténnyé váljon, mert az ifjú:
ság így határozott és erős jellemű.

Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az albertfalvi
és a budafoki híveknek kedvességükért, különösen pedig István atyának
és Szenderfy atyának.

János testvér

A Plébánia hírei

Gyermekmegőrzés karácsonykor

Az eddigi gyakorlat szerint december 24-én, csütörtökön a nagylányok a gyer-
mekek számára különbözö programokat készítenek. így szeremének segíteni a
családi ünnepre készülö szülőknek. A gyerekek programja reggel 9-t(j( délután
17 óráig tart.

Plébániai hozzájárulás

Templomunknak. plébániánknak híveink igényeinek megfeleló működése meg-
kívánja, hogy megfelelő anyagi biztonsággal is rendelkezzünk. Ezt a biztonságot
híveink perselyadományaira és az ún. plébániai hozzájárulásra, az "egyházi
adöra" alapozzuk. Kétségtelen, hogy híveink valóban nagylelkűen veszik kí ré-
szüket, amit hálásan köszönünk. Egyben kérjük azokat a híveket, akik még az
1998-ra esedékes plébániai hozzájárulást nem fizették be, szíveskedjenek a se k-
restyében vagy a plébánián rendezni. Köszönjük a megértést!

A templom fűtése

SajnálaHal kell közölnünk, hogy egyelóre nem tudjuk biztosítani templomunk
állandó fűtését. A templom kijáratánál elhelyezett perselyadományokat hálásan
köszönjük, de ezek csak az éppen alkalmankénti temperálast tudják biztosítani.
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BFSMMOLÓ az Alberlf.M Don Bosro lskotaaIapítt"ány I991J.ban n}újlott I:lmogatás:linll

Kedves albenfalvi Hívek. Tamogatöink és Önök akik 1997-ben a 'örvény állal biztosr-
tou jogukkal élve az ad6juk 1 % ál az AJbertfalvi Don Bosco Iskola alapűványnak juttat-
rék, ez úton szeretnénk írásban is megköszönni az ÖNÖK az. áldozatkészségét melyekkel
az alapítvény céljait següeuék. Köszönetünkkcl menen a korábbi gyakorlatnak
megfelel6cn részletesen tájékoztatjuk a támogatási ÖSS7.eg felhasználásának nagyságáról és
raj.ájáró!.

Tesszük ezt ezért. mert egyrészt erre a törvény is felszólít. másrészt hogy ÖNÖK is
tudják hogy az alapítv1nyba juttatou összeget mire fordítouuk, másrés7.l hogy 14ssák. alt
hogy az az összeg amivel bennünket támogattak az j6 helyre került. és azzal hány
embemek es gyermeknek okozlak örömöt.

A ..Szeteret Ünnepe" a Karácsony elűui időkben állíthatjuk, hogy az Önök adományai
sok-sok családnak okoztak az I998-as évben boldog perceket. sőt órákat, napokat.

Az I997-es év rolyamán az alapítvány támogatására a törvény által biztosított jogcímen
az adó I %·ből 990.376 F. -ot ulaitak át a Bankszámlánkra

A befizetésekbél és az 1%-<>s átutalt összegből 1998-ban az alábbi .ámogalásokal
fizettük ld.
Az iskola technikai rcísaerclésének, gyarapítására. 180.000 Ft-ot
1998-ben 151 gyermek táborozás támogatására. 838.075 Ft-ot
A pedagógus továbbképzésre 36.000 Ft-ot
Versenyek jutalmazására 45.900 Ft-ol
A kulturális program szerveaésére 40.000 Ft-ot
Szociálís támogatásra 85.000 Ft-ot
HiUankönyv támogatásra 60.000 Ft-ot
Ifjúsági sport saervczésre 50.000 Ft-ot
Étkezési témogatásra 14.500 Ft-o'
Könyv szponzorálűsra 150.000 Ft-ot
Temetési segélyre 50.000 Ft-ot

emzetkbzi zenei tábor szervezésére 68.000 Ft-ot
Iskolai tankön v kÖR l4\r ala ítására és kÖD vásárlásra 73.000 Ft_-<>_t _
ÖSSzesen: - . 1.690.475 Ft-ot

Az alapnvány az APEH FÓV ÁROSI IGAZGATóSÁGA ADÓEUÁRÁSI FŐOSZ-
TÁLV IIATÁROZATA alapján adéalap csökkentő kedvezmény igénybe.ételéhez a
levonásra jogosító igazolás kiadására jogosuJl

A támogatásaikat továbbra is befizethetik az alapitvány székhelyén a Plébánia
Hívaralban (1116 Budapes. Bükköny utca 3.). vagy postán keresztül. átutalással. Á.ulalási
postautalványt minden kedves hívünk és támogatónk számára az iskolában. és a plébánián
egyaránt tudunk adni. Az 1998-as adóalap csökkentő igazolásokat mindkét befizetési
forma esetében. cljuuatjuk 1999 január hónap folyamán mindenkihez.

Az atapüvény kurarönumának nevében kIvánunk békés. boldog és kegyelmekben
gazdag Karácsonyi ünnepeket.

1998. Karácsonyán Dr. Petrekevich Perjés András
alelnök. képviselö
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Cereberálja Kada Lajos érsek, spanyolországi Apostoli Nuncius
Ekkor köszöntjük 50 éves papi jubileuma alkalmából.

1998. december 31-én 18 órakor év végi hálaadás szentmisével
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