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Az élő kövek temploma

Amikor 55 évvel ezel6tt Shvoy Lajos püspök úr felszentelte
k6b61 épült templomunkat, ezekkel a szavakkal adta át akkori
hív6 közösségünknek: nÉn felszenteltem, ti pedig az imádságaitokkal
szenteljétek meg".

A püspök atya akkor nagyon jól tudta, hogy a felszentelt
templom egyben jelzi azt is, hogy itt Albertfalván már felépült
egy másik templom, a lelki templom, az "é16 kövek temploma".
A Hirdet6könyvet, a Historia domust (Plébánia történet) lapoz-
gatva az eleven hitélet szamos jelér61 olvashatunk. Talán még
olyan események is szerepelnek a feljegyzések között, amelyek-
ból mi, a plébániai közösség mai tagjai is tanulhatunk.

Különös jelent6séggel bírtak a rendszeres szentségimádások.
EIs6 vasárnap, els6 csütörtök, számos rendkívüli alkalommal
jöttek össze a hivek, hogy a szentségi Úr Jézus el6tt imádkoz-
zanak. Lehet erre azt válaszolni, akkor még nem volt esti mise.
De milyen kevés, korábban érkez6 hív6t látni, aki csendben
imádkozik. És Iniért hiányoznak a fiatalok?

A Rózsafüzér Társulat akkor is jelent6s szerepet játszott.
Titoksorsolás, közös összejövetel, közös és egyéni imádság. Csak
örömmel említhetem, hogy ma is van egy buzgó Társulat és a
Fiatal Családok Közössége is a napi rózsafüzér végzésével imád-
kozik tagjaiért.

A liturgikus élet bensőséges és szép végzése mindig sajátja
volt hívö közösségünknek. A szentmiséket, ájtatosságokat akkor
is úgy végezték, ahogy ma mi is - méltó módon - végezzük.
Örömmel említern meg az adventi és nagyböjti Reggeli dicséret
végzését, amelyen a feln6tteken kívül az iskolások is részt vesznek.

Kevésbé megoldott liturgikus életünkben a különböz6 szolga-
latok végzése. Nem minden szentmisén veszünk tevékenyen
részt. Minden szentmise közösségi ünneplés, ezért a szentírási
szakaszok olvasásából, az adományok oltárhoz viteléból jobban
ki kell vennie részét közösségünk tagjainak. Ezért a közeljöv6ben kis
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táblácskákat helyezünk el e szöveggel: "Ma éTIviszem a kelyhet",
"Ma én olvasom az olvasmányt" ... stb. így a ministránsokon, isko-
lásokon kívül a feln6tteket is jobban be tudjuk kapcsolni.

Énekkara mindig volt Albertfalvának. Számos plakát, hir-
detés tanúsítja ezt. Jelenleg két templomi kórusunk is működik,
tagjai más kórusban és zenekarban is működnek. Gitáros együt-
tesünk kéthetenként az esti misén, klasszikus kórusunk alkal-
manként szerepel,

A felsorolás nem teljes. Mindannyian személy szerint töreked-
jünk arra, hogy ne csak szép, művészi templomunk legyen, hanem a
közös, k6b61 épült templom "él6, lelki templommá" váljon.

Dr. Verbéllyi István
protonotárius, kanonok

plébános

Közlemények

A Püspöki Kar közelmúltban megjelent nagyjelentőségű
körlevele az "Igazságosabb és testvériesebb világot" címmel
jelent meg. A külföldön és hazánkban is nagy érdeklődé t kivál-
tott irat rövidesen ismét kapha tó lesz.

A bérmálásra való közvetlen előkészület már folyik. A bér-
málás november 24-én, Krisztus Király ünnepén 18 órakor lesz,
amelyre Bíboros atyánk jön el. Méltó, hogy mindannyian felszít-
suk magunkban a Szentlélek túzét és közös imádsággal és készü-
lettel vegyünk részt plébániánk ünnepén.

Fiatal Családi Közösségünk legközelebbi közös szentmiséje
október 19-én, szombaton 17 órakor lesz. Várjuk a bekapcsolódni
kívánó családoka t.

Gitáros ifjúsági kórusunk próbái: vasárnap egy órával az esti
mise elótt, klasszikus kórusunk próbái: csütörtökön este 1/2 6-tói
1/2 8-ig az a Don Bosco Iskolában.

Ministránspróba szombat délután 3 órakor, Törpekör pén-
teken délután 2-4 óráig.
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Hálaadás
a honfoglalás ezeregyszázadik évében

Mindenható örök Isten, oltárod előtt alázatosan leborulva,
hálát adunk Neked minden kegyelemért, amelyet életünk folya-
mán juttattál.

Aldjuk szent Nevedet, hogy adtad az els6 magyar szent
családot: István királyt, Gizellá t és fiukat, Imrét.

Hálás szívvel köszönjük, hogy meg6rizted népedet az ernber-
pusztító viharok közt, Köszönjük, hogy sok vértanút adtáL Kérünk, .
bocsásd meg az ellened és egymás ellen elkövetett bűneinket.

Irgalmas jóságoddal adj újra időt, hogy keresztény magyar
néped dicsőségedet hirdesse és az emberiség javát szolgálja.

Szent Istvánban, a többi magyar szentben és vértanúban égi
pártfogót és példaképet adtáL Add, hogy az ö példájukra és
közbenjárásukra továbbra is őrizzük a keresztény hitet. Adj
gyermekeinknek bátorságot keresztény hitük megvallására és a
tanúságtevő életre.

Köztünk hagytad Szent István koponyaereklyéjét és jobb
kezét, a vértanúk tanúságtételét. Kérünk, figyelmeztess ezzel
bennünket az okosságra és az irgalmas szerétet gyakorlására.

Hálaadásunk bizonyságául megújítjuk szent ígéretünket:
Tieid vagyunk. Tieid akarunk lenni üdvözít6 hitünk megvallásában.
Egyházunk szeretetében, a jog és igazság tiszteletében, a keresz-
tény törvények megtartásában. Közéletiink és családi életünk
tisztaságában, a felebaráti szeretet gyakorlásában, kötelességünk
teljesítésében embertársaink és nemzetünk igazi javára.

Kérjük felvilágosító és megerősítő kegyelmedet, hogy fogadá-
sunkat állhatatosan teljesitve, nemzetünk minden családja egy
szívvel- lélekkel vallhassa.

Dicsőség, tisztelet és imádás legyen eked, Gondviselő
Istenünk, aki élsz és uralkodol kezdettől fogva most és mind-
örökké. Ámen.

Horváth Zsuzsan na
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A pápai misén ...

A hajnali hidegben feln6ttek, gyerekek egyaránt csendben vártak
a buszra. Az ilyenkor szokásos élénk beszélgetés, nevergélés elmaradt.
Talán álmosak voltak, vagy más lelkülettel készültek erre az útra? Ez
nem is egy hétvégi kirándulás volt, hanem zarándokút a gy6ri pápai
szen tmisére.

A buszon imádkoztunk, énekeltünk és mindenkinek volt ideje arra,
hogyelmélkedjen err61 a jelent6s eseményr61 és lelkileg felkészüljön a
szen tmisére.

A Szentatya Magyarországra látogatott, pápasága alatt immár
másodszor. Eljött, hogy ünnepelje velünk országunk f nnállásának
ezeregyszázadik évfordulóját és a magyar katolikus iskola alapításának
ezredik évét. Számomra külön felemel6 érzés volt, hogy ezen a szent-
misén az egyik katolikus iskola tanáraként vehettem részt és ennek az
ezer éve eJindftott folyamatnak részese lehetek.

Míg ezek a gondolatok jártak a fejemben, lassan közeledtünk Győr
felé. Az odavezető úton sok személygépkocsi és busz haladt el mellet-
tünk. Az volt az érzésem, hogy mindenki Gy6rbe igyekszik - a világ
figyelme is e város felé irányul.

Reggel negyed 8-ra érkeztünk úti célunk hoz. Amikor a buszból ki-
szálltunk, rengeteg embert láttunk, akik fegyelmezetten, halkan beszél-
getve mentek az Ipari park felé, a szentmise színhelyére. Először kicsit
elbizonytalanodtam, hogy hogyan fogjuk megtalálni azt a szektort,
ahova a jegyiink szól. De ez nem jelentett nehézséget, mert nagyon sok
fiatal (egyházi iskolák diákjai, kispapok, egyházi közösségi ifjak) és
rend6rök segítettek az érkez6knek. A szervezés kiváló volt!

Mire 8 óra körül a szektorunkba értünk, már sok zarándok volt
ott. Érkeztek a Felvidékről. Erdélyb61, Lengyelországból és Magyar-
országból. agyon hideg volt, viharos szél fújt, de ez nem rettentette
el azokat, akik ezen a felemeló találkozáson és ünneplésen jelen akar-
tak lenni. A rnisére várakozók imádkoztak, énekeltek és elmélkedtek.
Az elmélkedések témája a Szentatya életútja és a szentmise liturgikus
szövegeinek alapgondolata volt. Minden szektorban több pap gyónta-
tott és nagyon sokan gy6ntunk, hogy megtisztult lélekkel-szfvvel
vehesslink részt a szentmisén.
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Egyre több lett az ember és egyre feszültebb a várakozás. Amikor
a hangosbemondón közölték, hogy megérkezett a Szentatya, a ten-
gernyi ember azonnal elcsendesedett. Megérkezett a pápa, ll. János Pál,
aki egy szegény, középkelet-európai országból lett Szent Péter utóda.
Ó jól ismeri e régió népeinek szenvedéseit. Az 6 szül6földjének sorsa
is sokszor összekapcsolódott Magyarországéval a történelem során. A
Szentatya tudja, hogy Európának ezen a részén a gazdasági szegény-
ségnél csak az erkölcsi nagyobb. És jött minket biztatni, erősíteni
bennünk a szebb, jobb jöv6be vetett hitet, amit csak Krisztust követve
tudunk elérni.

A pápamobil végighaladt az egyes szektorok között. Felemelő
érzés volt a pápát látni, ha messzir61 is, és érezni, hogy köztünk van
testi valóságában.

És megkezd6dött a szentmise, magyar és latin nyelven. A Szerit-
atya magyarul mondta a szentbeszédet, megtanulta ezt, a másnyelvúek
számára oly nehéz szöveget. Ha egy szót rosszul ejtett, megpróbálta
másodszor, s6t harmadszor is helyesen kimondani - ezzel is kifejezte
népünk iránti tiszteletét. Minden szavából mélységes szeretet áradt
felénk, és ez a szerétet adhatott az id6s, beteg Szentatyának er6t, hogy
a hideg, metszö szélben szabadtéri misét celebráljan, hogy minél több
ember lehessen részese ennek az egész életre szóló élménynek, kegye-
lemnek.

A szentmise végén megköszönte a hívek jelenlétét, megkülönböz-
tetett szeretettel köszöntötte a jelenlévő sok fiatalt. Búcsúzáskor szere-
tetteljesen, hosszasan integetve köszönt el a misére összesereglett
zarándokoktóI.

A Szentatya távozása után a lúvek még fél óra hosszat a szek-
torukban maradtak. Ezt követ6en példás, fegyelmezett rendben el-
indult a 150.000 ember a buszok, autók felé. Nem volt lökdösődés.
rohanás és senki nem hagyott szemetet maga után. Az volt az érzésem,
hogy nem is Magyarországon vagyok, hanem valahol Európa jobban
szervezett és boldogabb részén.

Vagy ilyen is lehetne ez az ország, ha mindenkit a jobbítás szán-
déka és az embertársai iránti krisztusi szerétet vezérelne?

Mózsa SzaboleslIé
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Zsolozsma a Szentatyával
Szent Márton hegyén

Sokszor jutottak eszembe néhai szerzetesn6 barátnőm szavai az
elmúlt napokban. "Nem is igazi a készülödés, az út, ha nem előzik
meg nehézségek. Annál nagyobb az élmény." Bizony, most sem ment
simán, de végül is minden elrendez6dött. Társaim közül sorshúzás
úlján kerültem abba a nagyon örömteli helyzetbe, hogy szeptember ő-án
Pánnonhalmára utazhattarn. Az "izgalmat" az jelentette, hogy késve
kaptam meg a meghívót. Igen nagyon sok munkájuk közepette, a sok
száz meghívó megírásaba egy pici hiba csúszott: elírták az irányító-
számot. Kedden, 3-án felhívtam a Főapáti Hivatalt, ahol nemcsak
kiderült a tévedés, hanem oly csodálatos módon intézkedtek, hogy
másfél órán belül motoros futár hozta a I12-es postahivatalból az
iratot. (Csodák között él űnk, csak nem vesszük észre, kivéve amikor
ennyire föltűnő ...)

A Caritas autóját egy szimpatikus, nagyon kedves fiatalember
vezette, aki nundenben a segítségemre volt. Agneta nővér szavai az
úton is eszembe jutottak, amikor probléma adódott az autóval, de ez
is olyan szépen megoldódott, mint a fent említett dolog. Valóban, az
ilyen nehézségek mikor rendeződnek, újabb örömöt jelentenek. Kb.
négy órakor megérkeztünk a Kosaras-dombon (a Rend által fenntartott
étterem-büfében) elhelyezett sajtóközponthoz. [öttek-mentek az új-
ságirók, magyar lapoktói és a legtöbb külföldi újságtól akkreditáltak.
még hang nélkül be volt kapcsolva egy óriás képernyőjú televízió, a
telepített telefonok és faxok az esemény végére vártak, amikor majd
tudósításaikat adják a hfrlapirók. Egy asztalon magyar, német, angol,
francia, olasz nyelven a majd elhangzó beszédek fordításai, mindenféle
információk. PI. a magasrangú külföldi egyházi személyiségek névsora, a
Vatikáni Rádió és televízió munkatársainak és az ottani rend6rség parancs-
nokának, rend6reinek nevei stb. - s6t a délebéd és a vacsora ételfogásai.

Ot órára értünk föl a főkapuhoz, onnan már kocsival senki sem
hajthatott be. A monostorba sem volt szabad belépni, az udvaron
kellett a Bazilika bejáratához tartani, ez az út nem is olyan rövid.
Miközben motoztak bennünket egy erre szolgáló készülékkel, ifjú és
kedves barátom elökerítette a máltai ment6autót, amely a kapuig
szállított. Ott már 6k sem jöhettek tovább, de szerencsére nem is volt
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erre szükség. Itt is több "szűrőn" átjutva léphettünk be a Bazilikába.
Kijelölt helye volt mindenkinek a zsolozsma végéig. Hat órára, amikor-
ra mindenkinek el keUett foglalnia a helyét, megtelt a templom. Fél hét
körül érkeztek a szentélybe a magasrangú magyar és külföldi egyházi
személyiségek, a magyar bencés kongregáció tagjai, foglalták el a
fenntartott padsorokat az ilIusztris magyar vendégek.

A Szentatya ezalatt a Monostorban lév6 papi szociális otthon lakóit
látogatta meg, hogy jelenlétével, szavaival erőt adjon az idős, beteg
atyáknak. EI lehet képzelni, rnekkora örömöt jelenthetett számukra!

Pontosan hét órakor megszólaltak a harangok, jelezvén a Szentatya
közeledtét! A legmagasabb rangú hazai főpapok, valamint dr. Várszegi
Asztrik f6apát kíséretében lépett a szentélybe lJ. János Pál pápa.
Megkezd6dött az a zsolozsma, amelyet ezen évezredes falak között
naponta elénekelnek a bencés szerzetesek. Mégsem ugyanaz történt,
hiszen pápa még soha nem járt Pannonhalmán. Most azonban az itt
ezer éve múköd6 és a magyar iskola alapjait lerakó Bencés rend
ünnepét tisztelte meg jelenlétével. Ez a zsolozsma valóban ünnepi volt,
a nagy esemény súlyát valamennyi jelenlévő érezte és rnély tisztelettel
átélte. Kezeinkben az erre az alkalomra megjelentetett magyar és latin
nyelven Irt, kottával is ellátott ünnepi zsolozsma, amelyet egy em-
berként énekelt szinte valamennyi jelenlév6. Bár az esemény végén a
bazilikából ki kellett jönnünk, az udvaron, az ebédlő alatt össze-
gyűltünk és mintegy "szerenádot adtunk" a Szentatyának, a szép
magyar népénekekkel. Örömünkre egyszer csak nyílt a terasz ajtaja,
megjelent a mosolygó papa. és ismét megáldott bennünket.

Úgy gondolom, sokan kísérték figyelemmel a televízió adását, s
így megfigyelhet6 volt, hogy Szentatyánk milyen fáradt. Sugárzó
egyénisége még így is betöltötte a lelkünket. Számomra örök példakép!
Zarándok pápa, missziós pápa. Kora nem olyan magas, hogy ne
utazhatna, azonban egészségi állapota révén akár otthon is betölthetné
hivatását, a zarándokok fogadásával, imával. Ó azonban imádkozik
szinte szüntelenül, és fáradhatatlanul folytatja evangelizációs útjait.
Igazi 16 Pásztor! Milyen megnyer6 egyéniség! Kis kitéröt téve. megem-
lftem a gy6ri székesegyházbeli jelenlétét. Ahogy elvegyült a tömegben,
gondolom, nem kis ijedeinlére a biztonsági 6röknek. Visszatérve a
pannonhalmi eseményekre, a bejárati ajtó mellett volt helyem. így
közvetlen közelböl érzékelhettem, milyen - a legjobb értelemben véve
- profi módon volt megszervezve minden. Ötösévei engedték be a
fotósokal, filmeseket, akík a legnagyobb csöndben, minden zavar6
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momentum nélkül végezték feladatukat. Számomra azonban a lenyúgöw
élméllY maga a Szentatya volt! Ez a beteg, fáradt ember, akiben akkora
szerétet él, hogy leküzdve fizikumának minden ellenállását, úja és újra
útra kel, hogy lsten felé irányítson minden embert. Reményünk Krisz-
tus, reménye Krisztus, elmúlhatatlan reménye, hogy egykor valóban
minden ember megtér. Ez a remény ad számára erőt olykor viszontag-
ságos ú~aihoz. Hiszem, hogy a Pannonhalmán elmondott közös zsolozsma
számára is örömteli, felemelő érzést nyújtott. Imádkozzunk Szentatyánk
gyógyulásáért! Kérjük a Szüzanyát, oltalmazza minden lépését!

Kárpátily Erdei Klára

Könyvismertetés
Verbér'yi István: Ministráns ÁBÉCÉ - "Örömmel és buzgósággaL"

A Szent István Társulat idén augusztus hónapban jelentette meg
plébános atyánk könyvét. A könyvhöz előszót Paskai László bíbo ras,
prímás esztergom-budapesti érsek Irt. Ebben utal arra az 1995. évi
római ministráns találkozóra, melyen Albertfalváról is részt vett egy
ministráns, és élményeir6l beszámolt az Egyházközségi Levél lapjain.
Az előszó befejezéseképpen Paskai László arra kéri a könyvet forgató
ministránsokat: "Legyen ez a könyv hasznos vezérkönyvetek ... Igy
ismereteiteket gyarapítva, templomotokban a híveket méltón kép-
viselitek az oltárnál és ök pedig épülnek a ti buzgóságotokon."

Valóban a könyv vezérkönyv az oltárnál val6 szolgálatban. Az
a1apvet6 ismeretek közlése után (A ministráns az egyházban, Ki a
ministráns, A Liturgikus ünneplés) SOrra veszi a liturgikus év ünnepeit,
ismerteti az ünnepek liturgiájának kialakulását, majd felsorolja a
ministráns teendőit és feladatait. Ugyanezt a praktikus módszert alkal-
mazza a szentségek számbavételekor.

A könyv tipográfiai elrendezéséért a Kiadó! minden elismerés
megiUeti. Szellemesen él a kiemelés és a hasábba tördelés lehetöségé-
vel, ami igen megkönnyíti az ismeretek elsajátítását.

Gratulálok István atyának, hogya mindennapok szorító feladatai
mellett volt energiája, ideje e hasznos és híánypótló kézikönyv meg-
írására.

Kiss Gábor
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Ki volt Melkizedek tulajdonképpen?
Az ószövetségi bibliatudomány mindmáig nem tud megnyugtat6 választ

adni arra a kérdésre, ki is volt val6jában az a Melkizedek (Szálem, azaz
Jeruzsálem királya), aki az Ószövetség hajnalán Ábrahámot megáldva, a kor
áldozatbemutatási hagyományaitól teljesen eltér6en kenyeret és bort áldozott
a magasságbeli Istennek. és ezzel előképét szolgáltatta az Újszövetség áldo-
zatának.

Melkizedek titokzatos módon bukkan fel a Teremtés könyvének 14. feje-
zetében és ugyanolyan titokzatosan tüník el az üdvtörténet porondjár6L A ker
történészei semmi nyomát nem találják annak, hogy Jeruzsálem királyaként
történelmi személy lett volna, ugyanakkor a Szentírás egyértelmúen tanús-
kodik fellépéséről.

Szent Pál a Z id6khoz írt levelében így ír r61a: "Ez a Melkizedek -
Szálem királya és a fötséges lsten papja - eléje ment a királyok legyőzése után
hazatérő Ábrahámnak, és megáldotta. Ábrahám tizedet adott neki mindenből.
A neve azt jelenti, hogy az igazságosság királya. Azonkívül Szálem királya
volt, vagyis a békesség királya. Nem ismerjük apját, anyját, családfáját, sem
napjainak kezdetét vagy életének végét. Így az lsten Fiához hasonl6an pap
marad mmdörökké." (Zsid 7, 1-3).

Mint oly sokszor, amikor a Szentírás nyitva hagyja a kérdést, ez esetben
is Emmerich Katalin látomásaib61 pr6bálhatunk fényt deríteni Melkizedek
titokzatos kilétére. A látomás lényege a kővetkezö:

Ábrahám, legyőzve ellenségeit, a Jozafát völgyében diszeSlombsátor alá
épltett oltáron készül áldozatot bemutatni a nép és Szodoma királya jelen-
létében, amikor egy ünnepélyes külsejG férfi lép mögéje és az oltárra helyezi
az általa hozott áldozati kelyhet. A férfi Melkizedek volt, a fenséges lsten
papja, akinek érkezéséröl Ábrahám már tudott, mivel korábban - a megváltás
ígéretével együtt - erről is kinyilatkoztatást kapott. Nagy tiszteletlel várták,
miután követei révén bejelentette érkezését. Szamárhoz hason 16, szürke
teherhord6 áUat ktsérte, egyik oldalán borral telt edényt. másik oldalán lapos
kenyérköteggel telt kosarat hozva. Melkizedek a lombsátor alatti oltárnál
magasra emelve megáldotta a kenyeret és a bort, majd a kenyeret megtörte..
Utána Ábrahám és a nép előkelői ettek a kenyérből és ittak a borból. Vala-
mennyiükön megindultság vett erőt és lélekben lstenhez emelkedtek. Melkize-
dek megáldotta Ábrahámot és közben prófétai szavakkal adott tudtára
dolgokat a Megváltóra és jövendő áldozatára vonatkozóan. Ábrahám tizedet
adott neki minden j6szágáb61 és kíncséböl.
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Melkizedek nem volt öreg, termete vékony és magas, megjelenése rend-
kívül komoly. Hosszú fehér köntöst viselt - fehérebbet, mint bármely földi
eredetű köntös. Ábrahám fehér köntöse szürkének tűnt az övé mellett.
Emmetich Katalin úgy látta, mintha szárnyai lettek volna, de megállapítja,
hogy arrtit látott, azok nem valódi szárnyak voltak, csupán azt voltak hivatot-
tak jelezni az 6 számára, hogy Melkizedek valójában nem ember, hanem
angyal, az Isten küldötte. Az áldozat bemutatásakor fehér, összehajtható
sapkát viselt, mint később a zsidó papok. Haja hosszú volt és világos szöke,
mint a fényes selyem. Kís, hegyes, fehér szakállt viselt. Az lsten azért küldte,
hogy népeket vezessen, törzseket telepítsen le és helységeket alapítson.
(Ieruzsálem 6si alapjainak lefektetése i az 6 nevéhez fííz6dik). Már jóval
Ábrahám kora el6tt különbözö helyeken felbukkan va azon munkálkodott,
hogy elókészitse az üdvtörténet kibontakozásának azt az éllornásat, amely
Ábrahámmal veszi kezdetét. Ils ezzel földi küldetése véget is ér. Idáig a
látomás lényege.

Ernmarich Katalin látomásai alapján Melkizedek tulajdonképpen Jézus
angyali előfutára, akit lsten azért küldött a földre, hogy emberi formát öltve,
az emberek között indítsa el az Igéret beteljesedésének folyamatát. Azt a
folyamatot, amelynek végén Jézus áll, aki megváltja a világot. Melkízedek
szerepe az üdvtörténetben különös és egyedülálló. hiszen az Ószövetségben
lsten a prófétákon keresztül szölt az emberiséghez, akik mind emberek voltak.
Melkizedek és Jézus küldetése tehát mintegy "égi keretbe foglalja" a próféták
múködését. Erről tanúskodik a Melkizedek áldozatbemutatásánál használt
kehely kűlönleges története is, melyer szintén Emmetich Katalin mond el. A
látomás lényege, hogy az áldozati kehely id6vel a jeruzsálemi templom
eszköztárába került, dc mint ereklyéröl megfeledkeztek róla. 18 évszázadon át
porosodott, míg végül Jézus idejében Szeráfia (azaz Veronika) birtokába jutott,
aki az Utolsó vacsora előkészítésében résztvevő szent asszonyok társaságában
a teríték részeként a vacsora asztalára juttatta a kelyhet és az Úr Jézus ugyan-
ebben a kehelyben változtatta át a bort szent vérévé.

A kehely valamilyen nemes kristály anyagból lévö, természet által meg-
formált, nem ember alkotta, talp nélküli képz6dmény volt. Sorsáról ma nem
tudunk, de Emrnerích Katalin szerint a történelem során még elő fog kerülni,
a torinói lepelhez hasonlóan, és akkor az Egyház nagy tiszteletben részesítheti
majd ezl a csodálatos szent ereklyét.

Kesselyák Péter

(Forrásanyag: Anna Katharina Emmerich: Das bittere Lejden unseres Herrn
Jesu Christi. Paul Pattlech Verlag, Aschaffenburg, 9. kiadás, 1974.)
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Ferinkó

így, szeprember végén, Szent Mihály napjának közeledtével már
rövidebbek a nappal ok. Régebben különösen, de sok családban zeren-
csére, a televízió ellenére még ma is, szülök, nagyszül6k szívesen
mesélnek régi, talán igaz sem volt történetekel. A század közepéig a
templombúcsú hetedhét országra szóló esemény volt, sütés-
ben-fözésben, vendégvárásban a legtöbb helyen vetekedett a húsvéti,
karácsonyi ünnepekkel. Lassan hatvan éve lesz már annak, hogy ez a
história megesett itt, Albertfalván.

Ferinkó a szép szál falunkbéli fiatalember, nem túl sok talentumot
örökölt szüleit61. Mivel munkája nemigen akadt, többnyire a kocsma
pultját támasztotta, ha éppen nem a szanatóriumi ágyát nyomta. Ifjú
korától tüdóbeteg lévén orvosai nem jósoltak neki hosszú életet.

Búcsúra készülődött a falu. A házaknal az asszonyok sürög-
tek-forogtak, a későbbi templomtéren pedig intenzíven épült a kör- és
hajóhinta. Jól öltözött, ébenfekete hajú, csinos asszony lépett a Cser-
esiesnek nevezett múintézet söntéspultjához és meglehet6sen tört
magyarsággal kérdezte:
- "Ki vállalkozna arra, hogy elhipnotizáJjam?"

A csodálkozástól döbbent hallgatóságon látszott, hogy vagy
fogalmuk sincs mit jelent a szó "elhipnotizálom", vagy csak a nö
különös szépsége babonázta meg 6ket. Az idegen látva a bizonytalan,
tanácstalan arcokat, részletesebb magyarázatba kezdett, a végén pedig
a nyomaték kedvéért hozzátette:
- "Tíz pengöt kap aki erre a szép feladatra jelentkezik!"

Ferinkó, akinek zsebében ekkor már 10 fillér sem volt - s habár
sohasem volt kiváló számtanból =, magában most mégis gyorsan szá-
molni kezdett. Kis id6 után megjelent képzeletében 50 korsó hideg.
habos sör.
- "Kérem én vállaJom -" mondta hirtelen, nehogy valaki is megel6zze
és szájában kezdte érezni a frissen csapolt sör kesernyés zamatát.

Ferinkó ezzel az ajá.nlatával a búcsú fénypontjává avanzsált. A
szürós szemú n6 a hipnózis után, Ferinkót üvegkoporsóba tette, majd
kocsival, mint egy véres kardot körbehordoztatta a faJu utcáin. A
szülök és a rokonság persze röstelkedett, kétségbe voltak esve, pedig
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ismervén gyermekük viselt dolgait, ilyen helyzetekre egyébiránt
meglehet6sen fölkészültek voltak.

Másnapra - vasárnapra - szeptember végéhez képest szokatlan
fülledt meleg id6 köszöntött a falura. Az üvegkoporsóban fekv6
becsukott szemü, viaszsárga, látszólag alvó emberről patakokban folyt
a verejték. A bámész tömeg szörnyülködéssel vegyes csodálkozással
nézte a nem mindennapi látványt.

A szülök eközben otthon azon aggódtak, hogya látszólag herme-
tikusan bezárt fiuknak lesz-e elég levegője, id6ben kiszabadítják-e
"fogságából", azaz visszaérkezik-e a megadott időre, a hipnotizőr, aki
ezalatt folyamatosan járta a környék településeit különös produk-
ciójával. Rozoga autóján legalább két tucat üvegkoporsót tartott, és
azokat folyamatosan "terítette".

Jaj lett annak a hipnotizáltnak, ahová elfelejtett esetleg id6ben
visszamenni, igaz, ígéret szerint a ládában fekv6nek lega lább három
napig ki kellett bírni, addig állítólag kitart a levegője. Ebben többen
kételkedtek, többek között a rokonság, látva az üvegláda méreteit, és
ismerve a biológia alaptörvényeit.

Harmadnapon késő este érkezett meg az asszony. A koporsóra
pillantott, viselkedésén azonnal látszott, 6 is kissé meg van ijedve, nem
csúszott-e szárnitásába valami hiba.

Zavartan, idegesen élesztgette paciensét, aki csak hosszas kísér-
letezgetés után nehezen ébredt fel a bámész tömeg nagy tapsorkánja
közepette.

Ferinkót ezután nem sokkal kedvenc itala, a hideg ser vitte sírba.
Egyik kora lavaszi délel6ttön törzshelyén. a Cseresies vendégl6ben, a
kerthelységben teríttetett.

Barátai pr6bálták lebeszélni. de 6 hajthatatlan maradt. A nap még
nagyon gyengén melegített, a kerti asztalok között nagy t6csákban
terült el az olvadt hó leve.

A sokadik korsó után forróság lepte el. el6bb levette a zakóját,
majd ingét is kigombolta.

Cimborál nézni sem tudták mit művel. Érezte, már nem úgy ízlik
az ital, mint máskor. Ami eddig ritkán történt meg vele, a kihozott sör
egy részét otthagyta. Alig tudott felállni, és rogyadozó lábakkal tán-
torogva hagyta el kedvenc korcsmáját.

Ezen a kora tavaszi délel6ttön az amúgyis gyenge tüd6 végzetes
gyulladást kapott. Egy hét múlva temették. Most a búcsú ideje köze-
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led vén és a családi sírbolthoz elzarándokolva jutott eszembe ez a több,
mint félszáz esztend6s történet.

Eddig többnyire jeles emberekr61 emlékeztem meg, akik híresek
lettek szűk pátriájukban, vagy ha hirnevet nem is sikerült szerezniük,
de sokat tettek szül6földjükért.

Most, rendhagyó rnódon egy ízig-vérig gyarló, hibákkal teli,
hús-vér emberről írtam. Mert régóta foglalkoztat, úgy engem, mint
másokat is az alapkérdés, lsten szemében kinek az élete, hite érté-
kesebb? A haldokló Ferink6 bűneitől halálos ágyán feloldozast nyert,
mint annyi sok más, az életben csetlő-botló embertársa. Bizonyára az
ó lelke is azon százmilliók között várja a feltámadást, akik nem voltak
szentek, tele voltak hibával, gyarlósággal mint mi halandók legtöbben.

Vigyáz-e az örökkévalóságból Ferinkó a lépteinkre?
Közbenjár-e értünk, valakiért vagy tán 6 várja a mi imáinkat?
Metafizikai kérdések, melyre választ most csak remélhetünk.

Elmúlásunkkal már csak szeretteink, ismerőseink emlékezetében élünk
e sártekén. Hogy az utolsó hozzátartozó, ismerős eltávozásávallegtöb-
ben végleg eltűnjunk az élet nagy színjátékából.

Imádkozzunk hát érte is, mint mindenkiért, hiszen nemsokára erre
még mi is rászorulhátunk.

Vajon van-e valaki, aki emlékezik még Ferinkóra Albertfalván?
Siimegh Lász/6

Fiatalok! Gyertek énekelni!

Ha úgy érzed, hogy nem teljes az életed, mert hiányzik
belőle a közös éneklés felemelő érzése, akkor állj közénk! Külö-
nösen örülnénk, ha a Don Bosco Iskola 7. és 8. osztályos tanulói
közül többen közénk állnának.

Gitáros próbák idöpontja: nunden vasárnap 17 órakor az alsó
hittanteremben.

Az ifjúsági vegyes kar próbái: minden csütörtökön este fél 6-
kor lesz. Találkozás az alsó hittanterem előtt.

A kórusvezeMk
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Példakép

Kereszténységünk ezredik évét ünnepelve az ezeréves magyar
iskolát is ünnepeljük. Ez az alkalom is arra késztethet. hogy számot
vessünk avval, milyen értékeket közvetítünk, milyen példát mutatunk
gyermekeink, fiataljaink számára.

yáron megdöbbentőlúradást olvastam egyik napilapunkban. Sze-
ged Rózsadombján lévő általános iskolában az igazgatón6 dolgozatot
íratott az eröszakról, Arra kérte diákjait, mondják el 6szintén mitől
félnek, kik a példaképeik. Ebb61kitünik, hogy nem a jó magaviselet, a
jó tanulás, az emberi érték az ideál, hanem a világ minden táján
uniformizált .Rarnbó-típus".

Hát csak ezt tudjuk nyújtani a sokszínű, sok értéket felmutató
magyar kultúrában? Ma csak ezt tudja nyújtani a már Szent István által
is követend6nek tartott keresztény Európa? Mi lehet az oka, hogy úgy
eJhatalmasodhatott az agresszivitás? Csupán "csak" az, hogy a szülök
saját tehermentesítésükre használják a televíziót vagy a félelmet meg-
alapozó ellenségkép még máshonnan is táplálkozik? Milyen jelen-
ségeket figyelhetünk meg Europa fejlett országaiban?

Nem létezik ország multikultúra nélkül. Mindenütt éltek és élnek
egymás mellett a kultúra különbözö formáit képviselö emberek. Mín-
denütt megfigyelhet6k vallá -, szociálís-, nemzedék-, nem- és müvelt-
ségspecifikus elemek. Ezekben az igen eltér6 kulturális rendez6dések-
ben az emberek a saját és mások kulturális viszonyulásaik alapján
építik fel identitásnkat. A kulturális rétegz6dések sokszínűsége együt-
tesen az önazonosságok komplex keverékét adja, amelynek elemei
azonban semmiképp sem rendezhet6k egyértelmű rangsorba. A multi-
kultúra nem állandó, hanem dinamikus jelenség. Európa nyugati orszá-
gaiban már a 60-as években kiélez6dött problémaként jelentkezett a
keleti országokból betelepedett oIcsó munkaer6. Ez a kiélezödés
fokozott konkurencia félelemben és konfliktusérzésben nyilvánult vagy
nyilvánul meg. A gazdag geográfiai sajátosságokkal rendelkez6 Európa
embere, aki azonban alacsony társadalmi rétegb61 származik, fenyege-
tettnek érezhette vagy érezheti magát az "idegen" hasonló helyzetúek-
t61 és ezért indulhatott vagy indulhat el egyetnikai vagy vallási
különbség hangsúlyozására alapozott ellenségeskedés.
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A fentiekben leírt társadalmi-gazdasági jelenség hazánkban is egyre
több, a nevelést-oktatást is érintő kérdést vet fel. Mint valljuk, Q nevelés
az egyik leglényegesebb IlI1jlóeróa periférUlról való elmozdulásnak. A rnul-
tikultűra, mint ellenségkép nemcsak elszigetelten egy-egy országon
belül, hanem egész Európában egyre erősödő tendencia, miközben a
multikultúra az "európai népvándorlástól" függetlenül is létezik. A
keresztény államalapító Szent István nemzeti erőnket, sokszínüségün-
ket látta ebben, s a kereszténységben.

Ma ki mutatja meg, mi a jó?
Az egyre erösödö ellenségkép. agresszivitás elleni küzdelemben

igen jelentős szerep jut a családnak, az oktatásnak. A megfelelő korn-
munikáció kiépítése segíti egymás értékeinek felfedezését, egymás jobb
megismerését. Felelősségünk azért is nagy, mert mintát mutatunk gyer-
mekeinknek, példaképpé válhatunk. Törekednünk kell, hogy ne a
rossz, az álland6 hiba keresés, az elutasítás, hanem a hit, az oko, nyílt
útkeresés, az erény, a megélt jó jellemezzen minket, és saját példaké-
peinket. Ezekért soha sem várjunk elismerést. A legnagyobb jutalom
gyermekeink, tanítványaink szeretete, viselkedése, későbbi életútja.
Természetesen történelmünk során és a jelenben is vannak olyan
híressé vált emberek, akik belső értékeik, cselekedeteik miatt minden
korban lehelnek példaképek. Az ő életük, munkásságuk ismerete segít
minket, de arról soha sem feledkezhetünk meg hogy:

"A jónak élni kell, nem feltétlenül elismerést aratni."

R6zstlné Czigány Enikó

Az ifjúsági hittanok időpon tja

Kedd esténként Ábrahám Béla atya vezetésével az alsó hittan-
teremben fél 8-tói van ifjúsági hittan. Idén a téma a Jelenések
könyve.

Csütörtökön este 7 órától Vas Zoltán tartja a hittanórát. Az óra
címe "Bevezetés a hitéletbe",

Ugyanebben az időpontban - csütörtökön este 7 órától - a felső
hittanteremben Virt László hittanja van. Itt a téma: az er-
kölcstan.
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A Don Bosco Iskola nyáron sem "szünetel"!

Az idei vakációban 9 táborban 317 tanuló táborozott. Ha figye-
lembe vesszük, hogy az iskolai létszám 458 fó, ez a szám még akkor is
szép, ha tudjuk, hogy néhány gyerek kélláborban is részt vett.

Hogy ez megvalósulhatott, abban a tanárok lelkesedésén túl nagy
szerepe volt a Don Bosco Iskola Alapítványnak. Az Alapítvány idén új
támogatási rendszerben 544 ezer forintot fordított a családok segítésére,
egy-egy család táborozási költségeinek csökkentésével.

Iskolánk más pályázatokat is elnyert a táborokhoz, összesen 430
ezer forint értékben. Fontos célunk a jövőre nézve is, hogy az egyre
magasabb költségek miatt minél több pályázattal próbáJjuk segíteni a
táborokat, illetve hogy még jobban odafigyeljünk azokra a tanulóinkra,
akik esetleg az anyagi terhek miatt nem jelentkeznek táborokba.

Szinte az ország minden vidékére eljutottunk. Gazdag program-
jaink között szerepelt a kézművesség, a szövés-fonás, a lovaglás, a
rajzolás, a festés, a hagyománykutatás és a természetjárás. Több tábor-
ban a miHecentenáriumot köszöntötte a honfoglalást idéz6 keretjáték.

Sajnos, voltak rossz tapasztalataink is. A k6szegi táborban, ami
félig-meddig központi egyházi szervezésű ésnem éppen olcsó volt - a
legkisebbek jártak, és sajnos ott éppen akkor tatarozás folyt, ami
nagyon megkeserítette a gyerekek életét. (Hunguest Kft.)

A Krasznahorka vándortábor szálláshelyei sem feleltek meg az
előzetesen megfgértnek. (Gyermekek Táborozásáért Alapítvány)

Néhány szóban egy-egy tábor programjáról
Kószeg: még felsorolni is sok, mennyi mindent láttak a táborlakók:

K6szegi vár, )uri ics Műzeum, Patika Múzeum, Nagycenk, Fert6d,
Írottkön, Hétforrásnál Kálvária-hegy, Szabö-hegy ...Szép délutánt töltöt-
tek az 5.0.5. gyermekfaluban.

Pécs: igazi nomád tábor volt. A gyerekek hordták a vizet, villany
helyett tábortűz világított, ha nem esett az es6. Volt kirándulás, szám-
háború, barlangtúra Abaligeten, városnézés Pécsen, strandolás Orfún
és sok-sok foci. Felejthetetlen élmény marad a )akabhegyi Pálos kolos-
tor romjainál tartott szentmise.
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Som: a kedves falu és lakói nagy szeretettel fogadták Ricsi bácsi
csapatát. Igazán megbecsült vendégek voltak. Gyerekeink a népi
hagyományokkal, mesterségekkel ismerkedtek, ügyesen próbálkoztak
maguk is a szövés-fcnással.

Csókak6re szinte "hazajár" Tuci néni osztálya. A falusi élet minden
romantikájával megismerkedtek, de jutott id6 szép kirándulásra a
Galya patak völgyében, a Vértes erdeiben, s6t lovagolni is tanultak
gyerekeink.

BánklÍton Judit néniék verték fel ismét fest6állványukat, de most
már b6rözéssel is b6vült a palettájuk. Nagyszerű öveket ké zítettek,
miközben hatalmas túrákat tettek agymez6re, Csipkéskútra, Jávor-
kútra, Lillafüredre, Bálvány kilátójához.

Biciklivel indult a Zemplént felfedezni Bence bácsi, osztályával. Jártak
Vizsolyban, Füzérradványban, Sárospatakon, Boldogk6váron, Regécen ...

Újdonság volt viszont a bicikli Attila bácsi és Béla atya táborában.
A Szigetközben jártak, bebarangolták a vidéket, gátakat, töltéseket. Leg-
hosszabb túrájuk a határon túl vezetett, amikor többek között a b6si
vfzier6múhöz is eljutottak. Megcsodálták a Szigetköz egyedülálló
él6világát, ám a hédervárt biciklitúra valószinűleg Béla atyán hagyta a
legmélyebb nyomokat.

Dörgicsén Péter bácsi búcsúztatta ballagó nyolcadikosaival az
elmúlt tanévet.

Idén először nyári vándorlábor is vezetett Szlovákiába. Jártunk
Torna és Krasznahorka várában, a betléri Andrássy kastélyban, Rozs-
nyön, a Dobsinai. Gombaszögi, Aggteleki és néhány, még a nagy-
közönség számára ki nem épített barlangban. A tábortüzek magasra
csapó lángjainálláttuk a határon túl lakó magyar és szlovák emberek
békés egymás meUett élését, és az elnéptelened6, szomorű magyar
iskolákat. Vidám színdarabbal idéztük meg Jókai regényéból a kraszna-
horkai várúrnő, Serédi Zsófia szellemét,

Bár az idö nem volt mindig kegyes a táborozókhoz, szép élmé-
nyekkel gazdagodva, és az együttlétek közösségteremtő erejét soha
nem felejtve hálát adunk a szép nyárért és köszöntjük az új iskolaévet!

Balogh úísz/óné
a "krasznahorkai vándortábor" vezet6je
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Az oktatás-nevelés kerületi két nagy fellegvára
újra az egyházé!

Viszonylag csendben, szerencsére az ilyenkor már megszokott hangos
hisztéria elmaradtával került vissza az egyház tulajdonába a Xl. kerület két
patinás gimnáziuma, a J6zsef Attila és a Kaffka Margit Gimnázium. Az utóbbi
idén augusztus elsejével. az előbbi pedig a jövő év őszétől lesz a Rendeké. Az
önkormányzat egyhangú szavazással döntött a két iskola átadásáról, ami az
országban szinte egyedüláll6.

A Kaffka Margit Gimnázium ünnepélyes átadására augusztus 23-án
került sor a Flamenec száll6 Boler6 termében. Az átadásr61 sz616 okiratot
Szegedi Ferenc polgármester és dr. Grabner M. Emélía SDR a rend római
generálisa írta alá.

A Kongregáci6 a gimnáziumot 76 évvel ezelőtt - csak lányok részére -
egy osztállyal indította a Váli utcai Polgári Leányiskolától bérelt teremben. Az
intézmény az albérletet hamar kin6tte és 1932-bell holland kölcsönböl felépült
a Fábián Gáspár tervezte Villányi úti neobarokk épület. A Szent Margit Intézet
akkor nemcsak az ország, hanem Eur6pa egyik legszebb és legkorszecúbb
gimnáziuma lett.

A n6vérek már éppen visszafizették a kölcsönt, amikor az ískolát ál-
lamosították, majd két év múlva egy nyári éjszakán a rend tagjait leponyvá-
zott teheraut6kon elvitte az A.V.H. A sebtében először Martos Flórára keresz-
telt gimnázium eleinte úgy látszott, lassú halálra ítéltetett, majd 1955-t61 a
századel6 fiatalon elhunyt írónöjéröl, Ady kortársáról. Kaffka Margitról
elnevezett iskola lassan kezdett éledezni. A hatvanas évektol már koedukált
osztályokban fokozatosan emelkedett a szinvonal, bár kétségtelen tény, hogy
az iskola mindig egy kicsit a szomszédvár "Jóska" árnyékában létezett. A
rendszerváltás után 1992-161 indított az akkori vezetés űn. egyházi be-
iskolázású osztályokat, melyek már az 1989-t61 újra engedélyezett szeezetes-
rend, az Isteni Megváltóról Nevezett 6vérek felügyeletével m11ködtek. Az
idei tanévre ezeknek a "vallási osztályoknak" a száma már meghaladta a tízet,

Tekintettel arra, hogy az utolsó világi osztály tanulói csak 2000-ben
érettségiznek. addig a gimnázium neve marad a régi, csak egy apró utalással
jelezve, hogy tulajdonosváltás történt. Sajnos a sajtó és a rádió, tel vizió
rosszul és felületesen tájékozódott munkatársai miatt sok téves információ
jelent meg a két iskola átadásáról.
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A Kaffkában a megnövekedett érdeklődésre való tekintettel október
végétől előkészítő tanfolyamokat indítunk. A portáról elvihető többoldalas
tájékoztató minden részletre kiterjedően ad felvilágosítást az érdeklőd6knek

A Kongregáció, az iskola vezetése és tanári testülete bízik abban, hogy az
iskola színvonala töretlenül emelkedik és a szül6k szívesen bízzák gyer-
mekeiket a nagy nevelési tapasztalattal rendelkezé nagymúltú szerzetesrendre.
Az 1949-ben még ezeregyszáz tagot számláló rendnek jelenleg mintegy
háromszáz tagja él, nagyobbrészt hazánkban, Szlovákiában, Ausztriában és az
Egyesült Államokban. Az új szerzetesi hivatások öt fiatal novjcíában már
mutatkoznak, s várják további hivatást érző leányok jelentkezését, akik a
tanításban, betegápolásban vagy szociális gondozásban szeremének az Úr
szolgálatába szegődni.

Az 1997/98 tanévre hat osztályt tervez a Kaffka vezetése, mindegyik
osztályt erősítve valamilyen speciális irányultsággal.

Ebben a tanévben a volt józsef Attila Gimnázium is, mint Szt. Imre
Cisz ter Gímnázium, öt új, teljesen egyházi osztály indítását tervezi, de két
világi osztályt is indít a régi józsef Attila elnevezéssel az Egry józsef utcai
Általános Iskolában, ami ettöl kezdve a József Attila jogutódjaként világi
gimnáziumként is szolgál.

Mindkét ginmázium célja, hogy tanítványaikba európaiságot, nemzeti
elkötelezettséget, szociális érzékenységet, szebadelvű demokratizmust,
ernberközpontú keresztény moralitást és mínél szélesebb körü szakmai tudást
plántáljon.

Azoknak a szül6knek a részére, akik érdekl6dnek e két új egyházi
gimnázium után, tájékoztatásul közöljük az iskolák legfontosabb adatait. (A
telefonszámok még 199&-banmegváltoznak .!i)

A Ciszterci Rend Budai Szent Imre Gimnáziuma
(1997. augusztus l-jétöl)

1114 Budapest, Villányi út 27. Tel.: 16650 88; 166 97 10
Igazgató: dr. Párdányi Mlklós

Az 1997 f.J8 tanévben 5 els6 osztályt indítanak, 180 tanulóval.

Az Isteni Megváltóról Nevezett 6vérek Kaffka Margit Gimnázium.
1114 Budapest, Villányi út 5/7. Tel/fax.: 166 58 83; 166 67 36

Igazgató: Sümegh László
Az 1997/98 tal1évben 6 els6 osztályt indítanak; kb. 225 tmtulóval.

Sii11leghLászl6
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Családos együttlét Leányfalun - Program
"életük legyell és Ixlségbell legyen" Jn 10,10

VU. 20. Szombat
11.40

12.15
13.00
16.15
17.30

ÉRKEZÉS
EBÉD
Szobafoglalás, elhelyezkedés / csendespihen6
Közös KEZDŐ IMA a kápolnában (gyerekekkel együtt)
KEZDŐ BESZÉLGETÉS. Házaspárok bemutatkozása
kötött szempontok zerint (közben gyerekfelügyelet)

18.00 18.20 VACSORA
19.15 Első elmélkedés, esti ima (közben gyerekfelügyelet)
VII. 21. Vasárnap
8.30 8.50 REGGELI
10.00 Szentmise
11.45 12.15 EBÉD
15.00 Elmélkedés (közben gyerekfelügyelet)
17.00 Elmélkedés
18.00 18.20 VACSORA
18.30 18.45 Közös ESTlLMÁDSÁG gyerekekkel
20.45 Közös beszélgetés a lelkigyakorlat vezetőjével

(közben gyerekfelügyelct)

11.45
12.15
16.00
16.15

VlJ. 22. HéUó
8:10
8.30 8.50
9.00
11.00
11.45 12.15
15.30

18.00 18.20
20.45

VU. 23. Kedd
8.00
8.00
9.00
11.45

Közös REGGELI IMA a kápolnában
REGGELI
Elmélkedés (közben gyerekfelügyelet)
Elmélkedés
EB(m
EGYÜTILÉT PLÉBÁ OS ATYÁNKKAL
(közben gyerekfelügyelet)
VACSORA
Házaspárok ZÁRö BESZÉLGETÉSE
(közben gyerekfelügyeJet)

8.50
11.30

12.15

Közös REGGELI (hálaadó) h\1A a kápolnában
REGGELI
VISEGRÁD (Kisvillám) "JURTA" JÁTSZÓTÉR
EBÉD / Hazautazás
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Családjaink Leányfalun

A tavalyi bajéti családos együttlétünk sikerén felbuzdulva az idén
nyárra is elterveztük, hogy azok a házaspárok, akik év közben is
rendszeresen találkoznak, töltsenek néhány napot együtt gyerekestül.
Közel tizenöt család jelentkezett előzetesen, így komoly feladatot
jelentett megfelelő helyet találnunk. Szabó Andrásék fáradságot nem
kímélve kutatták fel a lehetőségeket. Ezek közül Leányfalun a Szent
Cellért Lelkigyakorlatos Házat választottuk. Az előkészítés kissé
izgalmas volt, hiszen népes családjainkon kívül még húsz csendre,
eJmélyülésre vágyó lelkigyakorlatozót is várt a Ház.

Utólag megállapíthatjuk, hogy aggodalmunk (gyermekeink miatt)
ugyan nem volt teljesen alaptalan, de nem okoztunk komoly problé-
mát. Ezt elsősorban a gyermekeinkre vigyázó három fiatal (Lánszki
Judit, Lipovszky Viktória, Vas Gábor) nagyszerű helytállásának kö-
szönheíjükl

A komfortos elhelyezés, a teljes ellátás - a tavalyi szerényebb
körülményekkel szemben - az idén nagyon jól esett. De ennél is fonto-
sabb az, hogy így nagyon sokat lehettünk egymással! Gyermekeinkkel
is (reggeli és esti imák, Duna-parti futkosások...), házaspárok egymás
közötti beszélgetéseiben is.

Nagy élmény volt bele-belehallgatnunk a Ház lelkigyakorlatának
elmélkedéseibe, és egy külön esti beszélgetésen megismerkednünk
páter Benk6Antal jezsuita atyával, a lelkigyakorlat vezetőjével. Remél-
jük, hogy Plébános Atyánk tavalyi és idei lelkipásztori látogatása,
velünk való külön törödése immár hagyománnyá vált. A vele való
beszélgetés egyik elhatározása, hogy minden hónapban legalább egy
szombat délután legyen közös szentmisénk. Erre szeretettel várunk
minden házaspárt gyermekeikkel együtt, és a házasságra komolyan
készülö fiatalokat is!

Gyermekeinktől tudjuk, hogy ők is remekül érezték magukat.
Kindelmann ÁgitóI ötletes feladatot kaptak már a lelkigyakorlatunk
bevezetö imádságán. Ennek teljesítéséért mindvégig buzgalommal
keresték az alkalmat, hogy jót tehessenek.
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Sokunknak legjobban az utolsó délelőtti programunk tetszett,
amikor a Visegrád melletti Nagyvillám-hegynél lévő, Makovecz Imre
tervezte játszóparkba kirándul tunk. Idén nyáron kevés olyan ragyogó
napsütéses, S nem túl meleg nap volt, mint akkor délelőtt. A csodálatos
természetben játszhattunk gyermekeinkkel és egymással. Ezek az élet
ajándék pillanatai, órái közül valók voltak.

E rövid írás elkészítéseker emlékeink már a jövő nyári folytatásra
terelték gondolatainkat, hogy hol tudnánk ismét a plébániai családok
közösségét az ideihez hasonló programmal erősíteni.

Márta és Audrás a 8aló családb61

A Fiatal Családi Közösségünk legközelebbi köeös szentmiséje október 19-én,
azombaton 17 órakor lesz. Várjuk a bekapcsolódni kívéné családokat.

Az A.K.T.K. Nyugdíjas klubjának
filmvetítései 1996. év második félévében

IX. 10. 17-19h Carda-tó videó Illavszky István

X.8. 17-19h Kanada videó Hajdú Barna

XI. 5. 17-19h Korfu videó Hajdú Barna

Xn.3. 17-19h Izrael filmvetítés Hajdú Barna
Madagaszkár

A Nyugdíjas Klub összejöveteleit keddenként 16 és 19 óra között tartja
az Albertfalvi Közösségi Házban (Gyékényes utca 45--47.). Az össze-
jövetelekre minden érdeklődöt szeretettel várnak a klubtagok.
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Az AK.T.K. nyugdíjas csoportja
Felvidéken

Illavszky István a METEOR Klub, a Budapesti Történeti Múzeum,
a Tájak, Korok Múzeumok Baráti Társaság, és az A.K.T.K. nyugdíjas
klubjának tagjai között hétnapos szlovákiai csillagttírát szervezett. Az
el6zetes program alapján is elég fárasztónak ígérkező túrára a nyug-
díjasok is jelentkeztek, mivel a meghirdetés is gyerekekt61-id6sekig
mindenkinek szólt. Végül hat vállalkozó vágott neki a nagy útnak:
Gedeon Sándorné, IIIavszky lstvánné, László Györgyné,' agy Istvánné,
Nagypál Béláné és Wittmann Margit.

Július 7-én vasárnap al/29-es mise után a Don Bosco iskola
bejárata elöl autóbusszal elindultunk a felvidéki Kovácspatakra, ott, hol
az Ipoly beömlik a nagy Dunába. Itt az ifjúsági táborban szállást és
étkezést is biztosítottak számunkra. Már a buszon kiderült, hogy
szül6kkel, nagyszülókkel, de nyolc Don Boscó-s gyerek is van köztünk,
aminek külön örvendeztiink.

Az első nap a megérkezéssei és elhelyezkedéssei telt el. Bár gya-
logos kirándulást is tettiink délután a 3 km-re lévő Helembára és a
Panoráma szélléhoz.

A második napon ismét a Panoráma szállóhoz gyalogoltunk, ahol
ebéd után strandolással mulattuk el az időt, míg a zivatar haza nem
kergetett bennünket.

A harmadik napon autóbusszal mentünk Lévára, ahol a várat és a
várost, majd Malonyán az arborétumot és a kastélyt. Kistapolcsányban
a kastélyt és a múzeumot valamint a lótenyésztési telepet, a nap
koronájaként a csodálatos gararnszentbenedeki templomot, a Szentvér
kápolnát és a rendházat tekintettük meg kívülröl, belülr61. Még az
id6járás is kegyes volt hozzánk, mert azalatt míg a templomot és
rendházat megnéztük belülről. addíg kint zuhogott az esö, és amint
kijöttünk, rögtön elállt. (A régi gótikus szeszéken egy Don Bosco kép
és mielött a templomba bementünk volna egy szalézi atya fogadott
bennünket.) Menet közben ősszetalálkoztunk egy osztrák-német zarán-
dok csoporttal, akik szintén a templomot látogatták meg.
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A negyedik napunkori rövid buszos kirándulást tettünk Bénybe,
ahol ifjú Cs6kás Ferenc vezetésével megnéztük az árpádkori templo-
mot, a k6ruson a XVII-XVllI. századi énekes- és imakönyveket is, a
kápolnában pedig a szerzetesek által faragott gyönyörű régi fa-
szobrokat. A templomban elénekeltük a Boldogasszony Anyánk ... című
régi magyar himnuszt. Ezután átmentünk a csodálatos románkori
rotundába, hol meggyőződtünk róla, hogy a régi korokban milyen
tökéleteset tudott alkotni az ember. Minden fülkéb61 más-más hang-
effektust lehetett hallani és ki is pr6báltuk, körbeállva elénekeltük a
magyar Himnuszt. Megcsodáltuk építészeti és képzőművészeti (fresk6
maradványok) remekcit. Buszba ülve elindultunk az egyik házhoz,
ahol megkaptuk a Bényhez tartozó szentkúti kápolna kulcsát. Majd a
római földvár sáncai között besétáltunk a Mária kegyhelyre, a stáci6-
sor, maga a Szentkút és a kápolna megtekintése után imádkoztunk a
kápolnában, ahol a kegyhely szelleme megragadott bennünket. Ezek
után autóbusszal Párkányba mentünk, ahol a túlsó parton az esztergomi
baziJika gyönyörű panorámája fogadott bennünket, majd utána városnézés,
vásárlás és a város strandján fürdözés, csúszdázás következett.

Az ötödik nap esős, viharos idővel köszöntött be. Busszal mentünk
Szentantalba, itt megnéztük a kastélyt, a múzeumot, benne a kápol-
nával, ahol MS mester képe is megtalálható. Ezután Selmecbánya
müernlékei következtek: Leányvár gyönyörű várkastélya, városkapu:
Klopacska belváros csodaszép épületei, Szentháromság szobor, g6tikus
csodálatos magyar templom, az első Magyar Bányászati és Erdészeti
Akadémia épületei és gyönyörű botanikus kertje, valamint a nap
fénypontja, a Kálvária-hegy megmászása, a csodálatos stáci6sor és a
kápolnák megtekintése. A borús nap szívet melengető élménnyé vált.
Ez a nap a kirándulás leges6sebb, leghidegebb napja volt, de ezt csak
kívülröl éreztük, mert belülről lelkiekben sokat gazdagodtunk.

Mi már a világ, iJJ. föld teremtését61 eltér6en a hatodik napon
lazítottunk, pihengettünk. Kis gyalogsétát tettünk Helembára az Ipoly
partjáig, majd barangolás következett Helembán, később az -áradó
Duna partján szellöztettük ki a fejünket. Vacsora után búcsú estét
tartottunk a klubszobában kolbász evés, különbözö italok fogyasztása
mellett. Énekelgettunk éjfélig (hej n6ta, nóta, n6ta körbejár alapon,
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mindenkinek a nótáját nem elhúztuk, hanem elénekeltük). Záró ének
éjfélkor a magyar és a székely Himnusz volt.

A hetedik napon egyáltalán nem pihentünk. Reggeli után bepako-
lás az autóbuszba és irány kis kerülővel haza. Ógyalán a Konkoly
Thege Miklós által épített csillagdát, meteorológiai állomást és a
földrengést jelző állomás érdekességeit tekintettük meg. (Európában
először itt létesült ez a három szakágú vizsgáló egy helyen.) A csil-
lagda kupolájában mindenki megláthatta, milyen egy ilyen hatalmas
teleszkóp müködés közben, Persze világos nappal csak a közeli temp-
lom tornyának keresztjét láthattuk fejre állítva. Ezután a helyi római
katolikus templom gyönyörű nyolcszögletű templornhajóját és a külön
álló harangtornyot néztük meg. Érdekessége, hogy erdélyi szecessziós
stílusban épült (jeles képviselője: K06s Károly volt). Ezután Kornárom-
ban vártak bennünket. A Komáromi Magyar Szfnházat kívülröl és
belülről megnéztük (ahol a csoporttal utazó Don Boscó-s gyerekek a
színpadon produkálták magukat). Majd Dr. Szénássy Zoltán nyugalma-
zott magyar-történelem szakos tanár vezetésével négyórás városnézést
tartottunk. A római katolikus templomban éppen esküvőt tartottak és
az esküvő után a fiatal pár a mennyasszonyi csokrot a Klapka-szobor
talapzatára helyezte (szép és élő hagyomány).

A tanár úr nagyon sok érdekességgel szolgált számunkra, mivel
kutatásai során irodalmi és történelmi emlékek sokaságára bukkant és
minderröl nagyon élvezetesen tudott beszámolni. Sajnálhatjuk, hogy
időnk ily rövid volt e szép város történelmi és kulturális emlékeinek
megtekintésére, de reméljük, hogy még sokszor vissza tudunk térni
ebbe a magyar városba - Rév-Komáromba. Mindent összevetve, gyere-
kek, felnöttek, id6sek sok-sok élménnyel gazdagodva érkeztünk meg
a Szent Mihály templom elé.

Az utazáson résztvevők köszönik mindazoknak a segítséget, akik
hozzájárultak ahhoz, hogy élményekben gazdag hét napunk volt
Felvidéken. Külön köszönet illeti meg a Társas Kört a nyugdijasok
köl tségeihez való hozzájárulásáért.

Wiltmllm! Mnrgit
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em csak a húszéveseké a világ

A nyugdíjas klub szervezésében, Gyöngyös-Abasár üticéllal május
végén, érettségi és szakdolgozatlrás idején két busznyi A.K.IK legény-
ség elindult kirándulni. A kirándulás egyik legf6bb célja a nyugdíjas
klub részéről. a fiatalok és id6sek egymás felé közeledése, kapcsolatfel-
vétel és egy múködöképes kommunikáció megtalálása.

A kirándulás eredményes volt, élményekben gazdag és igen tanul-
ságos.

A nyugdíjas klub megajándékozott lett a fiatalok által, a közös
szentrníse, séta, városnézés. játék és mulatozás kőzben. A fiatalok
pohárköszönt6jét szeretnénk nyilvánosságra hozni, mert a klub tag-
jainak szívébe jókedvet és melegséget hozott. Ezúton is szeretnénk
megköszönni ezt és azt a hozzáállást az id6s emberekhez, amit csak
keresztény fiatalokt61 kaphattunk meg.

Köszönjük szépen.

Száz öregnek ötven a fele
A kis Katikának ez az élete
Meglengeti vékony karját
Csodát is tesz, ha akarnák.

Albertfa Ivának nincsen hegye
Egye meg a fészkes feketefene
Oe van néki sok fiatalja
Hegyet mozgat, ha akarja.

Ha megöregszünk nagyszül6k leszünk
S a gügye unokánknak majd csokit veszünk
Egyéves a nyugdíjas klub
Szeressük hát nagyon 6ket.

Murdllyillé Molndr Katalill
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In memoriam Anci néni

A nyugdíjas klub vezetője szomorú szívvel, de mégis örömmel
tudalja rnindenkivel, hogy Szász Gyuláné, a klub igen aktív, kezdettől
fogva köztünk lévő, állandóan mosolygós, velünk együtt imádkoző,
legidősebb tagja, július első péntekén szemt6l szemben meglátta
Teremtő Atyját, abban az égi hazában, ahova mindig is célja volt
eljutni megpihenni.
And néni mosolygós arca itt van az emlékezetemben. Minden szent-
misén szeretettel és kicsit pajkosan szorongatta meg a mellette ül6k
kezét; Béke veled!

Azoknak, akik messzebb ültek t6le, és nem tud ta megfogni a
kezüket, csak integetett.

Most is így búcsúzik, már megnyugodva, örömmel, integetve; Béke
veletek!

Veled is!
Mllrányiné Molnár Katalin

A Nyugdíjas Klub őszi kirándulásai

1996. október 19.
Barangolás a kerepesi Temet6ben
Találkozás: 8.30 órakor a Templom el6tt

1996. november 2.
Normafa - Makkosmária (Mise lj órakor), Jánoshegy, Budaszentl6rinc
Talákozás: 8.30 órakor a templom el6tt.

1996. december 7.
Mikulástúra Makkosmária környékén.
Találkozás: 8 órakor a templom el6tt. Túravezető. Illavszky István.

Minden mozogni, sétálni vágy6t szerétettel látunk kirándulásainkon!
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Albertfalva Isztrián

Indulás este 9 órakor a templom elől. 1 égyen-négyen kocsíval,
négyen pedig vonattal vágtak neki az útnak. Bazsi, akivel volt szeren-
csém együtt utazni, 12 órát vezetett le egyhuzamban. Utána igencsak
jóízűen aludt, amit számtalan kép és videóanyag is rögzített.

Az' úticélunk Medulin volt, egy Pulától nem messze található
autóskemping. Páran most mentünk elöszőr tengerpartra. Az első nap
már alig vártuk, hogy a tengerbe mehessünk a sátorverés után. Őszin-
tén szólva máshogyan képzeltem el az egészet (persze lehet, hogy más
is): nem volt se homokos tengerpart, se pálmafák, se gyönyörű vízi-
mentőlányok, Magyarországról kellett vinni a napfényt. Ellenben
szúrtak a kövek az amúgy hideg vízben. Mondhatni csalódás volt. Egy
dolog azért elhomályosította ezeket: a csodaszép tenger, és a tenger-
part, meg a stabilan felvert sátrak. Elérkezett az els6 reggel: esett az
eső, és zörögtek a kabócák.

Vasárnap lévén templomba mentünk 10 órára. Soha nem énekel-
tünk azelőtt horvátul szent énekeket. Kár lett volna kihagyni, attól
függetlenül, hogy nem értettük. Az albertfalvi kórus néhány tagjához
csatlakozva mise után magyar dalokat is előadtunk. A helybéli plébá-
nosnak annyira tetszett, hogy meghívott a rákövetkező hétre énekelni.
Sajnos nem tehettük meg, mert addig nem maradtunk. Utána jártunk
egyet a városban. Kis, hangulatos utcák, aranyos házikók. Hétf6n végre
nagyjából helyreállt a rend a tengert illetően. Kerestünk ugyanis egy
homokos partszakaszt. Napoztunk és úsztunk. Élveztük, hogy ott
lehetünk. Szabolcs és Viktor kibérelt egy .motorcsönakor" (igaz egy
luxusjachtot néztek ki), amellyel aztán - egy kötél segítségével -
húztuk egymást a vízben. Nagyon klassz volt. Ezt a napot stílusosan
egy fagyI alt-bárban zártuk. Hatalmas és finom kelyheket ettünk. Judit
enyhén kifogásolta a méreteket, meg a minöséget.

Ha már ilyen rnessze eljöttünk otthonról, úgy gondoltuk, nem
árthat körbe nézni. Így tehát kétszer is szerét ejtettük egy-egy kirán-
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dúlásnak. Pulában római kori látnivalókat nézegetrünk. Közel akkora
Amphiteatrum található itt, mint Rómában? Ha tudják a helyes választ,
küldjék a szerkesztöségbe. (Nem) értékes díjat sorsoinak ki! Most
szabadtéri színpadként müködik. Természetesen kipróbáltuk a pulai
fagyit is. Voltunk olyan szerencsések, hogyafagyiárus gyerek szőra-
koztatott minket. Dobáita a gombócokat (a tölcséreket is, hogy ijeszt-
gessen); még Szabolcs szájába is dobott. Nagy fölhajtás kerekedett az
utcában.

Másodszorra Rovinjba mentünk. Szép város. Tengerparti villák,
vitorlások, motorcsónakok, fest6i környezet. Nagy elhatározásunkban
beültünk egy étterembe, hogy egy igazit kajáljunk. Néhányan úgy
gondoltuk, ha már ott vagyunk, eszünk valami tengeri ételt. Ebből
aztán kagyló, polip és sósvízi hal lett. Nagyon ízletesen készítették el.
A"többiek eredeti horvát pizzát ettek!? Hazafele beugrottunk Bale-ba,
Ez egy középkori herceg rezidenciája köré épült pici, 1000 lelket
számláló falu. Úgy körülbelül a lakosság ezredrészével találkozhattunk.
A hangulata azonban leírhatatlan. Macskaköves utcá.cskák. boltívek a
házak között, kis macskák az ablakokban ... egyszóval romantikus.

A főtéren egy, a kis lakossághoz képest gigászi templom áll. Nem
mehettünk be, mert nem volt nyitva. Ezt azért bepótoltuk Vodnianban,
ahol ismét énekeltünk az Úr dicsőségére. Hazafelé szerpentinen men-
tünk, aminek abban volt jelentősége, hogy nem bírta nagyon a gyom-
rom, és búcsút vettem a tengeri finomságoktól. Másnapra rendbe
jöttem, az id6 meg egyébként is jó volt. Úgyhogy nekiestünk a víznek.
Még búvárkodni is elmentünk Anitával, Rizsával és Bazsival, Nem
éppen egy búvárparadicsomba csöppentünk, de azért vagány volt.

Esténként együtt imádkoztunk és hálát adtunk, hogy szép időnk
volt, és jól érezhettük magunkat.

506s Kristóf & dllalldó segítóm, Benkórzy Szabolcs
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A Via Dolorosán

Ha valaki [eruzsálemben jár, legyen akármilyen vallású, akár ateista is,
ezt a helyet míndenképpen felkeresi az Óvárosban. Ez az az út, amelyen a
hagyomány szerint Urunk vitte. keresztet Pilátus palotájától a Golgotáig.

Talán meglepőnek hlnhet, hogy hívö katolikus létemre én is • "hagyo-
mány szerínt" kifejezési használom, de ennek természetesen nem a keresztút
valóságának kétségbe vonása az oka, hanem mai útvonalának. bizonytalan- .
sága. Amennyire biztos, hogy a Kálvári. sziklája a Szentsir templomban van,
és ugyanúgy biztos a Szent Sír léte (és az valóban az Úr Jézus sírja), a kereszt-
út mai vonala teljes egészében nem biztos, hogy megegyezik az Üdvözít6
szenvedésének útvonalával.

A keresztutat igazándiból a keresztesek jeruzsálemi megjelenése óta
említik, és addig bizony eltelt Jeruzsálemben néhány év, több mint ezer. A
Város épült és pusztult, (ismerjük, hogy a Cardo végén állt egy gyönyörű
templom, antinek szin.te a nyomait sem találjuk a 6-7. századi földrengés
után), épületek omlottak le és épültek, az utcák vonalvezetése is megváltozott.
Úgy értem tehát azt, hogy a mai Via Dolorosa nem biztos, hogy azonos az
eredetivel.

Persze nem is az eredetiség, hanem maga a hely az izgalmas, hiszen az
tény. hagyott, Jeruzsálemben vitte keresztjét a ázáreti, hogy bűneinkért fel-
áldozza magát.

A Via Dolorosa ma szinte teljes egészében az Óváros arab negyedén
vezet keresztül, és ez meghatározza végigjárásának áhítatát. A másik gon-
dolatom, hogy turisztikai nevezetesség is, tehát azt a magába forduló, tiszta
áhitatot, amit más zarándok helyeknél tapasztalhat az ember, itt gyakorlatilag
lehetetlen megval6sítani. KétoldaIt üzletek, ahol arab kereskedők k1nálják
portékáikat, luftballontól az ejtóemy6ig, múszaki cikkektél a miseruhákig.
Még aki el tud vonatkoztatni ezektől a hatásoktél. az sem ússza meg, mert a
keresked6k karon ragadjak, megkísérlik az Üzletbe berángatni stb. Persze ez
nem rosszindulat kérdése, itt ez a szokás, Ez nem is lenne baj, ezt a kereske-
dői "stílust" megszokja az ember, s6t sokan közülünk még kedvelik is, csak
ne itt a keresztút mentén lenne mindez.

Egy másik gondolat, hogya turistacsoporttal ott-tartózkodó mindig idő-
hiánnyal küzd, és így nyugodtan, idegenvezet6vel nem lehet teljesen meg-
ismerni, mert bizonyos dolgokra "nem jut idö". Hogy ez éppen melyik része
a keresztútnak, az döntően a helyi idegenvezető kényétöl-kedvétöl függ.
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lekünk bizonyos mértékben szerencsénk és balszerencsénk is volt, Iöleg
azért, mert az utolsó szabadnapon lehetőségünk nyílt még egyszer végig-
menni a keresztúton.

oe az első! Vasárnap volt, és az Olajfák hegyéről a Getszemáni kertbe
mentünk, majd az autóbusz megkerülte a Kidron völgyet PS megálltunk az
Óváros egyik kapuj. el6tt. Itt léptünk be az Óvárosba, és pár perces séta után
értünk a Via Dolorosa elejére. Már a környéken is igen sok ember volt, de itt
az út elején tengernyi. (Később megtudtuk, hogy aznap jó néhány zarándok-
és turistahajó érkezett, akiknek utasait vasárnap délel6tt hozták - velünk
együtt - városnézésne, így a keresztútra is. Tehát lépni is alig lehetett, mind-
ezek mellett az arab területen a vasárnap egyszeru hétköznap, tehát javában
folyt az élet, a nyüzsgés. Nem egyszer autók, s6t kistraktorok elói kellett félre-
ugrani, akikröl látni lehetett, hogy mindennapi munkájukat végezték, de jó
néhányuk a keresztúton haladó turistákat bosszantotta, heccelte.

És ez még az alsó részen volt, ahol az utca szélesebb, és így jobban elfért
az ember.

Amikor a Cirenei Simon stációnál jobbra fordulva az emelked6n hala-
dunk a Szentsír templom felé, beérünk a klasszikus arab bazárba. Itt szinte
minden kellemetlenség fokozódik, igaz nincsenek autók és traktorok (mert
nem fémek el), de megjelennek a motorkerékpárok, az erőszakosan és lerázha-
tatlanul kolduló gyerekek, és (bár hála a Jó Istennek ebben az élményben nem
ré zesültünk) a zsebtolvajok. Az utca szükül, és elérkezünk egy olyan sikátor-
részhez, ahol alig 2-3 ember fér el egymás mellett. Aztán újra jobbra fordu-
lunk, kiszélesedik az út, és eBY kapuszerüségen átjutva ott állunk a Szentsír
templom előtti tágas téren. Erről csak a második alkalommal gyözödhettünk
meg, mert vasárnap ez is tömve volt.

Eddig tehát csak rosszat mondtam a környékröl, és az is szomorú, hogy
egy évben nyugodtan csak két napon lehet végigmenni a keresztúton: nagy-
pénteken és virágvasárnap.

Beszélgettünk is idegenvezetőnkkel erröl, aki azt kérdezte, hogy rni,
keresztények miért megyünk sokszor szívesebben Rómába, mint ide Jeru-
zsálembe. Talán az eddig elmondottak az okai, mondtam neki, mire 6 kifej-
tette, hogy nekünk kell tiszteletben tartani azt, hogy az araboknak is élniük
kell, és ez az 6 területük. Megítélésem szerint - mondtam - meg lehetne
egyezni az arabokkal az évi két alkalomnál sűrűbb "zavartalan" idöpontban,
csak ezt valakinek szorgalmaznia, intéznie kellene. Azt válaszolta: lehet hogy
igazam van, de fogalma sincs, ezt kinek kellene tennie. Hát ebben maradtunk.
A felsorolt kellemetlenségek ellenére a Via Dolorosa végigjárása hatalmas
élmény, és aki teheti, ezt ne hagyja ki Jeruzsálemben. Amikor másodszor
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kettesben jártuk kis feleségemmel végig, sokat felejtettünk az első alkalom
zavaró élményeib61, és rengeteg újhoz jutottunk.

Első állomás: a megkorbácsolás kolostora
A kis templomban (akkora kb., mint a Rókus kápolna, csak talán kicsit széle-
sebb) az oltár fölött kupole. amelyet csillagokkal átszőtt töviskorona vesz
körül. Színes üvegablakokon: a megkorbácsolás, Pilátus kézmosása és Bar-
rabás szabadon bocsátása.

Második állomás: az Ecce Homo fv
Itt hangzott el a híres mondat "fme az Ember". Az ív egy része a Via Dolo-
rosa fölött húzódik áto A történeti hüséghez tartozik, hogy ez - nunden
valőszlnüség szerint - egy néhány évtizeddel Krisztus halála után a rómaiak
által emelt diadalív egyik része. Ez eredetileg három Ivböl állt, aminek ez a
kőzépsö része, az egyik szélső ív megsemnüsült az idők folyamán, a hanmadik
rész ma is benyúlik a Sion ővérei kolostor kápolnájába, annak szentélyébe.
Oda sikerült bcjutnunk és imádkoznunk. Ugyancsak ebben a templomban
található az a kövezet (amelyik egy kockajátékhoz szükséges jeleket ábrázol),
amelyen a hagyomány szerint "kockát vetettek köntöse fölött". (Lithostratos.)

Harmadik állomás: Jézus először esik ci a kereszt súlya alatt.
Lengyellovaskatonák alapították a kápolnát, jelenleg az örmény katolikusoké.
Nem sikerüIt bejutnunk, mert öt percet késtünk. Délben zárják a kápolnát, s
bár lelkesen gyözködíük a hivatalban lévő hölgyet, nem tudta nekünk kinyit-
ni, mert az ottani "sekrestyés" elvitte a kulcsot, és csak másnap reggel lehetett
• kápolnát kinyitni. Mi azonban addigra már itthon voltunk.

egyedik állomás: [ézus édesanyjával találkozik
E helyen kis oratőrium áll, dc oda bemenni nem lehet, általában csak a két
kivételezett napon. Mi nem akkor voltunk ott. nem is tudjuk milyen az a hely.

Ötödik állomás: irenei Simon átveszi a keresztet
Itt kanyarodunk "felfelé". A kís kápolnában festmény látható az eseményről.

Hatodik állomás: Veronika kendője
Kis, aranyos kápolna, Szent Veronika sírjával. A kápolna bejárata zárva, de ha
a mellette lévő bazar-boltba bemegy az ember, balra egy kis ajtó nyílik, ahol
néhány lépcsőn át le lehet menni a sírhoz. Egyszerűségében megható kis
kápolnába jutunk. A kendő nincs itt, azt évszázadok óta Rómában, a Szent
Péter Bazilikában őrzik.

Hetedik állomás: Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alatt
A bazárban egy oszlop jelzi a helyet. Döbbenetes, de nem találtuk meg!
Idegenvezetővel sem, 6 körülbelül mutatta a helyet.
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Nyolcadik állomás: Jézus találkozik a síró asszonyokkal
A johanniták kelostoranak falán kis kereszt jelzi a helyet. Mivel el6tte egy kb.
"lengyel piac" min6ségű, arab tisztaságú üdítös bódé állt, nem sokat tarróz-
kodtunk ott, tekintettel arra is, hogy ez a bazár egyik .Jeggyanúsabb" helye
volt. A szag és a piszok mindent elfedett, nem volt éppen idegenforgalmi
zarándokhely.

Kilencedik állomás: Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
Egy abesszin kolostor belsejében van. Bár a bejáratnál oszlop jelzi a helyet,
nem találtuk meg. Bejutni csak külön engedéllyel lehet, nekünk ilyen nem
volt. A keresztút többi állomása a Szentsír templomban van.

Tizedik állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Tizenegyedik állomás: Jézust a keresztre szegezik

Néhány lépcső vezet fel a Golgotára, amely két egymástóloszlopokkal
elválasztott kápolnából áll. Az els6 kápolna, ahova megérkezünk, a katoli-
kusoké. A szemben Iévö oltár a keresztre-szegezés oltára. Itt emlékezünk meg
a keresztút két állomásáról. A kápolnát a ferences testvérek gondozzák.

. Tizenkettedik állomás: Jézus meghal a kereszten
Hamarosan az ortodox kápolnában vagyunk, amely a keresztre feszítés
helyszínéri áll. Az oltár felett az Úr Jézus két oldalán a Szűzanya és Szerit
János apostol szinte életnagyságú ikonja. Az oltár alatt, a betlehemihez
hasonló ezüstcsillag jelzi a Kereszt helyét. Bemászunk az oltár alá, megérint-
jük a csillagot és ímádkozunk. Az érzést nem lehet szavakkal elmondani. Az
oltár meilett üveglappalletakart szíkla, egyesek szerint az egyik lator kereszt-
jének helye, mások szerint a repedés az Úr halálakor következett be.

Tizenharmadik állomás: Jézus testét leveszik a keresatról
és fájdalmas anyja ölébe helyezik:

Két helyen is meg azoktak emlékezni erről az állomásról. Az egyik esetben a
fájdalmas Szúzanya oltára előtt, amely a katolikus és az ortodox kápolna
közötti átjáróban áll, és amelyet Mária szobor díszít, kinek szívéb61 t6r áll ki,
jelezve a Szent Szűz fájdalmát, amelyet itt szenvedett el. Ezt a szobrot portu-
gál zarándokok ajéndékozták. A másik a bebalzsamozás kövénél történhet.
Ezen kenték meg az Úr testét miután levették a keresztr61. A téglavörös
sziklát mindíg virágszirmok díszítik: a hívek beborltják virágszirommal,
imádkoznak, majd néhány "megszentelt" szirmot elvisznek maguknak emlé-
kül. Fölötte a falon hatalmas mozaikkép, amely időrendi sorrendben ábrázolja
az eseményeket a keresztre feszltéstól a sírbatételig. A kereszt alatt Ádám
kepenyája látszik: egy ember által jött az eredeti bün ... Krisztus által jött a
megváltás.



36 EGYHÁZKÖZSÉGI LEvEL, 1996. BÚCSÚ

Tizennegyedik állomás: Jézust sírba helyezik
A Sír a rolundában áll, amely mai formáját a múlt század elején nyerte el.
Középen áll, nem igazán szíklasfr, márványépillet veszi körül. Kíváncsian
kérdezem az idegenvezetőt. ez tényleg az Úr sí~a? 1 em vitás, válaszolja, ez
a sir tényleg azé, akit a keresztények Krisztusnak neveznek.

A bejárat fölött lámpások, szám szerint tizenöt. Ebből öt a katolikusoké,
öt az ortodoxoké, négy az örményeke és egy a koptoké. A Sír két részbél áll:
az els6 az angyalkápolna, a bels6 a tényleges sír. Az angyalkápolna arról
kapta nevét, hogy ide léptek be az asszonyok, amikor az angyal közölte velük
az emberiség történetének kétségkívül legfontosabb hirét: nincs itt, feltámadt!
Az angyalkápolnában szinte semmit sem látni, teljesen sötét van. A dereng6
fényben, ami a SIrban égő gyertyák fényének kíszürödéséböl keletkezik,
szakállas szerzetes áll, és időnként angolul köalí. hogy hat ember mehet be a
Sírba, Belépünk és meghatódva körülnézüok: jobbra márvénylep. amely sajnos
eltakarj. a követ, amelyen az Úr teste feküdt. Inkább görögös képek, ikonok
díszítik a falat. Gyertyák lobognak. Itt állunk, ami talán valóban a világ
legszentebb helye. Valahol olvastuk: ez a világ legszentebb tabernákuluma,
ahol éjjel-nappal hangzik az alleluja: Igen, ez fejezi ki legjobban, amit az
ember ott érez. Boldogok vagyunk. Különös, egy sir, ahol az ember nem lehet
szomorú, itt örülni kell, mert itt gyózték le a halált. Szent Pálra gondolok:
halál hol a te győzelmed? Ezentúl egy kicsit másképp érti, értheti meg az
ember a Húsvét szent misztériumát.

Jeruzsálemben nincs tizenötödik állomás, de minden azt sugallja, és ezért
tudjuk is: Resurrexit sicut dixit. feltámadott, ahogy elöre megmondta!

Alleluja!
Madaras GlÍbor

Felhívás a régi és az új albertfaJvi lakosok számára!

Az Albertfalva kezdeti idejéből származó egyedüli emlék, a
valaha a F6 úton állt kökereszt, és ami jelenleg a plébánia keríté-
sében áll, sürgős restaurálásra szorul. Várható költsége az Ipar-
művészeti Főiskola szakért6i szerint 250.000 Ft. Aki a régi emlék
megmentését szívén viseli és hozzá tud járulni, adományát adja
át személyesen a plébánián.
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Kócos kis ördögök voltunk ...

... Naptól és kosztói sötét voll arClll'lk, dúdolhatná tovább az ember
Zorán egykoron híres számát. Bizony, a történet valamikor régen így
kezd6dött. Vasárnaponként finom ebéd után, hónunk alatt a labdával
ballagtunk valamelyik sportpálya irányába, ahol volt szabad hely egy
kis focizáshoz. Ha nem volt kapu, akkor két melegft6fels6! vagy pólót
raktunk le kapufa gyanánt és máris rúgtuk a bőrt. Mert hát ugye a
focizni szeret6 fiúkat semmi sem akadályozhatta meg abban, hogy
kedvenc id6töltésüknek hódolhassanak. És hogy kikből is állt a me-

. z6ny?Természetesen az albertfalvi plébánia ministránsaibó1.Valamikor
1987-S8-banelkezdett növekedni a hittanra, templomba járók száma,
legalábbis itt Albertfalván. Egyre többen kapcsolódtak be a ministráns
életbe is, így rövid idő alatt az akkor meglev6 6-s ministránsból 24-26
is lett. Mindamellett hogy az oltár körül szolgáltunk, találkoztunk a
hittanórákon is, de a szabadidőnk nagy részét is együtt töltöttük (ping-
pong. kirándulás, foci stb.). Mindennek megvolt a maga koreográfiája.
Hétköznap elmentünk a hittanórára, szombaton délután a ministráns
foglalkozásra - ahol a vasárnapi szentmisén való szolgálatra készül-
tünk fel -, utána esetleg egy kis ping-pong a plébánia teraszán. Vasár-
nap 1/2 9-kor szolgálat a szentmisén, aztán délben a családi ebéd,
majd általában délután 3 körül találkozó a templom el6tt, és onnan
iránya pálya. Összekapcsolódott tehát a test és a lélek nernesttése.
megedzése.

Az id6 aztán eljár! felettünk is. Voltak, akik elmaradtak, el6bb a
ministráns foglalkozásokról, majd a hittanokról is. Mások elköltöztek,
vagy vidékre mentek tanulni. És bizony a kócos kis ördögökb61 boros-
tás, megváUasodott fiatalok, ifjak lettek. A több év focizásai azt is
megmutatták, hogy kik azok, akik tehetségesebbek a többieknél. fgy
kialakult egy nyolcfos mag, amely tulajdonképpen mind a mai napig
a plébániai focicsapat magja is. Nos, ez a mag megelégelte már a
hétvégi "grund" focit.Ellenfeletkerestünk magunknak, hogy másokkal
is összemérhessük az er6nket. Meg is találtuk 6ket, mégpedig a Karo-
lina úti plébánia fiataljainak személyében. Hogy 6ket legyőzzük,
egyben presztízskérdés is volt, hiszen 6k a szomszéd vár, Albertfalva
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egyik szomszéd plébániája. léhany összecsapás után, amelyek nagyon
jó hangulatban teltek, meghívtak a Zászló"k kupára, amely a legnagyobb
katolikus labdarúgó kupa, és ahova az ország minden részéból érkez-
nek csapatok. Már csak egy nevet kellett találni, amivel nevezünk a
kupára. Rövid töprengés után az ALFA nevet választottuk. Talán egy
kicsit benne van ebben a névben, hogy az ex görög ábécé els6 betúje és
mi is els6k szeretnénk lenni, illetve rejtve megtalálható benne az
Albertfalva név is.

Tehát örömmel elmentünk és mint a mesében, els6 alkalommal
indulva meg is nyertük ezt a kupát. Ez nagyon megdobta a csapatun-
kat és beindult a gépezet. Sorra következtek a barátságos és tét-
mérk6zések. Meghívtak bennünket a budapesti katolikus plébániák
kőzőtti labdarúgó bajnokságba is, amelyben már - hasonlóan az NB I-
hez - hetenként kell mérk6zéseket játszani és egy teljes évig tart.
Eebben az évben már 20 csapat részvételével zajlanak itt a küzdelmek.

Majd tudomást szereztünk Icisebb 'egynapos' kupákr61, amelyeken
szintén részt vettünk több-kevesebb sikerrel.

Mára már szinte profi kinézetet öltött a csapat. Van csapat-
kapitány, van taktikai megbeszélés. Vannak torna termi edzéseink,
vásároltunk egy tucat labdát, valamint mezeket, melyek számozva is
vannak. Mindezt az A.K.T.K. segítségének köszönhetjük, hiszen az
OTSH-hoz közösen nyújtottunk be pályázatot, amelyen 100.000 Ft
támogatást kaptunk.

Miel6tt befejezném rövid történetünket. meg kell, hogyemlítsem
a csapattagokat, akik a számozott mezeket viselik:
,,1" Kiss József kapus 24 év
,,2" Kriesch Tamás hátvéd 18 év
,,3" Madaras Attila hátvéd 26 év
,,4" KíssCsaba hátvéd 21 év
,,5" tartalék mez
,,6" Vas Gábor
"7,, Vígh Balázs
,,8" Vas Zoltán
,,9" Kriesch András

,,10" Camin Iván
,,11" Liszkai Krisztián

csatár
hátvéd
csatár
csatár
csatár
csatár

22 év
20 év
27 év
21 év
23 év
18 év
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Mindez tehát az ALFA rövid története napjainkig. Aki a jelenre és
a jövőre is kfváncsi, jöjjön el mérközéseínkre és szurkoljon nekünk!
Bizony sokszor nagyon ken a biztatás. Szívesen vállaljuk cégek vagy
vállalkozások reklámozását. Akik tudnak nekünk javasolni támogató-
kat, kérjük, segítsenek.

Eredményeink:
Zászlónk Kupa '91
Zászlónk Kupa '92
Zászlónk Kupa '93
Zászlónk Kupa '94
Zászlónk Kupa '95

I. hely
ITT. hely
középdöntö

Ll. hely
középdöntö

B~apesti Katolikus Bajnokság 1991/92 ill. hely
Budapesti Katolikus Bajnokság 1992/93 1. hely'
Budapesti Katolikus Bajnokság 1993/94 1. hely
Budapesti Katolikus Bajnokság 1994/95 IV. hely
Budapesti Katolikus Bajnokság 1995/96 II. hely
• Nem hivatalos végeredmény, mert a többi csapat nem játszotta le mínden mérközését.

Farkasrét kupa 1996 1. hely

Az Albertfalvi napok '94. programjában szerepelt egy barátságos
mérközés, melyen legyőztük a Regnum csapatát

Kiss Józse!, csapatkapitány

Idén ősszel az ALFA labdarúgócsapat az AKTK segitségével tornatermet
bérel keddenként este fél 6 és 7 óra között a Petőfi Sándor Iskolában. Az
"edzések" nyitottak, várjuk a focizni vágyókat.
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Gondolatok a magyar honfoglalók
hadmúvészetéról

Sokszor és sokat írtak már honfoglaló 6seink fegyveres tevékenységéről,
hiszen az, hogy a Kárpát-medencében letelepedhettünk, egyrészt ennek
köszönhetö, Sajnálatos azonban, hogy ezek a leirások általában a .anagyarok
nyilaitól ments meg Uram mínket" szernlélet alapján leegyszerúsítik és ezzel
degradálják a magyarok hadi tevékenységet. Emiatt talán érdemes a hadmü-
vészet és fegyvertan oldaláról is megvilágitani a képet, ami reméljük, kere-
kebbé teszi elképzelésünket. Míndenekelött. hogy folyamatában lassuk a
fejlődést, röviden tekintsük át a sztyeppevidék népeinek idevágó dolgait,
hiszen a magyarok e társadalrnakba épültek be kevéssel később.

Az írott történelemmel rendelkezé Európ. az úgynevezett sztyeppei
népek katonai tevékenységéről, hadszervezetéről először a görög és római
forrásokon keresztül értesül. E kultürkör északkeleti határait ebben az ldö-
szakban rneghatarozöan e népek támadásai érík. A kérdéskörbc tartozó
népcsoportok (először a valószinűleg iráni jellegű szkiták és szarmaték, majd
a török jellegű hunok és avarok) katonai szervezete annyiban sajátos, hogy
dominálnak benne máshol nem jellemző motívumok, de ezek tűldímen-
zionélá a teljesen hamis képet festhet róluk. Itt a könnyülovas, ,,hátrafelé
nyilazni is tudó" hadseregek téves képzetére kell gondolnunk,

A korabeli római, görög leírások ezzel szemben pontos leírását adják a
sztyeppei harcmodornak .. és ezeket katonai megfontolások is alátámasztják.
Nézzük elöszőr a hadszervezetet. Tény és való, hogy a jórészt régóta nomadi-
záló hadseregeknél nem találjuk meg a gyalogság intézményét. Ennek nyil-
vánvaló oka a parasztság hiánya, és az, hogy mindenkinek van lova, és
mindenkí tud lovagolni. A lovasság azonban korántsem egységes, és pláne
nem könnyú lovasljász. Itt is, mint a kor bármely más hadseregénél. az
alapfegyvernemeket nem az etni.kum, hanem a társadalmi tagolódás határozza
meg. Tehát ugyanúgy volt a szk ita nemességnek nehézlovas fegyverneme,
mint a szarmatának. Ennek talán legfőbb magyarázata az, hogy aki meg tudja
venni, az páncélozza a lovát, és önmagát. Jellemző példa erre a szarmata
nehézlovasság, ahol a vértezelet vas hiányában keményfapikkelyekből
oldották meg. Ezzel létrejött egy olyan nehéz páncélzat, ami ráillene az
európai középkorra is terjesztett (és ott is hamis), a súly tói "felállni nem tudó
lovag" vértezetére. Viszonylag sok ábrázolás is fennmaradt, ezek a nehéz-
lovasságnál (a hunoka! is beleértve) a lovakat teljesen bepáncélozva mutat-
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jak, ami magától értet6dik abban az esetben, amikor fejlett a távolhere rnód-
szere. Természetesen a szegényebb rétegek kénytelen kelletlen lovasíjászként
szolgáltak.

Ehhez járul még az is, hogy a birodalommá szervezödö pusztai népek
hadjárataikban előszeretettel alkalmaztak szövetséges csapatokat, főként
gennénokat. E népeknél pedig megtalálható volt a nagyszámú gyalogság is.

Ezt a hadszervezetet alátémasztja még az is, hogy gyakorlatilag elképzel-
hetetlen csak lovasijász hadsereg, hiszen ha a komolyabb vértezet nélküli
íjászokat kitennék az ellenség nyüzáporának, hírmondó sem nagyon maradna
belőlük. Vagy ha igen, akkor felmerül az újabb kérdés, a könnyűlovasság
mennylre vértezte a lovait. Továbbá sem a gyalogság, sem a nehézlovasság
elleni harcban eredményesen könnyúlovasságot nem lehet alkalmazni. A
pusztai népek hadrnúvészetével kapcsolatban adalék az is, hogya rómaiak
pont az alán zsoldos nehézlovasság mlntájára szervezík meg a saját nehéz-
lovas magasabb egységeiket.

Végezetül ki kell térni egy állandóan előkerülő, a lovastudomány csúcsai-
ként emlegetett harcászati elemre, a hátrafelé való nyilazásta. Könnyen
beláthatők a következök. Ha az íjász áll, akkor nyugodtan 16het elöre, balra és
hátrafelé. Ha szembetámad (mint késöbb a magyarok is), akkor két okból nem
nagyon tesz ilyet. Egyrészt a céltévclség rohamosan fogy, az ellenség kiszalad
a nyíl alól. Másrészt az ellenséget elérve nincs id6 az íj elrakására, és a
közelharc fegyvereinek előszedésére. Marad a balra és a hátralelé történö nyíl-
zápor. Balra nagyon kényelmes, folyamatos pásztázás lehetséges oszlopban
történó mozgásnáJ az ellenség vonala elótt. A leírások szerint ezt gyakran
alkalmazfák. Nyilvánvaló, hogy a legtovább, legalaposabban Jóni az ellenséget
úgy lehet, hogy viszonylag hosszú ideig vele azonos távolságban lovagolva,
a közelharc fegyvereit kerülve nyugodt célzással engedni el a nyilakat. Ez az
ellenség csalogatásával és a hátrafelé nyilazással lehetséges. Valószinűleg
ennek a hosszabb ideig is eltartható hatásnak nyomán terjedt el a kortársak
között e harcrnód állandó felemlegetése.

A magyar hadezervezet és harcmód előzményeinek áttekintése után
nézzük, mit tudunk a honfoglalók ez irányú tevékenységéröl. A magyar
törzsek Európával a 9. zázad elején ismerkednek meg. Addigra hadrnúvé-
szetük a viszonylag hosszú türk-kazár befolyás miatt hasonlóvá vált a
délorosz sztyeppék lakóiéhez. Azt csak sejtjűk, hogy ez a hadmúvészet már
korábban sem volt nagyon eltérő, hiszen a hosszú ideig tartó földrajzi kapcso-
latok, a kömyezet és a lótartás ezt feltételezi. Enélkül egyéb ként sem tudott
volna betagozódni a kazár birodalomba. A magyar népvándorlást, a hon-
foglaló törzsek összeszervez6dését els6dlegesen a Bolgér Birodalom szétverése
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okozta. Az egyik bolgár népcsoport, felszedve kelet-európai elemeket (elkép-
zelhető, hogy csak a vezetés volt bolgár) a Kérpát-medencébe vonult (kettős
honfoglalás e1s6 lépcsője?), míg a másik csoport a Volga mellöl kimozdította
a magyarokat vagy ezek egyik alkotörészét, Ahonfoglalást megelözöen a
magyar törzsszövetség a kazárok, bolgárok és besenyők elleni harcokban
megerősödött, kialakította önálló arculatát.

A magyar hadakozó elemek fegyverzetét alapvet6en meghatározta a
lovas harcmód. A nemesi rétegek támadófegyvere - hasonlóan a kazárokéhoz
- a lándzsa és a kard. Valószínűleg a nyugati terilleteken kialakuló csatabárd-
használat párhuzamaként a magyarok körében elterjedt a páncéling ellen
nagyon hatásos fokos alkalmazása. Ez a hatás abban nyilvánul meg. hogya·
páncél átütése nélkül is roncsolja az alatta lév6 izomzatot és csontokat.
Védőfegyverzetként b6rpáncélt viseltek, esetenként fémlemez erösítéssel, A
magyarak esetében csak kisebb mérelú pajzsokról van tudomásunk, de, mivel
a pajzs is az értékes fegyverek közé tartozott, ezért a sírleletek hiánya inkább
természetes. Általában és kötelezöen a lovat is páncélozták az eISÓrészén.
Mindez a sztyeppei hadviselés írott és ábrázolt mődszereiböl következík,
valamint abból, hogy nyílzápor ellen a vértezetIen lovasság védtelen. Adalék-
ként a nyugati ábrázolások (hozzá nem ért6 szerzetesek rajzai) és hazai sirlele-
tek téves interpretációjához csak annyi, hogy ezek alapján kisütötték, a
magyaroknak nem volt tegezük, a nyilakat kézben hordozták. Ilyen rajzok
még a BO-asévek had történeti munkáiban is megjelentek. Ezek eléggé el nem
ítélhetö médori a "vad hordák" elméletet, és a magyarság lejáratását is
szolgálják akkor, amikor egy íjász harcosnak ahhoz, hogy tevékenykedni
tudjon, három tegezének kellett lennie.

A közrendüek alapvető harceszköze az íj. Általában hajítódárdát (kele-
véz) is használtak. Közelharcra a fokast alkalmaztak. A környezö népekhez
hasonlóan a lovasság két fegyvernem re tagolódott. A "nehezebb lovasság" a
második harcrendben. gyakran lesból kitörve harcolt, sokszor közelharcban,
Ezt a főként a nemességból álló fegyvernemet a könnyebb, kevesebb vasat és
több bört tartalmazó páncélzatori kívül az az alapvető dolog különböztette
meg a nyugati világ nehézlovasaitöl, hogy íjjal rendelkeztek, és Igy az
ellenséget távolharccal is támadni tudták. A könnyűlovasság (vagy "könnyebb
lovasság") általában nyílzáporral próbálta megbontani az ellenséget, és segített
az ellenség bekerítésében, elpusztft.!sában. Elvi killönbséget kell tenni a
magyarokkal szövetséges népek könnyűlovassága és a magyar könnyülovas-
ság között. A szövetséges népek általában csak a távolharc fegyvereivel
küzdöttek (erre voltak szerzödve, illetve kötelezve). A magyarok könnyű-
lovassága közelharcra is alkalmas volt. A magyar harcrend általában vastag és
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tömör volt, zömüket a szárnyak ra állították, elöl, oldalt és hátul kisebb
egységeket alkalmaztak. Alapveté taktikájuk a .jestaküka' volt. Amennyiben
lehetséges volt, az el6véd színlelt megfutás után, az üldözés hevétől már
megbomlott ellenséget nyílzáporral tovább bomlasztották, majd a lesből
kiütött íöerök megtámadták és gyakran megsemmisítették a már meg-
zavarodott ellenséget.

Itt néhány megjegyzést kell tenni a magyarok lótartásával kapcsolatban.
Abban az esetben, ha a magyar törzseket az iráni, illetve török népek csak
meglehetősen későn, 800 kerül ragadták magukkal az öshazából, ahol a
szokásos halász-vadász életmódot foLytatták, nem lett volna lehetséges szinte
azonnal a .Jovas nemzetté" való válás, A megoLdás kett6s Lehet: vagy sokkal
régebbi a sztyeppen val6 tartózkodás, vagy a Volga-Káma vidékén már régóta
ismerték a lovat (lásd előbb), Egyébként ez utóbbit látszik alátámasztani az
úgynevezett Mullino ll. lelőhely, ahol mezolitikus, a lótartásra utal6 nyomokat
találtak.

A magyar honfoglalás közvetlen kiváltó oka a beseny6 támadás volt. 893-ban
kitört a bolgár-bizánci háború Simeon cár és VI. Bölcs Le6 között. Bizánc
fegyveres segítséget kért a magyarokt61. A kérés természetes volt, hiszen
magyar csapatok elöue is gyakran harcoltak zsoldért idegen hatalmak oldalán.
A Dunán bizánci hajóhad szállította át a magyar sereget, amely Madaránál
győzelmet is aratott. 896-ban azonban megkötötték a bolgár-besenyő szövet-
séget. A fokozöd6 beseny6 támadások kiváltották a honfoglalásnak nevezett
népi-katonai manóversorozatot. Mivel már 892-tffi a Garamt61 keletre laza
magyar fennhatóság volt a Kérpét-rnedencében, nern volt nehéz 896-ban a
magyarságnak (illetve Árpád népének) Erdélybe vonulni. A belső problémák
leküzdése után 899-ben megszállták a Dunától keletre Iekvö részeket, és
legyőzték a déli bolgárok seregét (Alpár?).

Még a honfoglalás alatt megindultak a nagyszabású magyar kalandozá-
sok nyugat felé. Arnulf, a keleti frank állam (Németország) császára a magya-
rokat az egész Itáliára igényt tart6 J. Berengár ellen fordítja. Az Itáliába
bevonult mintegy 5000 főnyi magyar sereg ellen 15000 Iö hadat von össze az
észak-itáliai király. Több kisebb (például Adda) csetepaté után a magyarok a
Brentához vonják maguk után az ellenséget. Itt történik meg a brentai csata.
A magyarok több, könyörgésnek is beillő tárgyalási ajánlatára az itáliaiak
elvesztik éberségüket, és nem örzlk táborukat. Ezt kihasználva magyar
bekerttö egységek kelnek át a folyón, és a íösereg is támadást indít. A bekerí-
tett ellenség vad futásban keres menedéket.

A magyarság 900 körül elfoglalja a Dunántúlt. Szövetséget kötnek a
bajorokkal a rnorvák ellen, ami 902-ben a Morva Birodalom elpusztítását
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hozza magával. Azonban hatalmi és határproblémák miatt hamar ellentét
keletkezik a bajorokkal. ami már 903-ban bajor-magyar háborúhez vezet

Az egyik legnagyobb támadás 907-ben éri a magyarokat. Lajos bajor
királya Duna-vonalán indítja meg hadait. A Duna két partján egy-egy sereg
nyomul el6re, míg megindul Pozsony ostroma is. A magyar sereg a Vág
vonala mögül nyomul el6re. A Duna bal partján lév6 elsáncolt csapatokat
kifárasztják, majd szétszőrják. Ezután átúsztatnak a Dunán, és a másik bajor
hadat is szétverik. Lajos visszavonul, a magyárok utána. Döntő ütközetre
Ennsburg környékén kerül sor. A bajor tábor el6tt tüntetö magyar előhad
kicsalja az ellenséget sancai mögül, majd a jól bevált taktikát alkalmazva
szemből és két oldalról megtámadják és szétvetik.

A háborúnak még két érdekes eseményét kell megemliteni. Az egyik
szintén az ősi taktikát alkalmazva folyik le (Lech mez6910). A másik csatában
azonban Arnulf bajor herceg a lestaktikát alkalmazza a magyarok ellen teljes
sikerrel. A bajor sereg zöme elrejt6zik, a kís létszámú eléhad pedig futást
színlel, A gyözelemíttas magyar tábort azután megtámadják (Inn 913). A
kalandozások els6 évtizedei átalakítják mind a magyar, mind pedig anémet
hadszervezetet.

A kalandozásokban résztvev6 köznép tagjai, mlvel egyre gyakrabban
csak fegyverforgatással foglalkoznak, lassan állandó fegyveres kíséretté
válnak. A katonáskodó réteg elválik a többi néprétegt61, ez nyilvánvaló
mínöségí javulást okoz, és meg teremti alapját a magyar fegyverforgató
nemesség kialakulásának. A kalandozások hatására német területeken Henrik
király alapvető katonai reformot hajt végre. A hadkötelezettség alapján
felállitott, főleg gyalogosokból álló haderővel szemben kevesebb, de nehéz-
fegyverzetű zsoldoslovasságot állit fel. Megtilfia az egyéni virtuskodást,
csatatéren kötelezően a mélyen tagolt zárt alakzatot írja e16.

A megváltozott bajor taktika jó példája a merseburg! ütközet [Kr.u. 933.),
A magyurok f6 hadrendje el6tt a szövetséges székelyek színlelt támadással
kezdik a csatát. Nyílzápor után visszavonulnak, hogy magyar f6er6k közé
csalják az ellenséget. Henrik herceg támadást rendel el. de csapatai zárt
rendben nyomulnak előre. A nyilazás sem bontja meg soraikat, igaz, hogya
folytonos felzárkózás le is lassítja öket. Ez a magyarok szerencséje. Mikor
látják, hogya zárt sorokat nem tudják megbontani a kőzelharchoz, gyors
visszavonulásba kezdenek. Emiatt az ütközet gyakorlatilag veszteségek nélkül
ér véget,

A nyugati területekre irányított kalandozások mellett bizánci termetek
ellen is indultak hadjáratok. A magyar lovasság és a szövetséges lovasság
eltérő taktikai alkalmazásának (közepeslovasság - könnyűlovasság) szép
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példája a 934-ben besenyő támogatással indított hadjárat a bolgár-bizánci
szövetség ellen.

A dönt6 csatában a magyarok a beseny6 lovasíjászokat aszárnyakra
állították. Ok maguk (mintegy 30 ()()() 16) három tömbben a centrurnot alkot-
ták. A 120 000 mohamedán lovassal megerésített 50 000 bizánci katona három
csatarendben állt fel. A csata els6 szakaszában a beseny6k nyugtalanították az
ellenséget, majd amikor ennek nehézlovassaga kimozdult, és támadásra indult, a
magyar derékhad színlelt hátrálás után bekerítette és megsemmisítette.

A magyar kalandozások nyugati irányú lezárását jelenti az augsburgi
hadjárat. Ennek el6zménye az, hogy 953-ban Ottó császár ellen lázadás tör ki.
A lázadó hercegek 954-ben magyarokat hívnak be segítségül. Augsburg
városa ebben a hadjáratban meggyengül, és a magyarok ezt akarják kíhasz-
nálni, amikor 955-ben immár önálló vállalkozásként visszatérnek.

Szabályos ostromba fognak (ostromgépeket is készítenek), bízva abban,
hogya német-szlav ellenségeskedések miatt felmentő sereget a németek nem
tudnak feláJJítani. A1apvet6en megváltozik a helyzet azonban, amikor Ottó
császár békét köt a csehekkel. A mintegy 15 000 főnyi ostromló sereg ellen
12 000 f6nyi hadat gylljt, és hadait (a birodalom rninden részéből érkeznek)
Augsburgtói északra vonja össze egy táborban. Látva az ostrom elérehaladá-
sát, megindul a magyarok ellen. Magát az augsburgi csatát kétféleképpen
rekonstruálták. A lényeg az, hogya magyarok átkelnek a Lech folyón, és egy
harapófogót készítenek elő. Az utóvédet megtámadják, de a f6sereg késle-
kedése miatt - talán azért, mert a bajor támadások miatt át sem tud kelni a
folyón - a had oszlop közepét képező frankok és svábok megverik.

A csata után megkezdődik a magyar tábor kiürttése. A visszavonulás
folyamán ujabb támadások érik őket, s6t új csatát kell vívni egy másik német-
cseh sereggel. A folyóátkeléseknél bekövetkező pusztítások teljesen felőrlik a
magyar haderőt.

A nyugati magyar kalandozások végét a német birodalom meger6södése
jelenti, mégpedig két okból. Az egyik a nyilvánvalóbb. Az egységes birodalom
erősebb hadsereggel, jobb szervezettséggel tud fellépni a támadók ellen, így
azok gyözalme, a kalandozás megtérülése kétségessé válik. A másik, általában
elhanyagolt ok prózaibb. Az erős központi hatalom nem engedi meg a
kiskirályok háborúskodását, így a magyarok "megrendelők" nélkül maradnak.
A dél lelé irányuló hadjáratok végét pedig a bolgér-szlévok letelepedése,
kereszténnyé válása okozza. Ennek határköve a 970-es arkadiupoliszi hadjárat,
ahol a Bordas Sklerus vezette 15 000 f6nyi bizánci hadsereg több csatában
megveri a bolgár-orosz-magyar-beserryö (mintegy 60 000 f6nyi) szöverséger.

dr. veinkíer Gusztáv
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Albertfalva és környezete 1896-ban ...

Ezzel a címmel nyílik kiállítás az Albertfalvi Helytörténeti Gyűj·
temény és Iskolamúzeumban 1996szeptemberének végén az Albertfalvi
napok ünnepségeinek és a Szent Mihály napi búcsúnak a keretein belüL

Hagyomány már a múzeum életében, hogy minden év március 'l-jén,
AJbertfalva születésnapján, és szeprember végén id6szaki kiállítást
rendezünk. Ezek a kiállítások valamilyen eseményhez vagy egy-egy
jubileumi megemlékezéshez kapcsolódnak. Úgy gondolom, az 1996-os
esztendőnél, azaz a millecentenárium événél nagyobb aktualitás nem
képzelhet6 el.

A kíváncsi érdekl6d6ben felmerülhet a kérdés, mi történt lakó-
helyén 1896-ban, ill. az azt megel6z6, majd követ6 évben? Hogyan
nézett ki AJbertfalva, a mai XI. kerület, a Főváros, az ország ezekben
az időkben? Hogyan ünnepeltek az emberek száz kemény évvel
ezel6tt? Hogyan emlékezik meg az akkori sajtö 1896eseményeiról?

A fenti kérdések megválaszolása érdekében komoly kutatómunka
kezd6dött - több hónappal ezelótt - a múzeum keretein belül. E kiál-
lítással szerettünk volna olyan hangulatot teremteni, mely felidézi a
honfoglaláshoz közeli id6ket. Látható lesz ennek érdekében annak a
honfoglaláskori lovas sírnak a képe, melyet Kecskemét környékén ástak
ki a kutatók. Bemutatjuk a Jászberényben őrzött, Lehel vezér kürjjének
az eredetiról készült másolatát, valamint az eredeti kürt hangját.

Ekkor ugrunk ezer hosszú évet és a képsorozatok felidézik az
1896-ban történteket: az akkori Magyarország ma már szinte ismeretlen
tájait, a Főváros olyan épületeit, melyek ma már nincsenek meg, vagy
átalakitott formában láthatók. Bepillantást nyerhetünk az 1896-0s
országos kiállításra, majd a tervezett, de fel nem épült létesítményekre.

Olvashatjuk a Buda és Vidéke clmű újság 1896-os évjáratának
olyan cikkeit. melyek a mai ember számára is érdekesek lehetnek abból
a szempontból. hogy hogyan gondolkodtak az emberek akkor szűkebb
hazájukról, a lak6helyükról és az országos horderejű kérdésekről?
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Láthatjuk ezekből, hogy olyan terveket készítettek már akkor, melyek
talán rnost, az ezredforduló táján fognak megvalósulni.

A rnúzeum felajánlotta a kerületi Újbuda címú újságnak, hogy
1997-ben sorozatot indít ezekból a cikkekb61, ,,1100 éve történt" cím-
mel. E sorozat a Buda és vidéke címú újság kronológiai sorrendjében
mutatná be, hogy mi történt A1bertfalván és a kerületben az 1896-os
évben. Mit ír az akkori újság a tervezett fejlesztésekr61, építendő létesít-
ményekről, az iskoláztatásr61, a közlekedésről, az egészségügyről stb.?

Miután a múzeum beszerezte az 1895-ös és 1897-es évjáratot is,
nincs akadálya annak, hogya sorozat folytatódjék több éven keresztül is.

Így a kiállítás látogatóin kívűl az egész kerület lakói olvashatnának
az akkori eseményekről.
A fentieken kívül bemutatásra kerül még 1896-os kiadásban:

egy milleneumi ezüstérem.
1 koronás kiállítási érem,
20 filléres pénzérme,
arany, ezüst, bronz szalagos érem: "Ezredéves történetünk -
Ezredekre remény nekünk" felirattal,
kitúzhető kokárdás jelvény: 896-1896 felirattal, a kor elmérével.
diszlánc Árpád zománcozott képével, Pusztaszer felirattal, egy
parányi pusztaszeri földdel,
.Mílleneum 1896" feliratú arcképes igazolványok az ezredéves
országos kiállítás megtekintésére,
Bérlet - jeggyel,
az Ezredéves Országos Kiállítás napi bérleti jegye,
díszes müsorfüzet: "A Magyar Királyi Operaházban rendezett dísz
elöadásra, a Magyar Állam ezer éves fennállásának ünnepe Alkal-
mából: 18%. május 2." felírattal,
névre szölö diploma 1896 június 4-re: "Az Ezredéves Országos-
Kiállítást látogatásával megtisztelte s nevét a ernzeti Múzeumnak
örök emlékül szánt Aranykönyvbe beírta" felirattal,
meghívó: "FERENCZ JÓZSEF 6 csÁSZÁRIÉ5 APOSTOLI KIRÁLYFELSÉGE AZ
EZREDÉVES ORSZÁGOS K1Ár_UTÁST 1896 év;MÁJUS hó 2-ÁN ÜNNErt;LYESFNMEG-
NYITjA"felirattal,
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meghívó, mely belép6jegyü1 szolgál az operaházban rendezett dísz-
el6adásra. .Balközép Ill. emeleti erkélyszék IV. sor 4 szám" felirattal,
Albertfalva tanulmányi statisztikája az 1895/96-os tanévben,
Kitüntetési okmány 1896-ból,
születési, házassági, halotti anyakönyv másolatok A1bertfalváról
1896-ból,
térképek A1bertfalvár61 a századforduló el6tti időkből,
osztály fénykép 1896-ból,
kereszUevelek 1896-ból.

Kiállításra kerül6 kÖ/lyvek:
A magyar nemzet története 1898,
Az ezredév 1979,
Magyarország az ezredik évben 1898,
Délibábok országa 1976,
Magyarország történeti emlékei az ezredéves országos kiállításon
896-1896,
A magyarok bejövetele 1896,
Az ezredéves kiállítás architekturája 1896,
Az ezeréves Magyarország és a milleniumi kiállítás 1896,
Feszty Árpád körképe, 1896-05 kiadásban.

Bízom abban, hogy írásommal sikerült az olvasó érdeklődését felkel-
terti a kiállítás megtekintésére.

Meglepetésnek szánom, hogy az itt leírt kiállításon kívül még másik
kett6 is lesz, melyeknek szintén vannak albertfalvi vonatkozásai.

Várjuk a látogatókat a meghívókon feltüntetett id6pontokban.
Ezen túlmen6en a kiállítás megtekinthet6 lesz az év végéig minden

kedden és csütörtökön 16 és 18 óra közötti id6pontban.
Szeretettel várjuk az érdekl6d6ket!

Beleznay Andor
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Az Albertfalvi Keresztény Társas Kör hírei

Mikor ezeket a sorokat írom - mint annyiszor ezen az őszön - a
csendes eső cseppjei gördülnek le az ablakomon, csak néhány szép nap
volt ezen az ŐSzön.

A viszonylag szebb napokhoz tartozott a szeptember 14-i vasárnap.
Ekkor voltunk a külön bérelt "Nagymaros" nevű hajóval egésznapos
kiránduláson Zebegényben. Hozzávetőlegesen 150 tagunk, ismerősünk
vett részt ezen a kényelmes programon. Nagy öröm volt mindnyájunk-
nak, hogy plébános atyánk, kit már oly sok kiránduláson kellett nélkü-
löznünk most velünk tartott. Vasárnap lévén a komoly műemléki értéket
képviselő zebegényi templomban hallgattunk közösen misét.

Albertfalvi napok '96 - Szent Mihály napi búcsú
Csak reménykedhetünk, hogy az idei Albertfalvi Napok '96 - Szent

Mihály napi búcsú rendezvénysorozat ideje alatt is barátságos lesz
az idő.

Hiszen a társszervez6kkel (az Albertfalvai Polgárok Köre, a Mi
Csaladunk Egyesület) együtt azt szeretnénk, hogy sokan vegyenek
részt idén is a rendezvényeken. A négynapos rendezvény szep-
tember 26-án csü törtökön indul és 29-én vasárnap fejeződik be. A
programban lesz idén is templomi hangverseny, diák sportverseny,
'ki mit tud' és szombaton este jó idő esetén utcabál. Minden Tag-
társunknak postáztuk az idei rendezvények plakátját, bízom benne,
hogy jónéhányukkal találkozom a programok valamelyikén.

Az idei millecentenáriumi évben az 'Albertfalvi napok' rendez-
vényei közé bekerült aHonfoglalási emlékvetélked6 dönt6je. Mint
ismeretes, a tavasszal megrendezett el6dönt6kb6l Albertfalváról a

yugdíjas Klub csapata jutott tovább. Ez a csapat fogja képviselni
Albertfalvát a döntőben szeptember 28-án, szombaton a fél három-
kor kezdődő versenyen. A verseny a Kaffka Margit Gimnáziumban
lesz. Kötelességünk csapaturikat a helyszínen buzdítanunk, nem is
szölva arról, hogy egyes kérdésekhez a közönség tagjaiból is várják
a helyes választ a szervezök, értékes nyeremények ellenében.
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Kedves Tagtársainknak, az Érdeklődöknek az 'Albertfalvi na-
pok' mellett két igen fontos programra kell fellúvnom figyelmét.

Az ópusztaszeri kirándulás,
A már korábban meghirdetett kirándulás 1996. október 13-án

vasárnap lesz. Erre az alkalomra 2 kényelmes buszt bérelünk a
JULIA US Tours-on keresztül. A részletes program a következö:

Találkozás fél 7-kor a templom el6tt. A buszok 3/4 7-kor indul-
nak.
Érkezés Szegedre 1/2 10-kor. Az Alsóvárosi XV. században
épült ferences műemlék templom megtekintése. 10 órakor
szentmise ebben a templomban.
A szegedi Dórn, a Dóm tér és a XllI. századi Dömötör torony
megtekintése II órakor.
Ebéd 12 órakor a Tisza-parton lév6 Kis K6rössy halászesár-
dában.
13 órakor indulás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlék-
parkba.
Fé12-t61 az ópusztaszeri nevezetességek, a kiállítások (skanzen,
az Alföld állatvilága) megtekintése.
16 órakor belépés a Feszty-körkép csarnokába, a honfoglalast
megörökit6 kör kép megtekintése. A monumentális körképet
1892-1894 között Feszty Árpád készítette, és az elmúlt években
lengyel csoport restaurálta.
17 órakor indulás vissza Budapestre, érkezés Albertfalvára 1/2
8 óra körül.

A kirándulás feln6tteknek 2.100,diákoknak és nyugdíjasoknak 1.900Ft.
A Társas Kör Választmányának határozata értelmében a Társas

Kör feln6tt tagjai 600 Ft, a diákok, nyugdíjasok pedig 900 Ft támoga-
tásban részesülnek.

A részvételi díj: felnőtteknek: 1.500 Ft, nyugdíjasoknak, diá-
koknak 1.000 Ft:

Jelentkezni lehet Körtvélyessy András aJelnöknél lehet61eg
minél előbb. Az idő el6rehaladta miatt jelentkezéskor kérjük a
részvételi díjat teljes egészében kífízetni,
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A második jelent6s rendezvény a Máriabesnyó - 1996 találkozó
Az elmúlt év novemberében rendezti.ik meg Máriabesnyőn a

"Szellemi-lelki hétvégét" a XI. kerület másik két katolikus civil
szervezetével, a Karolina Egyesülettel. a Szentimrevárosi Egyesü-
lettel közösen. A sikeres rendezvényelőadásainak kivonatait tartal-
mazó füzet megjelent Szembenézve önmagunkkal elmen. Megvásá-
rolható templomunkban, a könyvespultnál250 Ft-os áron.

Idén is megrendezzük Máriabesny6n ezt az el6adássorozatot.
Az összejövetel programjait a millecentenárium jegyében a "Magyar
múlt - jelen - jövő" gondolatsor köré csoportosítottuk. A neves
előadók felkérése megtörtént. Többek között várjuk előadónak
Makovecz Imrét, Nemeskürty Istvánt és Jelenits Istvánt. Meghívást
kapott a találkozóra Habsburg Ottó is, aki több szállal is kötődik
Albertfalvához. Elég utalnom arra, hogy Habsburg leány, Krisztiná-
nak férje volt az az Albert Kázmér Ágost herceg, aki Albertfalva
névadója.

A "közszolgálati" -nak nevezett médiumok egyoldalú hírforrásai
miatt is kötelességünk legalább id6nként megállnunk egy kis időre
a mindennapok rohanásában és meghallgatnunk az igen neves, de
kevesebb szereplési lehetőséget kapó, gondolkodásukban hozzánk
közel álló előadókat. Szükséges velük együtt végiggondolnunk
régmúltunk és jelenünk eseményeit.

Az idei évben a találkozó november 15-t61 17-ig - péntek dél-
utántól, vasárnap délutánig tart. A pontos részvételi költség még
nem ismeretes, hozzávetőlegesen 1300-1800 Ft-ot kell majd szemé-
lyenként fizetni.

Kiss Gábornál lehet jelentkezni az idei találkozóra.
Kiss Gábor



Zarándokúton

A rajzot készítette: Petrekovich Penés Borbála
Eredetileg megjelent a Ministráns ÁBlíClí 86. oldalán


