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ÚtnakBevezető
indul(t)unk

Köszöntő
Dr. Kürnyek Róbert

P

lébániánk harmadik évkönyvét
tartja kezében a kedves olvasó.
Közös életünk egy évének krónikája ez,
amely néhány lapon összefoglalja 2016os évünket. Bár nagyon messzinek tűnnek már a 2016-os események, mégis
hasznos lehet újra felidézni mindazt,
ami történt, s amit tettünk plébániai
életünk harmadik teljes évében.
Szent Márton születésének jubileumát ünnepeltük ebben az évben. A
számtalan egyházmegyei rendezvény
mellett a zalaegerszegiek, s elsősorban
plébániánk közössége is kivette részét
az ünnepből. Megalapítottuk a Szent
Márton Légiót, amely egy év alatt is
számtalan alkalommal segített kézzelfogható módon, de a lelkiek terén is
megmozgatta a zalaegerszegieket. Büszkék vagyunk légiósainkra és nagylelkű áldozatvállalásaikra. Ezért is örülünk, hogy a Légió a jubileumi év elmúltával is folytatja
nagyszerű tevékenységét. Mindezekről is bővebben olvashatnak évkönyvünkben.
Ebbe a kiadványba az eddiginél is több képet igyekeztünk tenni, amelyek sokkal
inkább képesek felidézni azokat az emlékeket, amelyek szívünk mélyén elrejtőzve ott
vannak, csak segítségre várnak, hogy újra előkerülhessenek. Egy kép segít abban,
hogy újra ott legyünk egy számunkra kedves vagy fontos esemény helyszínén. Hasonlóan hangsúlyos módon szeretnénk bemutatni azokat az embereket is, akik ellátogattak hozzánk, illetve akik közösségünk tagjai, de talán nem minden oldalukról ismerjük őket. Bemutatkoznak, megmutatják tehetségüket, sokak számára talán ismeretlen
talentumaikat. Így talán egy kicsit könnyebben észrevesszük azt a gazdagságot, amely
közvetlen környezetünkben is jelen van.
2016 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 3

Püspöki
Bevezető
köszöntő

Örülök annak, hogy közösségünk ilyen színes: sokfélék vagyunk, sok mindent teszünk, s még több dolgot szeretnénk. Ez a személyes leköteleződés segít abban, hogy
közösségünk létszámban is, de elsősorban lelkületben növekedjék.
A 2016-os év szép és tartalmas volt. Örüljünk annak együtt, hogy ennek a különleges évnek mindannyian részesei lehettünk!
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ÚtnakKrónika
indul(t)unk

A 2016-os év krónikája
Kocsis Zsuzsanna

2016. január
8-9. Házáldások
12.
Katekumen exorcizmus szertartása
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Császár István helynök atya vezetésével.
16.
Szentévi zarándoklat Szombathelyre
17.
Zenés dicsőítés a plébániatemplomban
20. Ökumenikus istentisztelet a plébániatemplomban
22-24. Jézus-kurzus a Szent András Evangelizációs Iskola vezetésével
30. A felújított bazitai templom megáldása
31.
Családi délután a plébániai központban
2016. február
2.
Gyertyaszentelés
6.
Ministráns-farsang
9.
Dr. Csókay András idegsebész, agykutató előadása
a plébániai alapítvány szervezésében
11.
A betegek szentségének közösségi ünneplése
13. Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Szeghy Csaba nemesapáti plébániai kormányzó vezetésével
19-21. Jézus-kurzus (2.) a Szent András Evangelizációs Iskola vezetésével
20. Boldog Ferenc és Jácinta emléknapja
21. Zenés dicsőítés a plébániatemplomban
23. Katekumen reddíció szertartása
2016. március
4-5. 24 óra az Úrért programjai a plébániatemplomban
11-13. Nagyböjti lelkigyakorlat dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök
vezetésével, benne fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise
és körmenet
12.
Filmklub: Fausztina nővér c. film
16-17. Betegek nagyböjti gyóntatása
19.
Szent József és az édesapák ünnepe
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20.
24.
25.
26.
29.

Zenés dicsőítés a plébániatemplomban
Szentmise az utolsó vacsora emlékére, virrasztás
Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret, keresztúti ájtatosság,
Ünnepi liturgia Urunk halálának emlékére, Zalaegerszeg város keresztútja
Olvasmányos imaóra és reggeli dicséret, a Szent sír látogatása, húsvéti vigília
Mindszenty-imaóra a bíboros születésének évfordulóján

2016. április
2.
Ministránsok kirándulása
9.
Plébániai bál
10.
A Pálóczi Horváth Ádám AMI növendékeinek hangversenye
a plébániatemplomban
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Szakál Szilárd káplánnal
17.
Zenés dicsőítés a plébániatemplomban
24. Családi délután a plébániai központban
30. Egyházmegyei zarándoklat Celldömölkre
2016. május
6.
Imaóra Mindszenty József bíboros boldoggá avatásáért
10-11. Betegek pünkösdi látogatása, gyóntatása
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Orsos Zoltán csákánydoroszlói plébános atya vezetésével
12.
Elsőáldozók zarándoklata Vasvárra
14.
Szentlélekváró virrasztás
22. Bérmálás
Jótékonysági hangverseny a Zrínyi Miklós Gimnázium Vegyeskara,
Kamarakórusa, hangszeres szólistái szereplésével
29. Úrnapi körmenet
2016. június
4.
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepe,
templomunk búcsúnapja
12.
Te Deum – tanév végi hálaadó szentmise
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Balasi István gércei plébános atya vezetésével
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18.

Jótékonysági hangverseny a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa
fellépésével

2016. július
3.
Lendvai Zoltán rédicsi plébános atya ezüstmiséje
pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából
4-8. Hittantábor Bakon
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Kovács Ferenc celldömölki káplán atya vezetésével
26. Közlekedési eszközök megáldása Szent Kristóf napjához kapcsolódóan
Hálaadó szentmise Szakál Szilárd káplán atya kétéves szolgálatáért
31.
Városunk kórházlelkészét, Kovács Richárd atyát köszöntő szentmise
2016. augusztus
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Kovács Richárd kórházlelkész vezetésével
14.
A csíksomlyói Árvácska együttes vendégszereplése templomunkban
15.
Nagyboldogasszony ünnepe
20. Szent István király ünnepe – az új kenyér megáldása
26-27. 24 órás bibliaolvasás plébániánk és a Szent Márton Légió szervezésében
2016. szeptember
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Gombos T. Bálint gencsapáti plébános atya vezetésével
15.
Veni Sancte tanévnyitó szentmise
24. Plébániai zarándoklat Máriazellbe
25. Ministráns piknik a Csácsi arborétumban
2016. október
7.
A város plébániáinak közös ünnepe plébániatemplomunkban
Rózsafüzér Királynőjének napján
7-9. Boldogok vagytok kurzus
9.
Elsőáldozás
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
dr. Bogár Gáspár nagykanizsai káplánnal
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23.
30.

Családi délután a plébániai központban
Vasárnap esti muzsika, zenés áhítat a templomban

2016. november
5.
Filmklub a Szent Márton Légió szervezésében:
Ha Isten is úgy akarja c. vígjáték
11.
A Karitász csoport imaórája Szent Márton,
egyházmegyénk védőszentjének ünnepén
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet Varga
Kamill OFM, a zalaegerszegi Jézus Szíve Plébánia káplánjának vezetésével
16.
Katekumenjeink befogadási szertartása
20. Családi délután és zenés dicsőítés gyermekeknek
23. Előadás Ferenc pápa: Amoris laetitia c. írásáról
26. Adventi koszorúkötés a plébániatemplomban
27. Adventi koszorúk megáldása, vasárnap esti muzsika
29. Rorate szentmisék kezdete, a plébániatemplom szentségimádási napja
2016. december
3.
Adventi lelkigyakorlat a szombathelyi Szociális Testvérek vezetésével
4.
A Pécsi Gospel Kórus jótékonysági koncertje
a Szent Márton Légió szervezésében
11.
Családi délután a plébániai központban
13.
Fatimai engesztelő imaest: szentségimádás, szentmise és körmenet
Farkas László bagodi plébános atya vezetésével
20-21. Betegek adventi gyóntatása
24. Karácsonyi pásztorjáték, karácsonyi koncert
28. Aprószentek ünnepe, szentségimádási óra az életért
29. A bazitai templom szentségimádási napja
30. Családok megáldása Szent Család ünnepén
31.
Év végi hálaadás, éjszakai virrasztás
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2016 a számok tükrében
Dr. Kürnyek Róbert

A

2016-os év statisztikai adatai természetesen ebben az évkönyvben is helyet
kell, hogy kapjanak. Most arra hívom meg a kedves olvasót, hogy értelmezzük
közösen ezeket a számokat, amelyek ha nem is adnak teljes képet közösségünkről,
mégis megmutatnak egy irányt, amely felé közösségünk 2016-ban haladt, főleg, ha
összehasonlítjuk azt az előző évek adataival.
Mint minden évben, most is fontos már az elején hangsúlyozni, hogy bár ezek
az adatok számszerűsített összefoglalót adnak életünkről, mégsem látható bennük
mindaz, ami a számok mögött van, ami nem mérhető adatokhoz, hanem az ember
szívéhez kötődik. Nem látszik bennük sem az, hogy akik az egyes szentségekben
részesültek, később visszajöttek-e legalább egyszer is közösségünkbe, sem pedig az,
hogy esetleg állandó feladatot vagy jelenlétet vállaltak nálunk. Azt sem feltétlenül
mutatják ezek az adatok, hogy közösségünk megfelelő módon tudta-e megünnepelni
és befogadni azokat, akik hozzánk jöttek vagy közömbösen szemléltük érkezésüket
és távozásukat. Túlságosan könnyű lenne csupán a lelkipásztorhoz kötni e missziót.
Fontos tudatosítanunk magunkban, hogy ezen számok alakulásáról – növekedéséről
vagy csökkenéséről – mindannyian tehetünk.
Álljanak tehát itt mindenekelőtt maguk a számok:
2016

2015

2014

64

74

48

2013 augusztustól
decemberig
19

1 év alatti

43

47

36

14

1 év feletti

21

27

12

5

Házasságkötés

17

12

16

5

Temetés

73

63

62

13

Keresztelés

Szentségekkel ellátva

27

15

20

4

Szentségekkel el nem látva

46

48

42

9

37%

24%

32%

31%

Elsőáldozó

51

39

53

19

Bérmálkozó

17

24

5

0

39 500

29 300

25 000

12 000

506

443

461

348

2

1

9

5

Szentségekkel ellátottak aránya

Szentáldozások száma
Hitoktatásra járók száma
Katekumenek száma
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Az első adat a megkereszteltek száma. Összességében azt látjuk, hogy 2016-ban
tízzel kevesebb keresztelés volt, mint az azt megelőző évben. Ez a szám jelentősnek
tűnik, de ha megvizsgáljuk a részleteket, láthatjuk, hogy 2015-ben több volt azon
megkereszteltek száma, akik első életévük betöltése után részesültek a szentségben,
vagyis többen voltak, akik az előző évek hiányát pótolták. Ha az egy éven aluliak,
vagyis a tényleges újszülöttek számát nézzük, akkor láthatjuk, hogy a csökkenés négy
fő volt. Fontos feladat e téren, hogy a gyermekek születésük után mielőbb részesülhessenek a szentségben és ne sokféle másodlagos körülmény határozza meg a
keresztelés időpontjának megválasztását. Az értelmük használatára eljutott gyerekek,
fiatalok és felnőttek esetében már a katekumenátus szabályai mérvadóak, vagyis keresztelési felkészítésre is szükség van.
Házasságot 17 pár kötött nálunk 2016-ban, ez 5 párral több, mint a 2015-ben. Ez
örömteli hír, azonban a párok közül csak 1-2 az, aki ténylegesen plébániánk területén
él. A többiek már elköltöztek a városból, de a családi kötelékek miatt mégis itt szerettek volna házasságot kötni. Sajnos ez azt is jelenti, hogy közösségünkbe nem tudjuk
őket integrálni mivel nem itt élnek.
A temetések száma tízzel növekedett, ez 73 temetést jelentett 2016-ban. Ez a szám
azért is lett ilyen magas, mert sokszor a nem a mi plébániánkhoz tartozó elhunytakat
is mi temettük. Amíg két lelkipásztor szolgált a plébániánkon, addig ez nem okozott
jelentősebb megterhelést, augusztus óta azonban már a plébániai temetések elvégzéséhez is segítséget kell igénybe vennünk. Megnyugtató azonban, hogy a szentségekkel ellátva meghaltak száma jelentősen megnőtt: a 2015-ös 24%-ról 2016-ra 37 %-ra
emelkedett. Nagyon hálás vagyok
azért, hogy a Testvérek értik, a
szentségek arra
szolgálnak, hogy
megerősítsenek
bennünket, s ha
azokat megvonjuk magunktól
vagy szeretteinktől, vagy egyszerűen csak nem
gondolunk arra,
hogy ilyen módon
10 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 2016

Közösség

is segítsük őket, akkor a nehéz helyzetekben való megerősödés lehetőségét is elves�szük mind tőlük, mind pedig saját magunktól.
Az elsőáldozók és bérmálkozók száma évről évre nagyon változatosan alakul. Ez
attól is függ, hogy az egyes évfolyamokban hány gyerek található, s hogy azok közül
mennyi a hittanos. Az elsőáldozók esetében sokkal inkább jelen van a vágy, hogy az
iskolás osztálytársaival együtt legyen elsőáldozó, így sok gyerek a plébánián elsőáldozik, amely a hitoktatást biztosítja. A bérmálkozók esetében is előfordul hasonló
helyzet, bár ott már jelentősebb azok száma, akik visszatérnek a lakóhelyük szerinti
plébániára, hiszen a bérmálási felkészítés már nem az iskolában, hanem a plébánián
történik. Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy a bérmálkozó maga dönti el, hogy
mely plébánián szeretne bérmálkozó lenni, s nem kötelezhető arra, hogy az általános
iskolás osztályával együtt járjon továbbra is bérmálási felkészítésre.
A hittanosok és a katekumenek száma is évről-évre széles skálán mozogva változik. Plébániánkon széles körben biztosítunk lehetőséget mind az iskolai, mind pedig
a plébániai hitoktatásra. Szomorúan látjuk, hogy míg egyes osztályokban magas a
hittanosok száma, vannak osztályok, ahol egyetlen hittanos sincsen. Sőt, olyanról is
tudunk, aki hol a hittant, hol az erkölcstant próbálja ki. A 2016-os eredmény talán
megnyugtatónak tűnik, pedig a reális szám körülbelül 700 hittanos lenne. Ezért is
igyekszünk az iskola mellett a plébániánkon is lehetőséget biztosítani a hitoktatásra
mindenféle korosztály számára.
A 2016-os év legörvendetesebb híre kétségkívül a szentáldozások számának alakulása. Míg 2015-ben közel harmincezerszer járultak nálunk szentáldozáshoz, 2016-ban
közel negyvenezerszer. Ez a tízezres emelkedés a tavalyi év legfontosabb adata és
legjobb híre. Hiszen ez azt jelenti, hogy az Úrjézus tízezerszer többször találhatott
hozzánk, mint az azt megelőző évben. Tízezer alkalommal tartották közösségünk
tagjai fontosabbnak, hogy Jézust befogadják. Ez az adat lesz az, ami igazi változást
és lelki megújulást hoz közösségünkbe évről évre. Ez a jelentős szám azonban nagy
felelősséget is ró ránk, hiszen a megfelelő az volna, ha 2017-ben is sikerülne legalább
tartani ezt a számot, de ha lehetséges, még növelni is. Ehhez továbbra is olyan buzgó
és elkötelezett emberekre van szükség, akik rendszeresen végeznek szentgyónást, s
hétköznap is elmennek egy-egy szentmisére. Így saját lelki növekedésüknek lesznek
tanúi, amely a legfontosabb közösségi életünkben. Minden egyéb szám és adat csak
ezt követi.
A 2016-os évet egy szóval értékelni nem lehet, de talán nem is kell. A legfontosabb,
hogy 2017-ben is törekedjünk arra, hogy egyre jobbak legyünk, és amit elkezdtünk,
azt egyre elkötelezettebben, a szívünkből fakadóan és a Jóisten szándéka szerint végezzük. Akkor pedig végső soron a számok alakulása csak másodlagos lesz.
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A plébániánkon a 2016. évben
elvégzett munkálatokról
illetve beszerzésekről
Németh Lajos

Ú

jabb év telt el plébániánk életében. Immár a negyedik évbe léptünk, de még
mindig akadtak olyan munkák, illetve beszerzések, amelyekkel szebbé és
kényelmesebbé tettük templomunkat és plébániánkat. 2016 tavaszán, 12 év után, a
templom és a kápolna festése már nagyon esedékessé vált. Ezt a munkát bő egy hét
alatt elvégezte a kivitelező mindnyájunk megelégedésére. A festési munkák 1,5 mFt-ba
kerültek. A festést megelőzően a kápolnai klíma nyersszerelését illetve a templomtérben a villamoshálózatot az igényeknek megfelelően átalakítottuk. A kórus alatti
részen korszerű, energiatakarékos fényforrások lettek felszerelve az energiapazarló
halogének helyett. A kápolnai klímaszereléssel egyidőben a káplánlakásba is beszereltettük a klímát.
A templomtorony beázását is sikerült megszüntetni. A torony beázás miatt sérült
vakolatát leverték, majd kijavították, a toronygallér kőszegélyt kapott, ezzel reményeink szerint a toronybeázás megszűnik. Továbbá a torony kőlábazati részét is letisztították, impregnálták a hiányos részeken a fugázást, a tömítéseket is kijavították. A
torony mögötti kis tetőrészre a cserép helyett vörösrézlemezborítást rakattunk, mivel
ezen a részen gyakran törtek a cserepek a tető íveltsége miatt. Ezzel is a további beázást szeretnénk elkerülni.
A plébániára beszereztünk néhány nagyobb értékű berendezést. Az altemplomba
az oltárral egyező anyagból ambót és a templomival megegyező húsvéti gyertyatartót
is készíttettünk.
A 2017. évben tervezzük a templom és a kápolna kültéri nyílászáróinak festését,
melyek tizennégy évvel ezelőtt, a beépítéskor lettek festve. A kültéri faszerkezeteket
legalább ötévente kellene újra festeni állagmegóvás céljából. Továbbá szeretnénk az
altemplomot is kifestetni, mely az építés óta még nem újult meg. Az altemplomi oltárkép mozaikjára összegyűlt a kivitelezéshez szükséges összeg, így az év folyamán
elkészül és beépítésre kerül.
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Szeretnénk a plébánia kerítését az utcafronton a kapukkal megegyező formában
folytatni és a lábazatát a plébánia lábazatával egyformára vakoltatni.
A plébánia udvarán, a közösségi terem mellett, szeretnénk kialakítani egy kb. 5x4
méteres térburkolatot, melyet többfunkciósan használhatnának közösségeink.
A tervezett munkák egy részének bekerülési költségét még nem ismerjük. Reményeink szerint a 2017-re tervezett munkálatok fedezetét tudjuk biztosítani.
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Mindszenty Emléktemplom
Plébániai Alapítvány
Dr. Sorok Norbert

A

z Alapítványt eredetileg, Mindszenty Emléktemplom Építése Alapítvány elnevezéssel a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom építésének támogatására, az
építtető Mária Magdolna Plébánia hozta létre. Az alapítvány az új plébánia megalakulását követően, Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány néven megújulva,
új célokat tűzve maga elé működik tovább.
Az Alapítvány célja a templom és a plébánia épület karbantartásának és fejlesztésének segítése, a templomban és az ahhoz tartozó közösségi helyiségekben a vallási,
kulturális és közösségi élet szervezése.
Az alapítvány közhasznú tevékenységet végez, amelynek keretében közfeladatot lát
el. Így támogatja különösen a templomban és hozzá tartozó közösségi helyiségekben
szervezett előadó-művészeti tevékenységeket, film klubokat, a helyi közművelődési
tevékenységeket.
Biztosítja a fiatalok hittanulásának tárgyi és személyi feltételeit, szervezi a hittanuló
fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését, támogatja a fiataloknak szervezett ismeretterjesztő, a bűnmegelőzést célzó, a testi és erkölcsi fejlődésüket segítő előadásokat,
programokat.
A Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány a 2016. évben is ezen célkitűzések mentén végezte tevékenységét.
Új kezdeményezésként útjára indította a „Tanúságtevők”
elnevezésű előadás sorozatát,
amelynek keretében olyan előadókat igyekszik meghívni és
példaként állítani mások elé,
akik a maguk területén ismert,
elismert emberek, ugyanakkor
mély keresztény hittel, hitelesen élik meg mindennapjaikat.
A Zalaegerszegi Törvényszékkel közös szervezésben csatla-
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kozott az Alapítvány a Házasság
hete zalaegerszegi programsorozatához. Ennek keretében, a
törvényszék patinás épületének
barokk dísztermében 2016. február 9-én dr. Csókay András Príma díjjal kitüntetett idegsebész,
agykutató „A házasság ereje örömök és tragédiák elfogadásában”
címmel tartott előadást. Ez volt
a „Tanúságtevők” sorozat első állomása. Teltházas közönség előtt
vallott kendőzetlen őszinteséggel dr. Csókay András múltjának fájdalmas pillanatairól, házassága válságáról, elvesztett kisfiáról és arról, hogy mindezek után miként
találta meg Istent és változtatta meg az életét. Megható és felejthetetlen pillanatokat
élhettek át vele és az őt elkísérő feleségével azok, aki meghallgatták őket.
Az előadás sorozat a 2017. évben folytatódik.
A Szent Márton Légió szervezésében került megrendezésre a Pécsi Gospel Kórus
jótékonysági koncertje templomunkban december 4-én, amelyet az Alapítvány azzal
segített megvalósulni, hogy a kórus összes tagjának utazási költségét megtérítette.
Ezáltal lehetővé vált, hogy a koncert teljes bevétele jótékonysági célra fordítódjon és a
Mindszenty iskolában egy fő rászoruló diák tanulmányait támogassa.
Az alapítvány ezúton is köszöni minden kedves támogatójának a személyi jövedelemadóból származó 1 %-os
felajánlásokat, egyúttal kéri,
hogy a jövőben is tegyék lehetővé adományaikkal, a közhasznú célú működését!
Az alapítvány adatai:
Neve: Mindszenty Emléktemplom Plébániai Alapítvány
Címe: 8900 Zalaegerszeg,
Átalszegett utca 100.
Adószáma: 19272629-1-20
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A zalaegerszegi Szent Márton Légió
első éve
Rumi László István

A

2016-os Szent Márton év tiszteletére, pontosabban inspirációjából a kertvárosi plébánia közösségében 2016 januárjában néhányan
arra gondoltunk, hogy Márton személyiségének
fő vonásaira alapozva hozzunk létre egy olyan
szerveződést, ami úgy jótékonykodik, mint ő, úgy
foglalkozik a lélek szükségleteivel, ahogy ő tehette. Elképzeltük, hogy mi vagyunk Mártonnak, az
egykor légiós katonának a társai és lelki értelemben kései utódai, és úgy viselkedünk, ahogy ő,
például a nélkülöző koldus megsegítésekor, vagy később – amikor már pap volt – a
rábízott emberekkel való törődésekor.
A Szent Márton Légió 2016. február végén alakult meg, szándékunk szerint mindazon tenni akarók számára, akik Szent Márton példáját bátran, hittel, eredményesen
követni szeretnék.
Aktív szervezetet hoztunk létre, ami az eseményeket nem követni szeretné, inkább
előidézni azokat. Olyan akciókra készültünk, amelyek sok ember számára hasznosak, egyúttal példaadók, és számunkra is örömet jelentenek. A légió formai kereteit
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hamar elrendeztük egy kiáltvánnyal, egy zászlóval és néhány Mártonnal kapcsolatos
gondolattal:
– Hozzánk közel álló emberről van szó, tulajdonképpen egykori pannóniai
„földink”.
– Jézus követője volt, ahogy mi is, ő persze sokkal messzebb jutott, követendő
példa.
– Szolgált a római légióban (igaz, nem sokáig), a külső és belső fegyelmet itt tanulta, egy szervezet számára természetesen ez is példa.
Elhatároztuk tehát, hogy követjük őt
jó kedvvel, jó szívvel, de leginkább jótettekkel.
Első „haditettünk” a Landorhegyi úti
gyermekotthonban egy kis kertészkedés
volt. Nem csak a légiósok dolgoztak, jöttek mások is. Jól esett a közös munka, a
közös fáradság, majd a „jól megérdemelt”
gulyás, de az igazi örömet a gondozott
gyerekek tettrekészsége jelentette.
Júniusban a pózvai szociális otthon
végtelennek tűnő kerítését festettük
zöldre. A Légió kis csapata ismét magja
volt egy sokkal nagyobb, talán 100 fős
„brigádnak”, ami az otthont felügyelő
vezető kiváló szervezésének köszönhetően jött össze, és mindenkinek jutott
ecset, festék az alkotáshoz, és persze
hígító a mosakodáshoz. Külön öröm
volt néhány bentlakóval együtt dolgozni, jó volt látni az ő örömüket és büszkeségüket, hogy ők most valami hasznosat tesznek velünk együttműködve.
Világossá vált számunkra, hogyha a Légió szervez valamit, akkor ahhoz sokan
csatlakoznak, arra „rá lehet szervezni”
és így a kezdeményezés sokkal ütőképesebbé válik.
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Augusztus 14-én részt vettünk a város jótékonysági főzőversenyén az Aquacity-ben.
A Szombathelyen feltalált, és az áldozatkész kedves hívek valamint a légiósok által
sütött Szent Márton kifliket osztogattuk, és fogadtunk adományokat szép sikerrel: a
Gondozási Központ Idősek Otthonának liftfelújításához mintegy 44.000 Ft-tal tudtunk hozzájárulni, amely összeget átadtunk a városnak.
2016-os működésünk koronája a 24 órás Biblia olvasás volt augusztus 26-27-én a
Dísz téren. Természetesen a televízió erről az eseményről is tudósított. A Légió kezdeményezése pont annyi Szentírás olvasót vonzott a helyszínre, ahány kellett a 24
órás folyamatos olvasáshoz. Összesen
96-an voltunk! Minden résztvevőnek
nagy élmény volt, hiszen közülünk nem
sokan olvastak közterületen, mikrofonba szent szöveget. Ez egyszerűen felemelő érzés: a templomban megszokott
szövegeket „világgá kiáltani”.
Szeptember közepén véradást szerveztünk a plébániára. Valószínűleg Mártont biztosan ezt is értékelné, bár abban a korban a véradás kevésbé volt önkéntes… Felemelő érzés az is, ha valaki
sms-t kap arról, hogy a vérét felhasználták.
Kereszténységünk szórakoztató megéléseképpen októberben egy nagyon jól
eltalált, olaszosan korszerű filmes nyelvet használó művet vetítettünk, csak
úgy magunknak… A 16.335 Ft önkéntes
adományt a következő programunk alapozásaként félretettük.
Az advent elején két nagyszerű énekegyüttest hívtunk meg templomunkba,
bemutatva két teljesen más, és mégis lényegében azonos zenei kultúrát. A
Bottom Club Singers európai mesterművekkel csiszolta adventi lelkünket. A
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Pécsi Gospel Kórus ízelítőt adott az afro-amerikai keresztény zenei kultúrából, az ottani templomi zenei világból. A
koncert alkalmával 99.500 Ft adomány gyűlt össze, amit
az alaphoz hozzáadva és kiegészítve 120.000 Ft-ra, speciális
képzési támogatásként, az Adventi Kézfogás elnevezésű, a
Kvártélyház általi kezdeményezés keretében átadtunk egy
arra érdemes Mindszenty-s diáknak.
Végül Karácsony előtt egy hétre megnyitottuk Szent Márton patikáját, ahol nagyon különleges és nagyhatású készítményekhez lehetett hozzájutni, ráadásul ingyen és néhány
jó szó kíséretében. Az „Anyóscseppet”, az „Antiturbó tablettát” és még húsz hasonló
„szellemi készítményt”, bennük bibliai idézeteket és bölcsességeket az érdeklődők
örömmel fogadták. Kerekített adományként 20.000 Ft gyűlt össze, amit a Légió felajánlott a Csaba testvér által kezdeményezett „Jónak lenni jó” című adománygyűjtő
tv műsorban.
2017-ben szeretnénk hasonlóan aktívan működni. Terveinkben szerepel az idősek
otthonának kertrendezése, filmvetítések, koncertek, de legfőképpen a „Tanúságtevő
nap” megszervezése előre láthatólag
2017. októberében. Tehát folytatjuk
2017-ben is, többnyire olyan haditettekkel, amelyek egy szívet és sok kezet igényelnek.
A Légióba folyamatos a felvétel, jelenleg 30-an vagyunk. A Légió képviseleti helye az Ég-Ígérő keresztény
könyvesbolt. Itt lehet belépni és itt
lehet a Légió szolgálataira vonatkozó
igényeket is bejelenteni. Várunk szeretettel minden tenni vágyó leendő
légióst!
Utószó: Vajon Márton mit szólt volna, ha valaki azt jósolja neki, hogy lesz
a szülőföldjén egy róla elnevezett légió, és az nem harcol, hanem segít és
rá hivatkozik, amikor éppen jót tesz…
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Karitászunk 2016. évi krónikája
Csiszár Mária

„Tegyünk jót mindenkivel!” (Gal 6,10)

A

z Irgalmasság Évében, Szent Márton Jubileumi Évében, a Katolikus Karitász
megalakulásának 85. és újjászerveződésének 25. évében a Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal közreműködve továbbra is igyekeztünk alázattal, önzetlenül,
lehajló és egyben felemelő szeretettel segíteni a szegényeket, a nehézsorsú, bajbajutott embereket, látogatni és vigasztalni a betegeket, még inkább magunkévá tenni Pál
apostol felhívását, hogy „tegyünk jót mindenkivel!”
Csoportunk munkájára folyamatosan kértük a Jóisten áldását, és védőszentjeinknek, Szűz Máriának, Szent Erzsébetnek és Szent Mártonnak a közbenjárását. A Betegek Világnapján és Szent Erzsébet ünnepén szentmisét ajánlottunk fel az idős, beteg
embertársainkért, a súlyos gondokkal küzdő családokért, szeretetszolgálatunk Isten
szándéka szerinti működéséért. Emellett minden első pénteken Jézus Szíve tiszteletére szentségimádást tartunk, és oltalmába helyezzük magunkat.

Adománygyűjtéseink és osztásaink
Karitász csoportunk működésének középpontjában az adománygyűjtés és osztás
állt, így karácsony és húsvét előtt tartós élelmiszereket és játékokat gyűjtöttünk, és
fogadtunk ruhaneműket is. Nagyböjtben 64, Adventben 71 családnak adtunk élelmiszercsomagot a hívek adományainak köszönhetően. Ez évben a karácsony előtti
élelmiszer- és játékgyűjtésünket segítették a Zalaegerszegi Törvényszék dolgozói és
a Máltai Szeretetszolgálat is.
Hálás köszönet érte. Jelentős
segítséget nyújtottunk a kertvárosban élő hátrányos helyzetű családoknak azzal, hogy
augusztusban 86 diák kapott
tanszercsomagot. A tanszerek
vásárlására fordított összeg
362.000 Ft volt, amely a jótékonysági hangversenyek bevételeiből, a hívek perselyadományaiból és néhány nagylelkű
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adakozó pénzadományaiból
tevődött össze. A Zalaegerszegi Törvényszék felajánlásának köszönhetően közvetítésünkkel 35 fő iskolás
gyermek kapott különféle
számítástechnikai eszközöket (számítógépet, monitort,
nyomtatót, stb.).
A leginkább rászorulóknak az év folyamán többször vásároltunk élelmiszereket, így októberben 17 nagyon
nehéz körülmények között élő családot segítettünk burgonyaadománnyal. De vásároltunk tisztálkodási és tisztítószereket, adtunk támogatást gyógyszerek, különféle
tartós fogyasztási cikkek vásárlásához, közüzemi számlák rendezéséhez, hűtőgépcsere akcióban saját rész kifizetéséhez. Immár hagyománnyá vált, hogy minden újszülött
babát megajándékozunk egy-egy pelenkacsomaggal.
Jószívű felajánlóknak köszönhetően közvetítésünkkel sok tárgyi adomány (bútorok,
TV-k, háztartási eszközök, stb.) is célba ért.
Nem győzünk hálát adni a hívek nagylelkű felajánlásaiért és a templomunkban
megrendezésre kerülő, szép zenei élményt nyújtó hangversenyekért, hisz ezek bevétele nélkül sokkal kevesebb kertvárosi nehéz sorsú család terhein tudtunk volna
enyhíteni. Hálásak vagyunk e rendezvények megszervezéséért Ladvenicza Éva szolfézstanárnak és karnagynak, Gyutainé Kiss Gabriella ének és zenetanárnak, Stépánné
Simon Ágnes furulya- és Korcsmár Péter gitártanároknak.

Az egyházmegyei Karitász adományainak szétosztása
Ebben az évben is segített bennünket különféle adományokkal a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász.
2016 februárjában a Drogerie Markt (dm) és a Katolikus Karitász „Az Együtt a
babákért” közös programban segítette a kisgyermekes családokat, amelynek keretében az egyházmegyei karitász közvetítésével öt krízishelyzetben levő család kisbabája kapott félévnyi időtartamra elég pelenkaadományt, gyermekenként kb. 36.000 Ft
értékben.
Ugyancsak az egyházmegyei Karitász jóvoltából két alkalommal, júniusban és szeptemberben összesen 4,2 tonna (300 láda) szabolcsi almát osztottunk szét a kertvárosi családoknak kb. 850.000 Ft értékben.
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Jelentős akciónk, hogy az egyházmegye felhívására csatlakoztunk a 2015. adventjével induló, a Szombathelyi Egyházmegye és a Zalaco Sütőipari Zrt. közös, „Szent Márton ládája” elnevezésű programjához, amelynek keretében hét zalaegerszegi üzletből
hozhatnak el felajánlott pékárukat a rászorulók.
De meg kell említenünk, hogy kapcsolódtunk az Országos Katolikus Karitász által
meghirdetett programokhoz is, ezek közül a legjelentősebb az Országos Karitász és
az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával indított Lak6 program, amelyben egy család – amely pályázati anyaga összeállításához kapott tőlünk segítséget –
nyert jelentős támogatást lakbér tartozása rendezésére.

Lelki tevékenységünk
Karitatív tevékenységünknek a lelki tevékenység is része. Visszük Isten szeretetét és
jóságát elesett embertársaink felé, ami a mi lelkünket is örömmel tölti el és gazdagítja.
Munkatársaink közül többen ebben az évben is nagy szeretettel és odaadással látogattak idős, beteg embereket. Bár területünkön szociális intézmény nincs, két karitásztagunk, akik egyúttal tagjai a Mária Légió beteglátogató csoportjának is, az Idősek
Gondozóházában és a József Attila Otthonban keresték fel azokat, akik ezt igényelték.
Az egyházi év időszakait is figyelembe véve rendszeresen tartottak imaórákat, megemlékeztek az ünnepekről, közösen imádkozták a rózsafüzért, kérték és dicsőítették
Istent litániákkal, énekekkel. Nagyböjtben keresztutat végeztek, elmélkedtek Jézus
Krisztus életéről, haláláról és feltámadásáról. Imáik jó részét felajánlották különböző
egyéni és közösségi szándékokra, többek között orvosaikért, gondozóikért, a magyar
ifjúságért, hazánkért, papi és szerzetesi hivatásokért. Az imaórákat közös beszélgetés
és igény esetén rövid szobai látogatások követték. Kedves szokássá vált, hogy beteglátogatóink Adventben és Nagyböjtben szentképekkel, házi sütivel,
gyümölccsel ajándékozzák meg
látogatottjaikat. Városrészünkben
és Bazitán tíz elesett, szenvedő
embertársunknak nyújtott testi-lelki támaszt egy-egy keresztény
testvérünk, vitt sok örömöt a magányos hétköznapokba, mégpedig
a saját otthonába. Oldották magányukat, osztoztak örömükben,
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talták a vigaszra szorulókat,
segítettek, amiben tudtak; pl.
bevásárlás, gyógyszeradagolás,
vérnyomásmérés, közös séta,
kisebb-nagyobb ügyintézések.
A saját otthonban történő látogatások során is elmaradhatatlan volt a beszélgetés és
a közös ima. Patronáltjaink
szívesen számoltak be a hogylétükről, az előző látogatás óta
történtekről, boldogan elevenítették fel életük egy-egy kedves eseményét, és örültek a
meghallgatásnak. Az együttimádkozás pedig amellett, hogy Istenhez emelte a szívünket, megnyugtatta és lelki erővel vértezte fel a beteget. Két csoporttársunk püspöki
engedéllyel az áldoztatás szép szolgálatát végezte azoknál, akik már nem tudnak elmenni a templomba, de nagyon vágyakoznak Krisztus testét magukhoz venni.

Részvétel plébániánk és városunk rendezvényein
Idén áprilisban, a plébániai bálon Karitászcsoportunk az 1920-as évek Amerikájának szellemét idézve korhű öltözéket és kiegészítőket öltve magára műsorral is
szórakoztatta a résztvevőket. Mókás, vidám paródiában, a filmvilágból kölcsönzött
felvételeket is felhasználva tíz pillanatképben mutatta be tevékenységét a 20-as évek
Amerikájára kiterjesztve.
Augusztus 14-én a csíksomlyói Árvácska együttes vendégül látásában segédkeztünk. Az uzsonna és az úti csomagok elkészítése mellett a hívek által készített sütiket
fogadtuk, és a kínálás hálás feladatát láttuk el.
Szeptemberben meghívást kaptunk a városi családfesztiválra, ahol Nagylengyelben
dolgozó munkatársakkal együtt termékbemutatót tartva népszerűsítettük az egyházmegye szociális foglalkoztatóiban készített termékeket (gyógyteák, fűszerolajok,
gyógynövény ízesítésű mézek, stb.). Az érdeklődőket tájékoztattuk az egyházmegyei
karitász és a plébániai karitászcsoportok tevékenységéről is.

Karitász csoportunk részvétele egyházmegyei programokon
Az egyházmegyei karitász meghívására több egyházmegyei rendezvénynek is részesei lehettünk, így március 11-én és 12-én nagyböjti lelkigyakorlat során Kemestaródfán keresztutat jártunk, Körmenden pedig a szentmisét követően Isten irgalmas
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szeretetéről és annak gyakorlati megvalósításáról hallhattunk előadásokat. Az egyik előadó,
Orsos Zoltán csákánydoroszlói plébános felhívta a figyelmet a cigánypasztoráció fontosságára és körvonalazta annak lehetőségeit. Ez adta
az indíttatást arra, hogy a Karitász a papsággal
egyetértésben az anyagi és egyéb támogatások
mellett a cigányok lelki gyarapodását is elősegítse. Így került sor ősszel a cigány családok első
találkozójának megszervezésére egyházmegyei
szinten. A program ünnepi szentmisével kezdődött, amelyet Székely János, a püspöki konferencia cigánypasztorációs felelőse celebrált. A
szentmise után egy cigány keresztény közösség,
a magyar alapítású Boldog Ceferino lovagrend
mutatkozott be, majd tanúságtételek hangzottak el. Ezt követően zenés, táncos és prózai műsorban ismerkedhettünk a cigány kultúra értékeivel. A műsor kialakításában karitászcsoportunk is részt vett, felkérésünkre roma
gimnazisták a cigány himnuszt, egy cigány népdalcsokrot és két cigány mesét adtak
elő beásul és magyarul.
Május 12-én „Szociális Nap” elnevezéssel a szociális munkát ünnepeltük Szombathelyen a Martineum Felnőttképző Akadémián. Ezen először megcsodálhattuk a
karitász fenntartásában működő szociális gondozók ellátottjainak művészetterápiás alkotásait, majd két rendkívüli előadást hallhattunk „Legyetek irgalmasok, amint
Atyátok is irgalmas” ill. „Hitből közösség, közösségből kultúra, kultúrából gazdaság”
témákban.
Július 9-én a Szent Márton emlékév legnagyobb egyházi eseményén, a Szombathelyen megrendezésre kerülő Szent Márton Találkozón vettünk részt. Csodálatos lelki
élmény volt számunkra az ünnepi rendezvénysorozatot nyitó szentmise, melyet Ferenc pápa személyes küldötte, Dominik Duka prágai bíboros-érsek celebrált, és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szinte minden tagja bekapcsolódott a szertartásba. A délutáni programok közül különösen felemelő volt számunkra Böjte Csaba atya
előadása, aki az irgalmasságról osztotta meg velünk gondolatait. Nagyon örülünk,
hogy részt vehettünk a jubileumi találkozón, hisz Szent Márton, mint az irgalmasság
és a krisztusi szeretet példájaként tisztelt szent, karitászunk tagjainak is példaképe.
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Nem véletlen, hogy Szent Márton ünnepnapján, az ő tiszteletére és egyúttal a jubileumi év zárásaként imaórát is tartottunk plébániánkon, oltalmába ajánlva munkánkat.
November 26-án, a Szent Erzsébet lelki napon az egyházmegye összes karitászcsoportjával együtt ünnepeltük a Katolikus Karitász megalakulásának 85. és újjászervezésének 25. évfordulóját a szombathely-szöllősi Jézus Szíve Plébánián. Az ünnepi
szentmisét dr. Veres András győri megyéspüspök és Császár István, a Szombathelyi
Egyházmegye kormányzója mutatták be. Ezután rövid ünnepség, majd közös agapé
következett.
Egész évi tevékenységünket összegezve elmondhatjuk, hogy ismét eredményes évet
zártunk. Köszönet és hála érte mindenekelőtt a fölséges és gondviselő Istennek és
csodálatos védőszentjeinknek. De szóljon a köszönet és hála szava minden kedves
támogatónknak, jószívű adakozónknak, segítőnknek, akik meghallották nehéz sorsú
testvéreink segélykiáltását, és szívüket megnyitva, az irgalmas Jézus példáját követve
gyakorolták a felebaráti szeretetet.

„Olyan jó egy kevés szó, egy szál virág,
Egy segítő kézfogás, mely új erőket ád.
Mögöttünk Te állsz, a Szent Forrás Te vagy.
Hisz mindnyájunknak Atyja, Teremtője vagy.”
(Orbán Ilona: Hálaadás)
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Hitoktatás a Kertvárosi Általános
Iskolákban 2016-ban
Endrédiné Fekete Ágnes

A

plébániánkhoz tartozó Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskolákban
(mint minden állami iskolában) a 2016-os tanévtől is a szülők választási lehetősége volt, hogy gyermeküket hit- és erkölcstan vagy erkölcstan oktatásra írassák be.
E két iskolában 376 hittanos diákot tanítunk, mely heti 30 hittanórát jelent. Ezeket
az órákat Robi atya, Richárd atya, Endrédiné Fekete Ágnes, valamint Nátránné Kovács
Éva, Németh Krisztina és Kocsis Zsuzsanna hittantanárok tartják.
A nyári hittantábor, a pásztorjátékon való szereplés, a ministrálás, a szentmiséken
való felolvasás lehetősége már sokak számára aktív részvételt jelent a plébánia életében.
Diákjaink közül elsőáldozáshoz járult 51 fő, a bérmálás szentségét pedig 17-en vették fel.
A hittanra beíratott gyerekek létszáma nagyon változó még ugyanazon évfolyamon
belül is, melyet a következő táblázat mutat:
Eötvös József Általános Iskola
Osztály
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

Hittant
tanulók
%-ban
39,6
54,3
41
28,5
33,7
25,3
30,7
20,6

Liszt Ferenc Általános Iskola
Osztály
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

Hittant
tanulók
%-ban
50
50
46,6
36,1
42,1
28,8
31,3
35

Kérjük plébániánk híveit, hogy imáikkal segítsék és kísérjék egyházközségünkhöz
tartozó diákok, családjaik és tanáraik életét, munkáját!
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2016

nyarán egyhetes hittantáboron vettünk részt, mely tele volt programokkal.
Sok helyen voltunk már, tavaly Bakon, korábban Vasváron, Salomváron és Pákán.
Tavaly Robi atyával egészült ki a csapat, no meg persze még több gyerekkel. Ági néni,
Juci néni állandó szervezői a tábornak.
Általános programjaink:
Általában 7.30-kor kelünk, de mindig elhúzódik a reggeli.
Délelőtt misére megyünk, vagy lelki program van.
Tavaly egyik este szentségimádás is volt.

A túrázás sem maradhat ki, és strandoltunk is Gellénházán. Ebédet a szálláson (iskolában) kapunk. Ezután a tornateremben vagy kint játszunk.
Mikor már esteledik, vacsorázunk, megfürdünk, aztán játszunk, beszélgetünk, vagy
filmet nézünk. A nap végén elmondunk egy közös imát és hogy kinek mi tetszett vagy
nem tetszett a nap folyamán. Külön szobákban alszunk egy-egy segítő társaságában,
akivel (akikkel) jókat beszélgetünk lefekvéskor.
Bakon megvicceltek minket és olyanná tették az iskolát mintha betörtek volna. Valaki nem vette rossz néven, de volt olyan is, aki bizony azt hitte igazából betörtek az
iskolába, ő vigasztalásra szorult. Ez volt a bátorságpróba.
Öt csoportra osztottak minket, minden csoport élén 2-2 segítő volt, és első este
bemutatkozó műsort kellett készítenünk, szerintem mindegyik csapaté jól sikerült,
vicces volt.
Utolsó este megnéztük azokat a videókat
és képeket, amik a hét folyamán készültek.
Kézműves programok is voltak Juci nénivel, valamint őrangyalos játék: a tábor
elején kihúztuk valakinek a nevét, akivel
egész héten jót kellett tenni, ajándékot is
lehetett készíteni neki.
Reméljük idén nyáron újra találkozunk!
Ez a tábor nem jöhetett volna létre Ági
néni, Juci néni, Robi atya és a segítők nélkül.
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ó hétnek indult és egy fantasztikus, élményekkel teli, új barátokkal megismerkedős hét lett belőle. Olyan érzéssel indultam, mint amikor valaki egészen új
dologba készül belevágni, – mert még sosem voltam hittantáborban – szóval valami
újat vártam tőle. Egyik nap mentem misére és szólt a plébános úr (Robi atya), hogy
lesz tábor és gondoltam elmegyek, miért ne?
Amint megérkeztünk Bakra, máris elfoglaltuk a szobául szolgáló osztálytermeket,
kipakolás után beosztották a csoportokat, ismerkedési játékok voltak, aztán készültünk az esti Ki mit tud?-ra, aminek viccesnek kellett lennie. Evések előtt természetesen imádkoztunk, és a reggelit mindig más és más csoport készítette.
A misén a felolvasók be voltak osztva csoportonként és sokan ministráltak is. Egyik
este nagyon szép szentségimádáson vettünk részt.
Egyetlen nap sem volt megállás: kirándultunk vagy játszottunk, előfordult, hogy
bátorságpróbáztunk, mely után a táborlakók egy része vigasztalásra szorult.
Negyvenen voltunk a táborban és 5 csoportra voltunk beosztva, minden csapat élén
két segítő volt, akik természetesen idősebbek voltak.
Remélem, a legközelebbi táborban újra találkozom a régiekkel, és még több új arcot
is látok!
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Hitoktatás a Nyitott ház
Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményben
Fazekas Rozália önkéntes hitoktató, gyógypedagógiai tanár

„A test gyöngeségében és törékenységében kincsek rejlenek” – buzdít Ferenc pápa

I

mmár 8. éve, hogy intézményünkben van hitoktatás, és az érdeklődés évről-évre
nő. Ezen gyermekek többsége halmozottan sérült. Többüknek óvodába kerülésüktől tanulmányaik befejezéséig – akár 23 éves korukig is – mi biztosítjuk fejlesztésüket, és minél gazdagabb, sokoldalúbb megtapasztaláson keresztül az élő hitben
való növekedésüket. Csodálatos megélni a foglalkozásokon azokat a pillanatokat –
egy-egy kibuggyanó mondat, hallott dal szövegfoszlányainak ismételgetése, arcukon
megjelenő mosoly, vagy éppen elrévedés – és a szülők visszajelzéseiből megtudni,
ahogy Isten végtelen, türelmes szeretetével munkálkodik bennük. Két növendékünk
az elmúlt év során a plébánia többi fiataljával együtt már a bérmálás szentségében
részesült. Itt szeretnék köszönetet mondani Török Tamásné hitoktatónak, aki két évig
dolgozott nálunk. Egy serdülőt szeretne édesanyja megkereszteltetni, s egy fiúval az
elsőáldozásra készülünk.
Nagyon fontosnak tartom, hogy családjukkal együtt megéljék, hogy az egyház
egyenrangú tagjai, és a szentségekben részesüljenek. Kívülállók gyakran kétkedve
fogadják, és sokszor megkérdőjelezik istenkapcsolatukat, alkalmasságukat, a szentségekhez való jogukat csak azért, mert akadályozottak, akár abban is, hogy erről beszéljenek. Ők sajátos módon kommunikálják ezt, erre nekünk kell odafigyelni és nyitottnak lenni. Ezért örömmel olvastam, és megerősítést adott Ferenc pápa üzenete,
amit 2016. június 11-én a betegek és fogyatékkal élők szentévi zarándoklata keretében
mondott a sérültek katekétáinak.
Ebből idézek pár gondolatot:
„A fogyatékkal élő személyek nemcsak a Krisztussal való igazi találkozás megtapasztalására képesek, hanem azt át is tudják adni másoknak.
Fontos tudatosítani az ő jelenlétüket a világban és a társadalomban, mint olyan
embereket, akik Krisztus egyházi testének tagjai.
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A test gyöngeségében és törékenységében kincsek rejlenek, amelyek képesek megújítani a keresztény közösségeket.
A keresztény közösségek legyenek otthonok, ahol minden szenvedő együttérzésre
talál, és ahol minden család azt érzi, hogy őket terheikkel, fájdalmaikkal együtt ismerik, elfogadják és segítik.
A sérült gyermekek életében döntő pont a szentségekkel való találkozásuk, hisz ők
is teljes jogú meghívást kaptak a Krisztussal való találkozásra a szentségeken keresztül.
A még fennmaradó kétségeket és bizonytalanságokat, melyek megakadályozzák
őket a szentségi életben való teljes részvételben, további munkával kell eloszlatni és
megoldani.”
Intézményünk hitoktatási adatai:
Tanév

Óvodások száma

Iskolások
száma

Hitoktató

2015/16

7

4

Fazekas Rozália

2016/17

10

5

Fazekas Rozália
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Ablativus absolutus, rövidítve Ablabs,
esetleg néha Blabla…
Új közösség alakult a Kertvárosi Plébánián
Rumi Kriszta

L

étrejöttét tekintve a legfiatalabb közösség, átlagéletkorát számítva azonban talán nem a nagycsaládosok közössége kaphatná ezt a jelzőt a Plébánia köré
szerveződött csoportok közül. Robi atya hozzáértő szemmel verbuválta össze azt
a hat házaspárt, akik 2016 tavaszán kötöttek szövetséget, közülük egy fiatal párnak
megelőlegezve a nagycsaládos jelző viseletét.
És honnan a címben feltűnt nem mindennapi név? Nos, a névalkotás nehéz és felelősségteljes feladat, ezért nem szabad elkapkodni, annál is inkább, mert a közösséget
alkotó személyek nem mindegyike ismerte addig egymást, így nehéz volt lett volna
azonnal a közös vonások, esetleg a még szintén ki nem ötölt közösségi cél mentén
haladva egy kifejező nevet találni. De az élet e téren való határozatlanságunkra fit�tyet hányva, ment tovább, és a közös e-mail cím megalkotásához legalább egy kis
nevecskét kívánt. Egy tagunk ezért nagy elhatározással felcsapta az elektronikus latin
szótárt, hátha ott valami ütős – ideiglenes – névre lel. Olvasgatásával nem jutott
messzire, mert a betűrendben előkelő helyet elfoglaló „ablativus absolutus” méla értelmezése során számos gyermekének egyike válla fölött a monitorra pillantva felkiáltott: Jé, de jó név! No, akkor ezzel meg is volnánk, mondta az anyuka és dolgavégezetten összecsapta a laptopot.
Egymás közötti levelezésünket tehát ezt követően e csoportnéven folytattuk, és miután levelezésünk heves, oly sokat láttuk ezt a címet felugrani levélboxunkban, hogy
már nem lehetett kitérni használata elől. Sőt, időközben meg is szerettük. Beceneveket is kapott. Így, ideiglenesen…
Közösségünk egyébként tudományos alapokon kívánta megkezdeni hivatalos működését. Így a katolikus közösség négy pillérére építve, megtárgyaltuk, hogy a közös
ima, az egymás közötti megosztás, a közös szentmise látogatás és egy közös célért
végzett munka lesz az, amely működésünk határait megvonja. Majd valamikor, így
tervszerűen el is kezdünk tevékenykedni… Mert hogy azóta is, kéthetenkénti találkozóink alkalmával a közös imát követően „örökzöldként” megvitatjuk a „milyen témák-
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kal tovább” című napirendet, aztán felhőtlenül örülünk szeretetteljes együttlétünknek és a jól tapintható jézusi jelenlétnek körünkben!
Persze, azért a tervszerű órarend bevezetéséig is tartalmas beszélgetéseket folytatunk. Sorra vetődnek fel azok a témák, amelyek keresztény szemszögből történő
megvitatását fontosnak tartjuk. Alapos felkészülést követően terítékre vesszük pl. a
new age sokakat foglalkoztató kérdését is. Megpróbáljuk meghatározni, hogy nekünk,
hívő embereknek milyen lehet a viszonyulásunk a new age gyűjtőfogalomba sorolt
irányzatokhoz, és van-e tennivalónk, felelősségünk mások figyelmének felhívása kapcsán az ügyben.
Közösségi munkavégzésünk színtere egyelőre a jótékonykodásra, másokért való fáradozásra kifogyhatatlan alkalmakat kínáló Szent Márton Légió, amelynek többen
tagjai is vagyunk.
Az ablativus absolutus latinul egyébként azt jelenti, önálló határozói eset. Még gondolkodunk, hogyan tudunk céljainkat tekintve hozzáidomulni…

„Az egészséges közösség a tagok
szeretetén és egymás iránti
figyelmén épül fel.”
Millard Dean Fuller
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A nagy csapat
Vissi András

A

ministránsok 2016-os éve nagyon gyümölcsöző volt, sok szép élménnyel gazdagodtunk. Gondolhatunk itt például közösségünk létszámának gyarapodására, a rendszeressé váló kéthetenkénti ministránsgyűlésekre vagy a közös kirándulásra.
Időrendi sorrendben haladva az első nagyobb programpont a farsangi összejövetel volt. A plébánia közösségi termében különböző jelmezekben összegyűlve először
megnéztünk egy filmet Fatimáról, majd délutánba nyúló evés-ivás és jókedvű játék
vette kezdetét.
A tavaszi kiránduláson a Zotter csokoládégyárba látogattunk. Itt a kakaóbabtól a
legkülönfélébb csokikig mindent megkóstolhattunk és közben megismerhettük a
gyárat, bár ez nem aratott akkora sikert, mint a kóstolás. :) Hazafelé megálltunk Rábahídvégen is, ahol a Csodaszarvas parkban egy játékos foglalkozáson vettünk részt.
A nyár folyamán beosztottuk egymás között a szolgálatot, hogy minden héten legyen ministráns a hétköznapi miséken. A hetek zárásaként szombatonként elmentünk együtt a Zalaco melletti Tejivóba.
A tanév kezdetén egy piknik keretében játékos napot tartottunk a Csácsbozsoki
Arborétumban. Az év végéhez közeledve kaptunk ülőpárnákat – hogy minél több
ministráns elférjen az oltárnál –, valamint új ministránsruhákat is.
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Ministránsként úgy gondolom, hogy egy nagyon összekovácsolt közösség tagja vagyok, amelynek fő tulajdonságai a jókedv, a szeretet, az elfogadás és az öröm. A csapat találkozóit a jókedv és a humor vezérli. A szórakozás mellett természetesen nem
feledkezünk meg Istenről sem. A találkozókat közös imádsággal zárjuk. Jó közéjük
tartozni!
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A csíksomlyói Árvácska együttes
Häflinger Zsuzsanna

A

z erdélyi Csibész Ifjúsági Egyesülethez
tartozó Árvácska együttes
1997 őszén alakult, az akkori csíksomlyói Gyermekotthon lakóival, 40 állami
gondozott gyerekkel kezdte meg működését.
Az együttes vezetője: Häfliger Zsuzsanna
Lelki vezetője, fő támogatója: Gergely István (Tiszti), az egyesület elnöke
Tagjaink:
40 gyermek és fiatal, akik zenélni, énekelni vágynak, valamint munkatársak, akik
nem csak zeneileg támogatnak minket, hanem életük részévé vált a közös „munka”.
A zenélés, éneklés mellett egymás értékeiből tanultunk, így kovácsolódott össze ez a
közösség.
A modern zenétől, a klasszikusokon keresztül a népzenéig, minden érdekel minket,
mindenben egy kicsit otthon érezzük magunkat. Meg tanultunk közösen dolgozni,
közösen álmodni, közösen gondolkozni.
A zene bearanyozta
az életünk szürkeségeit, kitárta szívünket
Isten és az emberek
felé, számos olyan emberrel találkozhattunk,
akik most is életünk
részei, és támaszkodhatunk rájuk.
Aztán az élet kitárta
kapuit, a felnőtté vált
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gyerekek elindultak a nagyvilágba tanulni, dolgozni, családot alapítani. Akinek még mindig „itt dobog a szíve”, az
munkatársként van jelen az együttes
éltében, és így újabb tagokat tudunk
befogadni.
Ma velünk énekelnek, zenélnek az
egyesületünkhöz tartozó Babba Mária
Gyermekotthon lakói, akik Moldvából
kerültek hozzánk, ügyes, tehetséges
gyerekek.
Fellépéseink, kapcsolataink:
Szentmiséken, különböző alkalmi koncertjeinken kívül több országban is turnéztunk már: Magyarországon, Felvidéken, Ausztriában, Németországban és
Svájcban.
Zalai jótevőinknek köszönhetően nyaranként táborokban veszünk részt. Így alakultak fontos kapcsolatok vendégfogadóinkkal, akik jóbarátként, támogatnak, nemcsak anyagilag, lelkileg, hanem életre szóló
élményekben is részesítenek.
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Idén 11-ik alkalommal táboroztunk
Zala megyében, ahol Rieger Valéria és
Virág József és Ildikó szervezésében
több városban is felléptünk, és zalaegerszegi templomokban is szolgáltunk,
mint: a Mária Magdolna templom, a Jézus Szíve Ferences Templom és a kertvárosi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániatemplom.
Szervezőinknek, befogadóinknak és
támogatóinknak köszönjük a biztatást,
a törődést, a szeretetet amely által gyermekeinket, fiataljainkat felemelik, és életüket szebbé teszik. Isten fizesse!
Célunk: A jó Isten és a zene segítségével jó emberekké válni.
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„Éreztem, hogy előre kell mennem”
Beszélgetés Orsos Zoltán atyával a cigánypasztoráció
lehetséges útjairól
Dr. Sárközi Violetta

Az egyházmegyei Karitász elhatározta, hogy megszólítja és bevonja tevékenységébe a cigányokat, hogy közülük többen segítők is legyenek, ne csak megsegítettek. A
kezdeményezés mellé állt Orsos Zoltán csákánydoroszlói plébános, akivel a cigányok
evangelizálásáról beszélgettem.

Hogyan lettem pap? Hosszú történet az enyém. Nem akartam én pap lenni! Nevelőszülőknél nevelkedtem, akik gazdálkodtak. Én is errefele indultam. Keszthelyen tanultam tovább a Nagyváthy Szakközépiskolában, ami a Kármelita templom szomszédságában van. Emlékszem, egyszer bejött hozzánk az iskolába Zdiarszky László kármelita
szerzetespap, akinek szavai mély nyomot hagytak bennem. Én 14-15 évesen, amikor a
nevelőszülőkhöz kerültem, akkor kezdtem templomba járni. Először mindig hátul álltam a templomban, hogy ne lássák, nem tudom, mit kell csinálni, de éreztem, hogy előre
kell mennem. Szép lassan kezdtem a szentély felé közelebb és közelebb menni. Egyszer
szólt a sekrestyés, hogy ministráljak, azt sem
tudtam, mit jelent, de mentem. Ekkor kezdtem el hittant tanulni, ekkor lettem elsőáldozó és bérmálkozó. Laci atya egyre többször
beszélgetett velem, majd a Kármelben láttam
egy plakátot, amin fel voltak sorolva azok a
gondolatok, amelyből tudhatjuk, hogy papi
hivatásunk van. Sokszor elolvastam ezt a plakátot, és félve megérlelődött bennem a gondolat, hogy jó lenne, ha pap lennék. Mindenki
le akart beszélni a papságról. Éreztem, hogy
Laci atya sem igazán hitt bennem, de ő vitt
el a konkurzusra (felvételire) a Hittudományi
Főiskolára, Győrbe. Nagy reménnyel mentem
a szemináriumba, úgy, hogy vagy jó pap leszek, vagy egyáltalán nem akarok pap lenni.
Életem legszebb időszaka volt ez a hat év.
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Hogyan fogadták a hívek önt, mint cigány
embert, aki pap lett?
A hívek mindig kíváncsian néztek rám, de
mindig több volt a pozitív, mint a negatív
jelzés irányomba. Talán vannak fenntartásaik felém, de megszoktam, talán már fel sem
tűnik. Az első állomáson sokan a szívükbe
fogadtak, ezért a nagycsütörtöki szentmiséket mindig azokért mondom el, akik az Úr
oltárához segítettek, akik kiimádkozták a hivatásomat. Letenyén kezdtem, ott két évig
voltam, itt nagy számban vannak cigányok,
volt ifjúsági közösségem, és közöttük több
roma is volt. Utána Ikerváron, majd Rádócon,
és Zalaháshágyon voltam, ezeken a településeken nem igazán találkoztam cigányokkal.
Csákánydoroszlón megszólítottam őket, de a mindennapi problémáikkal vannak elfoglalva.
A családomban azonban nehezen találtam elfogadásra, azért mert pap lettem. Heten voltunk testvérek, sajnos, édesanyám és egy testvérem már meghaltak. Édesanyám a diakónusszentelésemen még ott volt. Nagyon büszke volt rám, kifejezni nem tudta szavakkal, mert
ekkorra már lebénult a beszédközpontja, de látszott rajta.
És hogyan fogadták önt az Egyházban?
A saját rektorom, amikor első éves voltam a szemináriumban, azt mondta, ne higgyem,
hogy kivételezni fog velem. Mondta: „Neked is ugyanaz a mérce, mint a többieknek”. Ez nem
keltett rossz érzést bennem. Persze elmondta, hogy majd találkozom előítéletekkel, ami ellen
harcolni kell. Nagyon jó lelki vezető volt, ettől vált hitelessé számomra a papságra való készületem és a papságom is. Azt gondolom, hogy fontosak a cigány papok az Egyháznak, ezt
mutatja, hogy van külön cigány hivatásokról sematizmus (egyházi névtár) a Vatikánban, és
értük külön imaszolgálat van. A Szentatya 2007-ben meghívta valamennyi cigány papot Rómába, és kifejezte, hogy szüksége van rájuk az Egyháznak. Magyarországról hárman voltunk
ott ezen a konferencián. Hogy ma hányan vagyunk az országban, nem tudom.
Most mi az iránya a cigánypasztorációnak?
Az evangélium az, ami a cigányok életét is meg tudja újítani. De sajnos az Egyház vagy a
szociális felzárkóztatás szintjén közelít a cigányokhoz, vagy egy „könnyített evangéliumot”
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nyújt a cigányoknak, és azt mondja, hogy „nektek nem kell olyan teljesítményt nyújtanotok,
mint másnak, mert ti cigányok vagytok”. Egyik sem jó megoldás. Ha az Egyház akciója megáll
a szociális vagy az oktatás szintjén történő felzárkóztatásnál, akkor segített ugyan, de nem
oldotta meg a cigányok problémáit. Hogy hogyan érjük el a cigányokat? A cigányokon keresztül. A cigányságon belül kellenek ún. „cigányság nagykövetei”. A „nagy” jelzőt azért használom, mert az tényleg nagy áttörés lenne, hogy a cigányokhoz cigány ember szól. Olyan
megtért cigányokra van szükség, akik a cigányokat is elérik, és egyidejűleg a többségi társadalomhoz is tudnak szólni, és ilyen módon hidat képeznek a cigányok és a többségi társadalom között. Sajnos, a megtért cigányok nem tudják egyelőre betölteni ezt a szerepet. És még
valami, el kell felejteni, hogy a cigányság az, akinek mindig segíteni kell. Nem bele kell tenni
Krisztust a cigányokba, hanem fel kell ismerni bennük! Állandó feladata ez az Egyháznak.

Mit gondol, hogyan lehetne a cigányokat megszólítani, hogy minél nagyobb számban eljöjjenek a templomba, a szentmisére?
Miért, a nem cigányokat hogyan szólítjuk meg, akik nem jönnek el a templomba? Nagyon
egyszerű, éreztetni kell velük, hogy fontosak számunkra, és hogy Krisztus rájuk is számít.
Ahogy VI. Pál pápa mondta ötven évvel ezelőtt a cigány zarándokoknak: „Ti az Egyházban
nem a periférián vagytok, hanem a szívünkben! Ti az Egyház szívében vagytok!” Ha ezt érzik, akkor szívesen jönnek közénk, és lesznek majd megtért cigányok, ők pedig mehetnek a
cigányok közé. Sok olyan fórumot kellene teremteni, amiből azt látják, hogy itt szükség van
rájuk. Meggyőződésem, hogy ebbe nem sok pénzt, hanem sok „szeretet-szolgálatot” kell beleölni. Olyan elkötelezett hívők kellenek, akik motorjai lesznek a cigányok evangelizálásának.
Olyan programokat kell szervezni, ahol el lehet érni a cigányokat.
A karitatív vonal nagyon jól tud
működni cigányokon keresztül.
Szerintem az evangélium is kön�nyebben eljut hozzájuk, ha cigányok beszélnek erről cigányoknak.
A kisebb egyházak, kisebb közösségek jobban tudják éreztetni a
cigányokkal, hogy ők is fontosak.
Persze, a nagy létszám miatt ez
nekünk, katolikusoknak sokkal
nehezebb, de azért meg kellene
próbálnunk!
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Egy történet
Marx János

K

edves olvasó! Szeretnék elmesélni neked egy történetet egy emberről. Egy emberről, akit az Isten nagyon szeretett…
Ez az ember szüleinek első gyermeke volt. De ő nem csak ilyen szempontból volt
különleges a család számára. Tudniillik kezek és lábak nélkül jött a világra. Mindös�sze egy kis lábkezdeménye volt, semmi más. Ez már a szüleinek se lehetett egyszerű,
mert hiszen nem tudták (honnan is tudhatták volna), hogy hogyan tudnak majd egy
ilyen különleges gyereket felnevelni. De a szülei ennek ellenére vállalták a feladatot,
és felnevelték.
Na és mi a helyzet a gyermekkel? Ha belegondolunk a szerető családja ellenére,
nem volt éppen könnyű helyzetben. Miközben egyre jobban növekedett, rá kellett
döbbennie, hogy ő nagyon eltér a többi gyerektől. Mások különösebb megerőltetés
nélkül futkároztak az udvaron, fára másztak, fociztak… Őneki ezzel szemben, még az
a talán egyszerűnek tűnő feladat is gondot okozott, hogy fekvő helyzetből állásba tornázza magát. Az ilyen alapvető mozdulatok, melyek az emberek nagy részének teljesen természetesek, neki
nem sikerültek. De ő nem adta fel.
Addig küzdött, addig próbálta újra
és újra, míg megtanulta magát álló
helyzetbe tornászni. De ezzel még
közel sem oldódott meg minden
problémája.
Amikor a gyerekek kint játszottak
az udvaron ő nem tudott velük játszani. Nagyon sok mindenben nem
tudott részt venni, amit mások csináltak. És emellett volt, aki piszkálta
is őt. Nem volt könnyű dolga. Nem
tudta, miért teszi ezt vele Isten. Ő
miért nem lehet olyan „normális”,
mint a többiek? Mi lesz az életével?
Hogyan lehetne neki majd felnőttként rendes élete, hogyha képtelen

44 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 2016

Nick Vujicic

magáról gondoskodni? Lesz-e valaha
olyan nő, aki tudja őt igazán szeretni? Aki hozzámenne feleségül? Ilyen
kérdések foglalkoztatták. És közben az volt az érzése, hogy ő teher
a családja számára. Szépen lassan a
különböző depressziós gondolatok
miatt, végül odáig jutott, hogy el
akarta dobni magától az életet. De
valami visszatartotta az öngyilkosságtól. Nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy milyen nagy fájdalmat,
és bűntudatot okozna a szüleinek és
a szeretteinek.
Talán fölmerült már benned kedves olvasó, hogy vajon, miért kezdtem úgy a történetet, hogy egy olyan
emberről mesélnék, akit az Isten nagyon szeretett. Ha Isten tényleg en�nyire szereti ezt a gyermeket, akkor
miért teszi ezt vele? Olvass csak tovább, hamarosan ezekre a kérdésekre is választ kapsz.
Ez a gyermek megszabadult a depressziótól. Megtanult bízni Istenben. Elhitte, hogy
majd Isten elvezeti hozzá azt a nőt, akit neki szán. Megtanulta, hogy Isten nem azért
csinálja ezt vele, hogy megbüntesse valami miatt. Felismerte, hogy bár a kezei és lábai
hiánya miatt sok mindenre nem képes, de vannak más dolgok, melyeket megtehet.
Felismerte, hogy a végtagjai hiánya nemcsak hátrány, hanem lehetőségeket is rejt magában. Még az iskolában vette észre, hogy képes megérinteni az embereket. És felnőtt
korában ezt a képességét kihasználva az embereket bátorítja, reményt ad nekik, és
igyekszik Jézushoz vezetni őket. Az emberek odafigyelnek általában, ha egy végtagok
nélküli ember kiáll eléjük beszélni nekik. Így ez lehetőséget teremtett neki arra, hogy
rengeteg emberhez beszéljen, és sokaknak adjon bátorítást.
Nick Vujicic, merthogy így hívják ezt az embert, ma egy hihetetlenül boldog ember.
Valószínűleg sokkal boldogabb, mint a legtöbb ember, akinek megvan minden végtagja. Nick megházasodott, és most már két gyereke is van. A világot járja és előadá2016 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 45
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sokat tart az embereknek, hogy reményt adjon nekik és bátorítsa őket.
Isten nem adott neki végtagokat, de
helyette valami olyan célt adott az
életének, ami őt boldoggá teszi. Ez a
boldogság nem azt jelenti, hogy őneki nincsenek nehéz időszakai vagy
hogy megállás nélkül mosolyog. Ez
sokkal inkább egy belső nyugalmat
jelent.
Nap, mint nap előfordulhat, hogy
Nick valamit nem tud egyedül megcsinálni, de megtanulta Istennek átadni a dolgokat, a nehézségeket.
Immáron nem azt nézi, hogy mi
az, amire neki nincs lehetősége. Hanem azt nézi, amire van. Ha az ember elkezdi a saját lehetőségeit nézni,
és megragadni azokat akkor sokra
viszi. De ha mások lehetőségeit hasonlítgatja össze a sajátjával, akkor
elszalasztja azokat a lehetőségeket,
melyek neki adattak meg. Ha mások életére irigykedik, akkor elfelejti értékelni a saját
életét. Vagy akár elkezdi Istent kérdezgetni, hogy neki, miért nehezebb.
Pedig Isten minden embernek kitalált egy életet. Kitalált egy utat, ahol boldogok
lehetünk. De ahhoz, hogy ezen az úton végigjárhassunk és megtapasztaljuk azt a
boldogságot, melyet Isten szeretne adni nekünk, meg kell tanulnunk az ő kezébe
átadni mindent. Mindent odaadni a kezébe. És meg kell tanulnunk bízni benne. Bízni benne, hogy bár talán mi nem értjük, hogy mi miért történik, de ő tudja, és ő a
legjobbat akarja nekünk. Mert Isten jobban szeret minket, Isten jobban szeret téged,
mint amennyire azt egyáltalán el tudnád képzelni. Isten szeretete hatalmas. A mi
feladatunk az, hogy elfogadjuk az ő szeretetét, és viszont szeressük, amennyire mi
tudjuk. És hasonlóan szeressük az ő gyermekeit, akik itt élnek közöttünk, és akiket ő
ugyanúgy végtelen szeretettel szeret, mint minket.
(Amennyiben kedvet kaptál, hogy meghallgasd Nick Vujicic bátorító szavait youtube-on megtalálod néhány videóját.)
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Bocsássatok meg egymásnak!
Dr. Marx Gyula

A

fekete Skoda Octavia erőlködés nélkül jutott fel a meredek úton az ősi apátság
kapujáig. Itt behajtani tilos tábla jelezte, hogy csak apátsági és hivatalos járművek mehetnek tovább, a Skoda azonban éppen csak lassított egy kicsit, begurult
az udvarra, s megállt a bazilika előtt. A püspök kiszállt a hátsó ülésről, s belépett a
rendház főbejáratán.
– Dicsértessék a Jézus Krisztus! – állt fel a kapus testvér.
– Mindörökké, ámen! – felelte. – Kérem, jelentse be Szeráfim testvérnek, hogy Molnár püspök megérkezett.
– Arra nem lesz szükség – hallotta meg maga mögött az ismerős hangot, s mikor
megfordult, már látta is mosolyogva közeledni gyermekkori jó barátját. – Isten hozott! – ölelték meg egymást.
– Látom, az építkezés már befejeződött.
– Hála Istennek! Nem is hinnéd, hogy még egy összeszokott közösséget is mennyire
megvisel egy ilyen felfordulás. Megnézed, mire jutottunk?
– Először végezzünk a dolgunkkal, utána mindenképpen. Kifejezetten kíváncsi vagyok, annyi mindent mondanak róla.
– Jót, vagy rosszat? – kérdezte a szerzetes, de a hangsúlyból érezni lehetett, hogy
tudja a feleletet.
– Van, akinek tetszik, s van, akinek nem, – felelte a püspök diplomatikusan – ahogy
az már ekkora beruházásnál lenni szokott.
Végigmentek a rendház folyosóinak útvesztőjében, melyben egy idegen biztosan eltévedne, de látszott, hogy nemcsak Szeráfim testvér ismeri ki
magát, a püspök úr is azok
magabiztosságával lépkedett,
akik nem először teszik meg
ezt az utat. Végül a klauzúrában egy üres vendégszobába
nyitottak be.
– Néha irigyellek benneteket.
Ez a csönd és meghitt nyugalom megfizethetetlen egy olyan
pap számára, akinek ennyire
hajszolt, s túlzsúfolt élete van.
Meghalni sincs időm.
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– Ez már a gyónás része? – kérdezte a testvér mosolyogva, s felvette a stóláját.
Ezután hosszasan beszélgettek, illetve inkább a püspök beszélt, a szerzetes kérdéseket tett fel. Szokásuk volt minden körülményt alaposan megvizsgálni, a püspök
ezért is választotta egykori iskolatársát gyóntatónak. Szerette, hogy alapos, mindenre
figyelő, s mélyen hívő, lelki ember. Amikor tanácsot kezdett adni, fordult a kocka, s
az felért egy lelkigyakorlattal. Ilyenkor ő hallgatott inkább. Megfigyelte, hogy barátja
rendelkezik azon képességgel, hogy bele tudja képzelni magát az ő helyzetébe. Pedig
ez kevesek számára ismert helyzet volt, s ha kívülállónak beszélt egy-egy problémáról, legtöbben olyan megjegyzéseket tettek, melyből kiderült, fogalmuk nincs egy
püspök kötelmeiről, lehetőségeiről, feladatairól. Szeráfim testvér azonban más volt.
Vele egykorú, bölcs emberként tudott reagálni a felvetéseire.
– A végére hagytam azt, ami mostanában a leginkább foglalkoztat.
– Szerintem ezt majdnem mindig így teszed. Ki vele!
– A múlt vasárnap Mátétól volt az evangélium: „Én pedig azt mondom nektek:
Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek, és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei
Atyátoknak, aki felkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek.” Amikor a szentbeszédet kezdtem összeállítani, hirtelen
megütött egy gondolat: csak azokat az ellenségeinket tudjuk szeretni, akiknek már
megbocsátottunk. Ezen hosszasan elgondolkodtam, s rájöttem, nálam nehezebben
nem bocsát meg senki.
– Azt nehéz elhinni.
– Pedig így van. Néha úgy érzem, egészen régi sérelmeket is még mindig itt hordozok magamban, s képtelen vagyok a nélkül rágondolni, hogy ne éreznék egy tüskét
magamban. Akkor pedig a dolog nincs megbocsátva, nem?
– Mondanál példát?
– Tudok olyant is, ami a szemed előtt játszódott annak idején. Biztosan emlékszel
a Pint Mónikára.
– Persze. Szép lány volt. De nem azt akarod mondani, hogy még mindig haragszol rá?
– Az sem a státuszunkba, sem az életkorunkba nem férne bele – nevetett fel. De
azon a bizonyos szombat estén végiggondoltam az egész életemet, s amikor ide értem, megállapítottam, hogy az a tüske ott van, egyszerűen azért, mert elutasított. S
ugyanez a szüleimmel, a nővéremmel szemben is igaz bizonyos emlékek kapcsán, a
frissebb dolgokról, például paptársakról, újságírókról nem is beszélve.
– Akkor most beszéljünk az elégtételről, de előbb tisztázni szeretnék valamit. Nyilván rólad is készültek annak idején titkos jelentések.
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– Arra mérget vehetsz.
– Tudod, kik voltak a besúgók?
– Van olyan, akiről biztosan tudom. Az egyik az Állami Egyházügyi Hivatalnál dolgozott, úgy hívtuk: a bajszos püspök.
– Igen, a bajszi.
– Te is ismerted? Szóval őt beugrattam. Beadtam neki egy fals történetet, s néhány
hét múlva visszahallottam a kollégájától, így lebukott. Bár ő azok közé tartozott, akik
meg sem próbálták leplezni, miért járnak a sarkamban.
– De az aktádat nem kérted ki a Történeti Levéltártól, igaz?
– Persze, hogy nem. Nem szeretnék szembesülni azzal, kiket találhatok ott. Nyilván
régi tanárok, szemináriumi társak jöhetnek szóba, mindenképpen olyanok, akikről
azt hiszem, hogy hozzám közel állók.
– Éppen ezért alkalmas arra, hogy gyakorold a megbocsátást. Az interneten megtalálod a címet. Beletelik néhány hónapba, míg átveheted az összeállított iratmásolatokat. Addig gyakorolj az általad már ismertekkel. Írj egy rövid fohászt értük, s azt
mondd el minden nap, valamint hetente egyszer ajánlj fel valamit Istennek értük.
Aztán, ha megkaptad az anyagodat, vond be ebbe azokat is, akikről nem tudtál.
Feloldozás előtt elmondta az erős fogadás imáját, majd megköszönte Szeráfimnak
a tanácsait.
– Remélem, velem ebédelsz.
– Csak akkor, ha azonnal mehetünk, mert délután van egy előadásom, háromkor
már ott kell lennem a főiskolán.
Így a felújítási munkálatok értékelése elmaradt, inkább a következő alkalomra halasztották, s lementek a közös ebédlőbe.
A főiskola aulája zsúfolásig megtelt. A város fennállásának 900 éves évfordulójára
komoly ünnepségsorozatot tartottak, s ennek részeként meghívták a régióból származó tudósokat, szakmájukban nagyot alkotókat, hogy ki-ki a maga szakterületéről
tartson egy közérdeklődésre számot tartó előadást. A díszpáholyba vezették, az első
részben sorra kerülő előadók már kint ültek a színpadon. Érdeklődéssel hallgatta az
első két tudóst, egy irodalomtörténészt, s egy matematikust. Olyan ez az egész, mint
a Mindentudás Egyeteme – gondolta. A harmadik előadás azonban különleges érdeklődésére tartott számot. Karlovics Géza: Az űrkutatás és új elemek felfedezése. Nem
mintha különleges vonzalmat érzett volna a kémia, vagy a fizika rejtelmei iránt, de
Gézával szintén osztálytársak voltak valaha. Lassan összejön egy érettségi találkozó
– mosolygott magában – bár ez talán túlzás. Csak heten voltak fiúk az osztályban,
ráadásul Tamás, aki most már Szeráfim, Géza, és ő testi-lelki jó barátok voltak, míg
Mónika nem okozott némi zavart a kapcsolatban. Géza már akkor is az iskola esze
volt, félgőzzel kitűnő. Ő, és Szeráfim inkább az irodalomhoz, az idegen nyelvekhez, a
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művészettörténethez vonzódtak, e téren talán fel is vehették vele a versenyt, de a reáltudományokban barátjuk elsősége nem volt kérdéses. Amíg az előadását hallgatta,
eszébe jutott egy régi emlék. Edison kísérleteit akarták reprodukálni, ezért elhatározták, hogy házilag előállítanak egy kis nitroglicerint. A terv végül nem valósulhatott
meg, mert salétromsavat csak kis hordónyi mennyiségben lehetett kapni, s amikor
kérdezgetni kezdték, nem lehet-e kisebb mennyiséget kivenni belőle, az eladó kezdte
gyanakodva méregetni őket. Így hát leléptek.
Még most is az a csontsovány lópofa, mint akkor volt. Nem találkoztak az érettségi
óta. Ahogy várható volt, nagy ember lett, akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár.
Végül nem is figyelt az előadottakra, a régi emlékekből a közönség tapsa riasztotta fel.
A kávészünetben már keresték egymást, és mosolyogva ráztak kezet. Sokan próbáltak egy pár szót váltani velük, így nem nyílt igazán lehetőség a beszélgetésre.
– Menjünk el valahová vacsorázni – indítványozta, de Géza leintette.
– Protokoll kötelezettségeink lesznek, a polgármesteri fogadást nem illik kihagyni.
– Igaz, – mondta, – de megpróbálhatunk hamarabb szabadulni. Meghívnálak a
püspöki palotába, de szabadnapot adtam a konyhásoknak, úgyhogy akkor csak vajas
kenyér lenne a menü. Van viszont egy ötletem, szökjünk el Nádaljára. Van ott egy vendéglő, ahol megfordultam egypárszor lagziban. Olyan szarvaspörköltjük van dödöllével, amilyent sehol másutt nem ehetsz. De előbb én is megtartom az előadásomat.
Felment az emelvényre, s helyet foglalt az asztalnál. Övé volt a konferencia utolsó előadása: „Tudomány és etika – vannak-e a kutatásnak keresztény és közösségi
korlátai” címmel. Először arról a bioetikai követelményről beszélt, hogy az ember
nem szolgálhat a tudományos kísérlet eszközéül, megemlítve számos olyan eljárást,
melyet emiatt kell kizárni a kutatási körből. A második részben pedig a tudományos
eredmények háborús, vagy más módon emberellenes célokra történő felhasználása ellen emelt szót. Úgy érezte, hogy kellő figyelmet keltett,
s érdeklődéssel hallgatták. Így
emelkedett hangulatban ment
át a fogadásra. Amint letelt a
protokolláris udvariassági idő,
autóba ültek, és meg sem álltak
Nádaljáig.
– Szóval szarvaspörkölt dödöllével – mondta Géza, s mivel
csapolt sör nem volt, egy üveg
Heineken világost is kért. – Mesélj, Szentatyám, mi van veled?
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– A Szentatya a pápa, nem én vagyok.
– De még lehetsz. Ha a legutóbb megválasztott életkorát nézem, legalább harminc
éved van még neked is, hogy elnyerhesd a tisztséget.
– Ide figyelj. Püspökként már nem tehetem meg, hogy fenékbe billentselek, ha gúnyolódsz, de itt hagylak, aztán eheted egyedül a vacsorádat.
– Jó, jó, nem kell mindjárt begurulni. Inkább mesélj! Több mint harminc éve nem
láttuk egymást.
Elmondta, hogy apja nem él már, édesanyja is nagyon leépülőben van, a nővére
felügyeli. Géza szülei is meghaltak már. Azután felületesen beszélt az egyházmegye
gondjairól, a paphiányról, az egy főre jutó tengernyi munkáról, a sok adminisztrációról, s a rendszerváltás óta nyakukba szakadó szociális és oktatási intézmények
fenntartási nehézségeiről.
– És mi van Tamással? Ő nem jutott ilyen magas polcra, ugye?
– A rend második embere Magyarországon, azért ez rangnak számít. Egyébként
már nem Tamás, hanem Szeráfim testvér.
– Ne is várd, hogy ezt meg tudom jegyezni. Szeráfimról legfeljebb Lázár Ervin jut
eszembe, és Ló Szeráfim.
– Ami azt illeti, Szeráfim testvér jobban hasonlít egy mackóra – nevetett rá. A ló
diákkorunk óta neked van fenntartva. Emlékszel, még Mónika is így hívott.
– Tudsz róla valamit? Találkoztál vele egyáltalán azóta, hogy lecsaptam a kezedről?
– Ahhoz először a kezemen kellett volna lennie. De nem volt. Igaz, hogy miattad
nem, fülig szerelmes volt beléd.
– Én megláttam az utcán néhány évvel ezelőtt. Még az egyetem alatt férjhez ment,
s friss diplomásként disszidáltak Svédországba. Amikor találkoztunk, nagyon boldogtalannak látszott. Kifaggattam. Mesélte, hogy a férje nem bírta Svédországot, nyelvi
nehézségei is voltak, a sok sötétség miatt depressziós lett. Mónika sokkal jobban boldogult, ez meg féltékennyé tette. Már három gyermekük volt, amikor elváltak. Móni
hazajött a rendszerváltás után. Megpróbált itt is üzletet vezetni, de nagyon sokat
panaszkodott az ötpercenként változó törvényi környezetre, meg a szocialista munkamorállal is nehezen birkózott meg. Nagyon le volt törve, egészen megsajnáltam.
– Tán a kapcsolatot is felújítottátok?
– Találkoztunk néhányszor, de csak, mint két régi barát. Én akkoriban még nagyon
kapaszkodtam Kláriba, reméltem, hogy meg tudom tartani.
– Klári volt a feleséged, ugye? A híres színésznő.
– Úgy van.
– És nem sikerült a házasságmentés?
– Kicsit sem. De én voltam a hibás. Túl sokat ittam, s mire észrevettem, és elszántam volna magam a változtatásra, túl késő volt. Klárinak akkor már volt valakije, bár
végül nem ahhoz ment hozzá a válásunk után.
2016 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 51

Megbocsátás

– Remélem, az ivást azért abbahagytad.
– Megpróbálkoztam vele, de könnyebb mondani, mint megcsinálni. Folyton van
valami protokoll esemény, ahol mindenki koccintani akar veled. Aztán, amikor Klári
elment, úgy éreztem, nincs is értelme küszködni. Legutóbb pedig a háziorvosom azt
mondta, középsúlyos májcirrózisom van. Ha igaz, amit erről az interneten olvasni
lehet, akkor már késő változtatni.
– Régen nem éreztem úgy, hogy mindenről lekésel.
– Hogy érted?
– Egy perc alatt két fontos dologról is úgy nyilatkoztál, hogy túl késő bármit is
tenni.
– Beszéljünk inkább vidámabb dolgokról! – ütötte el a további kérdéseket Géza, ő
pedig nem erőltette a dolgot.
Hosszúra nyúlt az este, fél tízre ért haza. Mielőtt azonban lefeküdt volna, eszébe
jutott a feladat. Az volt az elv, hogy a penitenciát aznap el kell végezni. Odaült a
számítógép elé, megnyitotta a Történeti Levéltár honlapját, elolvasta, mik a feltételei
annak, hogy valaki kikérje az aktáját. Kitöltötte a kérőlapot, s megnyomta a küldés
gombot. A levelező listáján megérkezett a visszaigazolás. Ekkor egy új oldalt nyitott, s
azon megírt egy néhány mondatból álló fohászt azokért, akiknek meg kell bocsátania.
Kinyomtatta, s mindjárt el is mondta a bajsziért, és a lebuktatásában akaratlanul is
segédkező cimborájáért. Majd gondolt egyet, s elmondta Mónikáért is, a szüleiért,
családtagjaiért, és mindazokért, akiknek tudtával, vagy azon kívül megbocsátanivalója van. Csak ezután tért nyugovóra.
Hónapok teltek el anélkül, hogy a várt értesítés megérkezett volna. Elfeledkezni
nem tudott róla, hiszen naponta mondta a fohászt, de egyre kevesebbet gondolt arra,
hogy egyszer meg fog érkezni a teljes bizonyosság. Sokat mosolygott az Isten láthatatlan keze művét érzékelve, mert az imádságok közben egyre több soha igazán meg
nem bocsátott sérelem jutott az eszébe. Már tekintélyes kis névsorban tartotta számon, kikért mondja a fohászait: a bajszi, a társa, Móni, a szülei, a testvére, két egykori
szemináriumi társa, a püspöki titkára... Ha nem volt kedve részletesen foglalkozni a
névsorral, csak annyit mondott:
– Tudod, Uram, akiket a hátizsákomban hordozok.
Egyik nap a postáját nézte át, s talált egy feladó megjelölése nélküli levelet. Majdnem kidobta, mert ilyenekben reklámanyagokat szokott kapni többnyire olyan dolgokról, melyeket semmire sem tudna használni. Aztán mégis felvágta a levelet, s kivette belőle az értesítőt:
„Értesítjük, hogy az Ön által kért dokumentumok összeállítása megtörtént. A másolatokat kizárólag személyesen veheti át a következő héten, munkanapokon 8-15 óra
között az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának székhelyén (Budapest,
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VI. ker. Eötvös u. 7.) Az átvételkor személyazonosságának igazolására szükség lesz,
ezért kérjük, hogy személyi igazolványát és lakcímkártyáját hozza magával.”
Akkor megint utazhatok Budapestre – gondolta, majd számba vette, milyen egyéb
feladatokat lehetne elvégezni a fővárosban, ha már úgyis ott jár. Legalább az édesanyját is meglátogathatja, s már tárcsázta is a nővére számát.
A fekete Octavia hátsó ülésén ült. Az aktatáskájában ott lapult egy nagy fehér boríték. Vékonyabb volt, mint gondolta, de azért elég vaskos ahhoz, hogy legyen mit
olvasnia. Az autóban azonban nem bontotta ki, csak késő este vette elő, amikor hazaért. Szépen sorba volt rakva az összes irat, időrendben. Éjfél is elmúlt, mire befejezte,
akkor aludni próbált, de nagyon nehezen jött álom a szemére.
Másnap reggel, amikor a püspöki hivatalban a legszükségesebb intéznivalókon túl
volt, hívta az apátságot. Szeráfim éppen nem volt elérhető, de még délelőtt, mielőtt
újra próbálkozott volna, visszahívta. Nem mondta el, hogy megjött a titkos akta, mert
– bár azóta, hogy elégtételül kapta, többször is találkoztak – Szeráfim többet nem
kérdezett rá. Még a héten találtak alkalmas időpontot egy gyónásra. Majd személyesen beszélünk róla – gondolta, s a napi rendszeres imától, a kiegészült névsortól
eltekintve igyekezett elfoglalni a gondolatait, más tennivalókra koncentrált.
– Valld be őszintén, tudtad, hogy mit fogok találni az iratokban! – mondta, amikor
az ismerős vendégszobában helyet foglaltak.
– Ezek szerint megjött az aktád – nyugtázta Szeráfim testvér.
– Tudtad, igaz?
– Hát igen, püspök atyám. Tudod, én is járok gyónni – nevette el magát, – s aztán
én is kapok penitenciát.
– És mit szóltál hozzá?
– Majdnem hanyatt estem. Kamasz gyerekként az ember nem hiszi, hogy minden
szavát és tettét figyelhetik.
– Megbocsátottad?
– Talán most már igen. Legalább négy hónap fórom van veled szemben. A napi
fohászt azonban még ma is mondom.
– Mondd el, mi segített, mert nekem most nagyon nehézzé vált ez a napi ima.
– Egyik este csendes szentségimádás volt a bazilikában. Leültem hátul, meghívtam
az Urat, és pontról pontra végigmentem minden olyan ismereten, amit az egykori
besúgókról általában tudhatunk. Először azt, hogy nem mindegyiküket vették meg.
Van, akit zsarolással, fenyegetéssel vettek rá a jelentésekre. Nem tudhatjuk, hogy esetünkben hogyan történt. Másodszor arra gondoltam, hogy a fő bűnösök nem ezek
a kis halak voltak, s most mégis ők szorulnak, a főnökeik meg még most is országos
vezetők. Harmadszor meg arra, hogy a reakcióik a lebukásra különbözőek, de egyikük sem büszke arra, amit tett. Többen is vannak, akik disszidáltak, és úgy próbáltak
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felejteni. Bár az is igaz, hogy néhányuknál a disszidálás csak a tevékenység külföldi
folytatásának fedőtörténete volt. Ki tudja? Végül, negyedszer az is mentségére szolgál, hogy neki semmilyen kapcsolata nem volt Istennel, vallással, Egyházzal.
– Ebben te biztos vagy?
– Legalábbis nem tudok róla.
– Én viszont igen. Egyszer jártam náluk, s a könyvespolcán megláttam a Bibliát.
– Bérmálási ajándék – mondta, amikor megkérdeztem honnan van, hiszen nem is
vallásos. Kiderült, hogy a városban soha nem látod a templom környékén sem, hiszen
az apja munkásőr, kirakat kommunista az egész család, de Komárom megyében, ahol
a nagyszülei éltek minden beavató szentséget felvett, keresztségtől elsőáldozáson át a
bérmálásig. A pártbizottságon persze így is biztosan megtudták, de volt olyan álszent
a rendszer, hogy ha nem kezdtél ezzel kérkedni, akkor szemet hunytak.
Az a legnagyobb röhej, hogy először azt a bizonyos világnézetünk alapjai órát jelentette, amelyen nekünk kellett kiselőadást tartani a vallás megszűnéséről. Emlékszel,
amikor annyira ketten maradtunk a vitában az egész osztállyal szemben. A nitroglicerin sztorit csak két hónappal később, pedig az majd egy évvel előbb történt.
A gyónás elvégzése után már kifelé indultak a vendégszobából, amikor Szeráfim
testvér megkérte:
– Tedd meg nekem, hogy folytatod a napi imát.
– Rendben van, csináljuk együtt. – Ebben megegyeztek.
Nővére telefonált egy szerdai napon, rossz hírt kell közölnie – mondta. Először anyjára gondolt, de kiderült, hogy nagybátyja került be az István Kórházba.
– Vastagbél daganat, meg kellett operálni. Igen rossz lelkiállapotban van, kérte, ha
tudod, látogasd meg.
Mivel a következő héten a Püspökkari Konferencia amúgy is ülésezett Budapesten,
volt rá alkalom, hogy betérjen az István Kórházba. A felvételi irodán kinyomozta,
hogy István bátyja már elhagyta a sebészetet, máj áttétjei miatt további kezelésre az
egyik belgyógyászati osztályra helyezték át. Mari túlzott a rossz lelkiállapotot illetően,
– gondolta, – inkább meglepően kiegyensúlyozottnak tűnik. Egy fél órán át tudtak
beszélgetni, s a szentségeket is fel tudta adni teljes nyugalomban, mert a kétágyas
kórterem másik ágya éppen üres volt.
– Egyébként a betegtárs azt mondta, hogy ismer téged. Egy tudós ember, valamilyen Géza.
– Karlovics Géza. Itt feküdt?
– Amíg tegnapelőtt rosszul nem lett. Nagyon rossz volt nézni, orrán-száján dőlt a
vér. Jöttek az orvosok, ápolónők, nagy volt a kapkodás, s elszállították valahová. Néhány óra múlva a holmiját is elvitték, nem tudom, mi lehet vele.
Kifelé menet megállt a nővérpultnál.
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– Karlovics Géza után is szeretnék érdeklődni. – A fiatal ápolónő rámosolygott.
– Az intenzív osztályon van, püspök úr!
– Találkoztunk már valahol? – kérdezte.
– Igen, a püspök úr bérmált meg, de van már nyolc éve. Ha kiér, a kijáratnál forduljon rögtön jobbra, és addig menjen, míg a kerítés előtti utolsó épülethez nem ér. Ott
van az intenzív osztály.
Amint az udvaron a jelzett irányba sétált, hirtelen meglátott egy hölgyet távozóban,
aki ismerősnek tűnt, de nem jött rá, honnan. Ő sem látszott ráismerni, s hamar ki is
ment az egész a fejéből, míg oda nem ért a kezelőhöz.
– Túl van a közvetlen életveszélyen, – mondta a fiatal orvos – de túl sok jót a kórjóslatot illetően nem tudok mondani. A vérzést most sikerült elállítanunk.
Engedélyt kért egy rövid látogatásra, s benyitott az ajtón. Géza ijesztően nézett ki,
sápadtan, soványan, megviselten feküdt az ágyon. A mosolya azonban őszintének
tűnt.
– Mi van, összehozunk egy osztálytalálkozót társunk haldoklása alkalmából?
– Elég jó akasztófahumorod van. Más is járt itt látogatóban?
– Ezek szerint elkerültétek egymást. Móni most ment el, nincs három perce.
– Akkor ő volt az. Láttam az udvaron, de csak azt éreztem, ismernem kellene ezt a
hölgyet valahonnan. Egyébként ő még ennyire sem ismert rám. No, de veled mi van?
– Halad előre a májcirrózis. Nyelőcső vérzésem volt két napja, gondolom mondta a
nagybátyád. Ledugtak valami megjegyezhetetlen nevű szondát, s azt fújták fel, hogy
tamponálják a vérzést. Hát én csak azt mondom neked, hogy ezt nekem még egyszer
le nem teszik. Inkább meghalok.
Egyébként nyilván tudod, hogy nem hiszek a telepátiában, de éppen ma délelőtt
gondoltam, hogy jó volna találkozni veled. Valamit szeretnék elmondani neked, mielőtt meghalok.
– Nem kell semmit sem mondanod, tudok róla.
Rövid ideig csend támadt, majd Géza halkan megkérdezte:
– Honnan tudod? Kikérted az anyagodat?
– Igen, Szeráfim előírta, hogy gyakoroljuk a megbocsátást. Van egy közös imánk is,
amit naponta elmondunk.
– Akkor ő is tudja.
– Előbb tudta, mint én.
Ismét csend támadt. Géza többször is körültekintgetett a helyiségben, mintha attól
félne, valakik hallgatják. Aztán lassan belekezdett:
– Aznap kezdődött, amikor a vallás megszűnéséről tartottátok az előadást. Illetve
arról, hogy a vallásos hit túl fogja élni a materializmust. Biztosan emlékszel, ez kissé
meglepte a tanárnőt, de tudta volna kezelni a helyzetet, ha néhányan nem akar2016 • Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Évkönyv • 55
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tak volna mindenképpen jó pontokat szerezni. Este otthon a vacsoránál elmeséltem,
mekkora paláver lett az egészből. Apámat nem szoktam nagyon érdekelni, a hozzátok
fűző barátság meg kifejezetten nem tetszett neki, akkor azonban érdeklődve hallgatott, még kérdései is voltak. Vacsora után behozott egy üres papírlapot a konyhaasztalhoz, és azt mondta:
– Most szépen foglald össze egy oldalon, amit meséltél! Ha kérhetem, olvashatóan írj!
– Ezt nem kellene – mondta anyám.
– Kussolj Etel! Azt akarjuk, hogy felvegyék az egyetemre, nem?
Én pedig írtam. Jó lenne, ha azt mondhatnám, nem értettem, mi történik, de nem
lenne egészen igaz. Eltelt talán néhány hét, akkor apám azt kérte, hogy írjam le azt
a nitroglicerines történetet is. Majdnem felpofozott, mert – mint mondta – annyi
eszem sem volt, hogy a saját szerepemet kihagytam volna belőle. Újraíratta az egészet. Hát így történt.
– Szerinted egyébként nem vettek volna fel?
– Biztos vagyok benne, hogy felvettek volna.
– Én is. Legalább az egyetemen abbahagytad?
– Ugyan már, ne légy ennyire naiv! Azt hiszed, hogy ebből csak úgy ki lehet szállni?
Volt egy összekötő, ha csak megszagolta, hogy ilyesmin töröd a fejed, már mondta
is: „Azt akarja, hogy kiderüljön, milyen információkat ad a barátairól?” Csak annyi
változott, hogy már nem ti voltatok a célszemélyek.
– A lelkiismereted sosem bántott?
– Arra ott volt a pia. Hamar észrevettem, hogy olyankor jobban érzem magam, ha
van bennem némi nyomás. Vagy tán azt hiszed, hogy ebbe az állapotba néhány év
alatt jut az ember? Nem akarom szépítgetni a dolgot, mert nem csak fenyegettek.
Szépen ívelt felfelé a pályám is, mindig mindenünk megvolt.
– Csak nagy árat fizettél érte. Pedig ehhez az egész pályafutáshoz a tehetséged is
elég lett volna.
– Az egyetemi felvételhez igen. A kutatói álláshoz is. Tanszékvezető már nem lettem volna, csak második ember. Tehetség alapján az Sóvágó Imrének járt volna.
– Várj csak! Sóvágó, Sóvágó – töprengett. – Megvan! A tudós, aki disszidált New
Yorkba, aztán néhány hónap múlva egy párizsi kongresszuson meghalt infarktusban.
Ő az, ugye?
– A hotelszobában holtan találták. 38 éves volt. A hivatalos változat valóban az infarktus volt. „Biztosan nem bírta a honvágyat, s végzett vele a stressz.” Ez utóbbi akár
igaz is lehetett, csak másféle stresszt kellett kibírnia.
– Mi történt?
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– Egy alkalommal bejött
az összekötő az intézetbe, engem keresett, akkor
már én voltam a tanszékvezető. – Búcsúzni jött –
mondta, nyugdíjba tették.
Bemutatta az utódját is,
nálamnál fiatalabb, magabiztos férfi volt. Arra kért,
másnap menjek be a Belügyminisztériumba, mert
a főnöke bizalmasan akar
velem beszélni. Sóvágó volt
a téma, tudni akarták, milyen kutatással foglalkozik. – Nem tudok semmi közelebbit
– mondtam, ami nem volt egészen igaz, s nem is tudtam kibújni a feladat alól, három
napot kaptam arra, hogy megszerezzem az összes lehetséges kutatási dokumentuma
másolatát. Késő éjjelig bent maradtam, ez fel se tűnt senkinek, hiszen én voltam a
főnök, mindenhová bejáratos voltam. Amíg a másolatok készültek, bele tudtam nézni
az iratokba. Rájöttem, hogy valami részecskefizikai kísérleteket végzett, aminek nagy
katonai jelentősége van. Ha sikerül továbbfejleszteni, olyan bombát lehet készíteni,
amely négyszázszor nagyobbat szól, mint Hirosima. Imre persze valami tiszta energiaforrást akart előállítani, de megértettem, hogy ez nem is a Belügyminisztériumot,
hanem egyenesen a KGB-t érdekli. Időre teljesítettem a feladatot, Imrét hamarosan
behívatták. Nem tudom, hogy színlelt-e együttműködést, vagy hogyan vette rá őket
arra, hogy kiengedjék az atomfizikusok éves kongresszusára. Addig is nagyon távolságtartó lett mindenkivel a házban, s biztos voltam benne, hogy nem jön haza. Arra
az infarktusra nagy összegben nem fogadnék. Aztán a bombából nem lett semmi,
legalábbis máig. Nekem viszont visszaadták a másolatokat, ebből lettem akadémikus.
Újabb csend. Beletelt néhány perc, mire újra felnézett, s megkérdezte:
– Elmondod, hogyan szól az imádság?
– „Uram, te arra tanítottál bennünket, hogy úgy bocsássunk meg az ellenünk vétőknek, ahogyan te bocsátasz meg nekünk. Add, hogy tiszta szívből megbocsássak
mindenkinek, aki életem során megbántott, irts ki minden haragot a szívemből, hogy
senkivel szemben ne érezzek sértettséget, előítéletet. Most tudatosan megbocsátok
mindenkinek, azoknak is, akikre emlékszem, s azoknak is, akik már csak a tudat alatt
jelentenek rossz emléket. Adj nekik támaszt az életükben, ne vond meg tőlük Gondviselésedet, állj mellettük mindennapjaikban, s add meg nekik, hogy eltaláljanak Hozzád. Ámen.”
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Nem akarsz te is eltalálni hozzá?
– Úgy érzem, már késő. – A püspök felnevetett.
– Hát nem is te lennél, ha nem ezt mondtad volna. Nem késő. Sosem késő megbánni, amit elrontottunk. Neked ráadásul helyedbe hoztam Istent, csak a kezét kellene
megfognod. Minden beavató szentségben részesültél.
– Az a helyzet, hogy a tízparancsolatban egy sincs, amit betartottam volna.
– Azt sem tudod, mi a tízparancsolat.
– Nagyot tévedsz. Bérmálás előtt vizsgát kellett tennünk a püspök előtt. Marhára
izgultam, de ezt kérdezte. Amit pedig akkor megtanul az ember, azt nem felejti el
ugyebár.
– Még sosem találkoztam olyan emberrel, aki mind a tízet megszegte.
– Akkor nézzük:
1. Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! – Én csaknem egész életemben
azokat szolgáltam, akik Isten ellen voltak.
2. Isten nevét hiába ne vedd! – Én a vastagabb káromkodásokat még apámtól tanultam, rám se szóltak.
3. Az Úr napját szenteld meg! – Bérmáláskor voltam utoljára templomban. Azóta
legfeljebb turistaként.
4. Apádat és anyádat tiszteld! – Ezt nem is értem. Ezért, amit csináltak belőlem?
5. Ne ölj! – Ha elfogadjuk Sóvágó Imre infarktusát, akkor csak Klári abortusza jön
szóba, amire én beszéltem rá. Ha jól tudom, ti ezt gyilkosságnak tartjátok.
6. Ne paráználkodjál! – Lehet, hogy ez fájni fog neked. Én Mónival kezdtem a gimnáziumban, a kerékpártároló mögött. De négyen is voltak, amikor Klárival már
nem működött a dolog, futó kaland a titkárnővel, tartósabb szerelmi viszony
egy kollegám feleségével, ilyesmik.
7. Ne lopj! – Sóvágó Imre teljes kutatását elloptam.
8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy! – Hát erről pont neked beszélnem
sem kell.
9. Felebarátod házastársát ne kívánd! – Erről a hatos pontnál már volt szó.
10. Mások tulajdonát ne kívánd! – Igazad van! Van egy parancs, amit talán nem
szegtem meg. Persze csak azért, mert tényleg mindenünk megvolt.
Egy darabig újra hallgattak, aztán halkan megszólalt:
– Van ellene kifogásod?
Géza csak hallgatott. Látta, hogy fojtogatja a sírás, nem tud megszólalni. Csendben
odament az ajtó mellé tett táskájához, amibe nagybátyjánál elrakodott. Most megint
előhúzta a stóláját. Hosszasan csendesen imádkozott, majd végül felemelte a szavát.
– És én feloldozlak téged a bűneidtől az Atya, a Fiú, és a Szentlélek nevében!
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úróczy lelkiismeretes és rendszeres ember volt. Mielőtt munkába indult volna,
ma is gyertyát gyújtott, keresztet vetett, s elkezdte reggeli imáját:
– Uram, nem akarok zsaroló lenni, vagy erőszakosnak tűnni, de te beszéltél arról,
hogy amit hittel kérünk, azt te megadod nekünk. Ezért kérem már két éve nap, mint
nap, adj kiutat a súlyos adósságokból. Te tudod, hogy nem magam miatt kérem, nekem nincsenek nagy igényeim, s kevéssel is beérem. Van azonban egy nagy családom,
s nehéz elképzelnem, amint meg kell mondanom a második gyermekemnek, hogy
ő már nem tanulhat tovább, mert nincs rá pénzünk. Ha másképp rendelkeztél, add
tudtomra, és én elfogadom a döntésedet. De ha terveid szerint való, mutasd meg,
hogyan találhatok megoldást gondjainkra. Most erre a célra ajánlom fel ezt a reggeli
dicséretet.
Kinyitotta a zsolozsmáskönyvet, s belekezdett:
„Nyisd meg Uram ajkamat,
hogy dicséretedet hirdesse szavam!”
Mintegy negyed óráig tartott, amíg elmondta a reggeli imát.
Az Úr, mint mindig, ezúttal is türelemmel hallgatta végig. Hónapokkal ezelőtt elhatározta, hogy segít ezen a nehéz helyzetben lévő emberen. Mint hónapok óta minden
reggel, most is megvárta, hogy Túróczy elmondhassa, ami a szívén van, majd ma is
belekezdett:
– Figye… – itt azonban az adás megint megszakadt.
Túróczy elfújta a gyertyát, becsukta zsolozsmáskönyvét és a lelkét, kabátot húzott,
s elindult munkába. Az Úr pedig megint a holnap reggeli teendők közé iktatta: Túróczynak, ha lehet, le kell diktálnom az e heti lottószámokat.
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mikor hazafelé tartott a villamoson, akkor tudatosodott benne, hogy a barátja
meg fog halni. Még tíz perce sem volt, hogy otthagyta a kórházi ágyon fekve,
s maga is láthatta, mennyire sápadt, az arca olyan beesett, és sovány, mintha csak a
bőre feszült volna a kiugró járomcsontjára, s a sok sejtméregtől, amit beletöltöttek,
kihullott az összes haja. Csak a nagy, élénk szemei maradtak a régiek, különben már
ott el kellett volna gondolkodnia, hogy ez még az a Pisti-e, akivel az óvodában ismerkedett meg, s az első osztálytól fogva a legjobb barátja. És persze látta az édesanyját
is, akivel néhány perce közölték, hogy leállítják a további infúziókat, mert hatástalan
a gyógyszer, s csak kínozzák vele a fiát. Nem akart addig visszamenni a kórterembe,
míg el nem hagyja a sírás, így ő tartotta szóval Pistit.
Szabadra váltott a szemafor, s a villamos éktelen zajjal élesen balra fordult, de ő
csak azt a csörömpölést hallotta, amely feldúlta a lelkét, és nem lehetett szabadulni
tőle. Felfogta, hogy utolsó látogatáson volt a kórházban, Pistit most hazaviszik a szülei. Talán egy-két hónapig élhet még, legalábbis a főorvosnő ennyit jósolt.
Hátrament, és levetette magát az utolsó ülésre. Úgy gondolta, már nagyfiú, nem
illik sírva fakadnia nyilvánosság előtt. Úgy igyekezett uralkodni magán, hogy számba
vette közös dolgaikat. A csapatnak új középcsatárt kellett keresnie. Ez Pisti posztja
volt, ő pedig mögötte a második vonal. Tudta jól, hogy első vonalbeli góllövő sosem
lesz belőle, ő helyettesként nem jöhet szóba. Eztán iskolába menet már végképp nem
fog megállni a Törő utca 10. előtt, ahonnan együtt koptatták a mellékutcák kövét, s
közben egyeztették, kinek melyik lecke hiányzik.
– Ezek a dolgok már most is múlttá váltak, pedig Pisti még él. – gondolta keserűen.
Talán Firkászt, Pisti foxi kutyáját neki adják, hiszen az utóbbi hónapokban annyit
sétált vele, hogy szinte közös tulajdonná vált. És megmaradtak a délutánok, edzésről
hazamenet manapság sem mulasztott el betérni hozzá. Régen nagyon sokat beszélgettek tervekről, bajnokságról, jövőről, mostanában már kerültek minden ilyen témát,
mert azonnal nyomasztó súllyal felmerült a kérdés, van-e még jövő, amit érdemes
tervezgetni. Egy másik csapatról szoktak beszélgetni, a Chelsea-ről, és Drogbáról, aki
Pisti szerint a világ legjobb befejező csatára. Úgy tűnt, már csak ez élteti.
Lassan formálódni kezdett benne egy gondolat, s mire a villamos éles csikorgással
fékezni kezdett, már azzal állt fel, hogy ezt érdemes lenne véghezvinni. Szokása szerint már az ajtóban állt, mire beálltak a megállóba, s innen már csak egy-két lépésnyire volt házuk ajtajától. Benyitott, sporttáskáját ledobta a fogas alá. Betolta az odaké-
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szített rakott krumplit
a mikróba, s előhúzta
a mobilját. Kétszer is
próbálkozott, de Flóri
nem vette fel. Asztalhoz ült, s kedvetlenül
enni kezdett.
Gyorsan eltelt a délután az edzéssel, a beteglátogatással, a késői
ebéddel. Semmi kedve sem volt hozzá, de
egyszerűen muszáj volt
nekiállni a tanulásnak.
Először az angol szódolgozatra készült, majd hosszasan bíbelődött a matekkal. Este
kilenc volt már, amikor még összecsapta a biosz és a töri leckét, ezekből felelés nem
várható. Hátra volt még a kötelező olvasmány, a Csongor és Tünde, de ezt némi mérlegelés után az asztalra hajította. Virág majd elmeséli a lényeget, ő minden kötelezőt
elolvas.
Mielőtt aludni tért, szokása szerint fölment a netre, és belenézett kedvenc sportoldalába. Megnyitotta az írást, mely a küszöbönálló „el classico” esélyeit boncolgatta.
Ős madridistának számította magát, s már az felháborította, hogy a szerző semmi
esélyt nem adott a csapatának. „Idén a blancoknak semmi sem sikerült, nagyon össze
kell kapniuk magukat, ha életben akarják tartani a bajnoki álmokat.” – írták, s ez különösen rosszul esett neki, mert maga is tudta, hogy ez nem a Real szezonja. Az írás
végén továbbhúzta a gördülősávot, s beleolvasott a kommentekbe. Ettől minden önkontrollját elvesztette. Bejelentkezett „cr7akiraly” nick nevén, s írt egy hozzászólást:
„Barcafan, te idióta!” – kezdte, s nem nagyon válogatott kifejezésekkel fejtette ki,
hogy minden épeszű ember másként látja az esélyeket. Ebben a néhány sorban benne
volt minden keserűsége, kedvetlensége, és a barátjáért érzett szorongása.
Az utolsó percig húzta a felkelést, a konyhaasztalnál állva kapott be egy kiflit és
egy csésze kakaót. Amint az iskola felé szaporázta a lépteit, megállapította, hogy a
kötelező olvasmánnyal kapcsolatos stratégiája összeomlott. Eszébe jutott, hogy az
első óra lesz a magyar, s mivel örülhet, ha nem késik el, Virágnak semmi ideje nem
marad Csongor és Tündét mesélni. Minden remény elveszett, amikor megpillantotta
Gestanyót, a nem túl népszerű némettanárt a gimnázium ajtajában, aki habozás nélkül elvette az ellenőrzőjét a késésért. Mivel ezt vállvonogatva vette tudomásul, még
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egy kis lelki fröccs is társult hozzá, így másodpercekkel sikerült megelőznie Betont, a
magyartanárnőt, aki kiosztott egy röpdolgozatot, hogy felmérje, ki olvasta a Csongor
és Tündét. Úgy döntött, nem érdemes fárasztania magát, meg sem próbálkozott a
feladatlappal, üresen adta vissza.
– Tőled többet várnék, fiam! – mondta kissé megbántva a tanára, de most is csak
egy kis vállvonogatásra futotta.
A magyar óra hátralévő részén, esélye sem lévén, hogy megértse az elhangzottakat,
csak testben volt jelen, gondolatai a tegnap délután formálódó tervein jártak. Szünetben aztán odapattant Flóri mellé, együtt indultak a földszinti büfébe. Amíg a lépcsőn
futottak lefelé, Flóri érdeklődésére elmondta:
– Az orvosok tegnap döntötték el, hogy az a legemberségesebb, ha hagyják meghalni.
– Hát, ez szar ügy. – foglalta össze Flóri tömören.
– Van egy ötletem, s te sokat segíthetnél.
A büfében beálltak a sor végére. Flóri menet közben leemelt egy három decis kólát,
s míg a pulthoz értek megitta (első a leves – tette hozzá), majd vett egy doboz tejberizst, mindketten egy-egy hamburgert, fizettek és kimentek az udvarra. Meglátott egy
nagyobb kavicsot a járdán, s rosszkedvűen belerúgott. A kő messzire repült, s csak
centiméterekkel kerülte el az osztályfőnök parkoló autójának visszapillantó tükrét.
– Ügyes – nevetett Flóri, – de azért még gyakorolnod kell. A következők egyikével
biztosan eltalálod. Szóval, mi a pálya?
Elmondta neki, hogy Pisti azt tervezte, ír Drogbának egy levelet, hátha válaszol rá.
Az apja rögtön elvette a kedvét, mondván, ilyen nagy kluboknak hivatásos, rajongói
levélre-válaszoló titkárnője van, legfeljebb kap egy dedikált Drogba képet, néhány
általános jókívánsággal.
– Ebben persze van valami. Megkapják a mailt, másnap már jön is rá
a gépi válasz. Pisti maga is rájön, hogy
Drogba nem is találkozott a levelével.
– Ezért nem mailben kellene az
ügyet lebonyolítani, hanem igazi levélben. És itt jössz te a képbe. Beugrott, hogy néhány hónappal ezelőtt
arról meséltél, hogy az ősöd, és a bátyád kimentek Londonba melózni, s
majdnem a Stamford Bridge tövében
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velét átvenném azzal, hogy postára adom, aztán megfogalmaznánk a választ, kiküldenénk a bratyódnak, ő kinyomtatná, esetleg szerezhetne némi segédanyagot a Chelsea
fanshopban, és postára adná. Igazi londoni postabélyegzővel, ilyesmi. A költségeket
meg elosztjuk, vagy ha akarod, majd én állom.
– Nem a pénzen múlik. Inkább azon, hogy tele lesz hibával a levél, Pisti profi angolból, s rögtön kiszúrja.
– Ez része a tervnek. Drogba született elefántcsontparti. Valszeg ejtene egy csomó
hibát. Ettől csak hitelesebb lenne az egész.
– Egy próbát biztosan megér. Majd beszélek a bratyóval. Most meg menjünk, mert
ha matekról elkésünk, mehetünk felelni. Az ofő nem ismeri a tréfát.
Pistiék ajtaja utolsóként nyílt a gang végében. Firkásznak itt készítettek vackot, mert
attól féltek Pisti fertőzést kaphat a kiskutyától, aki ettől kezdve minden érkezőt nagy
lelkesedéssel fogadott, hátha most visszatérhet a régi helyére. Megütögette kicsit a
nyakát, de a többi vendéghez hasonlóan ő sem engedte be a lakásba, így Firkász egy
kicsit sértődötten kapargatta a bejárati ajtót kívülről.
– Megőrjít ez a kutya, bár megértem, hogy nem tetszik neki az új helyzet.
– Mindjárt elviszem egy kicsit sétálni, Éva néni, csak előbb Pistivel meg kell beszélnem valamit.
– Menj csak be hozzá! Ma ágyban tartottam, mert nem érezte jól magát.
Ő is azzal érvelt, amit Flóri mondott délelőtt, egy próbát megérne a dolog. Pisti
nem nagyon hitt abban, hogy választ kapna egy ilyen levélre, de végül ölbe vette a
notebookot, s nekiállt. Ő addig elszaladt a közeli parkba, hogy kiengesztelje Firkászt.
Mire visszatértek, Pisti elaludt, s nem akarta felébreszteni. Édesanyjával megbeszélte, hogy kinyomtatják a rövid angol levelet, s ő majd postára adja. Hazafelé a villamoson küldött egy sms-t Flórinak: „akció indul”. Este megfogalmazta – egyelőre csak
magyarul – a választ, s másnap magával vitte az iskolába.
„Kamasz koromban nagyon nehéz sorban éltünk, s másfél órát kellett gyalogolnom
a pályáig, hogy edzésre mehessek. Az adott erőt, hogy a testvérem, aki szintén beteg
volt, nagyon bízott bennem. Tarts ki, fiú, és sose add fel a gyógyulásba vetett hitedet!
Jövő szombaton az Arsenallal játszunk városi derbit, ha sikerül gólt rúgnom, azt neked ajánlom.”
Az óraközti szüneteket rászánták, így délre készen is voltak az angol fordítással.
Most Flóri vitte magával, hogy elküldje a bátyjának.
– Várunk néhány napot, aztán feladja. Szerintem kábé jövő hét közepére ott lesz.
A Real nem nyert Barcelonában, s ezzel nagyjából el is dőlt, hogy idén a gránátvörös-kékeké lesz a bajnoki cím. Ezt a tényt különösen nehezen emészthetővé tette az
a körülmény, hogy Messi majdnem az utolsó percben egyenlített, a lassítás szerint
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vélhetően lesből. Gól azonban az, amit a bírók megadnak, ahogy ezt az ősi törvény
kimondja, s a Barcelona hívei ezt nem haboztak a reálosok orra alá dörgölni. Barcafan
hosszú kommentben arról értekezett, hogy nem is volt les, ellenben egy jogos tizenegyest nem ítéltek meg nekik. Cr7akiraly ezt nem hagyhatta szó nélkül.
– „Ide figyelj, te baromarc!” – kezdett bele, s elmagyarázta, hogy a Barcelona sehol
nem lenne, ha a bírók és a szövetség nem tennék bajnokká. Már a bíróküldéskor eldől,
kinek kell nyernie. Carvalho ugyanis nem véletlenül néz el egy-egy helyzetet, közismert, hogy utálja a Realt, s ahol csak tud, keresztbe tesz nekik. Barcafan nem volt
rest, percek alatt kész volt a válasszal. Oda-vissza kölcsönösen válogatott szitkokat
szórtak egymásra, míg be nem nyitott a szobába az édesanyja:
– Gyere vacsorázni, fiam!
Még gyorsan begépelte:
„Legjobban anyádat sajnálom. Gyereket szeretett volna, de csak te érkeztél.”
Kettesben ültek le anyával a paraszt omlett mellé, apa ügyeletes volt. Ilyenkor lehetett bizalmas dolgokat megbeszélni anyával, de most feszültnek és bosszúsnak látta,
így inkább hallgatott. Végül anya törte meg a csendet:
– Talán nem haragszol, ha elmesélek neked valamit. Még kis gyerek voltál, s nem
nagyon emlékezhetsz erre, de apád akkor még kivonuló rohamrendőrként teljesített
szolgálatot. Évente kétszer már csütörtökön megkezdődtek az előkészületek, vasárnap délutánra le kellett zárniuk a pesti oldal tömegközlekedését, mert zöldbe és lilába
öltözött hordák kezdtek garázdálkodni. Aki jót akart, ilyenkor otthon maradt a IV.,
vagy a IX. kerületben, mert Fradi-Újpest meccs volt az aktuális fordulóban. Én mindig
attól féltem, hogy beverik a fejét egy bottal, vagy egy elhajított kővel. Később, amikor
már főnök lett, attól tartottam, hogy egy rosszul megítélt helyzetben, vagy félreértésből kiadott téves utasítás miatt meghurcolják. Esténként megnéztem a tv híradót,
nem történt-e komolyabb rendőri sérülés, sokszor láttam, hogy olyan fiatal emberek,
akik más hétköznapokon teljesen konvencionális viselkedést mutatnak, hogyan vetkőznek ki magukból. Lehet, hogy a civil életben jóravaló, szerethető gyerekek, most
meg félig, vagy egészen részegen bandákban verik és szidalmazzák egymást, meg a
rendőröket. Repülnek az utcakövek, a szemeteskukák. A végén pedig megnézhetjük a
szétvert metró kocsikat, egy vagyonba kerül a helyreállításuk, ami mind a mi nehezen
befizetett adónkból megy el. Mindez azért, mert valaki a Ferencvárosnak, más meg az
Újpestnek a híve. Ugye, te nem akarsz közéjük tartozni?
– Persze, hogy nem, hogy jut eszedbe?
– Az előbb rápillantottam a monitorra, mert kíváncsi voltam, min dolgozol olyan
elmélyülten, és megrémültem. Hogy tudsz ilyen útszéli hangnemben akár egyetlen
mondatot leírni?
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– Amilyen az adjonisten, tudod.
– Láttam, hogy a partnered miket írt, s attól is elpirulna egy parádés kocsis. De végül is arról szól az egész, hogy te a Madridnak, ő meg a Barcelonának szurkolt nem?
Másként ítéltetek meg helyzeteket, de ettől még nem szabadna ennyire elborulni.
– Anya, te ezt nem értheted. Te nő vagy, nem érdekel a futball, ismeretlen előtted a
szurkoló elkötelezettsége.
– Igen, és röntgenorvos is vagyok. Sokszor állunk egy kép előtt, és vitatkozunk a
kollegáimmal. Az eredményen nem egy focimeccs, hanem egy ember sorsa, néha az
élete múlik. Néha indulatosak is vagyunk, de ettől még tiszteljük, és többnyire szeretjük is egymást. Úgy érezzük, hogy szegényebb lenne az életünk egymás nélkül. Lehet,
hogy a kitalált név mögött olyan társad bújik, aki jó barátod az iskolában, s nagyot
néznél, ha kiderülne, hogy ő a „baromarc”.
A levél nem jött meg se kedden, se szerdán. Türelmetlen volt, és ideges, de Flóri
megnyugtatta:
– Tegnap este beszéltünk Skype-on, még pénteken feladta a levelet. Ma biztosan
ideér.
S valóban, amikor csütörtök délután benyitott, Pisti felkapott egy levelet az éjjeliszekrényéről.
– Ide nézz!
A borítékon a feladó, Didier Drogba, Chelsea FC, Stamford Bridge, Fulham Road
London SW6 1HS, a címzett, Soros István Budapest VII. Törő utca 10. Benne pedig
Drogba két dedikált képe, s hátulján kézírással a levél, melyet ők fogalmaztak Flórival.
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– Nem hittem volna, hogy ennyire megtanult angolul. Hiába, már a játékán is látszik, milyen intelligens. Gyere el szombaton, nézzük meg együtt az Arsenal meccset!
Gyorsan utánanéztek a neten, s megkönnyebbülve látta, hogy villanyfényes, esti
találkozót rendeznek. Ők ebben a bajnoki fordulóban a Békéscsabával játszanak idegenben, de így időben hazaér. Megígérte, hogy ezt a meccset nem fogja kihagyni.
Haza sem ment, hanem egyenesen a Törő utca felé vette az irányt.
– Gyere, már nagyon vár! – mondta Éva néni, s a folyosón kezébe nyomott egy
tálcát. – Sütöttem egy kis hatlapost, és apátokkal úgy döntöttünk, hogy egy doboz
Heineken is belefér.
Az első félidő kissé unalmasra sikerült. A Chelsea volt fölényben, de mindkét oldalon kimaradtak a helyzetek. Már-már úgy látszott, hogy a második félidőben sem
esik gól, pedig ekkor jobban hajtottak a csapatok, végül a 81. percben Drogba 16 méterről betalált. Arcát az égre fordította, s két kezét magasba emelte. Az ujjaival szívet
formálva ünnepelt. Pisti meg volt győződve arról, hogy most ajánlotta fel érte a gólt.
Határtalan volt az öröme.
– Hogy ment? – kérdezte Flóri hétfőn.
– Boldog volt. – mondta. – Kár, hogy nem láttad.
– Nem merek oda menni. Gondolom, ő is hallotta, hogy a család kint van Londonban. Nem akarom, hogy gyanút fogjon, maradjon ez az egész a mi titkunk. De arra
gondoltam, hogy indíthatnánk egy másik akciót. Rá kell szánni 13 fontot. Annyiért
lehet eredeti Drogba mezt kapni a fanshopban. A bratyesz dedikálja, s feladja. A súlya
alapján belefér egy levél árába.
– Rendes tőle, hogy ennyi időt ránk szán.
– Ugyan már! Sajnálja a Pistit, azt mondta, bármit megtesz, ha segíthet.
Kedves Didier! – írta Pisti – Nagyon örültem a levelednek, igen sok erőt merítettem
belőle. Gratulálok az Arsenal ellen szerzett gólodhoz…
Átvette a levelet, és még aznap este elment Flórihoz, hogy megírják, és lefordítsák
a választ. Közben felmentek a Skype-ra, s mikor Levente, Flóri bátyja is jelentkezett,
megbeszélték, hogyan lehetne a mezvásárlást lebonyolítani. Úgy egyeztek meg, hogy
elkerülik a pénzváltásokkal jelentkező veszteséget, egyszerűen befizetik az ötezer ötszáz forintot Levente itthoni számlájára, ő pedig megveszi a mezt, és mosásálló tollal
ráhamisítja Drogba aláírását. Tudta, hogy éppen az idei szezon kezdetén váltottak L
méretre a mezekben, de lelki szemei előtt megjelent Pisti végtelenül sovány alakja,
póklábra emlékeztető ujjai, így azt mondta, M-es jó lesz.
Így is nehéz volt nem észrevenni, mennyire lötyög rajta a közepes méretű mez.
Szép királykék, rajta a fehér csíkozás, a hátán a 11 mezszám, és a Drogba felirat, elöl a
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Chelsea oroszlános címere. A nyakkivágásban pedig egy boldogan mosolygó fej, és ez
volt a lényeg. Pisti felpróbálta, majd levette és gondosan összehajtogatta.
– Majd a Newcastle elleni meccset ebben nézem. – mondta ragyogó arccal.
A Newcastle, és a Southampton elleni meccseket valóban, a Leeds ellenit azonban
már nem. Elgondolkodott rajta, miért van, hogy a rossz hír olyan gyorsan terjed, mint
a futótűz. Reggel, mire beért az iskolába, gyakorlatilag mindenki tudta már, hogy
Pisti az éjszaka meghalt. Már hónapok óta üres volt a pad jobb oldala, most Flóri
beült Pisti helyére, megpróbálta betölteni azt az ürességet, amit érzett. Még azok is
elcsendesedve ültek a helyükön, akik nem kedvelték Pistit különösebben. Perpetuum
mobile megpróbálta megtartani a biológia órát arra hivatkozva. hogy gyász ellen legjobb, ha az ember mielőbb visszatér a mindennapi elfoglaltságaihoz, hamarosan be
kellett azonban látnia, hogy ma semmire sem megy velük. Az óra közepén kiment, s
néhány perc múlva megjelent az osztályfőnökük.
Nehezen indult a beszélgetés, aztán egyre jobban belemelegedtek, s talán soha an�nyira meg nem nyíltak a tanár úr előtt, mint most. Meglepődve állapította meg magában, hogy fiatal tanár létére mennyire meg tudta fogni őket. Mi a célja az életünknek? Mi valósul meg ebből, ha ilyen rövidre lett szabva az időnk? Lehet-e értelme a
szenvedésnek? S végül hogyan engedjük útjára azt, akit szerettünk, s része volt az
életünknek? Közben többször ki- és becsöngettek, mintegy két és fél óráig tartott,
míg mindenki elmondhatta, ami a szívét nyomta.
Ő nem szólt hozzá, noha volt olyan érzése, hogy ezt többen is várnák. Inkább hallgatta a vigasztaló szavakat, s közben rájött, hogy ő már hetek óta gyászolja a barátját,
most csak az a szakasz következik, amelytől a legjobban tartott. Aznap nem is ment
el a Törő utcába, s másnap sem.
Az osztály koszorúját Virág és Flóri vitték ki az osztályfőnökkel, ő a csapat nevében
búcsúzott. Fiatal pap végezte a szertartást, ő pedig saját keserű gondolatait emésztette. Arra eszmélt fel, hogy a beszédben ugyanazok a gondolatok köszöntek vissza,
mint az osztályfőnökükkel folytatott eszmecserében. Most már határozottan érezte,
hogy át tudja vészelni azt a néhány hetet, amíg nagyon fáj Pisti hiánya. A Törő utcát
azonban továbbra is elkerülte.
Végül Éva néni hívta fel telefonon. Megkérte, hogy jöjjön el hozzájuk délután, úgy
mondta, a szokott időben. Elfogódottan csengetett, és szívmelengető érzés volt, hogy
Firkász, aki az ajtón keresztül is ráismert, kirohant az előszobába, és hangos ugatással
üdvözölte.
– Szeretnélek megkérni, hogy vedd őt a szárnyaid alá. Persze csak akkor, ha nincs
a terhetekre.
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És kapott egy csomagot is, melyben a kiskutya gondozásához szükséges eszközök
voltak, póráz, tálka, törzskönyv, oltási könyv. Pórázra vette Firkászt, és indulni készült,
amikor még egy kis csomagot kapott Éva nénitől:
– Ezt neked szántam, emlékül. Majd otthon bontsd ki. És szeretném, ha tudnád,
milyen sokat jelentett nekem, hogy Pisti utolsó percéig mellette álltál. Az Isten áldjon
meg érte!
Nem nagyon tudott erre mit mondani. Csendben elköszönt, kissé elhomályosodó
szemmel végigment az ismerős gangon. Mire leért a kapuba, megkeményítette a szívét, s próbált Firkászra koncentrálni, aki féktelen örömmel vette útját a park felé.
Késő délután volt, mire hazaért. A konyhaasztal alatt csinált helyet az izgatott kutyusnak, Pistiéknél is ott lakott. Kipakolta a kis takarót, a tálkát, és kirakott egy gumicsontot is neki, azzal elfoglalhatja magát. Aztán kibontotta a saját csomagját is, melyből az eredeti Drogba mez, és egy fényképalbum került elő. Az ismerős helyszínek, az
óvodában, az általános iskolában, a gimnáziumban, a pályán készült fotók, közösek,
és olyanok is, melyen csak Pisti mosolygott. Amíg lapozgatta, eleredtek a könnyei, s
most már nem állt ellen. Hosszú ideig tartott, míg megsiratta, s végleg elengedte a
barátját. Aztán felhívta Flórit, s elmesélte neki Éva néni ajándékát.
– Úgy gondolom, hogy a ti szerepetek titkos volt, de azért titeket is megillet a megemlékezés. Arra gondoltam, hogy a mezt nektek adom.
– Kedves tőled, de tudod, hogy én nem vagyok valami nagy fociőrült.
– És Levente?
– Ő szóba se jön. Gyógyíthatatlan Barcelona fan. Belebetegedne, ha úgy kerülne
ágyba, hogy nem kommentálta az aznapi cikkeket.
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Értekezés a neveléstudományról
Dr. Marx Gyula

„A pedagógia, vagy neveléstudomány, bár csírái már a felvilágosodás óta léteztek,
fiatal, önállóan csak egy-két évtizede létező tudományág.”

A

mikor Filosz ezt a mondatot olvasta, nem volt már fiatal ember. Megállt az
olvasásban, ölébe ejtve a vaskos, „Didaktika” címet viselő tankönyvet, s hamarosan azon kapta magát, hogy megpróbál játékosan rendszert alkotni a feltoluló
emlékek között. Régi tanárai, akik első középiskolai napjait egyengették, még aligha
voltak birtokában a tudományos pedagógiai ismereteknek, így alighanem ösztönösen
alkalmazták a már létező csírákat. Nézzük például a nevek tanulását, a megszólítást,
s elkezdte az egyes csoportok és típusok megalkotását.
Az első csoportba azok tartoznak, akik megpróbálták mielőbb megtanulni minden
tanuló nevét:

A menedzser
Ennek klasszikus példánya az osztályfőnökük volt. Ahogy az első órára belépett, kifejtette nekik, hogy nagyon rossz a név- és arcmemóriája. Majd előhúzott egy kislabdát, melyet akkoriban simmi-labdának hívtak, s előadta a játékszabályt: akinél a labda van, bemondja a nevét, s úgy
dobja valakinek. A következőnek
már azt kell mondania: „kaptam
x-től, y vagyok”, s azzal adhatja
tovább. A labda aztán el is indult,
s néhány percig folyamatosan körözött az osztályban. Ekkor a menedzser szigorított a szabályon:
mostantól a labdabirtokosnak
azt kell mondania: „kaptam x-től,
dobom z-nek”. A labda ismét útjára indult, s bár egy-két leányzónál feltűnően gyakran járt, tíz
perc múlva már mindenki tudta
mindenkinek a nevét.
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A jezsuita
Ő kémiát tanított. Filosz nem tudta megmondani, vajon emiatt volt-e az a veleszületettnek tűnő tekintélye, mely azonnal csendet parancsolt, ahogy megjelent az
ajtóban. Helyet foglalt a tanári asztalnál, levette Lennon-szemüvegét, gondosan megtörölte egy tiszta zsebkendővel, majd felütötte az osztálynaplót a névsor elején, ráhelyezett egy kis noteszt, melyet zakója belső zsebéből vett elő, s így szólt: – Ábrahám
Ágoston. A felszólított félszegen felállt, majd a jezsuita intésére ismét helyet foglalt,
ő pedig beírta a nevet a noteszba, és lapozott egyet. Amikor az utolsó társuk is sorra
került, felállt a katedráról, sétálni kezdett a padsorok között, s szépen, az ülésrendnek
megfelelően felmondta a neveket. Egyet sem hibázott, még csak el sem akadt egyszer
sem. A tábla felé fordult, s kiadta az utasítást:
– Egy perc alatt mindenki üljön valahova máshová!
Majd megfordult, s ismét felmondta az ülésrendet. Elégedetten nyugtázta, hogy ezúttal sem lehetett hibán kapni. Becsukta a noteszt, s elsüllyesztette a zakójába, hogy
eztán képtelen szorongást jelentsen minden alkalom, amikor újra előkerül.
A második csoportot értelemszerűen azok alkották, akik nem is törekedtek a nevek
mielőbbi megjegyzésére:
A pragmatikus
Falussy tanár úr, a testnevelő egyéni módszert talált ki, s egyes jellegzetességekből alkotott megszólítást a diákoknak. Testnevelésről lévén szó, önkéntelenül adódott
néhány kihagyhatatlan lehetőség. A sor elején álló legmagasabb volt természetesen
a „hosszú ember”, míg Zombori, aki nemcsak a névsorban, hanem a tornasorban is
utolsó volt, az ennek megfelelő „rövid ember” nevet kapta. Természetesen volt „gumiember” és „békaember” is. Lóczi nagyon szeretett focizni, ezért, bár nyári vitézsége
miatt törött alkarja még mindig gipszben volt, nem jelentett beteget, hanem szépen
beöltözött, nehogy lemaradjon az óra végi tízperces fociról. Ő emiatt a „törött ember”
nevet kezdte viselni. Végül Kása, aki sajátságosan értelmezte az iskola egyen-tornafelszerelésre vonatkozó utasítását, s az akkoriban népszerű argentin válogatott mezében jelent meg, a „csíkos ember” megnevezést kapta. Akkor még senki nem sejtette,
hogy az egykori osztálytársak negyven év múlva is Csíkosnak hívják majd. A tanár
úr kedvence azonban Karesz volt, akit közepesen túlsúlyos mivolta miatt egyszerűen
csak úgy hívott: Husi.
A minimalista
Bartalos tanár úr nemcsak a pedagógia tudományát nem ismerhette, hanem biológia tanár létére a liberális doktrínában favorizált, a nemek keveredésére vonatkozó
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eszméket sem osztotta. Egy vaskos tankönyvvel a kezében sétált a padok között, s a
fiúkat egységesen „Sándor”, a lányokat pedig „Zsuzsi” néven szólította. Hogy a sok
azonos nevű közül éppen kire gondolt, azt onnan lehetett tudni, hogy hüvelykujjával
az illető felé bökött. Aki úgy gondolta, hogy nem az ő neve hangzott el, vagy egyszerűen figyelmetlen volt, esetleg megpróbálkozott valódi keresztnevére hivatkozni,
kapott egyet a fejére a kéznél lévő könyvvel. Így óra végére mindenki egész jól megbarátkozott az új nevével. Igaz, a minimalista nemcsak óra végére, de a gimnázium
végére sem tudta senki nevét, s egy-egy öregdiákjával az utcán találkozva arcára volt
írva a felismerés:
– Ezt a pofát láttam már valahol.
Filosz tudta, hogy senki nem is próbálja felfrissíteni az emlékeit, mert azzal szokták
köszönteni:
– Jó napot, tanár úr, Sándor vagyok.
Szerencsére ma már komoly tudománnyal állunk szemben, emelte fel újra a Didaktikát, s sóhajtva elmerült a tanulmányokban.
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A Fény Országa
Dr. Marx Gyula

A

gora Tóbiás akkor érezte magát elemében, ha a számítógépe előtt ülhetett. Itt
tájékozódott a világban történt eseményekről, ennek útján tartotta a kapcsolatot a külvilággal és barátaival, verseket és novellákat írt, vagy éppen filmet nézett, zenét hallgatott, vagy valamely játékkal ütötte agyon az időt. Kedvence a Mahjong volt.
Kifejezetten utált kimozdulni a lakásból. Szerencsére a bérház földszintjén volt egy
minden igényét kielégítő élelmiszerbolt, egyéb szükségleteit pedig nyugdíjasként minimálisra tudta korlátozni. Így arra, hogy elhagyja a biztonságot nyújtó otthonát,
szinte csak kivételes esetben volt szükség.
Most azonban éppen egy ilyen kivételes alkalom zavarta meg a nyugalmát. Hirtelen
áramszünet lépett fel, éles hangon sípolni kezdett a szünetmentes áramforrás. Gyorsan kikapcsolta a gépet, majd megvizsgálta a biztosítékokat. Egyik sem volt leverve,
mégis akkurátusan le és felkapcsolta mindegyiket, hátha ez is úgy működik, mint
egyik-másik szoftver. Hamarosan eloszlott azonban minden kétsége, valamiért áramszünet van, vagy valamilyen, számára nem megállapítható hiba lépett fel. Viszolygott
a gondolattól, hogy elzarándokoljon az áramszolgáltató cég ügyfélszolgálati irodájá-
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ba, s sorban állással töltse a délelőttöt. Inkább a telefonnal próbálkozott. Kikereste, és
tárcsázta az ügyfélszolgálat számát, s hamarosan megszólalt egy ifjú hölgy örömtől
sugárzó, gépen rögzített hangja.
– Üdvözöljük! Ön a Fény Országa Részvénytársaság Ügyfélszolgálati Irodáját hívta.
Tájékoztatjuk, hogy minőségbiztosítási okokból az elhangzottakat rögzítjük.
Majd a hang hirtelen angol nyelvre váltott:
– You’re welcome! You’ve called the shareholder group Fény Országa…
Alig tért magához, a hang németül is elismételte:
– Grüß Gott! Sie haben die Aktiengesellschaft Fény Országa angerufen…
Volt ideje eltűnődni azon, vajon egy Magyarország területén működő részvénytársaság ügyfélszolgálatát hány külföldi hívja naponta, de a hang hirtelen ismét magyarra váltott:
– Kérjük, billentyűzze be ügyfél-nyilvántartási kódszámát, melyet megtalál a szerződés második oldalán, vagy az áramszámla jobb felső sarkában lévő bekeretezett
részen!
Tóbiás le sem tette a telefont, úgy húzta ki az íróasztal harmadik fiókját, hogy elővegye az áramszolgáltató számláit rendező dossziét. Mire sikerült előkeresnie, a hang
ismét jelentkezett:
– Köszönjük hívását – s megszólalt a foglalt jelzés ismert szaggatott csengőhangja.
Sebaj – gondolta. – Másodszorra már kéznél lesz az a fránya kódszám, s ismét
tárcsázott.
– Üdvözöljük! – mondta a hölgy, ha lehet még nagyobb örömmel zengő hangon, s
akkurátusan végigmondta a tudnivalókat magyarul, angolul, németül, így Tóbiás már
egészen biztos lehetett abban, hogy a Fény Országát hívta. A felszólításra már meg
tudta adni a kódszámát, mire a hang megállapította:
– Ezen a kódszámon nyilvántartott ügyfelünk nincs. Köszönjük hívását – s ismét a
foglalt hang szólalt meg.
Tóbiás türelmes ember volt. Biztosan elütöttem valamelyik számot – gondolta, s
kezdte az egész procedúrát elölről. Ezúttal elfogadták a nyilvántartási számot.
– Válasszon az alábbi menük közül, vagy várjon a kezelő jelentkezésére: szerződéskötéssel kapcsolatos kérdések: egyes gomb, számlázással kapcsolatos kérdések: kettes
gomb, aktuális akciós ajánlatok: hármas gomb, szolgáltatás szüneteltetése iránti kérelem: négyes gomb, közérdekű bejelentések: ötös gomb, hibabejelentés: hatos gomb.
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Tóbiás megnyomta a hatos gombot, mire a készülék ismét foglaltat jelzett. Ekkor
már kezdett fogyni a türelme. Kicsit reszketett a keze, amikor harmadszor is bepötyögtette a kódszámát. Most nem fognak kicselezni – gondolta, – megvárom a
kezelő jelentkezését. Így a menüből nem választott. Az örömtől sugárzó hang hamarosan megszólalt.
– Jelenleg valamennyi munkatársunk foglalt, kérjük szíves türelmét. A készülékben
pedig felcsendült a „Valkűrök lovaglása”. Tóbiás nagyon szerette ezt a zenét, most
azonban nem tudta zavartalanul élvezni, annál is inkább, mert az örömtől már-már
kicsattanó hang percenként megszakította a zeneszót, és megismételte:
– Jelenleg valamennyi munkatársunk foglalt, kérjük szíves türelmét.
Tóbiás elhatározta, hogy nem adja fel. A készülékén kijelző mutatta, hogy már több
mint tíz perce várakozik a jelek szerint nagyon elfoglalt munkatársak egyikének jelentkezésére, amikor kiment a konyhába, és kapkodva főzött egy kávét. Felesleges
volt sietnie, mert visszaérkeztekor még éppen hallhatta, hogy valamennyi munkatárs
továbbra is foglalt. Aprókat kortyolt a forró kávéból, és megpróbálta féken tartani a
türelmetlenségét, amikor a vonal hirtelen megszakadt, s ismét foglaltat jelzett. Megadóan letette a kagylót, kabátot húzott, s elindult a Fény Országába.
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tagnálásokkal megszakított hanyatlás hosszú időszaka után végre igen pozitív
folyamatok kezdődtek hazánkban. Az emberek élvezettel veszik észre a mindennapokban érzékelhető kedvező jeleket, s már-már odáig jutottak, amikor ezekről beszélni kezdtek, hogy nem találtak megfelelő szavakat gondolataik kicserélésére.
Ez az élmény vezethette az önkénteseket, nyelvész professzorokat, szociológusokat,
irodalomtanárokat, de amatőr nyelvművelőket is szép számban, hogy létrehozzanak
egy bizottságot, mely a fent említett tendenciák megnevezésére alkalmas szavakat
alkot. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, inkább csak ízelítőként, bemutatunk
néhány – még nem teljesen kiforrott – javaslatot, így a kedves olvasók is kedvet kaphatnak az együttgondolkodásra.
Pozitál – ige, a megszól ellentéte. Valakit megpozitálni annyit jelent, a rendelkezésre álló információk kellő kontrollja nélkül az illetőről csupa jó szándékot, pozitív
gondolatokat, és nemes tetteket feltételezni, s e véleményt minden környezetünkben
fellelhető családtaggal, munkatárssal haladéktalanul megosztani.
Tiszkült – melléknév, a korrupt ellentéte. Tiszkült a hivatalnok, ha jelentős ös�szeg ellenében sem hajlandó egy meg nem felelő tervre építési engedélyt kiadni, s a
tiszkült orvosok sem vesznek senkit előre a várólistán pusztán azért, mert az illető
kéthavi fizetésüknek megfelelő összeggel járult hozzá családjuk fenntartásához. A
tiszkült szociális otthonvezető egy-egy hely megüresedése esetén minden anyagi ellenszolgáltatást visszautasítva a soron következő várakozót veszi fel. A bizottság be
kívánja vezetni a tiszkültségi együtthatót, mely az éves felajánlott, de visszautasított
vesztegetési pénzek összegének és az alkalmak számának hányadosa. Az egyes magas
állások pályázati feltételei között szerepeltetnék a tiszkültségi együttható megkívánt
alsó határát.
Böcsülködik – ige, a gyalázkodik ellentéte, a futball berkeiben használatos. Amikor
a böcsülködő közönség szellemes rigmusokat kezd kiabálni, az azt jelenti, hogy a heves érzelmi reakciót kiváltó játékos, vagy a bíró sporttárs édesanyját nagyra becsüli,
férjével folytatott, kizárólagos, minden anyagi megfontolás felett álló szexuális kapcsolatáról meg van győződve. Kiterjesztett értelemben a böcsülködéssel a közönség
azt is elismeri, hogy a spori, vagy az ellenfél játékosa mindenben megfelelt a szabálykönyvben előírtaknak.
Fraxi – főnév, közlekedési szakkifejezés. Annak a forgalmi dugónak megnevezésére szolgál, mely a miatt alakul ki, hogy nem tudják eldönteni, a két azonos időben
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érkező autós közül a
közel, s távolban fellelhető egyetlen parkolóhelyről melyik mondhat le a másik javára.
Fraxidur: e megbeszélés közben elhangzó,
egymás tulajdonságait
magasztaló kifejezések
gyűjtőszava.
Kapet – főnév. Annak az összegnek
megnevezésére szolgál, mellyel az állam
az egyének vásárlási
szándékát ösztönözve
hozzájárul a vásárlás
okozta kiadás mérsékléséhez. A kapet a vásárlási ár százalékában értendő, s az adásvétel eszközlésekor a
vételárból azonnal leszámítandó.
Szocona – főnév, a már most is nagy tömegben előforduló, s a jövőben tovább növekvő létszámú csoport, a feleslegessé váló, leszerelt katonák megnevezésére szolgál.
A szocona az önkormányzat fegyvertelen alkalmazottja, reggeltől estig az utcát járja,
átkíséri az iskolás és óvodás gyerekeket a zebrán, segít hazacipelni a váratlanul nehéz
bevásárlószatyrot az öreg néninek, betolja a lerobbant autót, összeszedi a szemetet
és a kutyapiszkot, együtt sír és együtt nevet a hajléktalanokkal, minden tekintetben
ügyel a rendre és fegyelemre. Fontos ismertetőjele, hogy e tevékenység közben minden szembe jövőre rámosolyog.
Vütyköndözik – ige, az obstruál ellentéte, parlamenti szakszó. A közeli jövőben már
látni fogjuk annak jeleit, hogy a Parlamentben csupa vütyköndöző képviselő dolgozik,
pártállástól függetlenül, építő javaslatokkal szolgálják a haza javát. Egymás szellemi
állapotára, becsületére csak ritkán tesznek megjegyzést, akkor is csupa elismerő észrevételről lehet szó. Utána rögtön visszatérnek a tárgyra, hogy az őket megválasztó
köznép javát minél jobban szolgálhassák.
Ebből a rövid betekintésből is láthatjuk, milyen fényes jövő elé nézünk. A fejlődés
töretlen, s a haladás megállíthatatlan.
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isházi a körjegyzőségtől kapott felszólításnak megfelelően kitöltötte az építményadó bevallást, még a házat is akkurátusan lemérte, nehogy téves adat
szerepeljen az íven. Leragasztotta a borítékot, és elindult a postára, hogy feladja a
levelet. Eddig az első utcasarokig tudott elmenni a nélkül, hogy éles fájdalom hasított
volna a lábszárizmaiba. Lehet, hogy csak azért, mert már várta, most pár méterrel
előbb kellett megállnia. Szerencsére percek alatt elmúlt az egész, és nekivághatott a
második etapnak, mely az orvosi rendelő előtt mintegy száz méterre kényszerítette
újabb pihenőre. Amíg ott álldogált, kiszámította, hogy a kispostáig még hatszor kell
rövid szünetet tartania. Intermittáló sántítás – mondta a háziorvos, – tipikus tünete
az alsó végtagi érszűkületnek. A mentő ötlet csak a harmadik megálló után jutott
eszébe, pedig nagyon egyszerűnek látszott. Útba esik a körjegyzőség, akár személyesen beadhatja a dokumentumot, így a távnak majdnem felét megspórolhatja.
Benyitott a földszinti folyosóra. A bal oldalon egy ajtó előtt, melyen csak a tizenötös
szám volt olvasható, hosszú sor kígyózott. Legalább húsz, kezében különböző vastagságú aktát szorongató, mogorva ügyfél
meredt rá, vagy csak
egyszerűen maga elé.
Neki azonban, gondolta, szerencséje van,
hiszen a jobb oldali ajtón ez a felirat díszelgett: „Postabontás”.
– Ezt a levelet szeretném beadni. – nyitott be. Az ablaktól
egy fiatal, miniszoknyás hölgy fordult felé,
végigmérte, majd elutasító kézmozdulattal kísérve kikosarazta.
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Füles

– Nem vehetem át.
– De hát itt az van kiírva: „Postabontás”. Ha a postás hozná a levelet, akkor átvehetné, nem?
– Persze, de amint elnézem, maga nem a postás, ugye? Mert ha így lenne, akkor
tessék szépen sorba állni a szemközti ajtóhoz. Ha szerencséje van, még tart az ügyfélfogadás, mire sorra kerül.
Lemondóan elindult a postára, ahol két perc alatt átvették a levelet.
– Miért nem adta be a körjegyzőségre? – kérdezte a kisasszony – Ott ment el előtte.
Kisházi nem is válaszolt.
– Szeretném megkérni egy szívességre – folytatta, s hátranyúlt, az újságos polcról
leemelte a Füles legújabb számát. – Megtenné, hogy ezt beadja a sógornőmnek? Ott
dolgozik a körjegyzőségen, könnyen megtalálja, mert a földszinten dolgozik a legelső
szobában. Az van kiírva: „Postabontás”. Imád rejtvényt fejteni.
Kisházi, maga sem tudta miért, átvette a Fülest, s elindult visszafelé. Először a nyilvános telefonfülke előtt kellett megállnia, rosszkedve azonban – meglepetésére – párologni kezdett. Mire a „Postabontás”-hoz ért, már mosolygott.
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Plébániánk élete képekben
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Plébániánk élete képekben

„A liturgia sohasem csupán egy sereg együtt ünneplő ember összejövetele… A liturgiában Jézussal állunk az Atya előtt, és együtt vagyunk a szentekkel. A liturgia
valójában a menny liturgiája.”
XVI. Benedek pápa
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Plébániánk élete képekben

„Határozottan hívlak mindnyájatokat, hogy fedezzétek fel újra a vasárnapot: Ne féljetek időtöket Krisztusnak szentelni! Tárjuk ki Krisztus előtt az időnket, hogy megvilágíthassa és értelmessé tehesse. Egyedül Ő ismeri az idő titkát, és az „ő napját”
úgy adja nekünk, mint szeretetének mindig új ajándékát… A Krisztusnak adott idő
soha nem elveszett, hanem inkább életünk és kapcsolataink mély humanizálására
nyert idő.”
Szent II. János Pál pápa
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Plébániánk élete képekben

„Otthon nem tudsz úgy imádkozni, mint a templomban, ahol összegyűlik a sokaság
és egy szívvel kiált Istenhez. Itt valami több van jelen, a lelkek egysége, a szívek összhangja, a szeretet köteléke, a papok imádsága.”
Aranyszájú Szent János
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Plébániánk élete képekben

„A végtelenre vágysz, és nincs ebben semmi rossz, végül is úton vagy, az örök élet
zarándoka vagy! …Teremtőd hív, meg szeretne lepni a végtelen távlatok tanításával,
jóságában Önmagából egy újabb szeletet osztana meg veled.”
Böjte Csaba OFM
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Plébániánk élete képekben

„A felebaráti szeretetben a szegény gazdag, felebaráti szeretet nélkül a gazdag szegény.”
Szent Ágoston
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Plébániánk
élete
képekben
Útnak
indul
(t)unk

„Kedves Fiatalok! Jézus felétek fordítja tekintetét, és meghív benneteket arra, hogy
létetekkel tegyetek valami jót. Tegyétek gyümölcsözővé azokat a talentumokat, amelyeket rátok bízott, hogy szolgáljátok az Egyházat és testvéreiteket!”
Szent II. János Pál pápa
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Plébániánk élete képekben

„Ahol Mária keze kiterjesztve, ott Niagara-zuhatag van a kegyelmekből.”
Mindszenty József
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