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HOVA VEZET A SZÉLES,
ÉS HOVA A KESKENY ÚT?

Jézus a lelkünkre köti: a tágas kapu
és a széles út a romlásba visz, ellen-
ben a szűk kapu és a keskeny út az
életre vezet. (Mt 7,1 3-14)

Vajon a széles út miért széles? Ta-
lán azért, mert sokan járnak rajta? Mi-
ért járnak rajta sokan? Könnyebb járni
rajta? Mindent összevetve azt mond-
hatjuk, hogy ez a széles út nem az em-
berek tömege miatt ilyen széles,
hanem azért, mert akik ezen az úton
járnak, azok óriási batyut, elképesztő-
en sok koloncot cipelnek magukkal.
Éppen akkora teher alatt görnyedez-
nek, mint amekkora a világ. Mert vol-
taképpen ennek a világnak minden
örömét, élvezetét, sőt még a csábítása-
it is magukkal rángatják. Az emberek
nem maguktól veszik vállukra a vilá-
got. Van segítőjük, a világ fejedelme:
a hazugság és a gyilkosság atyja. (Jn
8,44)

Az ember hiába roskadozik, a vi-
lág, amiben robotol, nem vezeti őt se-
hová. A világ az anyagba vezet. Ebből
lesz az ígéret földje. Ha belepusztulsz
sincs több. És belepusztulsz.

Ez a világ, ez a föld: anyád
és gyilkosod. Minél jobban
megszereted, annál fájóbb lesz
átadni neki magadat, hogy vé-
gezze be rajtad azt, ami a szü-
letésben kezdetét vette.

Hogyan lehet kiutat találni
ebből a szolgai sorsból? A vi-
lág okosai és bölcsei arra ju-
tottak, hogy van egy megoldás:
ki kell szúrni a világgal és a
sorsunkkal. Legyünk öngyil-
kosok, öljük meg magunkat.
Ezzel áthozzuk a világ kény-
szerítő szükségszerűségét. Rá-

adásul a szabadon vállalt halálban
megszületik a szabadság. Mámorító.

Az Úr Jézus másként látja a dol-
gokat. Szerinte nem csak ez a világ
létezik. A valóság ennél jóval tága-
sabb. Csakhogy ebbe a világot fölül-
múló (korlátlan) valóságba úgy
juthatunk el, ha hajlandók vagyunk
utána menni, az ő nyomában járni.
Mert az a szűk kapu és az a keskeny
út, amiről ő beszél, az nem más, mint
a saját élete. Ő taposta ki ezt az ös-
vényt. És ő nyitotta meg azt a kaput,
amelyen keresztül kiléphetünk a
szükségszerűségek világából a sza-
badság birodalmába.

Jézus a szűk kapun kilépett a vi-
lágból. Nem úgy, hogy itt hagyta a vi-
lágot, hanem levetette magáról,
kivetkőzött belőle. Nem hagyta maga
mögött ezt a világot, mint valami ócs-
ka kacatot, hanem mindenét, amije
csak volt, szétosztotta. A köntösét, a
testét és a vérét, de még a Lelkét is.
Hogy miért? Mert ezen a szűk kapun
ő is csak úgy juthatott át, hogy önma-

gát is maga mögött hagyta. Ezen a ka-
pun csak az juthat át, akinek nincsen
semmije, csak a szabad akarata és
ereje arra, hogy még ezt a szabadságát
is fölszabadítsa: „Atyám, legyen meg
a te akaratod”.

Jézus azt mondta: „Könnyebb a te-
vének átmenni a tű fokán, mint a gaz-
dagoknak bejutni az Isten országába.”
(Mt 19,24) A szűk kapu a tű fokát je-
lenti. Be kell fűzni önmagunkat abba a
tűbe, ami Isten kezében van, és amivel
a világ kezdete óta szorgalmasan egy-
másba ölti a mindenséget. A világ,
mint egy hatalmas palást, eltakarja al-
kotóját. Ám a keze nyoma rajta van
mindenen. Ezt azonban csak az is-
merheti föl, aki saját életében megta-

pasztalta Isten aka-
ratát. Aki pedig igent
mondva, tudatosan
bekapcsolódik Isten
akaratának megvaló-
sításába, az még azt
is megérezheti,
ahogy az ő emberi
életét Isten a kezébe
veszi, és gyönyörű
öltésekkel össze-
varrja a világ (bűn-
től) szétszakadozott
részeit.

Görbe József
plébános



Fesztiválok, falunapok, sokféle
rendű és rangú rendezvények korszakát
éljük. Harsogó reklámok invitálnak
bennünket mindenféle sport, kulturális,
gasztronómiai, és még ki tudja hányfé-
le eseményre. Mi, kistarcsaiak ezen a
napfényes őszi napon sokan egy meg-
hittebb, mára már hagyományosnak
mondható programot választottunk. Az
egyházközségi évnyitót.

Ha most röviden el akarnám me-
sélni, miért is volt olyan szép és emlé-
kezetes ez a nap a családoknak, nem
tudnám, hogy mivel kezdjem, hogyan
rangsoroljam az élményeket. A lovag-
lásra fegyelmezetten sorban álló, vára-
kozó gyerekekkel? Vagy az állatokkal
barátkozókkal, akik talán először érin-
tettek, láttak a képernyőn kívül igazi
„háromdimenziós” állatokat? Kezd-
hetném az országos hírű cukrászokat
felülmúló kistarcsai asszonyok süte-
mény-költeményeivel éppen úgy, mint
a vendéglátók és szervezők mindenből
sugárzó szeretetével. Vagy a dámalo-
vaglással, ami talán sokak lelkében egy
pillanatra felidézte a térben és időben
nem is oly távoli kedves királyné em-
lékét. No igen, az emlékek. Amíg a két
ló lassan bandukolva húzza az első
turnus, az „öregek” csapatával a sze-
keret a felújított kereszt felé, a lankás
dombok közül sorra gördülnek elő az
emlékek. Itt mindenhol szőlő volt …
itt kapáltunk… itt szánkóztunk… él
még az öreg… Úgy bukkannak elő
lassan a múlt homályából az emlékek,
mint a közelítő ősz ködéből a kórház, a
templom, s az egész békés panoráma.

Hosszan lehetne sorolni az élmé-
nyeket, ezért inkább csak egyet emelek
még ki. Egy kedves képet, amire soká-
ig emlékezni fogok. Divat mostanában,
hogy újgazdag paloták fényét emelen-
dő egy régi, vagy éppen erre a célra
készített vadonatúj szekeret virággal
teleültetve kiállítanak az udvarra. Hát,
mint tudjuk, ízlések és pofonok… Én
azonban láttam egy szekeret szomba-
ton. Tele volt ültetve boldog, zsibongó,
csivitelő gyerekekkel, akik éppen a
kocsikázásból tértek haza.

A nevükben is csak ennyi:
Köszönjük!

Sz. Lászlóné
Fotó: Méhes
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„ A szépirodalmi művek a kultúra
virágai” (Gárdonyi Géza)

A nagy magyar író gondolata mellett
azt hiszem, a következő mondat sem
idegen ettől a szellemiségtől: A jó zene-
művek is a kultúra virágai. Ez bebizo-
nyosodott 2013. szeptember
14-én délután is a „Nyitott
templomok éjszakája” országos
rendezvénysorozat keretében, a
nagytarcsai Bosco Szent János
katolikus templomban megtar-
tott egyházzenei koncerten.

Ebben a kis templomban
valószínűleg először zengett
ilyen kórus ajkáról az Istent di-
csérő ének.

A szakrális zeneművek vi-
rágaiból válogatva szép „csok-
rot” kaptunk ezen a délutánon a
kistarcsai plébánia Vivace kórusától.

A koncert kezdéséig zsúfolásig
megtelt a kis templom. Somlai József
atya köszöntője után Kissné Bozó Sa-
rolta karvezető szakavatott vezényle-
tével a kórusművek csodálatosan
hangzottak a jó akusztikájú templom-

ban. A zenei élmény emelkedettségét
fokozta Tomecz Róbert orgona- és
Kiss Zoltán harsonajátéka.

A lélekemelő koncertet egy kis
„közösségemelő” szeretetvendégség
zárta le, melynek létrejöttében közös-

ségünk tagjai vállaltak
komoly segítséget.

Az első koncertet re-
mélhetőleg több is fogja
követni a későbbiekben.

A Vivace kórus tag-
jainak és karvezetőjének
ezúton is köszönjük a
szolgálatát, és mindazok
segítségét, akik közre-
működtek az alkalom
megszervezésében, il-
letve a vendéglátásban!

Farkas István

EGYHÁZZENEI KONCERT NAGYTARCSÁN

AVivace kórus 10 éves ünnepén
fotó: Süli Roland

A Simándy Általános iskolában
évtizedes hagyományai vannak a
katolikus hittan oktatásnak. Az elmúlt
években heti két hittanórán vehettek
részt a gyermekek. Ebben a tanévben
ez változni fog és heti egy iskolai
hittan lesz.

Mellette szeretnénk a második
találkozás lehetőségét is megtartani, de
ezt a plébánián.

A gyermekeket a délutáni foglalko-
zások végeztével 3 órakor a hitoktatók
a plébániára kísérnék, ahol több féle
programot kínálnánk fel a közösség
építésére, baráti kapcsolatok erősítésére.

Terveink között szerepel:
• kisebb színdarabok betanulása és

előadása,
• rendszeres foci-bajnokság,
• kézműves foglalkozás,
• gyermekkórus,
• kisebb zenekar létrehozása.
Segítséget szeretnénk nyújtani a

korrepetálásban is, amelyik gyermek-
nél ezt a szülő szükségesnek érzi. Át-
néznénk a házi faladatot, illetve gya-
korolnánk, pl. az olvasást, számolást.

A plébánia udvara és közösségi
helyiségei sokféle játékra alkalmasak.

Szeretnénk, ha a szülők élnének a fel-
kínált lehetőséggel és támogatnák a gyer-
mekek hasznos délutáni időeltöltését.

Plébániai hittan időpontjai: kedden
15-17-ig 1 . osztály és 4. osztály. Szer-
dán 15-17-ig 2. osztály és 3. osztály.
Pénteken 14-16-ig felső tagozat.

A tárgyi lehetőségeink adottak, hogy
a fenti tervek megvalósulhassanak, szép,
tágas közösségi helységeink vannak.
Amire szükségünk lenne, az az idejét,
türelmét, tapasztalatát szívesen odaadó
felnőtt segítő. Naponta legalább 2-3
testvér, aki a hitoktatók segítségére
lenne, akár a felügyelésben, akár
foglalkozásvezetésben, korrepetálásban.

Aki kedvet érez a feladathoz, az
keresse meg a hitoktatókat személyesen!

Méhes Zsuzsanna és
Mátyás Ilona hitoktatók

Az elmúlt évben az kistarcsai ad-
venti vásárra sok apró kézműves dol-
got készítettünk a gyerekekkel. Né-
hány anyuka is bekapcsolódott a mun-
kába. Úgy tapasztaltuk, hogy az igé-
nyes, ötletes dolgoknak nagy sikerük
volt a vásáron. A befolyt pénzből nyolc
gyermek táboroztatását tudtuk segíteni.

Ahhoz, hogy az idei vásárra elké-
szüljenek a portékák, már most ősszel
neki kell látni a munkának. Péntek
délutánonként a gyerekekkel elkezdjük
a kézműves foglalkozásokat négy órá-
tól. Várjuk a szülők ötleteit is és az
általuk készített vásárfiát is szívesen

fogadjuk. Aki szeretné a
munkálatokat nyomon
követni, de nem
minden alkalmon tud
részt venni, az írjon
egy e-mailt mehes.
zsuzsanna@gmail.com
címre és megkapja
mindig a havi tervet,
így be tud kapcsolódni
alkalmanként is a
munkába.

M.Zs.

ÚJ TERVEK A PLÉBÁNIÁN KÉSZÜLÜNK A
VÁSÁRRA
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Dr. Czapik Gyula egri érsek írásából összeállította Somlai Józsefny. plébános

Kedves Uramöcsém!
Múltkori levelemet annak leírásával

végezém, hogy nacafalvai plébánosom
trombitagyakorlataim miatt elhelyezése-
met kérte főpásztoromtól. Az eziránti kérő
levél elküldését követő napon, ebéd után
megismételtem zeneművészeti gonosztet-
temet. Isten látja lelkemet, nem valami
szívesen tévén. Magamnak sem szolgált
lelki gyönyörömre az a pokoli hangzavar,
amelyet rézszerszámomból kifújtam, de
hát tudja kedves Uramöcsém, mely célból
cselekvém mindezeket.

Nevezett ebéd után a káplánszoba ab-
lakát és ajtaját föltártam, magam, pedig
középre ülvén, nagy lélegzetet véve bele-
fújtam a billegetős szerszámba. Nem tud-
tam, hogy a „gyakorlat teszi a mestert”
bekövetkezése miatt, vagy pedig a „a csa-
csi is nyikkant hébe-hóba tiszta hangot”
címen, de már tűrhetőbb visítást adott ze-
neszerszámom. Megbődítettem vagy há-
romszor-négyszer, midőn a káplánszoba
ablakában egy alak tűnt fel. Bekönyökölt
az utcáról és érdeklődve nézte erőlködése-
met. Ümögi Péter volt a község egyik
úgynevezett „célszerű polgára.” Valami-
kor Königrétznél hagyta egyik lábát, ahol
is ezred trombitás minőségben lelkesítette
az osztrák-magyar seregnek hadfiait. Szé-
kely országból származott hozzánk, és
mint srófos eszű góbé (furfangos székely
földműves, csavaros eszű ember) a falu
mindenese lett. Övé volt a kondási tiszt
(disznópásztor) is, amelyet azonban már
nem, ő személyesen töltött be, hanem két
kamasz fia útján, ő maga, pedig a foltozó
suszter (cipész) mesterségét űzte. Miként
a régi huszárlovat rangosabb lépésre kész-
teti a trombitaszó, ha mégoly gebe is már,
éppúgy csalta ki csirizes (cipőtalp ra-
gasztárása használt anyag) tála mellől
Ümögi Péter uramat az én rézszerszámom
nyekergése. Beszólt az ablakon: Igenyöst
áva fúj ja káplán úr! Ki a rosszseb látott
már székön ülve trombitálni! Osztán kissé
fölfelé tartsa az alsó száját annak a mes-
törségnek! Adta a jó tanácsokat.

Elkeseredett foglakozásomhoz örö-
mest jött társasága. Megvallom őszintén,
untam már a fúvást. Azt reméltem, hogy
szakavatottabb kezekbe adhatom át a
trombitámat és így is zavarhatom plébáno-
somnak ebéd utáni álmait. Csupán azt cé-
loztam ugyanis, hogy zenei gyakorlatom
folytatásáról tudomást szerezzen plébáno-
som, nehogy megcsendesedésemben bízva
visszavonja esetleg az előző napon kért át-
helyezésemet. Fölállottam tehát és átnyúj-
tottam Ümögi Péternek a trombitát. Fúj jon
bele kend is, bíztattam.

Csillogó szemekkel szemlélte meg
előbb jobb, majd pedig baloldalról zenei
szerszámomat. Csinos jószág, vélekedett.
Oszt még billegtetője is van. Ahajt meglát-
ja káplán úr mekkora marsot (katonai in-
duló) fújok én ki ezen. Falábát hátrább
támasztva, ép járótagjával kissé előbbre
lépett, kidüllesztette mellét, fölvágta fejét
és szájához illesztette a trombitát. Ti-ri-
rajt-ta-ta-ra-ra-rarajt! – süvített ki a száján
tisztán, rikoltóan a Generalmarsch (díszjel,
díszinduló). Még a harmadik faluban is
meghallhatták. Annál jobban plébánosom,
aki mint a puskából kilőtt golyó, egy-ket-
tőre berontott a szobámba.

Istenre könyörgök, és mindenre kérem,
ami szent, hagyja már abba ezt a rikolto-
zást. Hiszen már megőrülök, a fejem szét-
esik, minden idegem szétmállik! Valóban
megsajnáltam szegény embert. Hiszen
nem az ő bosszantása volt a célom, hanem
egyes-egyedül az elhelyezésem. Már-már
bocsánatot akartam tőle kérni, bevallani
mindent, amidőn plébánosom észrevette
az ablakban Ümögi Pétert, kezében a
trombitámmal.

Te vagy itt, te mihaszna! Majd adok én
neked mindjárt ebédutáni trombitálást, és
az asztalomról a léniát (vonalzó) fölkapva,
indult az ablak felé. Ümögi Péter azonban
nem ijedt meg valami szörnyen, miután
plébánosom és közte tudta az ablakot; ma-
gam pediglen a fiatalembernek lobbané-
konyságával és öntudatának túlérzékeny-
ségével a plébánosom elé léptem. Ez az én
szobám, mondottam tekintélyt erőltetve
hangomba. Amíg én vagyok itt a káplán,
addig ebben a szobában én vagyok az úr és
kikérem magamnak, hogy az én szíves ze-
nei tanítómesteremet főtisztelendőséged
bármiképpen inzultálja. Majd ha megjön
az elhelyezésem, átadom a szobát újra a
plébános úrnak, és azután tehet benne amit
akar. De a jelen pillanatban nem tűröm ba-
rátaimnak saját hajlékomban való sértege-
tését.

Plébánosomnak leesett az álla a nyu-
godt és nem várt föllépésemre. Ez már
csak mégis sok! Nincs nyugtom a saját
házamban, kiáltotta. Sürgönyzök a püs-
pöknek! Kirohant a szobámból és már a
folyosón sürgette az udvarosnak azonnali
előállítását. Megelégedetten vettem ezt tu-
domásul és továbbfolytattam Ümögi Pé-
terrel a trombitálást. Plébánosom sürgö-
nyének meg is lett a haszna, mert másnap
ugyancsak sürgönyileg megérkezett az át-
helyezésem. Azonnali hatállyal szólt
Nagyrecskre, Valach Péter apát úr mellé a
másodkáplán állásra.

Célomat tehát elértem. Igaz nem vala-
mi egyenes úton és nem is a legszebb esz-
közökkel. Nacafalván buzgóságomat lebi-
lincselve éreztem, és úgy tudtam, hogy az
ottani körülmények között lehetetlen a lel-
kek üdvösségére és Isten dicsőségére sike-
resen működnöm. Emlékszik rá Uramö-
csém, mint tártam én föl ezt a püspöki iro-
daigazgató úrnak és miként könyörögtem
áthelyezésemért. Lelkem üdvössége, papi
működésem sikere nem volt elégséges ok
alázatos kérésem teljesítéséhez. Az azon-
ban, hogy gyerekes csínnyel megzavartam
két napon keresztül plébánosom délutáni
nyugalmát, megtette a hatást.

Sokszor esik meg bizony az életben,
hogy a nagy dolgokat, életbevágó intézke-
déseket, mint amilyen áthelyezés, aprósá-
gok, sőt nevetséges kicsinységek döntik
el. Ne csodálkozzék ezen kedves Uramö-
csém. Ilyen az élet. Hiszen a testi életben
is megesik, hogy egy véletlenül belehelt
porszem a halálos romlás bacilusát hozza,
egy másik meg a vitamint…

Becsomagoltam tehát kevés holmimat,
szekeret fogadtam és elindultam Nacafal-
váról. Előzőleg azonban alázatosan bocsá-
natot kértem plébánosomtól, bevallván
neki őszintén mindent. Először elérzéke-
nyült töredelmes vallomásomon és köny-
nyek gyűltek a szemébe. Láttam, hogy jól
esett neki nyilatkozatom, mely szerint
eszem ágában sem volt trombitám zsibon-
gásával neki kellemetlen perceket okozni,
hanem csupán áthelyezésemet kérő levelét
akartam kierőszakolni általa. Elmondtam,
hogy a püspöki irodaigazgató úr, csak ab-
ban az esetben volt hajlandó áthelyezése-
met a főpásztor előtt indítványozni, ha a
plébánosom maga kéri azt. Egyszerre
mintha elfújták volna plébánosom elérzé-
kenyülését, ökölbe szorult a keze, szikráz-
ni kezdett a szeme és az asztalt verve
erélyeskedett. Majd megmutatom én an-
nak az aktagyárosnak, hogy mikor viszi el
az én káplánomat!
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Nem vártam meg haragjának további
fejleményét, mert előállott a szekerem.
Még egyszer bocsánatot kérve kezet csó-
koltam neki. Ismét lecsillapodott és érzé-
kenyen megölelt, kikísért a szekérhez.
Búcsút mondtam Nacafalvának, működé-
sem első és nem valami túlságosan siker-
dús színhelyének. Búcsút mondtam
plébánosomnak is, akit falujával egyetem-
ben szerencsétlenné tett hirtelen, lobbané-
kony vérmérséklete, melyet senki nem
irányított a falusi plébánia elhagyatottsá-
gában.

Megemlítem még kedves Uramöcsém-
nek, hogy életem történetében szereplő
emlékezetes trombitát Ümögi Péternek
ajándékoztam sikeres elhelyezésem örö-
mére. Később hallottam aztán, hogy aján-
dékom nyomán nem termett valami nagy
áldás. Ümögi Péter fiai távozásom után
mindjárt másnap ugyanis a kondáskürt he-
lyett trombitám hangjával akarták összete-
relni a disznókat. A nacafalvai csürhe
azonban annyira megriadt a szokatlan
hangtól, hogy ahányan voltak, annyifelé
szaladtak. Estig se tudták az egész csürhét
összeterelni, sőt még harmadnapon a má-
sodik határból kellett előkeríteni a község
kocáját. Ettől kezdve Ümögi Péter nem is
engedte meg fiainak a trombita használa-
tát, hanem csak ünnepnapokon, templom-
ba menet akaszthatta díszül hátára a
plébánia káplánszobájából eredő szerszá-
mot. Ümögi Péternek nagyobbik fia, a
kondásmesterségben trónörököse. Vagy
15 esztendő múlva, midőn ismét Nacafal-
ván jártam, hallottam, hogy Ümögi Péter-
nek emez idősebbik sarját Trombitás -
Ümöginek hívja a nép. Nacafalvai zenei
kísérletezésem ilyeténképpen – e családi
névadás – korszakalkotó hatást váltott ki.

Derűs örömmel és sok-sok nemes buz-
gósággal szálltam le a nagyrecski állomá-
son. Ez a hely egyházmegyénk közepes
állomásai közé tartozott már
akkoriban is. Csinos kis vá-
ros volt, szép templommal,
jó néppel, dignitárius (mél-
tóságviselő) plébánossal és
két kápláni és egy hitoktatói
állással. Az én beosztásom,
mint már említém, a máso-
dik kápláni állás volt.

Az állomásnál kocsit
fogadtam és behajtattam a
plébániára. Csomagomat
letette a fuvaros és az elősi-
ető cselédnek gondjaira
bízva azt, magam a plébánia
irodája felé tartottam. Ko-
pogtatásomra belülről egy
öblös hang felelt: Befelé! Fé-

lénken nyitottam ki az ajtót és bekémlel-
vén, az íróasztal mellett hórihorgas,
ádámcsutkás civilt láttam ülni. Illetve csak
körvonalait, mert az irodában orrfacsaró és
szemet könnyeztető pipafüst gátolta a lá-
tást. Beléptem és köhécselve az íróasztal
felé tartottam. A hórihorgas alak felállott,
egyik kezét a csípőjére tette, a másikkal,
pedig méteres szárú pipáját tartva, anélkül,
hogy annak csutoráját kiengedte volna,
megkérdezte: Mit kíván? Előadtam, hogy
az új káplán vagyok, és a plébánosomat
keresem bemutatkozó tisztelgésem végett.
Azt lehet, bömbölte mély hangján mesze-
lőnyél fogadóm. Az íróasztalán lévő kö-
lyökharangnak is beillő csengettyűt fogta,
és irgalmatlanul lóbálni kezdte. Nacafal-
ván a lélekharang is kisebb volt ennél. A
harangozásra hamarosan megjelent az aj-
tóban egy szurtos szolgáló, akinek imi-
gyen adott utasítást a nagytorkú irodaőrző:
Jelentse az apát úrnak, hogy megjött az új
legény. Majd beviszem kihallgatásra és
magam is bemegyek. Aztán felém fordul-
va hozzátette: Addig is magam üdvözlöm
a tisztelendő urat. Pintes Gergő, nagyrecs-
ki kántor irodaigazgató vagyok. Remélem
nem lesz panaszunk majd egymásra. Most
menjen a szobájába az úr, pakoljon le, és
aztán jöj jön vissza.

Furcsán éreztem magam erre a nagy
hangra, de hát új házban voltam, és annyit
már akkor is tudtam, hogy ahány ház
annyi szokás. Kétségtelenül, itt ez a szo-
kás. Engedelmeskedtem tehát a kántor és
igazgató úrnak, bementem a szobámba és
lepakolván ott, visszatértem az irodába,
honnét hamarosan a plébánia szalonjába
mentünk.

Valach Péter apát úr már várt reánk. A
szalon közepén kerekded kis asztalkánál
állott, balkezét annak lapjára téve, jobb
kezével mellkeresztjét fogta. Eléje léptem
és alázatosan bemutatkoztam neki. Pintes

Gergő uram, pedig az apát úr mögött fog-
lalt helyet, méteres szárú pipáját botként a
földre eresztvén. Az apát úr megvárta a
bemutatkozásom szavait és aztán csengő,
úri hangon, mint amikor a püspök a főis-
pán által vezetett küldöttségnek válaszol,
szólott hozzám:

Nagyon tisztelendő segédlelkész úr!
Szeretettel fogadom bemutatkozó jelent-
kezését és üdvözlöm házamban, mint pap-
társamat és testvéremet. Mert jegyezze
meg, hogy nálunk a káplánt nem hivatal-
noknak, sem pedig munkásnak, hanem
Krisztusban hőn szeretett testvérünknek
tekintjük. Én magam bátyja óhajtok lenni
Üdvözítőnkben. Kérem, fogadjon is el en-
gem és legyen hozzám mindenkor biza-
lommal, elmondván kétségeit, de
kifogásait is. Van szerencsém önnek be-
mutatni Pintes Gergő karnagy és iroda-
igazgató urat is, aki nemcsak a liturgikus
ének szolgáltatásában, hanem a plébánia
igazgatásában az én jobb kezem, irodám-
nak vezetője és káplánjaimnak száraz-
káplán (irodai ügyeket intéz, de papi szent
cselekményeket nem) testvére. Lélekben
bemutatom nagyon tisztelendőségednek
káplántársát, a nagyon tisztelendő Tüdős
Tibor urat is, aki papi testvéri szeretetnek
példaképe. Adja a Mindenható áldását ne-
mes törekvésére, és boldogságot engedjen
önnek a mi testvéri együttesünkben.

E szertartásos üdvözlőbeszéd után bal-
kezével elengedte a szalonasztalt és most
már ezzel is mellkeresztjét fogva, két lépést
közeledett felém. Hangját, amely előbb
szónokian csengett, magánbeszélgetéssze-
rűre halkítva, megadta a további utasításo-
kat. Házamnál családtagnak érezze magát.
Nővéreimet és sógoraimat, valamint ezek-
nek gyermekeit tekintse ön is rokonainak.
Napi teendőjét az irodaigazgató úr fogja
kijelölni, akinél, miként másik káplántársa,
minden délben 12 órakor és este 7 órakor

jelentkezi fog a plébánia
irodájában. Viszontlátás-
ra! Ezzel megbiccentvén
fejét, sarkon fordult.
Szájtátva álltam ott. El-
képedésemből Pintes
Gergő uramnak hangja
riasztott föl: gyerünk!
Megindultam a káplán-
szoba és a nagyrecskei
tevékenység felé. Hogy
mi sok szépet és vegyesen
keserveset tapasztaltam
itten, azt majd következő
levelében mondja el ked-
ves Uramöcsémnek tisz-
telendő paptestvére az
öreg plébános.

A kép csak illusztráció (forrás: http://www.flickriver.com)
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Székelyország, Erdélyország, nekünk,
magyaroknak egy múlt, egy fájdalmas
múlt. Egy darab életünkből, szívünkből.
Bolyongani a hegyek, szakadékok között,
a kacskaringós utakon, és csodálni az Isten
által alkotott csodálatos természetet, ez
nem lehet más, mint ünnep.

Kolozsvár, talán az Erdély-medence
középpontja, a magyar operett irodalom-
ban megénekelt, szép város, a Szamos
mentén, Budapesttől nagyon messze, de
szívünkhöz nagyon közel van. A főtéren
gót stílusban, a 14. században megalapo-
zott Szent Mihály katedrális, tekintélyt pa-
rancsoló kőtömege, már akkor is az itt
folyó élet fölé emelkedett. (Egyesek sze-
rint, ahol a gót stílus megszűnik, ott van
Európa vége.) Ez a templom a főplébánia
temploma, innen látják el a Piarista temp-
lomot, ahol minden vasárnap olasz nyelvű
szentmise is van, és a Ferencesek templo-
mában is ők miséznek. A főplébánia udva-
rán a botanikus kertben, erdélyi fafaragók
szobrai láthatók. A váratlanul betoppanó-
kat, úgy a nyugdíjas atya, mint a fiatal
atyák, a legnagyobb melegben is papi ci-
vilben várják. Íme az erdélyi papság. A
kolozsvári főplébániának sikerült vissza-
követelni házas ingatlanait. Bérházaikban
egyetemisták, és családok laknak. Jöve-
delmeikből segítik a gyulafehérvári érsek-
ség szegény templomait, és plébániáit. A
központban régi főúri paloták vannak
(Bánffy, Rhédey). Kiemelkedő épület az
Operaház, és a sok vitát, egyezkedést
megélt Bábes – Bolyai Tudományegye-
tem. 1959-ben Ceausescu javaslatára két-
nyelvű lett. A főtemplom közvetlen köze-
lében van a nekünk magyaroknak nagyon
kedves, sok szellemi vihart is megélt,
Fadrusz János (l858-1903) által alkotott

monumentális szoborcsoport, a magas
alapzatra emelt Mátyás király lovas szo-
bor. E csodálatos szoborcsoport tervként,
már az 1900-as párizsi világkiállításon
nagydíjat nyert. A volt kolozsvári polgár-
mester gyűlöletét is túlélő híres királyunk-
ról, még a román történelemkönyvek is
állítják: a legyőzhetetlen király. De egy ro-
mán csapat egyszer mégis legyőzte. Mi-
kor? Történelemhamisítás! A túlzottan
nemzeti érzelmű volt polgármester uralko-
dása idején, a téren lévő padokat sárgára
festették. Itt láthatók az üvegtáblákkal vé-
dett római kövek, és római épületek alap-
maradványai. Mátyás király szobrától pár
száz méterre van a király egy emeltes szü-
lői háza román zászlóval díszítve.

Kolozsvár másik plébániája az úgyne-
vezett kolozsmonostori plébánia. Templo-
ma szép, világos, egyszerű vonalú. Idegen-
ként hat egy hatalmas klasszikus oltár, me-
lyet valahonnan „menekítettek”, és itt he-
lyeztek el. E plébániához tartozik a Kálvá-
ria-templom, melyet a görög keletiektől
(ortodox) kellett „visszaverekedni”. Hatal-
mas kertje van, a domboldalon felállított
keresztúttal. Valamikor a kolozsmonostori
Bencés Apátság temploma volt, ma Nagy-
boldogasszony templom. Kolozsváron
Szent István tiszteletére új , modern templo-
mot építettek. Belül is, kívül is a jelen szá-
zad vonalait lehet látni. Tornya nyílhegyhez
hasonló égbetörő, fehér betontömb. Nem
lehet benne gyönyörködni. Petőfi Sándor
Kolozsvárról a következőket írta: „Két na-
pot töltöttem Kolozsvárott, de fölért fél
esztendővel, olyan gyönyörű két nap volt.”

Kolozsvártól nyugatra van Kalotaszeg,
híres díszítő művészetéről; festett fameny-
nyezetek, bútorfestés,
kerámia, hímzések.
Híres film volt Ma-
gyarországon az 1940-
es években, a Kalota-
szegi Madonna, Sárdi
János főszereplésével.

A Tordai hasadék
után Marosvásárhely
fogadja a látogatót, a
Maros folyóval, és a
róla szóló énekkel. A
főesperesi ebéd után
örömmel lehetett látni
az egyházi épületeket,
melyek komoly bevé-
telt jelentenek az egy-
házközségnek. A főté-
ren egyszerű vonalak-
ból álló színház van. A
Ferences templom tor-
nyában lehetett gyö-

nyörködni, de a templomnak és a rend-
háznak csak a díszburkolatban lévő határ-
vonalai láthatók. A város nagy gondot for-
dít a virágórára, mely mutatja az időt.
Hatalmas ortodox (görög keleti) templom
van a fő téren, falai tele zsúfolva freskók-
kal. Szinte bántja a szemet, a tömegében
falra festet különböző bibliai jelenet.
Döbbenet volt látni az egyik festményen, a
magyar és székely ruhába öltöztetett
férfiakat, akik kínozzák, ostorozzák,
keresztre feszítik Jézust. Íme, a kelet
„művészete”, a magyarságnak címezve.

Szovátán a Jézus Szíve templomban
lehetett örömet találni. Ez már a Sóvidéki-
dombság, a Medve tóval, melyben úszás
nélkül is a felszínen lehet maradni. Erdély
sókészlete Európa százévi só szükségét fe-
dezni tudná. Korond, ahol télen az agyag
művészei dolgoznak, majd a jó idő beálltá-
val, az utak mentén árulják portékáikat.
Hímzések, székely ruhák, erdélyi kapuk,
agyag tárgyak. Farkaslaka, dombra épült,
kívül-belül szép templom, amit a lépcsőt
nem szeretőknek is kell használni. Erdély
egyik nagy szülöttje, Tamási Áron, a
templom udvarában van eltemetve. A magyar
turisták megszámlálhatatlan sok nemzeti
szalaggal díszítik az emlékművet körülvevő
alacsony díszkerítést. A székely ember hála
teli szívvel őrzi nagynevű szülötteit.

Nyikómalomfalva, Dr. Székely Dénes
kanonok, teológiai professzor szülőhelye,
aki Kistarcsán is tartott lelkigyakorlatot.
Valamikor a faluban három vízimalom is
volt. Ma egy sincs. A vendégpapot, a helyi
szokás szerint középre állítják, és illik
beszélni. Hála az égnek, az előre készülés-
nek. A templom mindkét oldalán kb. 20-20

pad van. Az első tízben
senki nem ült, a hátsó
tízben kb. 1 50 asszony, a
kóruson kb. 60 férfi. Hét-
köznapokon is csak a
hátsó padokat foglalják
el. Hajdó István plébá-
nosnak ez volt az első
plébániája. Ő is tartott
Kistarcsán lelkigyakor-
latot. Székelylengyelfal-
ván van Hajdó István
sírja, szobra, emlékterme,
használati tárgyai, és
fénykép azokról a temp-
lomokról, melyeket ő
épített. Itt nagyon szép
plébániát épített. E lelkes
főesperes hét papot nevelt
a székely magyarságnak.

Somlai József
(folytatjuk)

ÖRÖK ERDÉLY (1 . RÉSZ)

Fadrusz János: Mátyás király
lovasszobra Kolozsváron

A Szent Mihály-templom
Kolozsváron
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A BARÁTSÁG
Volt egyszer egy kisfiú, akinek igen

rossz természete volt. Az apja adott ne-
ki egy zacskó szöget, hogy mindannyi-
szor, amikor elveszíti a türelmét, vagy
veszekszik valakivel, üssön egy szöget
az udvar végében lévő kerítésbe.

Az első napon 37 szöget ütött a fiú a
kerítésbe. Az elkövetkezendő hetek so-
rán megtanult uralkodni magán, és a
kerítésbe ütött szögek száma napról
napra csökkent: felfedezte, hogy sokkal
könnyebb uralkodni magán, mint szöget
ütni a kerítésbe. Végül elérkezett a nap,
amikor a fiú egyetlenszöget sem ütött
be a kerítés fájába.

Ekkor megkereste apját és elmesél-
te, hogy már egyetlen szöget sem kellett
a kerítésbe ütnie. Ekkor az apja azt
mondta neki, hogy minden nap amikor
megőrzi nyugalmát húzzon ki egy szö-
get a kerítésből.

A napok teltek, amikor egy nap a
fiú közölte apjával, hogy már egy szög
sincs a kerítésben. Az apa elkísérte a fi-
át a kerítéshez és így szólt: Édes fiam,
te igen becsületre méltóan viselkedtél,
de nézd csak meg, mennyi lyuk van
ezen a kerítésen! Ez már soha sem lesz
olyan, mint azelőtt! Amikor összeve-
szel valakivel, és amikor egy gonosz
dolgot mondasz neki, megbántod őt,
ugyanolyan sérüléseket hagysz benne,
mint ezek itt a kerítésen. Mindegy
hányszor kérsz bocsánatot, a sérülés ott
marad.

A szavakkal okozott seb is olyan,
mint a fizikai seb. A barátok nagyon
ritka ékszerek, megnevettetnek, bátorí-
tanak.. . ők mindig készek meghallgatni
téged, mindannyiszor amikor neked
arra szükséged van. Támogatnak, kitár-
ják előtted a szívüket. Addj te többet a
barátaidnak, mint amennyit azok vár-
nak, és ezt tedd jó szívvel!

Toboroz a Vivace kórus!
1 2 évesek leszünk az idén, ami

ahogy mondani szokták még gombóc-
ból is sok. Sok örömet és hullámvöl-
gyet megéltünk ez alatt a hosszú idő
alatt. Az utóbbi időben úgy nézett ki,
hogy karvezető nélkül marad a csapat,
de a Gondviselés megoldotta a problé-
mánkat. Kissné Bozó Sarolta (Saci)
személyében kaptunk egy nagyon
lelkes, tapasztalt szakembert, aki tele
van tervekkel. Fantasztikus próbákat
tart nekünk, nagyon lendületesek a
csütörtök estéink. Ehhez azonban kell
egy ütőképes csapat is.

Ezért is invitálunk minden kedves
érdeklődőt és zenekedvelőt, hogy bát-
ran csatlakozzon a kórushoz, korra és
nemre való tekintet nélkül. Van nálunk
fiatal kamasz és olyan is, aki nagy-
papaként erősíti a basszus csapatát.
Vannak kisgyerekes anyukák, apukák
és olyanok is, akik már a saját gye-
rekeikkel járnak a próbákra.

Az se tartson vissza senkit, hogy
nem ért az énekléshez. Anno 2001 -ben
mi sem azért álltunk össze, mert na-
gyon értettünk a zenéhez, énekléshez.
Egyszerűen csak szerettünk együtt
lenni, szerettünk énekelni. Kottát so-
kan talán még a mai napig nem tudunk
olvasni (tisztelet a kivételnek, hiszen
van, aki hosszú évekig tanult zenét
közülünk), de a lelkesedésünk és a
zeneszeretetünk mindennél erősebb.
Énekelve dicsérni az Urat csodálatos
és nagyon felemelő dolog.

Aki tehát eddig hezitált, és nem
mert eljönni, az most álljon fel csü-
törtök este 6 előtt a fotelből és sétáljon
el a plébániára! Ráadásul stressz ol-
dásnak sem utolsó, kiénekelni ma-
gunkból a feszültséget. Szeretettel vá-
runk mindenkit csütörtökönként este 6
és fél 8 között a plébániára.

A Vivace csapata
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Kiadja: Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség
Alapító: Somlai Józsefc. apát; Felelős kiadó: Görbe Józsefplébános

Főszerkesztő: Lauer Tamás; Korrektúra: Bíró Ildikó; Készült 400 példányban
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 1 3. Telefon: 06 (30) 640-1 359

Web: http://kistarcsa.plebania.hu; E-mail: kistarcsa@communio.hu

SZENTMISÉK RENDJE
hétfő: 1 8.00
kedd: 1 8.00
szerda: 1 8.00
csütörtök: 1 8.00
péntek: 1 8.00
szombat: 7.00; 1 8.00 (elővételezett)
vasárnap: 7.30; 9.00; 10.30

Nagytarcsán október 1 3-án és
27-én lesz szentmise 11 .30-tól.

IRODAI ÓRÁK A PLÉBÁNIÁN
hétfő: 1 5–18
szerda: 1 0–12
csütörtök: 10–12
péntek: 1 5–17

ÁLLANDÓ PROGRAMOK AZ EGYHÁZKÖZSÉGBEN
Helyszínek: ahol nincs jelezve, ott a plébánián van a program, T(templom)

• Hétfő: 1 0-12 Baba–mama klub;
1 8.30-tól Mária Légió imaestje
• Kedd: 1 5 órától engesztelő imaóra (T)
A hónap 2. keddjén 20.1 5-től a MÉCS
családközösség összejövetele.
• Szerdán 17 órára várjuk a plébániai
hittanra azokat, akik iskolájukban nem
tudnak hittant tanulni.
1 8.40-19.1 5 bibliaóra (T)
• Csütörtök: 1 7.30 szentségimádás (T);
1 8-19.30 a Vivace Kórus próbája.
• Péntek: 1 7 ifjúsági hittan;

19-20 felnőtt hittan kéthetente
elsőpénteken egésznapos szentségimá-
dás (T – fűtési idényben a plébánián);
• Szombat: 1 0-12 oratórium
A hónap 2. szombatján filmklub a volt
bérmálkozóknak és felnőtt fiataloknak
17 órától rózsafüzér közös imádkozása
(T); a hónap második szombatján 18
órától gitáros mise (T)
• Vasárnap: A hónapok első vasárnap-
ján a Vivace Kórus szolgál a 10.30-
as szentmisén. (T)

GÁRDONYI EMLÉKÉV
150 éve született Gárdonyi Géza

ESEMÉNYEK
• Október estéin 17.1 5-től közösen
imádkozzuk a rózsafüzért templo-
munkban. Vasárnap 15 órától. Jöj jünk
Szűzanyát dicsérni! A hétköznpi
szenmisék emiatt októberben 18 óra-
kor kezdődnek.
• Október 12-én, szombaton 18 órától
alsós évfolyam mise.
• Október 19-én, 1 6 órától szüreti
mulatság a gyerekeknek a plébánián.
• A hónapok első vasárnapján a 10.30-
as szentmisén szolgál énekével a Vi-
vace kórus.
• Imádkozzunk együtt Sándor István
vértanú, szalézi testvér boldoggá
avatásán! 201 3. október 19-én
(szombat) 9.30-tól Budapesten a
Szent István-bazilika előtti téren. A
szertartást Erdő Péter bíboros és An-
gelo Amato bíboros, a Szenttéavatási
Kongregáció prefektusa végzik. Elő-
esti virrasztás a bazilikában: október
18. (péntek) 20.00

TEMPLOMFELÚJÍTÁS
A kistarcsai templomunk tetőzete

felújítási munkálata a búcsú után, ok-
tóberben kezdődik. Szeptember havi
perselygyűjtésünk során 202.500,-Ft,
gyűlt össze. Hálásan köszönjük az
adományozóknak! Kérjük továbbra
is a hívek nagylelkű adományait!

Egyéni befizetés esetén a számla-
szám: 65100242-11068659 Kistarcsai-
Nagytarcsai Római Katolikus Egyház-
községért Alapítvány, Pátria Takarék-
szövetkezet. A közlemény rovatba
kérjük írák be: Templomfelújítás

Ezer év óta feni a kardot és a tőrt
a magyar ellen Kelet és Nyugat.
De a magyart sohse találják szíven:
mert az Isten keze takarja azt!
(Gárdonyi Géza)
Idén ünnepeljük Gárdonyi

Géza születésének 150. év-
fordulóját. E jeles esemény
emléknapját a Magyar Or-
szággyűlés határozatban
2013. október 17-ére tűzte ki;
arra a napra, amelyen annak
idején 1552-ben az egri vár-
védők diadalmas győzelmet
arattak az ostromló török ha-
dak fölött.

Valljuk be őszintén: a leg-
több magyar ember Gárdonyi Gézát
csupán az Egri csillagok c. regénnyel
azonosítja. Mintha mást nem is írt vol-
na, mintha a munkássága csak ennek a
könyvnek a megírására szorítkozna.

Gárdonyi Géza Gárdony–Agárd-
pusztán született 1 863. augusztus 3-
án. Ziegler Géza néven látta meg a
napvilágot, s első ízben tizenhat éve-
sen, az egri Füllentőben megjelent hu-
moreszkjét írta alá Gárdonyi Z. Géza
néven. Írói nevét születési anyaköny-
vezési helyszíne, Gárdony után vá-
lasztotta, s 1 890-es évektől pedig ki-
zárólagosan ezt tüntette fel művei
fejlécén.

Munkássága igen összetett: író,
költő, drámaíró, újságíró, pedagógus,
a Magyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagja. A 19–20. század-

forduló magyar
irodalmának nép-
szerűségében máig
kiemelkedő alakja.

Ismertebb mű-
vei: Az én falum
1898, Egri csilla-
gok 1901 , A látha-
tatlan ember 1902;
Isten rabjai 1 908,
Szunyoghy mi-
atyánkja 1913; Ida
regénye 1920.

Gárdonyi 1885-ben Győrben kötött
házasságot Csányi Máriával. Fri-
gyükből négy gyermek született.

1 897-ben az egri várra néző sánc-
negyedi Hóhér-dombon megvásárolt
egy tornácos parasztházat és Egerbe
költözött. 1 922. október 30-án, egri
otthonában halt meg. Az egyházi
szertartást követően az egri vár Be-
bek-bástyáján kialakított díszsírhelyen
hantolták el, gerendakereszt fejfájára
végakarata szerint az azóta legendássá
vált szavakat vésték: „Csak a teste! ”

Farkas István
(forrás: Wikipédia)




