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beteljesítve minden korábbit

a sze ntlé le k a z Ószövetség b e n

A Törvény ajándékozása is a Szentlélek műve volt. Pünkösd napja 
az ószövetségi időkben a Tízparancsolat adományozásának és 
a szövetség kötésének ünnepe volt. Pál apostol szerint a Tör-
vény Krisztusig és Krisztushoz vezette a választott népet, meg-
fogalmazása szerint „a Törvény Krisztushoz vezető pedagógus-
nak bizonyult” (Gal 3, 24).

Izajás próféta – „az Ószövetség evangélistája” – szólt arról, hogy 
az eljövendő Messiáson az „Úr Lelke” nyugszik majd: „Vessző 
kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökeréből. Rajta 
nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és 
az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve 
telik az Úr félelmében.” (Iz 11, 1-3)

Jézus Krisztus magára vonatkoztatta az izajási próféciát: „Jézus 
pedig a Lélek erejében visszatért Galileába, és híre elterjedt az 
egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és mindenki dicső-
ítette. Azután elment Názáretbe, ahol felnövekedett. Szokása 
szerint szombaton bement a zsinagógába, és fölállt olvasni. 
Odaadták neki Izajás próféta könyvét. Amikor szétnyitotta 
a tekercset, arra a helyre talált, ahol ez van írva: »Az Úr Lelke 
van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegé-
nyeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és 
látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és 
hirdessem az Úr kedves esztendejét«. Aztán összehajtotta a köny-
vet, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden 
szem rászegeződött. Ő pedig elkezdett hozzájuk beszélni: »Ma 
teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallatára.«”(Lk 4, 14-21)

Mindezeket azért tartottam fontosnak leírni, hogy lássuk: 
a Szentlélek nem pünkösd óta létezik, hanem öröktől fogva, 
és már az Ószövetségben is megmutatta magát. Valamint: az 
apostolok számára nem volt teljesen ismeretlen az Isten Lelké-
nek („leheletének, inspirációjának, sugalmazásának”), erejének 
kiáradása, hiszen ilyen események már korábban is megtörtén-
tek. Természetesen a pünkösdi Szentlélek-áradás egészen rend-
kívüli volt, felülmúlva és beteljesítve minden korábbit. A pün-
kösdi esemény is egy próféciát teljesített be, Joel próféciáját: 
„Aztán pedig kiárasztom lelkemet minden emberre, és prófé-
tálni fognak fiaitok és leányaitok; álmokat álmodnak véneitek, 
és látomásokat látnak ifjaitok. Sőt szolgáimra és szolgálóimra is 
kiárasztom azokban a napokban lelkemet. És csodálatos jeleket 
idézek elő az égen és a földön: vért, tüzet, és füstpárát; a Nap 
sötétséggé változik, a Hold pedig vérré, mielőtt eljön az Úrnak 
nagy és rettenetes napja. És akkor ez lesz: mindenki, aki segít-
ségül hívja az Úr nevét, megszabadul. Mert a Sion hegyén és 
Jeruzsálemben lesz a menedék – amint megmondta az Úr –, 
azoknak a menekülteknek a számára, akiket meghív az Úr.” (Jo 
3, 1-5) E prófécia ijesztő elemet, de menedéket is tartalmaz, és 
ezen van a hangsúly! A menedék pedig a pünkösdkor, Jeruzsá-
lemben megszületett egyház, a meghívottak közössége, ame-
lyet a Szentlélek vezet, lelkesít, éltet, tart egyben. Ámen.

Husz ár lőrinc O.cist.

a Lépcső előző számában (Te Deum | 207.) a Szentlélek hét ajándékáról írtam. Maga Jézus Krisz-
tus nyilatkoztatta ki, hogy Isten a Szentháromsággal, vagyis az Atyával, a Fiúval és a Szent-

lélekkel azonos. A Szentlélek küldetése azonban, bár a világ teremtésétől tevékenykedett – Jézu-
sig voltaképpen rejtve maradt, előkészítve a Messiás eljövetelét. Az Ószövetségben a Szentlélek 
az „ígéret Lelke” volt: nem nyilatkoztatta ki magát teljesen, de „Ő szólt a próféták szavával”.

A teremtéstörténet – és így az egész Szentírás – elején olvashatjuk, hogy „Isten lelke lebegett 
a vizek fölött”. A keleti egyház egyik liturgikus szövege ezt így fogalmazza meg: „A Szentlélek 
uralja, szentesíti és lelkesíti a teremtést, mert Ő Isten, egylényegű az Atyával és a Fiúval... Neki 
adatott az élet feletti hatalom, mert mint Isten őrzi a teremtés művét az Atyában a Fiú által.” 
Isten két tette volt a teremtéssel párhuzamba állítható, de a teremtést jóval felülmúló: a meg-
testesülés és a feltámadás. Mindkettő a Szentlélek műve.

A Szentlélek elsősorban a prófétaság Lelkeként nyilvánult meg az Ószövetségben. A próféta nem 
jövendőmondó, hanem Isten üzenetének közvetítője. Az Ószövetség prófétái az Eljövendőről 
szóltak. Mi, keresztények az ószövetségi próféták olvasásakor arra figyelünk, hogy mit monda-
nak nekünk Krisztusról.

A Szentlélek műve volt, hogy Ábrahám leszármazottaiból Isten népe lett, amellyel az Ószövetség 
köttetett. Az Ószövetség több helyen beszámol arról, hogy „Isten lelke” személyekre szállt le, és 
különleges erőben, ajándékokban részesítette őket. „Elment tehát Mózes, és elmondta a nép-
nek az Úr szavait, s egybegyűjtött hetven férfit Izrael vénei közül, s odaállította őket a sátor 
köré. Ekkor leszállt az Úr a felhőben, szólt hozzá, és elvett abból a lélekből, amely Mózesen volt, 
s odaadta a hetven férfinak. Ezek, amikor megnyugodott rajtuk a Lélek, akkor prófétálni kezd-
tek, máskor azonban nem. Két férfi azonban a táborban maradt: az egyiket Eldádnak, a mási-
kat Medádnak hívták; ezeken is megnyugodott a Lélek, mert ők is az összeírtak között voltak, 
csak nem mentek ki a sátorhoz. Amikor ezek prófétálni kezdtek a táborban, elszaladt egy legény, 
s jelentette Mózesnek: »Eldád és Medád prófétálnak a táborban.« Nyomban azt mondta Józsué, 
Nún fia, Mózesnek sokak közül kiválasztott szolgája: »Uram, Mózes, tiltsd meg nekik!« Ám ő azt 
mondta: »Mit féltékenykedsz miattam? Bárcsak az egész nép prófétálna, s az Úr nekik adná Lelkét!«” 
(Szám 11, 24-29)

Mózes halála után az Isten Lelke „tovább szállt” Józsuéra: „Józsué, Nún fia pedig megtelt a bölcses-
ség lelkével, mert Mózes rátette kezét, emiatt Izrael fiai engedelmeskedtek neki, és így aszerint 
tettek, ahogy az Úr meghagyta Mózesnek.” (MTörv 34, 9).

Az Ószövetségben Isten megjelenéseiben (epifániákban) gyakori szimbólum a felhő és a tűz. 
A zsidó nép ilyen módon tapasztalta meg Isten közelségét a pusztai vándorlás során. Felhő 
szállt le a Sínai-hegyre, a Szövetség sátorára és a Salamon király által építtetett templomra. 
Ezek olyan előképek voltak, amelyek Jézus Krisztus életében a következő módon teljesültek be: 
a Szentlélek borította be „árnyékával” Máriát, a Színeváltozás hegyén felhő borította be Jézust, 
Mózest, Illést és a három apostolt. A mennybemenetelkor felhő fedte el Jézust a tanítványok 
szeme elől, és felhő hordozza majd az Emberfiát második, dicsőséges eljövetelekor.

Írásunk szerzője  

plébániánk káplánja,  

ciszterci szerzetes,  

több mint  

két évtizede pap. 
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Jöjjön el a te országod
... érvényesítse uralmát életetek folyamán ... (kaddis)
Hozd el megváltását, és siettesd a Messiás eljövetelét (kaddis, szefárd változat)

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is
... e világon, melyet kedvére teremtett ... (kaddis)
Aki békét teremt magasságaiban, az hozzon békességet ránk és egész Izraelre (földre) (kaddis az 

Amida végén)
Történjék akaratod szerint a mennyben, és add meg a békét és megelégedést azoknak, 

akik félnek Téged (a földön), és tedd azt, amit a legjobbnak látsz (Amida rövidítése, 
Toszefta Brachot 3:7a)

mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma
Áldd meg nekünk, örökkévaló Istenünk ezt az évet, hogy minden termés 
jó legyen, s hozz áldást (áldásos esőt és harmatot) a  földre, hadd lak-
junk jól annak javából! Áldd meg évünket, mint a  jó éveket! (Amida 
9. áldás)

bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elle-
nünk vétkezőknek
Bocsáss meg nekünk Atyánk, mert vétkeztünk; nézd el nekünk, Kirá-
lyunk, hogy bűnöztünk, hiszen Te elnéző és megbocsátó vagy! Áldott 
vagy Te, Örökkévaló, kegyelmes, aki sokszor megbocsát! (Amida)
Istenem, óvd meg nyelvemet a  rossztól, ajkamat a  hamis beszédtől! 
Lelkem maradjon nyugton, ha átkoznak is, legyen lelkem olyan, mint 

a por mindenki előtt! Nyisd fel szívemet tanod előtt, lelkem rendeleteidet 
kövesse, de akik rosszat forralnak ellenem, azok tervét hiúsítsd meg hamar, 

húzd keresztül számításukat!
Tedd ezt Neved kedvéért, tedd jobbod kedvéért, szentséged kedvéért, Tórád ked-

véért, hogy akik Téged szeretnek, megmeneküljenek! Segíts meg jobboddal, és hall-
gass meg! Fogadd szívesen szám szólását és szívem gondolatait. Örökkévaló, Szirtem és 

Megváltóm! (Mar bar Ravina rabbi mája az Amida után)
Világ Ura, ezennel megbocsátok mindenkinek, aki megharagított és bosszantott vagy megbán-

tott akár testi, akár anyagi szempontból, akár becsületemben, akár másban, ami hozzám tarto-
zik; akár kényszerűségből, akár magától, akár tévedésből, akár rosszakaratból, akár szóval, akár 
tettel, (...) nehogy valakit megbüntessenek miattam. (Shma olvasása elalvás előtt, Talmud, 
Brachot 4 b, Shaarei tefillah imakönyv)

ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól
... ne vígy minket se bűnbe (...), se kísértésbe (...), s ne engedd, hogy a rossz hajlam erőt vegyen raj-

tunk ... (Reggeli ima, l. Talmud, Bráchot 60 b is)

tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. ámen
„Ó Uram, tiéd a  nagyság, a  hatalom, a  dicsőség, a  győzelem és a  méltóság, sőt minden, ami 

a mennyben és a földön van! Tiéd, ó Uram, az uralom, magasztos vagy te minden fejedelem 
fölött. (Dávid hálaimája 1. Krón. 29, 13. – Revideált Károli Biblia (Veritas)

Tiéd a nagyság, a hatalom, a dísz és a diadal meg a fenség, mert Tiéd minden, ami a mennyben 
és a földön van, Tiéd Örökkévaló, az uralom, magasztos vagy, mindennek feje. (A tóratekercs 
kivételéhez a reggeli imánál – 1 Krónikák 29:10-13 Sámuel imája imakönyv)

közreadJa r . bal ás emőke

Ha a szeretett Szent Imre-templomunkhoz közel eső Kosztolányi Dezső tér képzeletbeli köze-
pén megállva, gondolatban egy mindössze pár száz méter sugarú kört rajzolunk magunk 
köré, akkor ezen a viszonylag kis területen meglepően sok templomot, imahelyet találunk: 
a két katolikus gimnázium kápolnáit nem számítva – a miénken kívül – lelkészségeket, 
református, evangélikus templomot és a Bocskai út Zsombolyai utca találkozásánál zsidó 
imatermet. Az eredetileg 1934-ben felavatott zsinagógát a háború után a hitközség, a hívek 
megfogyatkozott száma miatt eladni kényszerült, de emeleti részét nemrégiben ismét bir-
tokba vették. Noha az egyes imahelyeken a  liturgia különböző, a  lényeg azonos: a Min-
denhatóval való kapcsolat és az örök értékek ápolása. A Miatyánk imádság magában 
foglalja a legfontosabbakat, és minden keresztény templomban egyformán imád-
kozzák. Nem köztudott, de zsidó testvéreink is ugyanezt teszik, ha nem is ilyen 
tömören összefoglalt formában.

Thomas Söding világi teológus, 1956-ban született Németországban. 
2012 óta tanácsadója a XVI. Benedek pápa által létrehozott Új Evan-
gelizáció Pápai Tanácsának. Moshe Navonnal közösen kötetet szen-
telt a  Miatyánk zsidó-keresztény értelmezésének. Szerzőtársa 1954-ben 
a Szovjetunióban született, 1991-ben Izraelbe emigrált, jelenleg a hamburgi 
közösség rabbija. 

Könyvük előszavában így írnak: A Miatyánk kapcsolat a menny és a  föld között, 
de a zsidóság és kereszténység között is. A Miatyánkot olvasva Máténál és Lukácsnál 
is világossá válhat számunkra az összefüggés. Jézus számára Ábrahám, Izsák és Jákob 
Istene az, akit Atyának nevez, és akit Izrael imáinak hatalmas folyamában tanítványai 
is Atyának nevezhettek, már a  zsoltároktól kezdve. E kötet alapján szeretnénk hozzájá-
rulni a zsidó-keresztény testvéri szeretet elmélyítéséhez. A Miatyánk olyan megközelíté-
sét közölni, amely a zsidóság és a kereszténység közötti különbségeket nem mossa el, de 
segítségül szolgál a saját és a rokon vallás mélyebb megértéséhez. 

miatyánk, aki a mennyekben vagy
Fogadtassék el Izrael egész házának imája és könyörgése Mennyei Atyja részéről. S erre mond-

játok omén! (Mózes imája sábeszi imakönyv) 
Az imák és könyörgések fogadása (elfogadása) az egész Izrael háza Atyjuk előtt, aki a menny-

ben van –, és mondják: Ámen! (Rabbanim kadishja – Sámuel imája imakönyv)

szenteltessék meg a te neved
Magasztaljuk és szenteljük meg nagy Nevét (kaddis) Legyen nagy Neve áldott örökre és örök-

kön örökké. Legyen áldott és dicsért, dicső és magasztos, fennkölt és hírneves, imádott és 
megszentelt a Neve annak, aki Szent, áldott Ő! (kaddis)

Hadd szenteljük meg Neved, ahogy megszentelik a magasságos égben (...) Szent, szent, szent 
a Seregek Ura, tele a világ dicsőségével (kidus az Amidában)

a lényeg azonos

a miat yánk- k aPcsOl at
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egy összegyűrt füzet margójára

ÚJ tantárgyak , ÚJ tanárOk , iskOl aváltás?

a tanévkezdés előtti hetek – diákokból és  szüleikből – sokféle érzést hívhatnak 
elő. Unokaöcsém – büszke, leendő első osztá-
lyosként – fel s le masírozott a vele majdnem 
azonos méretű iskolatáskával; alig látszott 
tőle. Mások azonban szorongva tekintenek 
előre: ők azok, akiknek az iskola nem a tanul-
mányi sikerek és az élvezetes kortárs élmé-
nyek színtere. 

könnyíteni a HátizsákOn
Munkám során gyakran már július köze-

pén előkerül a kérdés: mi történik majd? Új 
tantárgyak, esetleg új tanárok, iskolavál-
tás? Van, akinek az egész nyár a pótvizs-
gára készülésről szól. Többen már az ajtóban 
elkezdik sorolni félelmeiket, annyira erősen 
foglalkoztatja őket. Ilyen esetekben igyek-
szem könnyíteni a szorongáshátizsákon, 
de a gyakorlati teendőkben – a felkészülés-
ben, teljesítésben – pedagógus és gyógype-
dagógus társaim tudnak támogatást nyúj-
tani – a gyermekpszichiáter a másik oldalon 
áll. Onnan látja, hogy a tanulási zavarokkal 
küzdő fiataloknak mennyi lelki teherrel kell 
megküzdeniük. Nekik nem csak a tanórá-
kon és házi feladattal töltött idő nehéz. Szü-
leik pontosan tudják ezt: „A házi feladatig el 
sem jutunk otthon. Leültetni a lecke mellé 
hatalmas küzdelem.” És mielőtt a gyerme-
ket – vagy szülőként magunkat – kezdenénk 
el hibáztatni, gondoljunk bele: hány olyan 
helyzetet kell megoldanunk, amelyekben 
folyamatosan kudarcot vallunk. Ráadásul 

gyermekeink a megküzdési stratégiát most 
fejlesztik ki; nekünk már van némi tapasz-
taltunk ezen helyzetekben.

tök mindegy?
Az új megismerése iránti kezdeti lelkesedést, 

a tanulást a sorozatos kudarcélmények 
hamar ki tudják oltani. A fiatalok sokféle-
képpen reagálhatnak; gyakran minden esz-

közzel igyekeznek elkerülni, hogy le kelljen 
ülni a tankönyv mellé – alkudozás, halaszt-
gatás, sírás kíséretében. Van, aki órákat tölt 
csendben a könyv felett fantáziavilágába 
menekülve, ahol sárkányokon repked. Mások 
harsánysággal, bohóckodással próbálnak 
kitűnni. A felgyülemlett feszültség pedig 
ingerültté, robbanékonnyá tehet; a kama-
szoknál nem is mindig derül ki, hogy szobá-
jukban mit csinálnak, csak az ajtócsapko-
dásból lehet tudni: talán mégsem volt „tök 
mindegy” a matematika írásbeli eredménye. 

Nem szokatlan a dolgozatok napjain jelentkező 
hasfájás – fontos kiemelni, hogy ha nincs 
is szervi oka, a gyerek akkor sem „megjátsz-
sza magát”, hanem a belső feszültség fájda-
lom formájában manifesztálódik. A csend-
ben szorongóknál sokáig maradhat rejtve 
mindez: nem hívják fel magukra a figyel-
met magatartási problémákkal, és nem derül 
ki, hogy a közepes vagy jó eredmény milyen 
jelentős erőfeszítés eredménye. Ez elvezethet 
oda, hogy a sokáig tűrő növendék elfárad, 
depressziós lesz vagy deviálódni kezd. 

ettől még az Orra az aPJáé
 Mivel a gyermek számára az iskola a fő élettér, 

innen kapja a legtöbb visszajelzést, e képes-
ségzavarok nemcsak tanulmányi teljesítmé-
nyére, hanem egész személyiségére hatással 
lesznek, befolyásolják fejlődésében, szoci-
ális kapcsolataiban. Az érintettek a kortár-
sak között könnyen kerülhetnek perifériára 
vagy válnak bántalmazás áldozataivá. Ha 
ilyet tapasztalunk, sose menjünk el mellette, 
hanem tegyünk meg mindent ezek meg-
szüntetése érdekében!

A szülők és pedagógusok számára a magatartás 
ezen változásai sokszor csak bosszantó dol-
gok, pedig fontos minden alkalommal ezek 
mögé néznünk. Ilyenkor az eredeti problé-
mára kell orvosságot találnunk, vagyis meg-
keresni és átadni azokat a mankókat, ame-
lyekre szükség van. Sok szülő fél gyermeke 
szakértő kivizsgálásától – ha a tanulási vagy 
pszichés nehézség kiderül, ez az eredmény 
stigmatizáló lehet. De ahogy szervi baj ese-
tén azonnal orvoshoz fordulunk, sőt fel-
ismerjük a halasztgatás lehetséges követ-
kezményeit, a tanulási zavarral sincs ez 
másképp, ez is olyan probléma, amelyre 
létezik megoldás: fejlesztések, méltányos-
sági kedvezmények, felmentések. Fontos, 
hogy lássuk: ez gyermekünk szerethetőségé-
ből semmit nem von le, ettől még az orra az 
apjáé, a tánctudása pedig az anyjáé... 

segítséget kérni  
nem a gyengeség Jele
Nagy a nyomás rajtuk, miszerint mindenből 

kiválóan teljesítsenek, de vajon kinek az igé-
nye ez? Felelősségteljes szülőként felada-
tunk figyelni a gyermek iskolai fejlődését, 
észrevenni az eltérés jeleit és időben segít-
séget keresni. A tanárok – minden igyekeze-
tük ellenére – gyakran túlterheltek, előfor-
dulhat, hogy nem észlelik a nehézségeket. Ha 
felébred bennünk a gyanú, mindenképpen 
érdemes szakemberhez, gyógypedagógushoz 
fordulni, hogy kizárja a tanulási zavar lehe-
tőségét. 

Ha pedig a szorongás állandósul, vagy gyerme-
künket gyakran látjuk szomorúnak, kedvet-
lennek, ingerültnek, akinek nincsenek bará-
tai, feltűnően agresszív a testvérével, esetleg 
bezárkózóvá vált, étvágytalan vagy rosz-
szul alszik, akkor érdemes pszicholó-
gushoz fordulni. Ezzel neki is példát 
adunk: segítséget kérni nem a gyen-
geség jele, a nehézségektől nem 
elmenekülni kell, hanem megoldani 
azokat, és e helyzetekben mindig 
számíthat a szüleire.

tHaly angelik aÍrásunk szerzője a Pé-

csi Tudományegyetem 

Általános Orvostudo-

mányi Karán 2018-ban 

szerzett diplomát mint 

gyermek pszichiáter.  

E hivatás erősen meg-

határozza, formálja 

gondolkodását, így sza-

badidejében is sokat 

foglalkozik a gyermeki 

lélek világával, szükség-

leteikkel, jogaikkal. 
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„négy szócskát üzenek”

m agyarnak le nni |  1 ∙2∙3 ∙4 ∙ 5 ∙ 6 ∙7∙ 8 ∙

s ha emberi érzéseinket, vágyainkat, érzel-
meinket fogalmazzuk meg, lehet, hogy szen-
timentálisnak, érzelgősnek mondanak majd.

 A bírálatok legtöbbször azért hangzanak 
el, mert sokunknak hiányosak az ismere-
tei, vagy sokszor nem vagyunk a megfelelő 
tudás birtokában, vagy ha hallottunk is már 
egy-egy témáról, azok az ismeretek pontatla-
nok, torzítottak, nem megfelelőek. Úgy gon-
dolom, hogy mindhárom területre érvényes 
ez. Hiányzik a Biblia ismerete, a hit alapté-
teleinek átgondolása. Magyarságunk kérdé-
sénél oknak látom a hamis beállítású tör-
ténelemoktatást, az elhallgatást. Az 
évtizedeken keresztül fenntartott 
bűntudat érzése gátol  ta az egészséges 
nemzettudat kialakulását. Önma-
gunk fel nem vállalása az önismeret 
hiányára vall. Hiányzik a kommuni-
kációkészség, hiányoznak az őszinte 
emberi kapcsolatok. 

Mindhárom területen van tehát teendő 
elég. Mire lenne szükség? Pontos, reá-
lis ismeretekre, tényekre és főleg hite-
les példaképekre, eszményképekre, tanú-
ságtevésre, érzéseink kifejezésére, biztos 
lábakon álló érvrendszerre. Magyarságunk 
esetében a nemzettudat erősítésére. És mit 

kezdjünk a bűntudattal? Fogadjuk el Radnóti 
sorait: „Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi 
nép, s tudjuk miben vétkeztünk, mikor hol és 
miképp.” 

Az első sor második fele nagyon fontos ebből: 
akár a többi nép. Nem vagyunk sem job-
bak, sem rosszabbak, mint más nemzetek. 
Elengedhetetlenül szükséges a helyes, reális 
önelemzés, önértékelés, ami reális önismere-
ten alapul – nemzeti mértékben is. Az alapo-
kat kell látnunk, hogy tudjuk, honnan indul-
hatunk el, hogyan építkezzünk, mekkora 
a feladat.

Az időről időre végzett közvéleménykutatások 
adatai szerint a fiatalok ismeretei a törté-
nelmi eseményekről, azok összefüggéseiről 
hiányosak. Többségüknek nincsenek példa-
képeik, nem ismernek olyan személyisége-
ket, eseményeket, amikre büszkék lehetné-
nek.

E vizsgálatok rámutatnak arra is, hogy a hatá-
rozottabb azonosságtudat erőteljesebb olva-
sói aktivitással jár együtt. Vagyis a művelt-
ség, tájékozottság, olvasottság, a tudás segíti 
a nemzettudat kialakulását.

milyen a mai magyar ifjúság történelemképe?
Olyan, amilyenné a történelemoktatás for-

málja. E téren rendkívül nagy az oktatás fele-
lőssége. A Nemzeti Alaptanterv készítői felis-
merték ezt, és ezért a történelemtanításban 
hangsúlyosabb szerepet kap a nemzeti iden-
titás és a nemzeti történelem ismerete.

Kritikusai elfogadhatatlannak tartják a törté-
nelemtanítás programjában megfogalma-
zott elveket, azzal érvelnek, hogy ez kötelező 
ideológiát jelent.

Hasonló kérdéssel állunk szemben, mint ami-
kor a gyermekek hitre való nevelése kerül 
előtérbe. Sokszor találkozunk azzal az állás-

mit is Jelent a magyarságOm? 
A Himnusz és a Szózat mellett rögtön Radnóti 

Miklós sorai jutottak eszembe: „Nem tudha-
tom, hogy másnak e tájék mit jelent, / nekem 
szülőhazám itt e lángoktól ölelt / kis ország, 
messzeringó gyermekkorom világa. / Belőle 
nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, / s 
remélem, testem is majd e földbe süpped el.” 

Az, hogy magyar vagyok, nekem elsősorban 
érzelem, kötődés, ehhez a nemzethez való 
tartozás tudata. E hazaszeretetről több kötet-
nyi vers született. Néhányat idézek belőlük, 
melyek az én érzéseimet is tükrözik.

minden érzékszálammal ide kötődöm
Tied vagyok, tied, hazám! / E szív, e lélek; / Kit sze-

retnék, ha tégedet / Nem szeretnélek? (Petőfi 
Sándor)

Íme, hát megleltem hazámat, / a földet, ahol 
nevemet / hibátlanul írják fölébem, / ha elte-
met, ki eltemet. (József Attila)

itt tudom legjobban kibontakoztatni énemet, 
egyéniségemet 
Itten vagy te otthon, / Most s mindenkoron, / Itt 

bontja ki minden / Értékedet Isten, / Drága cso-
magom. (Illyés Gyula)

Nem nőhet az ember magasra,/ Ha nincs mélyen 
a gyökere! (Váci Mihály)

Hiszem azt, hogy nem véletlenül születtem ide, 
hiszem, hogy isten itt szán nekem feladatokat, 
amiben boldog lehetek. 
Magyarnak lenni: hit. Hit abban, hogy az Isten 

akar velünk valamit, és hogy a magyarság 
képes megvalósítani ezt az isteni feladatot. (Sík 
Sándor)

a hazaszeretethez szorosan kapcsolódik a fele-
lősségérzet is: 
Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiad-

nak hagyd örökül, ha kihunysz: A haza minden 
előtt. (Kölcsey Ferenc)

Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem 
fogja pártját nemzetének – nem derék ember. 
(Széchenyi István)

és természetesen magyarságomhoz szorosan 
kapcsolódik a többi nemzet tisztelete is
Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget 

kapott, melyet nem dobok el: a világot nem 
szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Hogy 
szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem 
őrzök magamban minden színt, minden kin-
cset, ami az emberiséget gazdagíthatja? 
A magyarság színét, a magyarság kincsét! De 
mily balga volnék, ha ugyanakkor más színt, 
más kincset el akarnék venni vagy meggyengí-
teni! (Babits Mihály)

De létemet nem csak ez határozza meg. Ma -
gyar   sá gom ról gondolkodva három dolgot 
kap csoltam össze magamban, ami elválaszt-
hatatlanul összefügg: keresztény vagyok, 
vagyis Isten gyermeke, magyar és nő (ember) 
vagyok. Mindhárom területen azonos tőről 
fakadó gondokat tapasztalok. Úgy látom, 
hogy sokan nem tudnak mit kezdeni érzé-
seikkel, érzelmeikkel. Nehezen tudják azo-
kat kimutatni, kifejezni. Ha mégis megte-
szik, mindhárom területen hasonló tartalmú 
vádat hallhatnak, más-más szavakkal kife-
jezve. Mindez gyakran végletes megfogalma-
zásban hangzik el. Hitünket, Istenhez fűződő 
kapcsolatunkat megvallva bigottnak bélye-
gezhetnek. Ha ragaszkodunk a keresztény 
tanításhoz, a kirekesztő jelzőt is megkaphat-
juk. Hazaszeretetünkre a magyarkodó jelzőt, 

Írásunk szerzője könyv-

táros-tanár, tősgyökeres 

szentimrevárosi,  

a plébánia és a képvise-

lő-testület aktív tagja,  

közösségvezető.

Most induló, 8 részes so-

rozata az államalapítás 

1000 éves évfordulójá-

ra, a Lépcső számára ké-

szült. Az azóta eltelt idő 

ellenére e gondolatok 

semmit nem vesztettek 

érvényességükből,  

az elmúlt több mint  

két évtized pedig sorai-

nak  újragondolására,  

frissítésére késztette,  

különösen a közben  

felnövekvő  

generációk javára.

„a nemzet múLtja a nemzet  
jövőjének kuLcsa. ameLy nem-

zet ezt a kuLcsot eLveszíti,  
az a jövőjét veszíti eL.” byron
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ponttal, hogy majd a gyerek – ha felnő – 
eldönti, hogy szeretne-e hinni, akar-e vala-
milyen vallást követni. 

Ha én valamit nagyon szeretek, fontosnak 
tartok, azt szeretném gyermekeimnek is 
megmutatni. Ha szívesen járom az erdőt, 
magammal viszem őket, megmutatom nekik 
a természet szépségeit, együtt hallgatjuk 
az erdőben hallható hangokat, vagy éppen 
csendben figyeljük az elénk táruló csodákat. 
Ugyanígy lehet a zene szeretetére, élvezetére 
vagy akár egy-egy szakma, hivatás szépsége-
ire felnyitni a fiatalok szemét.

Ugyanez érvényes hitünk értékeinek megmu-
tatására is, az abban való élet megtartó ere-
jének megtapasztalására is. És csak saját 
példamutatásunk révén válhatnak gyer-
mekeink hazájukat szerető, történelmüket 
ismerő felnőtté. Nemcsak az oktatásnak van 
ebben szerepe, hanem nekünk, szülőknek, 
nagyszülőknek is. A családban és barátaink-
kal való beszélgetések során vissza kell adni 
a megbecsülést – magunknak és nemze-
tünknek. El kell érni, hogy magyarnak lenni 
rangot jelentsen. Össze kell fognunk, szüksé-
günk van küldetéstudatra, arra a hitre, hogy 

valamiért csak vagyunk a világon. Ismerjük 
meg jobban a magyar történelem nagy kor-
szakait, a nemzettudat alakulását a történe-
lem eseményeinek sodrában.

A „merjünk kicsik lenni”  gondolat káros és 
romboló. Legyünk büszkék értékeinkre, 
tudjuk, hogy mennyi nagy nevet adott 
a magyarság az emberiségnek minden terü-
leten. Mindehhez óriási erőforrásaink van-
nak: Szűz Mária népe vagyunk, s ha bizalom-
mal, imádsággal fordulunk hozzá, minden 
segítséget megkapunk. Ehhez azonban 
nekünk is hozzá kell adnunk mindazt, amit 
tudunk.

Befejezésül álljon itt egy Vörösmarty idé-
zet, ami leghőbb vágyunkat fejezi ki. „Isten 
segíts! népeknek Istene! / Tedd jóra, munkássá 
e nemzetet, / Hogy amihez fog óriás keze, / 
Végére hajtson minden kezdetet. / Add, hogy 
mit emberész és kéz kivívhat, / Ne várja mástól, 
mint szerencsedíjat.” 

törökné JOrdán k atalin

Megérkeztem.

Isten szívében állok...

Körülöttem a csend 

hatalmas torlaszai – 

Látod?

Mindenütt az angyalok 

kórusa zeng!

de n cs i k l á sz lÓ

v e rs m i n d e n ki n e k

Plébániánk felsős kOrOsztálya 
augusztus 1-től 5-ig tábOrOzOtt esztergOmban 

A különféle vetélkedők, közösségi játékok és sport során számos lehetőség adódott 

egymás jobb megismerésére, a nagyobb közösség, a felsős korosztály összekovácso-

lódására. Az Istenhez való kapcsolódást segítette, hogy a táborhelyről közvetlenül 

egy kis templomba léphettünk, ahol közösen kezdhettük és fejezhettük be napjain-

kat. Örs atya és Lőrinc atya is meglátogatott bennünket, gyóntattak, misét mond-

tak, ebéd után pedig a gyerekek kérdéseire is válaszoltak. Szép emlékünk marad 

még esti sétánk naplementekor a Szent Tamás-hegyre és vicces táborzáró paródiák 

a Szent Imre tehetségkutató műsor keretében. A tábort a hittancsoportokban év köz-

ben is segítő fiatalokkal, a „hetvenkettőkkel” és feleségemmel, Zsófival szerveztük. 

Péceli gábOr k atekéta
és a hetvenkettők: Ajtay Adrienn, Káta-Pál Benedek, Kostka Gréta, Lobmayer Ágos-

ton, Doroszlai Bernadett és Boronkai Gáspár. A képeket Mairy Kata készítette. 
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„minden nemzetnek  
fő kincse a nyeLve.  
Bármit eLveszthet,  

visszaszerezheti,  
de ha a nyeLvét eLveszti, 

isten se adja  
vissza töBBé.”

gárdOnyi g éz a

Rovatunk továbbra is a művelődéstör-

ténet iránt elkötelezett felület marad 

egy-egy értékes gondolattal és törődés-

sel készített fotográfiával zárva az utol-

só oldalt. Halálának 100. évfordulóján 

az íróra, költőre, pedagógusra, a Ma-

gyar Tudományos Akadémia tisztele-

ti tagjára emlékezünk rövid üzenetével, 

amely a hátsó lépcsőre hosszú fénycsí-

kot rajzol.

E számunkat Szabó Marianne Munká-

csy-díjas textilművész, a Magyar Művé-

szeti Akadémia rendes tagja alkotásainak 

fotóival illusztráltuk. A műveiből összeál-

lított kiállítás templomunk oldalhajójá-

ban tekinthető meg.

fe le lős ki adó: szkaliczki csaba örs o.cist. plé bá nos | ké szí tet te csányi ta más karnagy@szentimre.hu |  
a nemzeti együttműködési alap és a szent imre alapítvány támogatásával
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