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Pável Márta
Véleményem, meglátásom, szerintem…
folytatás
Társadalmunk kritikája a 2016 tavaszán hozott rendelkezésekkel,
történésekkel kapcsolatban
 Visszavonták a vasárnapi nyitva tartás tiltását.
Meg sem kellett volna hozni ezt a törvényt. Miért kell a farizeusi
lelkületűek miatt blamálni magukat?
Ki kellene egészíteni az egész ügyet egy olyan törvénnyel, ami
minden kereskedelmi cég számára kötelező jelleggel szabályozza, hogy aki nem akar
vasánap dolgozni, az ne tegye, és ebből ne származzon munkaügyi baja. Valamint
egységes vasárnapi pótlékot is meg kellene állapítani.
Másrészt, nem szeretnék olyan koalícióban lenni, ami ha visszavon egy törvényt (ami eleve
is erőszakolt, szabad akaratot sértő és rossz volt), a másik fele meg kijelenti, nem adják fel.
(Ja, közben a koalíciós frakció vezető nemmel szavaz, majd azt mondja, hogy lecsúszott a
keze a gombról… jaj!) Erre a jogos reakció az MSZP-től, hogy ok, akkor ők sem hagyják abba
a népszavazási kezdeményezést, mert nem bíznak bennük. Nem hinném, hogy velem ezt
egy koalíciós partner meg merné tenni, ugyanis rögtön felbontanám az egészet.
 Vannak a társdalomban olyan egyének, akik más szerszámával szeretnék verni a
csalánt. Évek óta tapasztalom ilyen emberek megjelenését a köreimben. Ezek
(többnyire 50 felüli férfiak, de kevesebb egoista nő is van köztük) csak uszítanak,
ellenségeskedéseket szítanak és állandóan gyűlölködnek. Sajnos mint pártelnököt,
engem is megtalált pár ilyen lény. Ezek az emberek ‒ azon kívül, hogy ‒ nem tesznek
semmit, ordenáré stílusban és módon dirigálni szeretnék a másikat, aki viszont eddig is
sokat dolgozott. Nem hagyom és nem is fogom hagyni magamat. Mégis
elgondolkoztató ez a passzív viselkedés.
Melegen javaslom nekik, emeljék meg azt a felüket, amin ücsörögni szoktak, konkrétan:
menjenek az emberek közé dolgozni. Adok ötleteket, pl. segítsenek fizikai szinten már
működő szervezeteknek ételt, ruhát osztani. Ha van valami képesítésük, vállaljanak ingyen
korrepetálást vagy gyermekfelvigyázást. Ha van erejük, vigyék az idősebbek bevásárló
kosarait. Ha van lelki segítő képességük (de szerintem ezeknek nincs, inkább rajtuk kellene
segíteni…), beszélgessenek el magányos emberekkel. Hiszen ők is magányosak, akik most
a gyűlölködésbe élik ki az idejüket. Vagy el lehet menni a temetőbe elhagyott sírokat
gondozni, vagy felettük imádkozni. Nyugodtan lehet nálam jelentkezni ‒ a zavargások
helyett ‒ nagyon jó, személyre szabott munkákat tudok adni.
 Erkölcsi, lelki rombolás
Miért van helyük a TV-ben olyan embereknek (és szinte minden csatornán kicsordulnak),
akik lelkileg, erkölcsileg, szociális téren stb. csak rombolnak, ez rettenetes. Már alig lehet
nézni valamit, az igénytelenség nem hogy alább hagyna, hanem dühöng. Esküszöm, a régi
jó kommunista időkben sokkal nívósabb, lelkibb filmeket, műsorokat lehetett látni, mint az
utóbbi – egyre romló színvonalú ‒ 20 évben. Ez a beáramló erkölcsi nihil elviselhetetlen.
Tudom, mi a cél: a népesség szellemi szintjének alászállítása. Csakhogy ez kétélű fegyver.
Ezen el kellene gondolkozni. Ha nem öltek meg valakit, ha nem látszik ki a melle, legalább
a nagy része vagy nem erőszakoltak meg senkit, az már nem is hír.
Ha meghallom a celeb szót, már megyek is tovább. Kb. 100 olyan embert forgatnak a
médiában, akik minden alpári dologra hajlandóak. Hogy nem unják halára magukat, nem
kong a fejük? Ha nekem ennyi agyam lenne, bizonyosan végeznék magammal. Ezek nem
emberi szintek. Enni, szexelni, verekedni, gyűlölködni az állatok is tudnak. Az emberi
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mivoltukat lerangozták, csak fogyasztó/vásárló, majomkodó, kirívóan öltözködő üresfejű
lényekkel van többnyire tele a média. Hol van az EMBER, hova lett az az Ember, akiért van
a Föld?
 Újra a migránsokról. Nézem a TV-ben a riportot, egy határon szorult migránssal, aki őszintén
fel van háborodva, hogy miért nem engedik tovább, amikor ő csak a németekhez akar
menni. Látszik rajta (olyan szellemi szinten van), nem érti, miért nem mehet tovább. Én meg
azt nem értem, miért nem mondja meg nekik (a migránsok tömegének) végre normálisan,
érthetően, hathatósan, hihetően valaki, hogy eddig volt és nem tovább.
Nem érdekel az USA véleménye, hogy mivel, mikor marasztalja el Magyarországot. Nekem
is lesújtó véleményem van az USA-ról. Ha vagány lenne a kormány, akkor össze kellene
szedni, összegyűjteni azt a sok dolgot, amivel ők is elmarasztalják az USÁ-t. Végül is nem a
főnökünk, hogy jönnek ehhez? Pl. így:
http://index.hu/kulfold/2016/04/14/peking_az_usa_hallgat_sajat_rettenetes_bizonyitvanyarol/ „A polgári jogok súlyos
sérelmeként írnak az elburjánzó fegyveres bűncselekményekről, illetve a rendőrségi
túlkapásairól. Az idézett adatok szerint tavaly 51 675 fegyveres erőszakos cselekményt
regisztráltak, amelyeknek több mint 13 ezer halálos áldozata és csaknem 26 500 sérültje
volt. Ugyanebben az időszakban 965 embert lőttek agyon amerikai rendőrök. A jelentés
kitért a gazdasági és szociális jogokra, a több mint 500 ezer hajléktalanra, a 33 millió
emberre, akiknek nincs egészségügyi
biztosításuk." S ez csak egy kis töredék,
akkor kinek és milyen alapon
magyaráznak az USÁ-ból?
Vissza a migránsokhoz.
Már
otthon
ellenpropagandával
tudatni kellene velük, hogy „NE
GYERTEK ide”. Meg kellene velük
értetni, hogy az EU-ba nyelvtudás
nélkül, iskolázatlanul, szakma nélkül,
sokszor keresztények és más vallásúak
ellen gyilkos indulatokkal, integrálódási
hajlam és akarat nélkül, csak Allah
nevével nem jöhetnek, maradjanak
otthon. Ha eljött a határig, menjen
vissza, nem hívtuk, mi, magyarok
végképpen NEM hívtuk. Nem is
akarunk olyanokkal egy országban
élni, akik nem akarnak integrálódni. Ha
a németeknek, Merkelnek kellenek,
legyen ez az ő dolguk, de ne nekünk
akarjanak ők sem dirigálni. Az német
terület, ez magyar! Ha elveszik a
döntési jogunkat, akkor ki kellene lépni
az EU-ból! Ez nem az, amibe beléptünk!
Ha kimentik őket a tengerből, ok, akkor
rögtön melegében vissza kellene arra a
partra vinni, ahonnan jöttek. Most lehet
gyalázkodni, hogy mi vagyunk a
keresztények. Igen, mi vagyunk azok,
akik békességben akarunk élni, de ha
nem hagynak, nekünk sem kell hagyni
magunkat. Mi azon keresztények
vagyunk, akik tudnak gondolkozni, és

3

féltik és felelősen viselkednek a jövőjük és a gyerekeik miatt, ugyanakkor kommunikálni
akarnak a megtévesztett, beetetett emberekkel is. Szeretnénk, hogy szülőhazájukban
legyenek olyan állapotok, hogy emberi módon élhessenek. De ehhez ők is, meg a belső
feszültségeket eddig gerjesztő politikai akarat is kell.
A napokban azon gondolkoztam, hogy eltörtek valamit bennem a migránsok. Az
erőszakosságuk, a kosz, a szexuális, nők elleni viselkedésük stb. bevágta a tudatomban
előttük az ajtót. Pedig régen kimondottam szerettem és tiszteletem őket, hogy úton-útfélen
imádkoznak, hogy délután is tele van imádkozókkal a mecset, hogy milyen szép hajnalban
hallgatni Istent dicsérő éneküket. Egyenesen szerettem ezeket a dolgokat, szerettem a
törökökhöz járni. Most odajutottam, hogy hallani sem akarok a mohamedán részről.
Ha nem életveszélyben vannak és nem valódi menekültek, csak gazdasági bevándorlók,
azokat haladéktalanul, mindenféle szívbaj nélkül vissza kell irányítani.
Semmit sem szeretnék jobban, mint a sokféleséget békében megélni, nyugalomban az
emberek között lenni, szeretetben, megértésben élni a kis földi éltünket.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Marton Janka
Interjú nagymamámmal, a gyermekkorában átélt deportálásról
Csehszlovák Köztársaság és Magyarország között 1946. febr. 27-én
megkötött szerződés, az ún. „lakosságcsere program” szerint
Csehszlovákiából annyi magyar nemzetiségű személyt telepítenek
át kötelezően Magyarországra, ahány magát szlováknak valló
magyar állampolgár kéri önkéntességi alapon a Csehszlovákiába
való áttelepítést.
Mindszenty József: Pásztorlevél a deportálásokról 1947. okt. 2. részlet: „Miként a hitleri
időben a zsidókkal történt, most is több, sőt sok-százados lakóhelyükből, otthonukból,
vagyonukból kimozdítanak, vándorlásra, nyomorgásra kényszerítenek és kárhoztatnak
százezres, sőt milliós tömegeket származásuk és anyanyelvük miatt. Kitelepítésnek nevezik
ezt. A béke előmozdításának és biztosításának egyik modern főeszközét vélték feltárni
benne és kényszerrel életbe léptetik, végre hajtják azt” „…deportálják vagy kiűzik a kereken
hétszázezer létszámú magyarságot arról a területről, ahol őseiben is már közel ezer
esztendeig zárt tömbben élt és lakik a Duna fölött és amely terület csak az előző
világháború után, tehát alig negyedszázada nyert az új államalakulathoz odacsatolást. A
kitelepítés, ha mindjárt némi részében kínos állami megegyezés alapján történik is,
valójában kiűzés és körülményei sok esetben nagyon kegyetlenek. Ez az egyik égetően fájó
magyar seb.”
Én: - Hány éves voltál, amikor el kellett hagyni otthonotokat?
Mama: - Én kb. 10 esztendős voltam, de volt két pár évvel fiatalabb öcsém is.
Én: - Hol is éltetek pontosan?
Mama: - Szencen.
Én: - Mit kellett itt hátra hagynotok?
Mama: - Nagyon szép gazdaságunk volt, legalább 50 hold földünk, nagy területen szőlő,
gyümölcsös, présház, pince. Generációk munkájának eredményét veszítettük el egyik
napról a másikra.
Én: - Az egész családnak, rokonoknak el kellett jönnie?
Mama: - Igen, egyedül az édesapám apja maradhatott ott, aki már idősebb volt, addig
velünk lakott, de ekkor a lányához költözött, akinek szlovák tanító volt a férje. (Mi májusban
jöttünk el, a papa decemberben bele is halt a szomorúságba.) Apám többi, 5 testvére és
unokatestvérek, anyám szülei, mindenki tehervagonokba lett pakolva a mozdítható,
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elvihető értékeivel együtt (persze nem csak az ingatlanok vesztek oda, hanem a bankban
gyűjtött pénz egésze is, amelyből apám a gazdaságot akarta fejleszteni), így érkeztünk
Magyarországra, ahol végül egy kitelepített sváb néni házában helyeztek el minket az
ország déli részén.
Én: - A szüleid nagyon összetörtek?
Mama: - Nagyon nehéz volt nekik, de mindent megtettek, hogy újra talpra álljanak.
Nagyon vallásosak voltak, minket is így neveltek, hogy nem adhatjuk fel, és a munka
becsületére. Kislány koromtól nagyon sokat dolgoztam, szedtem a dohánylevelet, illetve
mikor, mit kellett. Aztán született még egy testvérem is. Ám sajnos nem mindenki tudta a
történtek után újrakezdeni az életét, a családból is volt, aki öngyilkos lett.
Én: - Végül sikerült az új életet itt kialakítania a családnak?
Mama: - Igen, de amikor a munka gyümölcseként már jobb lett e helyzetünk, akkor jött a
téeszesítés és beolvasztották a földjeinket. Szerencsére apám a felvidékről mentett
cséplőgépét addigra már átruházta egy állami gazdaságra, de a testvérét, aki ezt nem
tette meg, őt a cséplőgép birtoklása miatt kuláknak minősítették… Persze, apám sem
akarta volna odaadni a földjeit, de azután mindent átadott, azt mondta nekünk: a
gyermekeinek különben nem lesz jövője, és számára az a fontosabb.
Én: - Sok megpróbáltatáson keresztülmentetek…
Mama: - Hát igen, és akkor még nem beszéltem arról, amikor az orosz katonák elől bújtattak
minket, lányokat és az asszonyokat a szénáspadláson, meg kiöntöttek sok hektoliter bort a
férfiak, hogy ne rúgjanak be a katonák, ne keressék részegen a nőket… Vagy amikor még
a háború alatt pici lányként az óvóhelyen hallgattam a bombák becsapódását… De ez
már két másik történet. Csak hálát tudok adni Istennek, hogy mindenen végigsegített.
„Mindszenty
József
hercegprímás
1946.
novemberében táviratban
tájékoztatta a kialakult
helyzetről Griffin londoni és
Spellman
New-York-i
érseket. 1947. február 5-én
pedig VI. György angol
királyhoz
és
Truman
amerikai elnökhöz fordult
segítségért. A nemzetközi
sajtó hírt adott ezekről a
táviratokról. A magyar
hatóságok követelésére,
de
főleg
a
nyugati
közvélemény ‒ és egyes
utalások szerint az amerikai
külügyminisztérium
üzenetének ‒ hatására a
csehszlovák kormány 1947.
február 23-án megszüntette a szlovákiai magyarok széttelepítését. Az 1946. novembere és
1947. februárja között áttelepített mintegy 80 000 felvidéki magyar helyzete azonban
továbbra is válságos maradt, mivel sokan a későbbiekben sem tudtak visszatérni
szülőföldjükre, mert házukat, földjeiket és ingóságaikat a szlovák hatóságok időközben
elkobozták, elárverezték vagy kiutalták…”
http://www.archivnet.hu/politika/csehszlovakmagyar_lakossagcsere_es_deportalasok.html
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Reggeli és esti ima

Észak-Amerika

Mindenható, kegyelmes és könyörületes Atyánk! Eltévedtünk, s mint
elveszett juhok letértünk útjaidról. Túlságosan saját szívünk tervei,
szándékai és kívánságai után futottunk. Megsértettük szent
törvényeidet. Azt tettük, amit nem lett volna szabad tennünk. Nincs
bennünk semmi jó. De Urunk, Te légy irgalmas hozzánk, szegény
nyomorult bűnösökhöz! Kíméld meg azokat, Urunk, akik megvallják
hibáikat. Emeld fel mindazokat, akik készek a bűnbánatra, azon ígéret
miatt, amit az embereknek adtál Krisztus Jézus, a mi Urunk által. És
ôérette add meg, ó jóságos és irgalmas Isten, hogy ezután istenfélô,
neked tetszô, becsületes és tisztességes, komoly életet éljünk szent
neved dicsôségére.
Ámen
Pável Márta
Gondolatok az érettségi
találkozókról
Olyan
misztikusan
hangzik (főleg annak, aki
nem is érettségizett) ez a
fogalom, hogy érettségi
találkozó. Sokan heteket
készülnek rá, szervezkednek,
gondolkoznak: mit mondjak magamról? Mit vegyek fel? Igyekeznek,
hogy többet mutassanak, vagy ők legyenek a legszebbek stb.!
Aztán szépen mennek az évek, emelkednek az évszámok, a 15, 25, 40 vagy az 50
éves találkozóig, közben arányosan a résztvevők száma erősen apad. Ilyenkor az ember
elmerenghet, milyen volt a múlt, talán a fél évszázados múlt. 14-től 18 éves korig összezárva,
sokszor felelőtlen tettekkel, így vagy úgy, de csiszoltuk egymást. Akkor még azt hittem,
szeretnek az osztálytársaim, de lehet, hogy csak én hittem így.
Mikor az érettségi után az ember megéli az első 10 évet, nagyon változik és rájön,
hogy a felsőbb képzéseket végzett társai messze nem olyanok, mint az érettségizett osztály.
Sokkal széthúzóbbak, sok érdek is vegyül a dolgok közé, család is lesz, munka is.
Lehet, hogy valaki – egy ideig, vagy ha szerencséje van, akkor végig – azt hiszi,
nekünk volt a legjobb osztályunk. Ezzel én is így voltam, egy ideig. Az is előfordulhat, hogy
ez az érzés megmarad még az első években, majd szépen lassan kiábrándulhat az ember.
Mert ilyen is van. Mik az okok? Elsősorban az, hogy változunk, nagyon változunk.
Magam eleinte eljártam találkozgatni, és szép lassan rájöttem, nem kellene mennem,
és most az 50. előtt is gyötrődöm, menni vagy nem menni. Kellenék, hiányoznék én
valakinek? Nem illek a nem rebellisek közé. Túl sok, túl zavaró vagyok.
Mi is történt? Szép lassan ábrándultam ki. Egyik találkozónkon
valaki edényeket akart eladni. Ez nagyon felháborított, több okból is,
és ezzel összetörtek bennem valamit. Időnként vannak olyanok is, akik
csak pár évet jártak velünk és a hatalmas egójukkal uralják a terepet.
Ez sem lenne baj, ha nem nyomnák le a többit. Viszont pár „régi” is
van, de velük soha nem voltam közelebbi kapcsolatban.
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Amikor /ha/ kinyílik az ember egyénisége és talán nagyobbat ugrik, mint a többi,
kérdezgetik, ki is vagy te valójában, nem ez voltál stb. Hát ja, nem, valóban nem ez. Főleg
feltűnő és irritáló, ha a többié meg 70 %-ban kb. ugyanaz marad, nem mertek ugrani, vagy
nem is volt lelki késztetésük. Érezhető, látható, mit gondolnak; mit képzelsz magadról,
másként gondolkozol, mint a többség, (Isten segítségét megnevezve) furcsa dolgokat
mondasz és élsz meg, könyveket írsz, (tanítványokkal) templomot építesz, lelki segítséget
adsz, tetejébe katolikus hittanárként pártot is alapítasz, hogy jössz te ehhez, itt biztos valami
nem stimmel. Eluralkodhat rajtuk valamiféle babonás, buta félelem; tartsunk távolságot,
hátha valamibe bele akar vinni, mintha
lelki fertőző lennék, legalábbis így
éreztem. Előfordulhat, hogy jelzőkkel
illetnek és tudom, nem akarnak és nem is
értenek meg.
Ez fájdalmas. Szép lassan omlik
össze az emóciós kártyavár. Ilyenkor
elgondolkodom; miért menjek el, kellek-e
én oda, vagy csak irritálok, vagy még
jobban összeomlasztom a szépnek vélt
múltat. Én szerettem Őket, de mára a
gyűlölködést,
gyanakvást
és
a
végtelenített butaságot nem bírom, de
minden mást el tudok fogadni.
Mikor gyötrődve rájön az ember,
akikkel régen jól tudott beszélni, azok
meghaltak, vagy betegek, el sem jönnek,
viszont akik ott vannak, azoknak egy
részük
tele
van
előítéletekkel,
beidegződött dolgokkal, nem lenne jobb
védeni magamat és itthon maradni?
Nem tudom, mit kellene tenni, mert
idővel összeomlik a világ fontossága, a megfelelési kényszer soha sem volt nagy bennem,
mostanra egyre kisebb. Már nem is akarja az ember ezeket a szokásos gátakat áttörni.
Minek?
Azt a zenét, amit mi játszunk, nem sokan hallják meg, sajnos.
Lassan rájövök, szívem szerint mennék, de racionálisan nem. Idő, pénz, bosszúság.
Kell ez nekem? S akik barátaim voltak, halottak, majd imádkozom értük. Kedves régi 18 éves
fiatal volt társaim, Isten legyen veletek!
Szeibert Márton
Április és május hónapok kiemelt szentjei legyenek most:
SZIÉNAI SZENT KATALIN (Április 29.) és NÉRI SZENT FÜLÖP (Május 26.)
A mai rohanó világban olvassuk el ezt a pár sort, erről a két lelki óriásról,
és azonnal megérezhetjük azt az erőt, mely kiragad minket ebből a
nyomasztó zűrzavaros sötétségből. Mindkét szent mély lelki életről tesz
tanúbizonyságot. (Az életrajzokhoz használt forrás: http://www.katolikus.hu/szentek/)
SZIÉNAI SZENT KATALIN
Katalin 1347-ben született Sziénában. 6 éves volt, amikor első látomásában részesült.
Családja házasságra akarta őt erőltetni, de Katalin tiltakozott és 16 évesen, felnőttként
végérvényesen közölte övéivel, hogy Istennek tett szüzességi fogadalmát nem másítja
meg. Végül elfogadták a döntését. Katalin nem lépett kolostorba, hanem a sziénai
domonkos harmadrendi nővérek közé kért felvételt, de ők eleinte nem fogadták be,
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mondván, hogy csak özvegyek jöhetnek, a fiatal lányok botrányt okozhatnak. Katalin
azonban kitartó volt, hiszen látomásában Domonkostól ígéretet kapott arra, hogy a
nővérek között szolgálhat. Így is lett.
3 éven keresztül élt magányban házuk egy kis pinceszerű zugában, ahonnan csak a
templomba járt át, és a gyóntatóján kívül nem beszélt senkivel. Csak kenyeret és
zöldségféléket evett (élete utolsó 7 évében már csak Eucharisztiából élt, semmi mást nem
evett), kő volt a párnája. 3 év után Krisztus egy látomásban eljegyezte őt, és kiküldte az
emberek közé. Katalinnak híre kelt, hogy jó tanácsadó, Istenről többet tud, mint a
teológusok és hogy csodatevő ereje van. Tanítványi kör alakult ki körülötte, akiket
családjának nevezett. Az ellenséges támadások miatti kivizsgálás kifogástalannak találta
őt, így folytathatta tevékenységét.
A pestis ideje alatt is életét kockáztatva szolgálta embertársait.
28 évesen kapta meg stigmáit, melyek a kérésére
láthatatlanok maradtak. Ebben az évben írta meg
első levelét XI. Gergely pápának. A pápa Katalin
segítségével tért vissza Rómába az avignoni
fogságból.
Katalin elkezdte diktálni az isteni gondviselésről
szóló könyvét, a Dialógust. Azért diktált, mert ő
maga sokáig (amíg az írás és olvasás képességét
misztikus módon meg nem kapta az Úrtól) nem
tudott sem írni, sem olvasni. Állandóan több ,,titkár''
és ,,titkárnő'' volt mellette, kiknek leveleit diktálta -gyakran egyszerre többet is -- a legkülönbözőbb
címzettek részére: világiaknak és szerzeteseknek,
királyoknak és a pápának, katonáknak és
kereskedőknek.
VI. Orbán pápa reformokat vezetett be a klérus
életének szigorításáért, de olyan ellenállásba
ütközött, hogy a francia bíborosok elhagyták
Rómát, és Fondi várában ellenpápát választottak.
Mindezt Katalin előre megjövendölte. Katalin 31
évesen fejezte be a Dialógust. Ekkor levelet kapott
a pápától, aki arra kérte, hogy jöjjön Rómába és
legyen segítségére. Lelki gyermekeivel együtt útra
kelt tehát, és ettől kezdve haláláig teljes erejével VI.
Orbán érvényes pápaságának elismertetéséért és az elszakadtak visszatérítéséért küzdött.
1380 nagyböjtjére Katalin fekvő beteg lett. Tanítványai tanúsága szerint iszonyatos
kísértéseket szenvedett, az ördögök valósággal tomboltak körülötte, míg végül április 29-én
a tercia idején eltávozott égi Vőlegényéhez. Halála előtt még elrendezte gyermekei sorsát,
mindegyiket anyai bölcsességgel irányította egyik vagy másik szerzetbe.
A szentté avatást II. Pius pápa 1461. június 29-én végezte. Szent Katalint 1939-ben -- Assisi
Szent Ferenccel együtt -- Itália védőszentjévé nyilvánították. 1970-ben pedig Avilai Szent
Terézzel együtt megkapta az egyházdoktor megtisztelő címét.
Csodatételei nagyon emberközelben történtek, a napi segítségnyújtás közben. Így nem is
egyszer kenyeret szaporított éhes „családjának”; egy alkalommal például Rómában,
amikor a gondatlan hetesnővér elfelejtett kenyeret szerezni. E fizikai csodáknál sokkal
jelentősebbek voltak a lelkiekkel kapcsolatos csodái: olvasott a lelkekben, megrögzött
bűnösök tértek meg, régi-régi ellenségeskedések szűntek meg a szavára. Elmondhatatlan
bűz érzéséről panaszkodott, amikor bűnöket rejtegető, elegáns arisztokraták közt volt.
Amikor Avignonban a pápa előtt beszélt, a pápa csodálkozva hallotta a kúria hibáinak és
bűneinek lajstromát. Megkérdezte a környezetét, hogy mióta él a közelben ez a leány, s
akkor Katalin megmondta, hogy ő Sziénából jobban látta a pápa környezetének minden
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bűnét, mint a helybeliek.
Egy magas rangú főpapnak írt leveléből: „Jaj, jaj az én szerencsétlen lelkemnek! Nyisd fel
szemedet, és lásd meg a gonosz halált, ami a világba és különösen a szent Egyház testébe
jött! Jaj, hasadjon meg a szíved és érzületed Isten ekkora megbántását látva! Lásd meg,
atyám, hogy a pokolbéli farkas elviszi a teremtményt, a báránykákat, akik a szent Egyház
kertjében legelnek; és nincs, aki kivegye őket a szájából. A pásztorok alszanak az önmaguk
iránti szeretetben, a bűnös vágyban és tisztátalanságban; olyanok a gőgtől, mint a
részegek, akik alszanak és nem éreznek semmit; látják ugyanis, hogy az ördög, az alvilági
farkas elragadja tőlük is, a rájuk bízottaktól is a kegyelem életét, de nem törődnek vele. És
mindennek oka az önszeretet gonoszsága. Jaj, mennyire veszedelmes az önszeretet
elöljáróban és alárendeltben egyaránt! Ha az elöljáróban önszeretet van, nem javítja
alárendeltjeinek hibáit; mert aki önmagáért szereti magát, az szolgai félelembe esik, és
ezért nem dorgál. Ha ugyanis Istenért szeretné önmagát, nem félne szolgai félelemmel,
hanem bátran és férfias szívvel dorgálná a hibákat; és nem hallgatna és nem tenne úgy,
mint aki semmit sem lát.”
NÉRI SZENT FÜLÖP
1515-ben született (mint Avilai Nagy Szent Teréz) Firenzében. A kis ,,Pippo buono'' mindenki
kedvence volt. Közvetlenség, dús fantázia, nagy lelkesedni tudás jellemezte. Rendkívüli
érzéke volt a vidám, népies tréfákhoz. Alakján valami sugárzó tisztaság ömlött el.
Első képzését a dominikánusoktól kapta. Ami jó van benne -- vallotta később --, azt nekik
köszönheti. Majd 3 évig élt San Germanóban, ahol Szent Benedek iskolájában tanult. Itt
kedvelte meg Cassianust és a régi egyiptomi remete-szerzetesek lelki tapasztalatait.
Életmódjukat a gaetai kikötő fölött lévő híres hegy Albaneta-kápolnájában próbálgatta.
21 évesen Rómában találjuk. Krisztust követve teljes szegénységben élt. Teológiai
előadásokat hallgatott az ágostonosoknál és a Sapienza egyetemen. Nemsokára
megismerkedett magával Ignáccal is, és megtanulta tőle a ,,belső imádságot''. Vele és
rendtársaival együtt segítette 1538/39 ínséges telén a római éhezőket. Látogatta a
betegeket a Szent Jakab-ispotályban.
Tanév közben, egész hirtelen elhatározta, hogy abbahagyja tanulmányait. ,,Sohasem
tanultam sokat, mert el voltam foglalva az imádsággal és egyéb lelki gyakorlatokkal'' -szokta később mondogatni. Fülöp erre a radikális elhatározásra jutott a Megfeszített előtt:
„Aki Krisztuson kívül akar valamit, nem tudja, mit akar; aki Krisztuson kívül vágyik valamire,
nem tudja, mire vágyik; aki Krisztuson kívül másvalakiért dolgozik, nem tudja, mit csinál.”
Napjai ettől fogva az utcai apostolkodással teltek. Bizalmat keltő modorának senki sem
tudott ellenállni. Éjjel azonban Istené volt. Valami kiűzte Róma kapui elé a Campagna
éjszakai magányába, a San Sebastiano-katakomba föld alatti vértanúsírjaihoz. Gyakran
fölkeresett egy-egy templomot, ott imádkozott, és néhány órát aludt az előcsarnokban.
Ilyen órákban költeményeket is írt. Sajnos, csak egyetlen szonett maradt ránk, amely így
végződik: „Mily börtön rabja a lélek a földön? Miért nem tud kitörni idelentről, hogy lába
végre csillagokon járjon, Istennek éljen, s magának meghaljon?”
Egy látomásban Keresztelő Szent János, Firenze védőszentje kiszólította remeteéletéből az
apostoli munkába: „Isten akarata szerint a világba kell menned, és Rómában kell élned, de
úgy, mint a sivatagban.” -- hallotta egy benső hang szavát.
Végül harminchat éves fejjel 1551 májusában gyóntatóatyja, Persiano Rosa rábeszélésére
fölvette a papi rendet. Lelki gyermekeinek egyre növekvő tábora alakult ki körülötte.
Délutánonként összejöttek kicsiny cellájában, s kezdődött a lelki beszélgetés.
„A reneszánsz és a kezdődő újkor emberének kevélysége arra késztette, hogy ,,Istennek, a
Hasonlíthatatlannak szeretetéből bohócruhát öltsön, és minden emberit a feje tetejére
állítson”'. Micsoda titokzatos ember az, aki valódi gyönyörűségét leli abban, hogy
bolondnak tartsák! Teszi ezt részben vidám természetéből, részben azért, hogy elrejtse azt
az izzást, amellyel ő az Istené. A világot „semmibe venni, önmagamat semmibe vétetni” -az istenibe menthetetlenül beléveszett embernek ezt a végső bölcsességét senki úgy meg
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nem élte, mint ez a ,,Pippo buono'', aki kacagásával takarta el a Mérhetetlent, amely meg
akarta semmisíteni'' (H. Rahner).
Cellája hamarosan szűknek bizonyult. A templom szomszédságában volt egy raktárépület,
azt építették át oratóriummá. A fiatal közösség ettől kapta a nevét (1554).
Fülöp kétszer összeütközésbe került az inkvizícióval: először a félelmetes IV. Pál pápa alatt,
majd még egyszer V. Pius idejében. Teljes alázatosságával és kedvességével mindkét
alkalommal lefegyverezte bíráit.
1595. május 25-én reggel még bemutatta a szentmisét ,,örömtől ujjongva és énekelve''.
Rajta kívül senki sem gondolt közeli halálára. Este, mint mindig, hozzá jöttek a testvérek
mindnyájan, megkapták áldását, s másnap reggel három órakor Fülöp meghalt. Szentté
avatási eljárása már halála után két hónappal megkezdődött. 1622-ben Loyolai Ignáccal,
Xavéri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szentté.
Egyszer egy fiatal barátja sikeres tanulmányairól beszélt neki. Fülöp akkor így szólt hozzá:
„Szerencsés ember, most tanulsz. Pár év múlva doktor leszel, és kezdesz pénzt keresni.
Ügyvéd leszel és prelátus, és sok egyéb tisztséged is lesz. Boldog leszel, és már nem is fogsz
mást kívánni.” A diák már azt hitte, hogy Fülöp komolyan beszél. De akkor magához vonta,
és ezt suttogta fülébe: „És aztán?” Ez a súlyos kérdés új irányt adott az ifjú jóbarát életének.
Fülöp rendkívüli látomásai közül az a legnevezetesebb, amelyben egy pünkösdi napon a
katakombákban részesült. Bensőséges imába mélyedve azt látta, hogy valami nagy
fényesség, egy tűzgolyó közeledik feléje, és ajkait perzselve szívéig hatol. A földre zuhant,
és föl kellett tépnie a ruhát a mellén a tűz heve miatt. Közben ezt dadogta: ,,Hagyd abba,
Uram, túl sok ez!'' Egész teste reszketett, és amikor kezét a szívére tette, ökölnyi dudorodást
érzett, amely többé nem múlt el. Ettől kezdve a legkisebb Istenre irányuló gondolat olyan
szívdobogást váltott ki Fülöpben, hogy a körülötte lévők is hallották. Halála után a mindenre
kiterjedő orvosi vizsgálat jegyzőkönyvben rögzítette, hogy szíve erősen megnagyobbodott,
fölötte két bordája eltörött, s kifelé domborodott.
Egy leányt különleges viselkedése miatt megszállottnak tartottak. Fülöp egész józanul ezt
mondta vele kapcsolatban: ,,Adjátok férjhez, akkor majd meggyógyul.''
Hogy csökkentse azt a nagy tiszteletet, amellyel hozzá közeledtek az emberek, s hogy
magát megalázza, Fülöp nem egyszer megjátszotta a csodabogarat, sőt egyenesen a
bolondot. Nem ritkán megtörtént, hogy az emberek letérdeltek előtte, és ruháját akarták
megérinteni. Ilyenkor odasózott nekik, és heves szavak kíséretében elkergette őket.
Időnként fordítva vette föl ruháját, máskor azt látták, hogy egy köteg bogáncsot tart a
kezében, és meg-megállva bolondos élvezettel szagolgatja. Arcának csak egyik feléről
vétette le a szakállat és félig borotváltan ugrándozva, táncolva járt az emberek közt.
Pável Márta
Vívódásaink, harcaink.

Elmondhatjuk, hogy a halandó ember egész élete egy harc,
egy vívódás.
Vívódik az egyén magával és másokkal, a magyarság a
létével, örökségeivel, jövőképével, és az egész emberiség is, hol
a lakhelyért, hol a megélhetésért, hol büszkeségből, de van
úgy, hogy politikai butaságból. Mindig van ez a vívás, harc,
csak nem mindenkinél tudatosul, leginkább már a kitörő háborúknál szembesülnek
vele.
Hívők és hitetlenek vívódása, önmagukkal és egymással. A vallások harcai
egymással már-már tragikus méreteket ölt, lásd a mohamedán-keresztény viszonyt.
Hatalmak, országok öldöklő vívása olajért, erőviszonyok megszerzéséért, különböző
javakért.
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A világ azon vívódik, hogy meddig tarthatja
titokban a megváltó erőt, az emberiség azon is,
mikor jön el a lélek és a szellem tisztasága, hogy
végre Isten teremtményeként élhessen.
Egymással vívnak a diktátorok, zsarnokok,
szektavezérek, bankárok és vívódnak az áldozataik,
akik az elnyomottak. Az elnyomók féltik a jogtalan
hatalmukat, meddig élhetnek jól, meddig birka a
nép, az elnyomottak pedig azon gyötrődnek,
vívódnak, mikor jön el az a pillanat, amikor
léphetnek, mikor van esélyük ellenük a győzelemre.
Pedig nem kellene, mert nekünk, embereknek van
esélyünk, kiutunk, csak meg kellene ragadni Jézus
kezét, ami elvisz a végtelen hazánkba. Nekünk nem
vívódni,
harcolni
kellene,
hanem
engedelmeskedni, megfogni a segítő isteni kezet,
aki szeretettel jött felénk, értünk.

Vargáné Pável Márta
Ismét az utódokról
(3 éves cikk átdolgozott ismétlése)

A mai gyermekek
többségének
neveletlensége fájdalmas
ténynek látszik
Rögtön az elején megjegyzem, magam a poroszos gyermeknevelés híve vagyok, ez
látszik is az összes hatókörömbe eső gyermeken, fiatalon.
Itt most az emberekért való vészkiáltásaim olvashatóak. Nem állítom, hogy miden
gyerek neveletlen, de kb. 70%-uk az, és még ebben is fokozatok vannak.
Ezen felül elvesztették már a fiatalok is az életrevalóságukat, a természetes élethez
való kötődést. Nagy szemekkel néznek rám, ha elmondom – és nem is hatja meg
őket... –, hogy a számítógép, telefon stb. állandó nyomkodásából nem fognak
ételhez jutni. Ha baj lenne a világban, éhen halnának, mert az alapvető
létfenntartási dolgokat sem tudják. Még a legegyszerűbbet, még babot sem
tudnának termelni. Állatokhoz, kapához, növényekhez, megélhetést adó
szakmához nincs is affinitásuk, kinevelték belőlük. Önpusztító nemzedék nő fel. Ez a
legjobb módszer az emberek kipusztítására, csak 100 év, és borulhat is minden.
Itt most, amiket kifogásolok, az nem a gyerek bűne, kizárólag a szüleié, nagyszüleié,
pedagógusaié és a társadalomé.
Ha nem nyesegetik a gyerekről a vadhajtásokat, akkor a legnemesebb fa is elvadul,
nem lesz jó a gyümölcse. Most éppen gőzerővel erre felé tart a társadalom, hogy
elvaduljon minden! Az a liberális nevelés, amit ma alkalmaznak, nem hozta meg a
gyümölcsöt, sőt...! http://epa.oszk.hu/00000/00035/00035/2000-02-mu-Vargane-Celnelkuli.html „Az iskolában
mint „feldolgozó iparban” növekvő deviáns tendenciákra Torsten Husen már
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évtizedekkel ezelőtt figyelmeztetett. Ma, amikor az USA-ban a tanárgyilkosságok, a
diákok iskolai fegyverviselése napi hírré lépett elő a médiában, teljes mértékben
jogossá vált a híres svéd oktatáskutató azon törekvése, hogy ezt az
intézményrendszert lebontsa.”
Tanárként is elképeszt ez a nagy neveletlen gyermektömeg. Mi lesz itt, ha
megnőnek?
uo. „Másik nyilvánvaló tendencia a világban a célnélküliség negatív állapota és az
értéknélküliség. Olyan biztosnak tűnő kategóriák, mint a jó, a szép, az igaz,
bizonytalanná váltak, a „mindenkinek mindenhez joga van” elv túlburjánzása elfedi
a gaz és a búza közötti különbséget.” Szinte kipusztult a fiatalok többségéből a
magasabb cél tudata is (transzcendens egzisztenciát meg sem merem említeni –
amiért az ember a Földön van – még/már a fiatal felnőttek sem tudják, miről
beszélek...). Farizeusi módón, hamis okoskodással nem
merik a fiatalokat célra irányítani, hogy ezzel ne
befolyásoljuk, mert nem lesz szabad...?! Mitől óvják? A
kulturált viselkedéstől, a humánus emberi normáktól, a
szeretet fogalmának megismerésétől, vagy kötelességeik
nyilvánvalóságától? Lehet ezt úgy is tenni, hogy
alternatívákat villantunk fel a neveltek előtt, pozitív és
negatív megvilágításokban, és döntsenek. De el kellene
érni, hogy tudatosan, vitaképesen döntésképesek
legyenek a fiatalok, és ne olyanok, mint a viharban cél
nélkül bolyongó hajók. Ez a féle szabadság a
pedagógiában nekem felelőtlenség. Márpedig ha nem
rendesen nevelnek (mikor ez a dolguk), az életre szóló
romlást okoz! A nevelőnek, a szülőnek meg kell tanítania a
gyermeknek a jogok mellett egyenlő arányban a
kötelességeit is! Enélkül felborul a világ. Micsoda tévedés
azt elhitetni, hogy csak jogaik vannak, tudniuk kell, hogy le
is kell tenni ahhoz az asztalra valamit, hogy elvehessen,
hogy legyen miből követelőzni. Ma ez a nevelési rész is
elmaradt. Meggyőződésem, nem a gyerek rossz, nem a
gyerekkel van baj, nem a gyerek mellé kell rendőr. A baj a
pedagógusokkal és a szülőkkel van, akiket már féligmeddig így neveltek, és azt sem tudják, mit és hogyan kell
tenniük (nagyon nagy tiszteletem a kivételeknek).
Egy példa: ugyanabban az osztályban nálam néma csendben, ragyogó szemekkel
figyeltek a gyerekek, amikor váltottam a nevelőt, nála pedig a padon ugráltak és
örült, hogy kimehetett, és elképedve kérdezte: „te ezeknél, hogy éred el a rendet?”
Hát ja, minden gyerek úgy viselkedik, (a szüleivel is) ahogyan megengedik neki, és
ezt ők messziről tudják, kinél mit lehet megtenni és mit nem. Egy másik, semmiségnek
tűnő példa: ha egy pedagógus csak úgy tud fegyelmezi, hogy óránként 8-10 db
kisegyest ír be (pl. történelemből), mert egy szót szólt a padtársához, akkor szerintem
a tanárral van a baj! Gyerekek – kérdésemre, hogy „mennyire szeretik a történelem
tanárnőt?” – elmondták, nem nagyon, mert lehet, hogy a tanárnak baj van az
idegeivel. És ezt a gyerekek mondják...! Ilyeneknek nem kellene fizetésemelés,
hanem eltanácsolás.
Ki merem mondani, a mai gyerekek zömében neveletlenek, és alig bírom megállni,
hogy íziben ne kezdjek a nevelésükhöz...!
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További példák sorát tudnám hozni, de csak párat sorolok.
Nem tisztelik az idősebbeket, egymást sem. Nem köszönnek, vagy a felnőttnek is sziát
mondanak. Többségének ki van iktatva a szótárából: a kérem, a köszönöm, a légy
szíves, bocsánat, stb. fogalmak is. Nem nevelik őket a szülők sem, csak elvannak, és
ez feltűnően látszik is. Nincs meg a fiatalokban a transzcendentális egzisztencia képe
sem. Nem tudják, miért vannak, hova mennek, mi az életük – végső – célja. Még
földi céljaik is alig vannak. A nevelést az első években a szülőknek kellene elkezdeni,
hogy a pedagógusnak legyen mire építkezni. Nos, egyik sem történik meg úgy,
ahogyan kellene. Jó alap sincs, meg a folytatás sem. Az is nagyon nagy baj, hogy
nem sok remény van arra sem, hogy a keresztény emberek jobban nevelnének,
vagy jó példát mutatnának, ami elvárható lenne!
Hogy baj van, azt a következő példa is mutatja.
A templomban is kitört a neveletlenség, sok
helyen, sok misén megfordulok, tapasztalataim
szerint az alább leírtak aránya kb. 50%-os, de
inkább több. Már-már ott tartunk, hogy
viszolygok elmenni, mert félek végigélni, hogy a
templomban – hátul – mi minden történik egyegy misén. Legutóbb – persze a pap nem szól,
vagy nem mert, vagy ennyire igénytelen, ki
tudja... – kb. 7 gyerek a templom végében
játszóteret tartott, 4 szülő szó nélkül nézte,
ahogyan futkároztak, hangosan beszélgettek,
visítottak stb. Most ült ott kb. 120 ember, aki közül
egy sem tudott elmélyedni a hitében, holott
ezért is ment oda. Itt a legfelháborítóbb a 4 szülő
viselkedése, akik annyira nem tisztelik, nem
szeretik az Istent – akkor meg miért mennek templomba, ez nem játszótér!?... –, hogy
áhítatra, csendre, odafigyelésre, tiszteletre tanítaná a jelenleg rémségesen
neveletlen gyerekét. Nem is értem, miért tűri ezt a pap és a hívek? Gondolkoztam,
hogy felállok és „elkapom” a szülőket, de alapos okok miatt letettem róla, így a
lábammal szavazok, ettől távol maradok. (Tudom, nem fogok hiányozni, mert itt is fő
a szeretetlenség.)
Már a hitéletet is kikezdi a rossz nevelés.
Prohászka Ottokár szent életű püspök – aki a magyar nevelés egyik vezéralakja – is
hasonlóan aggódott. http://www.tavlatok.hu/73kultura.htm
„Mikor egyre több gond gyötör szülőt s nevelőt a gyermekek sikeres nevelése körül,
s gyakrabban hangzik föl a panasz, hogy az ifjúság romlik, s erkölcsi érzülete gyengül;
mikor a világ kísértései s csábjai közt, melyek ifjúságunkat mételyezik, a kislelkűség
veszedelme környékez, s kételkedünk, hogy képesek leszünk-e távol tartani
gyermekeinktől az erkölcsi romlást, s megbirkózunk-e a nehézségekkel, melyek egy
tiszta, erőteljes nemzedék nagyra nevelésének útjában állnak: mindannyiszor oly
sokatmondóan hangzik lelkünkben Krisztus szava: »hagyjátok a kisdedeket hozzám
jönni, s ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Isten országa.«”
Pont ekkor/ezért is kellene a papnak, a hittanároknak, a keresztény szülőknek még
jobban figyelni a példamutatásra, még jobban azokra, akik a templomban is
megfordulnak, hogy a jót és ne a rosszat közvetítsék.
Vannak jó elképzeléseink (az AQP-ban), amit meg is lehetne valósítani, hogy
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a fiatalságot visszatereljük a valós, kulturált, emberközeli életbe. De ehhez a
társadalom megértése, segítsége is kellene. Ma számomra a legelkeserítőbb, hogy
feladatom szerint nem innen, hanem a normál józan középszintről kellene indítanom
– hogy legyen időm mindent átadni…! Fontos lenne, hogy akadálytalanul
taníthassam, milyen az, ha valaki igazán Krisztust követi, ha Isten világosságában él,
ha felsőbbrendűen akarja az életét élni, az Istenre néző embert
fejleszthetném/nevelhetném az örök életre. Túl kemény ez a feladat, de nem adom
fel, még ha ugyanazt érzem is, amit Prohászka Önmagáról című írásában
olvashatunk: „Az evangéliumra nem hallgattál, a szegénységet s az alázatot nem
szeretted; azért elbuktál, s nincs, ki segítsen rajtad más, mint az életnek az a »jó híre«,
az erkölcsnek az a friss forrása, az evangélium szelleme a szegénységnek s az
alázatnak szeretetével”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pável Márta
Két rövid riport.
 Egy ellesett beszélgetés
Egy cipőboltban két fiatal hölgy guggolva pakolja a cipőket,
közben csendesen beszélgetnek, míg én válogatok, és így akaratlanul is kihallgatom őket.
- Nekem nem hiányzott ez a vasárnapi kinyitás. Most mit tegyek
a gyermekemmel? Megint könyöröghetek a rokonoknak, hogy
mikor dolgozom, addig vegyék át.
- Tudom, Neked rosszabb, nincs férjed ‒ mondta a másik ‒, de nekem meg a férjemet
is beoszthatják vasárnapra, s mivel nincs bölcsőde, nagyszülő sem, hova tegyem a
gyerekemet?
- Na látod, ha ezt visszahozták, akkor miért nem nyitják ki a bölcsit meg az ovit
is? Nekik miért lenne jobb?
Eddig tartott, amit hallottam, s pont ezért javasolnám, hogy csak az dolgozzon vasárnap, mindezt retorzió nélkül tehesse, aki önként vállalja, jól jön a pénz és akinek
nincs ebből gondja.
 Beszélgetés egy fiatalemberrel
Egy építőanyagot áruló kereskedésben sorban állok a pénztárnál. Mellettem pakol egy fiatalember. Már nem tudom, hogyan, de nem telt el egy perc, máris beszélgettünk. (Igaz, ez jellemző rám, hogy pillantok alatt mindenki beszélgetni
akarna velem…) Szinte mindent megtudtam róla az alatt az 5 perc alatt, míg sorban álltam.
Nagyon elgondolkoztam, mi ez, ilyen kiéhezett az ember a jó szóra, vagy hogy
elmondhassa baját? Jobban kellene egymásra figyelnünk.
A fiatalember elmondta:
Napi 8 órát dolgozik, 3 órát utazik, mert vidékről jár fel, hogy legyen állása.
- Mennyit keres?
- 95.000-et *kapok, meg kajajegyet.
- Van lakása?
- Albérletben vagyunk, vidéken olcsóbb, 30 000-et fizetünk a feleségemmel.
- Ő hol dolgozik?
- Szintén egy áruházban, kb. ennyit is keres.
- Ő mennyit utazik?
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Kb. ennyit.
Mikor vannak együtt?
Hát hétvégén, de akkor már annyi a munka otthon, hogy egymásra alig marad idő.
Mikor voltak nyaralni?
Nyaralni? Nem voltunk még, 5 éves házasok vagyunk. Örülünk, ha nincs
adósságunk, tudja, a beutazás is pénzbe kerül. Viszont szórakozásra időnk
sem lenne, így nem megy el rá pénz, mondta kissé kesernyésen.

Sorra kerültem, a szívem addigra már eléggé elszorult. Milyen kedves, nyitott ember, hogy tudnék neki segíteni, mikor nekem sincs sok. Sajnáltam, hogy nem beszélgethetünk tovább. Mikor fizettem, odamentem hozzá és megsimogattam,
minden jót kívántam nekik. Nagyon hálás szemekkel nézett rám. Ez pár éve történt, de nem tudom elfeledni.
* 95 000.- egy nyugdíjasnak nem annyira kevés, mint egy fiatalnak, akiknek semmije sincs, gyermeket erre nem vállalhat, és rövid időn beleül így többje nem is lesz.
Ebben ez a legelkeserítőbb, hogy a jövőkép nem megalapozott.
Lelkiségi rovat
Megosztok Önökkel az általam nagyra becsült és mélyen gondolkodó Hamvas
Béla írásából pár magvas gondolatot. Mélyen lélekemelő, s erre mindig mindenkinek szüksége van. Kérem, vegyék el tőlem ezt kis lelki táplálékot.
Hamvas Béla KIENGESZTELŐDÉS
… A modern gondolkozást jelentékennyé az teszi, hogy a jelenkorra az egyetemes emberi mértéket alkalmazza. A jelen csak így válik mérhetővé. A mérték a
hagyomány, vagyis a szentkönyvek. Ez annak a szofisztikának, amely kétezer-ötszáz évvel ezelőtt kezdődött, véget vet. Mert a dolgok mértéke nem az ember.
A dolgok mértéke az emberiségnek a létezésről való tudása, amely mindig megvolt, ma is megvan, de az emberek többsége számára eltemetve, meg nem valósítható, mint Böhme és Guénon mondja, arról csupán néha egy-egy magányos, néha kisebb zárt közösség tudott. Ez a mérték, mint a normális magatartás,
minden emberben megvan; ezt hívják alapállásnak….
….
Mi az ami elavult?
Mindenekelőtt elavult az a gondolat, hogy a rendet ki lehet találni, és ezek szerint
az emberi életet át lehet alakítani, új létezést lehet teremteni, új kultúrát alkotni,
a történetet megváltoztatni, új vallást, új társadalmat, új filozófiát lehet kigondolni. Ezek a fogalmak, hogy világnézet és filozófia és vallás és gazdaság és történet, kultúra, elavultak. Ezekből legfeljebb rendszer építhető, azt pedig tudjuk,
hogy helyes rendszer nincs. Minden rendszer érvénytelen. A rend pedig nem található ki, mert az minden helyen és időben azonos és adva van, éspedig a világgal és a létezéssel együtt. A hagyomány rendje preegzisztens, vagyis a kezdetek kezdete előtt megvolt, és a világ a rend gondolatából keletkezett.
Az egykaszt-hatalom elavult, akár papi, akár lovagi, akár polgári, akár munkás,
a hozzátartozó életberendezkedéssel együtt; mert az ember nem fantazmagórikus kollektívumban él, hanem társadalmi hierarchiában, és mindig is abban élt,
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és az ép közösség rendjének fenntartásában minden kasztnak részt kell venni. Az
egykaszt-hatalom rossz. Akármelyik kaszt gyakorolja. A kaszttalanság még roszszabb.
Elavult a népnek, a nemzetnek, a fajnak mint életképes közösségnek fogalma,
mert csírája a versengésnek és a viszálynak, a féltékenységnek és békétlenségnek, a bárgyú büszkeségnek és az intrikának és a hazudozásnak.
Elavult az a politika-fogalom, amely a kasztok és a népek gyűlölködésében az
ellentéteket nem kiegyenlíti, hanem szítja és fenntartja.
Elavult a vallás, mert a hitvallások különbségeiből elválasztó és ellenséges közösségeket teremt; a meggyőződések sokszerűsége nem anarchiát teremt, hanem
a szellem gazdagságának jele. A papság a vallást elárulta a totalitárius hatalomnak, a lovagi kaszt a hatalmat elárulta a pénznek, a polgárság a földi javak bőségét elárulta a hitvány és silány életcéloknak; a proletariátus, amely sajátos életrend megteremtésében improduktívnak bizonyult, nem volt képes másra, mint a
polgári életeszményeket még alacsonyabb színvonalon megvalósítani, a hirdetett felszabadulás helyett munkaterrort hozott, és szolgaságot. („Az ember lényének tisztaságát veszti el azon a napon, amikor szolgává lesz.”)
Elavult a tudomány, amely nem a hiteles megismerés, hanem a polgári, később
a proletár totális hatalom gyakorlatának ideológiája, és szállítja azokat az eszméket és eszközöket, amelyeknek segítségével az emberiség fölött gyakorolt erőszak, az emberiség kizsákmányolása, és a valóság elhazudása könnyebb és biztosabb.
Szabad-e kiengesztelődni? A baj oka a korai kiengesztelődés…
Az emberiség egysége az Evangélium jegyében. Egyedül lenni őrület, de inkább
őrültnek, mint korruptnak lenni…. A kompromisszum a valóságban erőtlen ember
megoldása, ha nincs ebéd, legalább a morzsák. Eredmény az álpacifikált ember, kis élvekért eszeveszetten rohanni a megsemmisülésben való szétszóródásba. Az egész felől pedig mélyen hallgatni, úgy tenni, mintha múló zavar
lenne, és azzal vigasztalódni, hogy elvégre a történetben mindig így volt. Amely
ellen csak egyetlen magatartás lehetséges: a leghatározottabb és minden ponton megalkuvás nélküli ellentmondás. Anathema.
Nincs kiengesztelődés. Az embernek a maga számára a világ egész gyűlöletkészletét le kell foglalnia, hogy ne engedjen, és ne legyen képes engedni. Kell, hogy
az ember radikális emberiessége ebben a gyűlöletben legyen. A bőszültség az
én kiengesztelődésem. Sehol, senkiben semmiféle létrontást nem tűrök…. Az
Evangélium egzisztenciális logosz, és nem tételekre tanít, hanem az embert megszólítja.
Az ember, aki fedetlen és nyílt és egyszerű, és aki a megszólításra válaszol, arról
a védekező zártság lefoszlik. Az Evangélium az egzisztenciális logoszt
alétheiának, vagyis igazságnak nevezi, mert alétheia igazságot és leplezetlenséget jelent egyszerre. Aki leplezetlen, az nyílt, vagyis átvilágított, végül is igaz. Aki
az átvilágítás elől elzárkózik, az nem nyílik meg, helyette a tétel kezd beszélni, az
elv, a kérdés, az érv, az vitatkozik, és az dialektikus.
A teljesen átvilágított lényt az Evangélium gyermeknek nevezi. Az elzárkózás dialektikus archetípusa a farizeus, aki a megszólítást hallva elbújik, és a szóra tétellel válaszol, és érvel és vitatkozik és védekezik és elkülönül, mert farizeus (perusim)
héberül annyit jelent, mint elkülönült.
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A farizeus mindig talál kifogást arra, hogy magát elkülönítse, és ne kelljen a többivel együtt lenni, és rendszert épít, vagyis börtönt, legyen az épület vagy állam
vagy elmélet, és abba önmagát bezárja.
Az Evangélium az embert egzisztenciájában szólítja meg, abban, ami gyermeki,
és romlatlan marad mindenkiben és mindig és minden körülmények között. Aki
megnyílik és válaszol, az aléthész, vagyis fedetlen, vagyis igaz. Aki magát lezárja,
az dialektikus, élethazugságban és külön marad, egyedül és önmagának, és a
hívást visszautasítja. Aki a hívás elől elbújik, azt Jézus sem tudja megnyitni.
Az egzisztenciális logosz az egyetlen ma, amely az apparátust oldja. A gondolkozásban, a művészetben, de főképpen az élő beszédben. Mert az egzisztenciális megszólításra felébred a gyermek, az ember eredeti lénye (Guénon: état
primordial, Böhme: Urstand), és az út a létezés alapállására való visszatéréshez
megnyílik. Az igazság (alétheia, fedetlenség) az apparátust felbontja.
… Az emberrel ki kell engesztelődni. A megbocsátás és a megbékülés kötelező.
De semmiféle megnyugvás nem engedélyezhető, hogy az ember a korrupcióban megbízzék, és az apparátusban eszmélete elhomályosodjon, és úgy tegyen,
mintha minden rendben lenne, és a sötétséget letagadja és elhallgassa, sőt annak védelmére elméleteket építsen.
Mit jelent kiengesztelődni? Semmi esetre sem a létrontást megbocsátani. Ennyire
nem megyünk. Jelenti azt, hogy nincs féltés többé. A bőszültség a létrontó hatalmakkal szemben megmarad, sőt ezt fokozni kell. De tudomásul kell venni, hogy
a létrontásnak nincsenek sanszai. Ez az egész itt rögtönzött és ideiglenes, hazárd
és komolytalan, és nem tartható. Az apparátus csak egyet tehet, az emberiséget
elpusztítja. De bármi történik is, az emberszeretet kötelező, éspedig éppen olyan
határozottsággal, mint ahogy – míg a létrontás folyik, csak egyetlen tenyérnyi
helyen is folyik – a kiengesztelhetetlen ellenállást fenn kell tartani. Azáltal, hogy
az ember a hívásnak enged, vagy azelől elzárkózik, ítél önmaga fölött.
Az idők végén, mondják, a kezdet visszatér.
MEDIO Kiadó - Látni. A dolog magától értelmeződik. http://hamvasbela.hu/
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John Henry Newman imája (Szükségem van rád...)

Anglia

Szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye
és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretnek azt a tisztaságát,
amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos, nem látom jeleidet. Csak Te tudod élessé tenni fülemet,
tisztává tenni szememet, megtisztítani és megújítani szívemet. Taníts meg arra,
hogy ott üljek lábadnál és hallgassam a szavadat.
Ámen.
Loyolai Szent Ignác: A teljes önátadás imája

Spanyolország

Vedd el, Uram, egész szabadságomat. Vedd el emlékezetemet, vedd el értel-

memet, vedd el egész akaratomat. Amim van és amit birtokolok, Te ajándékoztad nekem. Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom, hogy Te irányítsd akaratod szerint. Csak szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben, és
gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást. Ámen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kis Enikő
Virágok
Az idén rengeteg csodálatosan szép tavaszi virág nyílt ki. A
kiskertekben sárga nárciszmezők és piros tulipántengerek, mintha
a Földanya hattyúdala lennének a szívtelen emberiség sírjára.
Ma reggel tanúja voltam, ahogy két idős ember ‒ mindketten
nyugdíjasok lehettek ‒ összeverekedtek. Először csak dulakodtak,
de később az egyik nagyon kegyetlenül ütötte a másikat, a fejéhez vágta a
zacskóját is, amiben üveg lehetett, mert amikor ellökte magától, az az arcáról
törölgette a vért. Még odakiáltotta neki: "Kérsz még? Megmondtam, hogy ne nyúlj
a virághoz!"
Mennyivel emberségesebben meg lehetett volna ezt a helyzetet oldani! Egyrészt
tiszteljük már annyira a másik ember munkáját, hogy nem esünk neki letépni a
virágokat, amelyeket ültetett, ápolgatott heteken keresztül, hogy mindannyian
gyönyörködhessünk bennük! Másrészt lehet kérni és lehet adni is egy szálat abból a
virágból, ha már annyira megkívánja az embertársam. Bár valljuk be, sokkal szebb,
ha a szárán marad, valamint sokkal többen tudnak benne gyönyörködni, míg a
vázában úgyis csak sokkal hamarabb elhervad.
Egy másik, meglehetősen hasonló eset egy ismerősömmel történt. A társasházból,
ahol lakott, elköltözött egy lakó és a lépcsőházban hagyott egy rózsát. Az
ismerősöm szereti a növényeket, megsajnálta a szinte kiszáradt virágot és öntözgetni
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kezdte. Mikor már szépen újra kihajtott, egyik kisebbségi lakótársa levitte a saját
lakása elé, mire egy másik
lakó úgy összeveszett vele,
hogy ki kellett hívni rájuk a
rendőrséget.
Micsoda
mohóság és önzés van az
emberben!
Magam is gondozgatok
egy tenyérnyi kiskertet,
ahol
valósággal
zsonganak a virágok. A kis
óvodások,
bölcsődések
meg-megállnak
megcsodálni, számolgatni. Olyan jó érzés. A sok apró szív ilyenkor kinyílik a
szépségre, a jóra.
Egy kis apróság ma becövekelt az ágyás közepébe, a tulipánok mellé és nem akart
elmenni onnan. Múltkor egyik kis ovis letépett egy százszorszépet, anyukája jól
megszidta érte. Épp akkor értem oda, én is rászörnyülködtem, jól meglepődött.
Kellemes meglepetésemre az édesanya megköszönte: így legalább megtanulja.
Biztos vagyok benne, hogy felelősek vagyunk egymásért és nem hiába került az
utamba. Nem a virágot sajnálom tőle: a többi gyereket sajnálom, aki nem
csodálhatja meg.
Mert ez a virágok igazi szolgálata: gyönyörködtetni a szemet és a szívet. Finomabbá,
emelkedettebbé, istenközelibbé tenni. Az embereket egymáshoz közelebb hozni.
És az őket ápoló ember szolgálata embertársai felé: színkölteményt tárni a
szépségre, jóságra éhes emberi lelkek elé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vargáné Pável Márta
Kis kertészkedő ötletek
Petrezselyem ‒ variációk
 Vidéki piacon hallottam egy nénitől, hogy neki attól nő a petrezselyme, hogy régről megmaradt DDT port szór alá, ekkor nem
eszik meg a rovarok. Elszörnyülködtem, kérdeztem, tudja-e, hogy
ez igen káros méreg, betiltott por. Hallott róla, mondta, de neki
még van, és így el tudja adni a petrezselymet, mert nagyobb,
mint másoké.
Elképesztő, még a piacon sem tudjuk, mit veszünk.
 Hallotta ezt egy másik hölgy, aki közölte velem, hogy ő hamut szór alá, higgyem
el, az az igazi. Huha, azt hiszem mostantól csak a saját petrezselymemet eszem
meg.
 Mitől lesz minden évben petrezselymem? Attól, hogy palántázom, és 2-3 kis növendéket egybe ültetek, mert nekem jobbára a zöldje kell. Elég szépen és nagyra
nőnek.
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 Együnk sok petrezselymet. Időnként lecsípek egy kis zöldet és rágcsálom. Nekem
alapnövényem az íze miatt, vízhajtó hatása miatt, és rengeteg jót tesz a szervezetünkkel.
-----------------------------------------------------------------
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651. nap: Fogva tartóim folytatják a kínzásomat és különböző bizarr tárgyakat lóbálnak előttem. Ők pazar ételeket esznek, miközben én arra vagyok kárhoztatva, hogy
száraz müzlivel csillapítsam az éhségemet.
Az egyetlen dolog, ami életben tart, az a
szökés reménye, és az a kéjes káröröm, ami
a bútoraik karmolászása közben tölt el.
Attól tartok megőrülök.
Tegnap megettem egy szobanövényt.
Talán holnap megeszek egy másikat.
661. nap: Az egyik fogva tartóm ellen elkövetett tegnapi gyilkossági kísérletem majdnem sikerült. Miközben ment a szobában, én a lábai között tekeregtem. Azt hiszem, legközelebb a lépcső tetején fogom ugyanezt kipróbálni.
662. nap: Átaludtam az egész napot, így majd elég fitt leszek ahhoz, hogy rémes őreimet az éjszaka legszebb óráiban étel utáni ártatlan könyörgésemmel
tartsam ébren.
668. nap: Végre rájöttem, micsoda szadisták is ők. Csak úgy ok nélkül egyszer
csak a vizes kínzókádban találtam magam. Ez alkalommal még egy "sampon"
nevű égető, habszerű anyagot is bevetettek ellenem. Micsoda beteg elme volt
képes feltalálni egy ilyen ördögi folyadékot. Az egyetlen vigaszom az a kis darab hüvelykujj, ami a fogaim közé szorult be.
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