
Vasárnap délután van, a desszert utá
ni kávét már türelmetlenül iszom, és 
az utolsó kortynál egyszer csak véget 
ér a hétvége. Még talán egy kikapcsoló
dást ígérő mosogatás, de valójában már 
vége: fél négy körül beáll a fordulat, és 
addig nem nyugszom, míg át nincs gon
dolva az utolsó óráig, dolgozatig, pénz
befizetésig, szülői levélig, beíratlan 
jegyig minden, amitől újra kezdődik a 
hét, a tanárnőnek legalábbis.
Az egyházi iskolában tanító tanárnak 
azonban még ennél is több iskola
specifikus feladata van, amelyre nem 
készítették fel feltétlenül az egyete
men, ahol a szakmát tanulta. Példá
ul arra nem, hogy esetleg itt jobban 
szeresse felebarátkollégáját, mert ez 
nem intézményspecifikus. Hasonló a 
helyzet a felebarátdiákjával: Jézus 
itt sem tett különbséget fenntartótól 
függően. Megbocsátás? Kegyelem? Ir

galom? Tízparancsolat? Mind nagyon 
fontos, de nincs iskolafüggő célközön
sége. Kereszt lóg a falon? Áhítat a hét 
elején? Hittanórák? Feltétlen velejáró
ja az iskolatípusnak, de nekem, mezei 
angoltanárnak általában nem jelent 
aktív feladatot, bár persze a keresztet 
megigazítom, az áhítaton és az isten
tiszteleten pedig részt veszek, éneklek, 
figyelek, fegyelmezek, imádkozom, rá
szólok, igény szerint papír zsebkendőt 
osztok. De főleg figyelek, úgy láttam, 
az hat a legjobban. Mármint az előt
tem, mellettem, mögöttem a padokban 
nehezen megülő, nem annyira könnyen 
és gyorsan a lelki tartalomra ráhango
lódó, gondolatban inkább a következő 
órára beígért felelés körül forgó tizen
évesekre. Többéves kísérletezés után 
e mellett a stratégia mellett döntöt
tem végül: én is figyelek rájuk, ők is 
figyelnek rám. És mivel úgy általában 
én is figyelek arra, amire ő figyel, így 
néha ő is figyel arra, amire én figyelek. 
Vagy legalábbis felfigyel rá. (A tanár-
nő tényleg figyel a lelkész úrra? – kér
dezik érdeklődően, némi gyanakvással 
a hangjukban. – Igen, persze, engem ez 
érdekel, nekem ez fontos. – Ühüm – jön 
a töprengő válasz. Érdekes jelenség, 
gondolja magában. Egyszer én is ki
próbálom.) ‰
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Amikor nyolc órakor becsöngetnek egy 
átlagos reggel, és a tanárnő besétál az 
első órára, akkor ott az a bizonyos nap
kezdő imádság – ami benne van a házi
rendben, mivel egyházi iskola vagyunk 
– az bizony csak akkor fog elhangozni, 
ha a tanárnő, vagyis én személyesen 
ezt erőltetem. És ez nem is annyira 
magától értődő.
Mert először a sok eldöntendő kérdés: 
Miatyánk? Zsoltár? Luther reggeli 
imádsága? És persze angolul? Vagy 
magyarul? Állva? Ülve? És merre néz
zünk? És kelle hozzá a kereszt? Aztán 
jön a technika! Fej lehajt, nagy levegő, 
gyors összpontosítás (Édes Istenem, 
csak éppen Téged ne felejtselek ki belő-
le! Ne felejtsem el, hogy ez most tényleg 
egy imádság!). És ha csak nekem kel
lene összpontosítanom! De ott a sok 
gyerek is, mitől lesz ez közös ügyünk? 
Végtére is az a cél. Így marad itt is az 
elmaradhatatlan fegyelmezés (Rékám, 
megteszed, hogy becsukod az uzsonnás 
dobozodat? Nehéz kolbászosszendvics-
illatban az Úristenre koncentrálni.) 
No meg a kéretlen visszajelzések el
viselése, sőt esetleges felhasználása. 
(Tanárnő, lassabban tessék mondani! 
Így lemaradok!) És végül az ökumeni
kus ráhangolódás, amitől végre észre
veszem, hogy néhányan kétségbeesve 

próbálnak rohamtempóban keresztet 
vetni, mielőtt kinyitom a számat. Vagy 
nem veszem észre, csak mert szegé
nyek már rég leszoktak róla. Amikor 
viszont végre hagyok rá időt, és magam 
is megpróbálom, boldogan tanítgatnak. 
(Nem jó, tanárnő, nem úgy kell! A má-
sik oldalra! Így, igen, most már jól tet-
szik csinálni!)
Majd a hosszúnak és bonyolultnak tűnő 
előkészület után úgy kilenc másodperc 
alatt elhangzik végre az imádság, és ta
lán valóban sikerül – többünknek is az 
osztályteremben – az Úristennel kezde
ni a tanítást és tanulást egyaránt.

Ittzés Szilvia: Tanárnő, kérem! – avagy: 
vidámság egy XXI. század iskola falai 
között (kemény kötésben, rengeteg 
vidám rajzzal, 176 old., 2400 Ft)

A fájdalmas Szent Szűz
Az úr Jézus a maga szenvedését s halá-

lát nem vésette kőbe, fába; leírták ugyan 
néhány sorral az evangéliumban, de az 
ugyancsak kevés; hanem igen, belenyom-

ta a szívekbe, s a leghívebb, a legmélyebb, 
a legremeklőbb és ugyancsak szenvedéses 
lenyomatát a szent Szűz szíve őrizte. Szent 
sebeit, kékségeit, fájdalmait s fohászait a 
kereszténység vigaszára a Szent Szűz szí-
vére bízta. Itt vannak eltéve, itt sértetlenül 
megőrizve, s aki a fájdalmas anya szívébe 
tud hatolni, az ott megtalálja a maga szo-

morú fölségében Krisztus élő s folyton 
sajgó kínszenvedését. Így kell hordoznom 
nekem is Uram szenvedését szívemben. 
Nem, nem felejthetem. S ez a szenvedés 
őrzi annak a tőrrel átdöfött szeráfnak is 
képét, ki a kereszt alatt állt, s azt mondják 
róla: „az ő anyja”.

 ‰



A Szent Szűznek kellett ott állnia, mert 
szereti Jézust. Az Úr Jézus magához csa-

tolta őt, méltóságban, kegyelemben s 
örömben, magához tehát bajban s bánat-

ban is. Ő a résztvevő bánatnak vértanúja. 
Bánkódik vele, mert szereti őt. Eleget tesz, 
eleget szenved vele, mert nem szakadhat 
el tőle; vele bánkódik, siratja bűneinket, s 
megnyitja sorát azoknak az ártatlan, de el-
ragadóan szép lelkeknek, kik mások bűné-

ért szenvednek s magukat értük Istennek 
elégtételül bemutatják. E nyomokat Jézus 
taposta a kemény, önző világba, mint pá-

ratlanul mély s gyengéd érzésű lelkének 
nyomait. Sokak előtt ez beteges lelkület-

nek látszik; igen, látszik, mert látószögük 
téves; de a legnagyobb szeretet szem-

pontjából ez lángoló lelkület s győzelmes 
erő. Részvétünkben ne roskadjunk össze, 
hanem mint a lélek erősei viselkedjünk!
Prohászka Ottokár: Elmélkedések 
az evangéliumról c. gyönyörű kiállítású, 
kemény táblás kötetből idéztünk (4800 Ft)

Különleges ritkaság 
a Keresztény Antikvárium 

kínálatából
Katolikus lexikon I–IV, Bangha Béla SJ szer-

kesztésében. A legelső átfogó, hatalmas ívű 

Katolikus lexikon 1931 és 1933 között jelent 

meg 4 kötetben Budapesten, a kor legkivá-

lóbb teológusai írták. Több mint 2000 oldal-

nyi egyetemes tudástár a kereszténységről. 

A műnek fakszimile kiadása nincs, értékét 

ez is nagyban növeli, már szinte hozzáfér-

hetetlen így, egyben.

Mind a 4 kötet cérnafűzött, aranyozott, ke-

mény táblás, kötetenként 532 oldal. Csupán 

egyetlen teljes példány vásárolható, most 

60.000 Ft helyett 30.000 Ft-ért.

Drága, szent hazánk
Nekünk, magyar katolikusoknak a haza 
nemcsak nemzeti érzés, hanem vallásos 
áhítat tárgya is. A magyar hagyomány ka-
tolikus hagyomány is; a kettő együtt van. 
Nekünk ez az ország Regnum Marianum, 
Mária országa, a Boldogasszony öröksé-
ge, Szent István birodalma, szent királyok 
országa, a Szent Korona tulajdona. Ezt a 
földet vértanúk vére áztatta, akik vérüket 
a hazáért és a kereszténységért egyaránt 
ontották, ezt a földet keresztény szentek 
erényei és áldozatai szentelték meg.
Azért a mi lelkünkben a kereszténység és 
a haza szeretete egybeforrt, egyformán 
szeretjük hitünket, egyházunkat és hazán-
kat. Ezért van az, hogy a sorsdöntő órában 
imáinkkal ostromoljuk az eget.

Könyörögjünk!

Úristen, aki népünket ezer éven át kegyesen 
megőrizted, őrizd meg népünket továbbra 
is a Te kegyelmedben, hogy teljesíthesse 
azt a hivatást, amit neki szántál a népek 
közösségében. Őrizd meg népünket a szent 
hitben, a keresztény erkölcsökben, és így 
néped mindenkor dicsőségedet hirdethesse 
a Te bölcs végzéseid szerint. Amen.

ÚJRA MEGJELENT!  Kilenced a hazáért 
Prohászka Ottokár és Széchenyi István 
gondolatainak felhasználásával (480 Ft)





A HÓNAP sikerKÖNYVE

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok 

című vicceskönyvet ajánljuk most 

nagy kedvezménnyel, 
1580 Ft helyett csupán 1000 Ft-ért!

Túl  okos kütyük
Az egyik jezsuita novícius igencsak sze-

rette a különféle újszerű kütyüket. Volt 
okostelefonja, „okos” ébresztőórája, „okos” 
hőmérője, és ki tudja, még mi mindene.
– Hallottam egy igazán szuper készülékről! 
– mondta neki az egyik rendtársa. – Figyel-
mezteti a tulajdonosát, ha az túl sokat eszik 
és nem mozog eleget.
– Ez aztán a technikai újdonság! És mi a neve?
– Mérleg.

Nagy Alexandra: Valóban derűs az ég! 
című viccgyűjteményből idéztünk 

(192 old., 1480 Ft)

	 MOST!
Figyelmesen, nyitott füllel és nyitott szív-

vel hallgass oda, ha Krisztus Lelke 
figyelmeztet. Talán most, míg ezeket 
a sorokat olvasod, eszedbe jut valaki: 
menj, szeresd, békülj meg vele, láto-
gasd meg! Most rögtön tégy vele jót! 
Ne halasztgasd!

Legokosabb, ha gondolatainkat még ak-
kor ejtjük foglyul, mielőtt cselekedetté 
válhatnának. Ez a lázadó gondolatok 
legyőzésének módja, ahogy a keleti 
közmondás is tartja: „A kígyót még a 

tojásában kell megölni.”

A sok miért helyett inkább cselekedjünk! 
Tegyük meg, ami tőlünk telik: adjunk 
szeretetet, szolgálatot, kezdjünk egy 
Krisztus-féle mozdulatot!

Amíg élünk, nem lesz olyan nap, hogy 
valamiképpen meg ne kísértessünk. 
Mert van Kísértő. Ám nem lehet olyan 
nap, amelyen meg ne szabadulhassunk. 
Mert van Szabadító!

Szeress most!  Szeretetre mindenkinek 
szüksége van. De talán még fontosabb, 
hogy mi szerethessünk másokat. Gyökössy 
Endre bölcs meglátásai segítenek 
bennünket abban, hogy valóban minden 
nap a szeretet életét éljük. (210 old, kemény 
táblás, 2400 Ft)

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: H-P 9-18h 
Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 
webáruház: www.szentgellertkiado.hu
A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Nini,  itt  vagyok!
Két szép, színes mesekönyvet ajánlunk 

most egybekötve! A legkülönlegesebb 

mindennapi csoda a születés történetét 

mondja el úgy, hogy az egészen kicsi 

gyermekek is megértsék. A Nini, itt va-

gyok! pedig azt mutatja be, hogy kik is 

vagyunk mi, Isten gyermekei. (Színes, 

nagy alakú, kemény táblás, 2800 Ft)


