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„CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY” 
 
 

A Szent Istváni példa 
 

„Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja?” 
Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom főoltárán Borsa Antal 
festőművész 1939-ben készült munkája alatt, egyik legszebb Szent István királyt szólongató, 
hívogató énekünk ismert sorait. Hol van? Hol találjuk meg hiteles személyét? Mit jelent korunk 
embere számára a Szent Istváni ideáll? Egyáltalán mit jelent az, hogy Szent? 

Dsida Jenő: Templomablak című verse érthető képben adja meg mindannyiunk számára a választ. 
Míg egy régi kápolna templomablakát kívülről nézem, nem látok mást, mint ólmot és sötét 
üveget, de ha belépek az ajtón és úgy nézek az ablakra, ahogy azt a nap fénye megvilágítja, akkor 
szinte életre kelnek a színek, és az ábrázolt alakok, a szentek. Az Egyház ma így tekint Szent 
István királyra, a hit szemével. Alakját maga Krisztus világítja meg. „Az igaz ember útja olyan, mint a 
hajnal pirkadása, amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz.” olvastuk a Példabeszédek 
könyvéből. Dsida nem győzi dicsérni „a belülről látók fényességét”. 

Szent István királynak, mint államalapítónak, köszönhetjük Hazánkat. Friedrich Nietzsche: 
Elhagyatva című versében írja: „A varjúraj / Város felé surrog tova / Hó lesz hamar / Boldog 
kinek van otthona / Jaj, akinek nincs otthona.” Boldogok vagyunk, mert van hazánk, melyet 
házak sokasága alkot, van otthonunk. A „Család évében így jelenik meg előttünk Szent István 
király, mint keresztény családfő, aki életét sziklára építette. Hartvik győri püspök mindezt a 
következőkben foglalta össze: „Krisztus a száján, Krisztus a szívén, Krisztust hordozta 
minden tettén!” 

 
Családfő, akinek Krisztus a száján! Nem messze tőlünk Pannonhalmán őrzik azt a 

kéziratot, amelyet a dőri iskolamester, Kováts István írt az 1760-as években. Jelenlegi ismereteink 
szerint ez a kötet tartalmazza a Szent István királyról szóló legszebb énekünk legrégibb és 
leghitelesebb szövegváltozatát. A dőri iskolamester kéziratában az ének első versszakai mellé a 
„Fia számára erkölcstanító könyvecskét” szerkesztő Szent István királyt rajzolta.  Díszes trónuson 
ül a szent király sujtásos brokát ruhában, kezében jogar és országalma, feje fölött angyalok tartják 
a koronát. Jóságos tekintettel néz fiára, Imre hercegre, az Intelmek szavai szerint „szerelmetes 
fiára, szíve édességére, sarja jövő reménységére”, aki mellette ül a trónon, egy alacsonyabb széken, 
szintén brokát ruhában, kezében liliommal, fején koronával. A naiv művészettel készült kép szinte 
sugallja, hogy ez a fiához intelmeket író szent saját életének példájával, a bölcs uralkodó példájával akarja 
elvezetni leendő utódját a helyes útra: „Tiszteld az Egyházat és vigyázz reá! Aki az Anyaszentegyházat 
kisebbíti, vagy gyalázza, Krisztus testét támadja és gyalázza… Könyörögj, hogy Isten a tétlenséget 
és lustaságot távoztassa el tőled, és adjon segítséget az erényes élethez… Ha azt szeretnéd, hogy 
tiszteljenek: légy igazságos. ha azt akarod, hogy a lelkeket megmentsd: légy béketűrő! Kövesd az 
ősöket: tartsd meg, ami magyar!” Szent István olyan családfő, akinek Krisztus a száján. 
Szükségünk van, olyan családapákra, akik hivatásszerűen és hitelesen képesek továbbadni 



gyermekeiknek az emberi, családi, nemzeti értékeket és életük a keresztény erkölcs talaján állva 
hirdeti a végső igazságot: Krisztus a száján. 

 
Férfi, akinek, Krisztus a szívén! „Mi lakik az emberben?” Tudjuk, hogy csak a jó Isten a 

megmondhatója. A szív alapvető mélysége és gazdagsága valójában a személyes döntések során, 
illetve az úgynevezett határhelyzetekben válik láthatóvá. István király átélte gyermekei elvesztését, 
nagy reménységének, Szent Imre halálát. Sorsa drámai volt. Mégsem adta fel keresztény 
életigenlését, reményét. Tudta hova kell segítségért fordulnia. Krisztus keresztjére és szenvedésére 
tekintett. Itt vált valósággá számára az imádságban már kifejezett, de a megélt keresztény önátadás 
tartalma: az Isten és felebarát szeretete. Nagy lelki fájdalmában felajánlotta országát a Magyarok 
Nagyasszonyának. Miért nem Jézusnak? Mert Máriával lelki közösséget érezhetett, hisz Mária is 
elvesztette Fiát. Tudjuk, hogy ami Máriáé, az Krisztusé. Visszhangzik bennünk Mária buzdítása is: 
„Tegyétek, amit ő mond!” Ezek a mélységek felfedik, hogy Szent István király, olyan férfi, akinek 
Krisztus a szívén. Korunk egyenesen szomjúhozza, azokat a férfiakat, akik életük személyes és 
fontos döntéseit az isteni szeretet - Krisztus keresztjében megjelenő - mértéke szerint hozzák 
meg. 

 
Családapa, aki Krisztust hordozta minden tettén! Szent István nemcsak hirdette a 

keresztény irgalom és könyörületesség erényeit, hanem maga is rendszeresen gyakorolta. „Az 
irgalomnak és kegyességnek oly szélesre tárt karjaival ölelte át Krisztus szegényeit, sőt bennük 
Krisztust, hogy egyetlen vendég vagy zarándok sem távozott tőle szomorúan, jósága vagy 
valamilyen vigasz nélkül.” /Hartvik/. A megfogalmazott intelmek és a határhelyzetek próbáját is 
kiálló hűség adják a keresztény élet jó értelemben vett hétköznapiságát, mely a hétköznapok 
szintjén képes megélni a keresztény élet minden mélységét és emelkedettségét. Szent István király, 
olyan családapa, aki Krisztust hordozta minden tettén. Szent István király Szent Pál apostol 
szavaival inspirál minket: „Legyetek követőim, miként én Krisztusé!” A keresztény édesapa nemcsak 
jogi érelemben képviselője a családnak, hanem az ősi elképzelések szerint a család vallási életének is jelentős 
meghatározója, papja. Az édesapák Krisztushoz való elkötelezettsége határozza meg családjaink 
helyzetét és jövőjét. 

„Hol vagy István király?” Kérdésre tehát a család éve jegyében közösen válaszolhatunk: 
Minden olyan keresztény édesapa előtt és édesapában, akinek Krisztus a száján, Krisztus a szívén, 
és Krisztust hordozza minden tettén. Hazánk és Templomunk jeles ünnepén Csanád Béla 
versével kérjük: 

 
 
 

„Támadj fel újra bennünk, Krisztusunk, 
Kinek országát százszor megtagadták. 

És lesz még ünnep, százezerszer ünnep 
És boldog nép, mely ünnepelni tud, 

Ha veled küzdünk és veled maradunk. Ámen 
 
 



A család, ami összeköt 
 

Szabó Magda: „Csé” című novellája jól érzékelteti tanár és tanítvány magányát és egymásra 
utaltságát. A tanárnő, aki szülei után a háborúban szerelmét is elveszítette szívesen szabadulna 
jelenlegi munkájától, és végezne komolyabb nevelői munkát. Katus a „csé” betűkkel való bajlódás 
közepette nyilvánítja ki érzelmi kötődését a háborúhoz. Semmilyen más „csé” betűs szó nem 
értelmezhető számára, csak azok, amelyek a háború borzalmait nevesítik: Csajka, csata, csizma, 
csont… És pont ezek a szavak kötik össze a novella két főszereplőjét is. Szabó Magda 
novellájában a háború borzalmait felelevenítő gondolatok építettek hidat két ember közé. Ma a 
család fogalma lehet az a legkisebb közös nevező, amely képes embereket összekötni.  

A család fogalma nem hagy hidegen senkit, legrosszabb esetben, hiányában vall azokról az 
értékekről, melyeket képvisel. A család Izraelben a legkisebb társadalmi egység a törzs és nemzettség 
után. A neve „bet” ház volt, s azt a vérségi köteléket jelentette, mely egy házban vagy sátorban élt 
együtt. Használatos volt a „bet ab” kifejezés is, ami atyai házat, nagycsaládot jelentett, amelynek 
tagjai egy általuk még ismert őstől származtak. A család feje az apa, ennek halála után pedig az 
elsőszülött fiú, általában sok gyermek tartozott hozzá. A család egyszersmind kultikus közösség is, 
amelynek az apa volt a papja: a Kivonulás könyvében ő készíti elő az áldozati bárányt, Jób 
könyvében pedig áldozatot mutat be gyermekeinek tisztaságáért. Az életmenetet mind vallási, 
mind jogi szempontból az apa irányította. Az anya tekintélye az általa szült fiúk számától függően 
emelkedett. A családban erős volt az együvé tartozás érzése. A család nem halhatott ki.  Egy zsidó 
mondás ezt mondja: „Jobb az embernek meghalni, mint hazájából kiűzetni.” A zsidók tudták mi a 
haza. Szétszórattatásuk után még fontosabb lett számukra a haza tudata. 

 

A lelki haza 
 
Friedrich Nietzsche: Elhagyatva című versében a téli bolyongás képével, az úton vagyunk modern 

életérzését írja körül. Ez nem a romantika vidám barangolása, hanem bolyongás a jéghideg, téli 
tájon. Jégbe fagytak az érzelmek, már semmi sem virágzik életünkben. A lelki haza megtapasztalása 
szükségeltetik ahhoz, hogy legyőzhessük világunk ridegségét. Kosztolányi Dezső: Számadás című versében 
írja: „Most már elég, ne szépítgesd, te gyáva, / nem szégyen ez, vallj – úgyis vége van – / boldog 
akartál lenni és hiába, / hát légy mi vagy: végképp boldogtalan.” Vagy idézhetjük Weöres Sándor 
ismert sorát: „A föld alattam, az ég felettem, a létra bennem.” Mindkét megközelítés igazolja a 
„légy, ami vagy!” Felszólítás tartalmi gazdagságát, mely egyúttal jelzi a múltbeli gyökereket, a 
jelenlét, létezés, növekedés, beteljesedés adottságát. 

Amikor a Magyar Katolikus Egyház 2011-re meghirdeti a család évét, - a harminc évvel 
ezelőtt, 1981-ben megjelent Familiaris Consortio-ra, II. János Pál pápa apostoli buzdítására is 
emlékezve -, sokrétű célt szeretne megvalósítani. A Családok Nagy Pápája sokat idézett gondolata: 
„Család, légy az, ami vagy!”  

A családév meg kívánja erősíteni a család belső identitását, ugyanakkor szeretné tudatosítani a 
család missziós felelősségét is. A család ugyanis egyszerre tárgya és alanya az evangelizációnak. Tárgya 
az evangelizációnak, rá irányul. Ebben az értelemben sokat kell fáradozni a fiatalok szentségi 
házasságra való felkészítésén, a házasságok, kísérésén és a családok támogatásán a mindennapi 
nehézségek és váratlan problémák vagy akár válságok során. A családnak, mint az evangelizáció 



alanyának pedig az a feladata, hogy kinyilvánítsa és közölje a szeretetet, amely eleven visszhangja 
és tükröződése Isten emberek iránti szeretetének, a Vőlegény Krisztus szeretetének a 
Menyasszony Egyház iránt. (FC) 

 

A jó házasságban nincs egyenlőtlen és egyenlő 
 
A család fogalma, gyökere, célja és küldetése már az Ószövetségi Szentírás elején 

megtalálható: "Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testté."(Ter.2,2 4). 
Azért, hogy a házasságról szóló Ószövetségi tanítást jobban megjegyezzük és megértsük érdemes 
egy képet, hasonlatot használnunk. Hasonlítsuk a tartalmas és boldog házaséletet egy 
vitorlásúthoz! Át kell kelnünk a tengeren, hogy elérkezzünk a túlsó partra, házasságunk céljához. 
A hajó magát a házasságot példázza, amelynek utasai a férj és feleség! A házasság "hajója" 
alapvetően három részből áll: elhagyni, ragaszkodni és egy testé lenni. Ez a három elv - mintegy a 
hajó falai - adja a szükséges védelmet. A "hajóban" zajló élethez. Ha valamelyik elmarad, víz 
ömlik a hajóba és süllyedni kezd! Ahogy az újszülöttnél is először el kell vágni a köldökzsinórt, 
úgy a házasfeleknek is el kell hagyniuk szüleiket. Az elhagyás fájdalmas, mindenekelőtt lelki dolog. 
A szülők elhagyásának elve nyilvánvalóvá teszi azt is, hogy ehhez bizonyos érettség szükséges. Az elhagyás 
belső, egzisztenciális döntés formájában megy végbe. A gyermek az anyaméhben ugyan teljes 
mértékben függ a méhlepénytől, számára mégis életfontosságú, hogy kellő időben leválasszák 
róla. Bár a Biblia a szülők elhagyását említi, maga a fogalom széleskörű jelentéssel bír. Elhagyni, azt 
jelenti elengedni. Inkább alapállás, mint tevékenység. Az elhagyás tehát elengedés, lemondás az 
egyedülálló ember életének előnyeiről. Aki nem képes erre az elhagyásra az nem alkalmas még a 
házasságra! Ez azonban semmiképpen sem zárja ki a szülők iránti tiszteletet, a velük való 
kapcsolat ápolását! Ragaszkodni - héber szava azt jelenti "ragadni", amilyen erősen beleragad a 
fénykép a fényképalbumba, olyan erősen kapcsolódik össze a férj és feleség. Elválaszthatatlanokká 
válnak. Ha kitépem a képet az albumból, azzal az album és a kép is megsérül. (Ha van gyerek, 
akkor az is megsínyli a válást!)  A ragaszkodás tehát elkötelezettség, akarati döntés következménye: A férfi 
elhatározza, hogy feleségével elválaszthatatlanul, feloldhatatlanul, örökre összetartozik. A nő úgy 
dönt, hogy mindent megoszt a férjével, vele új egységben forr össze. Olyan egység ez, amelyben 
egyik szenvedése automatikusan sújtja a másikat is, amelyben csak közösen lehet a növekedés és 
kiteljesedés. Az egyoldalúság lehetetlenné teszi az egységet! Ha a férj és feleség így élik meg a 
házasságukat, olyan egységet tapasztalnak meg, amely semmilyen emberi kapcsolathoz nem 
hasonlítható. Az egység először lelki-szellemi összetartozásban jön létre, s csak ennek következményeként 
fejeződik ki testi módon is. A ragaszkodás magába foglalja a hűséget! A ragaszkodás a szeretet egy 
sajátos formája, olyan érett szeretet, amely feltétel nélküli hűséggel, egy életre szólóan döntött! Az 
"egy testté lenni" - nemcsak a szexuális egységre utal, hanem a házasok teljes összeolvadását is 
jelenti. A férj és a feleség, akik már nem két test, hanem egy, most már mindenben osztoznak 
egymással: örömükben és fájdalmukban, reménységükben és kudarcaikban. „A jó házasságban nincs 
egyenlőtlen és egyenlő. Mindkét fél hiányt tölt be a másikban, mindkettő gondolatot ad a gondolatnak, célt a 
célnak, akaratot az akaratnak, s így gazdagodnak ők. Egy lélek és egy test. Együtt dobbanó szív: egy élet.”(A 
Tennyson). 

Mindenben eggyé válni, ugyanakkor kettőnek maradni. - Ez a házasság titka, ezt nem lehet 
igazán megérteni, csak megtapasztalni!  Régi történet mondja el, hogy egy férfi felkereste 



választottja házát, és kopogtatott az ajtaján. Belülről egy hang azt kérdezte: „Ki van ott?” „Én 
vagyok!” - hangzott a válasz. Erre belülről: „Itt nincs hely nekem és neked!” Az ajtó zárva maradt. 
Egy év magány és várakozás után újra megjelent a férfi és bekopogott. „Ki van ott?” – hangzott a 
kérdés. „Te vagy ez” – volt a válasz. Erre megnyílt az ajtó. A házasság mindkét fél számára bejárandó 
út, a boldogság felé, melynek mozgató rúgója a szeretet.  

Az Újszövetség egyik fontos üzenete, hogy a házasság szentség! A házastársak szeretetében, 
életszövetségében jelenik meg Jézus. Jelzi és megvalósítja Jézus Krisztus kegyelmét. Ugyanez más 
nyelvre lefordítva annyit jelent, ahogy Szent Pál az Efezusi hívekhez írt levélben mondja: „nagy 
titok ez, Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom. A férj és feleség egymás iránti szeretete 
megjeleníti a világban Krisztus és az Egyház kapcsolatát. 

 

A család az Élet és a szeretet bensőséges közössége 
 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a keresztény házasság és család teljesen természetfölötti valóság. 

Rengeteg természetes értéke van, de totálisan természetfeletti valóság. Csak akkor lehet megérteni, 
csak akkor lehet teljes értékűen megélni, hogyha ezeket a természetfeletti szempontokat látjuk, és tudatosan 
megvalósítjuk. A családról szóló egyházi tanítás ezt a valóságot általában három tételben foglalja 
össze: 1. a megtestesült Fiú Isten a családot új jelentéssel látja el, 2. a család szentségre hivatott 
közösség, 3. a család megszentelő küldetéssel és szentségi méltósággal rendelkezik. Ennek 
megfelelően Az „Egyházi Törvénykönyv”S a két fél közötti szövetségre, a felek javára és a 
gyermekek nemzésére, illetve nevelésére helyezi a hangsúlyt úgy, hogy alaptételként kinyilvánítja a 
keresztény házasság szentségi rangját. A Házasságkötés Szertartásának Rendje többnyire az Isten 
és népe közti szövetséget tekinti mintának és célnak. 

A Katolikus Egyház Katekizmusa előszeretettel beszél úgy a családról, mint első iskoláról és 
hithirdetőről, ahol megtörténik az ideális Egyházi közösség kinyilatkoztatása, amely mélyen 
Szentháromságos. Boldog II. János Pál pápa Familiaris Consortio című apostoli buzdítása ennek 
alapján beszél a család identitásáról és feladatáról: „Család, légy, ami vagy!” Miként minden igazi 
közösség, úgy a család kezdete és ereje is a szeretet. Az ember képtelen szeretet nélkül élni. Magára marad, 
érthetetlenné válik önmaga számára, értelmét veszíti az élete, ha nem talál, nem kap szeretetet, nem részesülhet 
benne és nem teheti a szeretetet magáévá. Szeretetből alapított és élő család - Isten terve szerint - az Élet 
és szeretet bensőséges közössége. Feladata, hogy őrizze, kinyilvánítsa és közölje a szeretetet, mint eleven 
visszhang Isten és ember, Krisztus és Egyház viszonylatában. Mindennek feltétele és 
következménye a házastársi közösség oszthatatlan egysége, mely egyben felbonthatatlan 
közösség. Ez a közösség teremti meg és tartja fenn az úgynevezett családi egyházat, mely a 
bőségesebb emberség iskolája. Csak itt jelenhet meg teljes gazdagságában a férfi és nő egyenlő 
személyi méltósága, mint Isten képmásának értékelése és különböző hivatása, az Apai és Anyai 
szerep elismerése. 

Ilyen feltételek mellett beszélhetünk a gyermekek jogairól vagy helyesebben a gyermek személyi 
méltóságáról és helyéről a családban, egyházban és társadalomban. Oscar Wilde az Önző óriás című írása 
képes meggyőzni minket erről a nagy igazságról. Az önző óriást zavarják a gyermekek. Kertjét 
kerítéssel zárja el előlük, ezért a kertjében mindvégig megmarad a tél. A kerítés állapotának 
rosszabbodásával újra birtokba veszik a kertet a gyerekek és velük együtt a tavasz is. A gyermekek 
félve menekülnek az óriás elől, csak a legkisebb nem, mert fel akar mászni a fára. Az óriás felteszi 



a gyermeket a fára, aki viszonzásul megöleli. Ettől kezdve a gyermekeké az óriás kertje, de a picit 
többé nem látja. Öreg korára télen észreveszi, hogy az egyik fa kivirágzott, alatta áll a pici gyermek, kezei, 
lábai, oldala átlyuggatva. „Ki tette ezt Veled?” „Hagyd, ezek már a szeretet jelei. Egykor 
megengedted, hogy a kertedben játsszak, most eljöttem, hogy meghívjalak az én kertembe.” A 
gyerekek holtan találták az óriást a rügyező fa alatt. Mindezek fényében kell értelmeznünk Jézus 
szavait: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!” 

 

A család érték 
 
Lehet, hogy a fent leírtak fényében túlzott optimizmussal leszek vádolható, ezért egy 

történettel szabadjon előre menekülnöm: ’Egy öreg zarándok ballagott a Himalája hegyei között, 
amikor a csikorgató hidegben elkezdett esni az eső. Egy fogadós megszólította: „Apókám, hogy 
fog maga ebben az időben célhoz érni?” Az öreg vidáman válaszolt:„A szívem már ott van, ezért 
a testem többi részének könnyű követnie!”’ Az Egyház a Család évében hitet akar tenni amellett, 
hogy a család érték, a mindannyiunk számára nélkülözhetetlen szeretet pedig a családban forrásozik. Ha 
mindezt jól teszi, akkor pedig a család evangéliumáról, arról az örömhírről beszélünk, mely 
nemcsak jónak, követhetőnek kiállt ki valamit, hanem annak jelenlévő örömében részesít minket. 
Az Egyház szíve már ott van a család titkánál, reméljük, hogy egyszer teste többi részének is 
sikerül majd követnie. Addig is azonban: „Család, légy, ami vagy!” 
 


