HÍVOM A CSALÁDOKAT
Augusztusi levél

Kedves családjaink!
Kedves házas- és családcsoportok
mozgalmakban és mindenütt!

a

plébániákon,

egyesületekben,

Augusztusban Nagyboldogasszony és Szent István király ünnepe alkalmat
ad arra, hogy a családban, család-közösségünkben tudatosítsuk magyar
és keresztény gyökereinket. Adjunk hálát ezért az örökségért, és vegyük
észre, hogy a körülöttünk élő népeknek is sok értékes nemzeti és
keresztény hagyománya van. Előítéletmentesen közeledjünk más
nemzetekhez, keressük velük a kapcsolatot. A világot gyengeségeivel és
értékeivel, sőt kihívásaival együtt fogadjuk el, ne botránkozzunk és
meneküljünk, ne váljunk közömbössé, és ne zárkózzunk magunkba,
hiszen polgárai vagyunk ennek a világnak is. Keresztény testvériségünk
tudatában érdeklődjünk más nemzetek iránt, figyeljük a világ eseményeit.

Szentistvánkor piros-fehér-zöldbe öltöztetjük városainkat, falvainkat, büszkék
vagyunk nagyjainkra, tisztelettel emlegetjük a Szent Király életművét, köszöntjük a
Boldogasszonyt. Ünnepeljük magyarságunkat, múltunkat, s fohászkodunk országunk
jövőjéért. Kell, hogy az ünnep kihasson hétköznapjainkra is, erőt és tartást adjon
nekünk magyarságunk megéléséhez, hogy mindig tudatában lehessünk: jó nekünk
magyarnak lenni!
Augusztust nemzetünk valamikor Boldogasszony havának nevezte. Őseink ezzel is
kifejezték tiszteletüket, hódolatukat a Szent István óta oltalmazó, védő Égi
Édesanyánk iránt. Ilyenkor tudatosult bennük: Isten, a történelem Ura. A történelem
során sokszor látszott helyzetünk reménytelennek, de újra, meg újra
megtapasztalhattuk azt is: Isten velünk van. A magyarság Szent István óta
Boldogasszonyunk közbenjárásába helyezte reményét, s családjaink az első magyar
szent-család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre példájából merített reményt.
Ma, az egységesülő Európa részeként „a földrészt jellemző bonyolult adatok
elemzése mutatja, hogy Kelet- és Nyugat-Európában egyaránt egyre erősebb az
igény a reményre, ami értelmet adhat az életnek, a történelemnek és a közös
cselekvésnek.” (EE 4)
Minden ember egy nemzet fiaként születik. Mikor Jézus emberré lett, ő is tagja lett
egy népnek. Együtt érzett nemzetével, s amikor a pusztulás veszélye fenyegette,
megsiratta Jeruzsálemet. (Lk 19,41) A nemzet nélküli világ víziója, az
internacionalista eszmény talán már végleg letűnt, hiszen az embernek valahová
tartoznia kell, valahol otthon kell lennie. Ma a globalizáció felé haladunk. A nemzetek
azonos irányú törekvéseit egységbe igyekszünk foglalni, nem egymás rovására,
hanem egymás javára. Az egységesülés azonban, így Európa egységesülése sem
megy szeretet nélkül. A testvériség eszméje helyett az erőszak, a manipuláció, az
érdekek lobbija veszi át a főszerepet. Csak a testvériség képes a nemzeteket
kölcsönösen mozgósítani egymás érdekében. Azok a népek pedig, akik a
Boldogaszzony köpenye alá húzódnak, hogy ott oltalmat, védelmet, biztonságot

találjanak, testvérek. Közös Égi Anyánk köpenye alatt nincs helye viszálynak,
féltékenységnek, rivalizálásnak.
A népeknek, nekünk magyaroknak is vannak sajátos értékeink. Ismerjük meg ezeket,
becsüljük és ápoljuk azt, ami arra méltó! Örüljünk a magyar nyelvnek, a magyar
zenének, táncnak és irodalomnak, becsüljük meg lakásunkban a népművészet egyegy értékes darabját. Szeressük a magyar tájat és hagyományt, ismerjük meg
történelmünket, de ne tagadjuk el hibáinkat, bűneinket sem, ne feledjük Kölcsey
szavát: „Hányszor támadt tenfiad / Szép hazám kebledre / S lettél magzatod miatt /
Magzatod hamvvedre!”
Óvakodjunk azonban a túlzott nemzeti öntudattól, hiszen legtöbbünknek osztrák,
német, cseh, szlovák, román, horvát, szerb, zsidó ősei is vannak. Ma már alig
található „színmagyar” ember. A magyar talajban gyökeret ereszteni szándékozó
idegen éppen akkor lett magyarrá, ha befogadták, és értékeit méltányolták. Mennyi
értéket kaptunk ajándékba a velünk együtt élő nemzetektől! Illyés Gyula mondta,
hogy aki nemzetének érdekét úgy akarja védeni, hogy közben értékeket tagad és
pusztít, az saját nemzetének szerez ellenségeket, és ezzel kárt okoz.
Ne essünk abba a hibába sem, hogy ami különbözik az általunk megszokottól, azt
gyengébbnek, alábbvalónak gondoljuk. Mindenki találkozott már idegenekkel, s
észrevette, hogy miben különböznek a magyaroktól. Más nyelven beszélnek, mások
a gesztusaik, más kultúrájuk van, szokatlanul viselkednek. De ha ismerjük a saját
értékeinket, felfedezhetjük azt is, ami a más népek esetében értékes. Ne
rangsoroljunk, nem azért első nekünk a magyar, mert a többi alábbvaló, hanem azért
mert nekünk ez a gyökerünk. Gyökérzet nélkül, noha láthatatlan, nincsen a fának
lombkoronája, s azok között, akik egy gyökérből fakadnak, van valami közös. Közös
nyelv, kultúra, mentalitás, amit századokon át átitatott a kereszténység.
De hát mi oldhatja fel a nemzeti büszkeség és a mások elismerése között feszülő
ellentmondást? Hogyan lehet védeni mindazt, ami magyar anélkül, hogy
elutasítanánk azt, ami nem az? A megélt kereszténységben gyökeredző testvériség
által. „A keresztény eszmerendszer és világnézet által, ennek ugyanis éppen az a
nagy jelentősége nemzeti öntudatunk alakulásában, hogy a kereszténység népek,
nemzetek fölötti egyetemessége figyelmeztetve fékezi az időnként kártékonyan
túlburjánzó nemzeti önérzetet.” (Nemeskürthy István) Tanuljunk Szent István
keresztény európaiságától, keressük az értéket más népekhez tartozó
testvéreinkben!
Családközösségeitekben, baráti körben beszéljétek meg, mit jelent nektek ma
magyarnak lenni? Vannak-e őseitek között más nemzetből származók? Milyen
értékes szokásokat, tárgyi emlékeket őrzünk tőlük? Hogyan törekedtek arra, hogy
lakásotok, házatok tükrözze: az magyar család otthona? Ismeritek-e a magyar
kultúra, művészet, tudomány és sport nagyjait? Vannak-e olyan barátaitok,
ismerőseitek, akiktől sok értéket kaptatok, holott nem magyarok? A család
imádságaiban megjelenik-e Boldogasszony és a magyar szentek? Hol a határ
nyitottság és saját hagyományaink elutasítása között?
Beszélgessetek, gondolkozzatok, és legyetek a nyitott magyar kereszténység jelévé!
Bíró László
a MKPK családreferens püspöke,
a Magyar Katolikus Családegyesület elnöke
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