
 

OLVASSUNK A NYÁRON MAGYAR SZÉPIRODALMAT 
 

 Itt a nyár és a vakáció. A szabadság idejének eltöltése azonban ne merüljön ki 
csak üres semmittevésben, hanem használjuk fel azt lelkünk, szellemünk építésére, 
művelésére. Ebben segít a szép magyar irodalom. Hogy választékosabban és 
helyesebben beszéljünk édes anyanyelvünkön, nem elég a pongyola világháló vagy 
az igénytelen bulvárirodalom olvasása. Több kell. Költőink, íróink bő anyagot adtak! 

 
JÓZSEF ATTILA: NYÁR 

 
1. Aranyos lapály, gólyahír,/ áramló könnyűségű rét. 

Ezüst derűvel ráz a nyír/ egy szellőcskét és leng az ég. 
2. Jön a darázs, jön, megszagol,/ dörmög, s a vadrózsára száll. 

A mérges rózsa meghajol -/ vörös, de karcsú még a nyár. 
3. Ám egyre több a buggyanás./ Vérbő eper a homokon,  
bóbiskol, zizzen a kalász./ Vihar gubbaszt a lombokon. 

4. Ily gyorsan betelik nyaram!/ Ördögszekéren jár a szél-/  
csattan a menny és megvillan/ elvtársaim: a kaszaél. (a cenzúra miatt: kék tünde 

fénnyel fönn a tél; 1930) 
 

JUHÁSZ GYULA: MAGYAR NYÁR 1918 
 

1. Pipacsot éget a kövér határra/ A lángoló magyar nyár tűzvarázsa. 
2. A Tisza szinte forr, mint néma katlan,/ Mit izzó part ölel lankadatlan. 

3. Selyem felhői sápadt türkiz égnek,/ Bolyongó vágyak mély tüzében égnek. 
4. S a végtelen mezőkön szőke fényben/ Kazlak hevülnek tikkatag kövéren. 

5. Fülledt a csönd, mint ha üres a kaptár,/ Keleti lustán szunnyad a magyar nyár. 
6. Mi lesz, ha egyszer szikrát vet a szalma,/ És fellángol e táj, e néma, lomha? 
7. Ha megutálva száz here pimaszt már,/ Vihart aratva zendül a magyar nyár? 

 
Szánthó Miklós: Az emberjogi fundamentalizmus megkérdőjelezi a józan észt  

(In: Magyar Idők; 2018. május 18. 11. old.) 
 

 A fundamentalisták az emberi jogok korlátozhatatlanságát a nyilvánosságban 
előszeretettel hangoztatják, amellyel például az előzőekben említett alapjogok 
ütközésénél hatalmas pofonokba futnak bele. Szerintük az emberi jogok leginkább 
az állami szabályozással szemben védettek, az állam azokat nem korlátozhatja. Az 
igazság persze az, hogy vannak kiemelt emberi jogok –mint az emberi méltóság, az 
élethez való jog, büntetőeljárásokhoz fűződő garanciák- melyek természetesen 
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korlátozhatatlanok. Azonban úgy az elsőgenerációs emberi jogok nagy része, mint a 
másod- és harmadgenerációs emberi jogok korlátozhatók. Nyilvánvalóan egy állam, 
egy társadalom nem tud úgy működni, hogy például a hivatalos szervek 
működőképessége érdekében ne korlátoznák a gyülekezési jogot vagy nemzet-
biztonsági érdekből ne korlátoznák az információszabadsághoz való jogot. Vagy 
különleges jogrendben ne korlátoznának, adott esetben ne függesztenének föl 
teljesen egyes alapjogokat: így például a szabad mozgáshoz való jogot. Tehát 
megdőlt az az állítás, hogy az emberi jogok korlátozhatatlanok lennének. 
 Elérkeztünk jelen írás valódi mondanivalójához: az alkotmányos békeidőn 
kívüli, tehát különleges jogrendi időkre teljesen más szabályok vonatkoznak. 
Ilyenkor az alapvető jogok gyakorlása –az említett, valóban korlátozhatatlan jogokon 
kívül- fölfüggeszthető vagy a szükséges és arányos mértéken túl is korlátozható. 
Tehát háborús konfliktus, polgárháború, lázadás, ipari vagy elemi katasztrófa esetén 
az arra jogosult szerv vagy személy egyes törvények alkalmazását fölfüggesztheti, 
törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 
Így is van ez rendjén, hiszen ilyen esetekben egy olyan abnormális, rendkívüli input 
éri a társadalom vagy az állam működését, amelyre gyorsan és hatékonyan reagálni 
kell. Nagyobb érdek fűződik tehát ilyenkor a rendkívüli helyzet kezeléséhez, mint az 
emberi jogok tiszteletben tartásához. Nagyon szép dolog a sajtószabadság, de ha 
az országot megtámadják, az állam joggal akar beleszólni a szerkesztőségek 
munkájába. Ilyen esetben fontosabb az emberi élet, mint az emberi jog. 
 A jól ismert emberjogi fundamentalista szervezetek –Amnesty International, 
Társaság A Szabadságjogokért (TASZ)- most azon vannak kibukva, hogy a 
kormánypártok a jelenleg is létező, öt különleges jogrendet kiegészítenék az 
alaptörvényben egy újjal, a terrorveszély-helyzettel. Ez lehetőséget adna a 
kormánynak és az Országgyűlésnek, hogy terrortámadás jelentős és közvetlen 
veszélye, vagy terrortámadás esetén rendkívüli, akár emberi jogokat is korlátozó 
intézkedéseket vezessen be. A módosítás szándéka azért helyes, mert a hatályos 
különleges jogrendek definíciói annyira specifikusak, hogy egy esetleges 
terrortámadás alkalmával azon kezdődne a vita, hogy akkor most valójában melyik 
esetről is van szó. Ezeket megelőzendő valóban előremutató egy önálló, új 
különleges jogrend megalkotása. Azonban a siránkozók ezt figyelembe se veszik, 
és azzal az üzenettel operálnak –lásd a föntieket-, hogy micsoda jogtiprásra készül 
a kormányzat, mert terrorveszély-helyzet bevezetése esetén például internet-, levél-, 
csomag- és postaforgalom fokozott ellenőrzésére vagy rendezvények megtiltására 
is lehetőség lenne. (Melyre amúgy egyéb, különleges jogrendben is lehetőség van.) 
Sőt az Amnesty szerint az is hallatlan, hogy a módosítás „lehetőséget adna, hogy a 
katonák erőszakos cselekmények elleni föllépésük során fegyvert használjanak”- 
ahogy az egyébként szükségállapot bevezetése esetén ma is adott. Tehát ők úgy 
képzelik el a dolgot, hogy az emberi jogok korlátozhatatlanok különleges jogrend 
idején, amikor egy idegen hadsereg megtámadja az országot vagy egy terroristasejt 
megrázó terrorakciót visz véghez. Nyilván, ilyen esetben az emberek nyugodtan 
gyülekezzenek csak, menjenek ide-oda, az élet folyjék a normális kerékvágásban, 
az állam pedig üljön csöndben a fenekén, ne használja fel a honvédséget, ne 
korlátozza és ne figyelje a terroristák kommunikációját. Mert az emberi jogokat nem 
szabad megsérteni. A társadalom normális működését és biztonságát veszélyeztető 
szemlélettől föl kell szabadítani gondolkodásunkat azoktól, akik azt gúzsba kötik. 



 

HŐS ÁLLATOK 
 

 Az első világháború alatt Párizsban egy macska bizonyította be önfeláldozó 
anyai szeretetét. Légitámadástól kigyulladt egy ház, és hatalmas lángokkal égett. A 
tűzoltóknak föltűnt, hogy egy macska mindenáron a lángok közé akar futni. Eleinte 
elzavarták, de az hangos nyávogás közepette addig próbálkozott, míg áttört a 
tűzoltók gyűrűjén és eltűnt a lángok között. Amikor sikerült a tüzet eloltani, egy 
szobában megtalálták a macska elszenesedett tetemét; alatta három cicakölyök 
kuporodott szénné égve. (Hány ember nem törődik gyermekeivel, dobja el, öli meg?) 
 

HUMOR 
  
Szerelmi vallomás. Ádám az Édenkertben sétálva megáll, és megkérdezi Évát: - 
Éva, szeretsz te engem? –Hát mondd, kívüled ki mást is szerethetnék? 
 

FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI JÚNIUS 12-ÉN 
 

1./ Ma de. a 10 órai latin nyelvű koncertnagymisén a kőbányai Szent László-kórus 
W. A. Mozart C-dúr miséjét énekli. Szólót énekel: Szarka Emília, Bardócz Erzsébet, 
Matin Tamás és Lettner Zsolt, orgonál: Mészáros Zsolt, vezényel: Varsányi István. 
 
2./ Kedden este 18 órától fatimai ájtatosságra hívjuk a Szűzanya tisztelőit. 
 
3./ Közreadjuk az Élő Kövekben és a hirdetőtáblán a szomszédos plébánia-
templomok nyári miserendjét. Mindennap hozzáférhető a szentáldozat.    (Offera!) 
 

HETI MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 19 h Zs  Az +Lukács- és Hinka-szülők és nagyszülők                            É 
ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP: június 12.  
8 h    Zs             A Horváth- és a Mátics-család halottai                                     É                                                                                      
9 h    G                  Fekete Réka, Hanzéli Petra és Pusoma Anita keresztelője     CS                              
10 h  G                  A Bencze-család élő és +tagjai                       K                                                     
Kedd 11.45 h         Ádám Károly Pál temetése a Köztemetőben                            É   
          18 h H                                  Fatimai ájtatosság    CS 
          19 h             +Mervai Kálmánné Katalin OB. (napi mise, V. 20-án temették) É     
Szerda 7 h             Hálaadás    CS 
Csütörtök 14 h      dr. Lukács Tibor temetése a péceli katolikus temetőben      É 
                  19 h      +Pokornyi Róbert férj és édesapa (névnapi megemlékezés)    É 
Péntek 7 h             A Váczi- és a Soós-család halottai                                           CS 
           13 h             +Horváth Imre temetése Békásmegyer-Ófaluban                      É 
Szombat 19 h Zs   +keresztszülők                                                                           É                       
ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP: június 19.  
8 h     G                  +Balatoni János és neje Erzsébet nagyszülők                           É 
9 h     G                                  3 fiú és 1 lány keresztelője                                        CS 
10 h   Zs                 Élő Mihály és Edit hálaadása 1. házassági évfordulón              É   



 

 
 

Rákosmenti és péceli templomok miserendje  
2016. június (6. hétfő) - július - augusztus (28. vasárnap) 

 
 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap  
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