„Megszabadít
az ellenség kezéből,
mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.”
(Lk 1, 71)
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P. Tamás Gergely Alajos élete
Tamás Gergely 1915. szeptember 18án született Öregcsertőn, Bács-Kiskun
megyében. Szüleinek, Tamás Mihálynak
(+1941.03.10) és Molnár Erzsébetnek,
négy gyermeke született: Ferenc, +Gergely, Mihály és Gergely. Miután Gergely nevű bátyja meghalt, így ő ismét
Gergely néven szerepelhetett. Nagybátyja Tamás Alajos (1858-1932) a provincia híres reformátora, a XIII. Leó-féle
reform bevezetője, provinciális volt.
Az ifjú Gergely elemi tanulmányait
odahaza Öregcsertőn végezte. Gimnáziumba Kalocsára iratkozott be a jezsuitákhoz. Itt azonban csak egy évet tanult
az 1927-28-as tanévben. Talán nagybátyjának hatására beköltözött a pécsi
Collegium Seraphicumba, s ebben a városban folytatta gimnáziumi tanulmányait.
Sovány, erős gyerek volt, haja fekete,
bőre olajbarna. Társaival barátságos volt,
szívesen szórakoztatta őket történetekkel.
Híres volt utánzó képességéről. Öltözködésében szerette az egyedit, mindig

bársonynadrágban járt, mert az jobban
bírja gyűrődést, kevésbé koptatják a
padok. Vasalt-patkolt bakancsot hordott.
Nem törődött vele, ha valaki nemtetszését fejezte ki öltözködése miatt.
1933-ban jelentkezik a ferences
rendbe, a szécsényi rendházba augusztus
25-én érkezik meg novíciusként, s az
Alajos nevet kapja. Beöltözése 1933.
augusztus 29-én volt. Egyszerű fogadalmat 1934. augusztus 30-án tett. A
noviciátus elvégzése után visszakerül
Pécsre, ahol folytatja a gimnázium VII.
osztályát. 1935-ben a József nádor Reálgimnázium VIII. osztályos tanulója lesz
Jászberényben, és 1936-ban tesz érettségi vizsgát. (Alajos előhírnök volt, mert
1936. július 21-én az egész pécsi gimnazista közösség átköltözik a kibővített
jászberényi klerikátba.) „Június 4. Az
érettségi vizsgálatok befejeződtek. Az
eredmény nagy igyekezetet árul el. Nem
csoda tehát, hogy mindjárt eldicsekedtünk vele. Mindig tudtuk mi, hogy a jász

föld tele van erővel, de igazán csak most
láttuk, hogy hogyan kell felszívni” – írja
fr. Alajos a Magyar Umbria folyóirat
krónikása 1936-ban. Ezután folytatja
tanulmányait a jászberényi főiskolán,
tagja lesz a Boldog Duns Scotus Önképzőkörnek, a Magyar Umbria berényi
krónikása lesz, gyakorta fellépnek az
énekkarral. „1936-ban 15 rendes gyűlésük volt, és három ünnepélyes-nyilvános, melyeken elhangzott 36 beszéd, 56
írásmű (költemény, novella, értekezés),
19 szavalat, 7 zenemű és ének, összesen
118. Legalább 3-szor mindenki szerepelt, de volt, aki 10-nél többször is” –
olvashatjuk Alajos tollából a Magyar
Umbriában 1936 elején.
Ezen felül a különböző rendi összejöveteleken, nyilvános előadásokon, önképzőköri esteken egyéb énekeket, darabokat is előadott a növendékek közössége. Ezekből néhány: 1937. március 2728-29.: Beretvás Hugó: C-dúr mise;
1937. augusztus 22.: P. Bello Leonardus
generális köszöntése műsoros ünnepély
keretében, melynek zenei részét Alajos
állította össze; 1938. április 10-16.:
Gloriosa Passio, Mozart: Ave verum és
Ave Maria; Jó Atyánkért esdeklünk:
kétszólamú kar.
1938. július 23-ig marad itt, majd a
gyöngyösi rendházba kerül a főiskola
felsőbb éveire. Elbeszélést ír a Magyar
Umbria számára „Vince gólyája” címmel. 1940. augusztus 30-án tesz örökfogadalmat 11 társával (Róbert, Lajos,
Mihály, Cecil, Gergely, Vid, Alpár,
Rupert, Szilas, Gottfrid és Szilvánusz).
1941. március 7-én Egerben Kriston
Endre püspök feladja az exorcista és az
akolitus rendeket. 1941. május 4-én az
alszerpapság ordinációját kapják meg
Róbert, Lajos, Alpár, Szilás és Celerin

testvérekkel. 1941. június 15-én szentelik pappá. A gyöngyösi rendházban marad, mint a plébánia hitszónoka, gyóntatója, folytatja zenei tanulmányait, a növendéktársainak éneket tanít.
Néhány érdekesség a gyöngyösi növendékek zenei életéből: 1941. március
10.: Szegedi: Kegyelmes az Isten; PetőfiHalmos: Talpra magyar, Kodály-Kerényi: Népdalfeldolgozások; 1941. április
6.: Ravanello: Responsoriumok, Palestrina-Nonini: Motetták; 1941. december
8.: Hazafias Máriaének, fr. Alajos: Népballadáink lelke – értekezés és a Kis Kórus közreműködésével előadás, Brahms:
Keringő, Hubay: Csárdajelenet – zongorán Alajos kísért. 1941. október 31.:
Palestrina: Krisztus Király köszöntője,
Halmos négyszólamú Jubilate Zsoltára,
Therminon-fr. Pelbárt: Scotiae Filii –
háromszólamú
himnusz,
Schubert:
Ständchen, Beethoven: Trója, Kozáky:
O Pater, Dux tuorum. A klerikátban
működött egy Kis Kórus és egy zenekar:
6 hegedű, egy-egy furulya, fuvola, klarinét, brácsa, cselló, nagybőgő, zongora,
vagy harmónium. A szentmiséken, zsolozsmákon az egész rendház énekelt.
A klerikusi évek után Budapestre kerül, ahol a budai rendház tagja lesz, hitszónok, kántor és gyóntató a plébánián,
de egyben egyetemi hallgató is a Zeneakadémián. Így ír Isten Szolgája Kriszten Rafael házfőnök-plébános: P. Tamás
Alajost Gyöngyösről idehelyezte a P.
Provinciális. A zeneművészeti főiskolára
fog járni, hogy rendkívüli zenei tehetségét kifejlessze” (forrás: Buda: Historia
Domus VI., 1925-1961, 1942. augusztus
30.).
1944-45-ben részt vesz a plébániai
karitászmunkában, nem egyszer élete
kockáztatásával látogatja a betegeket. A

front elvonulása után felkeresik a Ferences Lánykar tagjai, hogy vállalja el a kórus vezetését. A továbbiakban Erzsébet
Kórus néven működnek tovább, majd
amikor megalapítja a Kapisztrán Kórust,
akkor azzal együtt lépnek fel, végül a
két kórus egyesül. Később megalapítja a
Kapisztrán Szimfonikus Zenekart, majd
a Kapisztrán gyermekkart.
A Kapisztrán Gyermekzenekar megalapítása várat magára, mert 1951. május
24-én, a Rajk-per kapcsán letartóztatják
Csontos Oszkár ferencessel együtt. Az
Andrássy út 60-ban tartják fogva és
kínozzák, majd ítélet nélkül Kistarcsára
internálják. 1951. december 21-én szabadul, mert fogva tartói attól félnek,
hogy kezeik között hal bele a kínzásokba, az embertelen életbe. „Szabadulása
után második este együtt szorongtunk
vele szobájában. Gyönge volt. Szinte
még ülésben is támogatni kellett. De
beszélt. Mintha nekünk sírból kiáltaná
fel Kistarcsa pokoli szenvedéseit. Mi
meg hallgattuk szájig nyújtott füllel,
mintha haldokló apánk utolsó vallomását figyelnénk. Féltünk, nehogy egy
hang, egy betű, egy szó elvesszék. Egyszer kimerültségtől megállt. Maga is révülten nézte szokatlan magasra emelke-

dő és mélyre süllyedő nagyon beteg,
csak csont mellét” – emlékezett vissza
egyik rendtársa.
A háztörténet azt írja 1959. március
2-án: „Templomunk civilben működő
karnagyát kinevezte a püspöki kar a Bp.
Központi Szeminárium és Hittudományi
Akadémia énektanárává és az Egyetemi
Templom karnagyává.”
1967. augusztus 29-én halt meg, kb.
kétévi súlyos betegeskedés után tüdő- és
gégerákban. Emlékét azóta is szeretettel
őrzik tanítványai, kollégái, munkatársai.
„Temetése valóban megmutatta, menynyire szerették és milyen nagy zeneművész és alkotó volt. Valóságos diadalmenetként hatott. Művészi nagyságán
kívül dr. Szabó Imre a temetést végző
püspöktől kezdve mindenki kiemelte
derűs kedélyét, igazi kedvességét és
szentpáli eszményekből táplálkozó szeretetét, de kedves humorát is, amely
haláláig jellemezte még súlyos szenvedésében is csillogott” (forrás: Buda:
Historia Domus VII., 1962-1993,
1967.szeptember). 1989. szeptember 26án földi maradványait behozták a budai
templom kriptájába.
fr. Varga Kamill

KILÁTÓ
A KILÁTÓ Ferences Mentálhigiénés központ továbbra is szeretettel várja azokat a testvéreket, akik gyónáson, lelkivezetésen túl is szeretnének segítséget kapni
nehézségeikben, elakadásaikban.
Mint tudják, a KILÁTÓBAN hívő szakemberek állnak rendelkezésükre segítőbeszélgetésekre. Ezen kívül pedig különböző tematikus csoportok, valamint
bibliodráma és pszichodráma csoportok indításával, és mediációval szeretnénk segítségére lenni mind hívő, mind nem hívő embertársainknak.
A most induló csoportok tematikáit, az időpontokat, elérhetőségeket, stb. plakátokon és szórólapokon találják. Éljenek bátran ezzel a lehetőséggel és ajánlják bajban lévő ismerőseiknek is.

Templomunk programjai (2017. január 29. – 2017. február 12.):
Februártól az elsőpénteki 19.30-as mise elmarad.
Elsőpénteken 7.30-kor, 10.00 órakor és 18.00 órakor lesznek a szentmisék.
Február 2., csütörtök Urunk bemutatásának ünnepe, Gyertyaszentelő Boldogaszszony. 17.30-kor zsolozsma, 18 órakor az ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel
kezdődik. Ez a nap az Istennek szentelt szerzetesi hivatások, a szerzetes közösségek ünnepe, így a mi ferences közösségünké is. Ezen az esti szentmisén a testvérek imája kíséretében a ferencesek és más meghívott szerzetestestvéreink
megújítják szerzetesi fogadalmaikat. Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre! Kérjük a testvéreket, hozzanak magukkal gyertyát.
Február 3., péntek Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Ez a nap elsőpéntek,
délelőtt 10 órakor is lesz szentmise. Ez az első alkalom, amikor már nem lesz
19.30-kor mise.
Február 6., hétfő Miki Szent Pál és társai vértanúk ünnepe.
Február 10., péntek Szent Skolasztika szűz ünnepe.
Február 11., szombat a betegek világnapja. Kérjük a testvérek imádságait betegeinkért! A nagyböjt folyamán triduum keretében tervezzük a betegek kenetének közös kiszolgáltatását, erről a Hírharang következő számában fogunk írni.
Február 25-én, szombaton a Móricz Zsigmond Gimnáziumban tartjuk a hagyományosan nagy sikerű Budai Ferences Farsangi Bált. Jegyek a portán már kaphatók, részletek a plakátokon.
A lemondások perselye folyamatosan várja a testvérek adományait, melynek értékét
a plébánia által támogatott szegényeknek juttatjuk el. Az elmúlt három hétben a
perselyben 43.090 Ft gyűlt össze. A rászoruló családok nevében is köszönjük a
testvérek áldozatos támogatását!
Az ökumenikus imahét alkalmain 73.495 Ft adomány gyűlt össze, melyet az I.
kerület testvérvárosában működő magyar nyelvű középiskola támogatására továbbítottak az evangélikus testvérek.
Templomunk tanévi működési rendje:
Miserend: H-Szo: 730 és 1800; Elsőpéntek: 730, 1000, 1800 és 1930;
Vas.: 630, 830, 1000, 1100 1230; 1800 és 1930.
Zsolozsma: H-P 700; 1215 és 1730; V: 1730
Gyóntatás: H-Szo: 720-800, és 1730-1830; Elsőpénteken 720-800, 930-1030, 1730-1830;
1900-2000; Vas.: 800-1300, 1730-1830 és 1900-2000.
Iroda:
H: 830-1100 és 1700-1830; K: de. zárva, du. 1630-1800; Sz: 830-1100 és 1630 1800; Cs: 830-1100 , du. zárva, P: de. és du. is zárva.
A Budapest-Országúti Szent István első Vértanú Plébánia templomának lapja.
Megjelenik kéthetente 900 példányban. Felelős kiadó: P. Bán Zsolt Jónás ofm. plébános.
Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 23. A rendház telefonja: 212-5628. Iroda telefonja 315-0944.
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