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József, az ács, az Istennel beszél 

 

Magasságos, 

Te tudod: nehéz ez az apaság, 

Amit az én szegény vállamra tettél. 

Apja volnék, - és mégsem az vagyok. 

Ez a gyermek... ha szemébe tekintek, 

Benne ragyognak nap, hold, csillagok. 

Anyja szemei s a Te szemeid, 

Istenem, a Te szemeid azok. 

Gyönyörűséges és szörnyű szemek, 

Oly ismerősek, s oly idegenek... 

Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok... 

Mit tehettem érte?... mit tehetek? 

Én tanítottam fogni a szerszámot, 

Mégis rá fogják majd a kalapácsot. 

Úgy félek: mi lesz? 

Most is ki tudja, merre kóborog, 

Tekintetétől tüzet fog a műhely, 

Tüzet a világ,. s egyszer ellobog. 

Ó, jó volt véle Egyiptomba futni 

S azután is óvni a lépteit, 

Fel a templomig, Jeruzsálemig, 

Míg egyszer elmaradt... 

Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja 

Borzolta szürkülő szakállamat, 

Ezüst nyomot hagyott már akkor is, 

Komoly nyomot parányi rózsaujja. 

S most olyan más az útja... 

Vezetném és Ő vezet engemet. 

Csak azt tudom, a Te utadon jár, 

Magasságos, 

De ki tudja a Te ösvényedet? 

Te vagy az atyja, - én senki vagyok, 

Az Evangéliumban hallgatok, 

S hallgat rólam az Evangélium. 

 

 A 2021-es évet Ferenc pápa a családok évének hirdette meg, amely 

március 19-ével kezdődik. Ez a nap Szent Józsefhez köthető, aki a 

családok és a munkások védőszentje. 



József, Dávid házából származó ács, Szűz Mária férje, Jézus névadója és 

nevelőapja, a Szent Család feje volt. Valószínűleg Kr.e. 30 előtt született. 

Ereklyéi nem maradtak fenn. Az Evangélium utoljára Jézus tizenkét éves 

korában említi. Csendben élte le életét, „hallgató szentként” nem hagyott 

hátra semmilyen bölcsességet. Egyetlen ember sem halt meg olyan 

szépen, hogy szemei előtt voltak Isten fia Jézus és az ő anyja. 

Tudjuk, hogy József ács volt, aki fából készített eszközöket, bútorokat, 

építésnél használt szerkezeteket. Ez a szakma egy rendkívül szerteágazó 

ismereteket igénylő foglalkozás. Mindegyik munka külön kihívás. Az 

alapok elsajátításán túl nagyfokú térlátásra és készségfejlesztésre van 

szükség. Nem véletlen, hogy egy ügyes fafaragó ismert lett szűkebb (majd 

tágabb) környezetében. Ez az ember meg lett különböztetve társaitól. Ő 

lett az ÁCS. A 12. századtól előkerült az ács, mint jelzői név, mely később 

családnévvé is alakult. Aki az Ács családnevet viseli, büszkén gondolhat 

a „legöregebb” ácsra, mert biztosan elismert ember volt. 

 „Sok szép míveket az faragó rendnek, 

  Nézd elméjeket az ács embereknek…” 

   (Szentmártoni Bodó János) 

 

Az ácsmesterség a legtöbb esetben nem helyhez kötött volt. A munkák, 

az építkezések az ország különböző vidékeire vonzották a mestereket. 

Sajnos emiatt a családok nem lehettek együtt. Szerencsés eset volt, 

amikor a hosszantartó, sok embert igénylő munkákra volt szükség. 

Ilyenkor a famunkások telepet, falut alapítottak. Magyarországon jó példa 

erre az Ács, Taszár (szláv eredetű, ácsmunkát végezni), és Ácsteszér 

településeink, ahol a családoknak nem kellett szétszakadva élniük. 

Érdekesség, hogy Táncsics Mihály író, publicista, politikus is Ácsteszéren 

született. Mindhárom település címerében megtalálható az ácsmunkát 

legjobban szimbolizáló szerszám, a faragóbárd. 

      

 



 „Föl, jól föl a tetővel!... 

  Magasabbra, magasra ti ácsok!” 

   (Sappho) 

 

Manapság az ács szó hallatán a tetőépítőkre gondolunk. Ez a szakmai 

irány elsősorban a középkorhoz köthető. A kastélyok, templomok, óriási 

katedrálisok építése rendkívüli bátorságot és szakmai tudást igényelt. 

Érdemes megemlíteni, hogy Mátyás király a bécsi Stephansdom tetejét 

2898 darab lucfenyő törzsből építtette. A mai ácsok már számítógéppel 

készített tervek, robbanó és villanymotoros gépek, lézeres és ultrahangos 

mérőműszerek segítségével végezhetik munkájukat és megélhetést 

biztosíthatnak családjuknak. Szerencsére a modern közlekedésnek 

köszönhetően az otthontól sem kell hosszú ideig távol lenni. 

 Szent József a korának megfelelő eszközökkel, szorgalmasan, végezte 

munkáját és példaértékűen, tisztességgel, becsülettel gondoskodott 

családjáról. Méltán lett ő a Szent Család feje, és a legismertebb ács. 

 

 „De akkor az ács nagy erősen remél, 

  Isten dolgáról csak magában beszél, 

  Nem árt őnéki hirtelen jutott szél, 

  Az Isten vélle, s leeséstől nem fél.” 

   (Szentmártoni Bodó János)     


